


  ގެ ލުއިފޮތްމަޢުލޫމާތުނެރޭ ވިސްނާށޭ ޤައުމު ކެމްޕޭންގެ ދަށުން 

  

  ކޮން އެއްޗެއް؟ކޮބާ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ  .1

 އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތައް  ބޭނުންވާލަތެއް ހިންގުމަށްމުގެ ދައުމިނިވަން ވެރިކަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ

   . ބަޔާންކުރާ ލިޔުން

  

 ރައްޔިތުންގެ ބާރު

އަދި މިބާރުތައް ދެމި . ހުރިހާ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ގެދައުލަތުދިވެހި  .2

 . ކިބައިގައިިރައްޔިތުންގެ އޮންނާނީ 

 

  ގެ ތިން ބާރު ވަކިކުރުންދައުލަތު

ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި، ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި، އޮންނަން ޖެހޭނެ ފަދައިން ވެރިކަން  .3

 . އިމުކުރުމެުގ ބާރު އޮތީ ވަކިކުރެވިފައިރާއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންސާފު ގާބާހިންގުމުގެ 

  . ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްޤާނޫނު ހެދުމުގެ  )ހ(

 ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ވަޒީރުންގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ  )ށ(

  .މަޖިލީހަށް

 ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ހައި ކޯޓަށާއި އިމުކުރުމުގެދުލްއިންސާފު ގާަޢ  )ނ(

  .އަދި ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަށު ކޯޓުތަކަށް
 

  ؟ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ ކޮބާ .4

  .މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިންގަން ފަށާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހެއް  )ހ(

  .ވެހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިއެއްދި  )ށ(

  .ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެއްޖެ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް  )ނ(
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  .އްޔިތަކީ މުސްލިމަކަށް ވާންޖެހޭކޮންމެ ދިވެހި ރަ .5

 . ނުގަނެވޭނެން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައެއްދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކިބައި .6

ން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުކަ .7

 .ދޫކޮށްލެވިދާނެ

  

  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަންއަސާސީ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިފެހެއްޓޭނީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ  .8

ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ވާ ގޮތުގެމަތިންތްތަކާ އެއްގޮ ދިމިޤްރާތީ އުސޫލު،ޚިލާފުނުވާގޮތަށް

  .ޤާނޫނަކުން

  .އް ތަފާތެއް ނޫންވެސް މީހެޤާނޫނުއަސާސީން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައި އެއް .9

 އަންހެނަކަށް ވިޔަސް ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް  )ހ(

  ކުޑަކުއްޖަކަށް ވިޔަސް ބޮޑު މީހަކަށް ވިޔަސް  )ށ(

 މުއްސަންޖަކަށް ވިޔަސް ފަޤީރަކަށް ވިޔަސް  )ނ(

 ކުޅެދޭ މީހަކަށް ވިޔަސް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވިޔަސް  )ރ(

 ކަޅު މީހަކަށް ވިޔަސް ދޮން މީހަކަށް ވިޔަސް  )ބ(

  ދިވެއްސަކަށް ވިޔަސް ބިދޭސީއަކަށް ވިޔަސް  )ޅ(

   ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސްކޮންމެސިޔާސީ   )ކ(

  

   ކަންކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަންމަނާކުރެވިފައިނުވާ

ނުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  ތުގަޔާއި ޤާނޫނުގައި މަނާޢައިސްލާމީ ޝަރީ .10

 .ކުރެވޭނެ

 .ނުހުއްޓުވޭނެއެއްވެސް މީހަކު ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޤާނޫނަކުން ހުއްދަ ލިިބިގެން ނޫނީ  .11
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 ހަމަހަމަކަން

  .ވާނެވެސް ހަމަހަމަމަތީގައި އެންމެންޤާނޫނު ކުރި .12

 .ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފައިދާ އެންމެނަށްވެސް ހަމަހަމަކޮށް ލިބޭނެ .13

  

  ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު

 އެންމެނަށްވެސް ކުރުމުގެ ޙައްޤުނިވަންކަމާއި ނަފުސު ރައްކާތެރިއި އަމިއްލަ މިދިރިހުރުުމުގެ ޙައްޤާ .14

 .ލިބިގެންވޭ

  

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ވަޞީލަތްތަކާއި، ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން، ތިމާވެއްޓާއި  ރީތިކަމާއިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީދިވެހި .15

 .އްރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ދަޢުލަތުގެ އަސާސީ ވާޖިބެ

  

  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް

  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟ .16

  ރަނގަޅު ކާނާއާއި ސާފު ފެން  )ހ(

  ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން  )ށ(

  ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  )ނ(

  ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް  )ރ(

  ގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްތާއި ރަށާ އެކަށީކަރަންޓުގެ ޚިދުމަ  ) ބ(

  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް   ) ޅ(

  ސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުވާހު  )ކ(

    ފުރުޞަތުހަމަހަމަ ދިކަން ބޭނުންކުރުމުގެ ރަތީ މުއްސަނދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤު  )އ(

  ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުގެ ދައުލަތު  )ވ(
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 ޒާތީ ދިރިއުޅުން

 .ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެލީ ދިރިއުޅުމާއި ގޯތިގެދޮރަށް ޙުގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިކޮންމެ މީހެއް .17

 . ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަމެއްތަކީކަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ ޒާތީ މުވާސަލާތުއެކަކު އަނެ .18

 

 އަޅުވެތި ނުކުރުމާއި ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ނުކުރުވުން

 .ނެ ނުކުރުވޭސް މީހަކު އަޅުވެއްޗެއްއެއްވެ .19

 .ނެކު ލައްވާ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރުވޭ މީހައެއްވެސް .20

ޚިދުމަތަށް ގޮވާލުމާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކާއި މީހުންގެ ފުރާނައާއި ސިފައިންގެ އިލްޒާމީ  .21

މުޖްތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ މުސީބާތެއް ދިމާވެގެން ޢާންމު ޚިދުމަތަށް ގޮވާލުމާއި، ކޯޓުގެ 

ންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމަކީ، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން ޙުކުމެއް ތަ

 .ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެ

  

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު

 ޚިޔާލު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގަޔާއި ރައްޔިތުންގެ އަހަރުން މަތީގެ 18 .22

  .ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ

ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ،  .23

 .ލިބިގެންވޭޭ އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 18ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު 

 

   ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންޚިޔާލު

 .އްޤެއްޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭ ޙަ .24

އި ގަލަމާއި  ދުލާ،ކުރުކޮށް، އެމީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަގޮތަކާއި ޚިޔާލުތައްމިނިވަންކަމާއެކު ފި .25

  . ފާޅުކުރެވިދާނެއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް

 .ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތިންނީ، އިސްލާމްޚިޔާލު ފާޅުކުރަންވާ .26
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  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން

 .ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ .27

އަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހާއަކީ ކާކުކަން ހާމަކުރާކަށް މަޖުބޫރެއް ޔާއެއްވެސް ކަމެއްގައި ނޫސްވެރި .28

 .ނުކުރެވޭނެ

 

  އި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަންމަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ

  .މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް .29

 ޤާނޫނުތަކާއި ،ގެ ސިއްރުކަމުގައި ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައިދައުލަތު .30

ންތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މަށް ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުކުރުއަމަލުގަވާއިދުތަކާއި، ރައްޔިތުން 

  އާންމުންނަށް ލިބެންސިޔާސަތުތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކުރާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  . ނެހުންނަންވާ

ހޯދައި ރެވިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ކުކާކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ރައްއެމީހަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރު .31

 .ތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވޭލިބިގަ

 

  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން

އްޤު ކޮންމެ ޙަ ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ، ހިންގައި،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފައްދައި .32

  .މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭ

ތް ޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަ މަޤްޞަދުތަކަށްސަޤާފީީ ، ތަޢުލީމީ، އިޖްތިމާޢީ،އިޤްތިޞާދީ .33

އްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙަ،އުފައްދައި

  .ލިބިގެންވޭ

އް އުފެއްދުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަ .34

 .އްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭރިވުމާއި ނުވުމުގެ ޙަބައިވެ
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  ކުރުމުގެ ޙައްޤުހަޅުތާލު

މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެން ތިބުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން .35

 .ގެންވޭވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބި

 

  އްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަންއެ

ނިވަންކަން އެންމެނަށްވެސް ވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިގެ ހުއްދައަކާނުލައި ސުލްޙަދައުލަތު .36

 .ލިބިގެންވޭ

 

  ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުން

 .އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭ .37

 

  ރުމާއި ޢާއިލާ ގާއިމުކުރުންކައިވެނިކު

ކޮންމެ ގެ ޙައްޤު ކުރުމުކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ގާއިމު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައި .38

  .ލިބިގެންވޭމީހަކަށް 

  .ގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވޭދައުލަތުކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްވެސް މުޖުތަމަޢާއި  .39

ދަރިންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚާއްޞަ   އެކައިވެއްޏެއް ރޫޅޭއިރު، ދަރިން ތިބިނަމަ، .40

 .ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ

 

  ލިބޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަންދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް ކުޑަކު

  .އްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެންވޭގެ ކުދިންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ޚާކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައި .41

އެމީހުންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައި، ، ކަކޮށްއްންނަށް ހާނީކުޑަކުދިންނަށާއި ޅަފުރައިގެ ކުދި .42

  .ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް، އެއްވެސް ގޯނާއެއް ކޮށްގެންނުވާނެ

 އެކަށީގެން ނުވާ ތަކުން ތަފާތުކޮށް، އެ ކުދިންނާކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިން އެއްވެސް ގޮ .43

 .ޖާއިޒު ފާއިދާ ނަގައިގެން ނުވާނެ ނާރާތުންފަވެރިކޮށް، އެ ކުދިންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައި
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  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން

ގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ދައުލަތުޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި  .44

 . ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްއިނާރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

 

  ުއުނގެނުމުގެ ޙައްޤ

  .ދިނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭއުނގެނުމާއި އުނގަންނާ  .45

  . ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭނެތަޢުލީމު ހިލޭ ން ދައުލަތު ހަމައަށްއާ 7ގްރޭޑް  ން ފެށިގެން 1ގްރޭޑް  .46

 ށް ފޮނުވުމަކީ މައިންބަފައިންނާއި ދައުލަތަށްދުމަށް ދަރިން ސްކޫލަހޯ ހަމައަށް ތަޢުލީމުއާ 7ގްރޭޑް  .47

  .ރުކަމެއްމަޖުބޫ

 .މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނަންވާނެ .48

 

  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

މުގެ ނުވަތަ އެމީހަކު ބޭނުން ރުދާކުުކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް އެމީހަކު ބޭނުން ވަޒީފާއެއް އަ .49

  .މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ

  .ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭ .50

  . ލިބެންވާނެއެމީހަކަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް އެމިހާކު ކުރާ މަސައްކަތަކާ .51

  ންމެ މީހަކަށްވެސް އޮންނަންވާނެގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮއެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާ .52

ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި އެންމެ ގިނަ ސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަ .53

  .އޮންނަންވާނެ

މެ މީހަކަށްވެސް ވުމަށް ވަގުތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންފިލު މުނިފޫހިއަރާމުކުރުމަށާއި .54

  .ލިބިގެންވޭ

 .އެކު ޗުއްޓީ ލިބުމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއްވަކި މުއްދަތަކަށް މުސާރަޔާ .55
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  ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްްޤު

 . ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ޕެންޝަންގެ ދައުލަތު .56

 

  އިވެރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްްޤުސަޤާފީީ ކަންކަމުގައި ބަ

މަކީ ކޮންމެ ތު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ފަންނީ އަދި އަދަބީ ކަންކަމުން ފައިދާ ލިބިގަފީީސަގާ .57

 . ޙައްޤެއްމީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ

 

  މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު

މަކީ،  މުދަލުން މުޢާމަލާތް ކުރު މުދާ ދިނުމާއި އެ، ވާރުތަކުރުމާއި،ކުރުމާއިމުދާ ހޯދުމާއި މިލްކު .58

  . ޙައްޤެއްކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ

  .އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލަކީ، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެ އެއްޗެއް ނޫން .59

  އެމީހަކަށް އެއާ އެއްވަރުގެ ބަދަލެއްލަތަށް ނަގާނަމަ،އްގެ މުދަލެއް ދައުޢާންމު ފައިދާއަށްޓަކައި މީހެ .60

  .ވާނެލިބެންް

 .ލަތަކަށް ނުނެގޭނެ ބަދަލުގައި އެމީހެއްގެ މުދާ ދައުމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ .61

 

  ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވަޒަންވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާއި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި  .62

  . ލިބިގެންވޭރައްޔިތަކަށްށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ތަންތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒަންވެރިވެ އުޅުމާއި، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް  .63

  .ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވޭހިޖްރަކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ 

ތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް އެރަށެއްގައި އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތް .64

 .ންވާނެ ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބެކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްްވަޒަންވެރިވާ 

 

  އަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުން

  . ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވޭއިންސާފުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު .65

 8



އި، ޝަރީޢަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލަ .66

 ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

ހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފަމުޖްތަމަޢުގެ އަ  )ހ(

ކުރަންޖެހިއްޖެ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫ އަރާފާނެ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމު

  އި؛ޙާލަތެއްގަ

ކުޑަކުދީންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން   )ށ(

  އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި؛

 ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައިޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމު  )ނ(

 

  މާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންއަދުލުވެރިކަ

 މުގެ ޙައްޤުލިބުުއިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން، އަވަސް ޚިދުމަތް  .67

  . ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވޭ

އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން، މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް  .68

 . ވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބިގެންވޭބިއްޖެނަމަ، އެކަމަކާމެދު ދައުނިކަމެއް ލިއު

 

 ޤާާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުން

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ހިފައި  .69

  .ހައްޔަރުކޮށް އަދި ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ

 

 ހިފެހެއްޓުމާއި، ފާސްކުރުމާއި މުދާ އަތުލުން

ން ތަ މީހަކަށް ލިބިދާނެ ނުރައްކަލުވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނުވަ .70

 އެއްވެސް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި 

 .ނުވާނެމުގައި ވަދެގެނެއް ތަނަކަށް އެ މީހެއްގެ ނުރުހު
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 ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

ހަކަށް ވަގުތުން  އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު އެމީ،ވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމައްއެ .71

  .ންވާނެ ލިޔުމަކުން އަންގަ ގަޑިއިރުތެރޭ އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބ24ުއަދި . އަންގަންވާނެ

 .ލިބިގެންވޭހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު  .72

ލޫމާތެއްނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މަޢުތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނު .73

 .ހައްޔަރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވޭ

އި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ .74

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި 24ކަނޑައެޅުމަށް، އެމީހަކު ބަންދުކުރިތާ ގިނަވެގެން 

  . ކުރަންވާނެޙާޟިރުމައްޗަށް 

މުރެއް ންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަވަތަ ބަ މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ނުޝަރުޠަކާއެކު ނުވަަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި .75

 .ނެރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވޭ

 

  ކުށްކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މިނިވަންކުރުން

 އެއްވެސް މީހަކާމެދު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟ .76

  ސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުންއެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައް  )ހ(

  ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  )ށ(

  ނުވެދާނެކަމަށްޓަކައިޙާޟިރުކޯޓަށް   )ނ(

  ފިލާފާނެކަމަށްޓަަކައި  )ރ(

 ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި  )ބ(

 

  ކުރުންވާދައުށް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް އަވަހަ

 ލަސްނުކޮށް ،މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ .77

 . އުފުލަންވާނެވާދައުކުރަންޖެހޭނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވާދައުމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކޮށް، އެ
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   މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އުފުލޭވާދައުކުށެއްކުރިކަމުގެ 

  މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟ އުފުލިފައިވާވާދައުކުށެއްކުރިކަމުގެ  .78

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަން އެމީހަކަށް ދޭހަވާ ބަހަކުން   )ހ(

  .އަވަހަށް އެންގުން

  .ކޮށް ނިންމުންއެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހަކާމެދު ޝަރީޢަތް  )ށ(

  .ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާނެއް ނުދިނުމާއި، ހެކިބަހެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު  )ނ(

ނަމަ، ނުވަތަ ގޭ މީހަކުނަމަ، ނުވަަތަ ބީރު މީހަކުނ ބަސް ނޭެއމީހަކީ ޝަރީޢަތްކުރެވޭ  )ރ(

  .ގެ ފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު ހޯދައިދިނުންދައުލަތުއެމީހަކަށް ،  މީހަކުނަމަމަންމަން

ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، އެކަށީގެންވާ ކުށުން   )ބ(

  .  ވަސީލަތްތައް ލިބުން

  .އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން  )ޅ(

  .ގައި ޝަރީޢަތްކުރުންޙާޟިރުއެމީހެއްގެ   )ކ(

 ސުވާލުކުރުމާއި، އެމީހަކު ހެކީންނާކުރާ ޙާޟިރު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށްވާދައު  )އ(

ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި، އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގެ ޙާޟިރުބޭނުން ހެކީން ޝަރީޢަތަށް 

  .މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުން

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތު   )ވ(

 .އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުންނުކުރެވޭނަމަ 

 

  ތިރާފާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކިއިޢު

ތިރާފު ފިޔަވައި އެހެން   ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ .79

  .ނޫންތިރާފުތަކަކީ ހެއްކެއްއިޢު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ، ޔާން ހޯދުމާއިމީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަ .80

  . ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

 .ރީޢަތަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަޤާނޫނާ ޚިލާފަށް .81
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  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން

ހޯދޭ ފަދަ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  .82

 .ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދާދޭންޖެހޭނެދައުލަތުމާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހަކުނަމަ، އޭނާއަށް 

 

  ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން

ދީ، ރަހުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، ނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއްއިންސާއެއްވެސް މީހަކަށް  .83

 . ނުވާނެހާނެތިކަމެއް އަދި އަނިޔާއެއް ކޮށްގެންއި

  

  ކުރުންނުމަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދު

މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު  .84

 .ށް ނުވަތަ ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެހައްޔަރުކޮ

 

  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު

 އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައިޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގަ .85

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައާ  ނެރޭ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އިސްތިއުނާފަށް

 .ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވޭ

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ ކޮބާ؟ .86

މި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ނިންމާ މައްސަލައެއް، އެމައްސަލައެއް ނިން

  .އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް މަތީ ދަރަޖައިގެ ކޯޓެއްގައި އެދޭ އެދުން
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  ރޫމު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުން މަޙުބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހު

މަހުރޫމު ކުރެވޭނީ، ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ އެއްވެސް ޙައްޤަކުން އެމީހަކު  .87

އެބަނަްދކާ ގުޅިގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

 .މިންވަރަށް

 

  ބަދަލު ލިބިދިނުން

 ޤާނޫނީ ބާރެއް ނެތި ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފިނަމަ .88

 .މީހަކަށް ލިބެންވާނެއެ އެކަމުގެ ބަދަލު

  

  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަކަށް އަދަބު ނުދިނުން

ގުޅިގެން ނެތްކަމަކާ ގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ .89

 .ވެސް މީހަކަށް އަދަބެއް ނުދެވޭނެއެއް

 

  އަދަބެއް ނުދިނުން ކުށެއް ކުރިއިރު އެކުށަށް ކަނޑައަޅެފައިވާ އަދަބަށްވުރެ ބޮޑު 

 .ނެއް އެކުށްކުރި މީހަކަށް ނުދެވޭކުށެއް ކުރިއިރު އެކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެ .90

 

  އްކުރީގެ ޤާނޫނުތަ

 އެކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ޙުކުމްކުރުމާ ދެމެދު، އެކުރި ކުށެއްގެ އަދަބަށް ޤާނޫނަށް ކުށެއް ކުރުމާއި .91

 .ލުއި އަދަބުފައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް ދޭންވާނީ ގެންނަ ބަދަލަކުން ލުޔެއް ދީ

 

  އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރަށް އަދަބު ނުދިނުން

 .އެއްވެސް މީހަކަށް އެއް ކުށަކަށް ދެފަހަރަށް އަދަބެއް ނުދެވޭނެ .92

 

  ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުުތަކަށް ތަބާނުވުން

 .ށް ލިބިގެންވޭޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަ .93
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  ކުރުމުގެ ޙައްޤުވާދަޢުޙައްލުހޯދުމަށްޓަކައި 

އެއްވެސް ޙައްޤެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފިނަމަ، ނުވަތަ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ،  .94

 .އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވޭ

 

  ތަކާއި ވާޖިބުތައްޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު

އެމީހަކަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ  .95

 .މަސްއޫލިއްޔަތެއް

  .ައނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން  )ހ(

 މާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށްރިކަ މެދުގައާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެއެންމެންގެ  )ށ(

  .އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުން

  .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ދުޅަހެޔޮކަމާއި ތަރައްޤީއަށްމުޖުތަމަޢުގެ  )ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި، ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އަމަން އަމާންކަމާއި   )ރ(

  .ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންރައްކާތެރިކަމާއި ޤައުމުގެ ޝަރަފް 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލަށް   )ބ(

  .ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް   )ޅ(

  .ކުރިއެރުުވުން

ގެ ދީން ކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީނާއި، ރާއްޖޭގެ ޡަޤާފާތާއި، މާދަރީ ބަހާއި، ދައުލަތުވެހި ދި  )އ(

  .ޤައުމީ ތިަރކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ތިކަމާއި، ވަސީލަތްތައް ޓާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި، ޤުދުރަތީ ރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށް  )ވ(

ތަކާއި ޤުދުރަތީވެށި އަމަލުމާވެށި ނުސާފުވާފަދަ ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ތިރައްކާ

  .ތަކުން ދުރުހެލިވުންއަމަލުހަލާކުވެގެންދާ ފަދަ 

  .އި، ޤައުމީ ސަލާމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުންގެ ނިޝާނަށާދައުލަތު ދިދަ އަށާއި، ދިވެހި  )މ(
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  ސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 ނީ؛އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެރަ .96

   ގެނައުންޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙް  )ހ(

  ލުކުރުންށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ޤާނޫނު ބާޠިޤާނޫނު ހެދުމާއި، ޤާނޫނަ  )ށ(

  ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން  ) ނ(

  ގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުންދައުލަތު  )ރ(

  ޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުންގޮތުން ނިންމަންބެހޭމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާ   )ބ(

  ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ޢާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނެގުންރައްޔިތުންނާ  )ޅ(
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު .97

 ފަސްހާހުންށް ނުވަތަ ފަސްހާހަމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮން  )ހ(

  . މެންބަރުނ2ްދަށުގެ އާބާދީއަށްް 

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އާބާދީ ފަސްހާހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަސްހާސް   )ށ(

  .މީހުންނަށް މެންބަރެއް

  . ދާއިރ21ާ އަތޮޅާއި މާލެއާއެކު ޖުމްލަ 20އިދާރީ ދާއިރާތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )ނ(

  

  މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން .98

މިއިން ކޮންމެ . ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެ  )ހ(

  . މެންބަރ1ުއިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން އިންތިޚާބުކުރާނީ 

 މީހުންގެ ސިއްރު  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދޭކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އިންތިޚާބުވާނީ، އެ  )ށ(

  .އްވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހެ
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  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުމުރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރަކީ، މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ކުރާ ތާރީޚުން  .99

  . އަހަރު ދުވަސ5ްފެށިގެން 

  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

  ޖަލްސާތައް ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން .100

 ޖަލްސާތަކާއި އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް ޢާންމުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  )ހ(

  .ހުޅުވާލެވިފައިވާނެ

ނަމަވެސް، ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނުވަތަ އަމަންޢާންމު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސިއްރު   )ށ(

 .ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވިދާނެ

  

   ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ކޯރަމްޤާނޫނީ އަދަދު

 .25%ގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ނުވަތަ ކޯރަމަކީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުން .101

  

 ވޯޓު ދިނުން .102

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ، އެ ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓު ދިން   )ހ(

  .މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

 އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރުން ލިާޒމުކުރާއަމަލު އެ މައްޗަށް ،ރައްޔިތުން  )ށ(

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ، ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އެހޭނީ

މިފަދަ ވޯޓެއް ފާސްވާނީ . ތިބެގެންގިނަ މެންބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ޙާޟިރުވެ 

  .ލަބިއްޔަތުންރުންގެ އަޣުއެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ދިން މެންބަ
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  ކުރުންޝާއިޢުމަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނގިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިނގިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ .103

 .ނެށް ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާކޮޝާއިޢުދަފްތަރުގައި 

  

  އިމްތިޔާޒު .104

  .ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބިގެންވޭރައްޔި  )ހ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި މަޖިލީހުގެ   )ށ(

 : ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތީންމްމެންބަރަކު ނުވަތަ އެނޫންވެސް މީހަކު، އިސްލާ

 ދެއްކި ވާހަކައަކުން •

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކުން •

 ކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުްނ، އަމަލުވޯޓު ދިނުމުގައި  •

  :އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެމީހަކު

 ކޯޓަކަށް ޙާޟިރެއް ނުކުރެވޭނެ •

 އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ނުކުރެވޭނެ •

 ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެ •

 ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ •

  އެއް ނުކުރެވޭނެދަޢްާވ •

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ ވާހަކަތައް ރައްޔި  )ނ(

ކުރާ ނުވަތަ ހާމަކުރާ ނުވަތަ ޝާއިޢުތެދުބަހުން، ކަން ހިނގިގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް ނުގެއްލޭގޮތަށް 

ވެސް ކުރި ނޫސްމަޖައްލާއަކާމެދު އެއްޝާއިޢުއެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކި މީހަކާ ދެކޮޅަށް އަދި 

  .އެއްކޮށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެދަޢްވާ

  

  

  

 17



  ކުރުންތަޞްދީޤްބިލު 

މަށްޓަކައި ކުރުދީޤު އެބިލު ތަޞް، ދުވަހުގެ ތެރޭގައ7ި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސްކުރާތާ .105

 .ވާނެއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުރަ

 .ނެ ކުރާޞްދީޤްތަ ތެރޭގައި ބިލް  ދުވަހުގ15ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެބިލު ލިބޭތާ  .106

އެހެންނަމަވެސް، އެެބިލާމެދު އަލުން ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އެބިލަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން   .107

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލ15ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެންނަކަމަށްވާނަމަ، އެ 

 . ވާނެ ފޮނުއަނބުރާ

ރައްޔިތުންގެ ، ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ބިލުއްއަލުން ވިސްނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަ .108

ކާރުގެ ކޮށް ސަރުތަޞްދީޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އަޣު

 .ނެކުރާޝާއިޢުގެޒެޓުގައި 

ނބުރާ  ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިލު އ15ައަލުން ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް  .109

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބިލުއެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވައިފިނަމަ

 .ވޭނެކުރެޝާއިޢްކަމަށް ބަލައި، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކުރީތަޞްދީޤް

 

 މުޢާހަދާތައް

 މުޢާހަދާތައް ގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީދައުލަތުދިވެހި  .110

 .ތަޞްދީޤުކުރަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު

ތުންނަށް ކުރުމަށް ދިވެހިރައްޔިއަމަލުޗަށް ން ތަޞްދީޤުކުރާ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްދައުލަތުދިވެހި  .111

 .ލާޒިމުވާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

 

 މާއި ޚަރަދުކުރުންޓެކްސް ނެގު

 މެނުވީ ވެރިކަން ހިންގާ މަތިންށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮ .112

 ؛ފަރާތަކަށް

  .ނެއިސާ ޚަރަދުކޮށް ހޭދައެއް ނުކުރެވޭގެ މުދަލާއި، ފަދައުލަތު  ) ހ(
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  .ނެސް އެއްޗެއް ނުނެގޭންވެދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެނޫ  ) ށ(

 .ނެޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭފައިސާ ހޯދައި މުދަލާއި  ގޮތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ) ނ(

  

  ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން

 ވަޒީރަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް .113

  .އި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވިދާނެރުކޮށް، އެމީހެއްގެ މަޤާމާޙާޟި

  

  ން ޙާޟިރުކުރުންމީހު

ރުވެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް، ކޮންމެ  އެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ޙާޟިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ .114

 އްސަސާއަކަށްވެސް އެންގުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއަމީހަކަށްވެސް އަދި ކޮންމެ މު

 . ލިބިގެންވޭ

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި، އިލްތިމާސްތަކާއި އެހެނިހެން  .115

 .ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވޭ

  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު

 ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަ .116

ކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމީހުންގެ މަޤާމުން ވަކި) ރުންކެބިނެޓް މިނިސްޓަ(މެންބަރުން 

 .ލިބިގެންވޭ

  

 ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު

ތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަައްޔި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ .117

ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން، އެވޯޓެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ 

  .އެވަޒީރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިވާނެ
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  މުސާރަ

ނީީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެވޭއަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް  .118

  ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން؛

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ) ހ(

  ރައީސުލްޖުމްހޫރްިއޔާގެ ނާއިބު) ށ(

  ވަޒީރުން) ނ(

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން) ރ(

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް) ބ(

  ގެ ނާއިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު) ޅ(

  ފަނޑިޔާރުން) ކ(

  މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުން) އ(

  

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގެ އެންމަ މަތީ ވެރިޔަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ ދައުލަތު .119

 .މަތީ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވާ ގޮތުގެމަތިން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި .120

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް

  

  ރިޔާސީ ދައުރު

 .  އަހަރ5ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދައުރަކީ  .121

  ދައުރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށ2ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކަށް  .122

  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމެއް ނުފުރޭނެ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމާ ދެން ހަވާލުވާނީ  .123

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
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ރިޔާސީ ، ރައީސުލްޖޫހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުު ހަވާލުވެއްޖެ ހިނދެއްގަައި .124

 .  އަހަރު އޮތްނަމަ، އެދައުރު ރިޔާސީ ދައުރެއްގެ ގޮތުގައި ގުނޭނ2ެއެދައުރުގައި މަދުވެގެން ބާކީ 

  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތް

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އންތިޚާބު ކުރާނީ، ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން .125

 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިފަތައް .126

  .ދިވެހި މަންމައަކާއި ދިވެހި ބައްޕަައަކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން  )ހ(  

  .ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ނުވުން  )ށ(  

  .ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން   )ނ(

  .ވުން އަހަރުވެފައ35ިއުމުރުން    )ރ(

 މަކަރާއި ޙީލަތް، ޓެކުން، ވާ ކުށެއް ނުވަތައިސްލާމުދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައި   )ބ(

ތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ އަބުރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ޚިޔާނާ

  .ނުވުން

  . ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުންބުއްދި   )ޅ(

 ހުރި މީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރައްޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، އެ ދަރަނި ޚަލާޞްނުކޮށް   )ކ(

  .ކަމުގައި ނުވުން

 ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ޖިނާއީ   )އ(

 ކަނޑައެޅުނު ޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމުންކުރެވިފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ ޙުކުމް ތަންފީ

  .ކަމުގައިވުން އަހަރުވެފައިވާ މީހަކު 3އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ 

  

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު އެ 50%ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުވާނީ ވޯޓުދިން މީހުންގެ  .127

 .މީހަކަށް ލިބިގެން
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 އަށްވުރެ ގިނަ 50%ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް  .128

 ވަނަ 2އިންތިޚާބުގެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި 2އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު  ވޯޓު ނުލިބިއްޖެނަމަ،

 . ބާއްވާނެބުރެއް

  

  ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރާ ކަންތައްތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ޙަވާލުކުރެވޭ  .129

 .ންގެ މަޖިލީހެއް ޢައްޔަނުކުރާނެކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރު

އިބާއި، އެކިއެކި ވުޒާރާތައް ހިންގުމާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާމެނޭނީ، ރަވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ހި .130

 .ޑާރަ ނާއިބުޔާ ޙަވާލުކުރާ ވަޒީރުންނާއި، ބަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 .ހުގެ ރުހުން ލިބިގެންވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ .131

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ .132

  

  ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު

ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް ލިބެނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި، ހައި ކޯޓަށާއި ޤާނޫނުން  .133

 .ފައިވާ ދަށު ކޯޓުތަކަށްކަނޑައަޅާ

 . ޢަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓު .134

 .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު .135

  

  ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކުރުން

 .ފަނޑިޔާރުންނަކީ، މުސްތަޤިއްލު ބައެއް .136

 .އި ޤާނޫނުތަކަށްއަށާކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަމަލުން ފަނޑިޔާރު .137

ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ށްފައިޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ .138

 .ރިޢާޔަތްކުރާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް
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  ކޯޓުތަކުގެ އިޙްތިޞާޞް

އް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުން ބައެ .139

ޚިލާފުވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި 

 .ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެސް، އެކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ  .140

 .އޮންނާނެބާރު މުގެ ބަދަލުކުރުނިންމުން 

  

  ސްތޫރީ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ބާރުދޫ

ގެ އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ދައުލަތުޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އަދި  .141

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ އެއިން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކީ 

 . މެއްނަމަ، ޚިލާފުވާ މިންވަރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ލިބިގެންވޭޚިލާފު ކަ

  

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަނުކުރުން

 .ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .142

 ކޮމިޝަންގެ ރވިސަސްކަނޑައަޅާނީ، ޖުޑީޝަލް ސައުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު  .143

 .ލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣު،މަޝްވަރާގެ މަތީން ހުށަހަޅާ މީހެއް

  

  ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން

ޔަނުކުރާ ރާނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުން ޢައްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުންވެސް ޢައްޔަނުކު .144

 .އުސޫލުން

ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ، ޖުޑީޝަލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ .145

 .ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން

ނަމަވެސް، . ފަނޑިޔާރުންނަކީ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ބައެއް ނޫން .146

 . އެ މީހަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެވޭނެ އަހަރުވުމުން،70 ޢުމުރުން ފަނޑިޔާރެއްގެ
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  ޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުންފަނޑި

ބިލުނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެ ނީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭއެއްވެސް  .147

ވިސަސް  ސަރމަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ފަނޑިޔާރަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޖުޑީޝަލް

ން ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމު

ވެ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ ޙާޟިރުޤަރާރެއް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

 .އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ ޤަރާރު ފާސްވުމުން

  

  އްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމުތައްމުސްތަޤި
  

  އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުސްތަޤިއްލު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ .148

 .އޮންނާނެ

ގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ދައުލަތުއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރާނީ،  .149

 .ނައްތާލުމަށް

 . މެންބަރުން ތިބޭނ5ެ އެކު މަދުވެގެންން ކޮމިޝަނުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާއެންޓި ކޮރަޕްޝަ .150

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  .151

  .ޤީޤުކުރުންޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްކޮރަޕް  )ހ(

ނަ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޝީަރޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެން  )ށ(

  . ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުންއްފަރާތްތަ

  .ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމާއި އިދާރާތަކަށް ލަފާދިނުން  )ނ(

  

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނާނެ .152
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  .ޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ .153

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ،  .154

 .ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ މީހެއްއަޣުމެންބަރުންގެ 

 މާލީ ހިންގުމާ ސާބުތަކާއި ހިއުންޓްތަކާއިޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ އެކަ .155

ކުރުމަކީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޝާއިޢުގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 .މަސްއޫލިއްޔަތެއް

  

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނާނެ .156

 . މެންބަރުން ތިބޭނ5ެއެކު މަދުވެގެން ގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާ ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސް .157

ން ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރެއި ވާޤާނޫނުގައި .158

 .ޔަތުްނ ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްލަބިމަޖިލީހުގެ އަޣު

  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ގެސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުސިވިލް  .159

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި، މީހުންނަށް މަޤާމުގެ   )ހ(

  .ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މީހުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން

ގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އިންތިޒާމުކޮށް، އެއް މިންގަނޑަކުން ހިންގުމުގެ ސިވިލް ސަރވިސް  )ށ(

  .އުސޫލުތަކެއް ގާއިމުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،   )ނ(

  .ޢުލޫމާތު ދިނުން މަޖިލީހަށް މަވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ

  

  ސް ކޮމިޝަންއިލެކްޝަން

 .އްޖޭގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނާނެދިވެހިރާ .160

 . މެންބަރުން ތިބޭނ5ެއެކު މަދުވެގެން  ކޮމިޝަނުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާއިލެކްޝަންސް .161
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ހަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ .162

ޔަތުން ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ، އްލަބިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުތެރެއި

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ .163

ގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމު  )ހ(

  .އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން

ގަނީ ބިރުވެރިކަމެއް، ބިރު ދެއްކުމެއް، ތައްތައް ހިނއިންތިޚާބުތަކާއި ޢާންމު ވޯޓުތަކުގެ ކަން  )ށ(

ދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި ތަޅާފޮޅުމެއް، ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް، އަ

ހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަށްކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރި

  .ކަށަވަރުކުރުން

  . ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންކަންތައްތައްްއަދި މިނޫނަސް، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެންމެހައި   )ނ(

ންމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ނުވަތަ ޢާ .164

ނިންމުމަކެާމދު، ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާއަކާމެދު، ނުވަތަ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އެފަރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 

 .ރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓްަށ ހުށަހެޅިދާނެއިދިނުން އެދި އެފަރާތަކުން ދިވެހިކުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައެޝަ

  

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުސްތަޤިއްލު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނާނެ .165

 . މެންބަރުން ތިބޭނ5ެއެކު މަދުވެގެން ނުގެ ރައީސްއާ ކޮމިޝަނުގައި، ކޮމިޝަހިއުމަން ރައިޓްސް .166

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ .167

ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެމަޤާމަށް ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުނަންތަކުގެ ތެރެއި

 .ރިއްޔާޢައްޔަނުކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ .168

  .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އިޙްތިރާމް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  )ހ(
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ހޯދައިދިނުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރުކުރުމާއި، ކުރިއެރުވުމާއި، އެޙައްޤުތައް   )ށ(

  .މަސައްކަތްކުރުން

  .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ބަލައި، ވަޒަންކުރުން  )ނ(

  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ  .169

 އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛. ބާރުތަކެއް އެކޮމިޝަނަށް ލިބޭ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ތަޙްޤީޤުކޮށް އަންގަންޖެހޭ   )ހ(

  .ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިނަމަ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   )ށ(

  .އެޅުން

މާއި އެޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރު  )ނ(

  .ހޭލުންތެރިކުރުވުން

  

  ޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންޖު

 .ޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނާނެނުވާ، ޖުދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ .170

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުގައި އެކުލެވޭ މެންބަރުންނަކީ؛ .171

  ޔަނުކުރާ މީހަކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައް  )ހ(

  ޑަރަނާއިބުގެ ބަންދައުލަތު  )ށ(

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން   )ނ(

  އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު

   ކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކުކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެހައި  )ރ(

ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ރީމް ކޯޓާއި ހައިސުޕް  )ބ(

  އެކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  )ޅ(
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  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު  )ކ(

  އަޅާ މީހަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަޢާންމުންގެ ތެރެއި  )އ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން   )ވ(

  އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  )މ(

  

 ތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު .172

   މަޝްވަރާ ދިނުންއަށްއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ) ހ(

  އެހެނިހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުން  )ށ(

ބެހޭ ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި، އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކާ  )ނ(

  އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތްައ އެޅުން

   ގަވާއިދުތައް ހެދުން ބޭނުންވާ އެންމެހައިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް  )ރ(

އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށާއި ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި   )ބ(

  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާ ދިނުންއިއަށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 . ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނާނެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި .173

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ  .174

އިން ރްައޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ މީހަކު އެމަޤާމަށް ތެރެ

 .ޢައްޔަނުކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ވާދަޢު އި ކުރާ އެންމެހައިތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގަޖިނާއީ ކުށް .175

 .އޫލިއްޔަތެއްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް
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 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން .176

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  .177

ތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްންސިލްތަކާއި އިދާރާތަކާއި، މަޤާމްތަކާއި، ރަށު ކައު

 .ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވޭއުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީ

 ކައުސިލްތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް .178

ކައުންސިލްތަކުގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި، އެކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ   )ހ(

  .ރު ވޯޓަކުން އިންތާިޚބު ކުރާ މެންބަރުރައްޔިތުން، ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުގެ މަތިން، ސިއް

އި، ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ އެކައުންސިލެއްގެ ކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސްއާ  )ށ(

  .މެްނބަރުންގެތެރެއިން އެކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން

  . އަހަރ3ުކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރަކީ ދިގުވެގެން   )ނ(
 

 .ޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްލާމަރުކަ .179

  .ދިމުޤްރާތީ އަދި ޖަވާބު ދާރީކުރުވޭ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަންކަން ހިންގުން  ) ހ(

  .އިޤްތިޞާދީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި މުޖްތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް ބާރު އެޅުން  ) ށ(

ށް ރަނގަޅު، ރައްކާތެރި، ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން ރައްކާތެރިކުރެވޭ ސިއްޙަތަ  )ނ(

  .ތިމާވެއްޓެއް ޤާއިމް ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ބާރު އެޅުން

ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނޫންވެސް މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް   )ރ(

  .މަސައްކަތްކުރުން

  

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން

ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޤާނޫނުއަސާސީއަ .180

 .ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންބައިގެ އަޣުތިން
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ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލަކަށް އަމަލުކުރަންވާނީ  .181

 . ތަޞްދީޤުކުރުމުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބިލެއް

 އެހެންނަމަވެސް،  .182

  ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މާއްދާތައްބު ބާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަންގެއަސާ  )ހ(

   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރާގޮތް  )ށ(

   ރައްތިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު  )ނ(

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ މަޖިލީހުން ގެންނަ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ރައްޔިތުންމިބައިތަކަށް

ޔާލު ހޯދުމުގެ  ރުހޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ޢާންމު ޚިކުރާނީ، އެ އިޞްލާހެއް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންތަޞްދީޤު

 .ލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ އަޣުވޯޓެއްގައި، އެ އިޞްލާޙެއް ގެެނައުމަށް ވޯޓު ދިން މީހުންގެ

އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް ޤާނޫނުއަސާސީ .183

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ތަޞްދީޤުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުފެންނަ ނަމަ، އެބިލު ފޮނުވާތާ 

 .ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނާްގނެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގައިފިނަމަ، އެބިލަކަށް މިގޮތުން ރަ .184

ޔާލު ހޯދުމުގެ ޖިލީހުން، ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޚިރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަ

 .ވޯޓެއް ނަގާނެ

 ދުވަހުގެ 15 އެ ބިލަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ލަބިއްޔަތުޓުގައި، ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަޣުމިގޮތަށް ނަގާ ވޯ .185

 .ކުރާނެޝާއިޢުގެޒެޓުގައި ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް، ސަރުކާރުގެ 

ޖެނަމަ ލަބިއްޔަތު އެ ބިލަކަށް ނުލިބިއްވޯޓުގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަޣުރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއްރު  .186

 .ވާނެއެ ބިލެއް ބާޠިލް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ 15ހޫރިއްޔާއަށް އެބިލު ތަޞްދީޤުކުރަން ނުފެނި، ރައީސުލްޖުމް .187

 .ކުރީކަމުގައި ބެލޭނެލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުމަޖިލީހަށް އެކަން ނާންގައިފިނަމަ ރައީސު

 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރި ބިލުގައި، އެގެންނަންވީ އިޞްލާޙަކާއި، އެ .188

 .އިޞްލާޙަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިމެނޭނެ
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ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގައި، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް  .189

 .ނުގެނެވޭނެ

  

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތް

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 30އި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަ .190

 .އިޢްލާނުކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވޭ

  ޤުދުރަތީ ކާރިސާ  )ހ(

  ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަން  )ށ(

  ހަނގުރާމަ  )ނ(

  ނަމަޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެ  )ރ(

  ބޭރުގެ ހަމަލައެއް ކުރިމަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެނަމަ  )ބ(

  

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ  .191

 މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ

 .ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަަކެއް ގާއިމުކޮށްފައި އޮންނާނެ

  

 ގެ މިލްކުވެރިކަންދައުލަތު

ގެ މިލްކުގައިވާ ހުރިހާ މުދަލާއި، ތަންތަނާއި، ދައުލަތުމި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  .192

 .ގެ ތަކެތިދައުލަތުތަކެއްޗާއި، ފައިސާއަކީ 

 .ގެ ތަކެތިދައުލަތުށް ހޯދާ ހުރިހާ މުދަލާއި، ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާއި، ފައިސާއަކީ ގެ ބޭނުމަދައުލަތު .193

  

  

  

 31



 ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް މިލްކުކޮށް ނުދިނުން

ކޮށެއް ރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް، ރާއްޖެއިން ބޭ .194

 .ނުދެވޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބައެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ  .195

 . އަހަރަށ99ްއެނޫންގޮތަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެންމެ ދިގުވެގެން 

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ  .196

 .ޖިލީހުން ފާސްވެގެންމަ

  
__________________ 

   2008 މެއި 21
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