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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރުމުގެ ޤަރާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

 1997 / 159 ނަންބަރު

a 
 ْلُمْلَك ٬ ِذي اْلَجالِل َواالِءْكَراِم ؛ َوَصلَّي اللَُّه اَلَحْمُد ِلّلِه َماِلِك ا

 َوَسلََّم َعَلي َسّيِدَنا ُمَحمٍَّد ٬ َوآِلِه َوَصْحِبِه اْلكَرام

 . އަހުރެން، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނެ އަންގަމެވެ

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ 11 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1968

 ވަނަ 1979 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެ،

 ސާސީ ޤާނޫނުއަ ( 7 / 79 ވަނަ ދުވަހު އަހުރެން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9 އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ

 ވަނަ 1401 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 84 ގައިވާ ފަދައިން، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ) އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ވި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ، ރައްޔިތުންގެ ) 29 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 1980 ( 22 އަހަރުގެ މުޙައްރަމްމަހުގެ

ސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މަޖިލީހާ މަތިކުރުމާ ވިދިގެން، ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކޮށް، ޤާނޫނުއަސާ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ބަދަލުތަކާމެދު

 އަސާސީއަށް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ޖަލްސާކޮށް، ޤާނޫނު

 އެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ މައްޗަށް، އެކުވެރިކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަންމަތީ ތިބެގެން މުސާވިރުކޮށް،

 ވަނަ އަހަރުގެ 1418 މިނަންގަތް ގޮތުގެމަތިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،

 ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމައި، އެމަޖިލީހުން ) 6 އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ވަނަ 1997 ( 6 ރަޖަބުމަހުގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކޮށް، އެފާސްކުރި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުކުރުމަށް އަހުރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު،

 ނުގައިވާ ޝޫރާގެ މަތިވެރި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައި، އެމައްޗަށް ފިކުރު ހިންގައި، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީ

 އުސޫލުގެ މައްޗަށް، އަދި ރައްޔިތުންގެ އެންމެން ޝާމިލު ކޮށްގެން، މިދައުލަތުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ގަސްދުކޮށް،

 މިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ވެގެން ތިބޭހައި ބަޔަކު، އެންމެން އެންމެނަށް އެކުވެރިވެ، އެހީތެރިވެ، ހެޔޮކަންތަކަށް

 އަނެކަކަށް ކަމޭހިތައި، ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން އެއްވަރުވެ، ހަމަހަމަވެގެން ވާގިވެރިވެ، އެކަކު

 އެއްބަނޑުއެއްބަފައިވެގެން ތިބުމަށް ވަޞިއްޔަތްކޮށް،

 ރާއްޖެއަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމާއި ތިޔާގިކަން ލިބި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވެ، އެބައިމީހުންގެ

 ކަން އިތުރުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން، އުފާފާގަތި

 އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަކަމުން، މިރާއްޖޭގައި އަހުރެމެންގެ އަމާނަތުގައި ލައްވާފައިވާ

 ނިޢްމަތްތައް މިހާރު މިތިބަހައި ބަޔަކާއި، ފަހުން އަންނަންތިބިހައި ބަޔަކުގެ ފައިދާއާއި އުފަކާރައަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓޭނެ

 ރާއްޖޭގެ ކަންތަައްތައް ކުރިއަރުވަމުން ގެންދިޔުމުގެ މައްޗަށާއި، ގޮތުގެމަތިން، މި

 ރާއްޖޭގައި މިއޮތް އަމަންއަމަންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށާއި،

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް ނަޞްރު އަދައި،

ގެ ހަޟްރަތުން ވާގިއެދިހުރެ، هللا ހުސް ޠާހިރުވަންތަ މާތް މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަރަހުށި
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު، ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚު މުޙަންމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމާއި

 ޙަމީދުގެ ޙާޟިރުގައި، އަދި މި ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުވެ މިތިބަ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 ގެ އިސްމުޅުގެ ބަރަކާތުން، މިއަދު އަހުރެން، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު هللا ންމެތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި، މާތް އެ

 . ކޮށްފީމެވެ

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި ޤާނޫނުއަސާސީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1998 އަދި

 . ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެ

 މިތައްމަގުން، އަހުރެން މި ތަޞްދީޤުކުޅަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުށެއް ނުވާނެހެން، ދައުލަތުގެ ކަންތައް

 ންގައި، އެންމެން ރަނގަޅަށް ހިންގުމުގެ މައްޗަށާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، ޢަދްލު އިންޞާފުގެ މަގުން ކަންހި

 އެކުވެރިވެ، ޞުލްޙަމަޞްލަޙަތުގައި، އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ތެދުމަގަށް އުޅުމުގެ މައްޗަށް، މާތްރަސްކަލާނގެ

 އަހުރެންނާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ތައުފީޤު ދެއްވައި، ރާއްޖެ ތިޔާގި ކުރައްވައި، އެންމެހައި

 . ދުޢާކުރަމެވެ އާފަތްތަކުން ސަލާމަތް ދެއްވުމަށް

 َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلي ٬   ُمَحمٍَّد  َسّيِدَنا  َعَلي  َوَسلََّم  اللَّه  َوَصلَّي

 . َأْجَمِعْين ؛ َوْالَحْمُد ِلّلِه َرب اْلَعا لمَِْين
_______________ 

 ޖަބުމަހުގެ މި ޤަރާރު ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ހިޖްރީ ސަނަތުން، ހާހާއި ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަވަނަ އަހަރުގެ ރަ

 ) މީލާދީ ސަނަތުން، ހާހާއި ނުވަސަތޭކަ ސަތާނަވައިވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ހަތާވީސް ވި ( ހަތާވީސް ވި

 . ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ

 ) ސޮއި (
 މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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a 
 اْلَع  َربِّ  اْلَقاِء َاْلَحْمُدِلّلِه  اْلَعِزيِز اَلِميَن؛  ِكَتاِبِه  ِفي  " ِل  َوَأْمُرُهْم :

 َبْيَنُهْم  االَءْنِبَياِء " ُشْوَراي  َخاِتِم  ُمَحمٍَّد  َسّيِدَنا  َعلي  َوالصََّالُةَوالسَّالُم  ؛
 . َواْلُمْرَسِلْيَن؛ َوَعلي آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن

 ރާއްޖޭގެ އަހުލުވެރިން . ރިކަމެއް ހިނގަމުން އަންނަ ރާއްޖެއެކެވެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ އަމިއްލަ ވެ

 މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރު ކުރިފަހުން މިހިނގައިދިޔަ އަށްސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ

 ނބަލުންގެ ނި ކަ އްޖޭގެ ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިރަ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރެއް އޮތީ، ރާ

 ވެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާފައިވަނީ، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެމަތިން، އެބޭބޭފުޅުން . ތްޕުޅުމަތީގައެވެ އަ

 ލިޔެވިފައިނުވާ، . އަދި ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއި ރުހުން ހޯއްދަވައިގެންނެވެ

 . މަތިންނެވެ ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކެއްގެ އެކަމަކު ވަރަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުތަކެއް ލިޔެވިގެން، އެއްމައްޗަށް އެންމެފުރަތަމަ ވެރިންކަން ހިންގަން ފެށީ،

 އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ޝަމްސުއްދީން އިސްކަންދަރު ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ކައްތިރިބަވަނަ މަހާރަދުންގެ

 މަހުގެ ނަވާވީސް އަހަރުގެ ޝައްވާލު ވަނަ 1349 ތިރީސްވަނަ އަހަރުކަމަށްވި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ މި . ރަސްކަމުގައެވެ

 އަލްޙާއްޖު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ވި ބުރާސްފަތިދުވަހު އަލްއަމީރު ) 19 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 1931 (

 ހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލެއްވުމަށް ގެފާނުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުގައި އުފެއްދެވި މަޖިލީހަކާއި، ދިވެ ކިލެ

 . މިރަދުން ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ފުގައި ޔިތުންގެ އެންމެންގެ މައްޗަށް ޢަދުލުއިންޞާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، ރައް

 ގެ އެންމެން އެކުލެވި ޝާމިލުވެގެން އެއްގޮތްވާގޮތުން ވެރިކަން ހިންގުމަށާއި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އެމީހުން

 ތިބުމަށާއި އެމީހުންނަށް މިނިވަންކަންލިބި، އަމާންކަމުގައި އުޅުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް އުފާވެރިކަމާއި،

 ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ލިބޭނެގޮތުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ލުއިވެ ފަސޭހަވާނެގޮތުގެމަތިން،

ނުއަސާސީ، ކީރިތި އްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، މިނަންގަނެވުނު މަޖިލީހުން އެކުލަވައިލެއްވި ޤާނޫ ރާ
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 އަހަރުގެ ޝަޢުބާންމަހުގެ ތޭވީސް ވަނަ 1351 ޓެވީ، ވައި، ރާއްޖޭގައި ހިންގަވަން ފެށް ދީޤުކުރައް މަހާރަދުން ތަޞް

 . ފަތިދުވަހުއެވެ ވި ބުރާސް ) 22 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 1932 (

 ތައް، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ގަނެވިދިޔަ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް، އެކިފަަހަރުމަތިން އެކިއިޞްލާޙާއި ބަދަލު ން ނަ

 ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އޮވެގެން ވެރިކަން ހިންގާތާ ހަތްއަހަރު މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ޔައެވެ ނެވެމުން ދި މަތިން ގެ

 20 އްޖާމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙި 1358 ގެން، ނުވާކަމަށް ފެނި ން އޭރުގެ ޙާލަތާ އެކަށީގެ ވިފަހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެއަށްފަހު، އަލުން . ވި ބުދަދުވަހު، އެޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލެވުނެވެ ) 31 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1940 (

 ވަނަ އަހަރުގެ 1361 ޓީ، ންގަންފެށް ތައް ހި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދައި ފާސްކޮށް، އެމައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ކަންތައް

 . ވި ބުރާސްފަތިދުވަހުއެވެ ) 23 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ 1942 ( 6 ރަބީޢުލްއާޚިރުމަހުގެ

 ވަނަ 1952 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްކަމެއްގެގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިން ހިނގަމުންދަނިކޮށް،

 ގެފާނުގެ ވުލްއަމީން މުޙަންމަދު ޢަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެ ސްވެ ހުންނެވި ސުމުއް އަހަރު، އޭރު ދަޢުލަތް ހިންގެވުމަށް އި

 ވެރިކަމުގައި ނެންގެވި ވޯޓަކުން، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްކުރުމާ ވިދިގެން

 ވަނަ އަހަރުގެ 1372 ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، ޖުމްހޫރީ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އްޖޭގެ ވެރިންކަން ވި ބުރާސްފަތިދުވަހު، ރާ ) 1 މަހުގެ ވަަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 1953 ( 14 ރަބީޢުލްއާޚިރުމަހުގެ

 ވަނަ އަހަރުގެ 1953 ( 11 ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ 1372 އެކަމަކު، . ޖުމްހޫރީވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވިއެވެ

 1373 ކަން، ވި ހުކުރުދުވަހު ދަޢުލަތް ހިންގުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ވެރިން ) 21 އޯގަސްޓް މަހުގެ

 ރަސްކަމަކަށް އަނެއްކާވެސް ވި އާދީއްތަދުވަހު، ) 7 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 1954 ( 1 މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބު

 . ން ދިޔައެވެ މިފަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުވެގެ . ބަދަލުވިއެވެ

 ވަނަ 14 ކީރިތި މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ލިކު މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްޥަލު އޭގެފަހުން، ޖަލާލަތުން މަ

 ވި ހުކުރުދުވަހު ނެގުނު ) 16 ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ 1387 ( 15 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 1968 އަހަރު،

 ވަނަ 1968 ރުމާ ވިދިގެން، ރީވެރިކަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ފާސްކު ޢާންމު ވޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ޖުމްހޫ

 ވި ހޯމަދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ) 20 ޝަޢުބާންމަހުގެ ގެ ވަނަ އަހަރު 1388 ( 11 ނޮވެމްބަރުމަހުގެ އަހަރުގެ

ގެ ޖުމްހޫރީއްޔާގެ ވެހިރާއްޖޭ މިބަދަލާގުޅިގެން، ދި . ދެވަނަފަހަރަށް ޖުމްހޫރީވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ
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 އެ އަދި އޭގެފަހުން ތިންފަހަރެއްގެމަތިން، . ސީ، އެދުވަހުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ ޤާނޫނުއަސާ

 . ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން އިޞްލާޙުގެނެވިފައެވެ ވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން މިޤާނޫނުއަސާސީގެ މަތިން ދަޢުލަތް ހިނގަމުން އައިސް،

 1399 ( 31 ހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަ 1978 ތެރޭގައި، ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރައީސްކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު

 ވި އާދީއްތަދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ) 1 ފަރުމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޞަ

 . ކުރެއްވިއެވެ ފާސް

 ދެންފަހެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 29 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 1980 ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުކުރައްވައި، ފާސްކުރެއްވި ފަސްކުރެއްވުން ރައީސުލް

 ވި ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ ) 22 ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމްމަހުގެ 1401 (

 ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރައްވައި، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމަޖިލީހާ

 ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އަދި އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ، ހުރިހާ . ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ގޮތުންނާއި ރަސްމީގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ފުޅު ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ހެއްދެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ

 ފާޅުކޮށް، މިނިވަންކަމާއެކު ޔާލު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ތަނަވަސްކޮށް ޚި ހަމައެއާއެކު، . މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ

 އެކަމަށް ، އްވައި ކޮށްގެން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ނިންމަމުން ގެންދިއުމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅު ބަޙުޘު

 މިނަންގަނެވުނު ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . މަގުފަހިކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ

 ން ފެނިވަވަޑައިގެން އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވައި، އެމަޖިލީހުން އެކުލަވައިލެއްވި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަވަ

 ވި ) 27 މްބަރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެ 1997 ( 27 މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބު 1418 އަސާސީ، ޤާނޫނު

 އަރަހުށި ރެއްވުމުން، ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތަޞްދީޤުކު ބުރާސްފަތި

 ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދިތިބެ، އަހުރެމެން، ފުޅުގެ ބަރާކާތުން، އަދި އެކަލާނ ގެ އިސްމު هللا ހިރުވަންތަ މާތް ހުސްޠާ

. މިޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގަތުމަށެވެ ޤަޞްދުކުރީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން،
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 ރާއްޖޭގެ ދީމުޤްރާޠީ ! އެވެ ވަންތަކަން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަ هللا މާތް

 ! އެރުމާއި ފާގަތިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވާށިއެވެ ރި ރުދަނާވެ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުކު ނިޒާމު އިތުރަށް ހަ

 1418 ރަޖަބު 6
 1997 ނޮވެމްބަރ 6

 މާއްދާތަކުގެ ތަރުތީބު

 ންބަރު ޞަފްޙާ ނަ ސުރުޚީ މާއްދާ

 އެއްވަނަ ބާބު
 ދައުލަތާއި، އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި، ރައްޔިތުން

 3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 1

 3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު 2

 3 ދިވެހި ދައުލަތް 3

 3 ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރު 4

 4 ދިވެހި ރައްޔިތް 5

 4 ދިވެހި ސަރުކާރު 6

 4 ދައުލަތުގެ ދީން 7

 4 ޤައުމީ ބަސް 8

 4 ޤައުމީ ދުވަސް 9

 4 ރިރަށް ވެ 10

4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ 11



10 

 4 އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް 12

 ދެވަނަ ބާބު

 ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 5 ރައްޔިތުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަވުން 13
 ރައްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމާއި އެޙައްޤު 14

 5 ދޫކޮށްލެވޭގޮތް
 ބަރު ޞަފްޙާ ނަން ސުރުޚީ ާ މާއްދ

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރުމާއި، 15

 5 އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ކުށެއްނެތް މީހާއާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތް 16

 6 ކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަކަށް 17

 6 ނޫނެއްގެ ދަށުން އަދަބު ނުދިނުން ފަހުންހެދޭ ޤާ

 7 ގޮވަތި ގެދޮރުގެ ޙުރްމަތްތެރިކަން 18

 7 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން 19

 7 ސިޓީއާއި މެސެޖުފަދަ ތަކެތީގެ ޙުރްމަތްތެރިކަން 20

 7 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 21

 7 މުދާ ހޯދުމާއި ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު 22

 7 ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތު 23

 8 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 24

 8 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 25

 8 އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން 26

8 ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން 27
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 8 ޕެންޝަންގެ ޙައްޤު 28

އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނަށް ދައުލަތަށް 29

 9 ކިޔަމަންތެރިވުން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމާއި 30

 9 އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި 31

 9 އުސޫލުތައް ބާޠިލުވުން

 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސުރުޚީ މާއްދާ

 ތިންވަނަ ބާބު
 ) 1 ( ފަރާތް ވެރިކަން ހިންގާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 9 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 32
 9 އެންމެމަތީ ވެރިޔާ 33
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއްގެ 34

 10 ސިފަތައް ކިބައިގައި ހުންނަންވީ
 10 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާގޮތް 35
 12 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ޙަވާލުވުން 36
 12 މްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ރައީސުލްޖު 37
 12 އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުން 38
 12 ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން 39
 13 ޢަފޫކުރުން 40
 13 ޢިއްޒަތާއި މެޑެއްޔާއި ޝަރަފުވެރި ލަޤަބު ދިނުން 41
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި 42

 13 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
14 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ވެރިކަމުގެ ބާރު 43
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 14 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން 44
 15 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިޔަފާރި ނުކުރުން 45
 15 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާދިނުން 46
 15 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ދުރުކުރުން 47
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 39 ހައިކޯޓުން ބެލޭ ޤަޟިއްޔާތައް 115

 39 ގެ ފަނޑިޔާރުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓު 116

 40 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުން 117

ނުވަވަނަ ބާބު
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 ) 2 ( ޝަރީޢަތް ހިންގާ ފަރާތް
 ކޯޓުތައް

 40 ކޯޓުތައް 118

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ 119

 40 ސިފަތައް

 41 މާ ހަވާލުވުން ފަނޑިޔާރުން މަގާ ކޯޓުތަކުގެ 120

 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސުރުޚީ މާއްދާ

 41 ކޯޓުތައް ހިންގުން 121

 41 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން 122

 41 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުން 123

 ދިހަވަނަ ބާބު

 ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

 41 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 124

 41 ރ ޖެނެރަލް މަގާމާ ހަވާލުވުން އޮޑިޓަ 125

 42 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތައް 126

 42 ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 127

 42 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިޢުފާ ދިނުން 128

 42 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކުރުން 129

އެގާރަވަނަ ބާބު
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 އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓު

 42 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް 130

 43 މިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް މަގާމާ ހަވާލުވުން ކޮ 131

 43 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ވާޖިބުތައް 132

 43 އިންތިޚާބުތަކާއި، ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން 133

 43 ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ސިފަތައް ވޯޓުދޭ މީހުންގެ 134
 43 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ 135
 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސުރުޚީ މާއްދާ

 43 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އިސްތިޢުފާ ދިނުން 136

 44 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް މަގާމުން ވަކިކުރުން 137

 ބާރަވަނަ ބާބު

 ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި،
 ދަރަންޏާއި، ދަޢްވާތައް

 44 ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ދައުލަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި 138

 44 ބީޢީގޮތުން އުފެދިފައިހުރި އަގުހުރި ތަކެތި ކަނޑާއި، އެއްގަމާއި، ޠަ 139

 44 ޤާނޫނީ މިލްކުވެރިޔަކުނުވާ މުދާ 140

 45 ދައުލަތުގެ މުދާ ދިނުމާއި ވިއްކުންފަދަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ބާރު 141

 45 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަނި ނެގުން 142

45 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢްވާކުރުމާއި ދަޢްވާ ލިބިގަތުން 143
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 ތޭރަވަނަ ބާބު

 ލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ކުއް

 45 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢްލާނުކުރުން 144

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢްލާނުކޮށްފައި އޮންނައިރު، 145

 46 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ އިޢްލާނުގެ މުއްދަތާއި، އިޢްލާނު 146

 46 އުވާލުން
 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ރުޚީ ސު މާއްދާ

 ސާދަވަނަ ބާބު

 ޢާންމު ޙުކުމްތަކެއް

 47 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ޤަބޫލުކުރުން 147

 47 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނެއް ނެހެދުން 148

 ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ޤާނޫނުތަކަށް 149

 47 ބަދަލުގެނައުން

 ފަށާއިރު ހިންގަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން 150

 48 ދަތިވާ ކަންތައްތައް

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތައް އުވިގެން ދިއުމާއި، 151

 48 އެކަމުގެ ނަތީޖާ

 48 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ މުއްދަތާއި ތާރީޚު ބަލާނެގޮތް 152

48 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ސުރުޚީތައް 153
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 ފަނަރަވަނަ ބާބު

 އި މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ

 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އުވުން 1968

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 154

 49 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަސް

 49 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އުވުން 1968 155

 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސުރުޚީ މާއްދާ

 ސޯޅަވަނަ ބާބު

 ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

49 ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 156
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 ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސުރުޚީ މާއްދާ

 ޖަދުވަލު

 އެކިއެކި މަގާމުގެ ހުވާ

 55 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ) ހ (

 55 ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމު ފުރާމީހުންގެ ހުވާ ) ށ (

 56 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ހުވާ ) ނ (

 56 ހުވާ ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނާއިބުގެ ) ރ (

 57 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވާ ) ބ (

 57 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ހުވާ ) ޅ (

 58 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވާ ) ކ (

 58 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ހުވާ ) އ (

 59 ންގެ ހުވާ އަތޮޅުވެރި ) ވ (

 59 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ހުވާ ) މ (

 60 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުވާ ) ފ (

_______________
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީ

1418 
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 އެއްވަނަ ބާބު
 ރައްޔިތުން ދައުލަތާއި، އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި،

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު

 ދިވެހި ދައުލަތް

 ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރު

 މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ފުރިހަމަ . 1
 އަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ،

 މި ދައުލަތުގެ ނަމަކީ، . އަދި ޔުނިޓަރީ ދައުލަތަކެވެ ދީމުޤްރާާޠީ، ޖުމްހޫރީ،
 ގެ ފަހުން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މީ . ރިއްޔާއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

 ރާއްޖޭގެ ހި ކުރެވެނީ، ދިވެ މިނަމުން އިޝާރާތް " ދިވެހިރާއްޖެ "
 . ޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ

 ގޮތުގެ މަތިން ވާ އި ރަޙައްދަކީ، ޤާނޫނުގަ ރާއްޖޭގެ ސަ ދިވެހި . 2
 ގައިވާ ބިމާއި، ގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުގެ ތެރޭ ދަމާލެވޭ، ރާއްޖޭ

 ޖައްވާއި، ކަނޑާއި، ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބިމާއި، މިބުނެވިދިޔަ
 ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި،

 . ގުޅިފައިވާ ޖައްވެވެ ކަނޑާ އެ މާއި، ނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބި ކަ އެ

 ދިވެހި ދައުލަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މި ޤާނޫނޫއަސާސީއާ . 3
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުފެދިފައިވާ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ

 ނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާރުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން
 . ޖުމްލަކޮށެވެ ޙައްދާއި، މިހުރިހާ ފަރާތެއް ސަރަ

 އް ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތަ ) 1 ( ‐‐‐ . 4
 ދައުލަތް ހިންގުމަށްޓަކައި . ގެ ކިބައިންނެވެ ން އަންނަނީ، ރައްޔިތު

 . ތުގެ މަތިންނެވެ އެކުލެވިގެންވަނީ، ތިރީގައިވާ ގޮ އެބާރުތައް
 . ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ) ހ (
 . ހެދުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ) ށ (
 . ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ) ނ (

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ވެރިކަން ) 2 (
 ގެ ން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ވަޒީރު ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރަ

އަދި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ . މަޖިލީހަށެވެ
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 ް ދިވެހިރައްޔިތ

 އަދި ޢަދްލު އިންޞާފު . އްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށެވެ މަޖިލީހަށާއި، ރަ
 އަށާއި، ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ކޯޓަށެެވެ

 . ތިރީގައިވާ މީހުންނީ، ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ . 5
 ފަށާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިންގަން ) ހ (
 . ވާ ކޮންމެ މީހެއް ގައި ކަމު
 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވެއްޖެ ކޮންމެ ) ށ (

 . ބިދޭސީއެއް

 ދިވެހިސަރުކާރު

 ދީން ދައުލަތުގެ

 ޤައުމީބަސް

 ޤައުމީ ދުވަސް

 ވެރިރަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ

 އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް

 ވެގެންވާ ބަޔާން ކީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިސަރުކާރަ . 6
 ގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ހިންގާ ޖޭ ދިވެހިރާއް ގޮތުގެމަތިން
 . ފަރާތްތަކެވެ

 . ދިވެހިދައުލަތުގެ ދީނަކީ، އިސްލާމްދީނެވެ . 7

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީބަހަކީ، ދިވެހިބަހެވެ . 8

 ލުމަހުގެ އެއްވަނަ ވަ ރަބީޢުލްއައް އްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހީ، ދިވެހިރާ . 9
 . ދުވަހެވެ

 . މާލެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަކީ، . 10

 ޔާ މި ރުފި . ގެ ފައިސާގެ ޔުނިޓަކީ، ރުފިޔާއެވެ ޖޭ ދިވެހިރާއް . 11
 . ގެ މައްޗަށެވެ އެކުލެވިގެންވަނީ، ސަތޭކަ ލާރީ

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ ބާރުގެ ބިރު ދައްކައިގެން، ) 1 ( ‐‐‐ . 12
 މީހާއާއި، ޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލައިފި ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ
 ކޮށްފި މީހާއާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން އުވާލުމަށް މަސައްކަތް

 މިއިންކަމެއް ރާވައިފިމީހާ، އެންމެބޮޑު މަސައްކަތްކޮށްފި މީހާއާއި،
. ނެއެވެ ޚިޔާނާތުގެ ކުށުން ކުށްވެރި ވާ
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 ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ ފައިވާފަދަ ގައި ބުނެ ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 2 (
 ނގިހުރެ ނާންގާ ހުރި މީހާއާއި، އެހީވެދީފި މީހާއާއި، އެއިންކަމެއް އެ

 . މީހާވެސް، އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ

 ދެވަނަ ބާބު
 ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 ރައްޔިތުން ޤާނޫނުގެ
 ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަވުން

 ރައްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު
 ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމާއި އެ

 ދޫކޮށްލެވޭގޮތް

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ
 ހަކާމެދުވެސް ޢަމަލު މީ

 އަނިޔާއެއް ކުރުމާއި،
 ލިބޭނަމަ އިލްތިމާސް
 ކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ، އެމީހު . 13
 ކާތެރިކަން ލިބުމުގައި ގައްޔާއި، ޤާނޫނުގެ ރައް ހިންގުމު
 . ވެގެންވާ ބައެކެވެ ހަމަހަމަ

 ގެމަތިން މެނުވީ، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއް ) 1 ( ‐‐‐ . 14
 އްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު ކިބައިން ދިވެހި ރަ ގެ އެއްވެސް ދިވެހިރައްޔިތެއް

 . ގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ ނި

 ދިވެހިރައްްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލުމަށް އެދިއްޖެ މީހަކަށް، ) 2 (
 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުމުގެމަތިން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގެ

 . ކޮށްލެވިދާނެއެވެ ޙައްޤު ދޫ

 ދިނުމާއި، ޤާނޫނާ ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމާއި، ލިބި ) ހ ( ‐‐‐ . 15
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކާމެދު ކަންކުރެވުމަކީ، ކޮންމެތަނެއްގައި

 ރައްޔިތެއްގެ ކިބައިން، ނުވަތަ އެހިނދަކު ވިނަމަވެސް، އެއްވެސް ދިވެހި
 ވޭނެ ގެ ކިބައިން ނިގުޅައިނުގަނެ މީހެއް އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

 . ޙައްޤެކެވެ
 ފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، އެޅި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަ ) ށ (

 ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި،
 ސައުވީސް ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ފަހެ، . ންދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ބަ

 ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނީ، ންދުކޮށް ނުވަތަ ހައްޔަރު ހަކު ބަ އެއްވެސް މީ
. އެކަމުގެ ސަބަބު އެމީހަކަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ
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 ކުށެއްނެތް މިހާއާއި ކުށުގެ
 އަވުމަށް ތުހުމަތުން ބަރީ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް
 ށް ކަ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަ

 ފަހުންހެދޭ ޤާނޫނެއްގެ
 ދަށުން އަދަބު ނުދިނުން

 ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، އެއްވެސް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ) ނ (
 މީހެއްގެ ފުރާނައަށް، ނުވަތަ މިނިވަންކަމަށް، ނުވަތަ ހަށިކަނޑަށް، ނުވަތަ

 ނުވަތަ މުދަލަށް، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ، ނަމަށް، ނުވަތަ އަބުރަށް
 . ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު، ގެ ކުށެއް ) ރ (
 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ ހަތްދުވަހަށްވުރެ

 . ގެން ނުވާއެވެ ދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައި ދިގުމުއް

 އެ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ، ) 2 (
 އަނިޔާއެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް، ކަމާބެހޭ ވެރިންނަށާއި

 . ގެންވެއެވެ އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީސު

 އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ، ) ހ ( ‐‐‐ . 16
 . ހެކެވެ ކުށެއްނެތް މީ

 ކުށެއްގެ ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުނުވާ ) 2 (
 ޙައްޤު، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

 ކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ވަ މިގޮތުން ޤާނޫނީ . ލިބިގެންވެއެވެ
 ޞަތު އެމީހަކަށް ހިނދެއްގައި، އެފަދަ އެހީހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ފުރް ކޮންމެ

 . ދޭންވާނެއެވެ

 ލުން ވަކިކަމެއްކުރުން، ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށް ) 1 ( ‐‐‐ . 17
 އެއީ، ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުގައި ނެތިސް، އެކަމެއްކުރި މީހަކަށް، ނުވަތަ
 އެކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލި މީހަކަށް އަދަބުދިނުން، ފަހުންހެދޭ ޤާނޫނަކުން

 . ވެ ހުއްދައެއް ނުކުރެވޭނެއެ

 ޤާނުނުގައި ވަކިއަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކޮށްފި މީހަކަށް، ) 2 (
 އެކުށްކުރިއިރު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް،

 އް ދިނުންވެސް، ފަހުންހެދޭ ނުވަތަ އެއަދަބު ފިޔަވައި އެހެން އަދަބެ
 . ކުން ހުއްދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ޤާނޫނަ

 ސް މީހަކަށް، އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރަށް އަދަބު ދީގެން އެއްވެ ) 3 (
. ނުވާނެއެވެ
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 ގޮވަތިގެދޮރުގެ
 ޙުރްމަތްތެރިކަން

 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި
 ދިނުނުމުގެ މިނިވަންކަން

 ސިޓީއާއި މެސެޖުފަދަ
 ރްމަތްތެރިކަން ތަކެތީގެ ޙު

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ
 މިނިވަންކަން

 މުދާ ހޯދުމާއި
 ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު

 ތުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާ
 ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން

 ފަހެ، . މަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަނެވެ ގޮވަތިގެދޮރަކީ، ޙުރް . 18
 އްގެމަތިން މެނުވީ، އެއިން ތަނަކަށް ވަދެގެން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތެ

 . ނުވާނެއެވެ

 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން . 19
 . މަކީ، މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ ދިނު

 ޓީއާއި މެސެޖުފަދަ ލިޔުމާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ހިނގާ ސި . 20
 ޙުރްމަތްތެރިވެގެންވާ ފޯނުފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ، ތެލި

ފަހެ، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، . އެއްޗެކެވެ
 . ފާޅުކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ ލައި، އަހައި ނަގައި، އެފަދަ ތަކެތި ބަ

 އެނބުރި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރިނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް . 21
 އައުމާއި، ޤާނޫނު މަނާނުކުރާހާހިނދަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމާއި،

 ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ ރާއްްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ޙައްޤު،
 . ލިބިގެންވެއެވެ

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމާއި، އެ . 22
 މުދަލާމެދު މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޙައްޤު، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ

 . މަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ މީހުންގެ މިލްކުތަކަކީ، ޙުރު ) 1 ( ‐‐‐ . 23
 ނުގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ، ހަމަ ހެ، ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫ ފަ

 ވެރި ކަމެއް ނިގުޅައެއް އެކަކުގެ ކިބައިންވެސް އެމީހެއްގެ މިލްކު
 . ނެއެވެ ނުގަނެވޭ

 ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތުތަކެއްގައި ޢާންމު ވެގެންވާ ޤާނޫނުގައި ) 2 (
 މަންފާއަކަށްޓަކައި އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔަަންވެގެންވާ ފަދައަކުން އެ

 ޢަދްލުވެރި ބަދަލުދީފައި މެނުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ މިލްކެއް އެއްޗަކަށް
 . ދައުލަތަކަށް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ) 3 (
. މިލްކެއް ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ
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 މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 ޙައްޤު

 ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ
 މިނިވަންކަން

 އެއްވެ އުޅުމުގެ
 ކަން މިނިވަން

 ޖަމާޢަތްތަކާއި
 ޖަމްޢިއްޔާތައް
 ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން

 ޕެންޝަނުގެ ޙައްޤު

 ނެއް ހެދުމަކަށް އެފަދަ ވާ އެއްވެސް ޤާނޫ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން ) 4 (
 . ނޫނުނަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ ޤާ

 ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ މުދަލަށް، ނުވަތަ ޢާންމު ގެ މީސްތަކުން ) ހ (
 މެއް ލިބިދޭފަދަ ތަކެތި، ބަދަލުދިނުމެއްނެތި ޞިއްޙަތަށް ގެއްލު

 . ށް ނެގުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު ދައުލަތަ
 ގޮތަކުން ނުވަތަ ޙައްޤުނޫނު ޤާނޫނާ ޚިލާފުގޮތަކުން ) ށ (

 ހޯދާފައިވާކަމަށް ޝާރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މުދާ ދައުލަތަކަށް ހިފުން
 . ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު

 މުދަލާމެދު ދުޝްމަނުންގެ މުދާ ދައުލަތަށް ހިފައި، އެފަދަ ) ނ (
 . މުޢާމަލާތު ހިންގުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު

 ކޮންމެ ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު، ނު މަނާ ޤާނޫނު . 24
 . ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ޢާންމު . 25
 މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކަށް ރައްކާތެރި

 ކުރާހާހިނދަކު، އެމީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ނު ވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު މަނާ
 ވަތަ އެނޫންވެސް ވަތަ ގަލަމުން ނު ލުތައް ދުލުން ނު ގޮތްތަކާއި ޚިޔާ

 . ގޮތްގޮތުން ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 މާއެކު ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޞުލްޙަވެރިކަ ޤާނޫނުނާ . 26
 . މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަމަކެވެ މީސްތަކުން އެއްވެ އުޅުމަކީ،

 ތައް ހެދުމީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ . 27
 ފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހެއްޓުމާއި ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހި ވެރިކަން ދެމެ

 . ކުރާހާހިނދަކު، މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ ނު މަނާ

 ދިވެހިރައްޔިތުންކުރެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ . 28
. ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަނު
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 ދައުލަތަށް
 އި އިޚްލާސްތެރިވުމާ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
 ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންތެރިވުން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
 ކުރުމާއި ޤާނޫނު ރައްކާތެރި

 އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
 ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 ސާސީ ޙައްޤުތަކާ އަ
 ތަޢާރުޟުވާ
 ޤާނޫނުތަކާއި
 ގަވާއިދުތަކާއި
 އުސޫލުތައް ބާޠިލުވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ދިވެހި ދައުލަތަށް އިޙްލާސްތެރިވުމާއި، . 29
 އަސާސީއާއި ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަކީ، ކޮންމެތަނެއްގައި ވިނަމަވެސް

 . ޖިބެކެވެ ގެ ވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް

 ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކޮ . 30
 ތެރިކޮށް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ޙުރްމަތް ދެމެހެއްޓުމާއި، އަނެކުންގެ

 . ހިތުމީ، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ވާޖިބެކެވެ

 އިދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ވާ ޤާނޫނެއް ގަ ) 1 ( ‐‐‐ . 31
 ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، މިބާބު

 އެޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ރުޟުވާނަމަ، ތަޢާ
 ޠިލު ބާ އެ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ މިންވަރެއްވާނީ އެއުސޫލަކުން،
 . އެއްޗަކަށެވެ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން ) 2 (
 ން މެނުވީ، މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވަގުތީގޮތު

 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ނަމަވެސް މަނައެއް

 ތިންވަނަ ބާބު
 ) 1 ( ވެރިކަން ހިންގާފަރާތް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އެންމެމަތީ ވެރިޔާ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ . 32
 ގެމަތިން، އިންތިޙާބު ކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ހުންނަން ގޮތު

 . ވާނެއެވެ

 އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެމަތީ ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކީ، . 33
 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކީ،

. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއެވެ ވެރިޔަކީ، ރައީ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މީހެއްގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ

 ކިބައިގައި ހުންނަންވީ
 ސިފަތައް

 ރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫ
 އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއްގެ ކިބައިގައި، . 34
 . ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް ހުންނަނަށްވާނެއެވެ

 މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ) ހ (
 . ކަމުގައިވުން

 ގައިވުން ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމު ހަތަރުމަތިފުށް ދިވެހި، ) ށ (
 . އުމުރުން ތިރީސްފަސް އަހަރު ވެފައިވާ ފިރިހެނަކު ކަމުގައިވުން ) ނ (
 . ބުއްދި ހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން ) ރ (
 ހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ރައީސުލްޖުމް ) ބ (

 . މީހަކު ކަމުގައިވުން އަދާކުރުމުގެ ލަޔާޤަތުހުރި
 އެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން އް ކަނޑަ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެ ) ޅ (

 ޔާނާތެއްގައި ބެދި އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޚި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ،
 . މީހަކު ކަމުގައިނުވުން

 . ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިނުވުން ) ކ (
 . ގައިނުވުން ކަމުގައި ބިދޭސިއަކާ އިނދެގެންހުރި މީހަކު ) އ (

 ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު އްޔާ އިންތިޚާބުކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރި . 35
 . ތިރާގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ މިކަންކުރާނީ، . ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ

 މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ) ހ (
 ވަނަ މާއްދާގައި 34 ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ހަމަވާ މީހުން، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޝަނަރ ބުނާ ސިފަތައް ފުރި
 ށް ރައްޔިތުންގެ ކަ އޮފް އިލެކްޝަންސް ކަނޑައަޅައި، ވީއެންމެ އަވަހަ

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގައި، އެމީހުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން
 ) ހ ( ފައިވާ މީހުން މިމާއްދާގެ ލާ މަތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރި ) 1 (

 ތުގެމަތިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާތާ ތިންދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގައިވާ ގޮ
 ހުގެ ރައީސް އެމީހުންގެ ހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، މަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 . ނަންތައް މަޖިލީހަށް އިއްވުން

 ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) 1 ( ގެ ) h ( މިމާއްދާގެ ) 2 (
 ރެއިން މަޖިލީހަށް އިއްވާ ނަންތަކުގެ ތެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު
 މަށްޓަކައި، ކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވު ވޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ މީހަ
 މެންބަރަކުވެސް މި ވޯޓުގައި ކޮންމެ . ޓެއް ނެގުން އެޖަލްސާގައި ސިއްރު ވޯ

ހޮވޭނީ، މަޖިލީހުގެ މިވޯޓުން . މެންބަރަކަށް ފެންނަ އެކަކަށެވެ ދޭނީ، އެ ވޯޓު
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 ހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތި ރައީސުލްޖުމް . އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނު މީހެކެވެ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ސިފަތައް 34 ނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލާފައިވަ

 . ވެ މިވޯޓު ނަގަންވާނެއެ ރިހަމަވާ އެންމެ މީހަކު ކަމުގައި ވިޔަސް، ފު

 ން ނަގާ ވޯޓުގައި ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ) 2 ( ގެ ) ހ ( މި މާއްދާގެ ) 3 (
 ތީ ށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެންމެ މަ އެއްވެސް މީހަކަ

 ހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް މަޖިލީހުގެ ދެ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިނު މީ
 އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބެންދެން، ޖަލްސާ ނުނިންމައި ވޯޓު ނަގަމުން

 މިގޮތަށް ވޯޓު ނަގާއިރު، އިތުރަށް ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ . ދާނީއެވެ ގެން
 ފަހަރަކުވެސް ވޯޓު ނަގާނީ، އޭގެ ކުރީފަހަރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯޓު

 . ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ) 4 (
 ވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ އެންމެ މީހަކު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި 34

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ވޯޓުގައި، ) ހ ( ކަމަށްވެފައި، މިމާއްދާގެ
 ނޫނުގައި އެމީހަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޤާ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
 . ވުނީއެވެ ހުޅު ފުރުޞަތު އަލުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ) 5 (
 ފުރިހަމަވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ސިފަތައް 34 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މީހަކު ނެތްނަމަ، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް
 އަދި އެކަން . ނެއެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެކަން އަންގަންވާ

 ގެ އި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައްޔިތުން އަންގާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގަ
 އެކަން މަޖިލީހަށް އެންގުމުން، ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް
 . މުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވުނީއެވެ ކުރިމަތިލު

 ވޯޓުގައި ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ސިއްރު ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) 1 ) ( ށ (
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނު މީހާއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 ބޫލުކުރުމުން، އެމީހަކު އެމީހަކު އެކަން ގަ ، އެކަން އަންގައ
 ންގެ ޢާންމު ުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތު ރައީސ

. ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުން
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 ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާކަމާ
 ހަވާލުވުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ރިޔާސަތުގެ ދައުރު

 އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރު
 ފާޅުކުރުން

 ޢަދްލު އިންޞާފު
 ޤާއިމުކުރުން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ) 1 ( ގެ ) ށ ( މި މާއްދާގެ ) 2 (
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަންފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި

 ޣްލަބިއްޔަތު އޭނާއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާ ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަ
 . އެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުވީ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެމީހަކު ) 1 ( ގެ ) ށ ( ގެ މި މާއްދާ ) 3 (
 ގައި ންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށްނަގާ ވޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހު

 އަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނުގައި ން މީހުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޭނާ ދި ވޯޓު
 ރިމަތިލުމުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކު

 . ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވުނީއެވެ

 ޚާބުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތި ) ނ (
 އާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް

 ގެ މަޖިލީހުގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައިގެ ން ނިންމާނީ، ރައްޔިތު
 . އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުވާ މީހަކަށް . 36
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ހަވާލުވެ

 ގައިވާ ހުވާ ) ހ ( ގައި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ ކުރިމަތީ
 . ކުރުމުންނެވެ

 ހަކު އެމީ މްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރަކީ، ރައީސުލްޖު . 37
 . ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސްއަހަރު ދުވަހެވެ މްހޫރިއްޔާކަމާ ރައީސުލްޖު

 ރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ހަމަވިޔަސް، މި ރައީސުލްޖުމްހޫ
 އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އަލުން ޤާނޫނު
 ން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ހަވާލުވަންދެ އެމީހަކު ތިޚާބުކުރެވި އިން

 މަގާމުގައި ހުރި މީހާ، އެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަން ލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ރައީސު
 . ވާނެއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހައި ޝިޢާރުތައް . 38
 . ފާޅުކުރުމުގެ ވެރިޔަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދު . 39
. ހޫރިއްޔާއެވެ ރައީސުލްޖުމް ސްވެރިޔަކީ، އި
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 ވެރިންގެ އަދަބު ލުއިކޮށް ކުށްވެރިންނަށް ޢަފޫކުރުމާއި ކުށް . 40 ޢަފޫކުރުން
 . ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެެވެ

 ޢިއްޒަތާއި މެޑެއްޔާއި
 ޝަރަފުވެރި ލަޤަބު ދިނުން

 ޔާއި ޝަރަފުވެރި ދިވެހިދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ޢިއްޒަތާއި މެޑެއް . 41
 . ލަޤަބުދޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން . 42
 ނޫނުއަސާސީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި، އަދި ޤާ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ
 އިތުރަށް، ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
 އްޔާގެ ނާއިބާއި، އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރި ) ހ (

 ހުގެ ރައީސާއި، އެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
 ވަޒީރުންނާއި، ބަންޑާރަނާއިބާއި، ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކާއެކު ދިވެހި
 ދައުލަތުން ބޭރުފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ މީހުންނާއި، އަތޮޅުވެރިންނާއި،
 ފަނޑިޔާރުންނާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް،

 . އިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްކުރުމާއި ވަކިކުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގަ
 . ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ޢައްޔަންކުރުމާއި އެ މަޖިލިސް ރޫޅާލުން ) ށ (
 . ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ) ނ (

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްހިނދެއްގައި
 މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ

 މީހަކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރުންގެ ތެެރެއިން
 . ކަނޑައެޅުން

 ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ޖަލްސާގައި، ) ރ (
 . ޔާނެއް ދިނުން ހާމަކުރާ ބަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

 ށާއި، ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންގުމަ ) ބ (
 ންވާ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެ

 ކައި، އެއިރަކަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އަމުރުތަކާއި ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަ
 . ޙުކުމްތައް ނެރުން

 ދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯ ) ޅ (
 . އްޔިތުންގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ރަ

. ހަނގުރާމައާއި ޞުލްޙަ އިޢްލާނުކުރުން ) ކ (



34 

 ބޭރު ދައުލަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންނާއި، ) އ (
 ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒާއެކު އެފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ މީހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަމުގައި ބަލައިގަނެ ގަބޫލުކުރުން،
 ވާމީ ޤާނޫނާއި އާދަކާދައާއި އުސޫލު ނިޔާކުރާގޮތުން، ބައިނަލްއަޤް ) ވ (

 އާއި ޖެހޭ ކަންތައްތައް، ޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަން
 . ލިޔެފައިވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުން

 އްޔާއަށް i ރައީސުލްޖުމްހޫރ
 ލިބިގެންވާ ވެރިކަމުގެ ބާރު

 ޔާއަށް ވެރިކަމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް . 43
 . ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ

 ޚިލާފު ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހެ، ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފަ
 . ނުހިންގޭނެެއެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 ލިބިދޭ ޤާނޫނީ
 ރައްކާތެރިކަން

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކީ، ޤާނޫނީ ރައީ ) 1 ( ‐‐ ‐ . 44
 ފަހެ، އޭނާގެ ޒާތަށް . ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހެކެވެ

 އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސްކަމެއް ހަމައެކަކުވެސް ކޮށްގެނެއް
 އެމަގާމުގައި ހުރި މީހަކު ރަސްމީގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަގޮތުން . ނުވާނެއެވެ
 ކާމެދު، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމާކާމެދު، އޭނާ އެމަގާމުގައި ކުރިކަމަ

 ހުރިހާހިނދަކު އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރުގެއެއްގައި ނުވަތަ
 . ޝަރީޢަތުގެ އެހެން މަޖިލީހެއްގައި ވިޔަސް ދަޢްވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު އެމަގާމުގަ ) 2 (
 ހުރިއިރު، އޭނާގެ މަގާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވެ
 ކޮށްފައިވާ ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަކާމެދު،
 އޭނާ އެމަގާމުން ވަކިވުމަށް ފަހުގައިވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް
 ފަނޑިޔާރުގެއެއްގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އެހެން މަޖިލީހެއްގައި

 . ސް ދަޢްވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ވިޔަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު އެމަގާމުގައި ) 3 (
 ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނުކޮށް ހުރިއިރު، އޭނާގެ މަގާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުުން

 އެއްވެސް ކަމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ
 މުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އޭނާ އެމަގާމުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމެއްކަ

ލަ ރައްޔިތުންގެ ވަކިވުމަށްފަހު އެއްވެސް ދަޢްވާއެއް ކުރެވޭނީ، އެމައްސަ
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 އިދުން ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ މަޖިލީހަށް ގަވާ
 . އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެގެންނެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ރުން ވިޔަފާރި ނުކު

 މީހަކު ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ ރައީސު ) 1 ( ‐‐ ‐ . 45
 ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމާއި،
 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއެއް ލިބިދޭފަދަ މަގާމެއްގައި ހުރުމާއި، މިއިން ކަމެއް

 . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު، އޭނާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަ ) 2 (
 ވިޔަފާރި ހިންގުންކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މުޢާމަލާތު މިލްކުގައިވާ މުދަލަކުން،

 . ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ފާ ދިނުން ސްތިޢު އި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ . 46
 ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ރައްޔިތު

 އެކަމަކު، . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ އިސްތިޢުފާގެ ލިޔުން ތިންދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ގަބޫލުކޮށް، ތިޢުފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން އެ އިސް
 ން އަންގަންދެން، ހުގެ ރައީސް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އެކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
 . ވާނެއެވެ ން އޭނާގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މަގާމުން ދުރުކުރުން

 ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ހަމަވުމު ) 1 ( ‐‐ ‐ . 47
 ކުރިން އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި

 ) ހ ( ގެ ) 2 ( ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި، މިމާއްދާގެ
 ) ރ ( ގެ ) 2 ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް، މިމާއްދާގެ ) ށ ( އާއި

 މަޖިލީހަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
 ފޮނުވުމުން، މަޖިލީހުން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، އޭނާގެ

 ކުރެވޭފަދަ ހެކިތައް ހުމަތު ކުރެވުނު ކަންތައް ގަބޫލު މައްޗަށް ތު
 ހުރިކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ

 . ން ފާސްވެއްޖެ ނަމައެވެ މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތު
 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ) ހ (

. ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އޭނާގެ ކިބައިން އުނިވުން
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ދާއިމީ ބައްޔެއް ) ށ (
 . އޭނާއަށް ޖެހުން

 . ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުން ޤަޞްދުގައި ޤާ ) ނ (
 . އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރުން ) ރ (
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ) ހ ( ) 2 (

 ، ) ހ ( ގެ ) 1 ( މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލޭނީ، މިމާއްދާގެ
 ކާމެދު ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަ ކޮށްފައިވާ ކަން ގައި ބަޔާން ) ރ ( ، ) ނ ( ، ) ށ (

 ކުރެވޭކަމުގައި، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، މަޖިލީހުގެ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
 އެއްބައި މެންބަރުން ސޮއިކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ

 ލުމަށް ފޮނުވުމުން، އެމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެމައްސަލަ ބެ
 . ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ނަމައެވެ އިކުޅަ މަޖިލީހުގެ ތިންބަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަންތައް ) ށ (
 ތަޙްޤީޤުކުރާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ދެމީހުންނާއި،
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ދެމީހުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި،
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުކުރާ މީހަކާ، މި ފަސްމީހުންގެ މައްޗަށް

 މި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ . އެކުލެވޭ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ
 އެއްވެސް މީހަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ވެގެންނެއް

 ބެލޭފަދަ، އަދި، މިއިން ކޮންމެ މީހަކީ، މިފަދަ ކަމެއް . ނުވާނެއެވެ
 ރައްޔިތުންގެ . ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތުހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

 މަޖިލީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުކުރާ މީހަކު ހޮވުމުގައި މިދެފަރާތަށް
 އެއްބަސް ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ހޮވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ . ންނެވެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތު
 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ

 އެ . މަޖިލީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްބަސްވެގެން ހޮވާ މީހެކެވެ
 ދެފަރާތަށް އެއްބަސްނުވެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 . ލަބިއްޔަތުން ހޮވާ މީހެކެވެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣް
 ގައި ބުނެފައިއެވާ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ) ށ ( ގެ ) 2 ( މިމާއްދާގެ ) ނ (

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤު
 ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުވެ، ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ވަކީލަކު ތަޙްޤީޤު

 ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން، ވާހަކަ
. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
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 ގައި ބުނެފައިއެވާ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ) ށ ( ގެ ) 2 ( މިމާއްދާގެ ) ރ (
 ށިގެން ތިރީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ށަހަޅާ ދުވަހުން ފެ މައްސަލަ ހު

 އެކޮމިޓީން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު،
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 3 (
 ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެނަމަ، ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުރިމީހަކަށް އެކަން

 މުން، އެވަގުތަކުން ފެށިގެން އެމީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންގު
 . މަގާމުން ވަކިވީއެވެ

 ވަގުތީގޮތުން
 ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެ
 މަގާމު ފުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުވެގެން، ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ ) 1 ( ‐‐ ‐ . 48
 ޔާގެ މަގާމު ދީގެން، ނުވަތަ މަގާމުން ދުރުކުރެވިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެމަގާމު ހުސްވިވަގުތުން ފެށިގެން،
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއިމު މަޤާމެއްގެ ގޮތުން، ކަންހިންގާނީ

 އެމަގާމުގައި ހުންނާނީ، އޭނާ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތް ހިންގާނެ މަޖިލީހެއް ) 2 ( މިމައްދާގެ

 . ޚާބުކޮށް،  އެމަޖިލީހުން ދައުލަތް ހިންގުމާ ހަވާލުވަންދެނެވެ އިންތި
 ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާ ގައި ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 2 (

 ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއިމު މަޤާމެއްގެ ގޮތުން ކަންހިންގަން
 އްދާގެ ފެށުމާއެކު، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ނެތިގެން މިމާ

 ލުވުމާއެކު، ލަސްވެގެން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންހިންގުމާ މީހަކު ހަވާ ) 4 (
 ދެގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެއްކޮށް، ހަތްދިހަ

 މަތިން، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 35 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
 ދެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބުކޮށް، އޭނާ އެމަގާމާ ހަވާލުވަން

 ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފުރުމަށް، ތިންމީހުންގެ
 ޗަށް އެކުލެވޭ، ދައުލަތް ހިންގާ މަޖިލީހެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައް

 ންގުން އެމަޖިލީހާ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށް، ދައުލަތް ހި
 ޒީރުންގައި ވަ އެމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ، . ވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން

 އެމަޖިލީހަށް . ވާނެއެވެ ހުރުން ލާޒިމު ސިފަތައްހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވާން
 ދައުލަތް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވޭނީ، އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ

 ގައިވާ ހުވާ ) ށ ( މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ
. ކުރުމުންނެވެ
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 ވަޒީފާ ވެރިވެގެން ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާ އް މެދު ވަގުތީ ސަބަބެ ) 3 (
 ލްޖުހޫރިއްޔާގެ ބަދަލުގައި އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ، ރައީސު

 ކު ހުރިނަމަ، ނީ، ރައީސުލްޖުހުރިއްޔާގެ ނާއިބަ ފާ އަދާކުރާ އެވަޒީ
 ރައީސުލްޖުހުރިއްޔާގެ ނާއިބަކު ނެތް ހާލެއްގައި، . އޭނާއެވެ

 ބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން
 . އެކަމަށް އިސްކުރާ މީހެކެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 4 (
 ތުންގެ މެދުވެރިވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ހުސްވާއިރު، ރައްޔި

 ގައި ) 3 ( ވަތަ މިމާއްދާގެ ނަމަ، ނު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ނެތް
 ކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަގުތީ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ބަޔާން

 އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ
 އިބަކު ނެތްނަމަ، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާ

 ހޫރިއްޔާގެ ޖުމް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލް
 ބަދަލުގައި އެވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް މީހަކު އިސްނުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް

 ލުވާނީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވެއްޖެނަމަ، ކަންހިންގުމާ ހަވާ ދި
 ފައިވާ ށް ދުވަހު ޚިދްމަތްކޮ އިން އެމަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ތެރެ

 ނާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މިމާއްދާގެ މިނަންބަރުގައި ބު . މީހެކެވެ
 ގައިވާ ) 2 ( ޙާލަތުގައި އޭނާ ކަންހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނާނީ، މިމާއްދާގެ

 ގުމާ ތިޚާބުވާ، ދައުލަތް ހިންގާ މަޖިލިސް ދައުލަތް ހިން ން ފަދައިން އި
 ގައި ދެމިހުންނާނީ، ލަތުގައި އޭނާ އެމަގާމު ދެވަނަ ޙާ . ހަވާލު ވަންދެނެވެ

 އްޔާ އަލުން އޭނާގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހޫރި ރައީސުލްޖުމް
 . ހަވާލުވަންދެނެވެ

 މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) 5 (
 ރައީސަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަށާއި، ވަޒީރުންގެ

 ހިންގުމާ ހަވާލުވެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަށް ވަގުތީގޮތުން ދައުލަތް
 ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަ އުއްތަ

 ގައިވާ ހުވާ ) ށ ( ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ
. ކުރުމުންނެވެ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ރިޔާސަތު ހަމަވުމުގެކުރިން
 ނުވަތަ މަގާމު ހުސްވުމުން
 އެމަގާމަށް މީހަކު
 އިންތިޚާބުކުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ހަމަވާން ) 1 ( ‐‐ ‐ . 49
އޮންނަ އެންމެފަހު ފަސްދޮޅަސް ދުވަސް ފެށުމާއެކު، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރިޔާސަތުގެ އާ ދައުރަށް މީހަކު 35
 އިންތިޚާބުކޮށް، ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ހަތްދުވަސް ކުރިން

 . ހުރިހާކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ އިންތިޚާބާބެހޭ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުވެގެން، ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ ދީގެން، ) 2 (
 ބަބުން، ނުވަތަ އޭނާ އެމަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ސަ

 ހުސްވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަގާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ
 ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ލަސްވެގެން 35

 . ތެރޭގައި އެމަގާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން
 ފައިވާ މީހަކަށް ކޮށް

 ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި
 . އިނާޔަތް

 ވެރިނުވެ، ޔާގެ މަގާމުގައި ހުރިމީހަކު، ކުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް . 50
 ވަކިވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން އެމަގާމުން

 ދަރާ އެކަށީގެންވާފަދަ ޤަ އްޒަތާ ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢި ވެރިކަން
 އެމީހަކަށް ނާޔަތާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއި މާލީ އި

 މިގޮތުންދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތައް ޤާނޫނުގައި . ޙައްޤު ވާނެއެވެ
 . ކުރަން ވާނެއެވެ ބަޔާން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ނާއިބު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ވާޖިބުތަކާއި ކަންތައްތައް . 51
 ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަކު އިސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަށް . ހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ މް ރައީސުލްޖު
 ނާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި މި އޭ

 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) ށ ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ

 ގެ އްޔާ ހޫރި މް ރައީސުލްޖު
 ހުރުން ބުގެ ކިބައިގައި ނާއި

 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުކަމަށް އިސްކުރަންވާނީ، މި . 52
 އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކިބައިގައި ޤާނޫނު

. ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައްހުރި މީހެކެވެ
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 ގެ އްޔާ ހޫރި މް ރައީސުލްޖު
 ނާއިބު މަގާމުން
 ވަކިކުރުމާއި
 އިސްތިޢުފާދިނުން

 ދެއްގައި، ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނ ރައީސު ) 1 ( ‐‐ ‐ . 53
 އިބަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާ

 . ނާއިބު އޭނާގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ތިޢުފާދޭން ސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އޭނާގެ މަގާމުން އި ) 2 (
 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން،

 ޔާ އެނާގެ އް ކު ރައީސުލްޖުމްހޫރި އެކަމަ . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 އިސްތިޢުފާ ގަބޫލު ކުރިކަން އަންގަންދެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު

 . އެނާގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ

 ބާބު ހަތަރުވަނަަ
 ) 2 ( ވެރިކަން ހިންގާފަރާތް

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް

 އްޔަންކުރާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ . 54 ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް
 . އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ . ވެ އޮންނަންވާނެއެ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުން

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ، ) 1 ( ‐‐ ‐ . 55
 ހޫރިއްޔާގެ މް ރައީސުލްޖު ހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަކު ހުރިނަމަ، މް ރައީސުލްޖު

 ނާއިބާއި، އެކިއެކި ވުޒާރާތައް ހިންގުމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ
 . ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނާއިބުގެ މައްޗަށެވެ

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވަޒީރަކު ނުވަތަ ބަންޑާރަނާއިބު ) 2 (
 ޒާރާއެއް އިސްނުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ވު

 . ނުވަތަ ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީސް ހިންގުން މިމާއްދާ މަނައެއް ނުކުރެއެވެެ

 ވަޒީރުންނާއި
 ހުރުން ބަންޑާރަނާއިބުގައި

 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ވަޒީރުން ކަމުގައްޔާއި ބަންޑާރަނާއިބު ކަމުގައި . 56
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ މީހުންގައި، ތިރީގައިމިވާ  ސިފަތައް

 . ހުރުން ލާޒިމު ވާނެއެވެ
 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ) ހ (

. ކަމުގައިވުން
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 . ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . އުމުރުން ތިރީސްއަހަރު ވެފައިވުން ) ނ (
 . ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން ބުއްދި ހަމައަށް ) ރ (
 ހިންގޭފަދަ ލަޔާޤަތުހުރި ތައްތައް އެމީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަން ) ބ (
 . ކަމުގައިވުން މީހަކު
 އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ) ޅ (

 ރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން،
 . ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ އަބުރު ގެއްލިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 . ރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ނުވުން ބޭ ) ކ (

 ންނާއި ބަންޑާރަނާއިބު ވަޒީރު
 ހަވާލުވުން މަގާމާ

 އެމީހެއްގެ މަގާމާ ، ންޑާރަނާއިބަށް ބަ އަދި ކޮންމެ ވަޒީރަކަށް . 57
 ހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މް ހަވާލުވެވޭނީ، ރައީސުލްޖު

 . މުންނެވެ ގައިވާ ހުވާ ކުރު ) ރ ( ޖަދުވަލުގެ

 ކުރާ ވަޒީރުންގެެ މަޖިލީހުން
 ކަންތައްތައް

 ކުރާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ހަވާލު ރައީސު . 58
 އޭގެތެރޭގައި، ތިރީގައިމިވާ . ކަންތައްތައް އެމަޖިލީހުން ކުރަންވާނެއެވެ

 . ކަންތައްތައް ހިމެނޭނެއެވެ
 ތަކުގައި ތައް ނަލްއަޤްވާމީ މުހިންމު ކަން ޤައުމީ އަދި ބައި ) ހ (

 . ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެހިވުން
 އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން، ރާއްޖެ ކުރިއަށް ) ށ (

 ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 . ލަފާދިނުން

 ކުރުމުގައްޔާއި، ރައްޔިތުންގެ ތައްޔާރު އުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ދަ ) ނ (
 މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި

 . އެހީވުން ހޫރިއްޔާއާ ރައީސުލްޖުމް
 ދިވެހި ސަރުކާރާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާ ދެމެދު ) ރ (

 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބަސްވުންތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސޮއިކުރެވޭ އެއް
 ރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތައް ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ތަޞްދީޤުކު

. އަށް ލަފާދިނުން ރިއްޔާ ޤުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައިސުލްޖުމްހޫ ތަޞްދީ
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 ވަޒީރުން އެމީހުންގެ
 އަދާކުރުމާއި ވާޖިބުތައް

 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 ޖަވާބުދާރީވުން

 ޒީރަކުމެ، އެމީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ވުޒާރާގެ ކޮންމެ ވަ . 59
 ކަންތައްތައް، ތެދުވެރިކަމާއެކު، އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވީ

 އަދި އެވަޒީރަކު ކުރަންޖެހޭ . އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް ކުރަންވާނެއެވެ
 ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލައި އެކަންކަމާމެދު

 އަދި އެވަޒީރެއްގެ . ދާރީ ވާންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖަވާބު
 އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 . އޭނާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ ) 1 ( ‐‐ ‐ . 60 ބަންޑާރަނާއިބު
 . ބަންޑާރަނާއިބަކު ހުންނަންވާނެއެވެ

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންޑާރަނާއިބާ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް، ރައީ ) 2 (
 ތެދުވެރިކަމާއެކު، އޭނާއަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވީ އެންމެމަތީ

 އަދި އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ . މިންވަރަކަށް އަދާކުރަން ވާނެއެވެ
 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލައި، އެކަންކަމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންވެއްޖެ . ދާރީ ވާންވާނެއެވެ ޖަވާބު
 . ހިންދެއްގައި ޤާނޫނީ މަޝްވަރާ ދޭންވާނެއެވެ

 ތުގެ ހާ ފަނޑިޔާރުގެތަކަށާއި ޝަރީޢަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ) 3 (
 އި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް ތަކަށް ޙާޟިރުވެ އެތަންތާނގަ

 . ނުވަތަ އޭނާ ފޮނުވާ މީހެކެވެ ދައްކާނީ، ބަންޑާރަނާއިބު ވާހަކަ

 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނާއިބު
 މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި
 އިސްތިޢުފާދިނުން

 ދެއްގައި އޭނާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެހިނ ރައީސު ) 1 ( ‐‐‐ ‐ . 61
 ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން، ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނާއިބު، އެމީހުންގެެ މަގާމުން

 . ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ކޮންމެ ވަޒީރަކުވެސް، އަދި ބަންޑާރަނާއިބުވެސް، އެމީހެއްގެ ) 2 (
 ތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ސް މަގާމުން އި

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 އެކަމަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމީހެއްގެ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން

 ން، އެވަޒީރަކު، ނުވަތަ ބަންޑާރަނާއިބު، އެމީހެއްގެ މަގާމުގެ އަންގަންދެ
. ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ
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 ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް
 ރޫޅާލުން

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ކެނޑިއްޖެކަމަށް، ) 3 (
 މަތިން ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެ ވާ ވަނަ މާއްދާގައި 82 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިނަމަ، އެމެންބަރަކު، އެކަން
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންގުމާއެކު، އެމީހެއްގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ

 . ދޭންވާނެއެވެ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް . 62
 އްޖެ ހިނދެއްގައި، އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ . އޭނާއަށް އެމަޖިލިސް ރޫޅާލެވިދާނެއެވެ
 މަޖިލިސް ރޫޅާލުމާއެކު، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެކަން ރައްޔިތުންގެ

 އަދި ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރްޞަތެއްގެ . މަޖިލީހަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
 . އްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ އި، އާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް ޢަ ތެރޭގަ

 ފަސްވަނަ ބާބު
 ) 1 ( ހަދާ ފަރާތް ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 އުމުރު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ . 63
 . ނަން ވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އޮން

 ޤާނޫނުއަސާސީ ފިޔަވައި އެހެން ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ،
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާނީ، ފަންސާސް . 64
 އެ މެންބަރުންނަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ
 ކުރެވޭ ރުންނާއި، މާލޭން އިންތިޚާބު ންބަ ޢައްޔަންކުރާ އަށްމެ

 ދެމެންބަރުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ
 . ދެމެންބަރުންނެވެ

 އުމުރަކީ، މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . 65
 ވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަކުރާ ޖަލްސާގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބު

 . ތު ހަމަވުމުން، މަޖިލިސް ރޫޅުނީއެވެ މި މުއްދަ . ފަސްއަހަރު ދުވަހެވެ
 އުމުރު ހަމަވެގެން މަޖިލިސް ރޫޅުމާއެކު، އަލަށް އިންތިޚާބުވާ

. އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާނެއެވެ ރަ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުންގައި ހުރުން
 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުކަމާ ހަވާލުވުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ރައީސް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި، ތިރީގައިމިވާ . 66
 . ސިފަތައް ހުންނަންވާނެއެވެ

 ކަމުގައިވުން މުސްލިމަކު ) ހ (
 . ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . ވީސް އަހަރު ވެފައިވުން އުމުރުން ފަންސަ ) ނ (
 . ބުއްދި ހަމައަށްހުރި މީހަކުކަމުގައިވުން ) ރ (
 ޢަރަބި އަކުރާއި ތާނައަކުރާއި ހިސާބު އަކުރު ލިޔަން ކިޔަން ) ބ (

 . ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން
 ވަތަ އި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނު އިސްލާމްދީނުގަ ) ޅ (

 ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި , ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން
 . ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 . ނުވުން ކަމުގައި ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ) ކ (

 ވޭ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮ . 67
 މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ގައިވާ ހުވާ ) ބ ( މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ ކުރިމަތީގައި
 . ކުރުމުންނެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢައްޔަންކޮށް، ) 1 ( ‐‐‐ . 68
 . ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލަށް 65 އަސާސީގެ މި ޤާނޫނު ) 2 (
 އިންތިޚާބުވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ
 ހަތްދުވަސް ކުރިން، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ
 އެމަގާމު ހުސްވި ދުވަހަކުން ފެށިގެން ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަޖިލީހަށް

 . ސަކު ޢައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ ރައީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ، އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ) 3 (
 އޭނާއަކީ، ވަޒީރުންގައި ހުރުން ލާޒިމު . ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މީހެކެވެ

 ސިފަތައްހުރި، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގައި އެމަގާމުގެ
 . ޔާޤަތެއްހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ލަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެމަގާމު ފުރަން ފެށޭނީ، ) 4 (
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ އީ ރަ
. ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) ޅ (
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 ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތު
ތައް ރައިސްގެ ވާޖިބު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ރައީސް ނާއިބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ތައް ރައީސްގެ ވާޖިބު ނާއިބު

 އްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންތަ ) 1 ( ‐‐‐ . 69
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 72 ހިންގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އާދަވެގެން އެއްވާ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކާއި
 ޖަލްސާތަކުގެ އްޔާ އަންގައިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ތައްތައް ހައްޓައި، މަޖިލީހުން ފާސްވާ ކަން ރިޔާސަތު ބަލަ
 . ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާނީ، ރައްޔި ރައީސުލްޖު

 ގައިވާ ޙާާލަތުގައި، ) 1 ( ވަނަ މާއްދާގެ 48 މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ) 2 (
 މާއްދާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއިމުމަޤާމެއްގެގޮތުން ކަންހިންގައި، އެ

 ތް ލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެއްކޮށް، ދައު ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) 2 (
 ކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގައި، ހިންގާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު

 ދައުލަތް ހިންގުން އެމަޖިލީހާ ހަވާލުކުރާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 . ރައީސެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް ޢައްޔަންކޮށް ) 1 ( ‐‐‐ . 70
 . ވަކިކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 65 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ) 2 (
 އަލަށް އިންތިޚާބުވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ

 ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ކުރިން، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު
 ހަށް ހަކުން، ފެށިގެން ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަޖިލީ އެމަގާމު ހުސްވި ދުވަ

 . ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ ނާއިބު

 ކުރަންވާނީ، ސް ޢައްޔަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީ ) 3 (
 އޭނާއަކީ، . އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގައި އެމަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ
 . ގައި ވާންވާނެއެވެ ލަޔާޤަތެއްހުރި މީހަކު ކަމު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސަށް އެމަގާމު ފުރަން ފެށޭނީ ) 4 (
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ ރައީ
 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) ޅ (

 ދާކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް އަ . 71
 އަދި . ރައީސް އޭނާއަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވެ ހުގެ ނާއިބު މަޖިލީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޭނާގެ މަގާމުގެ ވާ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ޖަލްސާތައް

 u ޤާނޫނީ އަދަދ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
 ކަމެއް ފާސްކުރުން

 ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެން ގޮތަކަށް ޢުޛުރުވެރި
 ފައި ނުވާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން އެމަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނީ، ބަޔާންކޮށް

 . މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އާދަވެގެން އެއްވާ ތިންދައުރު، ) 1 ( ‐‐‐ . 72
 މިދައުރުތައް ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ . އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަންވާނެއެވެ

 މިއިން ކޮންމެ ދައުރަކަށްވެސް . ގެ ރައީސެވެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ، މަޖިލީހު
 މަޖިލިސް އެއްކުރުމުގެ ކުރީގަޔާއި ދައުރު ނިމުމާ ވިދިގެން، ރައްޔިތުންގެ
 . މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

 ކުގެ އިތުރަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އާދަވެގެން އެއްވާ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަ
 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

 . އެންގުމަކަށެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާތަކާއި، ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 2 (
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 2 ( ވަނަ މާއްދާގެ 48 މިޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ގޮތުގެމަތިން އެއްކުރާ އެއްކުރުން ފިޔަވައި، މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮންމެ
 އަދި އެފަދަ އެއްވުމެއްގައި ފާސްކުރާ . އެއްވުމެއްވާނީ، ބާޠިލު އެއްވުމަކަށެވެ

 . ކޮންމެ ފާސްކުރުމެއް ވެސް، ވާނީ ބާޠިލު އެއްޗަކަށެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް، ކުރެވޭނީ ޖަލްސާގެ ) 1 ( ‐‐‐ . 73
 އެއްގެ ލްސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަ . ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެގެންނެވެ

 ނީ، މަދުވެގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ
 . ޟިރު ވުމުންނެވެ ން ޙާ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، ) 2 (
 ދު ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދަށްވުރެ މެންބަރުން މަދުވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ އަދަ

 ނުވަތަ އެހެން ވަގުތަކަށް . ހަމަވަންދެން ޖަލްސާ ހުއްޓާލާނީއެވެ
 . ފަސްކުރާނީއެވެ

 ގެ ގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތު މި . 74
 ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި

 . ނެވެ ނީ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ސްވާ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުން ފާ އެހެން
 ކަމެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ސައްބީސް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

 މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން . ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ
 ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ތިރީސްހަތަރު ވޯޓު

. ލިބިގެންނެވެ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ރުން ރައްޔިތުންގެ މެންބަ
 މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމާއި

 ދެއްކުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

 ކްސް ނެގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޓެ
 މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން

 ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ރާއްޖެއިން
 ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ
 އެއްވެސްބައެއް، މިލްކުކޮށް
 ނުދިނުމާއި، ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން
 ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތެއްގެ
 މަތިން މެނުވީ، ސަރަޙައްދުގެ
 އެއްވެސް ބައެއް،

 މުގެ ހުއްދަ ބޭރުގެ ބޭނުންކުރު
 . ފަރާތަކަށް ނުދިނުން

 އަހަރީ ބަޖެޓް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމާއި އެމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ . 75
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު،

 ދިނުމުގެ ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގައި ވޯޓު . ވެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެ
 . މައެވެ ޙައްޤު އޮންނާނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ވާނަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވާ ޤާނޫނަކުން މެނުވީ، . 76
 . އެއްވެސް ޓެކްސެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސްބައެއް، ) 1 ( ‐‐‐ . 77
 . ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް

 ސްވެގެން މެނުވީ، ރާއްޖެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާ ) 2 (
 ބޭރުގެ އެއްވެސްފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސްބައެއް،
 ފަންސަވީސް އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް، ކުއްޔަށް، ނުވަތަ އެހެން

 . ގޮތަކަށްވިޔަސް ނުދެވޭނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން މެނުވީ، ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ) 3 (
 ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސްބައެއް ޢަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް،

 . އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، އިޤްތިޞާދީ ) 4 (
 އިޤްތިޞާދީ ރުގެ ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ބޭ

 ނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސްބައެއް، ބޭ
 . ނުދެވޭނެއެވެ

 ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، ) 1 ( ‐‐‐ . 78
 އެއަހަރަކަށް ދައުލަތުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރި ޚަރަދާއި،
 ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްޗެއްގެ ހިސާބާއި، އަދި

 އުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ މާލީއަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި، ދަ
 ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް

. ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
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 ބިލެއް ތަޞްދީޤުކުރުމާއި
 ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަލުން
 ވިސްނުމަށް އަނބުރާ
 ފޮނުވުން

 ބިލް ޤާނޫނަކަށްވުމާއި
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
 ޝާއިޢުކުރުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ން ވަޒީރުންނާ މެންބަރު

 ސުވާލުކުރުން

 ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓަށް އަލުން ފައިސާއެއް އިތުރުކުރެވޭނީ، ) 2 (
 . ފާސްވުމަށް ފަހުގައެއެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައި، މަޖިލީހުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވާބިލް، އެބިލެއް ) 1 ( ‐‐‐ . 79
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީ ފާސްވާތާ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ ބިލް ލިބޭތާ ރައީ އަދި . ފޮނުވަންވާނެއެވެ
 ނުވަތަ . ތަޞްދީޤުކުރަން ވާނެއެވެ ރީސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބިލް ތި

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީ އެބިލާމެދު އަލުން ވިސްނުމަށް، ނުވަތަ އެބިލަށް
 ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙަކާމެދު ވިސްނުމަށް، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ބިލް އަނބުރާ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 ވިސްނުމަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަލުން ) 1 ( މި މާއްދާގެ ) 2 (
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ބިލާމެދު އަލުން ރައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 ވިސްނުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ
 ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެ ބިލެއް

 މަޖިލީހުގެ . ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރަންވާނެއެވެ ރައީ
 ބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްނުވިނަމަ، އެ ބިލެއް ތިން

 . ބާޠިލުވީއެވެ

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ) 3 (
 ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފޮނުވޭ ބިލެއް ތަޞްދީޤު ނުކޮށް، އަދި އަލުން
 އެމައްޗަށް ވިސްނުމަށް އަނބުރާ ނުފޮނުވައި ތިރީސްދުވަސް

 . އްޖެނަމަ، އެ ބިލެއް ތަޞްދީޤު ކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ ހަމަވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވާ ބިލް ޤާނޫނަކަށްވެ، . 80
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮށް، އެޤާނޫނެއް ރައީ އެމައްޗަށް ކަންހިންގޭނީ،

 . ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ

 ޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ، އަދި ކޮންމެ ވަޒީރުންގެ މަ ) 1 ( ‐‐‐ . 81
 ވަޒީރަކީ، އެމީހަކު ރަސްމީގޮތުން ކުރާ ނުވަތަ ހިންގާ ކަމަކާމެދު

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުވެވިދާނެ މީހެކެވެ
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 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު

 ނެގުން މުގެ ވޯޓު ކެނޑިއްޖެކަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބޭ
 އިމްތިޔާޒު

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ވަޒީރަކު، ކުރާ ) 2 (
 ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ހިންގާ އަމިއްލަ ކަމަކާމެދު ރައްޔި

 ކަމެއްކަމަށް މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރެވޭނީ، އެކަމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު
 ނުވަތަ އެކަމަކީ ސަރުކާރަށް، ނުވަތަ . ކުރެވޭނަމައެވެ ތުހުމަތު

 . ރައްޔިތުންނަށް، ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަޒީރުންގެ ) 3 (
 މެންބަރަކާ ނުވަތަ ވަޒީރަކާ ކުރާ ސުވާލު ކުރަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމަކުން އެސުވާލުގެ ނޯޓިސް

 ދިނުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ފޮނުވައި، ސާދަދުވަހުގެ މުއްދަތު
 ން އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތި . އެއްގައެވެ ޖަލްސާ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އަނގަބަހުން
 . އިތުރު ސުވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ

 މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) 4 (
 މެންބަރުން ކުރާ ސުވާލަށް، އެ ސުވާލު ވެވުނުމީހާ ޤާނޫނުގައިވާ

 . ދޭން ވާނެއެވެ ބު ގޮތުގެމަތިން ޖަވާ

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ . 82
 މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދިހަމެންބަރުން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،

 ސަލައަކާމެދު މިފަދަ މައް . މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުވުމުންނެވެ
 މަޖިލީހުގައި ބަޙުޘު ކުރެވޭނީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމެންބަރަކަށް

 ށްފަހު، އޭނާ އެކަން އަންގައި، ސާދަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަ
 . އެކު މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ ލިޔުމަކުންދޭ ބަޔާނަކާ

 ންބަރެއްގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމެ
 ކެނޑިއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

 އި ބަޙުޘުކުރެވޭ ޖަލްސާގައި، ވަޒީރުންގެ މި މައްސަލައިގަ . ފާސްވެގެންނެވެ
 ލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އް ގެ އެ މެންބަރަކަށް، އޭނާގެ އަމި މަޖިލީހު

 . ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ . 83
އްޙަ ކަމާމެދު، އެއްވެސް ނިންމާ ކަމެއްގެ ޞަ މަޖިލީހުން
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޙިމާޔަތް

 ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތު
 ރައީސް ރައީސާއި ނާއިބު

 އިސްތިޢުފާ ދިނުން

 މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި
 ހުސްވުން

 ފަނޑިޔާރުގެއަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީބާރު ލިބިފައިވާ އެެހެން
 . ފަރާތަކުންވިޔަސް، ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ޖަލްސާއެއްގައި، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ . 84
 މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ

 ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ އިސްލާމް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު،
 ސަބަބުން، ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކައެއްގެ ގެ ގޮތުގެމަތިން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއް

 އި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން، ކުށްވެރިއެއް ސަބަބުން، ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގަ
 . ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ސް އޭނާގެ މަގާމުން ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ރައްޔިތު ) 1 ( ‐‐‐ . 85
 އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 އެކަމަކު، . ފާ ދެވިދާނެއެވެ ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢު
 ގެ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން، ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާ ރައީ

 ވާޖިބުތައް މަގާމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޭނާގެ
 . އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައިސް އޭނާގެ މަގާމުން ) 2 (
 އްޔާއަށް އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 އެކަމަކު، . ފާ ދެވިދާނެއެވެ ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢު
 ، ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން ރައީ

 ވާޖިބުތައް މަގާމުގެ ރައީސް، އޭނާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު
 . އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ

 ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދޭން ރައްޔިތު ) 1 ( ‐‐‐ . 86
 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު މަަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާ

 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން، އެ . ޔުމަކުން، އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ ލި
 . މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވީއެވެ

 ރައީސްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ) ހ ) ( 2 (
 ގެން ދެދައުރަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ، ހުއްދައާ ނުލައި، ވިދިވިދި

 . އެމެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ) ށ (

ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ބަންދެއްގެ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
 ހުސްވާ ގޮނޑި ފުރުން

 މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ
 ކުރިން އާ މަޖިލިސް
 އިންތިޚާބުކުރުން

 ކަށް މަޖިލީހުގެ ދިވިދިގެން ދެދައުރަށް އެ މެންބަރަ މުއްދަތަކީ، ވި
 އްޔާއެއް އްނަމަ، އެޤަޟި ރުނުވެވޭފަދަ މުއްދަތެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟި
 އްޔާއެއް މަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަނާޅައި، ޤަޟި އިސްތިއުނާފު ކުރު

 ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އޮންނަ މުއްދަތު ފު އިސްތިއުނާ
 ކޮށްފިނަމަ، އެ މަކަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު އެ ޙުކު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ

 . މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވިކަމަށް ބެލޭނެއެވެ
 ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ) ނ (

 ނޫންގޮތަކަށް ކުރެވޭ ބަންދެއްގެ ސަބަބުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ
 . ގޮނޑި ހުސްވީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، ) ހ ( ) 3 (
 ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ
 ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި

 . ހުސްވީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ
 އްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެ ) ށ (

 ސިފައެއް އުނިވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ލާޒިމުވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން
 އެމައްސަލައެއް، ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅައި، އެ މެންބަރެއްގެ
 . ކިބައިން އެ ސިފައެއް އުނިވެއްޖެކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުންނެވެ

 ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު، ޔަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައް ) 4 (
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިގެން ވަކިކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އެ

 . މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވީއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މަޖިލީހުގެ . 87
 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެގޮނޑި ހުސްވިތާ ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ

 އި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެގޮނޑިއަށް އަލުން މެންބަރަކު ތެރޭގަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުސްވި ގޮނޑިއަކީ . އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ

 ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިނަމަ، އެގޮނޑި ހުސްވިތާ ޢައްޔަން
 އަށް އަލުން މެންބަރަކު ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގޮނޑި

 . ރަންވާނެއެވެ ކު ޢައްޔަން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ތިރީސްދުވަސް . 88
 ކުރިން، އާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

. ހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ ތިޚާބުކޮށް، އިންތިޚާބާބެ އިން
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ރު އިތުރުކުރުން އުމު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 ދާ ދައުރެއް ހިނގަމުންނު

 ވަގުތެއްގައި
 ރިއްޔާ ވަގުތީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބާރު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވާއިރަށް، މި . 89
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 144 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާ މަޖިލީހެއް
 އިންތިޚާބުކުރެވެން ނެތިއްޖެނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭރުއޮތް މަޖިލީހަށް

 މުއްދަތަކަށް މުރު ވަކި ފޮނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމަކުން، އެ މަޖިލީހުގެ އު
 މަޖިލީހުގެ އުމުރު . އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 އިތުރުކުރުމަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި އުމުރު އިތުރުކުރާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި
 މިގޮތުން މަޖިލީހުގެ އުމުރު އިތުރުކުރެވޭނީ، . ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ

 އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަވެސް، . ހަށެވެ ގިނަވެގެން އެއްއަހަރު ދުވަ
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ނިމުމުން، ލަސްވެގެން ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ
 ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އާމަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު

 . ކުރަންވާނެއެވެ

 ންނުދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ހިނގަމު ) 1 ( ‐‐‐ . 90
 ވަގުތެއްގައި ކުރިމަތިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، އަވަސް ގޮތެއްގައި ޤާނޫނެއް
 ހަދަން ބޭނުން ވެއްޖެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ،

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން،
 ބޭނުންވާ ކަމަށް އަމުރަކުން، އެ ކުރިމަތިވި ކަމަކަށްޓަކައި ޚާއްޞަ

 ފެނުނުކަމެއް، ވަގުތީ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ބާރު އޭނާއަށް
 . ލިބިގެންވެއެވެ

 އަމުރު، އެ ަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރޭ ޚާއްޞ މިގޮތުގެ މަތިން ) 2 (
 އަމުރެއް ނެރުމަށްފަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް

 އަމުރެއް ނެރޭތާ ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ މިފަދަ ޚާއްޞަ . ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހު
 ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ އަމުރު ގަބޫލުކުރަން ފާސްކުރާނަމަ،
 އެ އަމުރެއް ނެރޭތާ ފަސްދޮޅަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން، އެ އަމުރަކަށް

 މިބުނި ފަސްދޮޅަސް ދުވަސް ހަމަވުމުގެ . ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ
 ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގަބޫލު ކުރިންވެސް، އެ އަމުރެއް

 ފާސްކޮށްފިނަމަ ހަމަ އެވަގުތުން ފެށިގެން އެ އަމުރަކަށް ޢަމަލުކުރުން
 . ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރޭ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) 3 (
 ނދެއްގައި، އަނބުރާ އަމުރު، އޭނާއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހި ޚާއްޞަ

. ގެންދެވިދާނެއެވެ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 އަމީން ޢާންމު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމަކާއި، އޭނާއަށް . 91
 . އެހީވެދޭނެ މުވައްޒަފުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވަން ވާނެއެވެ

 ތިން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގާ ގޮތެއްގެމަ
 ޖަލްސާތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، މަޖިލީހާބެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ

 ރައްޔިތުންގެ . ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ، މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމެވެ
 ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމަޖިލީހުގެ މިފަދަ

 . ވެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީވެސް އޭނާއެ

 ވަނަ ބާބު ހަ
 ) 2 ( ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލިސް

 އަށް ނުއަސާސީ ހެދުމާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ . 92
 އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

 . މަޖިލީހަށެވެ

ޞަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއް
 މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާގޮތް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ . 93
 . މީސްމީހުންގެ މައްޗަށެވެ

 . ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ) ހ (
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ) ށ (
 ކުން، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ ޢާންމު އިންތިޚާބަ ) ނ (

 މިގޮތުން، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން . މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ހޮވާ މެންބަރުން
 ހޮވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެދާއިރާއަކުން

 . ހޮވާފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދާ އެއްވަރު އަދަދެކެވެ
 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ އަށްމެންބަރުން ) ރ (

 ޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ރައް
 މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި
 އެއްކުރުމާއި މަޖިލިސް
 އުވާލުން

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް . 94
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ

 ކޮށްފި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރުމަށް ފާސް
 ހިނދެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް އަންގާނީ

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
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 މަޖިލިސް އެއްކޮށް، އެޖެންޑާގައިވާ ވަގުތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 ފޮނުވާ ކަންތައްތައް ނިމުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 . ލިޔުމަކުން، އެ މަޖިލިސް އުވާލެވޭނެއެވެ
 އްޞަ ރައްޔިތުންގެ ޚާ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި ހުރުން މި . 95
 ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ ސިފަތައް، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

 . ހުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ މެންބަރުންގައި

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމާ
 ހަވާލުވުން

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުކަމުގެ . 96
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންފެށޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި މި

 . ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ގައިވާ ) ކ ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ

 ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި
 ނާއިބުރައީސް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި، ) 1 . ( 97
 އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި

ން، މަޖިލިސް އުވުމުގެކުރި . ނާއިބުރައީސެއް އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ނުވަތަ ނާއިބުރައީސްގެ ގޮނޑި

 އިންތިޚާބު ގޮނޑިއަކަށް އަލުން މެންބަރަކު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ ހުސްވި
 . ކުރަންވާނެއެވެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ) 1 ( މި މާއްދާގެ ) 2 (
 ގުތީގޮތުން ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، ވަ

 . ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު، ވަގުތީ ރައީސް ރިޔާސަތުން

 . ވަކިވާނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި

 މަގާމާ ނާއިބުރައީސް
 ހަވާލުވުން

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށް، ރައްޔިތުންގެ . 98
 އެމީހެއްގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންފެށޭނީ،
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ

 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) އ (
 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ
 ވާޖިބުތައް

 ކަންތައް ހިންގުމާއި، ންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ އްޔިތު ރަ . 99
 މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ
 ޖަލްސާތައް ބާއްވައި، އެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައި،
 މަޖިލީހުން ފާސްވާ ކަންތައްތައް ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 މަޖިލީހުގެ ށް ފޮނުވާނީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޔާއަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
. ރައީސެވެ
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 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ
 ވާޖިބުތައް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް . 100
 . އަދާކުރުމުގައި، މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އޭނާއަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވެ

 ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ އަދި ރައްޔި
 އޭނާއަށް މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް ތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހިނދެއްގައި، ނުވަ

 އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވަގުތީގޮތުން އެމަގާމުގެ
 . ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނީ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސެވެ

ޞަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއް
 މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ
 ޤާނޫނުތައް

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްވެސް . 101
 އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ބަދަލެއް

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ ވޯޓަކުން ފާސްކޮށް،
 . ޤާނޫނަކުންނެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
 ކަންތައްތައް ތަޞްދީޤު
 ކުރުމާއި ގެޒެޓުގައި
 ޝާއިޢުކުރުން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ) 1 . ( 102
 ކޮށްފައިވާފަދަކަމެއް، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާތާ

 އަދި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 މިގޮތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ކަންތައް، އެކަމެއް

 ވަދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭތާ ނު ރަ
 ނުވަތަ އެކަމާމެދު . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރަން ވާނެއެވެ

 މަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަލުން ވިސްނުމަށް، ނުވަތަ އެކަ
 ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙަކާމެދު ވިސްނުމަށް، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 . ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އެކަމެއް އަނބުރާ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ) 1 ( މިމާއްދާގެ ) 2 (
 ޞަ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއް

 ކަމަކާމެދު އަލުން ވިސްނުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ
 މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެނަމަ،

 ރައްޔިތުންގެ . ކުރަންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު އެކަމެއް
 ގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްނުވިނަމަ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

 . އެކަމެއް ބާޠިލުވީއެވެ

 ލީހުން ފާސްވެގެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖި ) 3 (
 ކުރުމަށް ފޮނުވާކަމެއް ތަޞްދީޤު ނުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު

 ހަދުވަސް އަދި އަލުން އެމައްޗަށް ވިސްނުމަށް އަނބުރާ ނުފޮނުވައި ނުވަދި
. ކުރެވުނީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ މަވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ތަޞްދީޤު ހަ
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 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ) 4 (
 ޤާނޫނަށްވެ، އެމައްޗަށް ކަންހިންގޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 . ތަޞްދީޤުކޮށް، އެ ޤާނޫނެއް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހަށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒް

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ . 103
 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމާކަމެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު، އެއްވެސް
 ފަނޑިޔާރުގެއަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން

 . ރެވޭނެއެވެ ވިޔަސް، ސުވާލެއް ނުކު

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް
 ދެވޭ ޙިމާޔަތް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ޖަލްސާއެއްގައި، . 104
 ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި،

 ގެ އަސްލުތަކާ ކު، އިސްލާމްދީނު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަ
 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ދައްކާ
 ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން

 . ކުށްވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ
 ގޮނޑި ހުސްވުމާއި
 ގޮނޑިފުރުން

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރުމާއި ) 1 .  ( 105
 އެމަޖިލިސް އުވުމާ ދެމެދު، އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއެއް

 ނުވާ ލިޔުމަކުން ބަރަކު އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮ ހުސްވާނީ، މެން
 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން، ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ނުވަތަ ރަ
 މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްނަމަ، އެމަޖިލީހެއްގެ މެންބަރުކަމުން
 ވަކިވުމުން، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

 ން، ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމު
 . ނުވަތަ އެ މެންބަރަކު މަރުވުމުންނެވެ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި އްޞަ ރައްޔިތުންގެ ޚާ ) 2 (
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ،
 އެމައްސަލައެއް ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ މެންބަރެއްގެ

 . އެއް އުނިވެއްޖެކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުންނެވެ ކިބައިން އެ ސިފަ

 ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ) 3 (
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިގެން ވަކިކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާގެ

. ގޮނޑި ހުސްވީއެވެ
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 ނޑިއެއް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮ ) 4 (
 ހުސްވުމުން، އެގޮނޑިއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރަކު
 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ގޮނޑިއެއްނަމަ، އެގޮނޑިއަށް އަލުން މެންބަރަކު

 އެގޮނޑިއަކީ، އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްގެ . ޢައްޔަންކުރާނީއެވެ
 . އެވެ ކުރާނީ ށް އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ގޮނޑިއެއްނަމަ، އެގޮނޑިއަ

 ރާނީ، ނަމަވެސް، އަލުން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ، ނުވަތަ އިންތިޚާބުކު
 ންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކަށް، ޖަލްސާތަކަށް އެ ޢައްޔަންކުރާ ނުވަތަ އި

 ޙާޟިރުވެވޭހާ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް
 އްޖެ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނި

 . ނަމައެވެ

 ވަނަ ބާބު ހަތް
 އަތޮޅުވެރިން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . 106 އަތޮޅުވެރިން
 . އިސްކުރާ އަތޮޅުވެރިއަކު ހުންނަންވާނެއެވެ

 އަތޮޅުވެރިންގައި ހުރުން
 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ހަކީ، ތިރީގައިމިވާ އަތޮޅުވެރިކަމުގެ މަގާމަށް އިސްކުރެވޭ މީ . 107
 . ސިފަތައް ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

 . މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން ) ހ (
 . ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . އުމުރުން ތިރީސް އަހަރު ވެފައިވުން ) ނ (
 . ހަކު ކަމުގައިވުން ބުއްދި ހަމައަށްހުރި މީ ) ރ (
 އި އަތޮޅުވެރިކަމުގެ އެމީހަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގަ ) ބ (

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ލަޔާޤަތުހުރި މީހަކު
 . ކަމުގައިވުން

 ވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނު ) ޅ (
 ރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަ

 . މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ސާބިތުވެފައިވާ ޝަރީޢަތަށް
. ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ނުވުން ) ކ (
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 އަތޮޅުވެރިކަމުގެ މަޤާމާ
 ހަވާލުވުން

 ކޮންމެ އަތޮޅުވެރިއަކަށްވެސް އޭނާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، . 108
 ) ވ ( ވަލުގެ މަތީގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރި

 . ންނެވެ ގައިވާ ހުވާ ކުރުމު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮންމެ . 109 އަތޮޅު ހިންގުން
 އަތޮޅެއްވެސް ހިންގާނީ، އެ އަތޮޅަކަށް އިސްކުރެވިފައިވާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުވެރިންނަށް އަންގާ . އަތޮޅުވެރިޔާއެވެ
 . އެންގުންތައް، ވަޒީރުން މެދުވެރިކޮށް އެންގިދާނެއެވެ

 އަތޮޅުވެރިން
 އިސްތިޢުފާދިނުން

 އިސްތިޢުފާދޭން އަތޮޅުވެރިއަކު އޭނާގެ މަގާމުން . 110
 ވެއްޖެނަމަ، އޭނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ބޭނުން

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ އެކަމަކު، ރައީސު . ދެވިދާނެއެވެ އިސްތިޢުފާ
 ޅުވެރިޔާ އޭނާގެ މަގާމުގެ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން އަތޮ
 . ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ

 އަތޮޅުވެރިން މަގާމުން
 ވަކިކުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އަތޮޅުވެރިއަކު، . 111
 . އެމީހެއްގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ވަނަ ބާބު އަށް
 ) 1 ( ޝަރީޢަތް ހިންގާފަރާތް

 ހައިކޯޓު

 މި . އް ހުންނަންވާނެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިކޯޓެ ) 1 . ( 112 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 ރިއްޔާ ތަމަފަނޑިޔާރާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫ އެކުލެވިގެންވާނީ، އުއް ހައިކޯޓު

 . ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ

 ފަނޑިޔާރުން އިސްކުރާނީ، ގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓު ) 2 (
. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
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 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގައި
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 ގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތަމަފަނޑުޔާރު ކަމަށާއި، ހައިކޯޓު އުއް . 113
 . އިސްކުރެވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައްހުރި މީހުންނެވެ

 . ގައިވުން މުސްލިމަކު ކަމު ) ހ (
 . ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . އުމުރުން ތިރީސް އަހަރު ވެފައިވުން ) ނ (
 . ބުއްދި ހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން ) ރ (
 އެމީހަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގައި، ) ބ (

 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ
 ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު

 . ލަޔާޤަތުހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން
 އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ) ޅ (

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް، ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް
 . ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 . މެއްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވުން ބޭރުޤައު ) ކ (

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
 މަގާމާ ހަވާލުވުން

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް، . 114
 އެމީހެއްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި މި

 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) މ ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ

 ކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ޤަޟިއްޔާތަ ) 1 .  ( 115 ހައިކޯޓުން ބެލޭ ޤަޟިއްޔާތައް
 ށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެރެއިން، އިސްތިއުނާފަށް ހު

 . ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއްގެ މަތިން ބަލާނީ ހައިކޯޓުންނެވެ

 ލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ހައިކޯޓުން ދައު ) 2 (
 ބެލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޤަޟިއްޔާތައް ބަލާނީ

 . ހައިކޯޓުންނެވެ

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
 އިސްތިޢުފާދިނުން

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރު، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު، . 116
 ގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު އެމީހެއް

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 ބޫލުކުރިކަން ހޫރިއްޔާ އެމީހެއްގެ އިސްތިޢުފާ ގަ އެކަމަކު، ރައީސުލްޖުމް

 އަންގަންދެން، އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ އެފަނޑިޔާރަކު،
. މީހެއްގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ އެ
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 އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
 މަގާމުން ވަކިކުރުން

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް، . 117
 އެމީހެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާގޮތުގެމަތިން
 އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،

 ވަނަ މާއްދާގައި ނަންގަނެވިގެންވާ 113 ނުވަތަ އެއިން މީހެއްގެ ކިބައިން
 އުނިވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު އޭނާގެ މަގާމުން ސިފައެއް ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން
 . ވަކިކުރެވި ދާނެއެވެ

 ވަނަ ބާބު ނުވަ
 ) 2 ( ންގާފަރާތް ޝަރީޢަތް ހި

 ކޯޓުތައް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ) 1 . ( 118 ކޯޓުތައް
 އަދަދަކަށް، ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި، ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުތައް

 . އުފެއްދިދާނެއެވެ

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އިސްކުރާނީ، ) 2 (
 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 ނޑިޔާރުންގެ ތަކުގެ ފަ ކޯޓު
 ކިބައިގައިހުރުން ލާޒިމުވާ
 ސިފަތައް

 ތަކުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިސްކުރެވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ކޯޓު . 119
 . ސިފަތައް ހުރިމީހެކެވެ

 . މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން ) ހ (
 . ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ވެފައިވުން ) ނ (
 . ރި މީހަކު ކަމުގައިވުން ބުއްދި ހަމައަށްހު ) ރ (
 އެމީހަކީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ) ބ (

 . އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތުހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން
 އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ) ޅ (

 އް، ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެ
. ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
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 . ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވުން ) ކ (

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން
 މަގާމާ ހަވާލުވުން

 ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކަށް، އެމީހެއްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، . 120
 ތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، ނުވަ

 ) މ ( ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ
 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ

 ކޯޓުތައް ހިންގުމާބެހޭ އަމުރުތަކާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ . 121 ކޯޓުތައް ހިންގުން
 ސުލޫކާބެހޭ އަމުރުތައް ކުރުމުގެ ބާރު، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 . ހާވާލުކުރާ ވަޒީރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން
 އިސްތިޢުފާ ދިނުން

 ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން . 122
 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން

 އްޔާ އޭނާގެ އެކަމަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރި . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން، އެފަނޑިޔާރަކު، އޭނާގެ

 . މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން
 މަގާމުން ވަކިކުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކޮންމެ . 123
 . ކުވެސް، އޭނާގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަ

 ވަނަ ބާބު ދިހަ
 ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ ) 1 . ( 124 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ، ރަ ) 2 (
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް ހުރި، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގައި
 އެމަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަތެއް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި

 . ވާންވާނެއެވެ

 ރ ޖެނެރަލް މަގާމާ އޮޑިޓަ
 ހަވާލުވުން

 ނާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭ . 125
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ

. ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) ފ (
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
 ވާޖިބުތައް

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ . 126
 ތައްޔާރުކޮށް، ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް

 ހިސާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރާނީ އޮޑިޓަރ
 . ޖެނެރަލެވެ

 ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް
 ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ، . 127
 ލަފާގެމަތިން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 . އްގެ މަތިންނެވެ ގޮތެ

 ސްތިޢުފާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އި
 ދިނުން

 ރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޑިޓަ އޮ . 128
 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން

 އެކަމަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 ކުރިކަން އަންގަންދެން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލު

 . މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ

 ޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން އޮ
 ވަކިކުރުން

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އެކަށީގެންވާ . 129
 ޔާއަށް ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 . ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި، ކޮންމެ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ވަނަ ބާބު އެގާރަ
 އިންތިޚާބާއި ޢާންމު ވޯޓު

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް
 އިލެކްޝަންސް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތައް ) 1 . ( 130
 ހިންގުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސެއް

 . ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރައްވާނެއެވެ ރައީ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) 2 (
 މެންބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް ހުރި އަދި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަރުގައި އެމަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ

. ންވާނެއެވެ ލަޔާޤަތެއް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވާ
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 ކޮމިޝަނަރ އޮފް
 އިލެކްޝަންސް މަގާމާ
 ހަވާލުވުން

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް
 އިލެކްޝަންސްގެ ވާޖިބުތައް

 ޢާންމު ٬ އިންތިޚާބުތަކާއި
 ސިއްރު ވޯޓުތަކުގައި

 ވޯޓުނެގުން

 ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި
 ހުންނަންވާ ސިފަތައް

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ

 ރ އޮފް ކޮމިޝަނަ
 އިލެކްޝަންސް
 އިސްތިޢުފާދިނުން

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސަށް އޭނާގެ މަގާމާ ހަވާލު . 131
 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ٬ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި ٬ ވެވޭނީ

 . ގައިވާ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ ) ފ ( ޖަދުވަލުގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން . 132
 ޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ރައީސުލް

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ٬ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ٬ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާއި
 ٬ ކުރުމުގައި  ބޭނުންވާ ވޯޓު ނެގުމާއި ޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު މަ

 ހޫރިއްޔާ ނަގާ ޢާންމު ވޯޓު ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމް ތުން ރައްޔި
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ٬ ނެގުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ

 . އިލެކްޝަންސެވެ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ . 133
 . ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ ٬ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި

 މި ޤާނޫނުއަސާސީ ٬ ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައްހުރި ކޮންމެމީހަކަށް . 134
 އާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި

 . ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
 . މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން ) ހ (
 . ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން ) ށ (
 . ކާވީސް އަހަރު ވެފައިވުން އުމުރުން އެ ) ނ (
 . ބުއްދި ހަމައަށް ހުރުން ) ރ (
 ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެއްގެ މަތިން ބަންދެއްގައިވާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ) ބ (

 . ބަންދެއްގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . 135
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ީ v އަކުން މެނު ކަނޑައަޅާ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ދަޢްވާ

 ބެހިގެން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
 . ޝަކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ . 136
 ލިޔުމަކުން އްޔާއަށް ފޮނުވާ ރި އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫ ٬ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ ٬ އެކަމަކު . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
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 ކޮމިޝަނަރ އޮފް
 އިލެކްޝަންސް މަގާމުން
 ވަކިކުރުން

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ٬ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން
 އިލެކްޝަންސް އޭނާގެ މަގާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން

 . ވާނެއެވެ

 މުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސަށް އޭނާގެ މަގާ . 137
 ވާޖިބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަދާނުކުރެވޭކަމަށް

 އޭނާ އެމަގާމުން ٬ އްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރި ރައީސުލްޖުމްހޫ
 . ދާނެއެވެ ވަކިކުރެވި

 ވަނަ ބާބު ބާރަ
 ދަޢްވާތައް ٬ ދަރަންޏާއި ٬ ތުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ދައުލަ

 ކުގައިވާ ދައުލަތުގެ މިލް
 ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ދައުލަތަށް

 ތަކެތި

 ٬ އެއްގަމާއި ٬ ކަނޑާއި
 ޠަބީޢީގޮތުން އުފެދިފައިހުރި
 އަގުހުރި ތަކެތި

 ޤާނޫނީ މިލްކުވެރިޔަކު ނުވާ
 މުދާ

 ކުރެވޭއިރު ދައުލަތުގެ އަސާސީ އިޢްލާން މި ޤާނޫނު ) 1 ( ‐‐‐ . 138
 ٬ ފައިސާއަކީ ٬ ތަކެއްޗާއި ٬ ތަންތަނާއި ٬ މިލްކުގައިވާ ހުރިހާ މުދަލާއި

 . ދައުލަތުގެ ތަކެއްޗެވެ

 ٬ ތަންތަނާއި ٬ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ހުރިހާ މުދަލާއި ) 2 (

 . ދައުލަތުގެ ތަކެއްޗެވެ ٬ ސާއަކީ ފައި ٬ ތަކެއްޗާއި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ) 1 ( ‐‐‐ . 139
 އަދި ٬ ކަނޑުގެ އަޑީގެ ބިމާއި ٬ ކަނޑުގައިވާ މަހާއި ٬ ކަނޑާއި ٬ އެއްގަމާއި

 ٬ މިތަންތާނގައި ޤުދްރަތީގޮތުން އުފެދިފައި ހުރިނަމަ ހުރި މަޢުދަނާއި
 ހުރިހާ އެއްޗެއް އަގުހުރި އަދި މިނޫންވެސް ٬ ގޭހާއި ٬ ތެލާއި

 . ދިވެހި ދައުލަތަށެވެ ٬ ނީ މިލްކުވެގެންވަ

 ހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ދިވެ ) 2 (
 އަދި ٬ ދިރުންހުރި ٬ ކަނޑުގެ އަޑީގެ ބިމުގައިވާ ٬ ހިމެނޭ ކަނޑުގަޔާއި

 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ٬ ޠަބީޢީ އަގުހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކީ ٬ ދިރުމެއްނެެތް
 . އެއްޗެކެވެ

 އްދުގެ ތެރެއިން ހޮވާތަކެތީގެ ރަޙަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ ) 1 ( ‐‐‐ . 140
ކަނޑުގައި ٬ ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ނުވަތަ ކަނޑުން ލަނގުވާ ٬ ތެރެއިންނާއި
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 ދައުލަތުގެ މުދާ ދިނުމާއި
 ވިއްކުންފަދަ ކަންތައް
 ކުރުމުގެ ބާރު

 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަނި
 ނެގުން

 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި
 ޢްވާކުރުމާއި ދަޢްވާ ދަ

 ލިބިގަތުން

 އެހެން ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ މިލްކުވެރިޔަކު ٬ އުފެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި
 . ދައުލަތުގެ ތަކެއްޗެވެ ٬ މަތިނުވާ ތަކެއްޗަކީ

 ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ބިން ކޮންނަނިކޮށް ފެންނަ ) 2 (
 ، ފައިސާ ، ގަހަނާ ، ރިހި ، ޤާނޫނީ މިލްކުވެރިޔަކު ނުވާ ރަން

 ދައުލަތުގެ ، ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އަދި އާސާރީ އެއްޗެހި ، ގެވެހިކަންވާރު
 . ތަކެއްޗެވެ

 ދައުލަތަށް ބޭނުންވެއްޖެ ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން . 141
 ، ވިއްކުމާއި ، ނދެއްގައި ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތި ދިނުމާއި ހި

 މުގެ ބާރު ކުރު ރަހުނު ، ދޫކުރުމާއި ، ކުއްޔަށްދިނުމާއި
 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން . 142
 . ދައުލަތަށް ދަރަނި ނެގިދާނެއެވެ ، ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ، މުއްދަތަކަށް

 އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަރަނި
 . ސަރުކާރުން ދެވިދާނެއެވެ ، އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން

 ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގަޔާއި ، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި . 143
 ބޭނުންވެއްޖެ ތަނެއްގައި އަދި މިނޫންވެސް ، ބޭރުގެ ކޯޓުތަކުގަޔާއި

 ދަޢްވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ، ދަޢުވާކުރުމާއި
 . ެ ލިބިގެންވެއެވ

 ވަނަ ބާބު ތޭރަ
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

 ލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ކުއް
 ކުރުން ޢިއުލާނު

 ނުވަތަ ދާޚިލީ ، ނުވަތަ ބޭރުގެ ޙަމަލައެއް ، ހަނގުރާމައެއް . 144
 ގެ ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ، ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން

 ހިސާބެއްގެ އަމަން އަމާންކަމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް
 ލި ކުއް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ، ކުރުމުގެ ބާރު ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢްލާނު
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 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު
 އޮންނައިރު، އިޢްލާނުކޮށްފައި

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީސު
 ލިބިފައިވާ ބާރުތައް

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ
 އިޢްލާނުގެ މުއްދަތާއި،
 އިޢްލާނު އުވާލުން

 . ލިބިގެންވެއެވެ
 އެ އިޢްލާން ٬ މަށްފަހު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢްލާނުކުރު . 145

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަމާއި، ٬ ދެމިއޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އަޅަ ޞުލްޙަމަޞްލަޙަތު

 ރު ޖެހޭ ހުރިހާ އަމުރެއް ކުރުމުގެ ބާ އެޅުމާއި، ކުރަން
 ތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މިގޮ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ
 ފެންނަ ތެރެއިން، އެހިނދަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ދެމިއޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީގޮތުން ޙައްޤުތައް، އެ ޢިއްލާނު
 ތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ އަމަން ޤާނޫނު ފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި، އެ ހި

 އްކާތެރިކުރުން އެހިނދަކަށް އަމާންކަމާއި، ޞުލްޙަމަޞްލަޙަތު ރަ
 ވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެންނަ ޤާނޫނުތަކަށް، އެ ދަތި

 އިޢްލާނު ދެމިއޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީގޮތުން ޢަމަލުނުކޮށް
 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

 ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ޢިއްލާނަށް ފުރަތަމަ ) 1 ( ‐‐‐ . 146
 ތިންމަސްދުވަހަށްވުރެ . ކުރެވޭ މުއްދަތަކީ، ތިންމަސްދުވަހެވެ ޢަމަލު

 ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށް
 ޖެ ހިނދެއްގައި، ތިންމަސްދުވަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއް

 ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން
 ގެ ފާސްވެގެން އެ ފާސްކުރި މުއްދަތަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

 މިގޮތަށް އިޢްލާނުގެ މުއްދަތު . އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ އިޢްލާނުގެ މުއްދަތު
 ސްދުވަސް ހަމަވުމުން، އެ އިޢްލާނަށް ކުރާނަމަ، ތިންމަ ނު އިތުރު
 . ވާނެއެވެ ރުން ހުއްޓާލަން ޢަމަލުކު

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ އިޢްލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ) 2 (
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް، އެ އިޢްލާނު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމެއް

 އްގައި، އެ އިޢްލާނު ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެ
 . އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ނިމުމުން، ލަސްވެގެން އެއްމަސް ) 3 (
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މެދުވެރިވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާބެހޭ ބަޔާނެއް،

ން ފޮނުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުމަކު
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 . ވާނެއެވެ

 ވަނަ ބާބު ސާދަ
 ޢާންމު ޙުކުމްތަކެއް

 އެއްބަސްވުންތަކުގައި
 ސޮއިކުރުމާއި ގަބޫލުކުރުން

 ނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ޤާނޫ
 ހެދުން ޤާނޫނެއް ނެ

 ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް
 ޢަމަލުކުރުމާއި،
 ޤާނޫނުތަކަށް
 ބަދަލުގެނައުން

 ދެމެދު މެއްގެ ސަރުކާރާ ކާރާއި ބޭރުޤައު ދިވެހިސަރު . 147
 އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ދިވެހި

 ވުމެއްގައި ނަލްއަޤްވާމީ އެއްވެސް އެއްބަސް ސަރުކާރުން ބައި
 ސޮއިކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އެފަދަ
 އެއްބަސްވުމެއް ގަބޫލުކުރެވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލިޔުމަކުން

 އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތުގެ . އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ
 ފަރާތުން ތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ
 އެއްބަސްވުމަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 އްޔާ އެ އެއްބަސްވުމެއް ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރި
 . ށް ފަހުގައެވެ ކުރުމަ ތަޞްދީޤު

 ޤާނޫނުހަދާ އެއްވެސް މަޖިލީހަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ) 1 ( ‐‐‐ . 148
 ސް، މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ، ނުވަތަ ލިބިފައިވާ އެހެންފަރާތަކުންވިޔަ ބާރު

 ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް، ޤާނޫނެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ވެގެންވާގޮތާ
 . ހެދޭނެއެވެ ނެ

 ތަ ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މި ހުށަހެޅިފައިވާ، ނުވަ ) 2 (
 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް ބައެއްވާނަމަ،

 . އެބައެއްވާނީ ބާޠިލު އެއްޗަކަށެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ . 149
 އަސާސީއަށް ކު، މި ޤާނޫނު މަޖިލީހުން، އެހެންގޮތަކަށް ފާސްނުކުރާހާހިނދަ

 ކުރަން ފެށޭއިރު، މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށްހުރި ޢަމަލު
 އަދި ޤާނޫނުތައް . އެންމެހާ ޤާނޫނުތައް ހިންގަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ

ހެދުމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން، އެ
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 ށް ޤާނޫނުއަސާސީއަ
 ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު
 ހިންގަން ދަތިވާ
 ކަންތައްތައް

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ
 ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތައް
 އުވިގެން ދިޔުމާއި،
 އެކަމުގެ ނަތީޖާ

 ޤަނޫނުއަސާސީގައިވާ
 މުއްދަތާއި ތާރީޚު
 ބަލާނެގޮތް

 ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

 . ޤާނޫނުތަކަށް، ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ
 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާވެގެންވާ ކަންތައްތަކުގެ މި ) 1 ( ‐‐‐ . 150

 ތެރެއިން، އިތުރު އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިގެން މެނުވީ،
 ހިންގަންފަށަން ދަތިވާ ކަންތައްތައް ހިންގަންފެށުން، މި
 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެން ދެއަހަރު

 ސްކުރުމުގެ ބާރު، ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ފަ
 އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް
 ހިންގެންނެތް ކަންތައްތައް، އެބަދަލެއް ނުވަތަ އެ ނޫނީ ގެނެސްގެން

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހިންގަން ފެށުން، އުނިއިތުރެއް ގެނެސްގެން
 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން
 މުއްދަތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ ބާރުވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 . ލިބިގެންވެއެވެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ހިންގުން ) 1 ( މި މާއްދާގެ ) 2 (
 ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ފަސްކުރަން ހަމަޖައްސާ ކަންތައްތަކާއި،

 ގެނެސްގެން ހިންގަން ހަމަޖައްސާ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާނީ،
 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ނެރޭ ޚާއްޞަ އަމުރަކުންނެވެ

 މި ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު . 151
 އް އުވިގެން ތަޢާރުޟުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙުކުމްތަކާ

 ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި
 ނެތްހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން، އެ
 ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގިފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ބާޠިލެއް

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ އަދި އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން . ނުވާނެއެވެ
 ޙައްޤަކަށް، ނުވަތަ އިމްތިޔާޒަކަށް، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމަކަށް، ނުވަތަ ދެވިފައިވާ އަދަބަކަށް ބަދަލެއް

 . ނާންނާނެއެވެ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުމުރާއި، މުއްދަތާއި، . 152
 . ލާދީ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށެވެ ތަރީޚް ބަލާނީ، މީ

މި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އެއްވެސް ސުރުޚީއަކީ، . 153
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 . ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް ނޫނެވެ ސުރުޚީތައް

 ވަނަ ބާބު ފަނަރަ
 މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި

 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އުވުން 1968

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަމާއި
 ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް

 ދުވަސް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 1968
 އުވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ " މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަމަކީ ) 1 ( ‐‐‐ . 154
 . މިއެވެ " ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ރައްޔިތުންގެ ) 2 (
 މަށްފަހު، ކުރު އްޔާ ތަޞްދީޤު ރި ލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ޚާއްޞަ މަޖި

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 . ކަނޑައަޅައި، އިޢްލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެން، . 155
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވާ 1968 ނޮވެމްބަރ 11

 . އުވުނީއެވެ " ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުމްހޫރިއް

 ވަނަ ބާބު ސޯޅަ
 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ
 މާނަ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް . 156
 މާނަކުރަން ނުޖެހޭހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ

 ލަފުޒުތަކަށާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާނައަކީ، އެ
 . މާނައެވެ
 : މިގޮތުން

 ގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތް ހިންގުމު " ޔުނައިޓެޑް ދައުލަތް "
 ވާ، އަދި އެދައުލަތެއްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބާރުތައް އެއް ސަރުކާރެއްގައި

 . ބެހިފައިނުވާ ދައުލަތަށެވެ ސަރަޙައްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް، އެބާރުތައް
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުގެ " ކަނޑު "

އެތެރެވަރިޔާއި، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ގިރި ފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް
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 . ހިމެނޭގޮތަށެވެ
 ވެފައިވާ ފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކަމަށް ބުނެ " ރައްޔިތެއް "

 . ރައްޔިތަކަށެވެ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން " ޤާނޫނު "

 ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ
 ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

 ނުތަކަށާއި، އަދި އެ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު
 ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ

 ލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށާއި، ސަރުކާރުން އެ މައްޗަށް ޢަމަ
 އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުގެ . ތަކަށެވެ އުސޫލު

 ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފަހުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ރައްޔި
 ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ ޤާނޫނު ތަކަށާއި، އެ
 ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަށާއި،

 އަދި މި . ތަކަށެވެ އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު ސަރުކާރުން
 އި އެވަނީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، ބޭނުންކޮށްފަ " ޤާނޫނު " ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 މާތްރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާއި،
 . ސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ އަސްލުން ދޭހަކޮށްދޭ އުސޫލުތައްވެ އެ ދެ

 ފައި އެވަނީ، ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް " ކޯޓު "
 . މަޖިލިސްކުރާ ކޮންމެ ތަނަކެވެ

 ށްދެނީ، ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކަމަކަށް، ދޭހަކޮ " އަދަބު "
 . ޤާނޫނުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢުޤޫބާތެވެ

 ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނުގެ ޙުރްމަތާއި " ޢާންމު މަޞްލަޙަތު "
 ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ފައިދާ ރައްކާތެރިވެ

 . ދެމިއޮތުމަށެވެ
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި " ން ދުޝްމަ "

 ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރާ ބިދޭސީންނާއި، މިކަމުގައި
 . އެމީހުންނާ ބައިވެރިވާ ދިވެހިންނަށެވެ

 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި " ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤު "
 ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ

 . ޙައްޤުތަކަށެވެ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުލާ ނުވަތަ ދޭ ވަގުތު، އެކަކުދޭ " ސިއްރު ޥޯޓު "
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 . ވޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު އަނެކަކަށް ނޭނގޭގޮތަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ދިނުމަށެވެ
 ކަމަށް ބުނެފައި " އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހާ ޝިޢާރުތައް ފާޅުކުރުން "

 ޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި، އެކަންތައްތައް އެވަނީ، ރާއް
 . ކޮށްދިނުމަށެވެ އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް ކޮށްއުޅުމުގެ މަގުތައް ރާ

 ވެހިސަރުކާރު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީގޮތުން ދި " އެއްބަސްވުން "
 . ހާ ބާވަތެއްގެ އެއްބަސް ވުމަށެވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ ހުރި

 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކޮށްދެވޭ " ސް ޓެކް "
 ކަމަކާ ގުޅިގެން ނަގާ އަގެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް ފިޔަވައި، ހުރިހާ

 . ވައްތަރެއްގެ ޓެކްސާއި ޑިއުޓީއަށެވެ
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށްރަށާއި، ފިނޮޅާއި، ހުރާ ފަދަ " އެއްގަން "

. ތަންތަނަކަށެވެ ކަނޑުން ހިކިފައި ހުންނަ ހުރިހާ
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 ު ޖަދުވަލ

އެކިއެކި މަގާމުގެ ހުވާ
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 ޖަދުވަލު
 އެކިއެކި މަގާމުގެ ހުވާ

 ) ހ (

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 36 (

 ތުމަށާއި، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހި )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް

 ލާޞްތެރި ވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚް ރައްކާތެރި
 އް، ތެދުވެރިކަމާއި ޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއް

 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް އަމާނާތްތެރި

 ) ށ (

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމު ފުރާމީހުންގެ ހުވާ ރައީ ވަގުތީގޮތުން

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 48 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ........ ). މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް

 ލާޞްތެރި ވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚް ރައްކާތެރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއިމުމަޤާމެއްގެ / އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަދަލުގައި ގެމަތިން، ރަ އެއްގޮތްވާ ގޮތު
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 ދައުލަތް ހިންގާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި / ގޮތުން
 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا މަށް މާތް ވާޖިބުތައް، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރު

 ) ނ (

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ނާއިބުގެ ހުވާ ރައީ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 51 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 އްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރަ

 ވުމަށާއި، އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާޞްތެރި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށާ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި
 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ދެމިހުރުމަށް މާތް

 ) ރ (

 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނާއިބުގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 57 (

އި، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާ )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް

 ވުމަށާއި، އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާޞްތެރި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށާ
 ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަހުރެންނާ ހަވާލުކުރާ ވާޖިބުތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް

هللا ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް
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 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ

 ) ބ (

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 67 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... ނަން މީހާގެ ......... ( އަހުރެން "
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތައް

 ގެ ގޮތުން ލާޞްތެރިވުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚް ރައްކާތެރި
 އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް

 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا މާތް

 ) ޅ (

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 70 ވަނަ މާއްދާއާއި 68 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( ހުރެން އަ "
 ރިކަމުގެ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ވެ

 ގެ ވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާޞްތެރި ކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށާ ރައްކާތެރި
 ރައްޔިތުންގެ / ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައީސްގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް،
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 ." ންދީ ހުވާކުރަމެވެ ގަ هللا އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް

) k ( 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވާ ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 96 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ހިތުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރްމަތްތެރި

 ވުމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ރައްޔިތުނަގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިޚްލާޞްތެރި
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު،

 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ށް މާތް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަ

 ) އ (

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 98 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 އަސާސީއަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

 ވުމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ރައްޔިތުނަގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިޚްލާޞްތެރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ ގޮތުން، އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް، / ރައީސްގެ
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 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް ތެ

 ) ވ (

 އަތޮޅުވެރިންގެ ހުވާ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 108 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 އި ވުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށާ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރި މްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

 ލާޞްތެރިވުމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާއަށް އިޚް
 ރައްކާތެރިވުމަށާއި، އަހުރެންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގައި، އަތޮޅުވެރިކަމުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް، ރައީސު
 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް

 ) މ (

 ގެ ހުވާ ން އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 120 އި ވަނަ މާއްދާއާ 114 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ކުރުމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރައްކާތެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި

 ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި / މަށާއި، އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވު
ވާޖިބުތައް، ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި
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 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا ކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް

 ) ފ (

 ހުވާ ފް އިލެކްޝަންސާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮ

 ) ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 131 ވަނަ މާއްދާއާއި 125 (

 އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، )......... މީހާގެ ނަން ......... ( އަހުރެން "
 ލާޞްތެރިވުމަށާއި، ޤައުމަށް އިޚް ވުމަށާއި، ދިވެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރި

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ / ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ
 ކަމާއެކު، ން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތި

 ." ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ هللا މާތް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް

_______________________________


