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 2021/12 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ) 2013/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1 އަށް( ޤާނޫނު 
 

 

 .ގެަނއުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި އަށް ( ޤާނޫނު ބާރުަތކުގެ  އިމްތިޔާުޒތަކާއި މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންގެ ) 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ މާއްދާ އިތުރުުކރުން. 27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
ދިރިއުޅޭނެ  ރައީސް   
 ތަން  ރަސްމީ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި އޭާނގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޭޅނެ ރަސްމީ ތަނަކާއި،  )ހ( 27-1.

އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ެއކަށީގެްނވާ ޢަދަދެްއގެ ުމވަްއޒަފުންނާއި، އެ ތަނަށް ހިނގާެނ 

 ޚަރަދު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ދިރިއުޅުމަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  )ށ(  

ހަމަޖައްސައިދޭ ރަސްމީ ތަނަކީ، ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅޭެނ 

 ގޮތަކަށް ހުރި ތަނެއް ކަުމގަިއާވންވާނެެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ދިރިއުޅޭ ރަސްމީ ތަނުގެ ސެިކއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނީ،  )ނ(  

 ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ.މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅޭ ރަސްމީ ތަނަށް ބޭނުންވާނެ މުވަްއޒަފުން  )ރ(  

 ހަމަޖައްސާނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ާޢއިާލ  )ބ(  

ބުނެފައި ެއވަނީ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ެއުކގައި ދިިރއުޭޅ، އޭާނެގ ކަމަށް 

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި،  18އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި، ޢުމުރުން 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފަިއވީނަމަވެސް ާކވެންޏެއް ނުކޮްށ ތިބޭ ދަރިންނާއި،  18

ނާއި، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ދަރިން

 މަންމައާއި ބައްޕައަެށވެ.
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 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
 ޙިމާޔަތާއި  ރައީސްގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 

މޯލްޑިވްސް ްނ، ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަ  ރަީއސަށް ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 27-2.

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން 
 

 ުދަވހުން  ާޝއިޢުކުރާ ެގޒެޓުަގއި ިދވެހިސަރުކާުރގެ  ،ަތޞްދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ  ޤާނޫނު މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .2
 .ފެށިގެންނެވެ
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