
 

1 
 

ްގަވާއިދުްްްމަޖިލީހުގ ްްްގ ްރައްޔިތުންް

 ޞްލާޙުްހިމ ނިފައި(އ4ްިނުް)ގަވާއިދަށްްގ ނ ވު

ް
 ފ ށުންް .1

ްްމާއްދާގައިްްވަނ70ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހިރާއްޖޭގ ،  މިއީް(ހ)ް .1ްނަންްްްތަޢާރުފާއިް

ްްއުސޫލުތައްްްްހިންގާން ްްކަންކަންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްބަޔާންވ ގ ންވާ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ88ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްއ ،  ގޮތުންްްބަޔާންކުރުމުގ  ްްއަށްް(

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ "،  އ ކުލަވާލާފައިވާްްދަށުންްްްމާއްދާގ ްްއ ،  ވާލާދީހަ

ްް.އ ވ "ްގަވާއިދުް

ްް.މިހ ންނ ވ "ްގަވާއިދުްްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ "ްްކިޔާނީްގަވާއިދަށްްމިް(ްށ)ްް

ް

ްރައީސްްމަޖިލީހުގ ްް .2

ްްކުރައީސަްްމަޖިލީހުގް ްްކުރާއިންތިޚާބުްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ82ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)ް .2ްްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް

ްް.ހުންނަންވާނ އ ވ 

ްްމިްްާޤނޫނުއަސާސީއާއި،  ޖ ހުމ އްނ ތިްްފަރާތަކަށްްްވަކި،  ރައީސަކީްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްރައްޔިތުންގް ،  ގޮތުގ މަތިންްްއ އްގޮތްވާްްނިންމުންތަކާްްމަޖިލީހުގ ްްގަވާއިދާއި

ްްއ ންމ ހައިްްްމަޖިލީހުގ ްްކޮމިޓީތަކާއިްްޖަލްސާތަކާއިްްމަޖިލީހުގ ްްއިދާރާއާއިްްމަޖިލީހުގ 

ްް.އިސްވ ރިޔާއ ވ ްއ ންމ ްހިންގުމުގ ، ކަންކަން

މަޖިލީހުގައިްހިނގަމުންދާްއ އްވ ސްްބަހުސ އްގައި،ްނުވަތަްކޮމިޓީއ އްގ ްޢާންމުްްް(ްނ)ްް

ދ ކޭގޮތްް ރައީސްް ހުށަހ ޅިފައިވާްމައްސަލައާމ ދުްމަޖިލީހުގ ް ބައްދަލުވުމ އްގައިް

ނުވަތަްް ޖަލްސާއ އްގައިް މަޖިލީހުގ ް އ ހ ންނަމަވ ސް،ް ހާމަކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ .ް

ންްރަނގަޅަށްްގ ންދާނ ްގޮތާމ ދު،ްމަޖިލީހުގ ްްކޮމިޓީްބައްދަލުވުމ އްގައިްކަންކަް

ލަފާްް މަްޝވަރާއާއިް ހާމަކޮށްް ދ ކޭގޮތްް އ ކަމާމ ދުް ޚިޔާލުފާޅުކޮށްް ރައީސްް

ނުރަސްމީްް ކޮމިޓީގ ް އ ދިއްޖ ނަމަ،ް ކޮމިޓީއަކުންް އަދިް ދ ވިދާނ އ ވ .ް
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އިންތިޒާ ކޮމިޓީންް ނުވަތަް ްްމުބައްދަލުވުމ އްގައިް އިވ ންޓ އްގައި މަޖިލީހުގ ްްކުރާް

ްރައީސްްބައިވ ރިވުމަށްްމިްމާއްދާްހުރަހ އްނާޅައ ވ ް.

ްްގަވާއިދުް

ްހިފ ހ އްޓުންް
އ ް .3 ގަވާއިދާއިް މަޖިލީހުގ ް ހިފ ހ އްޓުމަކީްްރައްޔިތުންގ ް ޤަދަރުް ޙުރުމަތާއިް ،ްމަޖިލީހުގ ް

ްް އުނިކަން ގަވާއިދަށްް މަޖިލީހުގ ް މަސްއޫލިއްޔަތ ކ ވ .ް ރައީސްގ ް އަންނަފަދަްްމަޖިލީހުގ ް

ހިނގައިފިނަމަ ޢަމަލ އްް ްއ އްވ ސްް އުނިކަމ އްްް، ގަވާއިދަށްް މަޖިލީހުގ ް ނުވަތަް

ފާހަގަކުރ ވިއްޖ ނަމަް ކަމ އްް އ އްވ ސްް ބ ލ ވޭް ްއަތުވ ދާނ ކަމަށްް ހުއްޓުވުމަށްް، އ ކަމ އްް

 މަޖިލީހުގ ްރައީސްގ ްޒިންމާއ ކ ވ .،ްކުރަންޖ ހޭްކަންކަންްކުރުމަކީ
ް

ްްޢިމާރާތްްްްމަޖިލީހުގ ް

ްންޓްރޯލްކުރުންްކޮް

4.  

ް
އ ހ ންް(ހ) ކަނޑައ ޅިގ ންް ާޤނޫނ އްގައިް ނުވަތަް ގޮތަކަށްްްްާޤނޫނުއަސާސީގައިް

ްްމަޖިލީހުގ ްޢިމާރާތާއިްމަޖިލިސްކު،ްހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ،ްމާލަމާއިރާ

އައުމަ މާލަމަށްް ހިނގަންޖ ހޭްްްްށްއ ް ތ ރ އިންް ޢިމާރާތުގ ް ގޯއްޗާއިް މަޖިލީހުގ ް

ކޮރިޑޯތަކާއި ްމަގުތަކާއިް ގޯތީގ ް، މަޖިލީހުގ ް އިންވ ގ ންވާް ޢިމާރާތާް މަޖިލީހުގ ް

ްސަރަޙައްދަކީ ދަށުގައިވާްް، އަމުރުގ ް ބ ލ ހ އްޓުމާއިް ރައީސްގ ް މަޖިލީހުގ ް

ްތަންތަނ ވ .

ްްް(ްށ)ްް ކޮމިޓީކުރާ ްކޮޓަރިތަކާއިމަޖިލީހުގ ް ޢިމާރާތާއި، ހިމ ނޭް ކޮޓަރިތައްް ްއް ްް،އ ް

މަގުތަކާއިްް ހިނގަންޖ ހޭް ތ ރ އިންް ޢިމާރާތުގ ް އ ް އައުމަށްް ކޮޓަރިތަކަށްް

މިްމާއްދާގ ްް،ްއ ްޢިމާރާތާްއިންވ ގ ންވާްގޯތީގ ްސަރަޙައްދަކީވ ސްް،ްކޮރިޑޯތަކާއި

ދަްް،ށްމަްޤޞަދުތަކަ އަމުރުގ ް ބ ލ ހ އްޓުމާއިް ރައީސްގ ް ށުގައިވާްްމަޖިލީހުގ ް

ްތަންތަނ ވ .

ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްގ އިންްބޭރުގައިް،ްމަޖިލީހުގ ްއ އްވ ސްްމަސައްކަތ އްް(ްނ)ްް

ްހިނގާނަމަ ޚާއްަޞ، ކުރުމަށްް މަސައްކަތ އްް ޢިމާރާތ އްްްްްކޮށްފައިވަނީއ ް ވަކިް

މަޖިލީހުގ ް،ްއ ްޢިމާރާތަކީްނުވަތަްކޮޓަރިއަކީ،ްނުވަތަްކޮޓަރިއ އްްކަމުގައިވާނަމަް

ްރައީސްގ ްބ ލ ހ އްޓުމާއިްއަމުރުގ ްދަށުގައިވާްތަނ ކ ވ ް.

ް)ހ(ްގައިްބަޔާނ105ްްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްް(ރ)ްް ްް،ފައިވާްގޮތުގ މަތިންކޮށްވަނަްމާއްދާގ 

ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްް،ްއ ގޭގ ްގޯތިތ ރ އާއި،ްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްގ އާއި

ްއ ންމ ހައްިް ްހިންގާ ްމަޖިލީހުގ ްްދަށުން ްބަލަހައްޓާނީ ްކަންކަން ތަންތަނުގ ްސަލާމަތީ

ްނ ވ .ސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުންދައުލަތުގ ްްގޮތ އްގ މަތިންްްރައީސްްކަނޑައަޅާ
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ްްރ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް ްރައްޔިތުންގ ،  ވީނަމަވ ސްްްްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ހ ންްްގައި(

ްްހިންގާްްދަށުންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  ގޯތިތ ރ އާއިްްއ ގޭގ ،  ގ އާއިްްމަޖިލީހުގ 

ްކުރާްްްގޮތުންްްތަންފީޒުކުރުމުގް ްްގަވާއިދުްްމަޖިލީހުގ ްްތަންތަނުގައިްްއ ންމ ހައި

ްޖަންޓްްސާްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތ އްގ މަތިންްްއަންގާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްް،ކުރާނީްްކަންކަން

ްް.އާމްސްއ ވ ްއ ޓް

ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ105ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ްޅ)ްް ްްމަޖިލީހުގް ްް،ގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްސަލާމަތީްްދައުލަތުގ ްްދިނުމަށްްްރައްކާތ ރިކަންްްޙިމާޔަތާއިްްމ ންބަރުންނަށް

ްްމަސައްކަތްކުރަންވާނ އ ވ ްްޚިދުމަތްތަކުން ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަންްްއަދި.

 ްް.ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްލިޔުމުގައިްްްއ ކިއ ކިް

ްސޮއިކުރުންް
ްފާސްކުރާްްމަޖިލީހުން،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްޮގތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުަގއިްްމިް .5

ްކޮމިޓީއަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްްމަޖިލީހަށްްްމީހަކުްްަވކިް،  ޤަރާރުތަކާއިް،  ބިލުތަކާއި

ްްސުލޫކުގް ،  މައްސަލަތަކާއިްްއިމްތިޔާޒުގ ްް،އަމުރުތަކާއިްްްފޮނުވާްްއަންާގްްހާޒިރުވުމަށް

ްް.ރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ ،  ސޮއިކުރާނީްމައްސަލަތަކުަގއި

 ރައީސްްއިންތިޚާބުކުރުންްްްރައީސާއިްނައިބުް .3

ްްރައީސާއިްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްރައީސްްްްނައިބުް

ްއިންތިޚާބުކުރުންް

ްްޢާންމުްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގް ،  ދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ82ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)ް .6

ްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްމަޖިލީހުގ ،  ޖަލްސާގައިްފުރަތަމަްްބާއްވާްއިންތިޚާބަށްފަހު

ްމަޖިލީހުގ  ްރައީސާއިް ްނައިބުްް ްމަޖިލީހުގ ،  ރައީސްް ްސިއްރުް ްވޯޓަކުންް

ްް.އިންތިޚާބުކުރަންވާނ އ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ،  ގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްއް ،  ބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާގ ްްއ ،  އިންތިޚާބުކުރ ވ ންދ ންްްރައީސްްްނައިބު

ްްމ ންބަރުކަމުގައިްްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްހާޒިރުވ ތިބިްްޖަލްސާއަށް

ްްމ ދުނުކ ނޑިްްްމ ންބަރުކަމުގައިް.ްްމ ންބަރ ކ ވ ްްވިދުވަސްްްްގިނަްްއ ންމ ްްމ ދުނުކ ނޑި

ްްތ ރ އިންްްްމ ންބަރުންގ ްްއ ްްތިބިނަމަްްމ ންބަރުންތަކ އްްްގިނަްްވިދުވަސްްްގިނަްްއ ންމ 

ް.މ ންބަރ ވް ްދޮށީްއ ންމ ްޢުމުރުން
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ސިއްރުްވޯޓުްގުނުމަށްްް

)ފަހ އް(5ްްްްހޮވްާް

މ ންބަރުންގ ްވަގުތްީް

ްކޮމިޓީް

ްްވޯޓުްްސިއްރުްްނަގާްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގް ްްވަނ6ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ހ)ް .7

ްްމ ންބަރުންގ ްްް(ފަހ އް)5ްްްްްހޮވާްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގް ްްމަޖިލީހުގ ،  ގުނާނީ

ް.ްްކޮމިޓީއަކުންނ ވ 

ްްއ ،  ހުށަހަޅާނީްްނަންްްމ ންބަރުންގ 5ްްްްބާޔަންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްމ ންބަރުންނ ވ ްްބައިވ ރިވާްްޖަލްސާގައި ްހުށަހަޅާްްނަންްްހިމ ނުމަށްްްކޮމިޓީގައި.

ްްފަހ އް)5ްްްްމ ންބަރަކުވ ސްްްކޮންމ  ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްްނަމ އް( ްމިގޮތަށް.

ްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ްްކޮމިޓީގައިްްމ ންބަރުންގ (ްްފަހ އްް)5ްްްއ ކުލަވާލާ

ްްޕާޓީތައްްްްސިޔާސީ.ްްއިސްކަންދޭންވާނ އ ވ ްްހިމ ނުމަށްްްޕާޓީތަކ އްްްސިޔާސީްްހުރިހާ

ްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމ ންބަރުންްްހާޒިރުވ ތިބިްްޖަލްސާއަށްްްއ ވަގުތު،  ބަލާނީްްކަމަށް

 ްް.ޕާޓީތަކަށ ވ 

ް

ްްރައީސާއިްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްރައީސްގ ްްްނައިބުް

ްްނަންްްްމަޤާމަށްް

ްހުށަހ ޅުންް

ްްއ ދޭްްްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްްމަާޤމަށްްްރައީސްގ ްްނައިބުްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .8

ްްގަވާއިދުގް ްްމި  ،ހުށަހަޅާނީްްނަންތައްްްނުވަތަްްނަންްްމ ންބަރުންގ ްްނުވަތަްްމ ންބަރުގ 

ްް.މ ންބަރުންނ ވ  ،ޖަލްސާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގައި(ްހ)ްމާއްދާގ ްވަނ6ްަ

ްހުށަހަޅާްްނަންްްމަާޤމަށްްްރައީސްގ ްްނައިބުްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ްށ)ްް

 ް.ނުވާނ އ ވ ްްހުށަހ ޅިގ ންްމަާޤމަށްްދ ްނަންްްމ ންބަރ އްގ ްއ އްްމަރުޙަލާގައި
ް

ްްރައީސާއިްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްރައީސްްްްނައިބުް

ްްށްްއިންތިޚާބުކުރުމަ

ްވޯޓުްްްނަގާް

ްވަކިވަކިންްްްވާންވާނީްްވޯޓުްްނަގާްްށްއިންތިޚާބުކުރުމަްްރައީސްްްނައިބުްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް .9

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްނީނަގާްްވޯޓުްްސިއްރުްްފުރަތަމަ،  އ ގޮތުން.ްްވޯޓަކަށ ވ ްްސިއްރުްްދ ްްނަގާ

ްްދ ން،  ނިމުމުންްްއިއްވައިްްްނަތިޖާް،  އިންތިޚާބުކޮށްްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގް ްް.ށ ވ އިންތިޚާބުކުރުމަ

 .ްއިންތިޚާބުކުރުމަށ ވ ްރައީސްްނައިބުްމަޖިލީހުގް ްްނީނަގާްވޯޓުްސިއްރު
ް

ނައިބުް(ހ)ް .10ްކަރުދާސްްްްވޯޓުް ރައީސާއިް އ ދޭްްްްމަޖިލީހުގ ް އިންތިޚާބުކުރުމަށްް މަާޤމަށްް ރައީސްގ ް

ްް ގަވާއިދުގ  މިް ނަންތަކަށްް މ ންބަރުންގ ް ނުވަތަް ނަމަށްް ވަނ8ްްްްަމ ންބަރުގ ް

ހުށަހަޅައި ގޮތުގ މަތިންް ނިމުމުންތާއީދުްް،މާއްދާގައިވާް މަާޤމަށްްް،  ލިބިް އ ް

ބޭނުންކުރާނ ްވޯޓުްްްްށްމ ންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްނަގާްސިއްރުްވޯޓުދިނުމަ

ްމަޖިލީހުގ ްރައީސާއިްއ މަޖިލީހުގ ްސ ކްރ ޓޭރިްކަރުދާސްްް ޓުންްޗާޕުކުރަންވާނ އ ވ .

ްްްްނައިބު މަާޤމަށް ވޯޓުްްްހުށަހަޅާފައިވާރައީސްގ ް އ ް ނަންތައްް ނުވަތަް ނަންް
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ނުވަތަް،  އޮންނަންވާނީްްކޮށްފައިތަރުތީބުްްކަރުދާހުގައި ނަންް މަާޤމުތަކަށްް އ ް

ްް ރައީސާއިްްްްތާއީދުްްހުށަހަޅައިނަންތައް މަޖިލީހުގ ް ތަރުތީބުންނ ވ .ް ލިބިފައިވާް

ނަގާްސިއްރުްވޯޓުދިނުމަށްްބޭނުންކުރާނ ްވޯޓުްްްށްރައީސްްއިންތިޚާބުކުރުމަްްނައިބު

ްއ ވަނީއ ވ ް.ްްގައިްހިމަނާފައ1ްިޖަދުވަލުްގ ްނަމޫނާްމިްގަވާއިދުްހުގ ކަރުދާ

ްްކޮންމ ްްވޯޓުލާްްށްްއިންތިޚާބުކުރުމަްްރައީސްްްްނައިބުްްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްވޯޓުްްްއ އްްްވޯޓަކަށްވ ސްްްސިއްރުްްކޮންމ ްްއ އިން،  ނީރާދޫކުްްމ ންބަރަކަށްވ ސް

ް.ްްފަހަރ ވ ްްއ އްްްވ ސްްދޭނީްވޯޓުްްވޯޓ އްގައިްްސިއްރުްްކޮންމ ްްއ އިންްްއަދި.ްްވ ހް ކަރުދާ

 .ްްޢާންމ ވ ްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްދޫކުރާނީްކަރުދާސްްވޯޓު، މ ންބަރަށްްވޯޓުލާް(ްނ)ްް
ް

ްފޮށިްްވޯޓުްްބޭނުންކުރާްްށްއިންތިޚާބުކުރުމަްްރައީސްްްނައިބުްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .11ްފޮށިްްްވޯޓުް

ް.ްގޮތަށ ވ ްފ ންނަްްއ ތ ރ ްހުންނަންވާނީ

ްނ ތްކަންްްްއ އްޗ އްްްއ އްވ ސްްްފޮށީގައިްްވޯޓު،  ކުރިންްްފ ށުމުގ ްްވޯޓުލާންް(ްށ)ްް

ްވޯޓުްްއ ްްމ ންބަރުންނަށްްްހާޒިރުވ ތިބިްްޖަލްސާއަށްްްއ ވަގުތު،  ށްޔަީޤންކޮށްދިނުމަ

ްްކަރުދާސްްްްވޯޓު،  ޖަހައިްްމަތިގަނޑުްްފޮށީގ ްްވޯޓު،  ދ އްކުމަށްފަހުްްއ ތ ރ ްްފޮށީގ 

 .ްްހުޅުވަންވާނ އ ވ ްތަންްކަނޑާފައިވާްމަތިގަނޑުންްފޮށީގ ްވޯޓުްވައްޓާލުމަށް
ް

،  ވޯޓުގައިްްސިއްރުްްނަގާްްށްއިންތިޚާބުކުރުމަްްރައީސްްްނައިބުްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .12ްވޯޓުދިނުންް

ްލިބިފައިވާްްތާއީދުްްހުށަހަޅައިްްމަާޤމުތަކަށްްްއ ،  ވޯޓުދޭނީްްްމ ންބަރަކުވ ސްްްކޮންމ 

ްވޯޓުދިނުންްްމިގޮތުން.ްްނަމަކަށ ވ ްްފ ންނަްްމ ންބަރަކަށްްްއ ،  ތ ރ އިންްްނަންތަކުގ 

ްފ ންނަްްްމީހަކަށްްްއ ،  ގައިހުކަރުދާްްްވޯޓުްްދޫކުރާްްމ ންބަރަށްްްވޯޓުލާްްފުރިހަމަވާނީ

ްްއްްފޮށްޓަްްވޯޓުްްކަރުދާސްްްްވޯޓުްްޖަހައިްްފާހަގަްްރަނގަޅުްްގޮޅީގައިްްދިމާގައިވާްްނަމާ

ްް.ވައްޓާލުމުންނ ވ 

ްްމ ންބަރަކުްްއް ްްޖަހަންވާނީްްފާހަގަްްްކަރުދާހުގައިްްވޯޓު،  މ ންބަރުްްވޯޓުލާް(ްށ)ްް

ް.ްްއަމިއްލައަށ ވ 

،  ޖަހާނީްްފާހަގަްްރަނގަޅުްްހުގައިދާކަރުްްވޯޓުްްދޫކުރާްްްއަތަށްްްގ މ ންބަރުްްވޯޓުލާް(ްނ)ްް

ްބޫތުގ ްްވޯޓިންގްްކޮށްފައިވާޚާއްަޞްްއ ކަމަށްްްގަލަމުންްްކޮށްފައިވާޚާއްަޞްްއ ކަމަށް

ްް.ތ ރޭގައ ވ 
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ްްލަސްނުކޮށްްްލިބުމުންްްއަތަށްްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްކަރުދާސްްްވޯޓުްް،މ ންބަރަކުްްވޯޓުލާް(ރ)ްް

ްްފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ ްްވޯޓުލުންްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމި ްްއަދިް.

ްއ ނބުރިްްްގޮނޑިއަށްްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ،  އަވަހަކަށްްްއ ންމ ްްވީ،  ވޯޓުލުމަށްފަހު

ްް.ދާންވާނ އ ވ 

ްްއަދި،  ޙާލ އްގައިްްއ އްވ ސްްްސަރަޙައްދުގައިްްވޯޓުލާ،  މ ންބަރަކުްްއަންނަްްވޯޓުލާންް(ްބ)ްް

ްްއ ބާވަތުގ ްްްނުވަތަްްފޯނަކުންްްނުވަތަްްކ މ ރާއަކުންްްސިފައ އްގައިްްއ އްވ ސް

ްްއަޑުްްމަންޒަރާއި،  ނ ގުމާއިްްފޮޓޯްްބޭނުންކޮށްގ ންްްވަސީލަތ އްްްއ ހ ންވ ސް

 ް.މަނާކަމ ކ ވ ްރ ކޯޑުކުރުމަކީ
ް

ްްވޯޓުްްްބާޠިލުް

ްކަނޑައ ޅުންް
ްްފާހަގައިގް ްްކަރުދާހުގައިްްވޯޓުް،  ވޯޓާއިްްޖަހާފައިނުވާްްފާހަގައ އްްްއ އްވ ސްްްކަރުދާހުގައިްްވޯޓުް .13

،  ވޯޓާއިްްޖަހާފައިވާްްނިާޝނ އްްްނުވަތަްްލިޔުމ އްްްކުރ ހުމ އްްްއ އްވ ސްްްއ ނޫންްްއިތުރުން

ްްވޯޓުް،  ވޯޓާއިްްފާހަގަޖަހާފައިވާްްގަލަމަކުންްްއ ހ ންްްނޫންްްގަލަންްްޚާއްަޞކޮށްފައިވާްްވޯޓުލުމަށް

ްްއަދި.ްްވޯޓ ވ ްްބާޠިލުްްވޯޓަކީްްފާހަގަޖަހާފައިވާްްނަމުގައިްްްގިނަްްނަމަށްވުރ ްްއ އްްްކަރުދާހުގައި

ްވޯޓުގައި ްބައިވ ރިވިް ްމ ންބަރުންގ ް ްޢަދަދުް ްކަނޑައ ޅުމުގައިް ްބާޠިލުް ްްވޯޓުްް

 ް.ހިމަނައިގ ންނުވާނ އ ވ 
ް

ްްވޯޓުގ ްްްގުނައިްްްވޯޓުް
ްްނަތީޖާް

ްންކުރުންްލާްއިޢުް

ވަނަްމާއްދާގ ް)ށ(ްގ ްދަށުނ7ްްްްްމިްގަވާއިދުގ ްް،  ލަސްނުކޮށް، ވޯޓުލާްނިމުމުންް(ހ)ް .14

ވޯޓުްް، މ ންބަރުންގ ްކޮމިޓީންްވޯޓުތައްްބަލައި)ފަހ އް(5ްްްްމަޖިލީހުންްހޮވާފައިވްާް

މިްް،  ޢަދަދުކޮށް،  ގުނައި އިއްވާނީް ނަތީޖާް ވޯޓުގ ް އ ް ހޯދަންވާނ އ ވ .ް ނަތީޖާް

ވަނަްމާއްދާގ ް)ށ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިންްއ ްޖަލްސާގ ްރިޔާސަތ6ްްްްުގަވާއިދުގ ްް

ްބަލަހައްޓާްމ ންބަރ ވ ް.

ް)ހ(ްގައިވާމްިްް(ްށ)ްް މަޖިލީހުގ ް،  ގޮތުގ މަތިންްވޯޓުްގުނައިްޢަދަދުކުރުމަށްފަހުްްމާއްދާގ 

ކުރިން އިއްވުމުގ ް ނަތީޖާް ވޯޓުގ ް ގުނުމަް،  ރިޔާސަތުންް ްްވޯޓުް މަޖިލީހުންްށް

މ ންބަރުންގ ްކޮމިޓީގ ްހުރިހާްމ ންބަރުންްވޯޓުގ ްނަތީޖާް)ފަހ އް(5ްްްްހޮވާފައިވްާް

ްީޝޓުގައިްސޮއިކުރަންވާނ އ ވ ް.

ވޯޓުގ ްނަތީޖާްމަޖިލީހުގ ްރިޔާސަތުންްް(ްނ)ްް ގޮތުގ މަތިންްސިއްރުް މިްމާއްދާގައިވާް

ނިމުމުން ވަގުތު،  އިއްވާް އ ް ގުނުމަ،  ހަމަް ްްްްށްވޯޓުް ހޮވާފައިވާ 5ްްމަޖިލީހުންް
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ްް ހާޒިރުގައި)ފަހ އް( ކޮމިޓީގ ް ބޭނުންކޮށްގ ންް،  މ ންބަރުންގ ް ްޝރ ޑަރއ އްް

 ޢާންމުްވޯޓުްކަރުދާސްތައްްނައްތާލަންވާނ އ ވ .ްމަޖިލީހުގ ްއަމީން

ް

 މަޖިލީހުގ ްއިދާރީްހިންގުންް .4

 
ްްރައްޔިތުންގ ް

ްއިދާރާްްްމަޖިލީހުގ ް
ް(ހ)ް .15

ް

ްއާއިާޤނޫނުއަސާސީ ްާޤނޫނުންްް ްރައްޔިތުންގ ް ްމަޖިލީހަށްް ްްމަތިކޮށްފައިވާްް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްށްޓަކައިއަދާކުރުމަްް ްއ ހީތ ރިވ ދިނުމަށްް ްރައްޔިތުންގ ް

ްޕާލިމަންޓަރީްްއިދާރާއަކީްްްއ .ްްއުފައްދަންވާނ އ ވ ްްއިދާރާއ އްްްމަޖިލީހުގ 

ްްް.ވ ސަރވިސްއ 

ްޚިދުމަތްްްއ ްް.ޢާންމ ވް ްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްވ ރިޔަކީްްސަރވިސްގ ްްޕާލިމަންޓަރީް(ްށް)ް

ްސިޔާސަތުތަކާްްމައިގަނޑުްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމުްްމަޖިލީހުގ ްްމަސައްކަތްކުރާނީ

ްމ ދުވ ރިކޮށްްްޢާންމުްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްޚިދުމަތްްްއ .ްްގޮތުގ މަތިންނ ވ ްްއ އްގޮތްވާ

ްް.ރައީސަށ ވ ްމަޖިލީހުގ ްޖަވާބުދާރީވާނީ

ްްނަމުގައިްްއިދާރާގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްއޮންނާނީްްމަރުކަޒުވ ފައިްްޚިދުމަތްްްއ ް(ްން)ް

ްް.އިދާރާއ އްގައ ވ ްްއުފައްދާ

ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްޢަމަލުކުރުމަށްްްމުވައްޒަފުންްްްއިދާރާގ ްްއުފައްދާްްްދަށުންްްގް (

ްްގަވާއިދ އްްްްނަމުގައިްްގަވާއިދުގް ްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގ ްްންޓަރީމަޕާލި

ްް.ފާސްކުރަންވާނ އ ވް ްމަޖިލީހުން،  އ ކުލަވާލައި

ޓުްބަޖ ްްބޭނުންވާްްއަދާކުރުމަށްްްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްްބަޔާންކުރާްްާޤނޫނުއަސާސީގައިް(ްބ)ްް

ްހުށަހަޅައިްްކޮމިޓީއަށްްްޢާންމުްްހިމ ނުމަށްްްބަޖ ޓުގައިްްދައުލަތުގ ،  އ ކުލަވާލައި

ްްފާސްކުރަންވާނ އ ވ  ްގޮތުގައިްްްބަޖ ޓުގ ްްއިދާރާގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ .

ްްދައުލަތުންްްްއުނިކުރުމ އްނ ތިްްއ އްވ ސްްްފައިސާްްްގައިވާްޓުބަޖ ްްފާސްކުރާްްްމަޖިލީހުން

ްް.ދޫކުރަންވާނ އ ވ ްއިދާރާއަށްްމަޖިލީހުގ 

ްްބ)ްްމާއްދާގ  މިް(ްޅ)ްް ްދިމާވާްްަޤއުމަށް،  ވީނަމަވ ސްްްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ހ ންްްްގައި(

ްްމަޖިލީހުގ ،  މުއްދަތަކަށްްްވަކިްްބަޔާންވ ގ ންވާ،  ސަބަބުންްްލަތ އްގް ޙާްްޚާއްަޞ

ްްއިދާރާގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްގޮތ އްގ މަތިންްްފާސްކުރާްްކޮމިޓީންްްމާލިއްޔަތު

ްްް.ހުރަހ އްނާޅައ ވ ްމާއްދާްމިްކުޑަކުރުމަކަށްްޚަރަދުތައް
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ްްމިްްއުފ ދުމާއ ކު،ްްއިދާރާްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްދަށުންްްގ (ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްއައިްްހިނގަމުންްްކުރިންްްފ ށުމުގ ްްޢަމަލުކުރަންްްގަވާއިދަށް

ްްވަސީލަތްތަކާއިް،ްްމުދަލާއިްްއ ންމ ހައިްްގ ންދިޔަްްބޭނުންކުރަމުންްްއިދާރާގައި

ްްފާސްކޮށްފައިވާްްމަޖިލީހުންްްއ ކަށައަޅައިްްއިދާރާއަށްްްއ ްްބަޖ ޓުންްްދައުލަތުގ 

ްްއ ންމ ހައިްްްމުވައްޒަފުންގ ްްއ ްްމުވައްޒަފުންނާއި،ްްއިދާރާގ ްްއ ްްފައިސާއާއި،

ްއ ްްދަށުންްްއ އްބަސްވުންތަކުގ ްްގޮތުންނާއިްްާޤނޫނީްްތަކާއިމުއިލްތިޒާްްޙައްުޤތަކާއި

ްްާޤނޫނީް،ްްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިްްވާޖިބުތަކާއިްްއ ންމ ހައިްްއުފުލަންޖ ހޭްްއިދާރާއިންް

ްްޙައްުޤތަކާއިްްލިބިދޭންޖ ހޭްްއިދާރާއަށްްްއ ްްދަށުންްްއ އްބަސްވުންތަކުގ ްްގޮތުންނާއި

ްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްރ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްއަދި.ްްތަކ އްޗ ވ ްްއިދާރާގ ްްއ ްްމަންފާތަކަކީ،

ްްޢަމަލުކުރަންްްްގަވާއިދަށްްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްއ ކުލަވާލާ

ްްގ ންދިޔަްްޢަމަލުކުރަމުންްްކުރިންްްފ ށުމުގ ްްމަލުކުރަންޢަްްްގަވާއިދަށްްްމިްްފ ށ ންދ ން،

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްގަވާއިދާއިްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގ ްްޕާލިމަންޓަރީ

ްްއ ހ ނިހ ންްްގ ންދިޔަްްޢަމަލުކުރަމުންްްގުޅޭގޮތުންްްމުވައްޒަފުންނާްްއިދާރާގ 

 ް.ހިނގާނ އ ވ ްމައްޗަށްްމުވައްޒަފުންގ ްސަރވިސްގ ްޕާލިމަންޓަރީްގަވާއިދުތައް

ް

އޮފިސަރުންް .5  މަޖިލީހުގް 

 
ްްމަޖިލީހުންް

ްްކަނޑައަޅާް

ްމަޤާމުތައްް

ްްފުރަތަމަްްހިނގާ،  ފ ށުމަށްފަހުްްމަސައްކަތްްްއިންތިޚާބުވ ްްމަޖިލީހ އްމ ްްކޮންމ ްްއ ކުލަވާލާްްއަލަށްް .16

ްދ  ްދައުރުް ްނިމުމުގ ް ްކުރިންް ްއަންނަނިވިް ްތިންް ްްމީހުންް،  މަޖިލީހުން،  މަާޤމަށްް

2ްްްްފުރަތަމަްްހިނގާްފ ށުމަށްފަހުްޢަމަލުކުރަންްގަވާއިދަށްްމިް، އަދި.ްޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވް 

ްްހިނގަމުންދާް،  ހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްމަޖިލީހުން،  ކުރިންްްނިމުމުގ ްްދައުރު

ްް.ންވާނ އ ވް ޢައްޔަންކުރަްްމީހުންްމަޖިލީހުން، މަާޤމުތަކަށްްއަންނަނިވިްމަޖިލީހުގ 

ްް.ޢާންމުްްއަމީންް(ހ)ްް

ްް.ޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްް(ްށ)ްް

 ް.އާމްސްްއ ޓްްސާޖަންޓްް(ްނ)ްް

ް
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ްްމަޤާމުތަކުގ ް

ްތައްްޠުްޝަރުް

ޖ ނ ރަލްޢާްްއަމީންް(ްހ)ް .17 ކައުންސ ލްް އަދިް ްްމަޤާމަްްގ ންމުް މީހ އްގ ްްްްޢައްޔަންކުރާށް

ްް.ފުރިހަމަވާންވާނ އ ވ އަންނަނިވިްޝަރުޠުތައްްކިަބއިގައިް

ް؛ދިވ ހިރައްޔިތަކަށްވުންް.1ްްް

ް؛ޭބރުްޤައުމ އްގ ްރައްޔިތަކަށްްނުވުންް.2ްްް

ް؛ސުންނަތްްޖަމާޢަތުގ ްމީހަކުްކަމުގައިވުން،ްމުސްލިމަކުްކަމުގައިވުމާއިް.3ްްް

ް؛އަހަރުްފުރިފައިވާްމީހަކުްކަމުގައިވުން)ފަންސަވީސް(25ްްޢުމުރުންްް.4ްްް

ް؛ުބއްދިްހަމައަށްްހުރިްމީހަކުްކަމުގައިވުންް.5ްްް

އަމީންްޢާންމުގ ްމަޤާމަށްްކުރިމަތިލާްމީހަކީްޤާނޫނީްދާއިރާއިންްފުރަތަމަްް.6ްްް

ްް ދާއިރާއިންްހާސިލުޑިގްރީ ހިންގުމުގ ް އިދާރީް މީހަކަށްވުމާއ ކުް ކޮށްފައިވާް

އަހަރުދުވަހުގ ްތަޖުރިާބް)ފަހ އް(5ްްްްނުވަތަްޤާނޫނީްދާއިރާއިންްމަދުވ ގ ންްް

ް؛ހުރިްމީހ އްކަމުގައިވުން

ދާއިރާއިންްް.7ްްް ޤާނޫނީް މީހަކީް ކުރިމަތިލާް މަޤާމަށްް ޖ ނ ރަލްގ ް ކައުންސ ލްް

ދާއިރާއިންް ޤާނޫނީް މީހަކަށްވުމާއ ކުް ހާސިލުކޮށްފައިވާް ޑިގްރީް ފުރަތަމަް

ްމީހ އްކަމުގައިވުން)ފަހ އް(ްއަހަރުދުވަހުގ ްތަޖުރިާބްހުރ5ްްިމަދުވ ގ ންް

މްސްގ ްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރާްމީހ އްގ ްކިަބއިގައިްއަންނަނިވިްއާްްއ ޓްްްސާޖ ންޓްް(ްށް)ް

ްޝަރުޠުތައްްފުރިހަމަވާންވާނ އ ވ ް.

ް؛ދިވ ހިރައްޔިތަކަށްވުންް.1ްްް

ްޭބރުްޤައުމ އްގ ްރައްޔިތަކަށްްނުވުން.ް.2ްްް

ް؛ސުންނަތްްޖަމާޢަތުގ ްމީހަކުްކަމުގައިވުން،ްމުސްލިމަކުްކަމުގައިވުމާއިް.3ްްް

ް؛އަހަރުްފުރިފައިވާްމީހަކުްކަމުގައިވުން)ފަންސަވީސް(25ްްޢުމުރުންްް.4ްްް

ް؛ުބއްދިްހަމައަށްްހުރިްމީހަކުްކަމުގައިވުންް.5ްްް

ްްް6.ްްް ޚިދުމަތްތަކުގ  ސަލާމަތީް ދަށްވ ގ ންް އޮފިސަރ އްގ ްކޮއ ންމ ް މިޝަންޑްް

ްފުރިހަމަވާްމީހަކަށްވުންް.މަޤާމަށްްޝަރުޠުް

ްތ ރ އިންްްމަޤާމުތަކުގ ްްަބޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ16ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްމަޤާމަކަށް ްޢައްޔަންކުރާް ްކޮންމ ް ްދިވ ހިރާއްޖޭގ ،  މ މީހަކުް ްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިްްމަޤާމުގ ްްއޭނާގ ްްއިޙްތިރާމުކުރުމަށާއިްްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްްތަންދިންްްްޤާިބލިއްޔަތުްްއޭނާގ ްްއަމާނާތްތ ރިކަމާއ ކުްްއިޚްލާޞްތ ރިކަމާއިްްވާޖިުބތައް

ްމަޖިލީހުގ ްްްސިއްރުްްމަޖިލީހުގ ،  ދ މިހުރުމަށާއިްްއަދާކުރުންމަތީްްފުޅާމިނ އްގައިްްއ ންމ 
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ްމަޖިލީހުގ ްްްލިޔުމުގައިްްއަހުދުގ ްްއ ،  އަހުދުވ ްްހިފ ހ އްޓުމަށްްްގޮތުގައިްްސިއްރުގ 

ްްރައީސާްްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔުންްްއަހުދުގ ްްއ ،  ސޮއިކޮށްްްްހާޒިރުގައިްްރައީސްގ 

ްް.ހަވާލުކުރަންވާނ އ ވ 

ްްޢައްޔަންކުރާްްްމަޤާމަކަށްްްަބޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ16ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ރ)ްް

ްމުވައްޒަފުންްްބޭނުންވާން ްްއަދާކުރުމަށްްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްމަޤާމުގ ްްމީހުންގ 

ްްމާއްދާގ ްްްވަނ15ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  ވަޒީފާދޭނީްްމުވައްޒަފުންނަށްްްއ ،  ކަނޑައަޅައި

ްްގަވާއިދުގައިވާްްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގ ްްންޓަރީޕާލިމަްްްއ ކުލަވާލާްްދަށުންްްގ (ްްރ)

 .ރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ ، ގޮތުގ މަތިން

ް

،  ޢާންމުްްއަމީންް

ްްކައުންސ ލްް

ްްއަދިްްޖ ނ ރަލްް

ްްއ ޓްްްސާޖަންޓްް

ްްއާމްސްް

ްްޢައްޔަންކުރުމާއިް

ްވަކިކުރުންް

ްމަޤާމަށްްްއާމްސްގ ްްއ ޓްްްސާޖަންޓްްްއަދިްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލް،  ޢާންމުްްއަމީންް(ްހ)ް .18

ްްމަޖިލީހުގ ްްފުރުޞަތުްްކުރިމަތިލުމުގ ްްމަޤާމުތަކަށްްްއ ،  ޢައްޔަންކުރުމުގައިްްމީހުން

ް.ްހުޅުވާލަންވާނ އ ވ ްޢާންމުކޮށްްރައީސް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ް ްމަޤާމަކަށްްްްއ ،  ޢައްޔަންކުރުމުގައިްްްމީހުންްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްޝަރުޠު ްފުރިހަމަވާް ްންގް މީހުް ްނަންތައްް ްމަޖިލީހުގ ް ްރައީސްް ްމަޖިލީހަށްް

ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ  ްމަޖިލީހުގ ްްޢައްޔަންކުރާނީްްމަޤާމަކަށްްްކޮންމ ްްއ އިންްްްއަދި.

ްފާސްވާްްްއަޣްލަިބއްޔަތުންްްމ ންަބރުންގ ްްބައިވ ރިވާްްވޯޓުގައިްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއަށް

ް.މީހ ކ ވ 

ްމަޤާމ އްގައިްމަޤާމުތަކުންކުރ ްަބޔާންކޮށްފައިވާްމާއްދާގައިްވަނ16ްަްގަވާއިދުގ ްމިް(ްނ)ްް

ްްޙާލަތ އްްްނުވަތަްްކޮށްފިނަމަްްްކަމ އްްްތ ރ އިންްްކަންކަމުގ ްްއަންނަނިވި،  މީހަކުްްހުރި

ްމަޖިލީހުގައި،  ހިނދ އްގައިްްްފ ނިއްޖ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ،  މ ދުވ ރިވ އްޖ ކަމަށް

، ހުށަހަޅައިްްއ ކަމ އްްްމަޖިލީހަށްްްމަޝްވަރާގ މަތިންްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީްްތަމްސީލުކުރާ

ްޖަލްސާއަށް ްހާޒިރުވ ް ްވޯޓުގައިްް ްަބއިވ ރިވިް ްމ ންަބރުންގ ް ްްއަޣްލަިބއްޔަތުންް

ް.ވަކިވީއ ވ ްމަޤާމުންްއ ްމީހަކުްއ ް،ފާސްވ އްޖ ނަމަ

ްް.ހިންގުންްޢަމަލ އްްޚިލާފުްޤާނޫނާްޤާނޫނުއަސާސީއާއިް.1ްްް

ް.ންތަކުރާރުކުރުްއްޢަމަލ ްޚިލާފުްގަވާއިދާްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

ް.ްންފަރުވާކުޑަކުރުްއަދާކުރުމުގައިްމަސްއޫލިއްޔަތުްމަޤާމުގ ް.3ްްް

ްް.ޤާިބލުކަންނ ތުންްއަދާކުރުމުގ ްމަސްއޫލިއްޔަތުްމަޤާމުގ ް.4ްްް

ް.ްންކުރުްޢަމަލ އްްއ ކަށީގ ންނުވާްކުރުންްހުރ ްމަޤާމުގައިްއ ް.5ްްް
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ްގަވާއިދުގ ްްމިްްނުވަތަް،  ހިނދަކުްްވަކިނުކުރާހާްްމަޤާމުންްްދަށުންްްގ (ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްްގަވާއިދުގ ްްްމިްް، ހިނދަކުްްއިސްތިޢުފާނުދޭހާްްމަޤާމުންްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ19ްްަ

ްްމަޖިލީހަކުންްްްއަންނަްްދ ން،  މީހަކީްްކޮންމ ްްަބޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ16ްްަ

 .މީހ ކ ވ ްދ މިހުންނާނ ްމަޤާމުގައިްއ ްހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްވަކިގޮތަކަށް

ް

ްްއިސްތިޢުފާްްްމަޤާމުންް

ްދިނުންް
19. ްްް 16ްްްްމިްގަވާއިދުގ  މާއްދާގައިްބަޔާންކުރާްމީހަކުްއޭނާގ ްމަާޤމުންްއިސްތިޢުފާދޭންްްވަނަ

ހުށަހަޅައިްް،ބޭނުންވ އްޖ ނަމަ ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް ބަޔާންކޮށްް އ ކަންް ްސިޓީއަކުންް އ ްް،

އ ކަންްް އަދިް ވަކިވީއ ވ .ް މަާޤމުންް އ ް މީހަކުް އ ް ލިބުމުންް ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް ސިޓީް

 ންގަންވާނ އ ވ .ްްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްމ ންބަރުންނަށްްއަ

ް

ްްޢާންމުގ ްްްއަމީންް
ްމަސްއޫލިއްޔަތުް

ްއަމީންްޢާންމުގ ްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްތ ރޭގައިްހިމ ނޭްކަންކަމ ވ ް.،ްއަންނަނިވިްކަންކަމަކީް .20

ްްހިމ ނިގ ންވާްްމަޖިލީހުގައިްްްއ ،  އ ކުލަވާލުމާއ ކުްްްއަލަށްްްމަޖިލީހ އްްްކޮންމ ް(ހ)ް

ްްދާއިރާތަކުގ ްްއިންތިޚާބީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްއް ްް،ލިސްޓ އްްްމ ންބަރުންގ 

ްް.ާޝއިޢުކުރުންްތައްޔާރުކޮށްް،މައްޗަށް ތަރުތީބުގ 

ްއިންތިޚާބުކުރުމާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ްްއ ކުލަވާލުމާއިްްްއަލަށްްްމަޖިލީހ އްްްކޮންމ ް(ްށ)ް

ްްހިފ ހ އްޓުމާއިްްަޝރަފުްްްޤަދަރާއިްްމަޖިލީހުގ ،  ވަގުތުތަކުގައިްްހިނގާްްދ މ ދު

 ް.އަދާކުރުންްވާޖިބުތައްްއަދާކުރަންޖ ހޭްގުޅޭގޮތުންްްގަވާއިދާްމަޖިލީހުގ 

ްއ ްްމައްސަލައަކާއިްްކޮންމ ްްނިޒާމީްްއުފ ދޭްްތ ރޭގައިްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްއ ،  ޔައުމިއްޔާގައިްްދުވަހުގ ްްއ ،  ނޯޓުކުރުމަށްފަހުްްނިމިގ ންދާގޮތްްްމައްސަލައ އް

ްްއ ނގޭނ ްްސާފުކޮށްްްވަކިންްްމައްސަލަތައްްްނިޒާމީްްްނިންމިްްދުވަހ އްގައި

ްްވަކިްްްމައްސަލަތަކުގ ްްނިޒާމީްްްނިންމަމުންދާްްްއ ގޮތުންްްއަދިް،  ހިމ ނުންްްގޮތުގ މަތިން

ްްބަލަހައްޓަމުންްްްގޮތ އްގ މަތިންްްްފ ންނާނ ްްމ ންބަރުންނަށްްްމަޖިލީހުގ ްްދަފްތަރ އްް

ްް.ދިއުން

ްްވަކިންްްޔައުމިއްޔާގައިްްޖަލްސާއ އްގ ްްކޮންމ ،  ވަގުތުްްނިމޭްްވަގުތާއިްްފ ށޭްްމަޖިލިސްް(ރ)ްް

ްް.ހިމ ނުންްގޮތުގ މަތިންްްއ ނގޭނ ްސާފުކޮށް

ްއ ،  ގޮތުގ މަތިންްްގަވާއިދުގައިވާްްމި،  ނިމުމުންްްޖަލްސާއ އްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްބ)ްް

ްް.ާޝއިޢުކުރުންްޔައުމިއްޔާްޖަލްސާއ އްގ 
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ްްފާސްކޮށްްްމަޖިލީހުންްްޤަރާރުތައްްްބިލުތަކާއިްްއ ންމ ހައިްްްފާސްކުރާްްމަޖިލީހުންް(ްޅ)ްް

ްްދީފައިވަނީްްްނަންބަރުތައްްްސުމާރުްްދީފައިވާްްަޤރާރުތަކަށްްްބިލުތަކަށާއިްްއ ،  ނިމުމުން

ްތަރުތީބުންތޯ ްމަޖިލީހުގ ،  ކަނޑައަޅައިް ްބިލުތަކާއިްް ްްޤަރާރުތައްް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްރައްދުކުރުމުގ ް ްޒިންމާް ްއުފުލުންް ްްއަދިް.ް

ް.އ ންގުންްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްތާރީޚުްރައްދުކުރިްރައްދުކުރުމަށްފަހު

ްްދީފައިނުވާްްްފަރާތަކަށްްްވަކިްްބާރުްްކަނޑައ ޅުމުގ ްްމުވައްޒަފަކުްްްވަކިްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ކ)ްް

ްްމާއްދާގް ްްވަނ15ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  ލަފާގ މަތިންްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްޙާލަތުގައި

ްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގް ްްންޓަރީޕާލިމަްްއ ކުލަވާލާްްްދަށުންްްގ (ްްރ)

ްއ ހީތ ރިވ ދޭނ ްްކުރުމަށްްްމަސައްކަތްތައްްްމަޖިލީހުގް ްްގޮތުގ މަތިންްްގަވާއިދުގައިވާް

ްް.ކަނޑައ ޅުންްމުވައްޒަފުން

ްްމަޢުލޫމާތުްްހިނގިގޮތުގ ްްކަންތައްތައްްްއ ންމ ހައިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(އ)ްް

ްް.ާޝއިޢުކުރުން،  ލިޔ ްދަފްތަރުގައިްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ 

ްްއަންގާްްކޮމިޓީންްްޢާންމު،  ގުޅޭގޮތުންްްޒިންމާއާްްމާލީ،  ހިންގުމާއިްްޢާންމުްްމަޖިލީހުގ ް(ވ)ްް

ްްއަދާކުރަންޖ ހޭްްއިރުޝާދުގ މަތިންްްްކޮމިޓީގ ްްއ ،  ތަންފީޒުކުރުމާއިްްއ ންގުންތައް

ްް.އަދާކުރުންްްވާޖިބުތައް

ްކަންކަންްްއަންނަނިވި،  ދަށުންްްބ ލ ހ އްޓުމުގ ްްސިޔާސަތާއިްްޢާންމުްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމުް(މ)ްް

ްް.ކުރުން

ްނުވަތަްްމުއައްސަސާތަކުންްްހިމ ނޭްްނިޒާމުގައިްްމަޖިލީހުގ ްްމަޖިލީހާއިް.1ްްް

ްްއް ްްކަންކަމާއިްްއިދާރީްްހިންގާްްއޮފީސްތަކުންްްނުވަތަްްކޮމިޓީތަކުން

ްްކޮމިޓީއަށްްްްޢާންމުްްހިސާބުތައްްްއޮޑިޓްކޮށްފައިވާްްޚަރަދުގ ްްކުރާްްކަންކަމަށް

ްް.ހުށަހ ޅުން

ްމަސައްކަތުގ ްްްކުރާްްމީހަކުްްވަކިްްނުވަތަްްއޮފީހަކުންްްވަކިްްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

ްްކޮބައިކަމާއިްްނަތީޖާއަކީްްްއޮޑިޓ އްގ ްްއ ،  ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވާނަމަްްއޮޑިޓ އް

ްްއޮފީހަށްްްްއ ްްކޮބައިކަންްްފިޔަވަޅުތަކަކީްްއަޅަންޖ ހޭްްއިްޞލާޙުކުރުމަށް

ްް.ގުންއ ންްމީހަކަށްްއ ްނުވަތަ
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ްްއ ކަމ އް،  ފާހަގަކުރ ވިފައިވާނަމަްްޢަމަލ އްްްނުރަނގަޅުްްއ އްވ ސްްްމާލީް.3ްްް

ްލީޑަރަށާއިްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރަށާއިްްމ ޖޯރިޓީްްރައީސަށާއިްްމަޖިލީހުގ 

ްް.އ ންގުންްްމުަޤއްރިރަށްްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމުްްމުަޤއްރިރުންނަށާއިްްކޮމިޓީތަކުގ 

ްްމަޖިލީހުގް ،  ރިޕޯޓުްްއޮޑިޓ އްގް ްްކޮންމ ްްކުރާްްގުޅޭގޮތުންްްމަޖިލީހާް.4ްްް

ްރައީސަށާއި ްމަޖިލީހުގައިް ްތަމްސީލުކުރާް ްސިޔާސީް ްޕާޓީތަކުގ ް

ްކޮމިޓީގ ްްޢާންމުްްމުަޤއްރިރުންނަށާއިްްކޮމިޓީތަކުގ ްްދާއިމީ،  ލީޑަރުންނަށާއި

ްް.ފޮނުވުންްމުަޤއްރިރަށް

ްނުވަތަްްޚިލާފުވ އްޖ ނަމަްްމ ންބަރަކުްްގަވާއިދަކާްްްއ އްވ ސްްްމަޖިލީހުގ ް.5ްްް

ްްއ އްވ ސްްްމިންގަނޑަކާްްމިންގަނޑުތަކުންކުރ ްްތަބާވާންޖ ހޭްްމ ންބަރުން

ްްމަޢުލޫމާތުްްްއ ކަމަކާބ ހޭ،  ަޤބޫލުކުރ ވޭނަމަްްކަމަށްޚިލާފުވ ފައިވާްްމ ންބަރަކު

 ްް.އ ންގުންްކޮމިޓީއަށްްސުލޫކުްއިމްތިޔާޒާއި

ް

ްްޢާންމުގ ްްްއަމީންް

ްނައިބުް
އަމީންް(ހ)ް .21 ނައިބަކީްްމަޖިލީހުގ ް އަމީން،  ޢާންމުގ ް މަާޤމުގ ްްްްމަޖިލީހުގ ް ޢާންމުގ ް

އަމީން އ ހީތ ރިވ ދޭންްހުންނަްމީހ ކ ވ .ްމަޖިލީހުގ ް ްްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުމުގައިް

މަާޤމުްހުސްވ އްޖ ްހިނދ އްގައިް އަމީންްް،ޢާންމުގ ް ޢާންމުްްްްނުވަތަްމަޖިލީހުގ ް

ހިނދ އްގައި އުޒުރުވ ރިވ އްޖ ް އަދާކުރުމަށްް ވާޖިބުތައްް މަާޤމުގ ް ް،އޭނާގ ް

ޢާންމުގ ްްްްމަޖިލީހުގ ްއަމީން،  އ ްމަާޤމުގ ްވާޖިބުތައްްއަދާކުރާނީްް،ވަގުތީގޮތުން

ްނައިބ ވ .ް

ްްގް (ްްރ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ15ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްމަާޤމަކީްްނައިބުގ ްްޢާންމުގ ްްއަމީންް(ްށ)ްް

ްދަށުންްްގަވާއިދުގ ްްމުވައްޒަފުންގ ްްސަރވިސްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްއ ކުލަވާލާްްދަށުން

ްް.މަާޤމ ކ ވ ްްއުފައްދާ

ްްކަންކަންްްްއަންނަނިވިްްތ ރޭގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ ްްނައިބުގ ްްޢާންމުގ ްްއަމީންް(ްނ)ްް

ްް.ހިމ ނ އ ވް 

ްްއިދާރާގް ްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތ އްގ މަތިންްްއަންގާްްޢާންމުްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ް.1ްްް

ްް.ބ ލ ހ އްޓުންްވިލަރ ސްކޮށްްހިންގައިްމަސައްކަތްތައް
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ްޖަލްސާތަކާއިްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތ އްގ މަތިންްްއަންގާްްޢާންމުްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

ްކޮމިޓީތަކުގ  ްއ ންމ ހައިް ްމަސައްކަތްތަކުގައިް ްއަމީންް ްޢާންމަށްްް

ްް.އ ހީތ ރިވ ދިނުން

ްއ ްްބަލަހައްޓައިްްރިޔާސަތުްްޕ ނަލްގ ްްރިސޯސަސްްްްހިއުމަންްްމަޖިލީހުގ ް.3ްްް

 ް.ވިލަރ ސްކުރުންްމަސައްކަތްތައްްޕ ނަލްގ 

ް

ްްްކައުންސ ލްް

ްްޖ ނ ރަލްގ ް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުް

ްްހިމ ނޭްްްތ ރޭގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްޖ ނ ރަލްގ ްްކައުންސ ލްްްކަންކަމަކީްްއަންނަނިވިް(ހ(ް .22

ްް.ކަންކަމ ވ 

ްާޤނޫނީްްްލަފައާއިްްާޤނޫނީްްކަންކަމުގައިްްއ ންމ ހައިްްގުޅުންހުރިްްމަޖިލީހާް.1ްްް

ްއ ހީތ ރިކަން ްމަޖިލީހުގ ،  މަޖިލީހަށާއިް ްރައީސަށާއިް ްްމަޖިލީހުގް ް

ްް.ދިނުންްނަށްންމ ންބަރު

ްްމަޖިލިސްްްޙާލަތްތަކުގައިްްތަމްސީލުކުރަންޖ ހޭްްމަޖިލިސްްްގޮތުންްްާޤނޫނީް.2ްްް

ްް.ތަމްސީލުކުރުން

ްްހުށަހ ޅުމުގް ްްމަޖިލީހަށްްްބިލުތައްްްއ ންމ ހައިްްތަޢާރުފުކުރާްްމަޖިލީހަށްް.3ްްް

ްއ ،  ކުރިން ްބިލުތަކަކީް ްމިްް ްގަވާއިދާް ްއ އްގޮތްވާް ްގޮތުގ މަތިންް

ްްާޤނޫނީްްގުޅޭގޮތުންްްބިލުތަކާްްއ ،  ބަލައިްްބިލުތަކ އްތޯްްއ ކުލަވާލާފައިވާ

ްް.ލަފާދިނުން

ް،މައްސަލަތަކާއިްްކުއްލިްް،ަޤރާރުތަކާއިްްްފޮނުވާްްހުށަހ ޅުމަށްްްމަޖިލީހަށްް.4ްްް

ްގުޅޭގޮތުންްްްކަންކަމާްްއ ނޫންވ ސްްްއަދިްްމައްސަލަތަކާއިްްގ ޒުއިމްތިޔާ

ްްލަފާދިނުންްްާޤނޫނީ ްްލަފާްްާޤނޫނީްްދޭްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްްމިގޮތުން.

ްް.ހުންނަންވާނ އ ވ ްގޮތަށްްނ ފ ންނާްމ ންބަރުންނަށް

ްކޮމިޓީތަކުންް.5ްްް ްދިރާސާކުރަމުންދާްް ް،ބިލުތަކާއިް ްަޤރާރުތަކާއިްް ްއަދިް

ްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީތަކަށްްްއ ްް،ގުޅޭގޮތުންްްމައްސަލަތަކާްްއ ނޫންވ ސް

ްްމަްޝވަރާދިނުންްްއ ހީތ ރިކަމާއި ްކަށްއަލަފަްްްާޤނޫނީްް،މިގޮތުންްްއަދި.

ްއަވަހަކަށްްްއ ންމ ްްވީްްއ ދިއްޖ ނަމަްްކޮމިޓީއަކުންްްމަްޝވަރާއަކަށްްްނުވަތަ

ްް.ދޭންވާނ އ ވ ްޖ ނ ރަލްްކައުންސ ލްްކަންއ ހީތ ރިްކަމުގ އ 
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ްްމަޖިލީހަށްްްނިމިްްދިރާސާކޮށްްްބިލުތައްްްދިރާސާކުރާްްކޮމިޓީތަކުންް.6ްްް

ްބިލުތައްްްއ ްް،ކުރިންްްްހުށަހ ޅުމުގ ްްމަޖިލީހަށްްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން

ްޢަމަލުކުރަމުންދާްްދިވ ހިރާއްޖޭގައިްްާޤނޫނުއަސާސީއާއި ްާޤނޫނުތަކާްް

ްްލަފާދިނުންްްްާޤނޫނީްްގުޅޭގޮތުންްްބިލުތަކާްްްއ ްް، ބަލައިްްފުށުއަރާތޯ ްްމި.

ްނ ފ ންނާްްމ ންބަރުންނަށްްްލަފާްްާޤނޫނީްްދޭްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްްގޮތުން

ްް.ހުންނަންވާނ އ ވ ްގޮތަށް

ްްމަޖިލީހަށްްްްރިޕޯޓ އްްްކޮމިޓީްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްްމަޖިލީހަށްް.7ްްް

ްްފޮނުވާްްްހުށަހ ޅުމަށްްްމ ންބަރުންްްތަޅުމުގައިްްމަޖިލީހުގ ްް،ހުށަހ ޅުމުން

ްްކުރަމުންދާްްޢަމަލުްްދިވ ހިރާއްޖޭގައިްްާޤނޫނުއަސާސީއާއިްްއިޞްލާޙުތައް

ްްއިްޞލާޙުތަކާްްްއ ްް،ބަލައިްްފުށުއަރާތޯްްގަވާއިދާްްްމަޖިލީހުގ ްްާޤނޫނުތަކާއި

ްްލަފާދިނުންްްާޤނޫނީްްގުޅޭގޮތުން ްދޭްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްްމިގޮތުން.

ްް.ހުންނަންވާނ އ ވ ްގޮތަށްްނ ފ ންނާްމ ންބަރުންނަށްްލަފާްާޤނޫނީ

ްމަޖިލީހުގ ް.8ްްް ްކޮމިޓީތަކާގުޅޭްް ްޑިޕާޓްމަންޓްގ ް ްމަސައްކަތްތައްްް

ްމަޖިލީހުގް ،  ވިލަރ ސްކުރުމާއި ްކޮމިޓީތަކުގ ް ްބައްދަލުވުންތަކާގުޅޭް

ްް.އިންތިޒާމުކުރުންްކަންކަންްއިދާރީްއ ންމ ހައި

ްމަޖިލީހުގ ް.9ްްް ްކޮމިޓީތަކުގ ް ްމަސައްކަތްް ްހަލުވިކޮށްް ްްކުރިއަރުވައިް

ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްރޭވުންތައްްްބޭނުންވާް ްރާވައިް ްްކުރަމުންްޒުތަންފީް

ްް.ގ ންދިއުން

ްނުވަތަްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްނިންމުންތައްްްނިންމާްްކޮމިޓީތަކުންްްމަޖިލީހުގ ް.10ްްް

ްނުވަތަްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ،  ގ ނައުމާއިްްސަމާލުކަމަށްްްޢާންމުގ ްްއަމީން

ްްހުށަހަޅަންޖ ހޭްްްނިންމުންތައްްްއ ްްމަޝްވަރާގ މަތިންްްޢާންމުގ ްްއަމީން

ްް.ގ ންދިއުންްކުރިއަށްްހުށަހަޅައިގ ންްފަރާތްތަކަށް

ްްއަދާކުރަންވާނީްްއޭނާްްވާޖިބުތައްްްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިްްޖ ނ ރަލްގ ްްކައުންސ ލްް(ްށ)ްް

ްްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްްއޭނާގް ްްއަދިް.ްްއ އްކިބާވ ހުރ އ ވ ްްނުފޫޒުންްްސިޔާސީ

.ްްާޤނޫނަށ ވ ،  ާޤނޫނުއަސާސީއަށާއިްްހަމައ ކަނިްްްތަބާވާންވާނީްްްއޭނާްްއަދާކުރުމުގައި

ްްއޭނާގ ްްނުފޫޒ އްްްނުވަތަްްބާރ އްްްްފަރާތ އްގ ްްއ އްވ ސްްްއިތުރުްްކަމ އްގައިްްއ އިން

ްް.ނުހިންގޭނ އ ވ ްމައްޗަކަށް
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ްްއ ޓްްްސާޖަންޓްް

ްްއާމްސްގ ް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުް

ްްހިމ ނޭްްްތ ރޭގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްއާމްސްގ ްްއ ޓްްްސާޖަންޓް،  ކަންކަމަކީްްއަންނަނިވިް .23

ްް.ކަންކަމ ވ 

ްްއަންގާްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ،  ވަގުތުތަކުގައިްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާތައްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ްް

ް.އުފުލުންްޒިންމާްހިފ ހ އްޓުމުގ ްގަވާއިދުްމަޖިލީހުގ ްގޮތ އްގ މަތިން

ް.ތަންފީޒުކުރުންްްއަމުރުތައްްްކުރާްްމަޖިލީހުންްްއަމުރުތަކާއިްްކުރާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްކަންކަންްްްދިމާވާްްތަންފީޒުކުރުމުގައިްްއުސޫލުތައްްްއިމްތިޔާޒާގުޅޭްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްމުވައްޒަފުންގ ްްއޭނާގ ްްއަދި.ްްގ ނައުންްްސަމާލުކަމަށްްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމު،  ފާހަގަކޮށް

ްް.ޖަވާބުދާރީވުންްކޮމިޓީއަށްްޢާންމުްގުޅޭގޮތުންްޢަމަލުތަކާ

ްއ އްގޮތަށްކަންްްގަވާއިދާްްްމަޖިލީހުގ ްްވަންނަނީްްމީހުންްްްގ ލ ރީތަކަށްްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ްްއ އްގޮތްވާްްްގަވާއިދާްްމީހުންްްނ ރ ންޖ ހޭްްގ ލ ރީތަކުންްްކަށަވަރުކުރުމާއި

ް.ްްއުފުލުންްޒިންމާްނ ރުމުގ ްގޮތުގ މަތިން

ްއ ނޫން،  ފިޔަވައިްްމީހަކުްްހުއްދައޮތްްްއިނުމަށްްްހާޒިރުވް ްްޖަލްސާގައިްްމަޖިލީހުގ ް(ްބ)ްް

ް.ނުބ ހ އްޓުންްމާލަމުގައިްްމަޖިލިސްކުރާ، ވަގުތުްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްމީހަކު

ްްހިނގަމުންދާްްކޮމިޓީތައްްްމަޖިލީހުގ ްްމ ހ މާނުންނާއިްްއަންނަްްގ އަށްްްމަޖިލީހުގ ް(ްޅ)ްް

ްްމަޖިލީހުގް ްްނޫސްވ ރިންްްމ ހ މާނުންނާއިްްއަންނަްްކޮމިޓީއަކަށްްްވަގުތުތަކުގައި

ްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމުްްއ ކަމ އް،  ހިންގައިފިނަމަްްއ އްވ ސްކަމ އްްްްޚިލާފުްްނިޒާމާ

 ް.ގ ނައުންްސަމާލުކަމަށް

ް

ްމަޖިލީހުގ ްދައުރުތައްްބ ހިފައިވާގޮތްް .6
 

،  ޖަލްސާތައްްްމަޖިލީހުގް ،  ގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްވަނ83ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)ް .24ްދައުރުްްތިންް

ް.ްމައްޗަށ ވ ްދައުރުގ (ްތިނ އް)3ްްބ ހިގ ންވާނީްްތ ރޭގައިްއަހަރ އްގ 

ްްދުވަހުންްްްފުރަތަމަްްމަހުގ ްްރީބުރުވަފ ްްހިނގާނީްްދައުރުްްފުރަތަމަްްމަޖިލީހުގ ް.1ްްް

ް.ނިޔަލަށ ވ ްމަހުގ ްްއ ޕްރީލްްފ ށިގ ން

ްްދުވަހުންްްްވަނަްްސޯޅަްްމަހުގ ްްމޭްްހިނގާނީްްދައުރުްްދ ވަނަްްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

1ް.ނިޔަލަށ ވް ްމަހުގ ްޖޫންްފ ށިގ ން

 
)ހ(24ްްްގަވާއިދުގ ްް 1 )ވަނަްމާއްދާގް   ވަނަްއިޞްލާޙު(3ް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނ2021ްުްްްއ ޕްރީލ29ްް(ްވަނަްނަންބަރުްއިޞްލާޙުކުރ ވިފައިް)2ގް 
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ްވަނަްްްސޯޅަްްްމަހުގ ްްއޮގަސްޓުްްހިނގާނީްްދައުރުްްތިންވަނަްްމަޖިލީހުގ ް.3ްްް

2ްް.ނިޔަލަށ ވ ްމަހުގ ްނޮވ ންބަރުްފ ށިގ ންްްދުވަހުން

ްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް ްޖަލްސާތައްް ްބ ހިގ ންވާް ްތިންް ްދައުރުގ ް ްްކޮންމް ،  ތ ރ އިންް

ްްވިދިގ ންްްްތާރީޚާްްފ ށޭްްދައުރ އްްްއ ،  ބާއްވާނީްްޖަލްސާްްްފުރަތަމަްްދައުރ އްގ ވ ސް

ްްނިމޭްްދައުރުްްއ .ްދުވަހުއ ވ ްބުރާސްފަތިްްފުރަތަމަްްނުވަތަްްހޯމަްފުރަތަމަްްއަންނަ

ްދުވަހުްްބުރާސްފަތިްްފަހުްްއ ންމ ްްއަންނަްްތ ރޭގައިްްދައުރުގ ްްއ ،  ބާއްވާނީްްްޖަލްސާ

 ް.ދުވަހުއ ވް ްހޯމަްނުވަތަ

ް

ްްއޮންނަްްްމަޖިލިސްް

ްދުވަސްތައްް
ްއަހަރަކުްްކޮންމ ،  ގޮތުގ މަތިންްްއ އްގޮތްވާްްގަވާއިދާްްމި،  ތ ރޭގައިްްއަހަރުގ ް(ހ)ް .25

ްްފުރަތަމަްްއަހަރ އްގ ްްއ ްް،ކަލަންޑަރ އްްްދުވަސްތަކުގ ްްބައްދަލުވާން ްްމަޖިލިސް

ް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ ްްޢާންމުްްއަމީން،  ދުވަހުްްއޮންނަްްްޖަލްސާްްފުރަތަމަްްދައުރުގ 

ްރަސްމީ،  ދުވަހަކީްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްހިނގާނ ކަމަށްްްވަކިކަމ އްްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ްށ)ްް

ްގަވާއިދުގައިްްމިްްކުރުމަށްްްދުވަހަކުްްއ ،  ކަމުގައިވ އްޖ ނަމަްްދުވަހ އްްްބަންދު

ްްގަވާއިދުގ ްްމިްްކަމަށްްްކުރާނ ްްނުވަތަ،  ކުރާނީްްދ ންްްްކަމ އްްްބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ް.ދުވަހ އްގައ ވ ްްބަންދުނޫންްރަސްމީްއަންނަްވިދިގ ންް،ބަލާނީްބޭނުމަށް

ް

ްމަޖިލިސްކުރާްމާލަންް .7
 

ްްްމާލަންް

ްބޭނުންކުރުންް
.ްބޭއްވުމަށ ވ ްްޖަލްސާތައްްްާޤނޫނީްްްމަޖިލީހުގް ްްހަމައ ކަނިްްބޭނުންކުރާނީްްމާލަންްްމަޖިލިސްކުރާްް .26

ްްބައްދަލުވުންތަކާއިްްްރަސްމީްްކޮންފަރ ންސްތަކާއިްްއ ކިއ ކިްްމ ންބަރުންގް ްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަ

ްްމަޖިލީހުންްްްނުވަތަްްމަސައްކަތްކުރާއިރުްްގޮތުގައިްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ކުގައިްްްސްމަޖިލިްްމުޅި

 .ްބޭއްވުމަށ ވ ްރަސްމިއްޔާތުތައްްއ ހ ނިހ ންްކަނޑައަޅާ

ް

ްްވަނުމަށްްްްމާލަމަށްް

ްްލިބިގ ންވާްްްހުއްދަް

ްމީހުންް

ްްއ ،  ވަދ ްްމާލަމަށްްްމަޖިލިސްކުރާްްނުވަތަ،  ހާޒިރުވ ވޭނީްްމާލަމަށްްްމަޖިލިސްކުރާް(ހ)ް .27

ްްް.މީހުންނަށ ވ ްއަންނަނިވި، ތިބ ވޭނީްމާލަމުގައި

ް.މ ންބަރުންްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ ް.1ްްް

ްް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް.2ްްް

 
)ހ(24ްްްގަވާއިދުގ ްް 2 )ވަނަްމާއްދާގް   އިޞްލާޙު(ވަނ3ްްަ،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނ2021ްުްްްއ ޕްރީލ29ްް(ްވަނަްނަންބަރުްއިޞްލާޙުކުރ ވިފައިް)2ގް 
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ްް.ނައިބުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ް.3ްްް

ް.މ ންބަރުންްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ް.4ްްް

ްް.ފަނޑިޔާރުންްސުޕްރީމްކޯޓުގ ް.5ްްް

ްް.ޢާންމުްްއަމީންް.6ްްް

ްް.ޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްް.7ްްް

ްް.އާމްސްްއ ޓްްސާޖަންޓްް.8ްްް

ްބަހުސްްްމައްސަލައ އްގ ްްހުށަހަޅާފައިވާްްކޮމިޓީއަކުންްްވަކިްްމަޖިލީހުގ ް.9ްްް

ްްހުއްދަކުރާްްކޮމިޓީއަކުންްްއ ްްކަމާބ ހޭގޮތުން،  ވަގުތުްްހިނގަމުންދާ

ްް.މުވައްޒަފުން

ްލިބިގ ންްްހުއްދަ،  ގުޅޭގޮތުންްްހިނގާކަމަކާްްޖަލްސާއ އްގައިްްްމަޖިލީހުގ ް.10ްްް

ްްއ ންމ ްްމުއައްސަސާއ އްގ ްްދައުލަތުގ ްްނުވަތަްްސަރުކާރުގ ،  އަންނަ

ްދ ްްއޭނާގް ްްއަންނަްްއ ހީތ ރިވ ދިނުމަށްްްއޭނާއަށްްްއިސްވ ރިޔާއާއި

ްް.މުވައްޒަފުން

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ،  ގުޅޭގޮތުންްްހިނގާކަމަކާްްޖަލްސާތަކުގައިްްމަޖިލީހުގ ް.11ްްް

ްް.މީހުންްދޭްދަޢުވަތު

ްރައްޔިތުންގ ް.12ްްް ްއ ،  މަޖިލީހުންް ްމީހ އްގ ް ްނަންް ، ފާހަގަކޮށްް

ް.މީހުންްްކަނޑައަޅާްްގޮތުގައިްްމީހ އްގ ްްބަލައިގަންނަްްްޝުކުރުވ ރިކަމާއ ކު

ްއަމީންް.13ްްް ްޢާންމުް ްކަނޑައަޅާްް ް،އިންތިޒާމ އްގ މަތިންް ްްމަޖިލީހުގ ް

ްް.މުވައްޒަފުން

ްފ ތުރުމަށްްްްޚަބަރުްްމަޖިލީހުގ ،  މުވައްޒަފުންނާއިްްތިބޭްްޚިދުމަތުގައިްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްއޭނާއަށްްްްއ ދުމުގ މަތިންްްމ ންބަރ އްގ ،  ނޫސްވ ރިންނާއިްްތިބޭްްއ ކްރ ޑިޓްކޮށްފައި

ްްޖަލްސާއ އްްްްމަޖިލީހުގ ، ލިބިގ ންްްހުއްދަްްލިޔުމުން، މީހުންްްއަންނަްްއ ހީތ ރިވުމަށް

ްމާލަމަށްްްމަޖިލިސްކުރާ،  ހަމައަށްްްމިނ ޓުވުމާ(ްްފަނަރަ)15ްްްްފ ށުމުގ 

ްްވަދ ވިދާނ އ ވ  (ްފަނަރަ)15ްްްްފ ށ ންްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ،  އ ހ ންނަމަވ ސްް.

 ް.ނުކުންނަންވާނ އ ވ ްމާލަމުންްމަޖިލިސްކުރާްމީހުންްއ ްމިނ ޓަށްވުމާއ ކު
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ްގ ލ ރީތައްް .8
 

ް .28ްކަނޑައ ޅުންްްްގ ލ ރީް

ް

ްްއ ،  ކަނޑައ ޅުމާއިްްގ ލ ރީތައްްްތައްޔާރުކުރ ވޭްްބ ލުމަށްްްްޖަލްސާތައްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްްގުޅޭގޮތުންްްްކަނޑައ ޅުމާްްގިންތިްްބާވަތާއިްްމީހުންގ ްްވަންނާން ްްގ ލ ރީތަކަށް

 ް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްއިޚްތިޔާރުްކުރުމުގ ްކަންކަންްއަންނަނިވި

ްމ ންބަރުންނަށާއިްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިް.1ްްް

ްދައުތަލުގ ްއިޢިއްޒަތްތ ރިންނާްބޭރުގ ްއިްފަނޑިޔާރުންނާްސުޕްރީމްކޯޓުގ 

ް.ކަނޑައ ޅުންްގ ލ ރީތަކ އްްވަކިްވަދ ވޭގޮތަށްްއިސްވ ރިންްއިދާރާތަކުގ 

ްްޖަލްސާްްމަޖިލީހުގ ްްލިބިގ ންްްހުއްދަްްފަރާތުންްްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

ްްވަދ ވޭނ ްްނަށްންބިދޭސީްްދިވ ހިރައްޔިތުންނާއިްްއަންނަްްއަޑުއ ހުމަށް

ްް.ކަނޑައ ޅުންްގ ލ ރީއ އް

ްްގޮތަށްްްްބޭނުންކުރ ވޭން ްްރިޕޯޓަރުންނަށްްްވަސީލަތްތަކުގ ްްޚަބަރުފަތުރާް.3ްްް

ްް.ކަނޑައ ޅުންްބައ އްްްގ ލ ރީއ އްގ ްނުވަތަްގ ލ ރީއ އް

ްްމަޖިލީހުގ ްްޒިންމާތައްްްއުފުލަންޖ ހޭްްރައީސްްްމަޖިލީހުގް ްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްވަކިފަރާތަކާްްްތ ރ އިންްްމަާޤމުތަކުގ ްްމުއައްސަސާތަކާއިްްހިމ ނޭްްނިޒާމުގައި

ް.ްްކަމ ކ ވ ްކުރ ވިދާނ ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްހަވާލުކުރުމަކީ
 

 މަޖިލީހުގ ްގ އަށްްމ ހ މާނުންްވ އްދުންް .9

ް
ްްގ އަށްްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްމ ހ މާނުންް

ްވ އްދުންް

ްްް(ހ)ް .29 ވ އްދުމާއި މ ހ މާނުންް ގ އަށްް ހިނގަމުންދާްމަޖިލީހުގ ް ކޮމިޓީތައްް މަޖިލީހުގ ް

މ ހ މާނުންނާއި ކޮމިޓީއަކަށްް އ ް ވ އްދުމުގ ްް،  ވަގުތުތަކުގައިް ނޫސްވ ރިންް

ކަންކަންްބަލަހައްޓާނީްމަޖިލީހުގ ްސާޖަންޓްްއ ޓްްްްއިންތިޒާމުްހަމަޖައްސައިްއ 

ްއާމްސްއ ވ ް.

ގަވާއިދުގައިވާްްް(ްށ)ްް މިް ފަރާތ އްް އ އްވ ސްް ބަޔާންކުރާް ގައިް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

ގޮތުގ މަތިންްމަޖިލީހުގ ްގ އަށްްނުވަތަްކޮމިޓީއަކަށްްވ އްދުމަށްްހަމަޖ ހިފައިވާނަމަްް

ްއާމްސްއަށްްް ްއ ޓް ްމަޖިލީހުގ ްސާޖަންޓް ްމުވައްޒަފުން ްކަމާގުޅޭ ްއިދާރާގ  މަޖިލީހުގ 

ްވ .ްލިޔުމުންްއ ކަންްއަންގަންވާނ އް 
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މިްމާއްދާގައިވާްގޮތުގ މަތިންްމަޖިލީހުގ ްގ އަށްްނުވަތަްމަޖިލީހުގ ްް،  އ ްލިޔުމުގައިް(ްނ)ްް

ފަރާތްްއައުމަށްްހަމަޖ ހިފައިވާްްްްއ ،  ކޮމިޓީއަކަށްްއަންނަްފަރާތްތަކަކީްކާކުކަމާއި

ްތާރީޚާއިްވަގުތުްހިމަނާފައިްއޮންނަންވާނ އ ވ ް.

ްގަވާއިދުގ ްްް(ރ)ްް ްގ ްްވަނ28ްްްަްމި ް)ހ( ްބަޔާންކޮށްފައިވާްްންވަނަްނ2ްްަމާއްދާގ  ބަރުގައި

ވަންނައިރު ބ ލުމަށްް ބިދޭސީންނަށްްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާތައްް ްްމިްް،ޢާންމުންނާއިް

( ބޭނުމ އްނުވާނ އ ވ .ްނަމަވ ސްްްށމާއްދާގ ް ލިޔުމ އްް ބަޔާންކޮށްފައިވާް ގައިް ް)

ްް ވަނުމަށްއ ދޭ ބ ލުމަށްް ޖަލްސާތައްް އ ްމަޖިލީހުގ ް ނަންނޯޓުކޮށްް ފަރާތްތަކުންް

އޮތްކަންް ލިޔުމ އްް ޖ ހިް ފޮޓޯް ރަސްމީް އަންގައިދޭް ކާކުކަންް ފަރާތްތަކުގ ް

 ސަރޖ ންޓްްއ ޓްްއާމްސްްޔަީޤންކުރަންވާނ އ ވ ް.

ް

ްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންްްް .10
ް

ްްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ް

ްފުރުޞަތުް
ްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .30 ްޖަލްސާތަކާއިްް ްކޮމިޓީތަކުގ ް ްތަކަށްބައްދަލުވުންް ްްއުނިއިތުރ އްް

ްްއ ހ ނިހ ންްްްއަދި،  މ ދުވ ރިކޮށްްްޓީވީްްނުވަތަްްްމ ދުވ ރިކޮށްްްރޭޑިއޯ،  ގ ނައުމ އްނ ތި

ްފޮނުވުމާއިްްދުރަށްްްވަގުތުންްްމ ދުވ ރިކޮށްްްވަސީލަތްތައްްްއ ހ ނިހ ންްްމީޑިއާގ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްލަފާގ މަތިންްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމު،  އުސޫލުތައްްްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 

ްރައީސް ްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ ް ްއަދި.ް ްމީޑިއާގް ް ްއިދާރާތަކަށްް ްްމަޖިލީހުގ ް

ްއަޑާއިްްނުވަތަްްއަޑުްްރ ކޯޑިންގގ ްްބައްދަލުވުންތަކުގ ްްކޮމިޓީތަކުގ ްްޖަލްސާތަކާއި

ްްމަޖިލީހުގް ،  އުސޫލ އްގ މަތިންްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީންްްޢާންމުްްލިބޭނ ގޮތްްްވީޑިއޯ

ް.ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ ްރައީސް

ްޓީވީްްްސްޓޭަޝންތަކާއިްްރޭޑިއޯްްހިންގާްްރަޖިސްޓަރީކޮށްގ ންްްދިވ ހިރާއްޖޭގައިް(ްށ)ްް

ްކަނޑައަޅާްްްކޮމިޓީންްްޢާންމުްް،ކުރުމ އްނ ތިްްތަފާތުްްވަކިްްސްޓޭަޝންތަކަށް

ްބައްދަލުވުންތައްްްކޮމިޓީތަކުގް ްް،ޖަލްސާތަކާއިްްްމަޖިލީހުގް ްް،އުސޫލ އްގ މަތިން

 .ްްދޭންވާނ އ ވ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއްދަްހުްްފޮނުވުމުގ ްްކޮށްގ ންޑުރ ކޯްްއަދިްްވަގުތުން

ް

ްްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ް

ްމަޤްޞަދުް
ް، ދ އްކުމާއިްްްދުރަށްްްވަގުތުންްްބައްދަލުވުންތައްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްޖަލްސާތަކާއިްްމަޖިލީހުގ ް .31

ް،ބޭނުމަކީްްްއުސޫލުގ ްްއޮތްްްމާއްދާގައިްްްވަނ30ްްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްކުރުމަށްްްބްރޯޑްކާސްޓް

ްްމަޖިލީހުގް ްްބާއްވާްްހުޅުވާލައިގ ންްްޢާންމުކޮށްްް،ހާސިލުކުރުމަށްްްމަްޤަޞދުތައްްްއަންނަނިވި
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ް، ޒަރީއާއިންްްޓީވީގ ްްރޭޑިއޯއާއިްް،ބައްދަލުވުންތައްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްމަޖިލީހުގ ްް،ޖަލްސާތަކާއިް

ްވަގުތުންްްް،ހަމަތަކ އްގ މަތިންްްަޤބޫލުކުރ ވޭްްއަދިްް،ގޮތ އްގ މަތިންްްނުގ އްލޭނ ްްއަސްލުްްއޭގ 

ްް.ދިނުމ ވ ްްހުއްދަްްކުރުމުގ ްްބްރޯޑްކާސްޓްްދ އްކުމާއިްދުރަށް

ް؛ހޭލުންތ ރިކަންްފ ތުރުންް(ހ)ްް

ް؛މަޢުލޫމާތުްމުއްސަނދިކުރުންް(ށ)ްް

ް؛ވަކިްފަރާތަކަށްްނުޖ ހިްތ ދުްޚަބަރުްފޯރުކޮށްދިނުންް(ނ)ްް

ް؛އަހުލުވ ރިކުރުންގޮތަށްްްމަޖިލީހުގ ްއުސޫލުތަކާއިްއާދަތަކާއިްކަންހިނގާް(ރ)ްް

ްވާހަކަތަކާއިްްް(ބ)ްް ްދ ކ ވޭ ްބ ހޭގޮތުން ްކަންކަމާ ްމައްސަލަތަކާއިްޤައުމުގ ްއ ކިއ ކި ޢާންމު

ް؛އަޅާްފިޔަވަޅުތަކުގ ްމަޢުލޫމާތުްފޯރުކޮށްދިނުން

ްދިމާވާްްް(ޅ)ްް ްހިންގުމުގައި ްޤައުމު ްގުޅޭގޮތުންނާއިްސަރުކާރާއި ްމަސައްކަތްތަކާ މަޖިލީހުގ 

ްގުޅޭގޮތުންްޢާންމުންްހޭލުންތ ރިކުރުވުންް.ކަންކަމާް
 

ްރިޔާސީްބަޔާންްްް .11
 

ްފުރަތަމަްްދައުރުގ ްްފުރަތަމަްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އަހަރަކުމ ްްކޮންމ ް(ހ)ް .32ްްްބަޔާންްްރިޔާސީް

ްއިތުރަށްްްޙާލަތުްްަޤއުމުގ ްްއަދިްްބަޔާންކޮށްދީްްޙާލަތުްްޤައުމުގ ްްޖަލްސާގައި

ްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ްކުރާންޖ ހޭކަމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް ްފ ންނަް

ްްވަނ84ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްް، ބަޔާނ އްްްރިޔާސީްްއ ކުލ ވޭްްްމައްޗަށްްްކަންތައްތަކުގ 

ްްޖަލްސާއ އްގައިްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ދަށުންްްމާއްދާގ 

 ް.އިއްވަންވާނ އ ވ 

ްްއ ވަގުތު،  އިއްވުމުންްްބަޔާންްްރިޔާސީ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްއަހަރަކުމ ްްކޮންމ ް(ްށ)ްް

ްޕާޓީްްނިސްބަތްވާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ތ ރ އިންްްޕާޓީތަކުގ ްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިް

ްމ ޖޯރިޓީ)ްްފަރާތުންްްޕާޓީތަކުގ ްްތިބިްްމ ންބަރުންްްގިނައިންްްއ ންމ ްްދ ންްްފިޔަވައި

ްްލީޑަރުްްމައިނޯރިޓީްްނުވަތަ،  ލީޑަރު ްްޖަވާބުްްދޭނ ްްބަޔާނަށްްްްރިޔާސީްްއ (

ްޖަވާބުގ ްްްދޭްްބަޔާނަށްްްރިޔާސީ،  ޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގް ްްޖަވާބުްްއ ،  ތައްޔާރުކޮށް

 .ްްއިއްވަންވާނ އ ވ ްގޮތުގައި
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ްޕާޓީގ ްްްނިސްބަތްވާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްްތައްޔާރުކުރާނީްްޖަވާބުްްބަޔާނަށްްްރިޔާސީް(ްނ)ްް

ްްޕާޓީތަކަށްްްްޕާޓީތަކާއިްްއ ހ ންްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްފިޔަވައިްްމ ންބަރުން

ްްމިގޮތުން.ްްހިމަނައިގ ންނ ވ ްްފިކުރުްްޚިޔާލާއިްްމ ންބަރުންގް ްްނިސްބަތްނުވާ

ްްބައްދަލުވުމ އްގައިްްްބާއްވާްްމިކަމަށްްްހޯދާނީްްފިކުރުްްްޚިޔާލާއިްްމ ންބަރުންގ 

ް.ްްމަްޝވަރާކޮށްގ ންނ ވ 

ްޖަލްސާއ އްްްއ ދޭްްޖަވާބުދިނުމަށްްްއް ،  ތައްޔާރުވުމުންްްޖަވާބުްްދޭްްބަޔާނަށްްްރިޔާސީް(ރ)ްް

ްްޖަލްސާއ އްގައިްްްއ ،  އ ންގުމުންްްފަރާތުންްްދޭްްޖަވާބުްްއ ްް،ރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްރިޔާސީްްއަދި.ްްހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވް ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްދ ވޭނ ގޮތްްްޖަވާބުްްއ 

، ފަރާތްތަކުންްްޙަރަކާތްތ ރިވިްްފޮނުވުމަށްްްދުރަށްްްވަގުތުންްް،އިއްވުމުގައިްްްބަޔާން

ްދުރަށްްްވަގުތުންްްއުސޫލުންްްއ ްްހަމަ،  ޖަވާބުވ ސްްްްބަޔާނުގ ްްރިޔާސީ

 ް.ފޮނުވައިދޭންވާނ އ ވ 

ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް ްބަޔާންްްްރިޔާސީ،  ޖަވާބުްްދޭްްބަޔާނަށްްްރިޔާސީ،  ދަށުންްްގ (

ްް.ދޭންވާނ އ ވ ، ތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (ްސާދަ)14ްްއިއްވާތާ
 

ްސިޔާސީްޕާޓީގ ްދައުރުްްް .12
 

ްްޕާޓީގ ްްްސިޔާސީް

ްދައުރުް
ްނިސްބަތްވާްްްފާޓީތަކަށްްްސިޔާސީްް،ތަމްސީލުކުރާްްމަޖިލީހުގައިްްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)ް .33

ްްއިންތިޒާމ އްގ މަތިންްްވަކިްް،ތަބާވ ގ ންްްއުސޫލުތަކަކަށްްްވަކިްް،މ ންބަރުންނަކީ

.ްމަޖިލީހ ކ ވ ްްއޮތްްްްމަސައްކަތްކުރުމަށްްް،ހަރަކާތްތ ރިވުމަށާއިްް،ތަރުތީބުވ ގ ން

ްްސިޔާސީްްކޮންމ ްްނިސްބަތްވާްްމ ންބަރުންްްހުގައިމަޖިލީްްްރައްޔިތުންގ ްްއ ހ ންކަމުން

ްްޕާޓީއ އްގ ްްއ ްްމަސައްކަތްކުރުމަށްްްްމަޖިލީހުގައިްްގޮތުގައިްްލީޑަރ އްގ ްްޕާޓީއ އްގ 

ްްހުންނަންވާނ އ ވ ްްލީޑަރަކުްްްގްރޫޕްގ ްްންޓަރީމަޕާލި ްއަންނަނިވިްްމަޖިލީހުގް .

ްތްތަކަށާއިްހަރަކާްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީްް،ގ ންދިއުމުގައިްްކުރިއަށްްްމަސައްކަތްތައް

ް،މަްޝވަރާްްލީޑަރުންގ ްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީތަކުގ ްް،ބުރަވ ްްދައުރަށް

ް.ހޯދަންވާނ އ ވ ްރައީސްްމަޖިލީހުގ 

ްްކޮންމ ހ ންްްްތަރުތީބަށްްްވާހަކަދައްކާނ ްްޕާޓީތަކުންްްމައްސަލަތަކުގައިް.1ްްް

ް؛އ ކަންްކަނޑައ ޅުންްހިނދ އްގައިްޖ ހިއްޖ ންްގ ންނަްބަދަލ އް
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ްމ ންބަރުންްްޕާޓީގ ްްނިސްބަތާއިްްތަމްސީލުކުރާނ ްްޕާޓީތައްްްކޮމިޓީތަކުގައިް.2ްްް

ްް.ކަނޑައ ޅުން

ްކަނޑައަޅާްްޕާޓީތަކުންްްސިޔާސީްްކޮމިޓީތަކަށްްްދާއިމީްްްމަޖިލީހުގ ް.3ްްް

ްއިޚްތިޔާރުްްްބަދަލުކުރުމުގ ްްކޮމިޓީއަށްްްއަނ އްްްްކޮމިޓީންްްއ އްްްްމ ންބަރުން

ްއުސޫލުތައްްްގުޅޭްްއ ކަމާ.ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްްގުރޫޕަށްްްރީޓަޕާލިމަންްްޕާޓީތަކުގ 

ްް.އ ވަނީއ ވ ްމާއްދާގައިްްވަނ131ްަްގަވާއިދުގ ްމި

5ްްްްނުވަތަްްމ ންބަރުން(ްްފަހ އް)5ްްްްޕާޓީއަކީްްނިސްބަތްވާްްމ ންބަރުންްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްޕާޓީއ އްގ ްްއ ،  ޕާޓީއ އްކަމުގައިވާނަމަްްހިމ ނޭްްމ ންބަރުންްްގިނަްްމ ންބަރުންނަށްވުރ 

ްްވިޕުންްްްޕާޓީްްމަސައްކަތްކުރާން ްްދަށުންްްލީޑަރުގ ްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީ

ްްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ  (ްްދިހައ އް)10ްްްްކޮންމ ،  ކަނޑައަޅާނީްްވިޕުންްްއ ގޮތުން.

ްމ ންބަރުންނަށްވުރ (ްްފަހ އް)5ްް.ްްގޮތުގ މަތިންނ ވ ްްހުންނާނ ްްވިޕ އްްްމ ންބަރަކަށް

ްްގްރޫޕްގް ްްޕާލިމަންޓަރީްްހަމައ ކަނިްްޕާޓީތަކުންްްތަމްސީލުކުރާްްްމ ންބަރުންްްމަދުން

ްް.ފުދޭނ އ ވ ްްހުރުމުންްްލީޑަރ އް

ްމ ންބަރުންކަމަށްްްނިސްބަތްވާްްޕާޓީތަކަށްްްސިޔާސީްްބޭނުމަށްްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ްނ)ްް

ް:އ ވަނީްބުނ ފައި

ކުރިމަތިލައިގ ންްްް.1ްްް އިންތިޚާބަށްް ޢާންމުް ނަމުގައިް ޕާޓީއ އްގ ް ސިޔާސީް

ް؛ ހޮވިފައިވާްމ ންބަރުންް

އ ްް،  އ ހ ންްޕާޓީއަކާްގުޅި،  ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވުމަށްފަހުް.2ްްް

ްނަމުގައިްތަމްސީލުކުރުމަށްްއ ދޭްމ ންބަރުންް.ޕާޓީއ އްގ ް

(ްވަނ2ްްަމިްމާއްދާގ ް)ނ(ްގ ް)،  ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވުމަށްފަހުް(ރ)ްް

ގޮތުގ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާް ރައްޔިތުންގ ް،  ނަންބަރުގައިް ގުޅިް މ ންބަރަކުް

ްް ާޤނޫނު ޕާޓީއަކީް އ ދޭް ތަމްސީލުކުރުމަށްް ްްމަޖިލީހުގައިް 2013/4ްްނަންބަރު

ޕާޓީތަކުގް  ސިޔާސީް އ ކުލަވާލާފައިވާް ދަށުންް ގ ް ާޤނޫނު(ް ޕާޓީގ ް )ސިޔާސީް

ްދަފްތަރުގައިްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާްޕާޓީއ އްކަމުގައިްވާންވާނ އ ވ ް.

، (ްވަނަްނަންބަރުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތުގ މަތިނ2ްމިްމާއްދާގ ް)ނ(ްގ ް)ް(ްބ)ްް

ްް އ ހ ންްޕާޓިއަކާްގުޅިްއ ްޕާޓީގ ްް،  މަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވުމަށްފަހުރައްޔިތުންގ 

ނަމުގައިްތަމްސީލުކުރުމަށްްމ ންބަރަކުްއ ދޭްޕާޓީއަކީްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގައިްް
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ޕާޓީއ އްނަމަ އ ދޭްް،  ނުހިމ ނޭް ތަމްސީލުކުރުމަށްް ނަމުގައިް ޕާޓީއ އްގ ް އ ް

ްމ ންބަރުންނަށްވ3ްްުމ ންބަރުންގ ްޢަދަދްުް ްމަދުވ ގ ންނުވާނ އ ވ .ްއަދިްް)ތިނ އް( ރ 

ޢަދަދުްް މިް ވަގުތ އްގައިް ވުރ 3ްްްްއ އްވ ސްް މ ންބަރުންނަށްް )ތިނ އް(ް

އ ްޕާޓީއ އްްމަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުކުރުމަށްްމިްމާއްދާގ ް)ނ(ްގ ްް،  މަދުވ އްޖ ނަމަ

ޕާޓީއަކަށ2ްް) އ ް ހައިސިއްޔަތުް ލިބުނުް ދަށުންް ނަންބަރުގ ް ވަނަް ް)

ްގ އްލިގ ންދާނ އ ވ ް.

ކުރ ވޭްްްް()ޅްް ދަފްތަރުް މަޖިލީހުގައިް ރައްޔިތުންގ ް ގޮތުގައިް ގްރޫޕ އްގ ް ޕާލިމަންޓަރީް

ޖާގައާއި،ްް އޮފީސްް ތަނާއި،ް ބާއްވާނ ް ބައްދަލުވުންތައްް ހިންގުމަށްް ގްރޫޕްތައްް

ފަދަްވަސީލަތްތައްްމަޖިލީހުގ ްްްޓްއޮފީހަށްްބޭނުންވާްވަސީލަތްތަކާއި،ްއިންޓަރނ 

ހިންގުމަށްް މަސައްކަތްތައްް ގްރޫޕްގ ް އަދިް ފޯރުކޮށްދޭންވާނ އ ވ .ް އިދާރާއިންް

މީގ ްް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ .ް ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް ޚަރަދުތައްް ބޭނުންވާް

ބޭނުންވާް ކުރުމަށްް އަދިްފަންނީްމަސައްކަތްތައްް އިތުރުން،ްގްރޫޕްގ ްއިދާރީ،ް

ްމުވައްޒަފުން އިދާރާއިންްް މަޖިލީހުގ ް ގޮތުގ މަތިންް މިވާް ތިރީގައިް

ްހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ ް.

ްްް1.ް10ްްްް ްް)ދިހައ އް( ގްރޫޕަކަށް މަދުް ް)އ ކ އް(1ްްމ ންބަރުންނަށްވުރ ް

ް؛މުވައްޒަފު

ްްް2.ް11ްްްް ްް)އ ގާރަ( 20ްްްްމ ންބަރުންނާ ދ މ ދުގ ްް)ވިހި( މ ންބަރުންނާް

ް؛މުވައްޒަފުން)ދޭއް(2ްްގްރޫޕަކަށްް

ްްް3.ް21ްްްް ްް)އ ކާވީސް( 30ްްްްމ ންބަރުންނާ ހިމ ނޭްް)ތިރީސް( މ ންބަރުންް

ް؛މުވައްޒަފުން)ތިނ އް(3ްްގްރޫޕަކަށްް

ްްްް)ތިރީސް(30ްްް.4ްްް 4ްްމ ންބަރުންނަށްްވުރ ްގިނައިންްހިމ ނޭްގްރޫޕަކަށް

 މުވައްޒަފުންް.)ހަތަރ އް(ް

ް

ްްޕާޓީއަކާްްްމ ންބަރަކުް

ްްޕާޓީއަކުންްްްގުޅުމާއިް

ްވަކިވުންް

ްއިންތިޚާބުވިްްްމަޖިލީހަށްްްްކުރިމަތިލައިގ ންްްްއިންތިޚާބަށްްްނަމުގައިްްޕާޓީއ އްގ ް(ހ)ް .34

ްްކުރިމަތިލައިގ ންްްއިންތިޚާބަށްްްގޮތުންްްއަމިއްލަްްނުވަތަ،  ކަމުގައިވިއަސްްްމ ންބަރަކު

ްޕާޓީތަކުގ ްްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި،  ކަމުގައިވިއަސްްްމ ންބަރަކުްްއިންތިޚާބުވި

ްްވަކިވ ވިދާނ އ ވ ްްނުވަތަްްގުޅިްްޕާޓީއަކާްްތ ރ އިން ްއަނ އްްްްޕާޓީންްްއ އްްްއަދި.
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ްނިސްބަތްނުވާްްްޕާޓީއަކަށްްްްވަކިްްއަދި.ްްވ ވިދާނ އ ވ ްްބަދަލުވ ސްްްޕާޓީއަށް

ްް.ދ މިހުރ ވިދާނ އ ވ ްްގޮތުގައިވ ސްްމ ންބަރ އްގ 

ްްބޭނުންވ އްޖް ްްންްވަކިވާްްޕާޓީންްްނިސްބަތްވާްްމ ންބަރަކުްްއ ްްމ ންބަރަކުް(ްށ)ްް

ްްރައްޔިތުންގ ްްއަދިްްްކޮމިަޝނަށްްްއިލްކ ަޝންސްްްށާއިޕާޓީއަްްއ ްް،ހިނދ އްގައި

ްްމިފަދަް.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްމ ންބަރަކުްްއ ްްއ ކަންްްލިޔުމަކުންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްްއ ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (ްްހަތ އް)7ްް،  ލިބޭތާްްކޮމިަޝނަށްްްއިލ ކްަޝންސްްްލިޔުމ އް

ްްއިލ ކްަޝންސްްް،ރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްވީކަންވަކިްްޕާޓީއަކުންްްއ ްްމ ންބަރަކު

ްްް.އަންގަންވާނ އ ވ ްލިޔުމަކުންްްކޮމިަޝނުން

ްޕާޓީއަކަށްްްްއ ހ ންްްމ ންބަރަކުްްނިސްބަތްވާްްޕާޓީއަކަށްްްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިް(ްނ)ްް

ްއ ްްގުޅިްްޕާޓީއަކާްްއ ހ ންްްވަކިވ ްްޕާޓީންްްހުރިްްމ ންބަރަކުްްއ ،  ބަދަލުވ އްޖ ނަމަ

ްޕާޓީއ އްގ ްްގުޅުނުްްއ ްްއަދިްްް، މ ންބަރުްްއ ްްވީކަންްްްމ ންބަރަކަށްްްޕާޓީއ އްގ 

.ްއަންގަންވާނ އ ވ ްްލިޔުމަކުންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްް،ލީޑަރުްްގްރޫޕްގ ްްންޓަރީމަޕާލި

ްްއިލ ކްަޝންސްްްލިޔުންްްގުޅުނުކަމުގ ްްޕާޓީއަކާއިްްއ ްްމ ންބަރަކުްްއ ްްއަދި

ްްރައީސަށްްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަން،  ތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (ްްހަތ އް)7ްް،  ތާލިބޭްްކޮމިަޝނަށް

ް.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްލިޔުމަކުން، ކޮމިަޝނުންްއިލ ކްަޝންސް

ްތ ރ އިންްްޕާޓީތަކުގ ްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްމ ންބަރަކުްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީއަކަށްް(ރ)ްް

ްއ ްްއަދި ،މ ންބަރުްއ ްވީކަންްމ ންބަރަކަށްްޕާޓީއ އްގ ްއ ، ގުޅިއްޖ ނަމަްްޕާޓީއަކާ

ްްލިޔުމަކުންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ   ،ލީޑަރުްްްގްރޫޕްގ ްްންޓަރީމަޕާލިްްޕާޓީއ އްގ ްްގުޅުނު

ްްއަންގަންވާނ އ ވ  ްްލިޔުންްްގުޅުނުކަމުގ ްްޕާޓީއަކާއިްްއ ްްމ ންބަރަކުްްއ ްްއަދި.

ްްހަތ އް)7ްްްް،ލިބޭތާްްކޮމިަޝނަށްްްއިލ ކްަޝންސް ްްއ ކަންް  ، ތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ް.ްއަންގަންވާނ އ ވ ްްލިޔުމަކުން  ،ކޮމިަޝނުންްްއިލ ކްަޝންސްްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްޙާލަތްތަކުގައިްްްވަކިވާްްޕާޓީއަކުންްްމ ންބަރަކުްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްވަކިްްނުވަތަްްޙާލަތްތަކުގައިްްބަދަލުވާްްޕާޓިއަކަށްްްއ ހ ންްްްވަކިވ ްްޕާޓީއަކުންްްނުވަތަ

ްތ ރ އިންްްޕާޓީތަކުގ ްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްމ ންބަރަކުްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީއަކަށް

ްްމި،  ހިމ ނުމަށްްްދަފްތަރުގައިްްމަޖިލީހުގ ،  ޙާލަތްތަކުގައިްްގުޅޭްްޕާޓީއަކާްްވަކި

ްްހަތ އް)7ްްްްލިޔުންތައްްްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައި ްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްްލިބުމުންްްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގް ްްލިޔުންތައްްްއ ްްއަދި.ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްްރައީސަށް
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ްއ  ްމ ންބަރަކުް ްޕާޓީއަކުންް ްވަކިވ އްޖ ކަންް ްނުވަތަް ްއ ހ ންް ްްޕާޓީއަކަށްްް

ްްމަޖިލީހުގް ްްބާއްވާްްއަވަހަށްްްއ ންމ ްްގުޅިއްޖ ކަންްްޕާޓީއަކާްްނުވަތަްްބަދަލުވ އްޖ ކަން

ް.ްްޢިއުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްޖަލްސާއ އްގައި

ްްބ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްޅ)ްް ްްބަދަލުވުމަށްފަހުްްްޕާޓީއަކަށްްްމ ންބަރަކުްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްބަދަލުވިްްްމ ންބަރަކުްްއ ްްތ ރޭގައިްްނިޒާމުގ ްްމަޖިލީހުގ ްްގުޅުމަށްފަހުްްޕާޓީއަކާްްނުވަތަ

ްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީއ އްގ ްްގުޅުނުްްމ ންބަރަކުްްއ ްްނުވަތަްްޕާޓީއ އްގ 

ްކޮމިޓީތަކުގައިްްއ ގޮތުންް.ްްގުނިގ ންދާނ އ ވ ްމ ންބަރަކުްއ ްގޮތުގައިްމ ންބަރ އްގ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްމިނޫންވ ސްްްަޞތާއިފުރުްްވާހަކަދ އްކުމުގ ްްނިސްބަތަށާއިްްހިމ ނޭ

ްްޕާޓީއ އްގ ްްބަދަލުވިްްމ ންބަރަކުްްއ ްްކަމ އްގައިްްހުރިހާްްްހިނގާްްތ ރޭގައިްްނިޒާމުގ 

 .ގުނިގ ންދާނ އ ވ ްްގޮތުގައިްްމ ންބަރ އްގް ްްޕާޓީއ އްގ ްްގުޅުނުްްްމ ންބަރަކުްްއ ްްނުވަތަ

ް

ްްކޯލިޝަންއ އްގ ް

ްްގޮތުގައިް

ްމަސައްކަތްކުރުންް

ްްގޮތުގައިްްްކޯލިަޝނ އްގ ްްގުޅިގ ންްްޕާޓީތައްްްމަސައްކަތްތަކުގައިްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .35

ްްމަސައްކަތްކުރުމަށްްްމިގޮތުގ މަތިން.ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްްފުރުަޞތުްްމަސައްކަތްކުރުމުގ 

ްޕާޓީތަކުގ ްްްއ ްްއ އްބަސްވ އްޖ ނަމަްްްޕާޓީންްްގިނަްްއ އަށްވުރް ްްނުވަތަްްޕާޓީއަކުންްްދ 

ްްމަޖިލީހުގް ްްލިޔުމ އްްްށްފައިވާސޮއިކޮްްލިޔ ްްލީޑަރުންްްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީ

ްް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްރައީސަށް

ްކޯލިަޝނުންް(ްށ)ްް ްއ ކަން،  ވަކިވ އްޖ ނަމަްް ްކޯލިަޝންގައިް ްހިމ ނޭްް ްޕާޓީތަކުގ ް

ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްލީޑަރުންްްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީ ްްއަދި.

ްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ްްބާއްވާްްއަވަހަށްްްއ ންމ ްްއ ކަން

ްްވަނ33ްްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހުްްްމިގޮތަށް.ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ 

ްްއިންތިޒާމުްްއިދާރީްްދިނުމުގ ްްފުރުަޞތުތައްްްބުނާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ 

ްްދިހައ އް)10ްްްްމަދުވ ގ ންްްހަމަޖ އްސުމަށް ްްމަޖިލީހުގ ްްމުއްދަތުްްދުވަހުގ (

 .ދޭންވާނ އ ވ ްޕާޓީތަކުންްރައީސަށް

ް

ްްޕާލިމަންޓަރީް

ްލީޑަރުންްްްގްރޫޕްގ ް
ްްމަޖިލީހުގް ،  ބަހުސްތަކާއިްްހިނގާްްމަޖިލީހުގައި،  ލީޑަރަކީްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީް(ހ)ް .36

ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީތަކުގް ްްތަމްސީލުކުރާްްމަޖިލީހުގައި،  ކަންކަމުގައިްްއ ހ ނިހ ންް

ްްވުމަށްޢަމަލުކުރުްްްމ ންބަރުންްްޕާޓީއ އްގ ްްއ ްްއިޚްތިޔާރުކުރާގޮތަކަށްްްތަކުންގްރޫޕް

ް.ފަރާތ ވ ްްމަސައްކަތްކުރާ، ބާރުއަޅައި
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ްޕާޓީގ ް(ްށ)ްް ްވިޕުންނަކީް ްޕާޓީގް ް ްޕާލިމަންޓަރީް ްގްރޫޕްއިންްް ްްކަނޑައަޅާގޮތްް

ްތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ް،ދ މ ހ އްޓުމުގައިް ްޕާލިމަންޓަރީް ްގްރޫޕުގ ް ްލީޑަރަށްްް

ްް.މ ންބަރުންނ ވ ްޕާޓީގ ްއ ްއ ހީތ ރިވ ދޭނ 

ްްއިސްވ ރިންނާއ ކުްްޕާޓީތަކުގ ްްރައީސްްްނައިބުްްނުވަތަްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްލީޑަރާއިްްމ ޖޯރިޓީްް،ބައިވ ރިވާނީްްބައްދަލުވުންތަކުގައިްްބާއްވާްްމަްޝވަރާކުރުމަށް

ްްޕާލިމަންޓަރީްްްއަދިް.ްްލީޑަރުންނ ވ ްްގްރޫޕްތަކުގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްްލީޑަރާއިްްމައިނޯރިޓީ

ްްއުޒުރުވ ރިވާްްްބައިވ ރިވުމަށްްްބައްދަލުވުމ އްގައިްްއް ްްލީޑަރަކުްްގްރޫޕ އްގ 

 .ލީޑަރ ވް ްނައިބުްގްރޫޕްގ ްޕާލިމަންޓަރީްޕާޓީއ އްގ ްއ ްޙާލަތ އްގައި

ް

ްްލީޑަރާއިްްްމ ޖޯރިޓީް

ްލީޑަރުްްްމައިނޯރިޓީް
،  ލީޑަރަކީްްްމ ޖޯރިޓީ.ްްހުންނަންވާނ އ ވ ްްލީޑަރ އްްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރަކާއިްްމ ޖޯރިޓީްްމަޖިލީހުގައިް .37

ްނުވަތަްްްޕާޓީްްކޮންޓްރޯލްކުރާްްްގޮނޑިްްގިނަްްްއ ންމ ްްތ ރ އިންްްގޮނޑިތަކުގް ްްހިމ ނޭްްްމަޖިލީހުގައިް

ްްމ ންބަރ ވ ްްއިސްްްއ ންމ ްްހުންނަްްފަރާތުންްްޕާޓީތަކުގ  ްްމަޖިލީހުގައިް،  ލީޑަރަކީްްްމައިނޯރިޓީ.

ްގިނަްްއ ންމ ްްހުރިްްދ ން،  ފިޔަވައިްްޕާޓީތައްްްނުވަތަްްޕާޓީްްކުރާކޮންޓްރޯލްްްްގޮނޑިްްގިނަްްއ ންމ 

 ް.މ ންބަރ ވ ްއިސްްއ ންމ ްހުންނަްފަރާތުންްޕާޓީތަކުގ ްނުވަތަްޕާޓީްކޮންޓްރޯލްކުރާްގޮނޑި

ް

ްްރީްޓަްޕާލިމަންް

ްްލީޑަރުންގ ްްްރޫޕްގ ްގްް

ްއިމުކުރުންްޤާްްއޮފީސްް

ްތ ރ އިންްްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީްްތަމްސީލުކުރާްްމ ންބަރުންްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)ް .38

ްލީޑަރުންްްޕާޓީގ ްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރާއިްްގްރޫޕްގ ްްރީމަންޓަޕާލިްްޕާޓީގ ްްމ ޖޯރިޓީ

ްްރ ކްސ (ްްދޭއް)2ްްްްއޮފީހަކާއިްްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްްއިދާރާގައިްްމަޖިލީހުގ ޓަރީން

ްްހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ  (ްްތިނ އް)3ްްްްމަޖިލީހުގައިްްްއަދި.

ްްލީޑަރުންްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީްްތަމްސީލުކުރާްްގިނަމ ންބަރުންްްވުރ ްްމ ންބަރުންނަށް

ްް.ދޭންވާނ އ ވ އިްހަމަޖައްސަްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްއޮފީހ އްްމަސައްކަތްކުރުމަށް

ްްސިޔާސީ،  ހަމަޖ އްސުމުގައިްްއޮފީސްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިްް(ްށ)ްް

ްްލީޑަރުންްްޕާޓީތަކުގ ްްއް ްްމަސައްކަތްކުރާނަމަްްގޮތުގައިްްްކޯލިަޝނ އްގ ްްޕާޓީތައް

ްް.އޮފީހ ވ ްއ އްްދޭންވާނީއިހަމަޖައްސަްްކުރުމަށްްމަސައްކަތް
 

ްމަސައްކަތާއިްތަރުތީބުްްް .13
 

ްްމަސައްކަތްް

ްގޮތްްްްތަރުތީބުކުރ ވޭް
ްް.މައްޗަށ ވ ްތާވަލ އްގ (ްތިނ އް)3ްްމައިގަނޑުްތަރުތީބުކުރަންވާނީްމަސައްކަތްްމަޖިލީހުގ ް .39
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މަޖިލިސްްތާވަލ ވ .ްމިްތާވަލުގައިްހިމ ނޭްކަންކަމަކީްމުޅިްް،ްފުރަތަމަްތާވަލަކީް)ހ(ްް

އ ްމައްސަލައަށްްް،ްތަފްޞީލުކޮށް،ްމަޖިލިސްްއ ކުގައިްކޮމިޓީއ އްގައިްބައްދަލުވ 

ްބަހުސްކުރ ވިގ ންްނިންމަންޖ ހޭްކަންކަމ ވ .ްް

ދައުލަތުންްޓ ކުހ އްް،ްކަންކަމަކީ:ްޢާންމުްބިލުތަކާއިްޤަރާރުތަކުގ ްތ ރ އިންްްއ 

ނަގަންޖ ހޭނ ް ފައިސާއ އްް އިތުރުް އަތުންް ރައްޔިތުންގ ް ނުވަތަް ނަގަންޖ ހޭނ ް

ފަރާތަކަށްްފައިސާއ އްްްްްނުވަތަްދައުލަތުގ ްމާލިއްޔަތުންްސީދާގޮތުންްއ އްވ ސް

ހިމ ނޭްް ކަމ އްް ގ ންނަންޖ ހިދާނ ް އުނިއިތުރ އްް ނުވަތަް ކަމ އްް ދޭންޖ ހިދާނ ް

އ ްބިލ އްްނުވަތަްމައްސަލައ އްްް،ްއ އްވ ސްްބިލ އްް)މަނީްބިލު(ްކަމުގައިވާނަމަ

 ހިމަނާނީްމަޖިލިސްްތާވަލުގައ ވ .ް

ްދ ވަނަްތާވަލަކީްޢާންމުްތާވަލ ވ .ްް)ށް(ްް

ްމައްސަލަތަކުގ  ްހިމަނަންނުޖ ހޭ ްތާވަލުގައި ްބިލުތަކާއިްް،ތ ރ އިންްްމަޖިލިސް ޢާންމު

ކަމަށްްް ބިލު"ް "ޢާންމުް މިގޮތުންް ތާވަލުގައ ވ .ް ޢާންމުް ހިމަނާނީް ޤަރާރުތައްް

ރައްޔިތުންނަށްްއޭގ ންްްޢާންމުކޮށްްމުޅިްދައުލަތަށްްނުވަތަްމުޅްިްް،ބުނ ފައިްއ ވަނީ

 އަސަރުކުރާނ ްބާވަތުގ ްބިލަށ ވ ް.

ްޚާއްަޞްތާވަލ ވ .ްް،ްތިންވަނަްތާވަލަކީްން()ްް

ބިލު"ްް "ޚާއްަޞް މިގޮތުންް ތާވަލުގައ ވ .ް ޚާއްަޞް ހިމަނާނީް ބިލުތައްް ޚާއްަޞް

އ ވަނީ ބުނ ފައިް ްކަމަށްް ރައްޔިތުންނަށްް، މުޅިް ނުވަތަް ދައުލަތަށްް މުޅިް

ފަރާތަކަށްްއ ކަނިްނުވަތަްމަދުްފަރާތްތަކަކަށްްްވަކިް،ްއަސަރުކުރުމުގ ްބަދަލުގައި

 ނުވަތަްވަކިްބާވަތ އްގ ްބަޔަކަށްްއ ކަނިްއަސަރުފޯރާނ ްބިލުތަކަށ ވ .،ްއ ކަނި
 

ްްތަރުތީބުް

ްކަނޑައަޅާނ ގޮތްް
ކަނޑަނާޅާހާް(ހ)ް .40 ގޮތަކަށްް އ ހ ންް ްހިނދަކުްްމަޖިލީހުންް ،ްް ދުވަހަކުވ ސްްްކޮންމ 

ްމަސައްކަތްތަ ްގޮތުގ މަތިންނ ވ .ްްކުގ މަޖިލީހުގ  ްއަންނަނިވި ްކަނޑައަޅާނީ ްތަރުތީބު

 ޙަމްދުްަޞލަވާތްް.ް.1ްްް

ްޖަލްސާގ ްހާޒިރީްއިއްވުންް.ް.2ްްް

 ދުވަހުގ ްއ ޖ ންޑާްއިޢުލާންކުރުން.ް.3ްްް

ްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުންް.ް.4ްްް
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ްްް5.ްްް ތަޢާރުފުކުރަންޖ ހޭްބިލުްނުވަތަްަޤރާރުގ ްފުރަތަމަްކިޔުންްމަޖިލީހަށް

ްއިއްވުންް.

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއ ންގުންް.ް.6ްްް

ްމ ންބަރުންްވަޒީރުންނާްސުވާލުކުރުންް.ް.7ްްް

ްމަޖިލީހުގ ްރައީސްގ ްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ް.8ްްް

ްްް9.ްްް ބިލ އް އ އްވ ސްް ތަޢާރުފުކުރ ވިފައިވާް ަޤރާރ އްގ ްްކުރިންް ނުވަތަް

ްއ އްވ ސްްކުށ އްްއިްޞލާޙުކުރުން.

ްއިބްތިދާއީްބަހުސްްފ ށުމަށްްހުރިްބިލާއިްަޤރާރުް.ް.10ްްް

 ނުނިމިހުރިްމަސައްކަތްް.،ްއ ންމ ްފަހުންްމަޖިލިސްްހުއްޓާލިއިރުް.11ްްް

 ކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ް.12ްްް

 ކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއ ހުން.ވޯޓަށްްއ ހުމަށްހުރިްް.13ްްް

 އިތުރުްއ ހ ންްމަސައްކަތ އްްއޮތްނަމަްއ ކަމ އްކުރުންް.ް.14ްްް

)ް(ްށ)ްް ގ ް )ހ(ް މާއްދާގ ް ކަމަށ1ްްމިް ަޞލަވާތް''ް ''ޙަމްދުް ނަންބަރުގައިް ވަނަް ް)

ްް،ްބުނ ފައިްއ ވަނީ ވަނަްމާއްދާގ ް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިނ51ްްްްްމިްގަވާއިދުގ 

ްް ޙަމްދުްްމަޖިލީހުގ  ކިޔާް ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް ގޮތުންް ފ ށުމުގ ް ޖަލްސާއ އްް

ްޞަލަވާތަށ ވ .

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް "ްްއިއްވުންްްްހާޒިރީްްޖަލްސާގ "ްްްނަންބަރުގައިްްވަނަްް(2)ްްގ (

ްްޖަލްސާކުރާްްދުވަހުްްއ ްް،ފަށާއިރުްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ްް،އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް

ްްސަލާމުގައިްްދުވަހުްްއ ްް،ޢަދަދާއިްްމ ންބަރުންގ ްްހާޒިރުވ ތިބިްްވަގުތުްްއ ްްމާލަމުގައި

ްްޢަދަދުްްްމ ންބަރުންގ ްްތިބިްްދަތުރުތަކުގައިްްރަސްމީްްް،މ ންބަރުންނާއިްްތިބި

ްް.އިއްވުމަށ ވ 

''ްއިޢުލާންކުރުންްްއ ޖ ންޑާްްދުވަހުގ ''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(3ްްް)ްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްނަންބަރުްްއ ޖ ންޑާްްޖަލްސާގ ްްދުވަހ އްގ ްްއް ،  އ ވަނީްްްބުނ ފައިްްކަމަށް

ް.ްްއިޢުލާންކުރުމަށ ވ 

ްކަމަށް''ްްފާސްކުރުންްޔައުމިއްޔާ''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަް(4ްް)ްްގ (ްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްްޔައުމިއްޔާއ އްްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްޖަލްސާގައިްްދުވަހުގ ްްއ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައި
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ްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ218ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް،  އޮތްކަމަށްވާނަމަްްފާސްކުރަން

ްް.ފާސްކުރުމަށ ވ ްްޔައުމިއްޔާްއ ްގޮތުގ މަތިން

ްްތަޢާރުފުކުރަންޖ ހޭްްްމަޖިލީހަށް''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަް(5ްް)ްްގ (ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ްޅ)ްް

ްްއިއްވުންްްކިޔުންްްފުރަތަމަްްގ ޤަރާރުްްނުވަތަްްބިލު ްްމިް،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''

ްމަޖިލީހަށްްްދަށުންްްނަންބަރުގ ްްވަނަ(1ްް)ްްގ (ްްހްް)މާއްދާގ ްްވަނ87ްްަްްގަވާއިދުގ 

ްމަޖިލީހަށްްްސުރުޚީްްަޤރާރ އްގ ްްނުވަތަްްބިލ އްގ ްްގޮތުންްްތަޢާރުފުކުރުމުގް 

ްް.އިއްވުމަށ ވ 

''ްްއ ންގުންްްއަންގާްްރިޔާސަތުން''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަް(6ްް)ްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް

،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގ ްްމި،  އ ވަނީްްްބުނ ފައިްްކަމަށް

ްްމަޖިލީހުގައިްްނުވަތަްްްއ ންގުމަށްްްރިޔާސަތުންްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ 

ްކަންކަމުގ ްްއ .ްްކަންކަމަށ ވ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގަވާއިދުގައިްްްމިްްއިޢުލާންކުރުމަށް

ްްމުޚާޠަބުކޮށްްްްމ ންބަރުންނާްްވަގުތުްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގް ްްއިތުރުން

ްް.ނާޅައ ވ ްހުރަހ އްްމާއްދާްމިްއ ންގުމަކަށްްއ އްޗ އްްވަކިްރިޔާސަތުން

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(އ)ްް 7ްް)ްްގ ( ްްވަޒީރުންނާްްމ ންބަރުންް''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

،  މާއްދާއާއިްްވަނ98ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގް ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''ްްސުވާލުކުރުން

ްްާޤނޫނުްްސުވާލުކުރުމުގ ްްވަޒީރުންނާ)2005/2ްްްްްނަންބަރުްްާޤނޫނު ްމިްްއާއި(

ްްވަޒީރުންނާްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ްްދަށުންްްބާބުގ ްްވަނ21ްްަްްގަވާއިދުގ 

ްް.ސުވާލުކުރުމަށ ވ 

8ްް)ްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ވ)ްް ްްމޭޒުންްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

ްްކަންކަންްްހުށަހަޅާ ްްފަރާތުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''

ްހުށަހަޅާްްްފަރާތުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްނުވަތަްްްޚިޠާބު،  މ ސ ޖް،  ލިޔުން

ްހުށަހ ޅޭްްމ ދުވ ރިކޮށްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްދަށުންްްގަވާއިދުގ ްްމި، މައްސަލަތަކާއި

ްްމައްސަލަތަކަށ ވ ްްއ ހ ނިހ ން ްްކަންކަންްްހުށަހަޅާްްމޭޒުންްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ .

ްް.ގަޑިއިރ ވ 1ްްްގިނަވ ގ ންްދ ވޭނީްޖަލްސާގައިްްދުވަހ އްގ ްއ ްނިންމުމަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(މ)ްް 9ްް)ްްގ ( ްްތަޢާރުފުކުރ ވިފައިވާްްްކުރިން''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

ްކަމަށް''ްްއިޞްލާޙުކުރުންްްކުށ އްްްއ އްވ ސްްްޤަރާރ އްގ ްްނުވަތަްްބިލ އްްްއ އްވ ސް

ްްމަޖިލީހަށްްްދަށުންްްނަންބަރުގ ްްވަނަ(5ްް)ްްގ (ްްްހ)ްްމާއްދާގް ްްމި،  އ ވަނީްްްބުނ ފައި
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ްްކުށ އްްްަޤރާރ އްގައިވާްްނުވަތަްްބިލ އްގައިްްއ އްވ ސްްްްތަޢާރުފުކުރ ވިފައިވާ

ްް.އިްޞލާޙުކުރުމަށ ވ 

ްްފ ށުމަށްްްބަހުސްްްއިބްތިދާއީ''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(10ްް)ްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ފ)ްް

ްްމާއްދާގ ްްވަނ89ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި، އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''ްްޤަރާރުްްބިލާއިްްހުރި

ްްހ) ްްތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހުްްްބިލުްްއިއްވައިްްކިޔުންްްފުރަތަމަްްބިލުގ ްްދަށުންްްގ (

ްއިބްތިދާއީ.ްްަޤރާރަށ ވ ްްބިލާއިްްހުރިްްފ ށުމަށްްްބަހުސްްްްއިބްތިދާއީްްބިލުގ ްްބާއްވާ

ްްގިނަވ ގ ންްދ ވޭނީްޖަލްސާގައިްދުވަހ އްގ ްއ ްކަންކަމަށްްްހުރިްފ ށުމަށްްބަހުސް

ްް.ގަޑިއިރ ވ 1ް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ދ)ްް 11ްް)ްްގ ( ްްމަޖިލިސްްްފަހުންްްއ ންމ ''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

ްްމަސައްކަތްްްނުނިމިހުރިްްހުއްޓާލިއިރު ްްއ ންމ ފަހުންް،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''

ްްބިލާއިްްްނުނިމިހުރިްްމަސައްކަތް،  އައިއިރުްްނިމުމަކަށްްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ 

ްްދުވަހ އްގް ްްކޮންމ ްްމުމަށްނިންްްމަސައްކަތްތަކަށްްްނުނިމިހުރި.ްްަޤރާރަށ ވ 

ްްގަޑިއިރ ވ 1ްްްްގިނަވ ގ ންްްްދ ވޭނީްްޖަލްސާގައި ްްދީގ ންވ ސްްްްގަޑިއިރ1ްްްު.

ްއ ގޮތަށްްްްއަންނަންދ ންްްނިމުމަކަށްްްމަސައްކަތްްްއ ،  ނުނިމޭކަމަށްވާނަމަްްމަސައްކަތް

ްްޚާއްޞަކުރަމުންްމަސައްކަތަށްްްއ ްްގަޑިއިރ1ްްްުްްގިނަވ ގ ންްްްދުވަހަކުވ ސްްްކޮންމ 

ްް.ގ ންދަންވާނ އ ވ 

''ްކަންކަންްްހުށަހަޅާްްކޮމިޓީތަކުން''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(12ްްް)ްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްތ)ްް

ްްހުށަހަޅަންްްމަޖިލީހަށްްްކޮމިޓީތަކުންްްދަށުންްްގަވާއިދުގ ްްމި،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް

ްްހުރިްްްނުނިމިްްބަހުސްްްްހުއްޓާލިއިރުްްމަޖިލިސްްްފަހުންްްްއ ންމ ްްރިޕޯޓުތަކާއިްްހުރި

ްްރިޕޯޓުތަކަށ ވ  ްްދުވަހ އްގް ްްއ ްްކަންކަމަށްްްްހުށަހަޅާްްކޮމިޓީތަކުންްްއ ގޮތުން.

ްް.ގަޑިއިރ ވ 1ްްްގިނަވ ގ ންްދ ވޭނީްޖަލްސާގައި

ްކަންކަމަށްްްހުރިްްއ ހުމަށްްްވޯޓަށް''ްްނަންބަރުގައިްްވަނަް(13ްް)ްްގް (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ލ)ްް

ްްހުއްޓާލިއިރުްްްމަޖިލިސްްްފަހުންްްއ ންމ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްްކަމަށް''ްްއ ހުންްްވޯޓަށް

ްްދުވަހުގް ްްއ ްްޖަލްސާއ އްގައިްްްމަޖިލީހުގް ،  ކަންކަމާއިްްހުރިްްއ ހުމަށްްްވޯޓަށް

ް.ްކަންކަމަށ ވ ްހުރިްއ ހުމަށްްވޯޓަށްްނިމިްްތ ރ އިންްމަސައްކަތްތަކުގ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ގ)ްް 14ްް)ްްގ ( ްްއ ހ ންްްއިތުރު''ްްދަށުންްްނަންބަރުގ ްްވަނަ(

ްްދުވަހ އްގ ްްއ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް''ްްކުރުންްއ ކަމ އްްްއޮތްނަމަްްމަސައްކަތ އް



 

32 
 

ްމަސައްކަތްތަކ އްްްނުވަތަްްމަސައްކަތ އްްްވަކިްްއ ޖ ންޑާކުރ ވިފައިވާްްްޖަލްސާއަށް

ް.ްފުރުަޞތަށ ވ ްދޭްރައީސަށްްްްމަޖިލީހުގ ްނިންމުމަށް

ްްއް ްްތަރުތީބުކުރަންވާނީްްޤަރާރުްްބިލާއިްްދަށުންްްގ (ްްދ)ްްއާއި(ްްފ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ޏ)ްް

(ްްތ)ްްމާއްދާގް ްްމިް.ްްތަރުތީބުންނ ވ ްްއިއްވާފައިވާްްކިޔުންްްްފުރަތަމަްްަޤރާރުގ ްްބިލާއި

ްއޮތްކަމަށްްްހުށަހަޅަންްްރިޕޯޓ އްްްކޮމިޓީްްދޭނީްްފުރުަޞތުްްކޮމިޓީތަކަށްްްދަށުންްްގ 

ްްދީފައިވާްްްނޯޓިސްްްދީފައިވާނަމަްްނޯޓިސްްްކުރިންްްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްްލީޑަރާއިްްމ ޖޯރިޓީްްމަޖިލީހުގ ،  ތަރުތީބުކުރ ވޭނީްްގޮތަކަށްްްއ ނޫން.ްްތަރުތީބުންނ ވ 

ްްހުށަހ ޅިްްޤަރާރުްްނުވަތަްްބިލުްްއް ްްއަދި، މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުްލީޑަރާްމައިނޯރިޓީ

 .ހޯދުމަށްފަހުއ ވ ްޚިޔާލުްރުގ މ ންބަ

ް

ްބ ލ ހ އްޓުންްްްރިޔާސަތުްްް .14
ް

ްްރިޔާސަތުް

ްބ ލ ހ އްޓުންް
ްްމަޖިލީހުގ ،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ހ)ް .41

ްް.ރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ ، ބަލަހައްޓާނީްރިޔާސަތުްްޖަލްސާތަކުގ 

ްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް ްމަޖިލީހުގ ،  ރައީސްްް ްޖަލްސާއ އްގ ް ްރިޔާސަތުގައިް ްއިންނަްް

 ް.މިހ ންނ ވ "ްްރައީސްްްޢިއްޒަތްތ ރި"ްމުޚާޠަބުކުރާނީްއޭނާއަށް، ވަގުތުތަކުގައި

ް

ްްނައިބުްްްމަޖިލީހުގ ް

ްރައީސްް
ްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ްްއިންތިޚާބުކުރާްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ82ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)ް .42

ްް.ހުންނަންވާނ އ ވ ްްރައީސަކު

ްވާޖިބުތައްްްމަާޤމުގ ްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ،  ރައީސަކީްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ،  ހިންގުމުގައިްްކަންކަންްްމަޖިލީހުގ ،  އަދާކުރުމުގައާއިް

ްްމީހ ކ ވް ްްހުންނަްްްއ ހީތ ރިވ ދޭން ްްހުސްވ އްޖ ްްމަާޤމުްްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގް .

ްއަދާކުރުމަށްްްވާޖިބުތައްްްމަޤާމުގ ްްއޭނާގ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްް،ހިނދ އްގައި

،  އަދާކުރާނީްްވާޖިބުތައްްްމަޤާމުގ ްްއ ްް،ވަގުތީގޮތުންްް،ހިނދ އްގައިްްއުޒުރުވ ރިވ އްޖ 

ްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިްްްނުވަތަްްާޤނޫނުއަސާސީގައިް

ްް.ރައީސ ވ ްނައިބުްމަޖިލީހުގ ،  ހިނދަކު
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ްްރައީސްްްްނައިބުް

ްްރިޔާސަތުް

ްބ ލ ހ އްޓުންް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ41ްްްަްްގަވާއިދުގް ްްމިް(ހ)ް .43 ްްމަޖިލީހުގް ،  ނަމަވ ސްްްއޮތްްްއ ހ ން(

ްރިޔާސަތުްްބައ އްގ ްްޖަލްސާއ އްގ ްްނުވަތަްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައީސް

ްއ ްްނުވަތަްްޖަލްސާއ އްގ ްްއ ،  ހިނދ އްގައިްްއުޒުރުވ ރިވ އްޖް ްްބ ލ ހ އްޓުމަށް

ްްރައީސާްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ްްބ ލ ހ އްޓުންްްރިޔާސަތުްްބައ އްގ ްްޖަލްސާއ އްގ 

ްް.ހަވާލުކުރ ވިދާނ އ ވ 

،  ވަގުތުްްބަލަހައްޓަމުންގ ންދާްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްރައީސްްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްފާޅުކޮށްގ ންްްޚިޔާލ އްް،  ވާހަކައ އްދައްކައިްްއޭނާ،  މައްސަލައ އްގައިްްބަހުސްކުރ ވޭް

ްް.ނުވާނ އ ވ 

ް،އިމްތިޔާޒ އްްްބާރަކާއިްްްހުރިހާްްލިބިދޭްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްދަށުންްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްރައީސްްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ްް،ވާޖިބުތަކ އްްްހުރިހާްްއަދާކުރަންޖ ހޭްްއޭނާްްއަދި

 ް.ކުރ ވިގ ންވ އ ވ  ނިސްބަތްްއޭނާއަށްވ ސްްވަގުތުތަކުގައިްބަލަހައްޓާްރިޔާސަތު

ް

ްްރިޔާސަތުް

ްްބަލަހައްޓާނ ް

ްމ ންބަރުންް

ްްޖަލްސާއ އްގް ްްމަޖިލީހުގް ްްރައީސްްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .44

ްރިޔާސަތުްްޖަލްސާގ ްްއ ،  ޙާލަތ އްގައިްްއުޒުރުވ ރިވ އްޖ ްްބ ލ ހ އްޓުމަށްްްރިޔާސަތު

ްްށ)ްްމާއްދާގް ްްވަނ82ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  މ ންބަރުންްްބަލަހައްޓާނ  ްގައިވާ(

ްްވާނ އ ވ ކަނޑައަޅަން،  ރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ،  ގޮތުގ މަތިން ްކަނޑައަޅާނީ،  މިގޮތުން.

ްމ ންބަރުންގ ްްމަތްކުރިްޚިދުްްދުވަހުްްގިނަްްއ ންމ ްްމ ދުނުކ ނޑިްްމަޖިލީހުގައި

ްރިޔާސަތުްްމ ންބަރަކަށްްްއ އިންްްއަދި.ްްމ ންބަރ ކ ވ (ްްފަހ އް)5ްްްްޖުމްލަްްތ ރ އިން

ްް.މުއްދަތަށ ވ ްޖަލްސާގ (ްއްތިނ )3ްްވިދިވިދިގ ންްބ ލ ހ އްޓޭނީ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްރިޔާސަތުްްމަޖިލީހުގ ،  ފަދައިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްފަހ އް)5ްްްްްބަލަހައްޓާނ  ްްރައީސްްްނައިބުްްރައީސާއިްްްމަޖިލީހުގ ްް،މ ންބަރުން(

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްހަފްތާގ ްްދ ްްފުރަތަމަްްހިނގާްްއިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު

ްް.އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވް ްޖަލްސާއ އްގައިްމަޖިލީހުގ ްނަންތައްްއ ، ކަނޑައަޅައި

(ްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްމ ންބަރުން(ްްފަހ އް)5ްްްްބަޔާންކޮށްފައިްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

،  ކަނޑައަޅާނީްްތަރުތީބުްްްމ ންބަރުންގ ްްއ ،  ކަނޑައ ޅުމުގައިްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ

ްްފަހ އް)5ްްްްއ  .ްއިސްކަންދީގ ންނ ވ ްްމުއްދަތަށްްްމ ންބަރުކަމުގް ްްމ ންބަރުންގ (

،  ހިނދ އްގައިްްހަމަހަމަވ އްޖ ްްދޭތ ރޭގައިްްގ މ ންބަރ އްްްދ ްްމުއްދަތުްްމ ންބަރުކަމުގ 
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ްއ ފަދަ ްމ ންބަރުންް ްތަރުތީބުކުރާނީް ްމ ންބަރުންގ ް ްޢުމުރުގ ް ްދޮށިކަމަށްްް

ްް.އިސްކަންދީގ ންނ ވ 

ްރިޔާސަތުްްމަޖިލީހުގ ްްމީހުންމ ްްދ ްްރައީސާްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ްރިޔާސަތުްްއަދި،  ހިނދ އްގައިްްއަންނަްްޙާލަތަކަށްްްނުކުޅ ދޭްްބ ލ ހ އްޓުމަށް

،  ދިމާވ އްޖ ނަމަްްޙާލަތ އްްްކަނޑައ ޅިފައިނ ތްްްދުރާލާްްްމީހަކުވ ސްްްބަލަހައްޓާނ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްމ ންބަރުންކަމަށްްްބަލަހައްޓާން ްްރިޔާސަތުްްނުވަތަ ްގައި(

ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ް5ް ްފަހ އް)ް ްމ ންބަރުންވ ސް(ް ްނުކުޅ ދިއްޖ ް ްޙާލަތ އްް

ްްޚިދުމަތުގައިްްމަޖިލީހުގ ،  ބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްއ ،  ދިމާވ އްޖ ނަމަ

ްްނ)ްްމާއްދާގް ްްމި،  ތ ރ އިންްްްމ ންބަރުންގ ްްދުވަސްވިްްްގިނަްްްއ ންމ  ްްގައިވާ(

ްް.މ ންބަރ ވ ްްއިސްކަންދ ވޭްއ ންމ ްއުސޫލުން

ްމ ންބަރަކުްްދަށުންްްގ (ްްރ)ްްއްދާގ މާްްމިްްނުވަތަްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްފ ށޭއިރުްްޖަލްސާއ އްްްހަވާލުވަނީްްބ ލ ހ އްޓުމާްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ 

،  ބަޔާންކޮށްްްސަބަބު،  ޖ ހުމާއ ކުްްވަގުތުްްފ ށުމުގ ްްޖަލްސާއ އްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަ

ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްްޖަލްސާއަށްްްއ ކަންްްޢާންމުްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ  ްްމި.

ްްހ)ްްމާއްދާގް  ްްރ)ްްމައްދާގ ްްމިްްނުވަތަްްދަށުންްްގ ( ްްމ ންބަރަކުްްދަށުންްްގް (

ްްއ ވަގުތުްްް،ހަވާލުވާނަމަްްބ ލ ހ އްޓުމާްްރިޔާސަތުްްބައ އްގް ްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ 

ްރިޔާސަތުްްްބައިގައިްްއް ްްޖަލްސާގ ްްއ ،  ފަރާތ އްްްއިންނަްްރިޔާސަތުގައި

ްބ ލ ހ އްޓުމަށް ްއުޒުރުވ ރިވާްް ްސަބަބުް ްއ ކަން،  ބަޔާންކޮށްް ްޖަލްސާއަށްްް

ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ  ްްރިޔާސަތާްްމ ންބަރަކުްްއ ްްއިޢުލާންކުރުމުންްްއ ގޮތަށްް.

ްް.ހަވާލުވާންވާނ އ ވ 

ްމ ންބަރަކުްްދަށުންްްގ (ްްރ)ްްމައްދާގ ްްމިްްނުވަތަްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްޅ)ްް

ްްބަހުސްކުރ ވޭް،  ވަގުތުްްބަލަހައްޓަމުންގ ންދާްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ނުވާނ އ ވ ްފާޅުކޮށްގ ންްްްޚިޔާލ އް، ވާހަކައ އްދައްކައިްްއޭނާ، މައްސަލައ އްގައި

، އިމްތިޔާޒ އްްްބާރަކާއިްްްހުރިހާްްލިބިދޭްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްދަށުންްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ކ)ްް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމި،  ވާޖިބުތަކ އްްްހުރިހާްްއަދާކުރަންޖ ހޭްްއޭނާްްއަދި ްދަށުންްްގ (

(ްްފަހ އް)5ްްްްކަނޑައަޅާްްބ ލ ހ އްޓުމަށްްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާގ ްްމަޖިލީހުގ 

ްްވަގުތުތަކުގައިްްބަލަހައްޓާްްރިޔާސަތުްްމަޖިލީހުގ ްްބަރަކުްމ ންްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ 
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ްްރ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްނުވަތަްްމ ންބަރަށްްްއ  ްބ ލ ހ އްޓުމާްްރިޔާސަތުްްދަށުންްްގ (

 ް.ކުރ ވިގ ންވ އ ވ ްސްބަތްނިްމ ންބަރަށްވ ސްްްއ ްވަގުތުތަކުގައިްހަވާލުވާ

ް

ްޖަލްސާތައްްްް .15
 

ްްޖަލްސާތައްް

ްގޮތްްްްބ ހިގ ންވާް
ްްޚާއްޞަްްްޖަލްސާތަކަށާއިްްޢާންމުްް،ބ ހިގ ންވަނީްްޖަލްސާތައްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .45

ްް.ޖަލްސާތަކަށ ވ 

.ްްޖަލްސާތަކ ވ ްްޢާންމުްްޖަލްސާތަކަކީވ ސްްްހުރިހާްްބާއްވާްްތ ރޭގައިްްދައުރުގް ް(ްށ)ްް

ްް.ޖަލްސާތަކ ވ ްޚާއްަޞްޖަލްސާތަކަކީްބާއްވާްބޭރުގައިްދައުރުން

ވަނަްމާއްދާގައިްސިއްރުްޖަލްސާްކަމުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވ46ްްްްާމިްގަވާއިދުގ ްްް)ން(ްް

ޖަލްސާތައްްފިޔަވައިްއ ހ ންްހުރިހާްޖަލްސާތަކަކީްޢާންމުކޮށްްހުޅުވާލ ވިފައިވާްް

ްޖަލްސާތަކ ވ ް.

ްބާއްވަންްް)ރ(ްް ްޖަލްސާތަކ އް ްނުވަތަ ްޖަލްސާއ އް ްބޭރު ްދައުރުން ްމަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

ްް މަޖިލީހުގ  ސަބަބުްްްތިންބައިކުޅަ)  ⅓ރައްޔިތުންގ ް މ ންބަރުންް އ އްބައި(ް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް ސޮއިކޮށްް މިްް،  ބަޔާންކޮށްް

ްް ،  ވީނަމަވ ސްްްްމާއްދާއ އްގައިްއ ހ ންްގޮތަކަށްްބަޔާންކޮށްފައިްގަވާއިދުގ ްއ ހ ން

)ސާދަ(ްދުވަހުގ ްތ ރޭގައިްއ ްޖަލްސާއ އްްނުވަތ14ްްްައ ްހުށަހ ޅުންްހުށަހަޅާތްާް

ޖަލްސާތައްްބޭއްވޭނޭގޮތްްހަމަޖައްސައިްއ ްޖަލްސާއ އްްނުވަތަްއ ްޖަލްސާތައްްް

ްބޭނު ްމާއްދާގ  ްމި ްބާއްވަންވާނ އ ވ . ްދުވަސ14ްްްްް،  މަށްމަޖިލީހުގ ްރައީސް )ސާދަ(

 ގުނާނީްބަންދުްދުވަސްތައްްހިމަނައިގ ންނ ވ ް.

ް

ްްއަންނަނިވިް،  ބަދަލުކުރ ވޭނީްްޖަލްސާއަކަށްްްސިއްރުްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .46ްޖަލްސާްްްސިއްރުް

ްޖަލްސާއ އްްްއ ،  މަޖިލީހުންްްްފ ނިގ ންްްދިމާވ އްޖ ކަމަށްްްޙާލަތ އްްްޙާލަތްތަކުން

ްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްގޮތުގައިްްޖަލްސާއ އްގ ްްސިއްރުްްބައ އްްްޖަލްސާގ ްްއ ްްނުވަތަ

ް.ްްފާސްކުރުމުންނ ވ 

ްްހާމަކުރަންޖ ހޭްްްމަޢުލޫމާތުްްސަލާމަތާގުޅޭްޤައުމީްރައްކާތ ރިކަމާއިްްޤައުމީް.1ްްް

 ް.ޖަލްސާއަކަށްވުން
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ްމަޢުލޫމާތުްްސިއްރުްްްމުޢާމަލާތ އްގ ްްމާލީްްނުވަތަްްމުޢާމަލާތ އްގ ްްވިޔަފާރީގ ް.2ްްް

 ް.ޖަލްސާއަކަށްވުންްްހާމަކުރަންޖ ހޭ

ްމަޢުލޫމާތ އްގ ްްސިއްރުްްދަށުންްްގަވާއިދ އްގ ްްނުވަތަްްދަށުންްްާޤނޫނ އްގ ް.3ްްް

 .ްޖަލްސާއަކަށްވުންްްހާމަކުރަންޖ ހޭްްްމަޢުލޫމާތ އްްްހިފަހައްޓަންޖ ހޭްްގޮތުގައި

ްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް ްސިއްރުްް ްޖަލްސާއަކަށްް ްވަދ ވޭނީްް ްމަޖިލީހުގް ް ްްޖަލްސާއ އްް

ްލިބިގ ންވާްްހުއްދަްްވަދ ތިބުމުގ ްްމާލަމަށްްްޖަލްސާކުރާް،  ހިނގަމުންދާއިރުް

ް.ްްއ ކަންޏ ވ ްފަރާތްތަކަށް

ްފަރާތުންްްމަޖިލީހުގ ްްނިންމުންތައްްްނިންމޭްްޖަލްސާއ އްގައިްްސިއްރުްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

.ްްކަމުގައ ވ ްްސިއްރުްްމަޖިލީހުގ ،  ހިމ ނޭނީްްޢާންމުކުރަންދ ންްްްރަސްމީގޮތުން

ްްފާޅުކުރ ވުނުްްރަސްމީގޮތުންްްްނިންމުންތައްްްނިންމޭްްޖަލްސާއ އްގައިްްސިއްރު

ްދައުލަތުގ ްްހިމ ނޭނީްްވާހަކަތައްްްދ ކ ވޭްްޖަލްސާއ އްގައިްްއ ފަދަްް،ކަމުގައިވިއަސް

ްް.ކަމުގައ ވ ްސިއްރު

ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްމަޖިލީހުގ ްްމަޢުލޫމާތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްސިއްރު،  ބޭނުމަށްްްގ (

،  އަނގަބަހުންްްޢާންމުގް ްްއަމީން،  ކަމުގައިވާނީްްހާމަކުރުންްްްރަސްމީކޮށްްްފަރާތުން

ްްހާމަކުރާްްްބ ހޭގޮތުންްްޖަލްސާއަކާްްްއ ،  ބަޔާނަކުންްްނ ރޭްްސޮއިކޮށްްްއޭނާްްނުވަތަ

 ް.ހާމަކުރުމ ވ ްމިންވަރަށް

ް

ްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްނުވަތަ،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްްގޮތަކަށްްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިް .47ްޖަލްސާތައްްްްޢާންމުް

،  ޖަލްސާތައްްްޢާންމުްްހިނގާްްތ ރޭގައިްްދައުރުގ ްްމަޖިލީހުގ ،  ހިނދަކުްްްކަނޑަނާޅާހާްްމަޖިލީހުން

 ް.ބާއްވަންވާނ އ ވ ްދުވަހުްތިންްމަދުވ ގ ންްހަފްތާއަކު

ް

ްްމަޖިލީހުންްްްނުވަތަ،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ހ)ް .48ްވަގުތުްްްޖަލްސާގ ް

ްފ ށުމާއިްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ،  ހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްްްގޮތަކަށްްްއ ހ ން

ްްއަންނަނިވިްްހަމަޖ ހިފައިވަނީްްވަގުތުްްޖަލްސާގ ްްމަޖިލީހުގ ްްނިންމުމާދ މ ދު

ްް.ގޮތަށ ވ ްތާވަލުގައިއ ވާ

ްޖަލްސ10:30ްްާންްއި 9:00 ްްް

ްހުސްވަގުތ11:00ްުންްއި 10:30 ްްް

ްޖަލްސ12:30ްްާްއިން 11:00 ްްް
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ްހުސްވަގުތ13:00ްުއިންް 12:30 ްްް

ްޖަލްސ14:30ްްާްއިން 13:00 ްްް

ްްމަޖިލީހުގް ްްނިންމުމާދ މ ދުްްފ ށުމާއިްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ްްމަހުގައިްްރަމަާޟންް(ްށ)ްް

ް.ްގޮތަށ ވ ްތާވަލުގައިއ ވާްއަންނަނިވިްހަމަޖ ހިފައިވަނީްްވަގުތުްޖަލްސާގ 

ްޖަލްސާްްއަށ12:00ްްްންއ10:30ްިްްް

ްހުސްވަގުތުްއަށ13:00ްްްންއ12:00ްިްްް

ްޖަލްސާްްއަށ14:00ްްްންއ13:00ްިްްް

ްްޙާލަތ އްްްްޚާއްަޞްްޖ ހޭފަދަްްްއިތުރުކުރަންްްވަގުތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްވަގުތުްްްޖަލްސާގް ްްއް ްް،ފ ނިއްޖ ނަމަްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްމ ދުވ ރިވ އްޖ ކަމަށް

ްނިންމާގޮތަކަށްްްމަޖިލީހުންްްއަހައިްްވޯޓަށްްްހުށަހަޅައިްްމަޖިލީހަށްްްއިތުރުކުރުމަށް

ްް.ނާޅައ ވ ްހުރަހ އްްމާއްދާްމިްޢަމަލުކުރުމަށް

ްހުސްވަގުތުކޮޅ އްްބަޔާންކުރާްްތާވަލުގައިްްއ ވާްްގައި(ްްށ)ްްއަދި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްްވާހަކަްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ،  ހުރ އްޖ ނަމަްްވާހަކަދައްކަންްްމ ންބަރަކު،  ޖ ހޭއިރުް

.ްްނިމުމުންނ ވ ްްހުސްވަގުތުކޮޅުް،  ދޭނީްްފުރުަޞތުްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށް

، ބުނ ްްގޮސްފައިކަމަށްްްހަމައަށްްްނިމުމަކާްްވަނީްްއ ވަގުތުްްވާހަކަްްމ ންބަރ އްގ 

ްހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ްވާހަކަްް ްކުރިއަށްް ްގ ންދިއުމަށްްް ްްމ ންބަރުް

ްްފުރުަޞތު،  ނިންމުމަށްްްވާހަކަްްދައްކަމުންދިޔަްްއޭނާ،  އިޢުތިރާުޟކުރާނަމަް

 .ދ ވިދާނ އ ވ ްހުސްވަގުތުކޮޅުްނިމުމުންްވާހަކަްްއޭނާގ ، ދިނުމަށްފަހުް

ް

މަޖިލީހުގ ްްް(ހ)ް .49ްޢަދަދުްްްޤާނޫނީް ޢަދަދަކީް ާޤނޫނީް ޖަލްސާއ އްގ ް މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް

ްއިންސައްތަ(ްއ ވ ް.ް)ފަންސަވީސ25ްްމ ންބަރުންގ ް%

ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްއ އްވ ސްްޖަލްސާއ އްްފަށަންވާނީްމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްްް(ްށ)ްް

ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްާޤނޫނީްޢަދަދުްހަމަވާނަމައ ވ ް.

މިްް،  އަހަންވާނީރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުންްއ އްވ ސްްކަމ އްްފާސްކުރުމަށްްވޯޓަށްްްް(ްނ)ްް

،  މާއްދާގ ް)ހ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްާޤނޫނީްޢަދަދުްހަމަތޯްރިޔާސަތުންްބަލައި

ްއ ްޢަދަދުްހަމަކަމަށްވާނަމައ ވ ް.
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ްވީނަމަވ ސްްް(ރ)ްް ްބަޔާންކޮށްފައި ްއ ހ ން ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގ  ްއ މައްޗަށްްްް،މި ރައްޔިތުން

މަ ރައްޔިތުންގ ް ކަމ އްް އ އްވ ސްް ލާޒިމުް ފާސްކުރުމަށްްޢަމަލުކުރުންް ޖިލީހުންް

ްް މ ންބަރުންގ  ޖުމްލަް މަޖިލީހުގ ް އަހަންވާނީް އ އްބައި(ްްް)ދ ބައިކުޅަ  ½ވޯޓަށްް

ހާޒިރުވ ތިބޭްް ޖަލްސާގައިް ނަގާް ވޯޓ އްް އ ް މ ންބަރުންް ގިނަް އަށްވުރ ް

ްވަގުތ އްގައ ވ ް.

ްްް(ްބ)ްް ސަބަބުން ހަމަނުވުމުގ ް ޢަދަދުް ާޤނޫނީް ޖަލްސާއ އްގ ް މަޖިލީހުގ ްްމަޖިލީހުގ ް

ފަސްކޮށްފިނަމަ ޖަލްސާް އ ް ނުބޭއްވިގ ންް ޖަލްސާްް،  ޖަލްސާއ އްް ނުވަތަް

ހަމަޖައްސައިފިކަމަށްވާނަމަ ހާޒިރުވިްް،  ނުބާއްވާގޮތަށްް ޖަލްސާއަށްް އ ް

ދުވަހުގ ްޖަލްސާގ ްްްްހާޒިރުނުވާްމ ންބަރުންގ ްނަންްމަޖިލީހުގ ްއ ،  މ ންބަރުންނާއި

ްޖަލްސާއަށްްހާޒިރުނުވ ވުނީްްޔައުމިއްޔާގައްިް ްއަދިްމަޖިލީހުގ  ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ .

ސަބަބުންް ތިބުމުގ ް މަސައްކަތުގައިް ރަސްމީް މަޖިލީހުގ ް ޗުއްޓީއާއިް ސަލާމާއިް

ްކަމަށްވާނަމަްއ ކަންްޔައުމިއްޔާގައިްބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ ް.

ްްނ ގުމުގައިްވަކިްމިްމާއްދާގައިްމިހ ންްއޮތްނަމަވ ސްްާޤނޫނުއަސާސީގައިްވޯޓ އްް(ްޅ)ްް

ާޤނޫނުއަސާސީގައިްްޢަ ޢަމަލުކުރާނީް ކަންކަމުގައިް ކަނޑައ ޅިފައިވާް ދަދ އްް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތުގ މަތިންނ ވ .

ް

ްްރައްޔިތުންް

ްްއ މައްޗަށްް

ްްޢަމަލުކުރަންޖ ހޭް

ްކަންކަންް

ްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ްްއ އްވ ސްކަމ އްްްްލާޒިމުކުރާްްޢަމަލުކުރުންްްމައްޗަށްްްއ ްްރައްޔިތުންް .50

ްްދ ބައިކުޅަް)ްް½ްްމ ންބަރުންގ ްްޖުމްލަްްމަޖިލީހުގ ްްއ ްްއަހަންވާނީްްވޯޓަށްްްފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ްްއ އްބައި ްހާޒިރުވ ތިބޭްްޖަލްސާއ އްގައިްްނަގާްްވޯޓ އްްްއ ްްމ ންބަރުންްްގިނަްްއަށްވުރ (

ްްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ87ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްކަމަށްްްވަގުތ އްގައި ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްްގައި(

ްްކަމ އްްްއ އްވ ސްްްލާޒިމުކުރާްްޢަމަލުކުރުންްްއ މައްޗަށްްްްރައްޔިތުން"،  ހިނދު ްކަމަށް''

ްްއަންނަނިވިްްްއ ވަނީްްބުނ ފައިްްމަްޤޞަދަށްޓަކައިްްގަވާއިދުގ ްްމިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ 

ްް.ކަންކަމަށ ވ 

 .ފާސްކުރުމަށްްްާޤނޫނ އްްްލާޒިމުކުރާްތަބާވުންްވަކިގޮތަކަށްްރައްޔިތުންް(ހ)ްް

ްްާޤނޫނ އްްްބާރުއަޅާްްނުކުރުމަށްްްނުވަތަްްޢަމަލުކުރުމަށްްްވަކިގޮތަކަށްްްރައްޔިތުންް(ްށ)ްް

 .ފާސްކުރުމަށް
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ްްާޤނޫނ އްްްހިމ ނޭްްޚަރަދުކުރަންޖ ހޭކަމ އްްްްފައިސާއ އްްްއަތުންްްރައްޔިތުންގ ް(ްނ)ްް

 .ފާސްކުރުމަށް

 ް.ފާސްކުރުމަށްްްާޤނޫނ އްްނ ގޭްޓ ކުހ އްްއަތުންްރައްޔިތުންގ ް(ރ)ްް

ްާޤނޫނ އްްްހިމ ނޭްްކުށްވ ރިވުންްްރައްޔިތަކުްްނުކުރުމުންްްނުވަތަްްކުރުމުންްްވަކިކަމ އްް(ްބ)ްް

 .ފާސްކުރުމަށް

ް.ފާސްކުރުމަށްްާޤނޫނ އްްްްހިމ ނޭްޒިންމާއ އްްަޝޚްީޞްްއުފުލަންޖ ހޭްރައްޔިތަކުް(ްޅ)ްް
 

ްްފ ށުމާއިްްްޖަލްސާތައްް

ްނިންމުންް
،  الرحيم  الرحمن  للا   بسم "ްްގަޑިޖ ހުމާއ ކު،  ފަށަންވާނީްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .51

ްމި"ްްوااله  ومن  وصحبه  آله  وعلى  للا   رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد

ްްަޞލަވާތުންނ ވ ްްޙަމްދުްްކިޔާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްޢިބާރާތުން ްްމިގޮތުގ މަތިންް.

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްމިހ ން"ްްފ ށުނީްްމަޖިލިސް"ްްކިޔުމަށްފަހުްްަޞލަވާތްްްޙަމްދު

ްް.އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ 

ްްޢިބާރާތުންްްމި"ްްالعالمين  رب  هلل والحمد"،  ނިންމަންވާނީްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

،  ޙަމްދުކުރުމަށްފަހުްްމިގޮތުގ މަތިން .ފަހުގައ ވ  ޙަމްދުކުރުމަށްްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ 

ްް.އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްމިހ ން"ްނިމުނީްމަޖިލިސްް"

،  ކިޔަވާނީްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްޞަލަވާތްްްޙަމްދުްްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައިްްމިް(ްނ)ްް

 ް.އަޑުއިވޭވަރަށ ވ ްމ ންބަރުންނަށް

ް

ް(ހ)ް .52ްނިމުންްްްޖަލްސާއ އްް

ް

ްް ގަވާއިދުގައި މިް ހިނގަމުންދާކަމަށްް ޖަލްސާއ އްް ބަޔާންކޮށްފައިވާްްމަޖިލީހުގ ް

ތ ރޭގައިް ޖަލްސާއ އްްް،  ވަގުތުގ ް މަޖިލީހުގ ް ކުރިންް ހަމަވުމުގ ް ވަގުތުް އ ް

ްއަންނަނިވިްޙާލަތްތަކުގ ްތ ރ އިންްޙާލަތ އްްދިމާވުމުންނ ވ ް.، ނިންމާލަންވާނީ

ްޖަލްސާގ ްއ ޖ ންޑާްނިމުމުންް.ް .1ްްް

ްްް2. ްްް ކުރިއަށް ޖަލްސާް ސަބަބުންް ކަމ އްގ ް ނ ތްކަމަށްްދިމާވާް ގ ންދ ވ ންް

ްރިޔާސަތަށްްފ ނުމުންް.

ނިޒާމުްް .3ްްް މަޖިލީހުގ ް ބޮޑަށްް މިންވަރަށްވުރ ް ކުރިއަށްގ ންދ ވޭް ޖަލްސާް

ްގ އްލިއްޖ ކަމަށްްރިޔާސަތަށްްފ ނުން.
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ކޮންމ ްްް(ްށ)ްް ނިންމާް ޖަލްސާއ އްް މަޖިލީހުގ ް ދަށުންް ގ ް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

ްް ޖަލްސާއ އްްނިންމާލާްސަބަބުްއ ްޖަލްސާއ އްްނިންމުމުގ ްްޙާލަތ އްގައިވ ސްްއ 

ްކުރިންްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ް.

ނިމުމުންްް(ްނ)ްް ޖަލްސާއ އްް ރައީސްް،  މަޖިލީހުގ ް މާލަމުންްް،  މަޖިލީހުގ ް މަޖިލިސްކުރާް

ނުކުންނަންދ ންްްނުކުންނަންވާނ އ ވ .ްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްމަޖިލިސްކުރާްމާލަމުންްް

ްމ ންބަރުންްއ ްމ ންބަރ އްގ ްގޮނޑީގައިްމަޑުކުރަންވާނ އ ވ ް.

(3ްއަދިް)ްްވަނަްނަންބަރުްް(2)،  ވަނަްނަންބަރާއިްް(1މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ް)ް(ރ)ްް

ދަށުން ނަންބަރުގ ް ނިންމަންޖ ހިއްޖ ނަމަ،  ވަނަް ޖަލްސާއ އްް އ ްް،  މަޖިލީހުގ ް

ބަދަލުގައި ް،  ޖަލްސާތަކުގ ް ރައީއ ހ ންް މަޖިލީހުގ ް ްްސަށްޖަލްސާތަކ އްް

 ބޭއްވިދާނ އ ވ .ްް

ް

ްްހާްރަނގަބީލުޖަް

ްވަގުތުް
މަޖިލީހުގ ްކޮންމ ްޖަލްސާއަކާްް،  ހިނދަކުްްމަޖިލީހުންްއ ހ ންްގޮތަކަށްްކަނޑަނާޅާހާް)ހ(ް .53

ްރަނގަބީލ އްްޖަހަންވާނ އ ވ .، އަންނަނިވިްވަގުތުތަކުގައި،  ވިދިގ ން

ްްް1. ްްް ފ ށުމަށް ްްޖަލްސާް ގަޑިޖ ހުމުގ  މިނ ޓ5ްްްުކަނޑައ ޅިފައިވާް )ފަހ އް(ް

ް؛ ކުރިން

ޖަލްސާްބޭއްވުމަށްްބޭނުންވާްާޤނޫނީްޢަދަދުްއ ްޖަލްސާއ އްްފ ށުމަށްްްް .2ްްް

ް؛ ބަލާއިރުްހަމަނުވާނަމަް

ްްް3. ްްް ހަމަވުމުގ  ވަގުތުް ހުސްވަގުތުކޮޅުގ ް މިނ ޓ5ްްްުޖަލްސާގ ް )ފަހ އް(ް

ް؛ ކުރިން

ްްް4. ްްް ްްއ އްވ ސް ނ ގުމުގ  ވޯޓ އްް މިނ ޓ5ްްްުމައްސަލައ އްގައިް )ފަހ އް(ް

ް؛ ކުރިން

އ ް .5ްްް މ ންބަރުންް ޢަދަދަކަށްް ވަކިް ވަގުތުް ނަގާް ވޯޓ އްް މަޖިލީހުގައިް

ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ތިބުމަށްް ހާޒިރުވ ް ގަވާއިދުންްް،  ޖަލްސާއަށްް މިް

ްް ޖަލްސާއަށް މ ންބަރުންް ޢަދަދަށްް އ ް ޙާލަތުގައިް ހާޒިރުވ ްްލާޒިމުކުރާް

ްނ ތްކަމަށްވާނަމަް.

ްފުރުަޞތުގައިްްދޭްްްމ ންބަރުންނަށްްްވާހަކަދ އްކުމަށްްްމައްސަލައ އްގައިްްއ އްވ ސްް(ްށ)ްް

ްރިޔާސަތުންްްވ އްޖ ކަންްްމިނ ޓަށް(ްްއ ކ އް)1ްްްްހަމަވުމުގ ްްވަގުތުްްކަނޑައަޅާފައިވާ
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ްްޖަހަންވާނ އ ވ ްްރަނގަބީލ އްްްގޮތުންވ ސްްްއ ންގުމުގ  ްވަގުތުްްއ އަށްފަހުްްއަދި.

ްްއަޑުްްްމައިކުގް ްްޖ ހުމާއ ކުްްްރަނގަބީލުްްގޮތުންްްއަންގައިދިނުމުގް ްްހަމަވ އްޖ ކަން

ް.ކަނޑާލަންވާނ އ ވ ްމޭޒުންްއިދާރީ

،  ޖ ހުމުންްްރަނގަބީލުްްޙާލަތ އްގައިްްކޮންމ ްްބަޔާންކުރާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްމަޖިލިސްކުރާ،  މ ންބަރުންްްްތިބިްްބޭރުގައިްްމާލަމުންްްމަޖިލިސްކުރާްްއ ވަގުތަކު

ްމާލަމަށް ްކޮންމ ،  ވަދ ް ްމ ންބަރަކުވ ސްް ްއ ް ްމ ންބަރ އްގް ް ްްގޮނޑީގައިް

 ް.އިށީންނަންވާނ އ ވ 

ް

ްްޖަލްސާތަކުގ ް

ްއ ޖ ންޑާް
ްްއް ްްއަދި.ްްއޮންނަންވާނ އ ވ ްްއ ޖ ންޑާއ އްްްޖަލްސާއ އްގައިވ ސްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .54

ްްއިޙްތިރާމުކުރަންވާނ އ ވ ްްމ ންބަރުންްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ްްއ ޖ ންޑާއަށް ްްއް .

ްްކަނޑައ ޅުމަށްފަހުްްްއ ޖ ންޑާްްއަދި.ްްރައީސ ވ ްްމަޖިލީހުގް ،  ކަނޑައަޅާނީްްއ ޖ ންޑާ

(ްހައ އް)6ްްްްމަދުވ ގ ންްްފ ށުމުގ ްްޖަލްސާްްއ ޖ ންޑާްްއ ްްވައިފިޔަްްޙާލަތ އްްްަޞޚާއް

ް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ ްގައިޓްވ ބްސައިްްމަޖިލީހުގ ްކުރިންްގަޑިއިރު

ްްނުވަތަ،  އ ދިްްނިންމުމަށްްްޖަލްސާއ އްގައިްްްއ ްްހިމަނާނީްްްއ ޖ ންޑާގައިްްްޖަލްސާގ ް(ްށ)ްް

ްްކަންކަމ ވ ްްހުށަހަޅާްްއ ދިްްްކުރުމަށް ްްއ ނގޭނ ްްސާފުކޮށްްްކަންކަންްްއ ްްއަދި.

ްްތަރުތީބުވ ސްްްއ ދޭްްކުރުމަށްްްނުވަތަްްނިންމުމަށްްްކަންކަންްްއް ްްއަދި،  މިންވަރަށް

ްް.އޮންނަންވާނ އ ވ ްއ ނގ ންްއ ޖ ންޑާގައި

ްކޮންމ ް(ްނ)ްް ްޖަލްސާއ އްގ ވ ސްް ްއ ،  އ ޖ ންޑާް ްޖަލްސާއަކަށްް ްްހާޒިރުވ ތިބިް

 ް.ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވް ްފ ންނަގޮތަށްްމ ންބަރުންނަށް

ް

ްްޖަލްސާއިންް

ްވަނުންްްްނުކުތުމާއިް
،  ދާންވ އްޖ ނަމަްްބޭރަށްްްމާލަމުންްްމަޖިލިސްކުރާްްމ ންބަރަކު، ހިނގަމުންދަނިކޮށްްްޖަލްސާއ އްް .55

ްްދ ވިދާނ އ ވ ްްބޭރަށްްްއަދާކުރުމަށްފަހުްްއިޙްތިރާމުްްރިޔާސަތަށްްް،ތ ދުވ ްްކޮޅަށް ްްހަމަް.

،  މ ންބަރުވ ސްްްވަންނަްްމާލަމަށްްްމަޖިލިސްކުރާ،  ހިނގަމުންދަނިކޮށްްްޖަލްސާއ އް،  އ ފަދައިން

 ް.ވަދ ވިދާނ އ ވް ،  އަދާކުރުމަށްފަހުްއިޙްތިރާމުްރިޔާސަތަށް

ް

ްްމަޖިލީހުގ ް

ްްޖަލްސާއ އްގައިް

ްްހުއްދަނޫންްްްކުރުންް

ްކަންކަންް

ްް.އ ވަނީއ ވ ްތިރީގައިްކަންކަންްނޫންްހުއްދަްކުރުންްޖަލްސާއ އްގައިްމަޖިލީހުގ ް .56
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ްޖަލްސާް(ހ)ްް ްއަޑުއަހަންް ްއައިސްްް ްތިބޭް ްމީހުންް ްމަޖިލީހުގް ް ްްބަހުސްގައިް

ްނުވަތަްްވާހަކަދ އްކުންްްމަޖިލީހުގައިްްގޮތަކަށްްްބ ލ ވޭފަދަްްްބައިވ ރިކުރ ވ ނީކަމަށް

ްް.ހިންގުންްޢަމަލ އްްްއ ފަދަ
ްްއ އްވ ސްްްއުނދަގޫވ ދާފަދަްްއޭނާއަށްްްގ ންދާއިރުްްވާހަކަދައްކަމުންްްމ ންބަރަކުް(ްށ)ްް

ްް.ކަމ އްކުރުން
ްްދ މ ދުންްްްރިޔާސަތާްްމ ންބަރަކާއިްްއ ްްގ ންދަނިކޮށްްްވާހަކަދައްކަމުންްްމ ންބަރަކުް(ްނ)ްް

ްް.ހުރަސްކުރުން
ްހުށަހ ޅިފައިވާް(ރ)ްް ްމައްސަލައަކާމ ދުް ްއިޢުތިރާުޟކުރާކަންްް ްނުވަތަްް

ްްވީދާލުންްްލިޔުމ އްްއ އްވ ސްްގޮތުންްދ އްކުމުގ ްމަޖިލީހަށްްނުރުހުންފާޅުކުރާކަން

ްް.ލުންލާއ އްްނުވަތަ
ްް.ބުއިންްކ އުމާއިްއ އްޗ އްްއ އްވ ސްް، ފިޔަވައިްްބުއިންްފ ންް(ްބ)ްް
ްކަމަކަށްްްވަކިްްނުވަތަްްޖަމާޢަތަކަށްްްވަކިްްހ ދުމުގައިްްހުންނަްްލައިގ ންްްމ ންބަރަކުް(ްޅ)ްް

ްފ ންނަްްމ ންބަރުންނަށްްްއ ހ ން،  ޖ ހުމާއިްްނާިޝނ އްްްނުވަތަްްބ ޖ އްްްނިސްބަތްވާ

ް.ގ ންގުޅުންްްއ އްޗ އްްއ ފަދަްގޮތަށް
ްތިބ ްްްތ ރޭގައިްްގޭގް ްްމަޖިލީހުގ ްްހިނގަމުންދަނިކޮށްްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް(ކ)ްް

ްް.ހީހ ދުންްވާހަކަދައްކައިްއަޑުގަދަކޮށްްވަރަށްްއަޑުއިވޭްމަޖިލީހަށް
ްް.ނުކުތުންްްބޭރަށްްްޖަލްސާއިންްްމ ންބަރުންްްވާހަކަދައްކަނިކޮށްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(އ)ްް
ްްލިޔުމ އްްްބާވަތ އްގ ްްއ އްވ ސްްްޢާންމުކޮށް،  މ ދުވ ރިނުކޮށްްްޓްއ ސ ކްރ ޓޭރިް(ވ)ްް

ް.ބ ހުންްމ ންބަރުންނަށް
ްމޭޒުކައިރިއަށްްްްރިޔާސަތުގ ،  ވަގުތ އްގައިްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް(މ)ްް

ްއ އްވ ސް ްމ ންބަރަކުް )އައުންް ްރިޔާސަތަށް.ް ްރައްދުކުރަންް ްބޭނުންވާް

ްމ ސ ޖ އްްްއ ،  ލިޔުމުން،  މ ދުވ ރިކޮށްްްޢާންމުްްއަމީން،  މ ސ ޖ އްވާނަމަ

ް.ް(ރައްދުކޮށްދ ވިދާނ އ ވ 
ްްމަޖިލިސްް،  ނިމުމާއ ކުއ ކީގައިްްވާހަކަދައްކާ،  ދ އްކުމަށްފަހުްްވާހަކައ އްްްމ ންބަރަކުް(ފ)ްް

ްް.ދޫކޮށްދިއުން
ްްވ އްދުމަކީްްްކޮމިޓީތަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްޖަލްސާތަކަށާއިްްމަޖިލީހުގ ްްފޯނުްްމޯބައިލްް(ދ)ްް

ްްހުއްދަކަމ ކ ވ  ްްމޯބައިލްްްްވަގުތުގައިްްކޮމިޓީގ ްްވަގުތާއިްްޖަލްސާގ ،  ނަމަވ ސްް.
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ްްމަނާކަމ ކ ވ ްްބޭނުންކުރުމަކީްްފަންކްަޝންްްފޯނުކުރުމުގ ްްފޯނުން ްްފޯނުކުރުމުގް .

ްް.ޖަވާބުދިނުމަށ ވ ްފޯނަށްްފޯނުކުރުމާއިްއ ވަނީްބުނ ފައިްކަމަށްްފަންކްަޝން

ް

ްމަޖިލީހުގ ްބަހުސްްްް .16
 

ްވާހަކަދައްކަންްްބައިވ ރިވް ްްމ ންބަރަކުްްބަހުސ އްގައިްްހިނގަމުންދާްްމަޖިލީހުގައިް(ހ)ް .57ްއ ދުންްްފުރުޞަތަށްް

.ްްއ ދޭނީއ ވ ްްއ ކަމަށް،  މ ދުވ ރިކޮށްްްސިސްޓަމްްްމައިކް،  ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ

ްމ ންބަރުންނަށްްްްމަޖިލީހުގް ،  ތަރުތީބުްްމ ންބަރުންގ ްްއ ދޭްްވާހަކަދ އްކުމަށް

ްސްކްރީނަކުން ްފ ންނަންް ްވީވަރަކުން،  ހުންނަގޮތްް ްމަޖިލީހުގ ް ްްރައީސްް

ްް.ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ 

ްމައިކްްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްވާހަކަދައްކާނީްްމ ންބަރުްްބޭނުންވާްްވާހަކަދ އްކުމަށްް(ްށ)ްް

ްްތ ދުވ ހުރ ްްކޮޅަށް.ްްތ ދުވ ހުރ ގ ންނ ވ ްްކޮޅަށް،  ބޭނުންކޮށްގ ންްްްސިސްޓަމް

،  ހުއްދައާއ ކުްްރައީސްގް ްްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރަކުްްރުވ ރިވާއުޒުްްވާހަކަދ އްކުމަށް

 ް.ހުއްދަކަމ ކ ވ ްވާހަކަދ އްކުމަކީްްއިނދ ގ ންްއިށީންދ 

ް

ްްވާހަކަދ އްކުމުގ ް

ްއަދަބުް
ްްއަންނަނިވިްްްމ ންބަރަކުވ ސްްްކޮންމ ،  ވާހަކަދ އްކުމުގައިްްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް .58

ްް.ތަބާވާންވާނ އ ވ ްއުސޫލުތަކަށް

ްްރައީސާދ މ ދުްްމަޖިލީހުގް ްްއޭނާއާއިްްވަގުތުްްވާހަކަދައްކަމުންދާްްްމ ންބަރަކުް(ހ)ްް

ްް.ނުކުރުންްހުރަސްްއ ދ މ ދުންްްމ ންބަރަކުވ ސް،  ނުހުރުމާއިްހުރަހ އްްްއ އްވ ސް

ްް.ބިނާކުރުންްވާހަކަްމ ންބަރުންގ ްމައްޗަށްްމައްސަލައ އްގ ްހުށަހ ޅިފައިވާް(ްށ)ްް

ްއިސްލާމްދީނުގް ް(ްނ)ްް ްއަސްލުތަކާްް ްދިވ ހިރާއްޖޭގައިް،  ޚިލާފުނުވ ް ްްމުގ ބަސްމޮށުް

ްްއ އްވ ސްްްްމަޖިލީހުގ ްްމަޖިލީހާއި،  ހިތައިގ ންްްޙުރުމަތްތ ރިކޮށްްްއަދަބުތަކަށް

ްޖަލްސާގ ،  ގޮތުގ މަތިންްްނ ނާންނާްްއުނިކަމ އްްްކަރާމަތަށްްްޢިއްޒަތާއިްްމ ންބަރ އްގ 

ް.ވާހަކަދ އްކުން، މުޚާޠަބުކޮށްްރިޔާސަތާ

،  އިޙްތިރާމާއ ކުގައިް،  ނަންގަންނަންވާނީްްޖ ހިއްޖ ނަމަްްނަންގަންނަންްްމ ންބަރ އްގ ް(ރ)ްް

ްްއ ހ ންް،  މ ންބަރުްްޢިއްޒަތްތ ރިްްދާއިރާގ ްްއ ،  ހަވާލާދީްްދާއިރާއާްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ް"

ްްނަންްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްދ ން،  ބުނުމަށްފަހު ،  މ ންބަރުްްޢިއްޒަތްތ ރި"ްްްނުވަތަ"

 ް.އުސޫލުންނ ވ ްކިޔާ"ްނަންްމ ންބަރ އްގ ްއ ްދ ން، ބުނުމަށްފަހުްްއ ހ ން
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ް

ްްވާހަކަދައްކަމުންް

ްްދަނިކޮށްް

ްއިށީންނަންޖ ހުންް

ްްމ ންބަރަކުްްްއ ،  ދިމާވ އްޖ ނަމަްްްކަމ އްްްއަންނަނިވިފަދަްްދަނިކޮށްްްވާހަކަދައްކަމުންްްމ ންބަރަކުް .59

ްް.އިށީންނަންވާނ އ ވ ، ހުއްޓާލައިްވާހަކަްދައްކަމުންދިޔަ

ްްހުއްޓާލުމަށްްްވާހަކަްްމ ންބަރ އްގ ްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ60ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ހ)ްް

ްް.އ ންގުންްރައީސްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ނ ގުންްމައްސަލައ އްްނިޒާމީްމ ންބަރަކުްއ ހ ންް(ްށ)ްް

 ް.ތ ދުވުންްގޮނޑިންްރައީސްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ް

ްމ ންބަރަކްުް

ްދައްކަމުންގ ންދާް

ވާހަކައ އްްް

ްހުއްޓާލުމަށްް

ްއ ންގުންް

ވާހަކައ އްް)ހ(ް .60 ދައްކަމުންދާް މ ންބަރަކުް ޖަލްސާއ އްގައިް ްމަޖިލީހުގ ް އަންނަނިވިް،

ސަބަބަކާހުރ  ތ ރ އިންް ްސަބަބުތަކުގ ް ރައީސަށްް، މަޖިލީހުގ ް ހުއްޓާލުމަށްް

ްއ ންގިދާނ އ ވ ް.

ް؛އިސްލާމްދީނުގ ްއަސްލަކާްޚިލާފުވާގޮތަށްްދައްކާްވާހަކައަކަށްވުންް.1ްް

ގަވާއިދުގައިްްް.2ްްް މިް ކަމަށްް އަދަބުތައްް ވާހަކަދ އްކުމުގ ް މަޖިލީހުގައިް

ް؛ބަޔާންކުރާްކަމަކާްތަޢާރުުޟވާްގޮތަށްްދައްކާްވާހަކައަކަށްވުން

ކަމަކާްްް.3ްްް ހިމ ނިގ ންވާް ދައްކާްްއ ޖ ންޑާގައިް ގޮތަށްް ގުޅުމ އްނ ތްް

ްވާހަކައަކަށްވުންް.

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްހުއްޓާލުމަށްްްވާހަކަްްމ ންބަރ އްގ ،  ދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

،  ހަވާލާދީްގަވާއިދަށްްމި، ސަބަބުްއަންގާްހުއްޓާލުމަށްްވާހަކައ އްްއ ، އަންގާނަމަ

ްް.ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ ްސާފުކޮށްްރައީސްްމަޖިލީހުގ 

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްހުއްޓާލުމަށްްްވާހަކަްްމ ންބަރ އްގ ،  ދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްް.އިށީންނަންވާނ އ ވ ްމ ންބަރަކުްްއ ، އަންގައިފިނަމަ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްހުއްޓާލުމަށްްްްވާހަކަްްްމ ންބަރ އްގ ،  ގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްމަޖިލީހުގ  ްރައީސްް ްމ ންބަރަކަށްް ްއް ،  އަންގައިފިނަމަް ްްމ ންބަރަކުްް

ް.ކަނޑާލަންވާނ އ ވ ްމޭޒުންްއިދާރީްއަޑުްްމައިކުގ ްްބޭނުންކުރަމުންދިޔަ
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،  ވާހަކަދ އްކުމުގައިްްތ ރޭގައިްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރަކުްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .61ްމައްސަލަްްްނިޒާމީް

ްްކޮށްފިނަމަްްކަމ އްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްނުވާނ ކަމަށްްްކޮށްގ ންްްްގަވާއިދުގައިްްމަޖިލީހުގ 

ްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރަކަށްްްއ ްްއ ކަން،  ޚިލާފުވ އްޖ ނަމަްްގަވާއިދާްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަ

ްްކަމ އްްްްކުރަމުންދިޔަްްމީހަކުްްއ ްްއ ންގުމާއ ކުްްއ ކަން.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްރައީސް

ްް.ހުއްޓާލަންވާނ އ ވ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްޢަމަލ އްްްޚިލާފުްްގަވާއިދާްްމަޖިލީހުގ ްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްނިޒާމީް،  ފ ނިއްޖ ނަމަްްމ ންބަރަކަށްްްކޮށްފިކަމަށްްްމ ންބަރަކުްްނުވަތަްްރައީސް

ްްމ ންބަރަކުްްއ ްްސަމާލުކަމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަންްްގޮތުގައިްްމައްސަލައ އްގ 

ްއަތް،  ހަދާނ ގޮތަކީްްގ ނައުމަށްްްއ ކަންްްސަމާލުކަމަށްްްމަޖިލީހުގ .ްްގ ންނަންވާނ އ ވ 

ްހަރުއަޑުންްްމިހ ން"ްްމައްސަލައ އްްްނިޒާމީްްްރައީސްްްޢިއްޒަތްތ ރި"ްްްއުފުލާލުމަށްފަހު

ްް.ބުނުމ ވ 

ްމ ންބަރަކުްްްސަމާލުކަމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްދިމާވ އްޖ ކަންްްމައްސަލައ އްްްނިޒާމީް(ްނ)ްް

ްްމ ންބަރުްްްނ ގިްްމައްސަލަްްނިޒާމީްްއ ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގް ،  ގ ނ ސްފިކަމަށްވާނަމަ

ްްގޮތ އް،  އ ވަގުތު،  އ ކަމަކާމ ދުް،  ދީްްފުރުަޞތުްްބަޔާންކޮށްދިނުމަށްްްއ ކަމ އް

ްމ ންބަރަކަށްްްމައްސަލަްްއ ،  ނިންމުމ އްގައިްްނިންމާްްއ ގޮތުން.ްްނިންމަންވާނ އ ވ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްޚިލާފުނުވާކަމަށްްްނިޒާމާ،  ރުމ ންބަްްވިްނިސްބަތްްްއ ،  ނިސްބަތްވާނަމަ

ްކުރިއަށްްްްކަމ އްްްކުރަމުންދިޔަްްމ ންބަރަކުްްއ ،  ނިންމައިފިކަމަށްވާނަމަްްްރައީސް

ްއިތުރަށްްްދ ންްްކަންތައްްްކުރަމުންދިޔަްްއޭރުްްޙާލަތ އްގައިްްއ ނޫން.ްްގ ންދ ވިދާނ އ ވ 

ް.ްްކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ 

ްްމައްސަލަްްނިޒާމީްްޖަލްސާއ އްގައި،  ނަމަވ ސްްްއޮތްްްއ ހ ންްްގައި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްްއ އިންްްނުވަތަްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްއަންނަނިވި،  ނަގަނީްްމ ންބަރުންްްްތަކުރާރުކޮށް

ްްނ ގުމުންްްމައްސަލަްްނިޒާމީ،  ފ ނިއްޖ ނަމަްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްޙާލަތ އްގައިކަމަށް

ްްމަޖިލީހުގ ްްއިޚްތިޔާރުްްނުދިނުމުގ ްްސަމާލުކަން،  ބަޔާންކޮށްްްސަބަބު،  އ ކަމަށް

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށް

ްް.ސުވާލުކުރުމަށްް.1ްްް
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ް.ރައްދުދިނުމަށްްވާހަކައަކަށްްްދައްކަމުންދާްމ ންބަރަކުް.2ްްް

ް.ގ ނައުމަށްްހުއްޓުވުމަކަށްްމަސައްކަތްްޖަލްސާގ ް.3ްްް

ް.ގ ނައުމަށްްސަމާލުކަމަށްްކަމ އްްހިނގާފައިވާްްްބޭރުގައިްމަޖިލީހުންް.4ްްް

ް.ސާފުކުރުމަށްްމަޢުލޫމާތ އްްއިދާރީް.5ްްް

ް.ތަކުރާރުކުރުމަށްްމައްސަލައ އްްނިޒާމީްްނިމިފައިވާްކަނޑައަޅައިްގޮތ އްް.6ްްް

ް.ދަނިކޮށްްވާހަކަދައްކަމުންްރައީސްްމަޖިލީހުގ ް.7ްްް

ްްމާއްދާގައިްްްވަނ84ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހިރާއްޖޭގ ް.8ްްް

ްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކުރާ

ްް.ވަގުތުްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާްއިއްވާްބަޔާންްރިޔާސީ

ްްމާއްދާގައިްްްވަނ114ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހިރާއްޖޭގ 9ް.ްްް

ްބަޔާންކުރާ ްގޮތުގ މަތިންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިް

ްްޖަލްސާއ އްްްހުވައިކުރުމުގް ްްމަާޤމުގ ްްނައިބުްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ 

ްް.ވަގުތުްހިނގަމުންދާ

ްގޮތުގ މަތިންްްްބަޔާންކުރާްްގައި(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ32ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމ10ްި.ްްް

ްް.ވަގުތުްްއިއްވާްމަޖިލީހަށްްޖަވާބުްދޭްބަޔާނަށްްރިޔާސީ

ްްތަޤުރީރުްްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ްްއްޒަތްތ ރިއަކުްޢިްްްއުމ އްގ ަޤްްބޭރު 11.ްްް

ް.ްތުވަގުްްކުރަމުންދާ

ްނަތީޖާްްްވޯޓުްްއަދިްްޖަހާފައިވަނިކޮށްްްރަނގަބީލުްްއ ހުމަށްްްވޯޓަށ12ްް.ްްް

ްް.ދ މ ދުްއ ްނުނިމ ނީސްްއިޢުލާންކޮށް

ްްރ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް 12ްް)ްްގ ( ްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ހ ންްްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

ްްމައްސަލައ އްްއް ްގުޅިގ ންްމައްސަލައަކާްދިމާވާްނަގަނިކޮށްްވޯޓ އް، ވީނަމަވ ސް

ްްމަޖިލީހުގ ްްމައްސަލައ އްްްއ ،  ގ ނައުމަށްޓަކައިްްސަމާލުކަމަށްްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ 

ްއ ްްްއ ގޮތުން.ްްހުރަހ އްނާޅައ ވ ްްމާއްދާްްމިްްހުށަހ ޅުންްްޢާންމަށްްްއަމީން

ްމ ންބަރަކަށްްްްއް ްްގޮތ އްްްނިންމާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްމައްސަލައަކާމ ދު

 ް.އަންގަންވާނ އ ވ 
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ްްނިޒާމީްްްބައ އްް

ްއުސޫލުް
ްްމަޖިލީހާްްނުވަތަްްވަގުތުްްހުށަހަޅަމުންދާްްކަމ އްްްމަޖިލީހަށްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .62

ްގޮސްގ ންްްދޫކޮށްްްމަޖިލިސްްްމ ންބަރަކުްްއ އްވ ސްްްވަގުތުްްވާހަކަދައްކަމުންދާ

ްްމަޖިލީހުގ ްްދަނޑިވަޅ އްގައިްްވާހަކަދައްކަމުންދާްްމ ންބަރަކުްްްމަޖިލީހުގ .ްްނުވާނ އ ވ 

ްްހިނގައިގ ންްްްމ ންބަރަކުްްހުރަސްވާގޮތަށްްްދ މ ދުްްމ ންބަރަކާްްއ ްްރައީސާ

ްްް.ްްނުވާނ އ ވ 

ްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްދަނޑިވަޅުްްްނަގަމުންދާްްވޯޓ އްް(ްށ)ްް

ްްމ ންބަރަކުްްްއ އްވ ސްްްކައިރިއަށްްްމޭޒުގ ްްޢާންމުގ ްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްދަނޑިވަޅު

ްް.ނުވާނ އ ވ ްގޮސްގ ން

ްއިތުރުްްްދިނުމަށްްްމަޢުލޫމާތުްްއިތުރުްްގުޅިގ ންްްވާހަކައަކާްްދައްކަމުންދާް(ްނ)ްް

ްްރަނގަޅުްްއ ންމ ްްކުރަން،  އ އީްްއ ކަމ އް،  ހިފާކަމަށްވާނަމަްްބޭނުންްްވަސީލަތ އްގ 

ްކަމ އް ްނޫންކަމަށްް ްމ ންބަރަކަށްް ްފ ނިގ ންް ްއ ކަމަށްް ްްއިޢުތިރާުޟކޮށްފިްް

ްބަހުސްކުރުމ އްނ ތި،  ކަމަށްވާނަމަ ްނަގާް ްވޯޓަކުންް ްއ ކަންްް ްްމަޖިލީހަށްްް

ްް.ނިންމިދާނ އ ވ 

ްތ ދުވ ްްްކޮޅަށްްްމ ންބަރުންްްްދަނޑިވަޅ އްގައިްްވާހަކަދައްކަމުންދާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ްްވާހަކަދައްކާްްގޮތަކަށްްްްފަދަްްއުނދަގޫވ ދާން ްްޖަލްސާއަށްްްްމަޖިލީހުގް ްްއުޅުމާއި

ްް.ހަދައިގ ންނުވާނ އ ވ 

ްރިޔާސަތާްްްމ ންބަރަކާްްއް ްްދަނޑިވަޅ އްގައިްްވާހަކަދައްކަމުންދާްްްމ ންބަރަކުް(ްބ)ްް

ްގ ންދިއުމަށްްކުރިއަށްްވާހަކަދ އްކުންްމ ންބަރަކުްއ ްހުރަސްކުރުމާއިްދޭތ ރ އިން

ްްގޮތ އްގައިްްނޫންްްގޮތުންްްނ ގުމުގ ްްމައްސަލައ އްްްނިޒާމީ،  ކަމ އްްްފަދަްްހުރަސްއ ޅޭ

ްް.ކޮށްގ ންނުވާނ ވ 

ްްޒާތީްްސީދާްްމ ންބަރ އްގް ްް، މައްސަލައ އްގައިްްހިނގަމުންދާްްމަޖިލީހުގައިް(ްޅ)ްް

ްނުވަތަްްްމ ންބަރަކުްްއޮތްްްމަްޞލަޙަތ އްްްމާލީްްސީދާްްނުވަތަްްއޮތްްްމަްޞލަޙަތ އް

ްްއ ،  މީހަކުްްއޮތްްްމަްޞލަޙަތ އްްްމަޤާމަކާގުޅޭްްނުވަތަްްވަޒީފާއަކާްްއަދާކުރާ

ް.ްްނުވާނ އ ވ ްވޯޓުދީގ ންްްމައްސަލައިގައި
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ްްމ ންބަރ އްގ ް

ްްލަޙަތުްމަޞްް

ްްޙިމާޔަތްކުރުންް

ްްބ ލ ވޭނ ްްްކަމުގައިް

ްޙާލަތްތައްް

ްކުރާްްމ ންބަރަކުްްބ ލ ވ ނީްްޙިމާޔަތްކުރުންކަމުގައިްްްލަޙަތުމަްޞްްޒާތީްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް .63

ްގޮތ އްގ ްްއިޚްތިޔާރުކުރާްްގުޅޭގޮތުންްްްމަސައްކަތާްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްސަބަބުންްްޢަމަލ އްގ 

ްކަމަކަށްްްކަންކަމުންކުރ ްްއަންނަނިވިްްްނުސީދާގޮތުންްްނުވަތަްްްސީދާގޮތުންްްސަބަބުން

ްް.ވާނަމައ ވ ްމަގުފަހިވާކަމަށް

ްނުވަތަްްްމަތިވުމަށްްްއަގުްްމުދަލ އްގ ްްހުރިްްމިލްކިއްޔާތުގައިްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ްް

 .ދ މ ހ އްޓުމަށްްްއަގުްއ ްއ ގޮތުގައި

ްނ ތިދިއުމަށްްްޒިންމާއ އްްްްޒިންމާއ އްކަމުގައިވާްްމާލީްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

 ް.ދިއުމަށްްކުޑަވ ގ ންްްނިސްބަތްްޒިންމާގ ްއ ްނުވަތަ

 ް.ލިބިދިނުމަށްްއަލަށްްތިމާއަށްްޙައްޤ އްްމާލީްކުރިންނ ތްްތިމާއަށްް(ްނ)ްް

 ް.އިތުރުވ ގ ންދިއުމަށްްްއާމްދަނީއ އްްލިބޭްތިމާއަށްް(ރ)ްް

ްނުވަތަްްްޕާޓްނަރިޝޕ އް،  ޔޫނިއަނ އްްްޓްރޭޑް،  ޖަމާޢަތ އްްް،ޖަމްޢިއްޔާއ އްް(ްބ)ްް

ްްއިސްވ ރިޔަކަށްވުމަށްްްތަނ އްގ ްްހިނގަމުންދާްްމަސައްކަތ އްްްއ ފަދަްްއ ނޫންވ ސް

 ް.ޢައްޔަންވުމަށްްމަާޤމަކަށްްފޯރުވޭފަދަްނުފޫޒުްނުވަތަ

 

ްްމ ންބަރ އްގ ް

ްްލަޙަތުްމަޞްް

ްްޙިމާޔަތްކުރުންް

ްްނުބ ލ ވޭނ ްްްކަމުގައިް

ްޙާލަތްތައްް

މަސައްކަތްކުރަނީްްް .64 ޙިމާޔަތްކުރަންް މަްޞލަޙަތުް އަމިއްލަް އޭނާގ ް މ ންބަރަކުް މަޖިލީހުގ ް

ްޙާލަތްތަކުގައ އްްނުބ ލ ވޭނ އ ވ ް.ކަމުގައިްއަންނަނިވިް

މަޖިލީހުގ ްްް(ހ)ް ކަމ އްް ބަޔާންކުރާް ާޤނޫނ އްގައިް ނުވަތަް ާޤނޫނުއަސާސީގައިް

 މ ންބަރ އްގ ްހައިސިއްޔަތުންްކުރުންް.

މ ންބަރަކުް(ްށ)ްް މީހަކަށްް،  މަޖިލީހުގ ް ވަކިް ސަބަބުންް އޭގ ް ގޮތަކީް ޢަމަލުކުރިް އ ް

 ރައްޔިތުންތަކަކަށްްއޭގ ްފައިދާްލިބޭކަމަކަށްވުން.ފައިދާވުމަށްވުރ ްބޮޑަށްްގިނަް

އ ްގިންތީގައިްތިބިްގިނަް،  މަޖިލީހުގ ްމ ންބަރަކަށްްފައިދާއ އްވުމާްއ ކުއ ކީގައިްް(ްނ)ްް

 ރައްޔިތުންތަކަކަށްްއޭގ ްފައިދާްލިބޭކަމަކަށްވުންް.

 

މަޖިލީހުގ ްރައީސްގ ްް

އަމުރަށްްމ ންބަރުންްް

ްކިޔަމަންވުންް

ދ މިއޮތްހާް(ހ)ް .65 ޖަލްސާއ އްް ްމަޖިލީހުގ ް ރައީސްްް،  ހިނދަކުްް މަޖިލީހުގ ް

ާޤނޫނުއަސާސީއާއިްމިްގަވާއިދާްއ އްގޮތްވާްގޮތުގ މަތިންްކުރާްކޮންމ ްއަމުރަކަށްްް

ްމ ންބަރުންްފުރިހަމައަށްްކިޔަމަންވާންވާނ އ ވ ް.

ްް

ް

އަމުރަކަށްްމ ންބަރަކުްމިްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގ މަތިންްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްކުރާްްް(ްށ)

ރައީސްްް،  ކިޔަމަންވުމަށް،  ކިޔަމަންނުވ އްޖ ނަމަ މަޖިލީހުގ ް މ ންބަރަކަށްް އ ް
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ްޢިބާރާތަކީްް ްބޭނުންކުރާނ  ްމަޖިލީހުގ ްރައީސް ްމިކަމަށް ނަޭޞޙަތްތ ރިވާންވާނ އ ވ .

މ ންބަރުް ޢިއްޒަތްތ ރިް އިއްވުމަށްފަހު(ް ނަންް ދާއިރާގ ް މ ންބަރ އްގ ް )އ ް ް"

ްމަތްތ ރިކޮށްްހިއްތ ވުމަށްްނަޭޞޙަތްތ ރިވަން"ް.ގަވާއިދަށްްޙުރު

މ ންބަރަކުްްް(ްނ)ްް ނަޭޞޙަތްތ ރިވުމުންވ ސްް ފަދައިންް ގައިވާް )ށ(ް މާއްދާގ ް މިް

އިންޒާރުކުރަންވާނ އ ވ .ްް،  ކިޔަމަންނުވ އްޖ ނަމަ އޭނާއަށްް ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް

ްމ ންބަރ  ް")އ  ްޢިބާރާތަކީ ްބޭނުންކުރާނ  ްރައީސް ްމަޖިލީހުގ  ްދާއިރާގ ްްމިކަމަށް އްގ 

ޙުރުމަތްތ ރިކޮށްް ގަވާއިދަށްް މ ންބަރުް ޢިއްޒަތްތ ރިް އިއްވުމަށްފަހު(ް ނަންް

ްހިއްތ ވުމަށްްއަދިވ ސްްއ އްފަހަރުްދަންނަވަން.ްދ ންްޖ ހޭނީްނަންްއިއްވަން"ް.

ގޮތުގ މަތިންް(ރ)ްް ގައިވާް )ނ(ް އ ްމ ންބަރަކުްް،  އިންޒާރުކުރުމުންވ ސްް،  މިްމާއްދާގ ް

މަޖިލިސްްދޫކޮށްފައިްދިއުމަށްްއ ްމ ންބަރަކަށްްއ ންގުމުގ ްް، ކިޔަމަންނުވ އްޖ ނަމަ

ްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްލިބިގ ންވ އ ވ ް.

ރައީސްްްް(ްބ)ްް މަޖިލީހުގ ް އ ންގުމަށްް މ ންބަރަކަށްް ދޫކޮށްދިއުމަށްް މަޖިލިސްް

)މަޖިލީހުގައިްއ ްމ ންބަރ އްްއިއްވަނީްްްްބޭނުންކުރާނ ްޢިބާރާތަކީް"އަޅުގަނޑުްމި

ނަން( ދާއިރާގ ް ގ ް،  ހިމ ނިގ ންވާް ނަން(ް )މ ންބަރުގ ް މ ންބަރުް ޢިއްޒަތްތ ރިް

ްް.ނަންް"

މަޖިލީހުގ ްރައީސްްމ ންބަރ އްގ ްނަންް،  މިްމާއްދާގ ް)ބ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިންް(ްޅ)ްް

ްް،  އިއްވައިފިނަމަ ބައިގައި އޮތްް ބާކީް ޖަލްސާގ ް މ ންބަރަކަށްް ބައިވ ރިވުމުގ ްްއ ް

ްއ ްމ ންބަރަކުްވަގުތުންްޖަލްސާްދޫކޮށްްދާންވާނ އ ވ .،  ޙައްުޤްގ އްލޭނ އ ވ .ްއަދިް

މަޖިލީހުގ ްރައީސްްމ ންބަރ އްގ ްނަންް،  މިްމާއްދާގ ް)ބ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިންް(ކ)ްް

ްް ދިއުމަށް ދޫކޮށްް ޖަލްސާް މ ންބަރަކުް އ ް މިްް،  އިންކާރުކޮށްފިނަމައިއްވުމުންް

އ ްް،  އ ްމ ންބަރަކުްޖަލްސާއަށްްހާޒިރުވ ނ ތްކަމަށްްބަލައި،  ގަވާއިދުގ ްބޭނުމަށް

ްށްްލިބިގ ންވ އ ވ ް.ސަޖަލްސާްކުރިއަށްްގ ންދިއުމުގ ްބާރުްމަޖިލީހުގ ްރައީ

މަޖިލީހުގ ްޖަލްސާއ އްްކުރިއަށްގ ންދ ވ ންްނ ތްްމިންވަރަށްްމަޖިލީހުގ ްނިޒާމުްްް(އ)ްް

މަޖިލީހުގ ްޖަލްސާްއ ހ ންްވަގުތަކަށްްފަސްކުރުމުގ ްބާރުް،  އްޖ ކަމަށްވާނަމަގ އްލި

ްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްލިބިގ ންވ އ ވ ް.
ް
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ްްްމ ންބަރުންގ ް

ްހަމަތައްްްްސުލޫކީް
ްްޤަދަރާއިްްމަޖިލީހުގ ްްބަހައްޓަންވާނީްްއަބަދުވ ސްްްޢަމަލުތައްްްމ ންބަރުންގ ް(ހ)ް .66

ްްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ ްްދ މ ހ އްޓޭނ ްްއަބުރުްްްކަރާމާތާއިްްަޝރަފާއި ްްމަޖިލީހުގް .

 .ްްއިޙްތިރާމުކުރަންވާނ އ ވ ްއަބަދުވ ސްްމ ންބަރުންްްމަޖިލީހުގ ްރޫޙަށްްގަވާއިދުގ 

ްްމާލީްްނުވަތަްްފައިދާއ އްްްނުޙައްުޤްްހައިސިއްޔަތުންްްމަާޤމުގ ްްއަދާކުރާްްމަޖިލީހުގައިްް(ްށ)ްް

 ް.ނުވާނ އ ވ ްހޯދައިގ ންްފަރާތަކުންްއ އްވ ސްްއުޖޫރައ އްްްނުވަތަްލަޙަތ އްމަޞްް

ްޢާންމުް(ްނ)ްް ްކޮމިޓީންް ްކަނޑައަޅާްް ްއުސޫލުތަކ އްގ މަތިންް ްްހަދިޔާ،  މ ނުވީް

 .ްްަޤބޫލުކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ 

ްލިބޭގޮތަށްްްްއަގު،  މ ނުވީްްއުސޫލުތަކ އްގ މަތިންްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީންްްޢާންމުް(ރ)ްް

ްޙަރަކާތ އްްްްއ އްވ ސްްްއ ފަދަްްލިޔ ްްނޫސްމަޖައްލާއަށް،  ވާހަކަދައްކައިްްތަނ އްގައި

 ް.ނުވާނ އ ވް ްހިންގައިގ ން

ްްއ އްޗ އްގައިްްްދޭހަވާގޮތަށްްްލިޔުމ އްކަންްްރަސްމީްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ްބ)ްް

ްްއ ހ ންްްމ ންބަރަކު،  ޙައްޤުްްްބޭނުންކުރުމުގ ްްނިާޝނ އްްްނުވަތަްްސޮއިކުރުމުގ 

 .ްްދީގ ންނުވާނ އ ވ ްފަރާތަކަށްްްއ އްވ ސް

ްްކުރިންްްްހޯދުމުގ ްްނުވަތަްްކުރިންްްލިބުމުގ ްްމ ންބަރަކަށްްްމަޢުލޫމާތުްްސިއްރުް(ްޅ)ްް

ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްސޮއިކޮށްްްލިޔުމުގައިްްއަހުދުގ ްްއ ،  އަހުދުވ ްްއަންނަނިވި

ްް.ރައްދުކުރަންވާނ އ ވ 

ްްވާޖިބުްްއަދާކުރާްްހައިސިއްޔަތުންްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް"

ްމަޢުލޫމާތުްްލިބޭްްއަހުރ ންނަށްްްގޮތުގައިްްމަޢުލޫމާތުގ ްްސިއްރުްްއަދާކުރުމުގައި

ްްހުއްދަކުރާްްްގަވާއިދުްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްމަޢުލޫމާތުްްފ ންނަްްނުވަތަ

ްްއަހުރ ންްްދޫނުކުރުމަށްްްފަރާތަކަށްްްއ އްވ ސްްްއ ހ ންް،  މ ނުވީްްގޮތ އްގ މަތިން

 ."ްްއަހުދުވަމ ވ 

ް

ްބަޔާންްްްމާލީްްްނުވަތަްްްބަޔާންްްްފައިސާގ ްްްމުދަލާއިް  .19
ް

ްްމުދަލާއިްްްމ ންބަރުންގ ް

ްްބަޔާންްްްފައިސާގ ް

ްްބަޔާންްްްމާލީްްްނުވަތަް

ްތައްޔާރުކުރުންް

،  ތައްޔާރުކުރަންވާނީްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހުގ ް .67

ްްއ ކ އް)1ްް ްްމުއްދަތަކަށ ވ ްްއަހަރުދުވަހުގ ( ްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާނުގ ްްފައިސާގ ްްމުދަލާއި.

ްްއ ކ އް)1ްްްްބޭނުމަށްްްބަޔާނުގ  ްްހިނގަމުންދާް،  ބ ލ ވޭނީްްމުއްދަތުކަމުގައިްްއަހަރުދުވަހުގ (



 

51 
 

27ްްްްމަހުގ ްްމޭްްއަހަރުގ ްްއަންނަްްްވިދިގ ންްްފ ށިގ ންްްދުވަހުންްްވަނ28ްްަްްމަހުގ ްްމޭްްއަހަރުގ 

 ް.ދުވަހަށ ވ ްވަނަ

ް

ްްމ ންބަރުންގ ް

ްްފައިސާގ ްްްމުދަލާއިް

ްްމާލީްްްނުވަތަްްްބަޔާންް

ްހުށަހ ޅުންްްްބަޔާންް

ްބަޔާން،ްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހުގ  (ހ)ް .68

ްގޮތުންްްހިމ ނޭްްދަރިންވ ސްްްނުފުރޭްްއަހަރ18ްްުްްއަދިްްފިރިން/އަނބިން

ްދުވަހުގ ްްވަނ31ްްަްްމަހުގ ްްއޮގަސްޓުްްއަހަރ އްގް ްްމީލާދީްްްކޮންމ ްްތައްޔާރުކޮށް،

 3ް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްޢާންމަށްްްއަމީންްކުރިން

ްބަޔާންްްްމާލީްްނުވަތަްްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

، ފ ށިގ ންްްތާރީޚުންްްހުވައިކުރާްްމ ންބަރުކަމުގ ްްމ ންބަރ އްގް ްްއ   ،ހުށަހަޅަންވާނީ

ްްއ ކ އް)1ްް ްްވުމުންނ ވ ްްފުރިހަމަްްއަހަރުދުވަސް( ްްއ ކ އް)1ްް. ްއަހަރުދުވަސް(

ްހިސާބުްްއަހަރީްްމ ންބަރަކުްްއ ، ވަކިވ އްޖ ނަމަްމ ންބަރަކުްްްކުރިންްފުރިހަމަވުމުގ 

ްް.ނުޖ ހޭނ އ ވ ްހުށަހަޅާކަށް

ްްޢާންމަށްްްްއަމީންްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމިގޮތުންް(ްނ)ްް

ްް.ދޭންވާނ އ ވ ްޢާންމުްްއަމީންްމަޖިލީހުގ ްމ ންބަރަކަށްްްއ ްލިޔުމ އްްްލިބުނުކަމުގ 

ްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރުގ ްްހުށަހަޅާްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްްމާލީްްްދަރިންގ ްްނުފުރޭްްްއަހަރ18ްްުްްއަދިްްފިރިންް/އަނބިންްްބަޔާން،ްްމާލީްްނުވަތަ

ްބަޔާން ްނުހިމ ނޭގޮތުން،ް ްރައްޔިތުންގ ް ްމަޖިލީހުގ ް ްްވ ބްސައިޓުގައިް

4ްްް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ 

ްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރުންގ ްްހުށަހަޅާްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް)ބް(ްް

ްބަޔާންކުރާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްލިބުމުން،ްްޢާންމަށްްްއަމީންްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަ

ްްހަތ އް)7ްްްްފ ށިގ ންްްތާރީޚުން ްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްއ ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްްޢާންމުްްްއަމީންްްޖ ނ ރަލްއަށްްްއޮޑިޓަރްްކޮޕީްްބަޔާންތަކުގ ްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންތަކުގ 

5ްް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ 
ް

ްްމ ންބަރުންގ ް

ްްފައިސާގ ްްްމުދަލާއިް
ްްމާއްދާގައިވާްްްވަނ76ްްަްްނޫނުއަސާސީގ ާޤްްބަޔާނަކީްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާނަކީްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިް .69

ް.ވާންވާނ އ ވ ްްބަޔާނަކަށްްްމާލީްްްނުވަތަްްބަޔާނަކަށްްްފައިސާގް ްްމުދަލާއިްްްހުށަހަޅާް،  ގޮތުގ މަތިން

 
)ހ(68ްްްގަވާއިދުގ ްް 3  ް(ފުރަތަމަްއިޞްލާޙުގަވާއިދަށްްގ ނ ވުންުް،2020ްޖުލައ1ްްިއިޞްލާޙުކުރ ވިފައިްް)ވަނަްމާއްދާގް 
)68ްްގަވާއިދުގ ްް 4  އިޞްލާޙްު(ފުރަތަމަްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުންުް،2020ްޖުލައ1ްްި)ްް(ްއިޞްލާޙުކުރ ވިފައިރވަނަްމާއްދާގް 

 އިޞްލާޙު(ފުރަތަމަްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2020ްޖުލައ1ްްި)ްއިތުރުކުރ ވިފައިް)ބ(ވަނަްމާއްދާގް 68ްްގަވާއިދުގ ްް 5
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ްްމާލީްްްނުވަތަްްްބަޔާންް

ްްއޮންނަންވީްްްބަޔާންް

 ގޮތްް

ް

ްްފައިސާގ ްްްމުދަލާއިް

ްްމަލީްްްނުވަތަްްްބަޔާންް

ްްހުށަނޭޅުމުންްްްބަޔާންް

ްފިޔަވަޅުްްްއަޅާް

ްްމުދަލާއިްްްތ ރޭގައިްްމުއްދަތުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައިްްް)ހ(މާއްދާގް ްްވަނ68ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް .70

ްްއް ްްގޮތުގ މަތިންްްއަންނަނިވިްްހުށަނާޅައިފިނަމަްްބަޔާންްްމާލީްްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގް 

ްް.އ ޅޭނ އ ވ ްފިޔަވަޅުްމ ންބަރަކާމ ދު

ްނިޔަލަށްްްްމުއްދަތުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ68ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ހ)ްް

15ްްްއިތުރުްް،ހުށަނާޅައިފިނަމަްްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއި

ްްފަނަރަ) ްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔުމަކުންްްހުށަހ ޅުމަށްްްބަޔާންްްމަލީްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްް.އ ންގުންްްމ ންބަރަކަށްްއ ްްޢާންމުްއަމީން

ްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރަކުްްއ ްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްމަޖިލީހުގް ްްނަންްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްް،ހުށަނާޅައިފިނަމަްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަ

ްް.އިއްވުންްްރައީސްްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާގައި

ްްމުދަލާއިްްހުށަހ ޅިްގޮތުގ މަތިންްނަންބަރުގައިވާްވަނަް(1)ްގ (ްހ)ްމާއްދާގ ްމިް(ްނ)ްް

ް،ނީސްހަމަނުވަްްއަހަރު(ްްއ ކ އް)1ްްްްބަޔާނަށްްްމާލީްްްނުވަތަްްބަޔާނަށްްްފައިސާގ 

ްްބަޔާންްްމަލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއި  ،ވަކިވ އްޖ ނަމަްްމ ންބަރުކަމުން

ްް.ނުޖ ހޭނ އ ވ ްޅާކަށްހުށަހަ

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްނަންްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްންގޮތުގ މަތިްްގައިވާ)ށ(ްްްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްނުވަތަްްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރަކަށްްްއ ްްދ ން،  އިއްވުމަށްފަހު

ްްބަޔާންްްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްބައިވ ރިވ ވޭނީްްބައްދަލުވުމ އްގައިްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ހުށަހ ޅުމަށްފަހުގައ ވ ްބަޔާންްމަލީްނުވަތަ

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްނަންްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްންގޮތުގ މަތިްްގައިވާށ(ްް)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްހަމައަށްްްްހުށަހ ޅުމާްްބަޔާންްްމަލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގް ްްމުދަލާއި،  ށްފަހުމައިއްވު

ްްދަދުޢަްްްޖ ހޭްްދުވާލަކަށްްްމުސާރައިންްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ްްދުވަހަކަށްްްކޮންމ ްްހިނގާ

ްް.ދާނ އ ވ ްކ ނޑ މުން
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ްއ ހ ނިހ ންްމުއައްސަސާތަކުންްކުރާްއަމުރުްޝަރުޢީްއަދްިް  .20
 

ްްމ ދުްއަމުރާްްޝަރުޢީް

ްއަމަލުކުރާނ ގޮތްް
ްްމަޖިލީހުގ ްްމުވައްޒަފަކަށްްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކަށްްްނުވަތަްްމ ންބަރަކަށްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ް .71

ްނުވަތަްްްހޯދުމަށްްްމަޢުލޫމާތ އްްްއ އްވ ސްްްގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތަކާްްރަސްމީ

ްމުއައްސަސާއަކުންްްދައުލަތުގ ްްނުވަތަްްކޯޓަކުންްްަޝރުޢީްްހުށަހ ޅުމަށްްްލިޔުމ އް

ްއ ްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކުްްއ ްްނުވަތަްްމ ންބަރަކުްްއ ،  އަމުރުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

ްށްްއިމްތިޔާޒަްްމަޖިލީހުގް ްްއަދިް،  ގޮތުގ މަތިންްްގަވާއިދުގައިވާްްްމިްްމުވައްޒަފަކު

ްްއަމުރަކާްްަޝރުޢީްްވަތަނުްްއިދާރީްްއ ،  ގޮތ އްގ މަތިންްްނާންނާނ ްްއުނިކަމ އް

ް.ްޢަމަލުކުރަންވާނ އ ވ ްއ އްގޮތަށް

ްނުވަތަްްްއޮފިސަރަކަށްްްނުވަތަްްމ ންބަރަކަށްްްގޮތުގ މަތިންްްްގަވާއިދުގައިވާްްމިް(ްށ)ްް

،  ކަމަށްވާނަމަްްރައްދުކުރ ވިއްޖ ްްއަމުރ އްްްަޝރުޢީްްނުވަތަްްއިދާރީްްމުވައްޒަފަކަށް

،  އަވަހަކަށްްްވީހާވ ސްްްމުވައްޒަފަކުްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކުްްއ ްްނުވަތަްްމ ންބަރަކުްްއ 

ް.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްލިޔުމުން، އ ކަން

ްއ ،  މުވައްޒަފަށްްްނުވަތަްްއޮފިސަރަށްްްނުވަތަްްމ ންބަރަށްްްރައްދުވިްްއަމުރުްްއ ް(ްނ)ްް

،  ގޮތުގ މަތިންްްއ އްގޮތްވާްްްއުސޫލުތަކާްްކަނޑައ ޅިފައިވާްްްރައްދުކޮށްފައިވަނީްްްއަމުރު

ްްކޮމިޓީންްްްސުލޫކުްްއިމްތިޔާޒާއިްްތ ރޭގައިތޯްްގަވާއިދުގ ްްާޤނޫނާއިްްއަދި

ްނުވަތަްްޙައްަޤކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްސަބަބުންްްއަމުރުގ ްްއ ްްއަދި.ްްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ 

ް.ްްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ ްކޮމިޓީންްއ ްއާދޭތޯވ ސްްއުނިކަންްއިމްތިޔާޒަކަށް

ްްނުވަތަްްއިދާރީްްްމުވައްޒަފަކަށްްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކަށްްްނުވަތަްްމ ންބަރަށްްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ްްމަޖިލީހުގ ްްއަދިްްތ ރޭގައިްްގަވާއިދުގ ްްާޤނޫނާއި،  އަމުރުކޮށްފައިވަނީްްްަޝރުޢީގޮތުން

، ނޫންކަންްްނުވަތަްްގޮތުގ މަތިންކަންްްނާންނާނ ްްއުނިކަމ އްްްއިމްތިޔާޒުތަކަށް

ްްރައީސަށްްްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތ އްްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީންްްްސުލޫކުްްއިމްތިޔާޒާއި

 ް.އަންގަންވާނ އ ވ 

ް

ްްގޮތުންްްްބ ލުމުގ ްްމަޖިލީހުންްްހިންގިކަމ އްްްމުއައްސަސާއަކުންްްދައުލަތުގ ްްނުވަތަްްސަރުކާރުންް .72ްދާއިރާްްްތަބާވުމުގ ް

ްްމަޢުލޫމާތުްްްމީހަކާބ ހޭްްދިންްހ ކިބަސްްްމަޖިލީހަށްްްނުވަތަްްޔައުމިއްޔާްްބައްދަލުވުމ އްގ ްްބޭއްވި

ްްގަވާއިދުްްްމިްްދޫކުރުމަކީްްނުވަތަްްހާމަކުރުމަކީްްދަށުންްްއަމުރ އްގ ްްއ އްވ ސްްްގޮތަކުންްްއ އްވ ސް



 

54 
 

ްްނޫނ ވ ްްކަމ އްްްހުއްދަކުރާ ްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްގަވާއިދުގ ްްާޤނޫނާއިްްކަންކަމުގައިްްއ ނޫން.

ްްސުލޫކުްްްއިމްތިޔާޒާއިްްމަޖިލީހުގ ،  ގޮތުގ މަތިންްްނާންނާނ ްްއުނިކަމ އްްްއިމްތިޔާޒަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްްމަޖިލީހުގް ްްއަމުރުތަކަށްްްަޞއްޙަްްކުރ ވޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްއުސޫލުގ ްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީން

ް.ްތަބާވާންވާނ އ ވ ްމުވައްޒަފުންް، އޮފިސަރުންނާއި ،މ ންބަރުންނާއި

ްވަޒީރުންނާްސުވާލުކުރުންް  .21

 

ްްވަޒީރުންނާް

ްްސުވާލުކުރުމުގ ް

ްވަގުތުް

73. ްްް ގަވާއިދުގ  74ްްްްމިް ްްވަނަ ފ ށިގ ން އ ވ80ްްްްާމާއްދާއިންް ނިޔަލަށްް މާއްދާގ ް ވަނަް

ްއ ވަނީް ްދަށުނ98ްްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްް،  މާއްދާތަކުގައި ްމާއްދާގ  ްޖަލްސާއ އްގ ްް،  ވަނަ މަޖިލީހުގ 

ހިމ ނިގ ންް ޢަމަލުްް،  އ ޖ ންޑާގައިް ސުވާލުކުރުމުގައިް ވަޒީރަކާް ޖަލްސާއ އްގައިް މަޖިލީހުގ ް

 އުސޫލުތަކ ވ ް.ކުރ ވޭނ ް

ް

ްްސުވާލުކުރުމަށްް

ްދިނުންްްްނޯޓިސްް
ްްސުވާލުގް ްްބޭނުންވާްްކުރަންްްވަޒީރަކާްްއ ،  ސުވާލުކުރ ވޭނީްްވަޒީރަކާްްމ ންބަރަކަށްް(ހ)ް .74

14ް،  ފޮނުވައިްްްލިޔުމުންްްްވަޒީރަކަށްްްއ ،  މ ދުވ ރިކޮށްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގް ްްނޯޓިސް

ްްސާދަ) ،  ދިނުމަށްފަހުްްްފ ށިގ ންްްްތާރީޚުންްްނޯޓިހުގ ްްއ ްްމުއްދަތުްްދުވަހުގ (

ްްޖަލްސާއ އްގައ ވ ްްމަޖިލީހުގ  (ްސާދަ)14ްްްްބަޔާންވ ގ ންވާްްްއަކުރުގައިްްމި.

ް.ހިމ ނިގ ންވ އ ވ ްްދުވަސްތައްވ ސްްްބަންދުްްރަސްމީ،  ގުނުމުގައިްްމުއްދަތުްްދުވަހުގ 

ްްކުރިންވ ސްްްދުވަހުގ (ްްސާދަ)14ްް،  ނަމަވ ސްްްއ ހ ންއޮތްްްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްލިޔުމަކުންްްމަޖިލީހަށްްތައްޔާރުވ ފައިވާކަމަށްްވަޒީރުްބުދާރީވުމަށްޖަވާްމަޖިލީހަށް

14ްްްްލިބުމުންްްމަޖިލީހަށްްްްފަރާތުންްްވަޒީރ އްގ ްްލިޔުމ އްްްްމިފަދަ.ްްއ ންގިދާނ އ ވ 

ްްޖަލްސާގައިްްމަޖިލީހުގ ްްސުވާލުކުރުންްްވަޒީރަކާްްއް ،  ކުރިންވ ސްްްދުވަހުގ (ްްސާދަ)

ް.ްލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށްްްގ މަޖިލީހުްއިޚްތިޔާރުްއ ޖ ންޑާކުރުމުގ 

ްވަޒީރަކާްްމ ންބަރަކު،  ދިނުމުގައިްްްނޯޓިސްްްސުވާލުގ ްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްބ ލޭނީްްސުވާލ އްކަމަށް.ްްނޯޓިހ ކ ވ ްްވަކިްްދޭނީްްސުވާލަކަށްްްކޮންމ ްްކުރަންބޭނުންވާ

ްްބައިކުރ ވިފައިނުވާްްބައިތަކަށްްްއަދިްްދިގުނުވާނ ގޮތަށްްްފޮޅުވަތަށްވުރ (ްްފަހ އް)5ްް

ްްސުވާލ ވ ްްއ އްްްކުރާްްގޮތަށް ްްސުވާލާްްްއ ްްސުވާލާއިްްއ އްްްމައިގަނޑުްްނުވަތަ.

ްްއަދިް،  ހިމ ނޭްްމައްޗަށްްްްސުވާލުގ ްްގިނަނޫންްްސުވާލަށްވުރ ްްދ ްްއިތުރުްްގުޅިފައިވާ

ްް.ސުވާލ ވ ްކުރ ވޭ، ގޮތުގ މަތިންްދިގުނުވާނ ްފޮޅުވަތަށްވުރ (ްފަހ އް)5ްްޖުމްލަ
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ްއިދާރާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްނޯޓިސްްްސުވާލުގ ްްބޭނުންްްކުރަންްްވަޒީރަކާްްމ ންބަރަކުް(ރ)ްް

ްްސުވާލ އްްްއ ްްއިދާރާއިންްްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރަށްްްފޮނުވަންޖ ހޭްްސުވާލ އްްްއ ،  ލިބުމުން

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްލިޔުމުން ްމަޖިލީހުގ ްްތާރީޚަކަށްވާނީްްނޯޓިހުގ ްްސުވާލުގ .

ްްތާރީޚ ވ ްްފޮނުވިްްްނޯޓިހ އްްްއ ްްއިދާރާއިން ްްމުއްދަތުްްނޯޓިހުގ ްްސުވާލުގ ްްއަދި.

 .ފ ށިގ ންނ ވ ްތާރީޚުންްއ ްގުނާނީ

ް

ްްނޯޓިހުގައިްްްސުވާލުގ ް

ްްހިމ ނ ންޖ ހޭް

ްކަންކަންް

ްްކަންކަންްްްއަންނަނިވިްްނޯޓިހުގައިްްސުވާލުގ ްްދޭްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ74ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި  .75

ްް.ހިމަނަންވާނ އ ވ 

ް؛ސުވާލުްވ ވޭްވަޒީރުގ ްފުރިހަމަްނަމާއިްރަސްމީްމަާޤމުް)ހ(ްް

ް؛ކުރަންްބޭނުންވާްސުވާލުްނުވަތަްސުވާލުތަކުގ ްފުރިހަމަްޢިބާރާތްްް)ށް(ްް

ްމަޖިލީހުގައިްހިމ ނޭްހައިސިއްޔަތާއި،ްސުވާލުކުރާްމ ންބަރުް)ން(ްް ،ްް މ ންބަރ އްގ ްްއ 

ް؛ނަމާއިްސޮއި

 ތާރީޚު.ް)ރ(ްް

ް

ްްސުވާލަށްްްްވަޒީރުންް

ްދިނުންްްްޖަވާބުް
ްްކުރ ވޭްްވަޒީރަކާ،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްްގޮތަކަށްްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ހ)ް .76

،  ހާޒިރުވ ްްވަޒީރަކުްްއ ،  ޖަލްސާއަށްްްއ ޖ ންޑާކޮށްފައިވާްްދިނުންްްޖަވާބުްްސުވާލަށް

ްޖަވާބުްްްސުވާލަށްްްއ ،  ފުރުަޞތުގައިްްދޭްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ،  ޖަލްސާގައިްްއ 

ްް.ދޭންވާނ އ ވ 

ސުވާލުނަމަް)ށް(ްް އ އްް ކުރ ވިފައިވަނީް ވަޒީރަކާް ްއ ް ޖަވާބުްް، ސުވާލުގ ް އ ް

ްް އ 5ްްްްއ އްވ ސްގޮތަކުން )ފަހ އް(ްމިނ ޓަށްވުރ ްދިގުވ ގ ންްނުވާނ އ ވ .ްއަދިް

ްް ސުވާލާއިވަޒީރަކާ އ އްް މައިގަނޑުް ްކުރ ވިފައިވަނީް ގުޅުންހުރިްް، ސުވާލާް އ ް

ސުވާލުކަމުގައިވާނަމަް ދ ް ްއިތުރުް ،ްް ޖަވާބު ސުވާލުގ ް )ފަހ އް(5ްްްމައިގަނޑުް

ްތ ރ އިންްސުވާލ އްގ ް ްއިތުރުްސުވާލުގ  ްއަދި ްދިގުވ ގ ންްނުވާނ އ ވ . މިނ ޓަށްވުރ 

ްް ވީހާވ ސްްް،ް.ްޖަވާބުދޭނީ(ްމިނ ޓަށްވުރ ްދިގުވ ގ ންްނުވާނ އ ވ އް)ދ2ްްޭޖަވާބު

 ސުވާލުގ ްމައިނުކުތާއަށްްސީދާްމުޚާޠަބުވާގޮތަށ ވ .،ްކުރުކޮށް

ް
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ްްޖަވާބުދިނުންް

ްޙާލަތްތައްްްްލާޒިމުވާް
ްސުވާލަށްްްކުރ ވޭްްވަޒީރަކާ،  ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމިް .77

ްކަމ އްްްތ ރ އިންްްކަންކަމުގ ްްއަންނަނިވިްްސުވާލަކީްްއ ،  ލާޒިމުވާނީްްޖަވާބުދިނުންްްވަޒީރަކުްްްއ 

ްް.ސުވާލަކަށްވާނަމައ ވ ްނުހިމ ނޭ

ގޮތުގް ް(ހ)ްް ކަންކުރާނ ް އޭނާް ދިމާވ އްޖ ނަމަް ކަމ އްް ނުވަތަް ލަފައަކަށްް ވަޒީރުގ ް

ް؛އަންދާޒާއަކަށްްއަހާފައިވުން

ް؛އ ކުލ ވިގ ންވުންސުވާލުކުރާްމ ންބަރުގ ްޒާތީްމަޞްލަޙަތ އްްް(ްށ)ްް

ް؛ޢާންމުކޮށްްާޝއިޢުކޮށްފައިވާްމަޢުލޫމާތ އްްހޯދުމަށްްއ ދިފައިވުންްް(ްނ)ްް

ް؛ަޝރުޢީްކޯޓ އްގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލައ އްގ ްމަޢުލޫމާތަށްްއ ދިފައިވުންް(ރ)ްް

ް؛އ ކުވ ރިްަޤއުމަކަށްްއިޙްތިރާމުްކުޑަވާްބާވަތުގ ްސުވާލަކަށްވުންް(ްބ)ްް

ްއަންނަނިވިްކަންކަމުގ ްތ ރ އިންްކަމ އްްހާމަކުރަންޖ ހޭްސުވާލަކަށްވުން.ް(ްޅ)ްް

ތ ރ އިންްްް.1ްްް މަޝްވަރާތަކުގ ް ކުރ ވޭް މަޖިލީހުގައިް ވަޒީރުންގ ް

ް؛ޢާންމުކޮށްފައިނުވާްވާހަކަތަކާއިްލިޔުންތައްްހާމަކުރަންޖ ހޭްފަދަްކަމ އް

ކުރިންްްް.2ްްް އައުމުގ ް ވަގުތުް ްހާމަކޮށްފިނަމަހާމަކުރުމުގ ް އ ކަމުންް،

ް؛ނުރަނގަޅުްއަސަރ އްްފޯރަފާނ ފަދަްކަމ އް

އަންނަްް.3ްްް ސަމާލުކަމަށްް ވަޒީރ އްގ ް އ ް ގޮތުގައިް މަޢުލޫމާތުގ ް ސިއްރުް

ދައުލަތުގ ް ހާމަކޮށްފިނަމަް މަޢުލޫމާތ އްް އ ް އަދިް ގުޅުންހުރިް ދައުލަތާް

ސަލާމަތަށްްއުނިކަންްއަތުވ ދާނ ްްަޤއުމީްް،ްއަމިއްލަްވ ރިކަމުގ ްބާރަށާއި

ް؛ފަދަްކަމ އް

ާޤނޫނ އްގ ްދަށުންްހާމަކުރުންްހުއްދަނޫންްމަޢުލޫމާތ އްްހާމަކުރަންޖ ހޭްްް.4ްްް

 ފަދަްކަމ އްް.
ް

ްްް(ހ)ް .78ްސުވާލުކުރުންްްއިތުރުް ގަވާއިދު ކުރ74ްްްްާމިް ފޮނުވައިް ނޯޓިސްް ގޮތުގ މަތިން،ް މާއްދާގައިވާް ވަނަް

ސުވާލަކަށްްވަޒީރަކުްދޭްޖަވާބަކާްގުޅިގ ން،ްނުވަތަްއޭނާއާްކުރ ވުނުްސުވާލަކާް

ކުރުމުގ ްް ސުވާލުް އިތުރުް އަނގަބަހުން،ް ދިނުމ އްނ ތި،ް ނޯޓިސްް ގުޅިގ ން،ް

ބަރުންނަށްްލިބިގ ންވ އ ވ .ްްފުރުަޞތުްއ ްސުވާލުކުރިްމ ންބަރަށާއިްއ ހ ންްމ ން

އިތުރުް މ ންބަރުް ސުވާލުކުރިް އަބަދުވ ސްދޭނީ،ް ފުރުަޞތުް ފުރަތަމަް މިގޮތުންް

އިތުރުް އ އަށްފަހުް އަދިް ކުރުމަށ ވ .ް ސުވާލ އްް އ ް އޮތްނަމަް ސުވާލ އްް
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ހުޅުވާލ ވޭްް މިގޮތުންް ހުޅުވާލާނީއ ވ .ް ފުރުަޞތުް އިތުރުް މ ންބަރުންނަށްް

ސުވާލުކުރުމަށް ްްްްފުރުަޞތުގައިް ގިނަވ ގ ން ލިބޭނީް މ ންބަރަކަށްް 45ްްކޮންމ ް

ް)ސާޅީސްްފަހ އް(ްސިކުންތ ވ ް.

ވަޒީރަކުްދޭްޖަވާބަކާްގުޅިގ ން،ްމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްއޭނާއާްއިތުރުްްް(ްށ)ްް

ްް ކުރިއަށްގ ންދާނީ، ވަގުތުް ދިނުމުގ ް ޖަވާބުް )ތިރީސް(30ްްްްސުވާލުކުރުމާއި،ް

)ތިރީސް(ްމިނ ޓުްގުނަންްފަށާނީ،ްނޯޓިސްްދިނ30ްްްްމިނ ޓުްވަންދ ންނ ވ .ްއ ްް

 6ްސުވާލަށްްވަޒީރުްދޭްޖަވާބުްދީްނިމޭްހިސާބުންނ ވ ް.

ް

ްްދޭްްްވަޒީރަކުް

ްްޖަވާބާމ ދުް

ްބަހުސްކުރުންް

ްްސުވާލަކަށްްްްކުރާްްވަޒީރަކާްްމ ންބަރަކު،  ގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްވަނ74ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް .79

ްްއ އްވ ސްްްްއިތުރުްްނުވަތަ،  ބަހުސްކުރ ވޭނީްްމަޖިލީހުގައިްްޖަވާބަކާމ ދުްްދޭްްވަޒީރަކުްްއ 

ްމަޖިލީހަށްްްއ ކަންްްގަވާއިދުންްްގޮތުގައިްްްމައްސަލައ އްގ ްްވަކި،  އ ޅޭނީްްްފިޔަވަޅ އް

 .ްްހުށަހ ޅިގ ންނ ވ 

ް

ްްޖަވާބުްްްލިޔުމުންް

ްހޯދުންް
ް(ހ)ް .80

ްް

ްމަޖިލިސް،  ހާޒިރުނުވ ްްޖަލްސާއަކަށްްްމަޖިލީހުގ ،  ސުވާލަކީްްކުރާްްވަޒީރަކާ

ްމާއްދާއަށްްްމި،  ޖަވާބ އްކަމުގައިވާނަމަްްބޭނުންވާްްހޯދަންްްލިޔުމުން،  މ ދުވ ރިކޮށް

ްޖަވާބުްްސުވާލުގ ްްއ ،  ފޮނުވުމުންްްމ ދުވ ރިކޮށްްްއިދާރާްްމަޖިލީހުގ ްްސުވާލުްްހަވާލާދީ

ްްޖަވާބުްްއޭނާގ ،  ވަޒީރުްްްދޭްްޖަވާބުްްސުވާލުގ ްްއ .ްްދޭންވާނ އ ވ ްްލިޔުމުންްްވަޒީރު

ްް.މ ދުވ ރިކޮށ ވ ްރައީސްްމަޖިލީހުގ ްނީފޮނުވާ

76ްްްްގަވާއިދުގ ްްމިްްްގުޅޭގޮތުންްްޖަވާބުދިނުމާ،  ހިނދުގައިވ ސްްްޖަވާބުދޭްްލިޔުމުންް(ްށ)ްް

ްްއ ކަމާގުޅޭް،  އުސޫލުތައްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ77ްްަްްމާއްދާއާއިްްވަނަ

ްް.ހިނގާނ އ ވ ، ޖަވާބުދިނުމުގައިވ ސްްލިޔުމުން، ނިސްބަތުން

ްމ ންބަރަށްްރައްދުކުރާްްް(ްނ)ްް ްޖަވާބުްސުވާލުކުރި ްދޭ ްވަޒީރު ްދަށުން ްގ  ް)ހ( ްމާއްދާގ  މި

ދުވަހުގ ްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާގައިްމަޖިލީހުގ ްއަމީންްޢާންމުްއިއްވައި،ްމަޖިލީހުގ ް

ްާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ .ޔައުމިއްޔާގައި،ްއ ްޖަވާބުްއުނިއިތުރ އްްގ ނައުމަކާނުލައްިް

 
)78ްްގަވާއިދުގ ްް 6  ވަނަްއިޞްލާޙްު(4ް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނ2022ްުްްޖޫނ27ްްއިޞްލާޙުކުރ ވިފައިްް)(ްށވަނަްމާއްދާގް 
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ް

ްބިލާގުޅޭްޢާންމުްއުސޫލުްްް .22
 

ްްމަޖިލީހަށްް

ްްބިލުްްްތަޢާރުފުކުރ ވޭް

ްގޮތްްްްއޮންނަންވީް

،  ގޮތުންްްއުސޫލ އްގ ްްޢާންމުްްއޮންނަންވާނީް،ބިލ އްވ ސްްްކޮންމް ްްތަޢާރުފުކުރ ވޭްްމަޖިލީހަށްް .81

 .ްއ އްގޮތަށ ވ ްމިންގަނޑުތަކާްއަންނަނިވި

ް.އޮތުންްްސުރުޚީއ އްްބިލުގ ް(ހ)ްް

ްްތަޢާރުފ އްްްްބަޔާންކޮށްްްބިލ އްކަންްްއ ކުލަވާލާފައިވާްްބޭނުމަކަށްްްކޮން،  ކޮންކަމަކާގުޅޭް(ްށ)ްް

ްް.ހިމ ނުން

ް.އޮތުންްޖަހާފައިްްނަންބަރު، ބަހައިްމާއްދާތަކަކަށްް(ްނ)ްް

ް.އޮތުންްްސުރުޚީއ އްްއަރިމަތީްމާއްދާއ އްގ ްްއ ްމާއްދާއ އްގައިވ ސްްކޮންމ ް(ރ)ްް

ް.އޮތުންްތާރީޚ އްްފަށާނ ްޢަމަލުކުރަންް(ްބ)ްް

ް.އޮތުންްމާނަްްލަފްޒުތަކުގ ްބަސްތަކާއިްމުހިންމުްްބޭނުންކޮށްފައިވާްބިލުގައިް(ްޅ)ްް

ްއ ް(ކ)ްް ްބިލުް ްއ ،  ާޤނޫނަކަށްވ އްޖ ނަމަް ްާޤނޫނުގ ް ްދަށުންް ްްގަވާއިދުް

ްްގަވާއިދުް،  ކަނޑައ ޅުމާއިްްދާއިރާތައްްްހަދަންޖ ހޭނ ްްގަވާއިދު،  ހަދަންޖ ހޭކަމަށްވާނަމަ

ްތާރީޚ އްްްނިންމަންޖ ހޭނ ްްހަދައިްްގަވާއިދު،  ފަރާތަކާއިްްހިންގާނ ްްހަދައި

ްް.ކަނޑައ ޅުން

ްްޖަދުވަލުތަކަކީްްއް ،  ފާހަގަކުރުމާއިްްއ ކަން،  ހިމ ނޭނަމަްްޖަދުވަލ އްްްއ އްވ ސްް(އ)ްް

ް.ކަނޑައ ޅުންްބައ އްކަންްާޤނޫނުގ 

ްްް)ވ(ްް އ އްވ ސް އަރިމަތީްބިލުންް ނުވަތަް މާއްދާއ އްް ނުވަތަް ބާބ އްް ާޤނޫނ އްގ ް

ސުރުޚީއ އްްއިްޞލާޙުކުރާނަމަ،ްއ ްބާބ އްްނުވަތަްމާއްދާއ އްްނުވަތަްއަރިމަތީްް

ބިލުގައިްް އަކުރަށްް އަކުރުންް ގޮތަށްް އޮތްް ާޤނޫނ އްގައިް އ ް ސުރުޚީއ އްް

ްތަކުރާރުކުރުންް.

ްބިލާް(މ)ްް ްގުޅިގ ންް ްއ އްވ ސްް ްާޤނޫނ އްް ްނުވަތަް ްާޤނޫނ އްގް ް ްްމާއްދާއ އްްް

ްްފާހަގަކުރުންްްއ ކަން،  އުވާލަންޖ ހޭނަމަް ްްއ ކުގައިްްާޤނޫނ އްްްޢަމަލުކުރަމުންދާ.

ްްބައިތައްްްްއުވާލަންޖ ހޭްްާޤނޫނަކުން،  ދަނޑިވަޅުތަކުގައިްްނުހިމ ނޭްްއުވާލުންކަމަށް

ްއ ްްްނުވަތަ.ްްހިމ ނުންްްބިލާއ ކުގައިްްލިޔުމ އްްްއ ނގޭނ ްްއަކުރަށްްްއަކުރުންްްވަކިން
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ްއަކުރަށްްްއަކުރުން  ބިލުގައިްްއ ްްބައިްްހުށަހަޅާްްއުނިކުރުމަށްްްާޤނޫނަކުން

ްް.އޮތުންްތަކުރާރުކުރ ވިފައި

ް.ބަޔާންކުރުންްސަބަބުްހުށަހ ޅިްބިލުް(ފ)ްް

މާލީްްް)ދ(ްް ނުވަތަް އިްޤތިާޞދީް ނުވަތަް ނުވަތަްޝަރުޢީް ާޤނޫނީް ސަބަބުންް ބިލުގ ް

އަސަރުތަކާއި،ްއ ފަދަްާޤނޫނ އްްއަތުވ އްޖ ނަމަްބަދަލުްްސިޔާސަތުތަކަށްްކުރާނ ްް

ްއަންނަންޖ ހޭްކަންކަންްނުވަތަްކުރަންޖ ހޭނ ްޚަރަދުތައްްބަޔާންކުރުންް.

ރޑްްޑޮކިއުމަންޓްގ ްސޮފްޓްްކޮޕީއ އްްްހުށަހަޅާްބިލުގ ްހާޑްްކޮޕީގ ްއިތުރުން،ްވަް(ްތ)ްް

 .ހުށަހ ޅުން

ް

ްބިލުްތަޢާރުފުކުރުންް  .23
ް

ްސިޔާސީްްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްސަރުކާރުންނާއިްްހުށަހަޅާނީްްބިލުްްމަޖިލީހަށްް(ހ)ް .82ްތަޢާރުފުކުރުންް

،  ހުށަހަޅާނީްްމަޖިލީހަށްްްބިލުްްހުށަހަޅާްްސަރުކާރުންް.ްްމ ންބަރުންނ ވ ްްޕާޓީތަކުންނާއި

ްއޭނާްްނުވަތަްްލީޑަރުްްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީގ ްްނިސްބަތްވާްްސަރުކާރު

ްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި.ްްމ ދުވ ރިކޮށ ވ ްްމ ންބަރ އްްްްޕާޓީގް ްްއ ްްކަނޑައަޅާ

ްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީއ އްގ ްްއ ްްހުށަހަޅާނީްްމަޖިލީހަށްްްބިލުްްޕާޓީތަކުން

.ްްމ ދުވ ރިކޮށ ވ ްްމ ންބަރ އްްްްޕާޓީއ އްގ ްްއ ްްކަނޑައަޅާްްއޭނާްްނުވަތަްްލީޑަރު

ް.އަމިއްލައަށ ވ ްމ ންބަރަކުްއ ްހުށަހަޅާނީްބިލުްހުށަހަޅާްމ ންބަރުން

ްްހިމ ނިފައިވާނަމަްްްބިލުގައިްްކަމ އްްްއުފުލަންޖ ހޭްްޒިންމާއ އްްްލީމާްްދައުލަތުންް(ްށ)ްް

ްް.ފާހަގަކުރުމ ވ ްއ ކަމ އް

ްްފައިސާއ އްްްްއިތުރުްްއަތުންްްރައްޔިތުންގ ްްނުވަތަްްނަގަންޖ ހޭން ްްޓ ކުހ އްްްދައުލަތުންްްް(ނ)ްް

ްްފަރާތަކަށްްްްއ އްވ ސްްްސީދާގޮތުންްްމާލިއްޔަތުންްްދައުލަތުގ ްްނުވަތަްްނަގަންޖ ހޭނ 

ްކަމ އްްްގ ންނަންޖ ހިދާނ ްްއުނިއިތުރ އްްްނުވަތަްްކަމ އްްްްދޭންޖ ހިދާނ ްްފައިސާއ އް

ް .ސަރުކާރުންނ ވް ްހުށަހ ޅޭނީ(ްބިލުްްމަނީ)ްލ އްބިްއ އްވ ސްްހިމ ނޭ

ްްސަރުކާރުގ ްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްފ ށުމާއ ކުްްދައުރ އްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ްްސަރުކާރުންްްލިސްޓ އްްްބިލުތަކުގ ްްހުރިްްހުށަހަޅަންްްދައުރަކަށްްްއ ްްފަރާތުން

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ  ްމަޖިލީހުގ ްްލިބުމުންްްލިސްޓުްްއ ،  އަދި.
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ްްފޮނުވަންވާނ އ ވް ްްލިސްޓުްްއ ްްމ ންބަރުންނަށްްްްހުރިހާްްްރައީސް ،  ނަމަވ ސްް.

،  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުްްލީޑަރާްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރާއިްްްމ ޖޯރިޓީްްމަޖިލީހުގ 

ްއ ްްމަޖިލީހުގ ްްބިލުްްްއ ނޫންްްފޮނުވާްްހުށަހ ޅުމަށްްްމަޖިލީހަށްްްފަރާތުންްްސަރުކާރުގ 

 .ްްހުރަހ އްނާޅައ ވ ްމާއްދާްްމިްއ ޖ ންޑާކުރުމަކަށްްދައުރަށް

ް

ްްބިލުގ ް

ްސްޕޮންސަރުންް
ްްޕާޓީއ އްގ ްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްނުވަތަްްބިލ އްނަމަވ ސްްްސަރުކާރުގ ް(ހ)ް .83

ްބިލުްްްމަޖިލީހަށް،  ބިލ އްނަމަވ ސްްްމ ންބަރ އްގ ްްއަމިއްލަްްްނުވަތަްްނަމަވ ސްްްބިލ އް

ްްބިލ އްްްމަޖިލީހަށް.ްްވ ސްޕޮންސަރ ްްބިލުގ ްްއް ،  މ ންބަރަކީްްތަޢާރުފުކުރާ

ްއ ްްްސާބިތުކުރުމަށްްްރުހުމާއ ކުގައިކަންްްޙަީޤީޤްްމ ންބަރުގް ްްއ ްްތަޢާރުފުކުރ ވ ނީ

ްްފްޙާއ އްގައިްަޞްްކޮންމ ްްނަންޖަހައިްްމ ންބަރުގ ްްހުށަހަޅާްްބިލުްްއް ްްބިލުގައި

ްް.އޮންނަންވާނ އ ވ ްްސޮއިްމ ންބަރުގ 

.ްްނޫނ ވ ްްލާޒިމ އްްްހުރުންްްމ ންބަރަކުްްތާއީދުކުރާްްބިލަކަށްްްތަޢާރުފުކުރާްްމަޖިލީހަށްް(ްށ)ްް

.ްްކުރ ވިދާނ އ ވ ،  އ ކަންްްތާއީދުކުރާނަމަްްމ ންބަރަކުްްބިލަށްްްއ ،  އ ހ ންނަމަވ ސް

 ް.ންނ ވ ސްޕޮންސަރުްްކޯްބިލުގ ްމ ންބަރުންނަކީްްތާއީދުކުރާްބިލަށްްއ ްއ ގޮތުން

ް 

ްްއ ްްތަޢާރުފުކުރާއިރުްްބިލުްްދަށުންްްގ (ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ82ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ހ)ް .84ްމޭޓްްއ ސްޓިްްކޮސްޓްް

  ،ކުރަންޖ ހޭކަމަށްވާނަމަްްްޚަރަދ އްްްއ އްވ ސްްްބަޖ ޓުންްްދައުލަތުގ ްްގުޅިގ ންްްބިލަކާ

ްޚަރަދުވާނ ކަމަށްްްއ ކަމަށްްްއަލީގައިްްމަޢުލޫމާތުގ ްްލިބ ންހުރިްްއ ވަގުތަކު

ްދައުލަތަށްްްްގުޅިގ ންްްބިލާްްއ ްްއަދި  ،ތަފްޞީލުްްްއޭގ ްްމިންވަރާއިްްއަންދާޒާކުރާް

ްމިްްމިންވަރުްްއާމްދަނީގް ްްލަފާކުރާްްލިބޭނ ކަމަށްްްލިބޭނ ކަމަށްވާނަމަްްއާމްދަނީއ އް

ްކޮސްޓްް  ،އ އްގޮތަށްްްނަމޫނާއާްްއ ވާްްހިމަނާފައިްްގައ2ްްިްްޖަދުވަލުްްގަވާއިދުގ 

ް.ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްބިލާއ ކުްތައްޔާރުކޮށްްއ ސްޓިމޭޓްއ އް

ްްހުށަހަޅާްބިލަށްްދަށުންްމާއްދާގް ްވަނ94ްަްމާއްދާއާއިްވަނ93ްަްގަވާއިދުގ ްމިް(ްށ)ްް

ްއ ސްޓިމޭޓްްްކޮސްޓްްްްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައިްްމިްްއިޞްލާޙުތަކާއ ކުވ ސް

ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ  ްހުށަހަޅާްްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ98ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްއަދި.

ްކަންކަމުގ ްްއ ްްއަސަރ އްކުރާނަމަްްްއ އްވ ސްްްމާލިއްޔަތަށްްްދައުލަތުގ ްްކަންކަމުގައި

 ް.ހިނގާނ އ ވ ްްއުސޫލުްމިްމައްޗަށްވ ސް
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ް

ްްދަފްތަރުގައިް

ްޝާއިޢުކުރުންް
ްދަފްތަރުގައިްްމަޖިލީހުގ ،  ނަންބަރާއ ކުްްްސުމާރުްްސުރުޚީއާއިްްބިލ އްގ ްްތަޢާރުފުކުރާްްމަޖިލީހަށްް .85

ްްފުރަތަމަްްްބިލުގ ްްއ ،  ބަލާނީްްތަޢާރުފުވ އްޖ ކަމަށްްްބިލ އްްްމަޖިލީހަށް.ްްާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ 

 .ންނ ވ އިއްވުމުްްމަޖިލީހަށްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްސުރުޚީްްބިލުގ ްްއ ،  ގޮތުންްްއިއްވުމުގ ްްކިޔުން

 

 .ްްޢާންމ ވ ްްއަމީންްމަޖިލީހުގ ްތަރުތީބުންްނަންބަރުްސުމާރުްނަންބަރުދޭނީްސުމާރުްބިލަށްް .86ްނަންބަރުްްްސުމާރުް

ްތިންްކިޔުންްްް .24
 

ް.ްކިޔުމ ވ (ްތިނ އް)3ްްހިމ ނިގ ންވަނީްބިލ އްގައިް(ހ)ް .87ްކިޔުންްްްބިލުގ ް

ްސުރުޚީްްބިލުގް ،  ގޮތުންްްތަޢާރުފުކުރުމުގ ްްބިލުްްކިޔުމަކީްްފުރަތަމަް.1ްްް

ްް.އިއްވުމ ވް ްއިއްވާްމަޖިލީހަށް

ްްމަރުޙަލާއާއިްްްބަހުސްކުރުމުގް ްްޢާންމުކޮށްްްބިލާމ ދުްްއް ްްކިޔުމަކީްްދ ވަނަް.2ްްް

ްކޮމިޓީއ އްގ  ްމަރުޙަލާގައިް ްބިލުް ްތަފްޞީލުކޮށްް ްދިރާސާކޮށްް

ް.މަރުޙަލާއ ވ ްއިްޞލާޙުކުރ ވ މުންދާ

ްްމަޖިލީހުންްްްނިމިގ ންްްމަރުޙަލާްްކޮމިޓީއ އްގ ްްކިޔުމަކީްްތިންވަނަް.3ްްް

ްްއ ހުމުގ ްްވޯޓަށްްްބިލަށް،  ހުށަހ ޅުމަށްފަހުްްބިލުްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން

ްބަހުސްްްއ ްްމަރުޙަލާއާއިްްބަހުސްގ ްްއ ންމ ފަހުގ ްްކުރ ވޭްްބިލާމ ދުްްކުރިން

ްއިއްވާްްސުރުޚީްްްބިލުގ ްްކުރިންްްއ ހުމުގ ްްވޯޓަށްްްބިލަށް،  ނިމުމުން

ްް.މަރުޙަލާއ ވ 

ްްބިލުގ ްްހަމައ ކަނިްްއިއްވާނީްްމަޖިލީހަށްްްކިޔުމުގައިްްތިންވަނަްްކިޔުމުގައާއިްްފުރަތަމަް(ްށ)ްް

 .ސުރުޚީއ ވ ްނުވަތަްނަންްރަސްމީ

ް

ްބަހުސްގ ްްއިބްތިދާއީްްބިލުގ ،  އ އީ.ްްމަރުޙަލާއަކަށ ވ ްްދ ްްބ ހިގ ންވަނީްްކިޔުންްްދ ވަނަްްބިލ އްގ ް .88ްކިޔުންްްްދ ވަނަް

 ް.މަރުޙަލާއ ވ ްދިރާސާކުރ ވ މުންދާްކޮމިޓީއަކުންްބިލު، މަރުޙަލާއާއި

ް

ްްބިލުްްްއިއްވައިްްކިޔުންްްފުރަތަމަްްބިލ އްގ ވ ސްްްކޮންމ ްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށްް(ހ)ް .89ްބަހުސްްްްއިބްތިދާއީް

ްްހަތ އްް)7ްް،  ތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހުް ްްބިލުގް ްްއ ،  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހުްްްދުވަހުގ (

ްްބާއްވަންވާނ އ ވ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގް ްްބަހުސ އްްްއިބްތިދާއީ ،  އ ހ ންނަމަވ ސް.
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(ްތިނ އް)3ްް،  މަޝްވަރާދީފިނަމަްްލީޑަރުްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރާއިްްްމ ޖޯރިޓީްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ބޭއްވިދާނ އ ވް ްބަހުސްްއިބްތިދާއީްބިލ އްގ ްްދިނުމަށްފަހުްނޯޓިސްްދުވަހުގ 

ްމައްޗަށްްްއަސާސްތަކުގ ްްމައިގަނޑުްްބިލުގ ްްއ ،  ބަހުސަކީްްްއިބްތިދާއީްްބިލ އްގ ް(ްށ)ްް

ްްއ އްވ ސްްްބިލަށްްްމަރުޙަލާގައިްްއ .ްްކުރުމ ވ ްްބަހުސްކުރާްްމަޖިލީހުގައިްްމ ންބަރުން

ްްބިލުގައިްްްއ ،  އަމާޒުވާނީްްބަހުސްްްއ ްްއަދި.ްްނޯންނާނ އ ވ ްްހުށަހ ޅުމ އްްްއިްޞލާޙ އްް

ްްއ ްްްނުވަތަްްއުސޫލުތައްްްމައިގަނޑުްްހިމ ނިގ ންވާންވާނ ްްނުވަތަ،  ހިމ ނިގ ންވާ

ްްމައިގަނޑުްްހިމ ނިގ ންނުވާްްްނުވަތަ.ްްމައްޗަށ ވ ްްފާހަގަކުރުމުގ ްްދާއިރާތައް

ްްމައްޗަށ ވ ްްހިމ ނުމުގ ްްއުސޫލުތައް ްްަޝރުޢީްްނުވަތަްްާޤނޫނީްްބިލަކުންްްއ ފަދަ.

ްްނުރަނގަޅުްްނުވަތަްްހ ޔޮްްކުރާނ ްްސިޔާސަތުތަކަށްްްމާލީްްނުވަތަްްއިްޤތިޞާދީްްނުވަތަ

ްްމައްޗަށ ވް ްްއަސަރުތަކުގ  ްްބަދަލު،  އަތުވ އްޖ ނަމަްްާޤނޫނ އްްްއ ފަދަްްނުވަތަ.

ްް.މައްޗަށ ވ ްްޚަރަދުގ ްްކުރަންޖ ހޭން ްްނުވަތަ.ްްމައްޗަށ ވ ްްކަންކަމުގ ްްއަންނަންޖ ހޭން 

ްބަހުސްްްއ .ްްގަޑިއިރ ވ (ްްރ އްހަތަް)4ްްްްގިނަވ ގ ން،  ވަގުތަކީްްބަހުސްގް ްްއިބްތިދާއީް(ްނ)ްް

ްްއަހަންވާނ އ ވ ްްވޯޓަކަށްްްފ ނޭތޯްްބަލައިގަންނަންްްްބިލު،  ނިމުމުން ްބިލުްްއ .

ްްބާޠިލުވީއ ވ ްްބިލުްްއ ްްއ ހިސާބުން،  ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްްބަލައިގަންނަން ްްއ ްްއަދި.

 ް.ނުކުރ ވޭނ އ ވ ްޢާރުފ އްތަްއަލުންްމަޖިލީހަކަށްްބިލ އްްއ ްދ ންްދައުރުގައި

ްް
ްްޖަވާބުދާރީވުމަށާއިް

ްްފަހުބަހަށްް

ްފުރުޞަތުދިނުންް

ްބިލަށްްްހުށަހ ޅުމަށާއިްްބިލުްްމަރުޙަލާގައިްްބަހުސްގް ްްއިބްތިދާއީްްބިލ އްގ ް(ހ)ް .90

15ްްްޖުމްލަްްމ ންބަރަށްްްހުށަހަޅާްްބިލުްްއ ްްބުނުމަށްްްފަހުބަސްްްޖަވާބުދާރީވުމަށާއި

ްްފަނަރަ) ްްދޭންވާނ އ ވ ްްފުރުަޞތ އްްްގ މިނ ޓު( ްްބަހުސްްްްއިބްތިދާއީްްބިލުގ .

ްްފަނަރަ)15ްްްްއ ،  ހިނގަމުންދާއިރުް ްްބައިބަޔަށްްްްނުވަތަްްއ ކުގައިްްމިނ ޓު(

.ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްްމ ންބަރަށްްްހުށަހަޅާްްްބިލުްްއިޚްތިޔާރުްްބޭނުންކުރުމުގ ްްބަހާލައިގ ންް

ްްތ ރޭގައ އްްްވަގުތުގ ްްބަހުސްގ ްްއިބްތިދާއީްްބިލުގް ްްވަގުތުްްދ ވޭްްއ ގޮތުން

ްް.ނުހިމ ނޭނ އ ވ 

ްވަގުތުްްްއ ްް.ގަޑިއިރ ވ (ްްހަތަރ އް)4ްްްްގިނަވ ގ ން،  ވަގުތަކީްްބަހުސްގ ްްއިބްތިދާއީް(ްށ)ްް

ްވަގުތުގ ްްްދޭވޭްްމ ންބަރަށްްްހުށަހަޅާްްްބިލުްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމި،  ހަމަވުމުން

ްްފަހުބަސްްްއ ންމ ްްމ ންބަރަށްްްހުށަހ ޅި،  އޮތްކަމަށްވާނަމަްްވަގުތުްްބާކީްްތ ރ އިން

ްްނިމުނީއ ވ ްްބަހުސްްްބިލުގ ްް،ދިނުމާއ ކުްްްފުރުަޞތުްްބުނުމުގ  ްވަގުތުްްްބާކީ.
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ްބަހުސްްްބިލުގ ްްއ ްްހަމަވުމުންްްވަގުތުްްބަހުސްގ ްްއިބްތިދާއީ،  ނ ތްކަމަށްވާނަމަ

 ް.ނިމުނީއ ވ 

ް

ްްދިރާސާްްްކޮމިޓީގ ް

ްމަރުޙަލާް
ްްބިލުްްއ ްްކޮމީޓީއަށްްްދާއިމީްްބިލަކާގުޅޭްްްއް ،  ފާސްވުމާއ ކުްްބަލައިގަތުމަށްްްބިލ އްް(ހ)ް .91

ްްއ ޖ ންޑާގައިްްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ،  އ ހިސާބުންްްއަދި.ްްބަލަންވާނ އ ވ ްްފޮނުވުނީކަމުގައި

ްކުރިއަށްްްްމަސައްކަތްްްފުރިހަމަކުރުމުގ ްްދިރާސާކޮށްްްބިލުްްއ ްްހިމ ނިގ ން

ްް.ގ ންދާނީއ ވ 

.ްްރައީސ ވ ްްމަޖިލީހުގ ްްކަނޑައަޅާނީްްކޮބައިކަންްްކޮމިޓީއަކީްްދާއިމީްްްބިލާގުޅޭްްއ ް(ްށ)ްް

ްންމިގޮތުގ މަތި ްކަނޑައ ޅުމުގައިްް ްމަޖިލީހުގ ް ްގަވާއިދުގައިވާްް ްކޮމިޓީތަކުގ ް

 ް.ކުރަންވާނ އ ވ ްރިޢާޔަތްްްރައީސްްމަޖިލީހުގ ް،މ ންޑޭޓަށް

ް

ްްއަނބުރާްްބިލުް

ްގ ންދިއުންް

ް

ްްމަޖިލީހުގައިްްްނުވަތަްްފަރާތުންްްސަރުކާރުގ ްްއ އީ،  ބިލ އްްްތަޢާރުފުކުރާްްމަޖިލީހަށްް(ހ)ް .92

،  ވީނަމަވ ސްްްކަމުގައިްްްބިލ އްްްހުށަހަޅާްްފަރާތުންްްޕާޓީއ އްގ ްްސިޔާސީްްހިމ ނޭ

ްްބިލ އްްްމަޖިލީހަށް،  ވީނަމަވ ސްްްކަމުގައިްްބިލ އްްްއަމިއްލަްްމ ންބަރ އްގ ްްނުވަތަ

.ްްގ ންދ ވިދާނ އ ވ ްްއަނބުރާްްބިލުްްއ ްްކުރިންްްއ ހުމުގް ްްވޯޓަށްްްބަލައިގަތުމަށް

ްްގ ންދިއުމަށްްްއަނބުރާްްްބިލ އްްްތަޢާރުފުކުރާްްފަރާތުންްްްސަރުކާރުގ ްްއ ގޮތުން

ްްސަރުކާރުްްގ ންދާނީްްއަނބުރާްްބިލ އްްްއ ްްހިނދ އްގައިްްބޭނުންވ އްޖ ްްސަރުކާރުން

ްްއް ްްކަނޑައަޅާްްއޭނާްްްނުވަތަްްލީޑަރުްްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްްޕާޓީގ ްްނިސްބަތްވާ

ްްމ ދުވ ރިކޮށ ވ ްްމ ންބަރ އްްްޕާޓީގ  ްްޕާޓީއ އްގ ްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި.

ްްބޭނުންވ އްޖ ްްޕާޓީއަކުންްްއ ްްގ ންދިއުމަށްްްއަނބުރާްްބިލ އްްްތަޢާރުފުކުރާްްފަރާތުން

ްްގްރޫޕްގް ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީއ އްގ ްްއ ްްގ ންދާނީްްއަނބުރާްްްބިލ އްްްއ ްްހިނދ އްގައި

ް.ްމ ދުވ ރިކޮށ ވ ްމ ންބަރ އްްޕާޓީގ ްއ ްކަނޑައަޅާްއޭނޭްނުވަތަްލީޑަރު

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްބިލުްްމަޖިލީހަށްްްގ ންދ ވޭނީްްއަނބުރާްްބިލުްްދަށުންްްްގ (

ް.ްްކުރިންނ ވ ްއ ހުމުގ ްވޯޓަށްްބަލައިގަތުމަށް

ްްއަނބުރާްްްބިލުްްއް ،  ފ ށިގ ންްްހިނދުންްްއ ،  ބަލައިގަނ އްޖ ނަމަްްބިލ އްްްމަޖިލީހަށްް(ްނ)ްް

ްްނޯންނާނ އ ވ ްްއްފުރުަޞތ ްްގ ންދިއުމުގ  ްްގޮތ އްްްދ ންްްބިލާމ ދުްްްއ ،  އަދިް.

ްް.އުސޫލުތަކުގ މަތިންނ ވ ްގަވާއިދުގައިވާްމި، ކަނޑައ ޅިގ ންދާނީް
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ްބިލަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހ ޅުންްްް .25
 

ްްއިޞްލާޙުްްްބިލަށްް

ްހުށަހ ޅުންް
ްްބަހުސްގ ްްހިނގާްްހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްްބިލަކާމ ދުްްކޮމިޓީއަކުންް .93

ް.ްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްއިޞްލާޙުްއުސޫލުންްްއަންނަނިވިްވަގުތުގައި

ް.އުނިކުރުމަށްްްޢިބާރާތްތަކ އްްްްނުވަތަްްމާއްދާއ އްްވަކިްްބިލ އްގައިވާްްހުށަހ ޅިފައިވާް(ހ)ްް

ްޢިބާރާތްތަކ އްްްްނުވަތަްްްމާއްދާއ އްްްވަކިްްހިމ ނޭްްބިލ އްގައިްްހުށަހ ޅިފައިވާް(ްށ)ްް

ް.ްހިމ ނުމަށްްްޢިބާރާތްތަކ އްްްނުވަތަްްމާއްދާއ އްްްއާްްބަދަލުގައިްްއޭގް ،  އުނިކުރުމަށްފަހު

 .އިތުރުކުރުމަށްްްޢިބާރާތ އްްނުވަތަްްމާއްދާއ އްްބިލަށްްހުށަހ ޅިފައިވާް(ްނ)ްް

ް

ްްހުށަހ ޅޭް
ްްއިޞްލާޙުތަކުގ ް

ްޝަރުޠުް

ްްގުޅުންހުރިްްމާއްދާއާްްހުށަހ ޅޭްްއިޞްލާޙުްްއ ްްއިްޞލާޙަކީްްްހުށަހ ޅޭްްބިލަކަށްް(ހ)ް .94

ްް.ވާންވާނ އ ވ ްއިްޞލާޙަކަށް

ްވަކިް(ްށ)ްް ްމައްސަލައ އްގ ް ްގޮތުގައިް ްނަގަންޖ ހޭފަދަް ްމުހިންމުްް ްމައްސަލައ އްް

ްް.ނުގ ނ ވޭނ އ ވ ްމާއްދާއަކަށްްގޮތުގައިްއިްޞލާޙ އްގ 

ްްއިްޞލާޙ އްްްނިންމާފައިވާްްގޮތ އްްްމަޖިލީހުންް،  ހުށަހ ޅިްްބިލަށްްްހުށަހ ޅިފައިވާް(ްނ)ްް

ްް.ނޭޅޭނ އ ވ ްހުށައ އްްއަލުން

ްްއ އާދިމާްްނުވަތަްްގޮތުންްްނަފީކުރުމުގ ްްވާހަކަްްބަޔާންކުރާްްބިލުގައިްްހުށަހ ޅިފައިވާް(ރ)ްް

ްް.ހުށައ އްނޭޅޭނ އ ވ ްއިްޞލާޙ އްްބޭނުމުގައިްދޭހައ އްކުރުމުގ ްއިދިކޮޅު

ްހުށަހަޅަންްްްއިްޞލާޙ އްްްބިލަކަށްްްބަހުސްކުރ ވ މުންދާްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް(ްބ)ްް

ްހުށަހ ޅުމަށްްްމ ންބަރުްްއ ،  ހުށަހަޅާނީްްްއިްޞލާޙ އްްްއ ްްމ ންބަރަކުްްގަސްދުކުރާ

ްްކުރިންްްވަގުތ އްގ ްްއަންގާްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔުންްްްއިްޞލާޙުގ ްްގަސްދުކުރާ

ް.ްްހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައ ވ ްޢާންމުއާްއަމީންްމަޖިލީހުގ 

ްްލިބުމާއ ކުްްޢާންމަށްްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްއިޞްލާޙުތައްްްދަށުންްްގ (ްްބ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްޅ)ްް

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްމ ންބަރުންނަށްްްހުރިހާްްމަޖިލީހުގ ްްއިްޞލާޙުތައްްްއ  ްއަދި.

ްއ އިން ްއިްޞލާޙަކަށްް ްއިްޞލާޙ އްް ްހުށަހ ޅުމަށްް ްއ އްވ ސްް ްްމ ންބަރަކުްް

ްްއ ކަންްްމ ންބަރުްްއ ްްމ ންބަރަކަށްްްހުށަހ ޅިްްއިޞްލާޙ އްްްއ ،  ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ

ްްއަންގަންވާނ އ ވ  ްްމ ންބަރ އްގް ްްއ ްްއ އްގޮތަށްްްއިްޞލާޙަކާްްހުށަހަޅާްްމިގޮތުން.
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ްއިޞްލާޙު ްބަދަލުކުރުމުގ ް ްއިޚްތިޔާރުް ްއިޞްލާޙުް ްހުށަހަޅާްް ްމ ންބަރަށްްް

ް.ްްލިބިގ ންވ އ ވ 

ްްހުށަހ ޅިފައިވާްްްއިްޞލާޙަކަށްްްމ ންބަރ އްގ ްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްޅ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް

ްްއިްޞލާޙުގް ްްއ ްްބަދަލުކުރާނަމަްްއިޞްލާޙުްްމ ންބަރުގ ްްއ ްްއ އްގޮތަށްްްއިޞްލާޙާ

ްްޢާންމުއާްްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްކުރިންްްްވަގުތ އްގް ްްއަންގާްްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔުން

ްހަވާލުކުރަންވާނ އ ވ  ްއަދި.ް ްއ ް ްއިްޞލާޙުތައްވ ސްް ްމަޖިލީހުގ ް ްހުރިހާްް

ްް.އ ވ ފޮނުވަންވާނ ްމ ންބަރުންނަށް

ްއަނބުރާްްކުރީގައިްްއ ހުމުގ ްްވޯޓަށްްްއިްޞލާޙަކަށްްްއ ްްއިޞްލާޙަކީވ ސްްްކޮންމ ް(އ)ްް

ްއަނބުރާްްްތާއީދުްްކޮށްފައިވާްްއިްޞލާޙަކަށްްްއ ްްނުވަތަ.ްްއިްޞލާޙ ކ ވ ްްގ ންދ ވިދާނ 

ްކަމަށްްްކުރިންްްއ ހުމުގް ްްވޯޓަށްްްބޭނުމަށްްްމާއްދާގ ްްމި.ްްއިްޞލާޙ ކ ވ ްްގ ންދ ވިދާނ 

 .ހަމައަށ ވ ްްޖ ހުމާްްރަނގަބީލުްްޖަހަންޖ ހޭްްކުރިންްްއ ހުމުގ ްްވޯޓަށްްްއ ވަނީްްބުނ ފައި

ް

ްްވޯޓަށްްްްއިޞްލާޙަށްް

ްއ ހުންް
ްްތާއީދުްްމ ންބަރ އްގ ްްއ ހ ންްްއިްޞލާޙަކަށްްްއ ްްއަހާނީްްވޯޓަށްްްއިްޞލާޙަކަށްްްއ އްވ ސްް .95

 ް.ލިބިފައިވާނަމައ ވ 

ް

ްްވޯޓަށްްްްއިޞްލާޙަށްް

ްގޮތްްްްއަހާނ ް
ް.ތަރުތީބުންނ ވ ްއަންނަނިވި، އަހާނީްވޯޓަށްްއިްޞލާޙުތަކާމ ދުްހުށަހ ޅޭްބިލަކަށްް .96

ްްއިްޞލާޙ އްްްްއުނިކުރުމާގުޅޭްްޢިބާރާތ އްްްވަކި،  އަހާނީްްްވޯޓަށްްްފުރަތަމަްްއ ންމ ް(ހ)ް

،  އ ހުމުންްްވޯޓަށްްްއ ގޮތަށް.ްްފ ނޭތޯއ ވ ްްގ ންނަންްްއިްޞލާޙ އްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަ

ްްއުނިކުރ ވުނީކަމުގައިްްޢިބާރާތްްްހުށަހ ޅިްްއުނިކުރަން،  ފާސްވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް

ްްއުންޏ އްްްްޢިބާރާތ އްްްހުށަހ ޅިްްއުނިކުރަން،  ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް.ްްބ ލޭނ އ ވ 

ްް.ނުކުރ ވޭނ އ ވ 

ްްއ ހ ންްްބަދަލުގައިްްއޭގ ްްއުނިކުރުމަށްފަހުްްޢިބާރާތ އްްްވަކިްްއަހާނީްްވޯޓަށްްްދ ންް(ްށ)ް

ްްގ ންނަންްްއިްޞލާޙ އްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަްްއިްޞލާޙ އްްްހިމ ނުމާގުޅޭްްްޢިބާރާތ އް

ްްފ ނޭތޯއ ވ  ްްއުނިކުރަންް،  ފާސްވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް،  އ ހުމުންްްވޯޓަށްްްއ ގޮތަށް.

ްްއިތުރުކުރ ވުނީްްްޢިބާރާތްްްހުށަހ ޅިްްއިތުރުކުރަން،  އުނިކޮށްްްޢިބާރާތްްްހުށަހ ޅި

ްއުންޏ އްްްޢިބާރާތްްްބިލުގައިވާްްއ ،  ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް.ްްބ ލޭނ އ ވ ްްކަމުގައި

ްނުކުރ ވޭނ އ ވ  ްއަދި.ް ްއިތުރުކުރަންް ްބޭނުންވާް ްޢިބާރާތްްް ްްއިތުރ އްވ ސްް

ްް.ނުކުރ ވޭނ އ ވ 
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ްްއިްޞލާޙ އްްްއިތުރުކުރުމާގުޅޭްްބިލަށްްްޢިބާރާތ އްްްވަކިްްްއަހާނީްްވޯޓަށްްްދ ންް(ްނ)ްް

،  އ ހުމުންްްވޯޓަށްްްއ ގޮތަށް.ްްފ ނޭތޯއ ވ ްްގ ންނަންްްއިްޞލާޙ އްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަ

ްކަމުގައިްްއިތުރުކުރ ވުނީްްޢިބާރާތްްްހުށަހ ޅިްްއިތުރުކުރަން،  ފާސްވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް

ްްބ ލޭނ އ ވ  ްއ ްްޢިބާރާތ އްްްހުށަހ ޅިްްއިތުރުކުރަންްް،ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްއ ގޮތަށް.

ްް.ނުކުރ ވޭނ އ ވ ްއިތުރ އްްމާއްދާއަކަށް

ްްމަޖިލީހުގ ްްބިލުް

ްްނިޒާމުގައިް

ްގޮތްްްްދައުރުކުރާނ ް

ްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްޕާޓީއަކަށްްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައިްްްނުވަތަްްސަރުކާރަށްް(ހ)ް .97

ްބޭނުންވާްްހުށަހަޅަންްްއ ްްއ ދިްްހުށަހ ޅުންްްމަޖިލީހަށްްްމ ންބަރަކަށްވ ސްްްހަމަކޮންމ 

 ް.ފޮނުވިދާނ އ ވ ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްނަކަލ އްްބިލުގ 

ްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާް(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމި،  މ ންބަރަކުްްއ ދޭްްްތަޢާރުފުކުރަންްްްބިލ އްް(ްށ)ްް

ްގޮތުގ މަތިންްްއ އްގޮތްވާްްގަވާއިދާްްމި،  ބިލަކީްްއް ،  ފޮނުވުމުންްްނަކަލުްްބިލުގ 

(ްސާދަ)14ްްްްގިނަވ ގ ން،  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުްްބިލ އްކަންްްއ ކުލަވާލާފައިވާ

ްްމަޖިލީހަށްްްކިޔުންްްފުރަތަމަްްބިލުގ ްްއ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްްދުވަހުގ 

 ް.އިއްވަންވާނ އ ވ 

(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ89ްްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  އިއްވުމަށްފަހުްްކިޔުންްްްފުރަތަމަްްބިލ އްގ ް(ްނ)ްް

ްްބަހުސްްްއިބްތިދާއީްްބިލުގ ްްއ ،  ދިނުމަށްފަހުްްްނޯޓިސްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ

 .އަހާނީއ ވ ްްވޯޓަށްްްފ ނޭތޯްްބަލައިގަންނަންްްބިލުްްއަދިް.ްްހިންގާނީއ ވ ްްމަޖިލީހުގައިް

ްްދ ންްްްބިލުްްއް ،  ކަނޑައަޅައިފިނަމަްްފ ންނަކަމަށްްްބަލައިގަންނަންްްްބިލުް(ރ)ްް

 .ކޮމިޓީއަށ ވ ްގުޅޭްބިލާްއ ،  ދަތުރުކުރާނީ

ްހޯދުމަށްްްމަޢުލޫމާތުްްގުޅޭގޮތުންްްކަމަކާްްބިލުގައިވާްްއ ،  ލިބުމުންްްްބިލ އްްްކޮމިޓީއަކަށްް(ްބ)ްް

ްްބިލަށްްްްއ ްްމުއައްސަސާތަކުންްްދައުލަތުގ ްްކަމާގުޅޭ،  ކަމަށްވާނަމަްްބޭނުންވ އްޖ 

،  ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުްްމާހިރުންްްކަމާގުޅޭްްއަދި.ްްހޯދިދާނ އ ވް ްްމަޢުލޫމާތުްްބޭނުންވާ

ްްނުވަތަް.ްްސާފުކުރ ވިދާނ އ ވ ްްހުރިގޮތްވ ސްްްބިލާމ ދުްްއ ްްވިސްނުންްްމީހުންގ ްްއ 

ްްބަޔަކުވ ސްްްތ ރ އިންްްރައްޔިތުންގ ްްހީވާްްފޯރާނ ހ ންްްއަސަރުްްބިލުންްްއ 

ްކޮމިޓީއަށްްްހުރިގޮތްވ ސްްްދޭތ ރޭގައިްްބިލަކާްްއ ްްވިސްނުންްްމީހުންގ ްްއ ،  ހާޒިރުކޮށް

 .ްްސާފުކުރ ވިދާނ އ ވ 

ްބިލުް(ްޅ)ްް ްދިރާސާކޮށްް ްބިލަށްް ްގ ންނަންޖ ހޭްް ްއިްޞލާޙުތައްް ްްބިލު،  ގ ނ ސްް

ްްރިޕޯޓުގައިްްްމުޤައްރިރުްްކޮމިޓީގ ްްތައްޔާރުކޮށްްްރިޕޯޓު،  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
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ްްދުވަސް(ްްތިނ އް)3ްްްްގިނަވ ގ ން،  އަވަހަކަށްްްއ ންމް ްްވީ،  ކުރިންްްސޮއިކުރުމުގ 

ްްރާއްޖޭގައިދިވ ހިްްާޤނޫނުއަސާސީއާއިްްބިލުްްއް ،  ގޮތ އްގ މަތިންްްފާއިތުނުވާނ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްގުޅޭގޮތުންްްބިލާްްބ ލުމަށްްްފުށުއަރާތޯްްާޤނޫނުތަކާްްޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްހޯދުމަށްްްލަފާްްްާޤނޫނީްްްޖ ނ ރަލްގ ްްކައުންސ ލްް ،  މިގޮތުން.

 ް.ލިޔުމުންނ ވ ްއޮންނަންވާނީްލަފާްްާޤނޫނީްްޖ ނ ރަލްދޭްްކައުންސ ލް

ްްޅ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް ްްއ ،  ފޮނުވުމުންްްްހޯދުމަށްްްލަފާްްާޤނޫނީްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްާޤނޫނަކާްްޢަމަލުކުރަމުންދާްްދިވ ހިރާއްޖޭގައިްްނުވަތަްްްާޤނޫނުއަސާސީއާްްބިލަކީ

ްްސަބަބުްްލަފާދޭނަމަްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްްމަޖިލީހުގ ްްބިލ އްކަމަށްްްފުށުއަރާ

ްކޮމިޓީއަކަށްްްދިރާސާކުރިްްބިލުްްއ ްްފާލަްްާޤނޫނީްްޖ ނ ރަލްގ ްްކައުންސ ލްްްބަޔާންކޮށް

ްް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ 

ްްލަފައާމ ދުްްްާޤނޫނީްްދޭްްޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްމިް(އ)ްް

ްްކޮމިޓީއަކުންނ ވ ްްއ ްްކަނޑައަޅާނީްްގޮތ އްްްޢަމަލުކުރާނ ްްކޮމިޓީން ްމި،  އ ގޮތުން.

ްްޅ)ްްމާއްދާގ  ްްލަފާްްްާޤނޫނީްްޖ ނ ރަލްގ ްްކައުންސ ލްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްނިންމައިފިނަމަްްްކޮމިޓީންްްނަންގ ންްްއިްޞލާޙ އްްްއ އްވ ސްްްބިލަށް،  ހޯދުމަށްފަހު

(ްްތިނ އް)3ްްްްގިނަވ ގ ންް،  އަވަހަކަށްްްއ ންމ ްްވީ،  ގ ނައުމަށްފަހުްްއިްޞލާޙ އްްްއ 

ްހުށަހ ޅުމަށްޓަކައިްްްމަޖިލީހަށްްްބިލު،  ގޮތ އްގ މަތިންްްފާއިތުނުވާނ ްްދުވަސް

ްް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ 

ްއ ،  ލިބުމުންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީްްދަށުންްްގ (ްްއ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ވ)ްް

ްްމަޖިލީހުގް ްްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭކަމަށްްްހުރިކަމ އްްްރިޕޯޓުގައިްްނުވަތަްްބިލުގައި

3ްްްްގިނަވ ގ ންްފޮނުވާނަމަްްކޮމިޓީއަށްްްއަނބުރާްރިޕޯޓ އްްްއ ްްފ ނިގ ންްްރައީސަށް

ްްތިނ އް) ްއ ކަންްްމުަޤއްރިރަށްްްކޮމިޓީގ ްްބަޔާންކޮށްްްސަބަބުްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ްްބ ހޭގޮތުންްްްރިޕޯޓަކާްްކޮމިޓީްްްބިލ އްގ .ްްއަންގަންވާނ އ ވ 

ްްއް ްް،ހުްފޮނުވުމަށްފަްްމ ންބަރުންނަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރިޕޯޓުްްއް ްްކުރަންވާނީްްބަހުސ އް

ްްދުވަހުގ (ްްތިނ އް)3ްްްްސާފުްްމ ންބަރުންނަށްްްހުށަހ ޅުމަށްޓަކައިްްލާޙުޞްްއިްްބިލަށް

ްްދިނުމަށްފަހުގައ ވ ްްމުއްދަތު ްްކުރަންޖ ހިއްޖް ްްކުރުްްްމިއަށްވުރ ްްމުއްދަތުްްމި.

ްމަްޝވަރާްްލީޑަރުންނާްްގްރޫޕްތަކުގ ްްންޓަރީމަޕާލިްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްހިނދ އްގައި

ް.ްްނާޅައ ވ ްހުރަހ އްްްމާއްދާްމިްކުރުމަކަށްްއ ކަންްްކުރުމަށްފަހު
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ްްބަހުސްްްބިލުގ ްްއ ،  ފޮނުވުމުންްްބިލުްްކޮމިޓީންްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްހުންލީްމަޖިް(މ)ްް

ް.ްގ ންދ ވޭނ އ ވ ްކުރިއަށްްމަޖިލީހުގައި

ްްވަނ94ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  ދޭނީްްްފުރުަޞތުްްދ ން،  ނިމުމުންްްބަހުސްްްއ ްްއަދިް(ފ)ްް

ްމ ންބަރުންނަށްްްްފޮނުވިްްއިޞްލާޙުްްދަށުންްްގ (ްްކ)ްްްމާއްދާގ ްްއ ްްއާއި(ްްބ)ްްމާއްދާގ 

ް.ްްހުށަހ ޅުމަށ ވ ްޖަލްސާއަށްްމަޖިލީހުގ ްއިްޞލާޙުތައްްއ 

ްްހުށަހ ޅުމާއ ކުްްްއިްޞލާޙ އްްްްކޮންމ ްްހުށަހ ޅޭްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްފ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ދ)ްް

ްއިޞްލާޙަށްްްއ .ްްބަލަންވާނ އ ވ ްްހުރިތޯްްމ ންބަރަކުްްތާއީދުކުރާްްއިްޞލާޙަކަށްްްއ 

ްއ ވަގުތުްްއިއްވުމަކާނުލައިްްމަޖިލީހަށްްްހުށަހ ޅުންްްއ ްްއިތުރަށް،  ލިބުމާއ ކުްްތާއީދު

.ްނަގަންވާނ އ ވ ްްވޯޓ އްްްމަޖިލީހުގައިްްބ ލުމަށްްްފ ނޭތޯްްގ ންނަންްްއިްޞލާޙ އްްްއ 

ްްންހުށަހ ޅުމައިގ ްްއޮތްްްދ ން،  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުްްނަތީޖާްްނިމިްްނަގައިްްވޯޓުްްއ 

ްް.ކުރިއަށްދާނީއ ވ ްއުސޫލުންްމިްހަމަ

،  ނިމުމުންްްއަހައިްްވޯޓަށްްްއިޞްލާޙުތަކަށްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްދ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްތ)ްް

 ް.އަހަންވާނ އ ވ ްވޯޓަށްްއ ދިްފާސްކުރުމަށްްްބިލު، އިްޞލާޙުތަކާއ ކުްފާސްވި

ްފާސްކުރުމަށްް(ލ)ްް ްއ ދިް ްވޯޓަށްްް ްއ ހުމުންް ްބިލުް ،  ފާސްވ އްޖ ކަމަށްވާނަމަް

 .ފ ށިގ ންދާނ އ ވ ްްމަރުޙަލާްްތަޞްދީޤުކުރުމުގ ްްގޮތުގ މަތިންްްާޤނޫނުއަސާސީގައިވާ

ްއިތުރަށްްްބިލުްްއް ،  ހިނދ އްގައިްްނުފ ނިއްޖް ްްފާސްކުރުމަށްްްްމަޖިލީހުންްްްބިލުް(ގ)ްް

 .ްއަހާނީއ ވ ްވޯޓަށްްފޮނުވުމަށްްކޮމިޓީއަށްްއަނބުރާ، ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ް.ބާޠިލުވީއ ވ ްްއ ހިސާބުންްބިލު، ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްފޮނުވުމަށްވ ސްްކޮމިޓީއަށްް(ޏ)ްް

ްްބިލ އްްްްއ ފަދަ،  ނިމުމުންްްދައުރުްްހިނގަމުންދާ،  ބާޠިލުވ އްޖ ނަމަްްބިލ އްް(ސ)ްް

ްްފުރުަޞތުްްތަޢާރުފުކުރުމުގ ްްބިލ އްްްއ ފަދަްްއަލުންްްފަރާތަށްްްބޭނުންވާްްހުށަހ ޅުމަށް

 ް.ލިބިގ ންވ އ ވ 

ް

ްްއުސޫލުްްބިލުގ ް

ްހިނގުންް
ްްމި،  އުސޫލުތަކާއިްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްބާބުގައިްްމިްްގުޅޭގޮތުންްްހުށަހ ޅުމާްްއިޞްލާޙުްްބިލަށްް .98

ްްޅ)ްްމާއްދާގް ްްވަނ97ްްްަްްގަވާއިދުގ  ްްވ)ްްފ ށިގ ންްްއިން( ްރިޕޯޓާްްކޮމިޓީްްނިޔަލަށްްްގް (

ްމައްސަލަތަކާއިްްހުށަހަޅާްްމަޖިލީހަށްްްްއުސޫލުތައްްްއ ންމ ހައިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގުޅޭގޮތުން

 ް.ހިނގާނ އ ވ ްމައްޗަށްވ ސްްްކަންކަމުގ ްއ ހ ންްަޤރާރުތަކާއި

ް

 ް.ކުރ ވިދާނ އ ވ ްރިޢާޔަތްްކަންކަމަށްްއަންނަނިވިް،ދިރާސާކުރުމުގައިްކޮމިޓީންްބިލ އްް .99ްމަރުޙަލާްްކޮމިޓީް
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ް، ފަރުދުންނާއިްްއަމިއްލަްްް،މުއައްސަސާތަކުންނާއިްްްދައުލަތުގ ްްގުޅޭގޮތުންްްބިލާް(ހ)ްް

 ް.ހުޅުވާލުންްހޯދުމަށްް،ޚިޔާލުްތްތަކުގ ޢަޖަމާް،  އްޔާމްޢިޖަްއ ކިއ ކި

ްްމަޢުލޫމާތުްްފަރާތްތަކުންްްއ ްްހާޒިރުކޮށްްްފަރާތްތައްްްއ ކިއ ކިްްބ ހޭގޮތުންްްބިލާް(ްށ)ްް

 ް.ހޯދުން

 ް.ގ ނައުންްބިލަށްްބަދަލުތައްްއިޞްލާޙުތަކާއިްގ ންނަންޖ ހޭްބިލަށްް(ްނ)ްް

ްްގޮތުގް ްްފާސްކުރިްްބިލުްްކޮމިޓީން،  ނިންމުމަށްފަހުްްްކޮމީޓީންްްމަސައްކަތްްްބިލުގ ް(ރ)ްް

 ް.ފޮނުވުންްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްބިލުްއ ްމަޖިލީހަށްް،  އ ކުލަވާލައިްރިޕޯޓ އް

 

ްްބިލަށްް

ްރިޢާޔަތްކުރުންް
100. ް ްްމަޖިލީހުގ ،  ފޮނުވާއިރުްްބިލ އްްްކޮމިޓީއަކުންްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްްމަޖިލީހުންް(ހ)

ްކޮމިޓީންްްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްްބިލާމ ދުްްއ ްްއުސޫލަކުންްްތަފާތުްްއުސޫލަކާްްޢާންމު

ްބިލާއ ކުްްއ ްްއުސޫލުްްްއ ދޭްްރިޢާޔަތްކުރަންްްބިލަށްްްއ ،  އ ދޭކަމަށްވާނަމަ

 ް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ 

،  ފޮނުވައިފިކަމަށްވާނަމަްްްރިޕޯޓ އްްްމަޖިލީހަށްްްކޮމިޓީއަކުންްްއުސޫލަކާއ ކުްްމިފަދަް(ްށ)ްް

ްްމަޖިލީހަށްްްޢަމަލުކުރުމަށްްްބިލާމ ދުްްއ ްްއުސޫލުންްްއ ްްއަހާނީްްވޯޓަށްްްފުރަތަމަ

ްްފ ނޭތޯއ ވ  ްއުސޫލާްްއ ްްކަންކުރާނީ،  ފ ނިއްޖ ނަމަްްްޢަމަލުކުރަންްްއުސޫލުންްްއ .

ްްރިޕޯޓަކާމ ދުްްހުށަހ ޅިްްްއ ،  ފާސްނުވ އްޖ ނަމަްްއުސޫލުްްއ .ްްއ އްގޮތަށ ވ 

 .ްްއުސޫލުންނ ވ ްްޢާންމުްގ މަޖިލީހުްޢަމަލުކުރާނީ

 

ްްބިލަށްް

ްްބަހުސްކުރުމުގ ް

ްވަގުތުް

101. ް ،  އ އީ.ްްކަނޑައ ޅިގ ންވ އ ވ ްްވަގުތ އްްްވަކިްްބަހުސްކުރުމަށްްްބިލަކާމ ދުްްމަޖިލީހުގައިް(ހ)

(ްްހަތަރ އް)4ްްްްމަރުޙަލާގައިްްކިޔުމުގ ްްދ ވަނަ،  ތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހުްްބިލު

،  ވަގުތާއިްްބަހުސްގ ްްޢާންމުްްހިނގާްްގޮތުގ މަތިންްްނުވާނ ްްގިނަްްގަޑިއިރަށްވުރް 

ްްއް ،  ކޮމިޓީންްްޢާންމުް،  މުންހުށަހ ޅުްްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުްްކޮމިޓީއަކުންްްްބިލު

 .ްްވަގުތ ވ ްކަނޑައަޅާްބަހުސްކުރުމަށްްބިލަކާމ ދު

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްހަތަރުބައިކުޅަް)ްް¼ ްްވަގުތުގ ްްޖުމްލަްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްސިޔާސީްްްތަމްސީލުވ ގ ންވާްްމަޖިލީހުގައިްްބ ހިގ ންވަނީްްްވަގުތު(ްްއ އްބައި

.ްްހަމަހަމަކޮށ ވ ްްމ ދުގައިްްމ ންބަރުންގ ްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީއަކަށްްްވަކިްްޕާޓީތަކަށާއި

ްްބ ހިގ ންވަނީްްވަގުތުްްްބާކީވާްްއުނިކުރުމުންްްވަގުތުްްބުނ ވިދިޔަްްވަގުތުންްްޖުމްލަްްއަދި

 .ްގޮތަށ ވ ްބައިކުރ ވޭްނިސްބަތުންްްމ ންބަރުންގ ްޖުމްލަްމަޖިލީހުގ 
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ްްއިތުރަށްް

ްލާޙުކުރުންްޞްްއި
ްްމަޖިލީހުންްްްބިލަށްްްއ ،  ހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްބިލ އްްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުންް .102

ްްމާއްދާއ އްްްްހިމ ނިގ ންވާްްބިލުގައިްްނުވަތަ،  ބޭނުންވާނަމަްްގ ންނަންްްއިްޞލާޙ އްްްއިތުރު

ްފޮނުވުމަށްްްްކޮމިޓީއަށްްްއަނބުރާްް،ބިލުްްއް ްް،ބޭނުންކަމަށްވާނަމަްްހުށަހަޅަންްްއުނިކުރުމަށް

ްްނަމަވ ސްް.ްްކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ ްްމަޖިލީހަށް،  ގ ނައުމަށްްްމަޖިލީހުގައިްްއިްޞލާޙ އްްްއ ްްނުވަތަ

ްބަލަންވީވަރަށްްްނުވަތަ،  ކުށ އްނަމަްްލިޔުމުގ ްްބަދަލަކީްްގ ންނަންޖ ހޭްްމަރުޙަލާގައިްްއ ްްބިލަށް

ްކޮމިޓީއަކަށްްްްއ ކަން،  ކަމަށްވާނަމަްްރަނގަޅުކުރުންްްއުނިވ ފައިވާކަމ އްްްސަބަބުންްްނުބ ލުމުގ 

ްްކަމ އްވ ސްްްރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ،  އިްޞލާޙުކޮށްްްއ ކަމ އްްްމަޖިލީހުގައިްްބަދަލުގައިްްފޮނުވުމުގ 

 ް.ފޮނުވިދާނ އ ވ ްކިޔުމަށްްނަތިންވަްބިލުްއ ، ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހުްްްމަޖިލީހުގައި

ް

ްްޢުމުރުްްްމަޖިލީހުގ ް

ްހަމަވުންް
ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ79ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް .103 ްްހަމަވުމުންްްޢުމުރުްްމަޖިލީހުގ ްްދަށުންްްގ (

ްްބާޠިލުވާނ އ ވ ްްބިލުތައްްްހުރިްްނުނިމިްްއިމަޖިލީހުގަ ްްހުށަހ ޅިްްްބިލުްްއ ،  އ ހ ންނަމަވ ސް.

ްް.ނ އ ވ ހުށަހ ޅިދާްއްބިލް ްއ ްއަލުންްމަޖިލީހަށްްއިންތިޚާބުވާްއަލަށްްފަރާތަކަށް
 

 ޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުކުރުންް  .26

 

ްްޤާނޫނުއަސާސީއަށްް

ްގ ނައުންްްްއިޞްލާޙުް
104. ް ާޤނޫނުއަސާސީއަށްްއިޞްލާޙ އްްގ ނ ވޭނީްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށްްބިލުްހުށަހަޅާްްް(ހ)

ހުށަހަޅާްް މ ންބަރަކުް މަޖިލީހަށްްްއުސޫލުންް ބިލ އްް އ ފަދަް ބިލަކުންނ ވ .ް

ހިނގާނ ްް،  ބަލައިގަތުމުގައާއި މަޖިލީހުގައިް ރައްޔިތުންގ ް ބިލަކާމ ދުް އ ފަދަް

ހިނގާނ ްއުސޫލުތައްކަމަށްްމިްގަވާއިދުގައިްް،  އުސޫލުތަކަކީްއ ހ ންްބިލަކާމ ދުވ ސް

ްބަޔާންކޮށްފައިވާްއުސޫލުތަކ ވ ް.

ބިލ އްްްް(ްށ)ްް މަޖިލީހުންް ރައްޔިތުންގ ް ގ ނައުމަށްް އިްޞލާޙ އްް ާޤނޫނުއަސާސީއަށްް

ްް މ ންބަރުންގ  ޖުމްލަް މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް ްް)ހަތަރުބައިކުޅަ  4⁄3ފާސްވާނީް

ްއަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވ .ގ ްތިންބައި(ް

އިޞްލާޙ އްްްް(ްނ)ްް ފ ންނަް ގ ނައުމަށްް ާޤނޫނުއަސާސީއަށްް މަޖިލީހުންް ރައްޔިތުންގ ް

ްް މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ ް ބިލ އްް ްްްް)ހަތަރުބައިކުޅ4⁄3ްްަހިމ ނޭް ގް ތިންބައި(

ފާސްކޮށް ފޮނުވުމުން،  އަޣްލަބިއްޔަތުންް ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްް

ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށްްއަނބުރާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތަޞްދީުޤނުކޮށްްއ ްބިލްުް

އޮތްތޯްބ ލުމަށްްރައްޔިތުންގ ް،  ފޮނުވައިފިނަމަ އ ްބިލަށްްރައްޔިތުންގ ްރުހުންް
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ްޢާންމުް ްހޯދުމުގ  ްޚިޔާލު ްރައްޔިތުންގ  ްތ ރޭގައި ްމުއްދަތ އްގ  ްކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން

ާޤނޫނުއަސާސީގ ްް އިލ ކްަޝންސ170ްްްްްވޯޓ އްް ދަށުންް މާއްދާގ ް ވަނަް

ްނަގަންވާނ އ ވ ް.ްކޮމިަޝނުން

ްޚިޔާލުްްްރައްޔިތުންގ ްްނަގާްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްބިލަކަށްްްއ ްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމީހުންގ ްްވޯޓުދިން،  ވޯޓުގައިްްޢާންމުްްހޯދުމުގ 

15ްްްްފ ށިގ ންްްތާރީޚުންްްްއިޢުލާންކުރާްްނަތީޖާްްވޯޓުގ ްްރަސްމީް،  ލިބިއްޖ ނަމަް

ްްފަނަރަ) ،  ތަޞްދީުޤކޮށްްްބިލުްްްއ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވް ްްގ ޒ ޓުގައިްސަރުކާރުގ 
 

ްކޮމިޓީތައްް  .27
 

ްްކޮމިޓީތަކުގ ް

ްބާވަތްތައްް
ްްވަގުތީްްްކޮމިޓީތަކާއިްްދާއިމީ،  އ އީ.ްްބާވަތަކަށ ވ (ްްދޭއް)2ްްްްބ ހިގ ންވަނީްްކޮމިޓީތައްްްމަޖިލީހުގ ް .105

 .ކޮމިޓީތަކަށ ވ 

ް

ް .106ްކޮމިޓީްްްދާއިމީް ްްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އްްްވަކިްްއަދި،  ދ މިއޮންނަްްއަބަދުވ ސްް،  ކޮމިޓީތަކަކީްްދާއިމީް(ހ)

ްް.ކޮމިޓީތަކ ކ ވ ްހަވާލުކުރ ވިގ ންވާ

ްްދޭއް)2ްް،  ތ ރޭގައިްްކޮމިޓީތަކުގ ްްދާއިމީް(ްށ)ްް ްްހިމ ނ އ ވ ްްކޮމިޓީްްބާވަތ އްގ ( ،  އ އީ.

ްް.ކޮމިޓީއ ވ ްއިދާރާތަކާގުޅޭްދައުލަތުގ ްްކޮމިޓީއާއިްދާއިރާގ ްމަޖިލީހުގ 

ްް.ކޮމިޓީއ ވ (ްތިނ އް)3ްްއަންނަނިވިްކޮމިޓީތަކަކީްދާއިރާގ ްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްކޮމިޓީްްޢާންމުް.1ްްް

ްކޮމިޓީްޕ ޓިަޝންް.2ްްް

 ކޮމިޓީްްސުލޫކުްއިއިމްތިޔާޒާް.3ްްް

ް

ްްދައުލަތުގ ް

ްްއިދާރާތަކާގުޅޭް
ްކޮމިޓީތައްް

ްް.ކޮމިޓީއ ވ (ްސާދަ)14ްްއަންނަނިވިްކޮމިޓީތަކަކީްއިދާރާތަކާގުޅޭްދައުލަތުގ ް .107

ްކޮމިޓީްގަވާއިދުް(ހ)ް

ްކޮމިޓީްްމާލިއްޔަތުް(ްްށ)ްް

ްކޮމިޓީްްއިްޤތިާޞދީް(ްނ)ްް

ްކޮމިޓީްްއިޖްތިމާޢީް(ރ)ްް
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ްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ241ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ )ްްކޮމިޓީްްޚިދުމަތްތަކާބ ހޭްްސަލާމަތީް(ްބ)ްް

ް(ކޮމިޓީްއ ކުލަވާލ ވޭ

ްްކޮމިޓީްމުއައްސަސާތަކުގ ްމިނިވަންް(ްޅ)ްް

ްކޮމިޓީްްބަލާްމިންވަރުްއަދާކުރާްމަސްއޫލިއްޔަތުްސަރުކާރުގ ް(ކ)ްް

ްކޮމިޓީްްތަރިކައިގ ްތަރައްީޤއާއިްޤައުމީް(އ)ްް

7ްކޮމިޓީްްގުޅުންތަކުގ ްޚާރިޖީް(ވ)ްް

ްކޮމިޓީްްލާމަރުކަޒީް(މ)ްް

ްކޮމިޓީްްޖުޑީިޝއަރީް(ފ)ްް

ްކޮމިޓީްްޗޭންޖްްކްލައިމ ޓްްއ ންޑްްއ ންވަޔަރަންމަންޓްް(ދ)ްް

ްކޮމިޓީްްޖ ންޑަރްއ ންޑްްރައިޓްސްްހިއުމަންް(ްތ)ްް

 ކޮމިޓީްްއ ންޓަޕްރައިސަސްްއޯންޑްްސްޓޭޓްް(ލ)ްް
ް

ް.ކުރުމ ވ ްކަންކަންްއަންނަނިވި، މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްޢާންމުް .108ްކޮމިޓީްްްޢާންމުް

ްްމުރާޖަޢާކުރަންޖ ހޭ،  ގުޅޭގޮތުންްްއުސޫލުތަކާްްހިންގުމުގް ްްކަންކަންްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ްް

ްް.މުރާޖަޢާކުރުންްކަންކަން

ްްއ ކަމ އް،  ގ ންނަންޖ ހޭކަމަށްވާނަމަްްއިްޞލާޙ އްްްއ އްވ ސްްްގަވާއިދަށްްްމިް(ްށ)ްް

ްް.ދިރާސާކުރުން

ްމ ންބަރުންގ ްްނުހިމ ނޭްްްދާއިރާގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ހ ންް(ްނ)ްް

ް.ދިރާސާކުރުންްކަންކަންްއ ހ ނިހ ންްއ ފަދަްޢިނާޔަތްތަކާްމުސާރައާއި

ްް.ދިރާސާކުރުންްޚިދުމަތްތައްްްދ ވޭްމ ންބަރުންނަށްް(ރ)ްް

ްހިމ ނޭްްމަްޞލަޙަތުްްމ ންބަރުންގ ،  ފިޔަވައިްްކަންކަންްްއިމްތިޔާޒުގ ްްމ ންބަރުންގ ް(ްބ)ްް

ްް.ދިރާސާކުރުންްކަންކަން

ްމ ންބަރުންނަށްްްްބަހުސްކުރުމުގައިްްމ ންބަރުންްްމައްސަލައަކާމ ދުްްނުވަތަްްބިލަކާމ ދުް(ްޅ)ްް

ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްކަނޑައ ޅުމުގައިްްދިގުމިންްްފުރުަޞތުގ ްްދ ވޭްްވާހަކަދައްކަން

ް.ްްލަފާދިނުން

 
 އިޞްލާޙު(ްވަނ2ްަގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިޞްލާޙުް)ވ(ވަނަްމާއްދާގް 107ްްގަވާއިދުގ ްް 7
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ްވަގުތުްްްގ ންދާނ ްްނިންމަމުންްްމަރުޙަލާތައްްްމައްސަލައ އްގް ްްނުވަތަްްބިލ އްގ ް(ކ)ްް

ްް.ލަފާދިނުންްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްކަނޑައ ޅުމުގައި

ްރިޕޯޓުްްްކޮމިޓީގ ްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(އ)ްް

ް.ްހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް، ތައްޔާރުކޮށް

ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ99ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ވ)ްް ްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށްްްދަށުންްްގ (

ް.ކަނޑައ ޅުން، ކޮމިޓީތައްްފޮނުވާނ ްސިޓީތައްްްފޮނުވާްމައްސަލަތަކާއި

ްްއާމްސްްްއ ޓްްްސާޖަންޓްްްއަދި،  ޖ ނ ރަލްްްކައުންސ ލްްް،ޢާންމުްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ް(މ)ްް

ްްއް ްްގޮތާއިްްހިނގަމުންގ ންދާްްމަސައްކަތްތައްްްމުވައްޒަފުންގ ްްއިސްްްްއ ހ ންްްއަދި

ްމަސައްކަތްތައް ްތަންފީޒުކުރ ވ މުންދާް ްގޮތާް ްސިޔާސަތުތައް،  ގުޅޭގޮތުންް

ްް.ދައްކައިދިނުންްމިސްރާބުްްދައްކައިދޭންޖ ހޭ،  އ ކަށައަޅައިދީ

ްްތަންފީޒުކުރަންޖ ހޭްްްފަރާތްތަކުންްްބަޔާންކުރާްްގައި(ްްމ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ފ)ްް

ްް.ގ ނ ސްދިނުންްބަދަލުތައްްގ ނ ސްދޭންޖ ހޭްްސިޔާސަތުތަކަށް

ްްމަޖިލީހުގް ްްކަންތައްތަކުގައިްްމުވައްޒަފުންގ ްްހިމ ނޭްްސަރވިސްގައިްްޕާލިމަންޓަރީް(ދ)ްް

ްގ ންނަންޖ ހޭްްގަވާއިދަށްްްސަރވިސްގ ްްންޓަރީމަްޕާލިްްްލަފާދިނުމާއިްްރައީސަށް

ްް.ގ ނައުންްބަދަލުތައްްްދިރާސާކޮށްްބަދަލުތައް

ްްލަފައާއިްްްޢާންމަށްްްއަމީންްްގުޅޭގޮތުންްްބަޖ ޓާްްއިދާރާގް ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ްތ)ްް

ްް.ދިނުންްއިރުާޝދު

ްޚަރަދ އްްްްގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތާްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްކޮމިޓީއަކުންްްއ އްވ ސްް(ލ)ްް

 ް.ދިނުންްހުއްދަްކުރުމަށްްއ ކަމ އް ،ކުރަންޖ ހިއްޖ ކަމަށްވާނަމަ

ް

ްްއަންނަނިވި،  ގުޅޭގޮތުންްްޕ ޓިަޝނާްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށް،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްޕ ޓިަޝންް .109ްކޮމިޓީްްްޕ ޓިޝަންް

ްް.ކުރުމ ވ ްކަންކަން

ްް.ދިރާސާކުރުންްބަލައިްކަންކަންްހިމ ނިގ ންވާްޕ ޓިަޝންގައިް(ހ)ްް

ްް.ހޯދުންްހ ކިތައްްއިތުރުްބަޔާންތަކާއިްއިތުރުްްހޯދަންޖ ހޭްކަމާގުޅޭގޮތުންް(ްށ)ްް

ްްކަންކަންްްކުރ ވިދާނ ްްއިްޞލާޙުކުރުމަށްްްކަންކަންްްފާހަގަކޮށްފައިވާްްޕ ޓިަޝންގައިް(ްނ)ްް

ް.ބަޔާންކުރުން
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ްްހިނގިޔަްްްމުސްތަްޤބަލުގައިްްކަންކަންްްބާވަތުގ ްްފާހަގަކޮށްފައިވާްްޕ ޓިަޝންގައިް(ރ)ްް

ް.ބަޔާންކުރުންްފިޔަވަޅުތައްްްްއ ޅިދާނ ްނުދިނުމަށް

ްކޮމިޓީގ ްްމައްޗަށްްްކަންކަމުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްއަށް(ްްރ)ްްއިން(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްް.ހުށަހ ޅުންްްމަޖިލީހަށްްތައްޔާރުކޮށްްރިޕޯޓު
ް

ްްސުލޫކުްްއިްއިމްތިޔާޒާް

ްކޮމިޓީް
ްްއިމްތިޔާޒާއިްްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގް ްްސުލޫކުްްއިއިމްތިޔާޒާް .110

ް  .ކުރުމ ވ ްކަންކަންްއަންނަނިވި، ގުޅޭގޮތުންްސުލޫކާްްމ ންބަރުންގ ްމަޖިލީހުގ 

ްްއިމްތިޔާޒުގ ްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށްްްގުޅޭގޮތުންްްމ ންބަރަކާްްްނުވަތަްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)ްް

ް.ބ ލުންްްދިރާސާކޮށްްމައްސަލަތައް

ްކަމ އްްްއ އްވ ސްްްއަންނާނ ްްއުނިކަންްްއިމްތިޔާޒަށްްްމ ންބަރ އްގ ްްނުވަތަްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްް.ބ ލުންްހިނގާފައިވޭތޯ

،  އައިސްފައިވާނަމަްްއުނިކަންްްއިމްތިޔާޒަށްްްމ ންބަރ އްގް ްްނުވަތަްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްހޯދައިްްސަބަބުްްއ ކަމުގ ،  ދިމާވިގޮތާއިްްއ ކަން،  ކަމާއިްްްއައިސްފައިވާްްއުނިކަން

ް.ބަޔާންކުރުން

ްފިޔަވަޅ އްްްއަޅަންޖ ހޭްްގުޅޭގޮތުންްްއިމްތިޔާޒާްްމ ންބަރ އްގް ްްނުވަތަްްމަޖިލީހުގ ް(ރ)ްް

ް.ބަޔާންކުރުންްފިޔަވަޅ އްްްއ ، ވާނަމަ

ްްމުސްތަްޤބަލުގައިްްްކަމ އްްްބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަްްގައި(ްްރ)ްްއަދި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްް.ފާހަގަކުރުންްފިޔަވަޅުތައްްއ ޅިދާނ ްނުދިނުމަށްޓަކައިްހިނގިޔަ

ްްއިދާރީްްއަޅަންޖ ހޭްްތަންފީޒުކުރުމުގައިްްހަމަތައްްްސުލޫކާގުޅޭްްމ ންބަރުންގ ް(ްޅ)ްް

ް.ކަނޑައ ޅުންްއުސޫލުތައްްއިދާރީްތަޢާރުފުކުރަންޖ ހޭްްފިޔަވަޅުތަކާއި

ްްާޤނޫނާއިްްނުވަތަ،  ޚިލާފަށްްްމިންގަނޑާްްސުލޫކީްްޢަމަލުކުރަންޖ ހޭްްމ ންބަރުންް(ކ)ްް

ްްކުރ ވިއްޖް ްްތުހުމަތުްްކޮށްފިކަމުގް ްްކަމ އްްްމ ންބަރަކުްްްޚިލާފަށްްްގަވާއިދާް

ްނުވަތަްްމ ންބަރަކުްްވިފުޚިލާްްގަވާއިދާްްތަޙްީޤުޤކޮށްްްބަލައިްްއ ކަމ އް،  ހިނދ އްގައި

ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްލަފާްްޔަވަޅުތަކުގ ފިްްއިޞްލާޙީްްއަޅަންވީްްމ ންބަރުންނާމ ދު

ްް.އ ރުވުން
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ްނުވަތަްްްއޮފިސަރ އްގ ްްނުވަތަްްމ ންބަރ އްގ ްްއ އްގޮތަށްްްހަމަތަކާްްސުލޫކީް(އ)ްް

ްމ ންބަރުންނަށާއިް،  ލަފާްްްދޭންޖ ހޭްްގުޅޭގޮތުންްްބ ހ އްޓުމާްްޢަމަލުތައްްްމުވައްޒަފ އްގ 

ް.ދިނުންްމުވައްޒަފުންނަށްްއޮފިސަރުންނަށާއި

ް.ކަނޑައ ޅުންްއުސޫލުތައްްދިނުމާގުޅޭްހަދިޔާްބަލައިގަތުމާއިްހަދިޔާް(ވ)ްް

ްްހުށަހ ޅުމުގ ްްބަޔާންްްމާލީްްނުވަތަްްބަޔާންްްފައިސާގ ްްމުދަލާއިްްމ ންބަރުންގ ް(މ)ްް

ްް.ތަންފީޒުކުރުންް، ކަނޑައަޅައިްހަމަތައްްްއުސޫލުތަކާއި

ްްކޮމިޓީގ ،  ގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްއަށްް(ްްބ)ްްއިން(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ފ)ްް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް، ތައްޔާރުކޮށްްރިޕޯޓު

ްްމަޖިލީހުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްާޤނޫނުގައިްްނުވަތަްްގަވާއިދުގައިްްްމިްްމިނޫންވ ސްްް(ދ)ްް

 .ބ ލުންްްކަންކަންްއ ންމ ހައިްގުޅޭްްއިމްތިޔާޒާްމ ންބަރުންގ ްނުވަތަ

ް

ްްދާއިރާްްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްގް ޓީކޮމިްްއ ްްމުއައްސަސާއަކަށްްްވަކިްްދައުލަތުގ ،  ކޮމިޓީއަކީްްގަވާއިދުް .111ްކޮމިޓީްްްގަވާއިދުް

ްްހިނގާން ްްބާރުްްގ ޓީކޮމިްްއ ްމުއައްސަސާތަކަށްވ ސްްްހުރިހާްދައުލަތުގ ްއަދިްްހަނިވ ގ ންނުވާ

ްްކޮމިޓީއ ކ ވ ްްރޭވިފައިވާްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްގޮތަށް ްްންޢާންމު،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްއ .

،  ގުޅޭގޮތުންްްގަވާއިދުތަކާްްތައްޔާރުކުރާްްއިދާރާތަކުންްްދައުލަތުގް ،  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްް.ކުރުމ ވ ްކަންކަންްއަންނަނިވި

ްްޢާންމުންް،  ލުތަކާއިސޫްއުްްގަވާއިދުތަކާއިްްކުރާރުފުތަޢާްްްއިދާރާތަކުންްްދައުލަތުގ ް(ހ)ްް

ްއަސާސީއާއިނުާޤނޫްްްގ ންދަނީްްކުރަމުންރުފުތަޢާްްއ ންގުންތައްްްޢަމަލުކުރަންޖ ހޭ

ްތ ރޭގައިތޯްްއިޚްތިޔާރުގ ްްލިބިފައިވާްްއިދާރާތަކަށްްްއ ، ތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްާޤނޫނުގ 

ް.ބ ލުން

ްްނަގާތޯްްއ އްޗ އްްްބ ލ ވޭްްްޓ ކުހަކަށްްްގަވާއިދަކުންްްްހަދާްްއިދާރާއަކުންްްދައުލަތުގ ް(ްށ)ްް

ް.ބ ލުން

ްްަޝރުޢީ،  ނުސީދާގޮތުންްްނުވަތަްްސީދާގޮތުން،  ގަވާއިދުގައިްްއިދާރާއ އްގ ްްދައުލަތުގ ް(ްނ)ްް

ް.ބ ލުންްއޮތްތޯްލ އްސޫްއުްމަގުފަހިވާްބާރުކަނޑުވާލުމަށްްކޯޓުތަކުގ 

ްްއިދާރާއ އްގް ްްދައުލަތުގ ،  ގޮތަށްްްބާރުލިބޭްްކަމަކަށްްްހިނގާފައިވާްްކުރިންް(ރ)ްް

ްް.ބ ލުންްކަނޑައަޅާފައިވޭތޯްލ އްސޫއުް، ގަވާއިދުގައި
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ްްއިދާރާއ އްގ ްްދައުލަތުގް ްްބާރ އްްްލިބިނުދޭްްާޤނޫނަކުންްްނުވަތަްްާޤނޫނުއަސާސީންް(ްބ)ްް

ް.ބ ލުންްލިބިގ ންފައިވޭތޯްްގަވާއިދުން

ްލުކުރަންހާސިްްގަވާއިދުންްްްއ ްްނުވަތަ،  އޮތްގޮތުންްްގަވާއިދުްްއިދާރާއ އްގ ްްދައުލަތުގ ް(ްޅ)ްް

ް.ބ ލުންްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭތޯްގަވާއިދުްއ ްސަބަބުންްބޭނުމުގ ްއުޅޭ

ްްމަސައްކަތްތައްްްއޮފީހުންކުރާްްޖ ނ ރަލްގ ްްއ ޓަރނީްްގުޅޭގޮތުންްްގަވާއިދުތަކާް(ކ)ްް

ް.ބ ލުން

ްކޮމިޓީްގުޅޭގޮތުންްކަންކަމާްބަޔާންކޮށްފައިވާްއަށް(ްްކ)ްއިން(ްހ)ްްމާއްދާގ ްމިް(އ)ްް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް، ތައްޔާރުކޮށްްޓުރިޕޯ

ްްކަންކަންްްްއަންނަނިވިްްގުޅޭގޮތުންްްމާލިއްޔަތާްްދައުލަތުގ ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްމާލިއްޔަތުް .112ްކޮމިޓީްްްމާލިއްޔަތުް

ްް.ކުރުމ ވ 

ްްގޮތުގ މަތިންްްްހުއްދަކުރާްްާޤނޫނުްްޚަރަދަކީްްއ ކިއ ކިްްކުރާްްްއިދާރާތަކުންްްދައުލަތުގް ް(ހ)ްް

ްކުރާްްގޮތުގ މަތިންްްއ އްގޮތްވާްްބަޖ ޓާްްފާސްކޮށްފައިވާްްމަޖިލީހުންްްއަދި

ްް.ބ ލުންްޚަރަދުތަކ އްތޯ

ްމަޖިލީހުންް(ްށ)ްް ްފާސްކުރާް ްފައިސާގ ް ްޢަދަދުތައްް ްހޭދަކުރ ވިގ ންް ްނުވަތަްް

ް.ބ ލުންްކަންކަމަށްތޯްއ ްދަނީްޚަރަދުކުރ ވިގ ން

ްް.ދިރާސާކުރުންްހިސާބުތައްްމާލީްްއިދާރާތަކުގ ްދައުލަތުގ ް(ްނ)ްް

ްްހިސާބުތައްްްްމާލީްްއިދާރާތަކުގ ްްވިޔަފާރިްްކުންފުނިތަކާއިްްވާޞާްއްޙިްްދައުލަތުންް(ރ)ްް

ްް.ދިރާސާކުރުން

ް.ދިރާސާކުރުންްްހިސާބުތައްްމާލީްއިދާރާތަކުގް ްމިނިވަންްދައުލަތުގ ް(ްބ)ްް

ްްފިޔަވަޅުތައްްްއަޅަންޖ ހޭްްދިރާސާކުރުމާއިްްރިޕޯޓުތައްްްއ ކިއ ކިްްޖ ނ ރަލްގ ްްއޮޑިޓަރް(ްޅ)ްް

ްް.އ ންގުންްއިދާރާތަކަށްްްކަމާބ ހޭްދައުލަތުގ ،  ފާހަގަކޮށް

ްްފައިސާްްްއިދާރާތަކުންްްދައުލަތުގ ްްއިތުރަށްްްމިންވަރަށްވުރް ްްހުއްދަކޮށްފައިވާް(ކ)ްް

ްސަބަބާއިްްޚަރަދުކުރަންޖ ހުނުްްފައިސާްްއ ގޮތަށް،  ކަމުގައިވާނަމަްްޚަރަދުކޮށްފައިވާ

ް.ބ ލުންްކޮމިޓީންްޙާލަތު

ްްމަޖިލީހުގ ްްދިނުމުގައިްްގ ރ ންޓީްްފަރާތުންްްދައުލަތުގ ްްނ ގުމާއިްްލޯނުްްދައުލަތަށްް(އ)ްް

ްް.ކުރުންްކަންކަންްކުރަންޖ ހޭްގުޅިގ ންްދައުރާްއަދާކުރަންޖ ހޭްފަރާތުން
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ްްކުރާްްއޮފީހުންްްޖ ނ ރަލްގ ްްއޮޑިޓަރްްއޮތޯރިޓީއާއިްްމަނިޓަރީްްްމޯލްޑިވްސްް(ވ)ްް

ްް.ބ ލުންްމަސައްކަތް

ްްއ ހ ންްްކަނޑައ ޅުމުގައިްްމުސާރަތައްްްކަނޑައަޅަންޖ ހޭްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ް(މ)ްް

ްް.ހޯދުންްމަްޝވަރާްކޮމިޓީތަކުގ 

ްްމުސްތަިޤއްލުް،  އިދާރާތަކުންނާއިްްދައުލަތުގ ްްބަޔާންވ ގ ންވާްްްގަވާއިދުގައިްްމިް(ފ)ްް

ްްހިންގާްްނުވަތަްްއަދާކުރާްްމަާޤމުތަކުންްްމުސްތަިޤއްލުްްއަދިްްކޮމިަޝންތަކުންނާއި

ްް.ދިރާސާކުރުންްބަލައިްކަންކަންްގުޅޭްމާލިއްޔަތާްްއ ންމ ހައިްދައުލަތުގ 

ްކޮމިޓީގ ް،  މައްޗަށްްްކަންކަމުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްއަށްް(ްްފ)ްްއިންް(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ދ)ްް

ްް.ހުށަހ ޅުންްްމަޖިލީހަށްްތައްޔާރުކޮށްްރިޕޯޓު

ކުންފުނިތަކުގ ްނުވަތަްވިޔަފާރިްއިދާރާތަކުގ ްއޮޑިޓްކޮށްފައިވާްއަހަރީްހިސާބުތައްްް(ްތ)ްް

ބ ލ ހ އްޓުމާއި،  ބ ލުމާއި ހިސާބުް އިދާރާތަކުގ ް އޮޑިޓްކުރުމުގ ްްްްއ ،  އ ް ތަންތަންް

ބ ލ ހ އްޓުމާއިްއޮޑިޓްކުރުމަށްްހަމަޖ ހިފައިވާްއުސޫލާްްކަންތައްްހިނގަނީްހިސާބުް

އުސޫލަށްްތަބާނުވާްކުންފުނިތަކާއިްވިޔަފާރިްް،  އ އްގޮތްވާްގޮތުގ މަތިންތޯްބ ލުމާއި

ްތަންތަންްފާހަގަކުރުންް.

ލޯނާއިް(ލ)ްް ނަގާފައިވާް ތަންތަނުންް ވިޔަފާރިް ނުވަތަް ދައުލަތުގ ްް،  ކުންފުނިތަކުންް

އ ްް،  ތަނުންްނަގާފައިވާްލޯނުގ ްނިސްބަތްްބ ލުމާއިތަންްްންޓީގ ްދަށުންްއ ރ ގ 

ްލޯނުގ ްމަްޤަޞދުްހާސިލުވަމުންދާްމިންވަރުްބ ލުންް.

މަނިޓަރީް(ގ)ްް މަާޤމަށްްްްމޯލްޑިވްސްް ޖ ނ ރަލްް އޮޑިޓަރް ގަވަރނަރާއިް އޮތޯރިޓީގ ް

ްްޢަ ކަންކަން އ ންމ ހައިް ވަކިކުރުމާގުޅޭް ް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއްޔަންކުރުމާއިް

 މަޖިލީހަށްްހުށަހ ޅުންް.ްޓުކޮމިޓީގ ްރިޕޯ

ް

ްްސަރުކާރުގ ް

ްްމަސްއޫލިއްޔަތުް

ްްމިންވަރުްްްއަދާކުރާް

ްކޮމިޓީްްްބަލާް

ސަރުކާރުގ ްް،  ސަރުކާރުގ ްމަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީގ ްމަސައްކަތަކީް .113

ްކުރުމ ވ ް.މަސްއޫލިއްޔަތާްގުޅޭގޮތުންްއަންނަނިވިްކަންކަންް

ގަވާއިދުތަކާްްް(ހ)ް އުސޫލުތަކާް ސިޔާސަތުތަކާް ހިންގަމުންގ ންދާް ސަރުކާރުންް

ްބަޔާންވ ގ ންވާ ްކަމާގުޅޭްާޤނޫނުތަކުގައި ްބ ހޭގޮތުން ްމަސައްކަތްތަކާ ްްޕްރޮޖ ކްޓްތަކާ

ްކަންކަންްހިނގާތޯްބ ލުމަށްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރުންް.ްގޮތަށްްއ 
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ނިޒާް(ްށ)ް އ ްްމުސަރުކާރުގ ް ބަލައި،ް ކަންތައްތައްް ކުރާް ްއިްޞލާޙުކުރުމަށްޓަކައިް

މުއައްސާސާތަކުގ ްް ސަރުކާރުގ ް ލަފާދިނުމާއި،ް ފަންނީް ގުޅޭގޮތުންް ކަންކަމާް

ފ ންނަްް ކުރުމަށްް އިްޞލާޙުް ބަލައިް ފުށުއ ރުންތައްް ދިރާސާކޮށްް މ ންޑޭޓްތައްް

ްކަންކަމުގ ްލަފާދިނުންް.

ްންް.އުމަސްއޫލިއްޔަތުްސަރުކާރުންްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލަމުންދިސަރުކާރުގ ްް(ްނ)ްް

ގުޅޭގޮތުންްް(ރ)ްް ބާރުތަކާް ބަޔާންކޮށްފައިވާް އަށްް )ނ(ް އިންް )ހ(ް އަކުރުގ ް މިް

ހިންގައި ތަޙްީޤުޤތައްް ސަރުކާރަށްް،  ހިންގަންޖ ހޭް ދިރާސާކޮށްް ކުރަންޖ ހޭް

ްއަންގަންޖ ހޭްއ ންގުންތައްްއ ންގުން.

ްދައުލަތުގް ް(ްބ)ްް ްބަންޑާރަނައިބުް ްހިމ ނޭގޮތުންް ްވަޒީރުންނަށްް ްްރުހުންދިނުމާއިްް

ް.ލަފާދިނުންްމަޖިލީހަށްްކަނޑައ ޅުމުގައިްމަސައްކަތްތައްްވުޒާރާތަކުގ 

ްމީހަކުްްއ ްްމަޤާމަކަށްްްއ ،  މައްސަލަތަކުގައިްްރުހުންދޭންޖ ހޭްްވަޒީރުންނަށްް(ްޅ)ްް

ްމީހަކަށްްްއ ްްމަޢުލޫމާތުްްްމަާޤމަކާގުޅޭްްްއ ،  ނޫންކަންްްނުވަތަްްާޤބިލުކަން

ްްތަޖުރިބާއ އްްްއ އްވ ސްްްގުޅޭގޮތުންްްދާއިރާއާްްއ ،  ނޫންކަންްްނުވަތަްްލިބިގ ންވާކަން

ްކުރިއަށްްްދާއިރާްްއ ،  ކުރިއ ރުވުމަށްޓަކައިްްދާއިރާްްއ ،  ނޫންކަންްްނުވަތަްްހުރިކަން

ްކޮމިޓީގ ް،  ބ ހޭގޮތުންްްތަަޞއްވުރާްްޢާންމުްްއޮތްްްްއޭނާގ ްްމަށްޓަކައިއުގ ންދި

ްްސުވާލުކުރަންވާނ އ ވް ްްއޭނާއާްްމަރުޙަލާގައި ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އ އީ.

ްްފަންނީްްލޫމާތާއިޢުްމަްްްޒާތީްްމީހ އްގ ްްއ ްްއުސޫލުތަކ އްގ މަތިންްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީން

ް.އިތުރުންނ ވް ްހޯދުމުގ ްމާތުލޫްޢުމަ

ްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ،  މައްޗަށްްްކަންކަމުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްބ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް

ްމަޖިލީހަށްްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުންްްތައްޔާރުކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅުން

ްްއަންނަނިވިްްކޮމިޓީންްްބަލާްްމިންވަރުްްއަދާކުރާްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްސަރުކާރުގ ް(އ)ްް

ްް.ކުރަންވާނ އ ވ ްމަސައްކަތްވ ސް

ްްސަރުކާރުގ ްްނުހިމ ނޭްްދާއިރާގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ހ ންް.1ްްް

ްްރިޕޯޓުތައްްްްއ ކިއ ކިްްާޝއިޢުކުރަމުންދާްްއ ކުލަވާލާްްްއިދާރާތަކުންްްކަމާބ ހޭ

ްއ ،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްރިޕޯޓުތަކުގައިވާް ްގޮތުންް ްކުރިއަށްްް
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ްޗަށްމައްްްކަންތައްތަކުގ ްްފާހަގަކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަށްްްްގ ންދަންޖ ހޭނ ކަމަށް

ްް.އ ކުލަވާލުންްރިޕޯޓުތައް

ްްދާއިރާގައިްްހ ދުމުގ ްްާޤނޫނުތައް،  ހިންގުމުގައާއިްްސަރުކާރުްްއިދާރީގޮތުންް.2ްްް

ްގުޅޭގޮތުންްްްކަމާ،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުްްއުސޫލުތައްްްޢަމަލުކުރުމުގ 

ްް.ހުށަހ ޅުންްޚިޔާލުްއ ކިއ ކިްއިްޞލާޙީްްހުށަހަޅަންޖ ހޭ

ްްމަސްއޫލިއްޔަތުގް ްްލިބިފައިވާްްގޮތުންްްއުސޫލ އްގ ްްޢާންމުްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ހ ންް(ވ)ްް

ްްހިންގުންްްސަރުކާރުގ ްްއ އީ،  ގުޅޭގޮތުންވ ސްްްކަމަކާްްގުޅުންހުރިްްދާއިރާއާ

ްްކޮމިޓީގް ްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަްްކަމ އްްްގުޅުންހުރިްްއިްޞލާޙުކުރުމާްްހަރުދަނާކޮށް

ްްބަލާްްްމިންވަރުްްއަދާކުރާްްއޫލިއްޔަތުމަސްްްސަރުކާރުގ ،  ނުލައިްްހޯދުމަކާްްހުއްދައ އް

ްްކުރ ވިދާނ އ ވ ްްދިރާސާތައްްްތަޙްީޤުޤތައްކޮށްްްއ ކިއ ކިްްކޮމިޓީއަށްވ ސް ްްއަދިް.

ްސީދާގުޅޭްްމަސްއޫލިއްޔަތާްްއ ކަމ އްގ ްްކަންކަންްްފ ންނަްްދިރާސާތަކުންްްއ ފަދަ

ްްކުރ ވިދާނ އ ވ ްްާޞއްޙިްްކޮމިޓީއަކާ ްްއޮތްނަމަވ ސްްްމިހ ންްްްމާއްދާގައިްްމި.

ްސަލާމަތީްްއުފ ދިފައިވާްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ241ްްްަްްސީގ ާޤނޫނުއަސާް

ްޚިދުމަތްތަކާބ ހޭ ްކޮމިޓީގ ް ްދާއިރާގ ް ްމަސައްކަތްތަކ އްް ްމިް ްކޮމިޓީއަކުންް

 ް.ނުބ ލޭނ އ ވ 

ް

ް .114ްކޮމިޓީްްްއިޤްތިޞާދީް ްްދިރާސާކުރުމާއިްްްކަންކަންްްއިްޤތިާޞދީ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްއިްޤތިާޞދީް(ހ)

ްްއ ކަމ އް،  އޮތްނަމަްްބަދަލ އްްްގ ންނަންޖ ހޭްްސިޔާސަތުތަކަށްްްްއިްޤތިާޞދީ

ްްއިްޤތިާޞދާްްދައުލަތުގް ްްއަދިްްްހުށަހ ޅުމާއިްްްމަޖިލީހަށްްްްއ ކަމ އްްްްފާހަގަކޮށް

ްް.ކުރުމ ވ ްންކަންކަްގުޅުންހުރިްއިދާރާތަކާްްއަންނަނިވިްގުޅޭގޮތުން

ްފިނޭންސްްްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.1ްްް

ްސަރވިސްްކަސްޓަމްސްްމޯލްޑިވްސްް.2ްްް

ްއޮތޯރިޓީްރ ވ ނިއުްްއިންލަންޑްްމޯލްޑިވްސްް.3ްްް

ްޑިވ ލޮޕްމަންޓްްްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.4ްްް

ްޓޫރިޒަމްްްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.5ްްް

ްއ ގްރިކަލްޗަްރްްއ ންޑްްްރިސޯސަސްްްމ ރިން،  ފިަޝރީޒްްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީް.6ްްް

ްއޮތޯރިޓީްޑިވ ލޮޕްމަންޓްްމާރކ ޓްްކ ޕިޓަލްް.7ްްް
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ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުން،  ކަންކަމާއިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްކޮމިޓީގް ްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން، ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށްްބިލުތައް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓު

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްރިޕޯޓުތައްްްއަހަރުްްއިދާރާތަކުގް ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްް.އ ންގުންްކަންކަންްއ ްފާހަގަކޮށްްކަންކަންްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ދިރާސާކޮށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްމައްސަލަތައްްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ް.ލަފާދިނުންްްގޮތުގ ްކުރިއަށްދ ވިދާނ ްކަންކަމުގައިްއ ،  ދިރާސާކޮށް

ްްއިދާރާތަކުންްްްއ ،  ބައްދަލުކޮށްްްއިދާރާތަކާްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްއިދާރާތަކުންްްއް ،  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްބ ހޭގޮތުންްްކަންކަމާްްހިންގާ

ްްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ބަލައިްްކުރަމުންދާގޮތްްްއިދާރާތަކުންްްއ ްްކަންކަންްްކުރަންޖ ހޭ

ްް.ބަޔާންކޮށްދިނުންްކަންކަން

ްްމާއިއްޔަންކުރުްޢަްްމީހުންްްބޯޑަށްްްއޮތޯރިޓީގ ްްރ ވ ނިއުްްއިންލަންޑްްްމޯލްޑިވްސްް(ްޅ)ްް

ްްއ ންމ ހައިްްްކުރަންޖ ހޭްްގުޅިގ ންްްމައްސަލަތަކާްްހުށަހ ޅޭްްގުޅޭގޮތުންްްވަކިކުރުމާ

 ް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްކޮމިޓީގ ްް،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުްކަންކަން

ް

ް .115ްކޮމިޓީްްްއިޖްތިމާޢީް ްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްއިޖްތިމާޢީްްދައުލަތުގ ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްއިޖްތިމާޢީް(ހ)

ްް.ކުރުމ ވ ްކަންކަންްގުޅުންހުރިްއިދާރާތަކާްއަންނަނިވި

ް މިނިސްޓްރީްއޮފްްޔޫތު،ްސްޕޯޓްސްްއ ންޑްްކޮމިއުނިޓީްއ މްޕަވަރމަންޓްް.1ްްް

ް މިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއ ފ އާޒްް.2ްްް

ް މިނިސްޓްރީްއޮފްްހ ލްތްް.3ްްް

ްްް4.ްްް އަދި އިޖްތިމާޢީް ްްިޞމިނޫންވ ސް،ް ދާއިރާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައްްްއްޙީް

ްްރާވައިްހިންގަންޖ ހޭްއިދާރާތައް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްބިލުތައްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްރިޕޯޓުތައްްްއަހަރީްްއިދާރާތަކުގް ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްް.އ ންގުންްކަންކަންްއ ްފާހަގަކޮށްްކަންކަންްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ދިރާސާކޮށް

https://presidency.gov.mv/Pages/dv/126
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/126
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/127
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/127
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/127
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/123
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/123
https://presidency.gov.mv/Pages/dv/123
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ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްމައްސަލަތައްްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ް.ލަފާދިނުންްްގޮތުގ ްކުރިއަށްދ ވިދާނ ްކަންކަމުގައިްއ ،  ދިރާސާކޮށް

ްްއިދާރާތަކުންްްްއ ،  ބައްދަލުކޮށްްްއިދާރާތަކާްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްއިދާރާތަކުންްްއް ،  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްބ ހޭގޮތުންްްކަންކަމާްްހިންގާ

ްްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ބަލައިްްކުރަމުންދާގޮތްްްއިދާރާތަކުންްްއ ްްކަންކަންްްކުރަންޖ ހޭ

 ް.ބަޔާންކޮށްދިނުންްކަންކަން

ް

ްްގުޅުންތަކުގ ްްްޚާރިޖީް
8ްކޮމިޓީް

116. ް ޚާރިޖީްގުޅުންތަކުގ ްކޮމިޓީގ ްމަސްއޫލިއްޔަތަކީ،ްޚާރިޖީްގުޅުންތަކުގ ްކަންކަނ9ްްްްްް(ްހ)

ްް ސިޔާސަތުތަކަށް ގުޅުންތަކުގ ް ޚާރިޖީް ބަދަލ އްްްދިރާސާކުރުމާއިް ގ ންނަންޖ ހޭް

އޮތްނަމަ،ްއ ކަމ އްްފާހަގަކޮށްްއ ކަމ އްްމަޖިލީހަށްްހުށަހ ޅުމާއި،ްއަދިްޚާރިޖީް

ްގުޅުންތަކާްގުޅޭގޮތުންްއަންނަނިވިްއިދާރާތަކާްގުޅުންހުރިްކަންކަންްކުރުމ ވ ް.

ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފޮރިންްއ ފ އާޒްް .1ްްް

ްރާވައިްހިންގާްކޮންމ ްއިދާރާއ އްްޚާރިޖީްދާއިރާއާގުޅޭްމަސައްކަތްްްް .2ްްް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްބިލުތައްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްރިޕޯޓުތައްްްއަހަރީްްއިދާރާތަކުގް ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްް.އ ންގުންްކަންކަންްއ ްފާހަގަކޮށްްކަންކަންްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ދިރާސާކޮށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްމައްސަލަތައްްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ް.ލަފާދިނުންްްގޮތުގ ްކުރިއަށްދ ވިދާނ ްކަންކަމުގައިްއ ،  ދިރާސާކޮށް

ްްއިދާރާތަކުންްްްއ ،  ބައްދަލުކޮށްްްއިދާރާތަކާްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްއިދާރާތަކުންްްއް ،  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްބ ހޭގޮތުންްްކަންކަމާްްހިންގާ

ްްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ބަލައިްްކުރަމުންދާގޮތްްްއިދާރާތަކުންްްއ ްްކަންކަންްްކުރަންޖ ހޭ

ްް.ބަޔާންކޮށްދިނުންްކަންކަން

ްް.ދިރާސާކުރުންްގުޅުންްްއޮންނަްސަރުކާރުތަކާްްަޤއުމުތަކުގ ްބޭރުްސަރުކާރާއިް(ްޅ)ްް

 
 އިޞްލާޙްު(ްވަނ2ްްަގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްމާރިޗ1ްްު)ްކުރ ވިފައިއިޞްލާޙުްްއަރިމަތީްސުރުޚީްވަނަްމާއްދާގް 116ްްގަވާއިދުގ ްް 8

 ވަނަްއިޞްލާޙު(2ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިޞްލާޙުް)ހ(ވަނަްމާއްދާގް 116ްްގަވާއިދުގ ްް 9
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10ް]އުނިކުރ ވިފައި[ް(ކ)ްް

ްްޖަމާޢަތްތަކާއ ކުްްއ ކިއ ކިްްބައިނަލްއަްޤވާމީްްމ ންބަރަކަށްވ ފައިވާްްދިވ ހިރާއްޖ ްްް(ްކ)ްް

11ްް.ދިރާސާކުރުންްްގުޅުންްގ ންގުޅޭްްދިވ ހިރާއްޖޭން

ްްވާްްދިވ ހިރާއްޖ އިންްްްޖަމްޢިއްޔާތަކާއ ކުްްބައިނަލްއަޤްވާމީްްްއިަޤއުމުތަކާްްބޭރުގ ްްް(ްއ)ްް

ްްއިލްތިޒާމ އްްްއ އްވ ސްްްރައްޔިތުންްްއިންތ ރ ްްއ އްބަސްވުންތަކުގ ްްމުޢާހަދާތަކާއި

ްއުފުލާންޖ ހޭ ްބާވަތުގ ް ްމުޢާހަދާތަކާއިް ްއ ނޫންވ ސްް ްްއ އްބަސްވުންތައްް

12ްް.ދިރާސާކުރުން

ްކަނޑައަޅާްްރާއްޖ އިންްްޖަމްޢިއްޔާތަކަށްްްބައިނަލްއަޤްވާމީްްށާއިޤައުމުތަކަްްބޭރުްްް(ްވ) ް

13ްް.ދިރާސާކުރުންްްމައްސަލަްގުޅޭްްރުހުންދިނުމާްސަފީރުންނަށް

ްްއ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްް(ްމ)ްް ްްވ)ްްއާއި(  ،ދިރާސާކޮށްްްކަންކަންްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

 14.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްކޮމިޓީގ ްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްމަޖިލީހުން

ް

ްްމިނިވަންް
ްްމުއައްސަސާތަކުގ ް

ްކޮމިޓީް

117. ް ްމިނިވަންް(ހ) ްމުއައްސަސާތަކުގް ް ްކޮމިޓީގ ް ްްމިނިވަން،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީް

ްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމިނިވަންްްދިރާސާކުރުމާއިްްކަންކަންްްމުއައްސަސާތަކުގ 

ްއ ކަމ އްްްފާހަގަކޮށްްްއ ކަމ އް،  އޮތްނަމަްްބަދަލ އްްްގ ންނަންޖ ހޭްްސިޔާސަތުތަކަށް

ްްހަދާފައިވާްްދަށުންްްާޤނޫނުތަކުގ ްްސާސީއާއިއަާޤނޫނުް،  ހުށަހ ޅުމާއިްްމަޖިލީހަށް

ްްލައިްބަްްމިންވަރުްްއަދާކުރަމުންދާްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްއަންނަނިވި

ްް.ފިޔަވަޅުއ ޅުމ ވ ްްއަޅަންޖ ހޭ،  ދިރާސާކޮށް

ްއިލ ކްަޝންސްްކޮމިަޝންްް.1ްްް

ްރަޕްަޝންްކޮމިަޝންްކޮ-އ ންޓިް.2ްްް

ްސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިަޝންްް.3ްްް

ްގްރިޓީްކޮމިަޝންޓ ނޭަޝނަލްްއިންް.4ްްް

 
)116ްްގަވާއިދުގ ްް 10  ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނ2021ްުްްމާރިޗ1ްްު)ްއުނިކޮށް،ްދ ންހުރިްއަކުރުތައްްތަރުތީބުކުރ ވިފައި(ްކވަނަްމާއްދާގް 

11 ްް 116ްްްްގަވާއިދުގ  ްްވަނަްމާއްދާގ  ގޮތުގައިްބަދަލުކުރ ވިފައި 2021ްްްްމާރިޗ1ްްްު))ކ(ްއުނިކުރުމާްގުޅިގ ންްއ ްމާއްދާގ ް)އ(ްއަކީްއ ްމާއްދާގ ް)ކ(ްގް  ވަނ2ްްްަް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނު
 އިޞްލާޙްު(

12 ްް 116ްްްްގަވާއިދުގ  ްްވަނަްމާއްދާގ  މާއްދާގ  ްް)ކ(ްއުނިކުރުމާްގުޅިގ ންްއް  ގޮތުގައިްބަދަލުކުރ ވިފައި )އ(ްގް  މާއްދާގް  2021ްްްްމާރިޗ1ްްްު))ވ(ްއަކީްއް  ވަނ2ްްްަް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނު
 އިޞްލާޙްު(

13 ްް 116ްްްްގަވާއިދުގ  ްްވަނަްމާއްދާގ  މާއްދާގ  ް)މ))ކ(ްއުނިކުރުމާްގުޅިގ ންްއް  ގޮތުގައިްބަދަލުކުރ ވިފައިް)ވ(ްއަކީްއ ްމާއްދާގް  2021ްްްްމާރިޗ1ްްްު(ްގް  ވަނ2ްްްަް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނު
 އިޞްލާޙްު(

)ފ))ކ(ްއުނިކުރުމާްގުޅިގ ންްއ ްމާއްދާގ ްްވަނަްމާއްދާގ 116ްްްްގަވާއިދުގ ްް 14 ގޮތުގައިްބަދަލުކޮމ(ްއަކީްއ ްމާއްދާގް  ގައިް)ވ(ްއަދިް)މ(ްއަށްްދީފައިވާްޙަވާލާް)އ(ްްއަކުރުށް،ްއ ްް(ްގް 
 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްް،ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނ2021ްުްްމާރިޗ1ްު)ްބަދަލުކުރ ވިފައިއަދިް)ވ(ްއަށްް
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ްއ ޑްމިނިސްޓްރޭަޝންްއޮފީސްްމޯލްޑިވްސްްޕ ންަޝންްް.5ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްމީޑިއާްކައުންސިލްްް.6ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްބްރޯޑްކާސްޓިންގްކޮމިަޝންްް.7ްްް

މިނޫންވ ސް،ްއ ހ ންްކޮމިޓީއ އްގ ްމަސްއޫލިއްޔަތުްތ ރޭގައިްނުހިމ ނޭ،ްްް.8ްްް

ްމުސްތަިޤއްލުްކޮމިަޝންތަކާއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތައްް.

ް،ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންް(ްށ)ްް

ްތިބޭްްްމަާޤމުތަކުގައިްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްމިނިވަންްްކޮމިަޝންތަކާއިްްމުސްތަިޤއްލު

ް.ްްމަސައްކަތްކުރުންްްކުރުމުގ ްޖަވާބުދާރީްފަރާތްތައް

،  ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންް(ްނ)ްް

ްްޓުރިޕޯްްއަހަރީްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމިނިވަންްްކޮމިަޝންތަކާއިްްްމުސްތަިޤއްލު

ްް.ދިރާސާކުރުންްރިޕޯޓުތައްްއ ، ބ ލުމާއިްހުށަހަޅާތޯްްއިދާރާއަށްްމަޖިލީހުގ 

،  ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންް(ރ)ްް

ްމުސްތަިޤއްލު ްކޮމިަޝންތަކާއިްް ްމިނިވަންް ްމުއައްސަސާތަކާްް ްގުޅޭގޮތުންްް

ްްއ ،  ދިރާސާކޮށްްްމައްސަލަތައްްްހުށަހަޅާްްފަރާތްތަކުންްްއ ހ ނިހ ންްްޢާންމުންނާއިް

ްް.ނުންލަފާދިްގުޅޭގޮތުންްފިޔަވަޅުތަކާްއ ޅިދާނ ްކަންކަމަށް

ް،ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންްްް(ބ)ްް

ްބިލުތައްްްްހުށަހަޅާްްގުޅޭގޮތުންްްމުއައްސަސާތަކާްްކޮމިަޝންތަކާއިްްމުސްތަިޤއްލު

ްް.ހުށަހ ޅުންްްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްމަޖިލީހުން، ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށް

،  ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންްްް(ޅ)ްް

ްްމ ންބަރުކަމާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމިނިވަންްްކޮމިަޝންތަކާއިްްްމުސްތަިޤއްލު

ްރައްޔިތުންގ ްްތ ރ އިންްްްފަރާތްތަކުގ ްްކުރާންޢައްޔަްްމަާޤމުތަކަށްްްމުސްތަިޤއްލު

ްްދައިްހޯްްލޫމާތުޢުމަްްގުޅޭގޮތުންްްފަރާތްތަކާްްހޯދަންޖ ހޭްްްރުހުންްްމަޖިލީހުގ 

ްް.އިންޓަވިއުކުރުންްފަރާތްތަކާްއ ، ދިރާސާކުރުމާއިް

،  ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންް(ކ)ްް

ްްއް ްްބައްދަލުކޮށްްްމުއައްސަސާތަކާްްމިނިވަންްްކޮމިަޝންތަކާއިްްްމުސްތަިޤއްލު

ްތަންތަނުންްްްއ ،  ސުވާލުކޮށްްްހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްގުޅޭގޮތުންްްްހިންގުމާްްްތަންތަނުގ 

ްް.ބަޔާންކޮށްދިނުންްކަންކަންްލާޙުކުރަންޖ ހޭްޞއިް،  ބަލައިްކަންކަންްކުރަންޖ ހޭ
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ް،ނުހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްދާއިރާގ ްްލިއްޔަތުގ އޫމަސްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ހ ނިހ ންް(އ)ްް

ްްމ ންބަރުކަމާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމިނިވަންްްކޮމިަޝންތަކާއިްްްމުސްތަިޤއްލު

ްްވަކިކުރަންޖ ހޭްްްމަާޤމުންްްތ ރ އިންްްފަރާތްތަކުގ ްްތިބޭްްމަާޤމުތަކުގައިްްމުސްތަިޤއްލު

ްް.ލަފާދިނުންްމަޖިލީހަށްްްގުޅޭގޮތުންްފަރާތްތަކާ

ްްކ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ވ)ްް ްްއ)ްްއާއި( ،  ދިރާސާކޮށްްްކަންކަންްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

 .ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްކޮމިޓީގ ްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްމަޖިލީހުން

ް

ްްތަރައްޤީއާއިްްްޤައުމީް

ްކޮމިޓީްްްތަރިކައިގ ް
118. ް ްްތަރައްީޤއާއިްްަޤއުމީ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްތަރިކައިގ ްްތަރައްީޤއާއިްްޤައުމީް(ހ)

ްް.ކުރުމ ވ ްްކަންކަންްގުޅުންހުރިްއިދާރާތަކާްްއަންނަނިވިްގުޅޭގޮތުންްތަރިކައާ

ްކޭަޝންްޔުއ ޑިްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.1ްްް

ްްްކޭަޝންޔުްއ ޑިްހަޔަރްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.2ްްް

ްޑިވ ލޮޕްމ ންޓްްްއަރބަންްއ ންޑްްހައުސިންގްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.3ްްް

ްޓ ކްނޮލޮޖީްއ ންޑްްްސައިންސް، ކޮމިއުނިކޭަޝންްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.4ްްް

ްއޭވިއޭަޝންްްސިވިލްްއ ންޑްްޓްރާންސްޕޯޓްްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.5ްްް

ްްްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްއ ންޑްްޕްލޭނިންގްނޭަޝނަލްްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.6ްްް

ްހ ރިޓޭޖްްްއ ންޑްްކަލްޗަރ، ޓްސްއާްއޮފްްމިނިސްޓްރީް.7ްްް

ްޔުނިވަރސިޓީްަޤއުމީްދިވ ހިރާއްޖޭގ ް.8ްްް

ްޔުނިވަރސިޓީްްމީއިސްލާްދިވ ހިރާއްޖޭގ ް.9ްްް

ްނުވަތަްްހިންގާްްރާވައިްްމަސައްކަތްތައްްްތަރައްީޤގ ްްަޤއުމީ  ، މިނޫންވ ސްް.10ްްް

ްް.އިދާރާއ އްްކޮންމ ްހިންގަންޖ ހޭްރާވައި

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްބިލުތައްްްހުށަހަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅުންްމަޖިލީހަށް

ރިޕޯޓުތައްްް)ން(ްް އަހަރީް އިދާރާތަކުގ ް ބަޔާންކޮށްފައިވާް ގައިް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

ްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭްކަންކަންްފާހަގަކޮށްްއ ްކަންކަންްއ ންގުންް.،ްދިރާސާކޮށް

ހުށަހަޅާްމައްސަލަތައްްްް)ރ(ްް ބަޔާންކޮށްފައިވާްއިދާރާތަކުންް ގައިް )ހ(ް މިްމާއްދާގ ް

ްގޮތުގ ްލަފާދިނުން.ްކަންކަމުގައިްކުރިއަށްދ ވިދާނ ްއ ،ްދިރާސާކޮށް
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ްބައްދަލުކޮށްް)ބް(ްް ްއިދާރާތަކާ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގ  ްއިދާރާތަކުންްްް،މި އ 

އ ްއިދާރާތަކުންްް،ްސުވާލުކޮށް،ްހިންގާްކަންކަމާްބ ހޭގޮތުންްމަޢުލޫމާތުްހޯދައި

ްއ ްް ްކަންކަން ްބަލައިކުރަންޖ ހޭ ްކުރަމުންދާގޮތް އިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭްްް،އިދާރާތަކުން

 ކަންކަންްބަޔާންކޮށްދިނުންް.
ް

ސަލާމަތްީް

ޚިދުމަތްތަކާބ ހްޭް
ްކޮމިޓީް

119. ް ސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކާބ ހޭްކޮމިޓީގ ްމަސްއޫލިއްޔަތަކީ،ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތައ15ްްްްް(ްހ)

ްް ކަންކަންްދިރާސާކުރުމާއި،ްްހިނގާްނުހިނގާގޮތްްބ ލުމާއި،ްަޤއުމީްސަލާމަތުގ 

ަޤއުމީްސަލާމަތުގ ްސިޔާސަތުތަކަށްްގ ންނަންޖ ހޭްބަދަލ އްްއޮތްނަމަ،ްއ ކަމ އްްް

ފާހަގަކޮށްްއ ކަމ އްްމަޖިލީހަށްްހުށަހ ޅުމާއި،ްއަންނަނިވިްއިދާރާތަކާްގުޅުންހުރިްް

ްކަންކަންްކުރުމ ވ ް.

ްމޯލްޑިވްސްްނޭަޝނަލްްޑިފ ންސްްފޯސްްް .1ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިސްްް .2ްްް

ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްޑިފ ންސްްް .3ްްް

ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްްއ ފ އާޒްްް .4ްްް

ްނޭަޝނަލްްޑިޒާސްޓަރްމ ނޭޖްމަންޓްްއޮތޯރިޓީް .5ްްް

މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއިދާރާތަކާްގުޅޭގޮތުންްހުށަހަޅާްބިލުތައްްްް)ށް(ްް

ްކޮމިޓީގ ްރިޕޯޓުްދިރާސާކޮށް،ްް ްއ ދި ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފުރިހަމަކޮށް،

16ްމަޖިލީހަށްްހުށަހ ޅުންް.

ރިޕޯޓުތައްްް)ން(ްް އަހަރީް އިދާރާތަކުގ ް ބަޔާންކޮށްފައިވާް ގައިް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

17ްދިރާސާކޮށް،ްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭްކަންކަންްފާހަގަކޮށްްއ ކަންކަންްއ ންގުންް.

ްްް)ރ(ްް ހުށަހަޅާްމައްސަލަތައްްްމި ބަޔާންކޮށްފައިވާްއިދާރާތަކުންް ގައިް )ހ(ް މާއްދާގ ް

18ްދިރާސާކޮށް،ްއ ްކަންކަމުގައިްކުރިއަށްދ ވިދާނ ްގޮތުގ ްލަފާދިނުން.

ްއިދާރާތަކުންްްް)ބް(ްް ްއ  ްބައްދަލުކޮށް، ްއިދާރާތަކާ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގ  މި

ތުްހޯދައި،ްސުވާލުކޮށް،ްއ ްއިދާރާތަކުންްްހިންގާްކަންކަމާްބ ހޭގޮތުންްމަޢުލޫމާ

 
 ވަނަްއިޞްލާޙު(2ްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިޞްލާޙުް)ހ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 15

 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ށ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 16

 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ނ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 17

 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ރ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 18



 

86 
 

ްއިޞްލާ ްބަލައި، ްކުރަމުންދާގޮތް ްއިދާރާތަކުން ްއ  ްކަންކަން ކުރަންޖ ހޭްްޙުކުރަންޖ ހޭ

19ްކަންކަންްބަޔާންކޮށްދިނުންް.

އ ްް)ޅް(ްް ގުޅޭގޮތުންް އިދާރާތަކާް ބަޔާންކޮށްފައިވާް ގައިް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

ް ދައުލަތުގ ް މަޖިލީހުގ ްްއިދާރާތަކުންނާއި،ް އިދާރާތަކުންނާއި،ް އ ހ ނިހ ންް

މައްސަލަތައްްް ަޝކުވާތަކާއިް ހުށަހަޅާް ފަރާތްތަކުންް ޢާންމުް މ ންބަރުންނާއި،ް

20ްބަލައިްދިރާސާކޮށް،ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްއ ދިްހުށަހ ޅުން.

ދިރާސާކޮށްްބަލައި،ްްޤައުމަށްްދިމާވާްއ ކިއ ކިްކާރިސާތަކާްގުޅުންހުރިްކަންކަންްްް)ކ(ްް

21ްއަޅަންޖ ހޭްފިޔަވަޅުތައްްއ ޅުންް.

ްތަންތަނުންްްްއ ްްއަދިްްކުރަމުންގ ންދަނީްްމަސައްކަތްްްޚިދުމަތްތަކުންްްސަލާމަތީް(އ)ްް

ްްބާރުްްްާޤނޫނީްްާޤނޫނުތަކާއިްްްާޤނޫނުއަސާސީއާއިްްްހިންގަނީްްހުރިހާކަމ އްްްްހިންގާ

ްްތަންތަންްްްއ ްްކަށަވަރުކުރުމާއިްްްއ އްގޮތަށްކަންްްގަވާއިދުތަކާްްްހަދާފައިވާްްލިބިގ ން

22ްް.ޖަވާބުދާރީކުރުވުން

ްްރ ކޯޑ އްކަމުގައިްްްނުވަތަްްލިޔުމ އްްްއަންނާނ ްްއުނިކަމ އްްްްސަލާމަތަށްްްޤައުމީް(ވ)ްް

،  ދިރާސާކޮށްްްރ ކޯޑުތައްްްލިޔުންތަކާއިްްފޮނުވޭްްކޮމިޓީއަށްްްމިްްކަނޑައ ޅުމަށްޓަކައި

ްްލިޔުމ އްްްްއަންނާނ ްްއުނިކަމ އްްްސަލާމަތަށްްްޤައުމީްްރ ކޯޑަކީްްއ ްްނުވަތަްްލިޔުމ އްްްއ 

 23ް.ކަނޑައ ޅުންްކަންނޫންްނުވަތަްކޯޑ އްކަންރ ްނުވަތަ

ް

ް .120ްކޮމިޓީްްްލާމަރުކަޒީް ްްދާއިރާތައްްްއިދާރީްްއުސޫލުންްްްލާމަރުކަޒީ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްލާމަރުކަޒީް(ހ)

ްފިޔަވަޅުތައްްްއަޅަންޖ ހޭްްދިރާސާކޮށްްްބަލައިްްކަންކަންްްއ ންމ ހައިްްްގުޅޭްްހިންގުމާް

ްް.ކުރުމ ވ ްކަންކަންްގުޅުންހުރިްްއިދާރާތަކާްްއަންނަނިވިްއ ޅުމާއި

ްލޯކަލްްގަވަރމަންޓްްއޮތޯރިޓީް.1ްްް

ްސިޓީްކައުންސިލްތައްްް.2ްްް

ްއަތޮޅުްކައުންސިލްތައްްް.3ްްް

 
 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ބ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 19

 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ޅ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 20

 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގަވާއިދަށްްގ ނ ވުނުް،2021ްްްްމާރިޗ1ްު)ްކުރ ވިފައިއިތުރުް)ކ(ވަނަްމާއްދާގް 119ްްގަވާއިދުގ ްް 21

މާއްދާގް އަށްް)ށ()ނ()ރ()ބ()ޅ()ކ(ްއިތުރުކުރުމާްވަނަްމާއްދ119ްްާގަވާއިދުގް  22 ،ްގަވާއިދަށ2021ްްްްްމާރިޗ1ްު))ށ(ްއަކީްއ ްމާއްދާގ ް)އ(ްގ ްގޮތުގައިްބަދަލުކުރ ވިފައިްގުޅިގ ންްއް 
 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގ ނ ވުންުް

،ްގަވާއިދަށ2021ްްްްްމާރިޗ1ްްު))ނ(ްއަކީްއ ްމާއްދާގ ް)ވ(ްގ ްގޮތުގައިްބަދަލުކުރ ވިފައްިްގުޅިގ ންްއ ްމާއްދާގ ްްއަށްް)ށ()ނ()ރ()ބ()ޅ()ކ(ްއިތުރުކުރުމްާްވަނަްމާއްދ119ްްާގަވާއިދުގ ްް 23
 ވަނަްއިޞްލާޙްު(2ްްގ ނ ވުންުް
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ްރަށުްކައުންސިލްތައްްް.4ްްް

ްް.ބ ލުންްްހިނގާތޯްްކަންކަންްްއުސޫލުތަކުގ މަތިންްްޖަވާބުދާރީވަނިވިްްްއަދިްްޠީމީްޤރާދީް(ްށ)ްް

ްދުޅަހ ޔޮކަމާއިްމުް(ްނ)ްް ްއަދިްއިޖްތިމާޢީ ްއަޅާތޯްޢުތަމަްޖްއިްޤތިާޞދީ ްބާރު ގ ްތަރައްީޤއަށް

ްބ ލުން.

ދިރޭތަކ ތީގ ްމުއްސަނދިކަންްރައްކާތ ރިކުރ ވޭްް ،ރައްކާތ ރިް ،އްޙަތަށްްރަނގަޅުިޞް(ރ)ްް

ްކޮށްފައިްބޭއްވުމަށްްބާރުއަޅާތޯްބ ލުން.މުއިްާޤތިމާވ އްޓ އްް

ކަނޑައަޅާްް(ްބ)ްް ާޤނޫނުންް ހިންގުމުގ ް ދާއިރާތައްް އިދާރީް އުސޫލުންް ލާމަރުކަޒީް

ްކުރުމަށްްކުރާްމަސައްކަތްތައްްބ ލުން.ލުމިނޫންވ ސްްމަްޤޞަދުތައްްހާސިް

ހިންގުމުގ ްްް(ްޅ)ްް އ ކިއ ކިް ސަރަޙައްދީް ކައުންސިލްތަކާއިް އ ކިއ ކިް ރާއްޖޭގ ް

ްއިންތިޒާމުތަކާްދ މ ދުްހުރިްގުޅުންްދިރާސާކުރުންް.

ލުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްހިންގަމުންްްސޫްމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްލާމަރުކަޒީްއުް(ކ)ްް

ްގޮތުގ މަތިންތޯްބ ލުން.ދަނީ،ްާޤނޫނާްގަވާއިދާްއ އްގޮތްވާް

ރަށުްކައުންސިލްތަކާއިްއަތޮޅުްކައުންސިލްތަކާއިްސިޓީްކައުންސިލްތަކުންްއަދިްްް(އ)ްް

އު ގަވާއިދުތަކާއި،ް ހަދާް އޮތޯރިޓީންް ގަވަރމަންޓްް ލުތަކާއި،ްްސޫލޯކަލްް

ލުންްއިދާރީްދާއިރާތައްްހިންގުމާބ ހޭްާޤނޫނުގައިްްސޫްއ ންގުންތަކަކީ،ްލާމަރުކަޒީްއު

އު ގަވާއިދުތަކާއިް ހަދާފައިވާް ތ ރޭގައިް ތަރަހައިގ ް ލުތަކާއިްސޫްކަނޑައަޅާފައިވާް

ްއ ންގުންތަކ އްތޯްބ ލުންް.

އުްް(ވ)ްް އިދާްސޫލާމަރުކަޒީް ރަށުްްްްރީްލުންް ާޤނޫނުގައިް ހިންގުމާބ ހޭް ދާއިރާތައްް

ކައުންސިލްތަކާއިްއަތޮޅުްކައުންސިލްތަކާއިްސިޓީްކައުންސިލްތަކަށްްއަދިްލޯކަލްްް

ގަވަރމަންޓްްއޮތޯރިޓީއަށްްދީފައިވާްބާރުތައްްބޭނުންކުރަމުންދަނީ،ްއ ްާޤނޫނުގައިްް

ްކަނޑައަޅާފައިވާްތަރަހައިގ ްތ ރޭގައިތޯްބ ލުން.

އުްް(މ)ްް އިދާްސޫލާމަރުކަޒީް ރަށުްްްްރީްލުންް ާޤނޫނުގައިް ހިންގުމާބ ހޭް ދާއިރާތައްް

ބާރުވ ރިްް ކައުންސިލްތައްް ސިޓީް ކައުންސިލްތަކާއިް އަތޮޅުް ކައުންސިލްތަކާއިް

މުއައްސަސާތަކަށްްް ވުޒާރާތަކާއިް ދައުލަތުގ ް ގުޅޭގޮތުންް ކަންކަމާް އ ް ކުރުވައި،ް

ްލަފާދިނުންް.
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ްްސޫްލާމަރުކަޒީްއުް(ފ)ްް ދާއިރާތައްްހިންގުމާްގުޅޭްބިލުތައްްދިރާސާކޮށް،ްްްްރީއިދާލުން

މަޖިލީހަށްް ރިޕޯޓުް ކޮމިޓީގ ް އ ދިް ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންް މަޖިލީހުންް ފުރިހަމަކޮށް،ް

ްހުށަހ ޅުންް.

ޢައްޔަް(ދ)ްް އޮތޯރިޓީއަށްް ގަވަރންމަންޓްް ތ ރ އިންްންލޯކަލްް ފަރާތްތަކުގ ް ކުރާް

ްް ރުހުން މަޖިލީހުގ ް މަރައްޔިތުންގ ް ގުޅޭގޮތުންް ފަރާތްތަކާް ލޫމާތުްޢުހޯދަންޖ ހޭް

ްފަރާތްތަކާްއިންޓަވިއުކުރުންް.ްްދިރާސާކުރުމާއި،ްއ ްދައިހޯ

ްމަޖިލީހުންްްް(ްތ)ްް ްތ ރ އިންްރައްޔިތުންގ  ްމ ންބަރުންގ  ްއޮތޯރިޓީގ  ލޯކަލްްގަވަރންމަންޓް

ްް މަާޤމުން ތ ރ އިން،ް ފަރާތްތަކުގ ް ދީފައިވާް ފަރާތްތަކާްރުހުންް ވަކިކުރަންޖ ހޭް

 ގުޅޭގޮތުންްމަޖިލީހަށްްލަފާދިނުން.
ް

ް .121ްކޮމިޓީްްްޖުޑީޝިއަރީް ްްއުފައްދާފައިވާްްްދަށުންްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްޖުޑީިޝއަރީް(ހ)

ްްދިރާސާކުރުމާއިްްްކަންކަންްްމުއައްސަސާތަކާގުޅޭްްގުޅުންހުރިްްދާއިރާއާްްަޝރުޢީ

ްްގ ންނަންޖ ހޭްްސިޔާސަތުތަކަށްްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްގުޅުންހުރިްްދާއިރާއާްްަޝރުޢީ

،  ހުށަހ ޅުމާއިްްްމަޖިލީހަށްްްްއ ކަމ އްްްްފާހަގަކޮށްްްއ ކަމ އް،  އޮތްނަމަްްބަދަލ އް

ްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްއަންނަނިވިްްދަށުންްްސާސީގ އަާޤނޫނު

ްް.ޅުމ ވ ފިޔަވަޅުއ ްއަޅަންޖ ހޭްދިރާސާކޮށްްލައިބަްމިންވަރުްއަދާކުރަމުންދާ

ްޖުޑީަޝލްްސަރވިސްްކޮމިަޝންްް.1ްްް

ްޑިޕާޓްމަންޓްްއޮފްްޖުޑީަޝލްްއ ޑްމިނިސްޓްރޭަޝންްް.2ްްް

ްކިއުޓަރްޖ ނ ރަލްގ ްއޮފީސްސިޕްރޮް.3ްްް

ްވަޒީފާއާބ ހޭްޓްރައިބިއުނަލްްް.4ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްއާބިޓްރޭަޝންްސ ންޓަރް.5ްްް

ްއ ޓަރނީްޖ ނ ރަލްގ ްއޮފީސްްް.6ްްް

ްޓ ކްސްްއ ޕީލްްޓްރައިބިއުނަލްްް.7ްްް

ްދިވ ހިރާއްޖޭގ ްބާްކައުންސިލްްް.8ްްް

ްކްލ މ ންސީްބޯޑުް.9ްްް

ްޕ ރޯލްްބޯޑުް.10ްްް

ްމިނޫންވ ސް،ްަޝރުޢީްދާއިރާއާްގުޅޭްއ ންމ ހައިްކަންކަންްބ ލުން.ް.11ްްް
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ްްޖަވާބުދާރީްްމ ންބަރުންްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްް.މަސައްކަތްކުރުންްކުރުމުގ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްރިޕޯޓުްްްއަހަރީްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ް.ދިރާސާކުރުންްރިޕޯޓުްއ ، ބ ލުމާއިްހުށަހަޅާތޯްްއިދާރާއަށްްމަޖިލީހުގ 

ްްޢާންމުންނާއިްްގުޅޭގޮތުންްްމުއައްސަސާތަކާްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްްގުޅޭގޮތުންްްއ ކަމާ،  ދިރާސާކޮށްްްމައްސަލަތައްްްހުށަހަޅާްްްފަރާތްތަކުންްްއ ހ ނިހ ންް

ްް.ލަފާދިނުންްގުޅޭގޮތުންްފިޔަވަޅުތަކާްއ ޅިދާނ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްްބ)ްް ްްއ ްްބައްދަލުކޮށްްްމުއައްސަސާތަކާްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްއް ،  ސުވާލުކޮށްްްހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްގުޅޭގޮތުންްްހިންގުމާްްމުއައްސަސާތައް

ްްކަންކަންްްލާޙުކުރަންޖ ހޭޞްްއި،  ބަލައިްްްކަންކަންްްކުރަންޖ ހޭްްްމުއައްސަސާތަކުން

ް.ބަޔާންކޮށްދިނުން

ްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށްްްބިލުތައްްްގުޅުންހުރިްްދާއިރާއާްްްަޝރުޢީް(ްްޅ)ްް

ް.ހުށަހ ޅުންްްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ކ)ްް ްްކުރާްންޢައްޔަްްމުއައްސަސާތަކަށްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްފަރާތްތަކާްްްހޯދަންޖ ހޭްްރުހުންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްތ ރ އިންްްފަރާތްތަކުގ 

ްް.އިންޓަވިއުކުރުންްފަރާތްތަކާްްއ ، ދިރާސާކުރުމާއިްދައިހޯްލޫމާތުޢުްމަްގުޅޭގޮތުން

ްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(އ)ްް

ްމަާޤމުން،  ތ ރ އިންްްފަރާތްތަކުގ ްްރުހުންދީފައިވާްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ 

ް.ްްލަފާދިނުންްމަޖިލީހަށްްގުޅޭގޮތުންްފަރާތްތަކާްވަކިކުރަންޖ ހޭ

ްގ (ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ154ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހިރާއްޖޭގ ް(ވ)ްް

ްދަށުން ްފަނޑިޔާރުންް ްވަކިކުރުމަށްް ްޖުޑީޝަލްްް ްކޮމިަޝނަށްްްސަރވިސްްް

ްމައްސަލަތައްްްހުށަހ ޅޭްްވަކިކުރުމަށްޓަކައިްްމަާޤމުންްްފަނޑިޔާރުންްްްަޤބޫލުކުރ ވިގ ން

 ް.ހުށަހ ޅުންްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށްްމަޖިލީހުންްދިރާސާކޮށް

ް

ްްއ ންވަޔަރަންމަންޓްް

ްްކްލައިމ ޓްްްްއ ންޑްް

ްކޮމިޓީްްްޗޭންޖްް

122. ް ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްޗޭންޖްްްކްލައިމ ޓްްްއ ންޑްްްއ ންވަޔަރަންމަންޓްް(ހ)

ްބަލައިްްްކަންކަންްްއ ންމ ހައިްްގުޅޭްްޗޭންޖްއާްްކްލައިމ ޓްްްއ ންޑްްްމަންޓްންްއ ންވަޔަރަ
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ްްގުޅުންހުރިްްއިދާރާތަކާްްއަންނަނިވި،  އ ޅުމާއިްްފިޔަވަޅުތައްްްއަޅަންޖ ހޭްްދިރާސާކޮށް

ްް.ކުރުމ ވ ްކަންކަން

ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއ ންވަޔަރަންމަންޓްް.1ްްް

ްމަންޓަލްްޕްރޮޓ ކްަޝންްއޭޖ ންސީްންްއ ންވަޔަރަް.2ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްމީޓިއޮރޮލޮޖިކަލްްސަރވިސްްް.3ްްް

ްމޯލްޑިވްސްްއ ނަރޖީްއޮތޯރިޓީްް.4ްްް

ްއ ންވަޔަރަް.5ްްް ްގުޅުންހުރިްްންމިނޫންވ ސް، ްޗޭންޖްއާ ްކްލައިމ ޓް ްއ ންޑް މަންޓް

ްއިދާރާތައްް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްހިންގާްްރާވައިްްދަށުންްްްއިދާރާތަކުގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ް.ބ ލ ހ އްޓުންްކަންތައްތައްްއިއ ންމ ހަ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްްއިްއ ންމ ހަްްކަނޑައަޅާްްއިދާރާތަކުންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްގަވާއިދުތައްްްހަދާްްްއަދިްްލުތަކާއިސޫއުް،  ޑުތަކާއިނމިންގަ،  ސިޔާސަތުތަކާއި

ްކަންކަމާްްއ ،  މުރާޖަޢާކޮށްްްކަންކަންްްމުރާޖަޢާކުރަންޖ ހޭްްއިތުރަށްްްދިރާސާކުރުމާއ ކު

ްއަންގަންޖ ހޭްްއިދާރާތަކަށްްްއ ،  ލަފާދިނުމާއިްްފ ންނަްްްކޮމިޓީއަށްްްގުޅޭގޮތުން

ްް.އ ންގުންްއ ންގުންތައް

ްްސަރުކާރުގް ްްގުޅޭގޮތުންްްބަދަލުތަކާްްއަންނަްްމޫސުމަށްްްގުޅޭގޮތުންނާއިްްްތިމާވ އްޓާް(ރ)ްް

ްއިދާރާތަކުން ްކަނޑައަޅާް ްއިއ ންމ ހަް ްސިޔާސަތުތަކާއިް ްްމިންގަނޑުތައްް

ްއ ކުލަވާލ ވިފައިވަނީ ްދިވ ހިރާއްޖ ް ްބައިވ ރިވ ފައިވާް ްްބައިނަލްއަޤްވާމީްް

ްްޢަމަލުކުރަމުންްްހިރާއްޖޭގައިްދިވް ،  މިންގަނޑުތަކާއިްްބައިނަލްއަޤްވާމީ،  މުޢާހަދާތަކާއި

ް.ދިރާސާކުރުންްްބަލައިްްގޮތަކަށްތޯްްޚިލާފުނުވާނ ފަދަްްާޤނޫނުތަކާްްއިއ ންމ ހަްްްއަންނަ

ްާޤނޫނުތައްްްފާސްކޮށްފައިވާްްގުޅޭގޮތުންްްބަދަލުތަކާްްއަންނަްްމޫސުމަށްްްތިމާވ އްޓާއިް(ްބ)ްް

ްމިނިސްޓްރީ،  ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯއާއި ްއޮފްް ްއ ންވަޔަރަންމަންޓާއިް ްްއ ް

ްްއަދާކުރަމުންދޭތޯްްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްްއިދާރާތަކުގ ްްހިންގާްްދަށުންްްމިނިސްޓްރީގ 

ްް.ނުންލަފާދިްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްއ ، ބ ލުމާއި

ްބަދަލުތަކާްްއަންނަްްމޫސުމަށްްްގޮތްތަކާއިްްޙިމާޔަތްކުރ ވޭނ ްްރައްކާތ ރިކޮށްްްތިމާވ ށިް(ްޅ)ްް

ްސަލާމަތީްްއ ޅިދާނ ްްކުޑަކުރުމަށްްްނުރައްކާތ ރިކަންްްކުރިމަތިވާްްގުޅިގ ން

ް.ްްލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްކަމާބ ހޭްްގުޅޭގޮތުންްފިޔަވަޅުތަކާ
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ްްހިންގާްްްދަށުންްްމިނިސްޓްރީގ ްްއ ްްއ ންވަޔަރަންމަންޓާއިްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީް(ކ)ްް

ްއިދާރާތަކުން ްއ ކުލަވާލައިްް ްާޝއިޢުކުރަމުންދާް ްއ ކިއ ކިް ްރިޕޯޓުތައްްް

ްއ ،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްްއަޅަންޖ ހޭނ ކަމަށްްްްންތިގޮތުގ މަްްރިޕޯޓުތަކުގައިވާް

ްް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްްކަމާގުޅޭްގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކާބ ހޭްފ ންނަްކޮމިޓީއަށް

ްތިމާވ އްޓާް(އ)ްް ްގުޅޭގޮތުންނާއިްް ްމޫސުމަށްް ްއަންނަްް ްބަދަލުތަކާް ްްގުޅޭގޮތުންް

ްފަރާތުންްްރާއްޖޭގ ްްފ ންވަރުގައިްްސަރަޙައްދީްްފ ންވަރުގައާއިްްްބައިނަލްއަްޤވާމީ

ްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްއ ،  ދިރާސާކޮށްްްބަލައިްްކޮބައިތޯްްކަންކަމަކީްްކުރ ވިދާނ 

ް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްސަރުކާރުގ 

ްގުޅޭގޮތުންްްްކަންކަމާްްއިއ ންމ ހަްްބަދަލުތަކާގުޅޭްްއަންނަްްމޫސުމަށްްްތިމާވ އްޓާއިް(ވ)ްް

ްމަޖިލީހަށް ްހުށަހަޅާް ްބިލުތައްް ްްމަޖިލީހުންް،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށްް

ް.ހުށަހ ޅުންްއ ދިްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން

ްމިނިސްޓްރީް(މ)ްް ްއޮފްް ްއ ންވަޔަރަންމަންޓްގ ް ްއަހަރީް ްރިޕޯޓުްް ،  ދިރާސާކޮށްް

ްް.ލަފާދިނުންްމިނިސްޓްރީއަށްްއ ްގުޅޭގޮތުންްކަންކަމާްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭ

ްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށްްްގުޅޭގޮތުންްްބަދަލުތަކާްްއަންނަްްްމޫސުމަށްްްތިމާވ އްޓާއިް(ފ)ްް

ްްފިޔަވަޅުތަކާްްްއަޅަންޖ ހޭްްގުޅިގ ންްްމައްސަލަތަކާްްއ ،  ދިރާސާކޮށްްްމައްސަލަތައް

ްް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްކަމާގުޅޭްބ ހޭގޮތުން

ްްމ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ދ)ްް ްްމައްސަލަތައްްްހުށަހ ޅޭްްްންގޮތުގ މަތިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްފަރާތްތަކާްްްބައްދަލުކުރަންޖ ހޭްްކޮމިޓީންްްގުޅިގ ންްްމައްސަލަތަކާްްއ ްްދިރާސާކޮށް

،  ހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްހޯދަންޖ ހޭްްއަނގަބަހުންްްނުވަތަްްްލިޔުމުން،  ބައްދަލުކޮށް

،  ހިންގައިްްްީޤުޤތައްޙްތަްްހިންގަންޖ ހޭ،  ސުވާލުކޮށްްްފަރާތްތަކާްްސުވާލުކުރަންޖ ހޭ

ްއ ންގުންތައްްްްލަފާދިނުމާއިްްފަރާތްތަކަށްްްކަމާގުޅޭްްންްތިގޮތ އްގ މަްްފ ންނަްްކޮމިޓީއަށް

 ް.އ ންގުން

ް

ްްރައިޓްސްްްްހިއުމަންް

ްްޖ ންޑަްރްްއ ންޑްް

ްކޮމިޓީް

123. ް ްްއިންސާނީ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްޖ ންޑަރްްއ ންޑްްްރައިޓްސްްްހިއުމަންް(ހ)

ްްއ ންމ ހައިްްގުޅޭްްޙައްުޤތަކާްްކުޑަކުދިންގ ްްކުއަލިޓީއާއިއީްްޖ ންޑަރްްޙައްުޤތަކާއި

ްއަންނަނިވި،  އ ޅުމާއިްްފިޔަވަޅުތައްްްއަޅަންޖ ހޭްްދިރާސާކޮށްްްބަލައިްްކަންކަން

ްް.ކުރުމ ވ ްްކަންކަންްގުޅުންހުރިްއިދާރާތަކާ
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ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްޖ ންޑަރ،ްފ މިލީްއ ންޑްްސޯަޝލްްސަރވިސަސްް.1ްްް

ްހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިަޝންްް.2ްްް

ްފ މިލީްޕްރޮޓ ކްަޝންްއޮތޯރިޓީްް.3ްްް

ކުޑަކުދިންގ ްްް.4ްްް އަދިް ޖ ންޑަރް ރައިޓްސް،ް ހިއުމަންް މިނޫންވ ސް،ް

ްހައްުޤތަކާގުޅޭްއ ންމ ހައިްކަންކަމާގުޅޭްއިދާރާތައްް.

ްްކޮމިަޝްްރައިޓްސްްްހިއުމަންް(ްށ)ްް ްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީްްމަސައްކަތްތަކާއިްްކުރާނުން

ްްދަށުންްްވުޒާރާގ ްްއް ްްއަދި،  ސަރވިސަސްްްސޯޝަލްްްއ ންޑްްްފ މިލީ،  ޖ ންޑަރ

ްް.ބ ލުންްކަންތައްތައްްއިއ ންމ ހަްްހިންގާްރާވައިްއިދާރާތަކުންްހިންގާ

ްްވަކިކުރުމާްްއްޔަންކުރުމާއިޢަްްމ ންބަރުންްްށްނަްކޮމިަޝްްރައިޓްސްްްހިއުމަންް(ްނ)ްް

ްް.ކުރުންްކަންކަންްއ ންމ ހައިްްކުރަންޖ ހޭްގުޅޭގޮތުން

ްއ ްްސަރވިސަސްްްސޯަޝލްްްއ ންޑްްްފ މިލީ  ،ޖ ންޑަރްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީް(ރ)ްް

ްއޮތޯރިޓީންްްްޕްރޮޓ ކްަޝންްްފ މިލީްްއިދާރާތަކާއިްްހިންގާްްދަށުންްްރީގ މިނިސްޓް

ްހަދާްްލުތަކާއިސޫްއު،  ޑުތަކާއިނމިންގަ،  ސިޔާސަތުތަކާއިްްއިއ ންމ ހަްްކަނޑައަޅާ

ްގަވާއިދުތައް ްދިރާސާކުރުމާއ ކުްް ްއިތުރަށްް ްހޭމުރާޖަޢާކުރަންޖް ް ްްކަންކަންް

ްްއ ،  ލަފާދިނުމާއިްްފ ންނަްްކޮމިޓީއަށްްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްއ ،  މުރާޖަޢާކޮށް

ްް.އ ންގުންްއ ންގުންތައްްއަންގަންޖ ހޭްއިދާރާތަކަށް

ްްހުރިްްގުރައިދޫގައި.ކ،  ހިޔާއާއިްްކުޑަކުދިންގ ްްހުރިްްްވިލިމާލޭގައިްްހުޅުމާލ އާއިް(ްބ)ްް

ްްއ ،  ބަލައިްްޙާލަތުްްތަންތަނުގ ްްމިފަދަްްމަރުކަޒާއިްްބޭނުންވާްްއ ހީއަށްްްަޞޚާއް

ްޚިދުމަތްތައްްްތަންތަނުގ ްްއ ފަދަްްއަދިްްރަނގަޅުކުރުމާއިްްޙާލަތުްްތަންތަނުގ 

ް.މަސައްކަތްކުރުންްރަނގަޅުކުރުމަށް

ްރައްޔިތުންގ ް،  ގޮތަށްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްާޤނޫނުގައިްްހުއްޓުވުމުގ ްްއަނިޔާްްގ ވ ށިް(ްޅ)ްް

،  ޓުބަޖ ްްދައުލަތުގ ްްއަހަރުގ ްްއަންނަްްވިދިގ ން،  އަހަރަކުްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުން

ްއަނިޔާގ ްްްގ ވ ށިްްހުއްޓުވުމަށާއިްްޢަމަލުްްއަނިޔާގ ްްގ ވ ށިްްފާސްކުރާއިރު

ްިޝކާރައަކަށްވާ ްމީހުންނަށްް ްއ ހީފޯރުކޮށްދިނުމަށްް ްބޭނުންވާްް ްއ ކަށީގ ންވާްް

ްއޮތޯރިޓީއަށާއިްްްޕްރޮޓ ކްަޝންްްްފ މިލީ، މ ދުވ ރިކޮށްްްބަޖ ޓުްްއ ،  ފައިސާްްޢަދަދ އްގ 

ްް.ކަށަވަރުކުރުންްދޫކުރާކަންްކަނޑައަޅައިްފުލުހުންނަށް
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ްގުޅޭގޮތުންްްްއްުޤތަކާޙަްްކުޑަކުދިންގ ްްއިހަމަހަމަކަމާްްޖިންސީ،  ޙައްުޤތަކާއިްްއިންސާނީް(ކ)ްް

ްްއިއ ންމ ހަްްްކަނޑައަޅާްްއިދާރާތަކުންްްސަރުކާރުގ ްްމުއައްސަސާތަކާއިްްދައުލަތުގ 

ްސިޔާސަތުތަކާއި ްމިންގަނޑުތައްް ްއ ކުލަވާލ ވިފައިވަނީްް ްދިވ ހިރާއްޖ ް

ްބައިވ ރިވ ފައިވާ ްބައިނަލްއަޤްވާމީް ްްބައިނަލްއަްޤވާމީް،  އިްމުޢާހަދާތަކާް

ްްދިވ ހިރާއްޖޭގައިްްއަދިްްާޤނޫނުއަސާސީްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހި،  މިންގަނޑުތަކާއި

ްބަލައިްްްގޮތަކަށްތޯްްޚިލާފުނުވާނ ފަދަްްާޤނޫނުތަކާްްއިްއ ންމ ހަްްއަންނަްްޢަމަލުކުރަމުން

ްް.ދިރާސާކުރުން

ްްފާސްކޮށްފައިވާްްްގުޅޭގޮތުންްްހަމަހަމަކަމާްްޖިންސީްްޙައްުޤތަކާއިްްއިންސާނީް(އ)ްް

ްާޤނޫނުތައް ްދައުލަތުގ ް ްމުއައްސަސާތަކާއިް ްސަރުކާރުގް ް ްްއިދާރާތަކުންްް

ްްކޮމިޝަްްްރައިޓްސްްްހިއުމަން،  ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯއާއި ްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީނާއި،

ްްދަށުންްްމިނިސްޓްރީގ ްްއ ްްއަދިްްސަރވިސަސްްްސޯަޝލްްްއ ންޑްްްފ މިލީ،  ޖ ންޑަރ

ްއ ،  ބ ލުމާއިްްމިންވަރުްްއަދާކުރަމުންދާްްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްްއިދާރާތަކުގ ްްހިންގާ

ްް.ދިނުންްފަރާތްތަކަށްްއ ްލަފާްފ ންނަްްކޮމިޓީއަށްްގުޅޭގޮތުންްކަންކަމާ

ްްދައުލަތުގް ްްގުޅޭގޮތުންްްކުރިއ ރުވުމާްްރައްކާތ ރިކޮށްްްޙައްުޤތައްްްއިންސާނީް(ވ)ްް

ްް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްްސަރުކާރުގ ްމުއައްސަސާތަކާއި

ްްކޮމިަޝްްރައިޓްސްްްހިއުމަންް(މ)ްް ްްއ ންޑްްްފ މިލީ،  ޖ ންޑަރްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީނާއި،

ްއިދާރާތަކުންްްހިންގާްްދަށުންްްމިނިސްޓްރީގ ްްއ ްްއަދިްްސަރވިސަސްްްސޯަޝލް

ްްއް ،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުްްްރިޕޯޓުތައްްްއ ކިއ ކިްްާޝއިޢުކުރަމުންދާްްްއ ކުލަވާލައި

ްރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ްންތިގޮތުގ މަް ްއަޅަންޖ ހޭނ ކަމަށްް ްކޮމިޓީއަށްް ްފ ންނަް

ްް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްކަމާގުޅޭްްގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކާބ ހޭ

ްްފ ންވަރުގައާއިްްބައިނަލްއަްޤވާމީްްްގުޅޭގޮތުންްްކުރިއ ރުވުމާްްޙައްުޤތައްްްއިންސާނީް(ފ)ްް

ްކޮބައިތޯްްކަންކަމަކީްްކުރ ވިދާނ ްްފަރާތުންްްރާއްޖޭގ ްްފ ންވަރުގައިްްސަރަޙައްދީ

ްްމުއައްސަސާތަކާއިްްދައުލަތުގ ްްގުޅޭގޮތުންްްކަންކަމާްްއ ،  ދިރާސާކޮށްްްބަލައި

ް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްސަރުކާރުގ 

ްމަޖިލީހަށްްްްގުޅޭގޮތުންްްހަމަހަމަކަމާްްޖިންސީްްކުރިއ ރުވުމާއިްްޙައްުޤތައްްްއިންސާނީް(ދ)ްް

ްއ ދިްްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށްްްބިލުތައްްްހުށަހަޅާ

ްް.ހުށަހ ޅުން
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ްްއ ންޑްްްފ މިލީ،  ޖ ންޑަރްްއޮފްްްމިނިސްޓްރީްް،އިްނާކޮމިަޝްްރައިޓްސްްްހިއުމަންް(ްތ)ްް

ްްއިްޞލާޙުކުރަންޖ ހޭް،  ދިރާސާކޮށްްްރިޕޯޓުްްއަހަރީްްސަރވިސަސްގ ްްސޯަޝލް

ްް.ލަފާދިނުންްްމިނިސްޓްރީއަށްްއ ްގުޅޭގޮތުންްކަންކަމާ

ްްހުށަހ ޅޭްްްމަޖިލީހަށްްްގުޅޭގޮތުންްްހަމަހަމަކަމާްްޖިންސީްްްޙައްުޤތަކާއިްްއިންސާނީް(ލ)ްް

ްްފިޔަވަޅުތަކާްްްއަޅަންޖ ހޭްްގުޅިގ ންްްމައްސަލަތަކާްްއ ،  ދިރާސާކޮށްްްމައްސަލަތައް

ްް.ލަފާދިނުންްއިދާރާތަކަށްްކަމާގުޅޭްބ ހޭގޮތުން

ްްމ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ގ)ްް ްްމައްސަލަތައްްްހުށަހ ޅޭްްްންގޮތުގ މަތިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްފަރާތްތަކާްްްބައްދަލުކުރަންޖ ހޭްްކޮމިޓީންްްގުޅިގ ންްްމައްސަލަތަކާްްއ ްްދިރާސާކޮށް

،  ހޯދައިްްމަޢުލޫމާތުްްހޯދަންޖ ހޭްްއަނގަބަހުންްްނުވަތަްްްލިޔުމުން،  ބައްދަލުކޮށް

،  ހިންގައިްްްީޤުޤތައްޙްތަްްހިންގަންޖ ހޭ،  ސުވާލުކޮށްްްފަރާތްތަކާްްސުވާލުކުރަންޖ ހޭ

ްއ ންގުންތައްްްްލަފާދިނުމާއިްްފަރާތްތަކަށްްްކަމާގުޅޭްްންްތިގޮތ އްގ މަްްފ ންނަްްކޮމިޓީއަށް

 ް.އ ންގުން

ް

ްްއޯންޑްްްސްޓޭޓްް

ްްއ ންޓަޕްރައިސަސްް

ްކޮމިޓީް

ްނުވަތަްްހިންގާްްދައުލަތުން،  މަސްއޫލިއްޔަތަކީްްކޮމިޓީގ ްްއ ންޓަޕްރައިސަސްްްއޯންޑްްްސްޓޭޓްް .124

ްްކަންކަންްްްއަންނަނިވިްްގުޅޭގޮތުންްްއިދާރާތަކާްްވިޔަފާރިްްކުންފުނިތަކާއިްްވާާޞއްްޙިްްދައުލަތް

ްް.ކުރުމ ވ 

،  ހިންގަނީްްނުވަތަ،  ހިނގަމުންދަނީްްއިދާރާތައްްްވިޔަފާރި،  ކުންފުނިތަކާއިްްދައުލަތުގ ް(ހ)ްް

ް.ބ ލުންްއުސޫލުންތޯްްވިޔަފާރީގ ްްހަރުދަނާ

ްްހިންގުންްްއިދާރާތަކުގ ްްވިޔަފާރިްްނުވަތަްްކުންފުނިތަކުގ ްްވާާޞއްްޙިްްދައުލަތުންް(ްށ)ްް

ް.ބ ލުންްްކޮށްފައިވޭތޯްމަސައްކަތ އްްއ އްވ ސް، ހަރުދަނާކުރުމަށްްއިތުރަށް

ްްޙާލަތުްްްމާލީްްއިދާރާތަކުގ ްްވިޔަފާރިްްނުވަތަްްކުންފުނިތަކުގ ްްވާާޞއްްޙިްްދައުލަތުންް(ްނ)ްް

ް.ބ ލުންްވަމުންތޯްނިކަމ ތިްނުވަތަްވަމުންތޯްހަރުދަނާްްއަހަރަށްްއަހަރުންްދަނީ

ްްވިޔަފާރިްްވާާޞޙިއްްްްދައުލަތުންްްނުވަތަްްކުންފުނިތަކުގ ްްވާާޞޙިއްްްދައުލަތުންް(ރ)ްް

ްގޮތްްްްދައްކަމުންގޮސްފައިވާްްްއަހަރަށްްްއަހަރުންްްފައިދާްްގ ާޞއްްޙިްްއިދާރާތަކުގ 

ް.ބ ލުން

ްްވިޔަފާރިްްވާާޞޙިއްްްްދައުލަތުންްްނުވަތަްްކުންފުނިތަކުގ ްްވާާޞޙިއްްްދައުލަތުންް(ްބ)ްް

ްްއިޞްލާޙީްްތަންތަނުންްްނުލިބޭްްފައިދާްްއ ކަށީގ ންވާްްތ ރ އިންްްއިދާރާތަކުގ 
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ްްނަތީޖާތައްވ ސްްްލިބޭްްއ ޅުމުންްްފިޔަވަޅުތައްްްއ ،  ބ ލުމާއިްްްއަޅާފައިވޭތޯްްފިޔަވަޅުތައް

ްް.ދިރާސާކުރުން

ްްޢައްޔަންކުރުމާއިްްމީހުންްްށްބޯޑަްްކޯޕަރަޓައިޒޭަޝންގ ްްއ ންޑްްްޕްރައިވަޓައިޒޭަޝންް(ްޅ)ްް

ްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށްްްއ ދިްްހޯދުމަށްްްލަފާްްމަޖިލީހުގ ްްގުޅޭގޮތުންްްވަކިކުރުމާ

ްް.ކުރުންްކަންކަންްއ ންމ ހައިްކުރަންޖ ހޭްގުޅިގ ންްމައްސަލަތަކާ

ްޕްރައިވަޓައިޒޭަޝންް(ކ)ްް ްއ ންޑްްް ްކޯޕަރަޓައިޒޭަޝންް ްބޯޑުގް ް ްމަސްއޫލިއްޔަތުްް

ްްއ އްވ ސްްްްއަދާކުރުމަށްްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްބޯޑުގ ްްބ ލުމާއިްްދޭތޯްްއަދާކުރަމުން

ްއ އްގޮތަށްތޯްްްާޤނޫނާްްހިނގަނީްްމަސައްކަތްތައްްްބޯޑުގް ،  ބ ލުމާއިްްއޮތްތޯްްހުރަހ އް

ް.ބ ލުން

ްްގަވާއިދުގައިވާްްހިންގާްްްކުންފުނީގ ްްާޤނޫނާއިްްކަމާބ ހޭްްްހިންގުމުގައިްްކުންފުނިް(އ)ްް

ްްބޯޑުގ ްްބ ލުމާއިްްދޭތޯްްއަދާކުރަމުންްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްބޯޑުގ ،  ގޮތުގ މަތިން

ްްކުންފުނީގ ،  ބ ލުމާއިްްއޮތްތޯްްހުރަހ އްްްއ އްވ ސްްްއަދާކުރުމަށްްްމަސްއޫލިއްޔަތު

ްްނިންމުންތަކާްްްބޯޑުގ ،  ގަވާއިދާއިްްހިންގާްްކުންފުނީގ ،  ހިނގަމުންދާނީްްްމަލާތްތައްޢާމު

ް.ބ ލުންްއ އްގޮތަށްތޯ

ްްވިޔަފާރިްްވާާޞޙިއްްްްދައުލަތުންްްނުވަތަްްކުންފުނިތަކުގ ްްވާާޞޙިއްްްދައުލަތުންް(ވ)ްް

ް.ބ ލުންްގ ންދޭތޯްކުރަމުންްއޮޑިޓްްްމ ނޭޖްމަންޓްްއިދާރާތަކުގ 

ްްހ)ްްްމާއްދާގ ްްމިް(މ)ްް ްްއ)ްްއަދިް( ،  ދިރާސާކޮށްްްކަންކަންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްމަޖިލީހަށްްްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ ްްއ ދިްްރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންްްމަޖިލީހުން،  ފުރިހަމަކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅުން

ްކުންފުނިތަކާއިްްްވާްާޞއްޙިްްދައުލަތްްްއަދާކުރުމުގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްކޮމިޓީގ ްްމިް(ފ)ްް

ްް.ދިރާސާކުރުންްހިސާބުތައްްމާލީްްއިދާރާތަކުގ ްވިޔަފާރި

ް

ްވަގުތީްކޮމިޓީް  .28
 

މަޖިލީހުގ ްދާއިމީްކޮމިޓީއަކުންްްް،މަޖިލީހަށްްހުށަހ ޅޭްކަންކަމުގ ްތ ރ އިންް،ވަގުތީްކޮމިޓީއަކީް .125ްކޮމިޓީްްްވަގުތީް

އ ކަމަށްްހޮވޭްވަގުތީްކޮމިޓީއަކުންްބ ލުމަށްްމަޖިލީހަށްްފ ންނަްކަންކަންްްް،ބ ލުމުގ ްބަދަލުގައި

 ބ ލުމަށްްއ ކުލަވާލ ވޭްކޮމިޓީއ ކ ވ .ް
ް
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ް .126ްކޮމިޓީްްްވަގުތީް ްބ ލުމަށްްްދިރާސާކޮށްްްމައްސަލައ އްްްވަކި،  ފާސްކުރުމަކުންްްފާސްކުރާްްމަޖިލީހުންް(ހ)

ް.ްއުފ އްދިދާނ އ ވ ްކޮމިޓީއ އްްވަގުތީ

ްްމަޖިލީހުންް،  ތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ،  ހިމ ނިގ ންވާނީްްކޮމިޓީތަކުގައިްްވަގުތީް(ްށ)ްް

ްްހޮވޭްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމި،  ޢަދަދަކަށްްްކަނޑައަޅާ

ް.ްްމ ންބަރުންނ ވ 

ްނަންްްމ ންބަރުންގ ްްޢަދަދާއިްްމ ންބަރުންގ ްްއ ދޭްްތިބުމަށްްްކޮމިޓީތަކުގައިްްވަގުތީް(ްނ)ްް

ްފުރަތަމަްްއ ގޮތުން.ްްމ ންބަރުންނ ވ ،  ޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ،  ހުށަހަޅާނީ

ްްޢަދަދ ވ ްްމ ންބަރުންގ ްްހިމ ނ ންވާނ ްްކޮމިޓީގައި،  ކަނޑައަޅާނީ ްްއ ،  އ އަށްފަހު.

ްނަންްްމ ންބަރުންގ .ްްނަމ ވ ްްމ ންބަރުންގ ްްހިމ ނ ންވާނ ްްކޮމިޓީގައިްްއ ްްޢަދަދަށް

ްްމ ންބަރުންގް ްކޮމިޓީގ ްއ ްްގޮތުގައިްފ ންނަްމ ންބަރަކަށްްހުށަހަޅާްްއ ، ހުށަހަޅާނީ

ްމ ންބަރުންގ ްްތިބ ންވާނ ްްޢަދަދަށްްްކަނޑައަޅާފައިވާްްމަޖިލީހުންްްޢަދަދުކަމަށް

ްްއުސޫލުންނ ވ ްްހުށަހަޅާްްލިސްޓ އް ްްމަޖިލީހުގައިްްްކޮމިޓީތަކުގައިްްނަގާްްމިގޮތުން.

ްހިމ ނޭ ްހުރިހާް ްސިޔާސީް ްޕާޓީތަކާއިް ްއަމިއްލަް ްމ ންބަރުންްް ްްހިމ ނުމަށްްް

ްޕާޓީތަކާއިްްްސިޔާސީްްހުރިހާްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި،  ނަމަވ ސްް.ްްއިސްކަންދޭންވާނ އ ވ 

ްް.ލާޒިމުވ ގ ންނުވ އ ވ ްހިމ ނުންްމ ންބަރުންްްއަމިއްލަ

ްްއ ،  ބަލައިްްމައްސަލައ އްްްހުށަހ ޅުނުްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ،  ދ މިއޮންނާނީްްކޮމިޓީްްވަގުތީް(ރ)ްް

ްްގޮތ އްްްމަޖިލީހުންްްރިޕޯޓާމ ދުްްއ ،  ހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ 

ްް.ހަމައަށ ވ ްކަނޑައ ޅުމާ

ްގުޅޭގޮތުންްކޮމިޓީތަކާްދާއިމީް،  ހިނދަކުްކަނޑަނާޅާހާްގޮތަކަށްްއ ހ ންްމަޖިލީހުންް(ްބ)ްް

ްމައްޗަށްްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްވަގުތީްްއުސޫލުތައްްްޢާންމުްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގަވާއިދުގައިްްމި

ްްހިނގާނ އ ވ  ްްގަވާއިދުގް ްްމި،  ހޮވާފައިވަނީްްމަޖިލީހުންްްކޮމިޓީއ އްްްވަގުތީްްއަދި.

، ބ ލުމަށްްްނުވަތަްްކުރުމަށްްްކަމ އްްްކަނޑައަޅާފައިވާްްކުރުމަށްްްކޮމިޓީއަކުންްްދަށުން

ްްގަވާއިދުގައިްްްމިްްގުޅޭގޮތުންްްއ ކަމަކާ،  ކަމަށްވާނަމަްްދިރާސާކުރުމަށްްްނުވަތަ

ްްކަމާގުޅޭްްމައްޗަށްްްމަސައްކަތުގ ްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްއުސޫލުތައްްްޢާންމުްްބަޔާންކޮށްފައިވާ

ްް.ހިނގާނ އ ވް ްނިސްބަތަކުން
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ްމުޅިްމަޖިލިސްްއ ކުގައިްކޮމިޓީއަށްްދިއުންް  .29
 

ްްމަޖިލިސްްްްމުޅިް
ްްކޮމިޓީއަށްްްްއ ކުގައިް
ްއުސޫލުްްްދިއުމުގ ް

127. ް ްްތިނ އް)3ްްްްބިލ އްގ ް(ހ) ްްމަޖިލީހުން،  ނުވާގޮތުންްްމަރުޙަލާއަށްްްކިޔުމުގ ްްވަނަ(

ްވަކިކަމ އްް ްނިންމުމުގައިް ްމަޖިލިސްް ްއ ކުގައިްް ްކޮމިޓީއަކަށްްް ްްބަދަލުވ ގ ންް

ްް.ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވް ްމަޖިލީހަށްްމަސައްކަތްކުރުމަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ކުގައިްްްމަޖިލިސްްްމުޅިްްގޮތަށްްްގައިވާް(

ްރައީސްްްމަޖިލީހުގް ްްބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްކޮމިޓީގ ްްޙާލަތުގައިްްބަދަލުވ ގ ންދާ

ްްް.ރައީސ ވ ްނައިބުްމަޖިލީހުގ ްނުވަތަ

،  ހިނދ އްގައިވ ސްްްކޮންމ ްްބަދަލުވާްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ކުގައިްްމަޖިލިސްްްމުޅިް(ްނ)ްް

ްމަޖިލީހުގް ،  ބަހުސްކުރުމ އްނ ތި ްރައީސްް ްއ ކަންް .ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ް

ްމިހ ން"ްްހިނގައްޖ ްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ކުގައިްްމަޖިލިސްްްރައްޔިތުންގ ްްމިހާހިސާބުންް"

ްް.އަންގަންވާނ އ ވ 

ްްމައްސަލަތައްްްްނިންމަންޖ ހޭްްްގޮސްގ ންްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ކުގައިްްމަޖިލިސްްްމުޅިް(ރ)ްް

ްްގ ންދިއުމުގ ްްނިންމަމުންްްްތަރުތީބަކުންްްއިސްކަންދ ވޭްްއ ންމ ްްއ ވަގުތަކަށް

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްއިޚްތިޔާރު

ްްޢާންމުްްމަސައްކަތްކޮށްގ ންްްގޮތުގައިްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ކުގައިްްމަޖިލިސްްްމުޅިް(ްބ)ްް

ްް.އިއްވަންވާނ އ ވ ްމަޖިލީހަށްްމައްސަލަްއ ްކުރިންްްފ ށުމުގ ްބަހުސ އް

ްހުށަހ ޅުމަށްްްއިޞްލާޙުްްއ ކަމަށްްްދޭންވާނީްްވަގުތުްްދ ންްްނިމުމުންްްބަހުސްކޮށްް(ްޅ)ްް

ްްބޭނުންވާްްްހުށަހ ޅުމަށްްްއިްޞލާޙު.ްްހުށަހ ޅުމަށ ވ ްްއިޞްލާޙުްްފަރާތްތަކަށްްްބޭނުންވާ

ްްފަހ އް)5ްްްްބަޔާންކޮށްދިނުމަށްްްއ ކަންްްމ ންބަރަކަށް ްފުރުަޞތ އްްްމިނ ޓުގ (

ްްދޭންވާނ އ ވ  (ްްފަހ އްް)5ްްްްމ ންބަރަކަށްްްދ ކޮޅުހަދާްްއ ކަމާްްއޭނާއަށްފަހުްްްއަދި.

ްްބަހުސ އްކުރުމަކާްްްއިތުރަށްްްއިޞްލާޙަށްްްއ .ްްދޭންވާނ އ ވ ްްފުރުަޞތ އްްްމިނ ޓުގ 

ްް.އަހާނީއ ވ ްވޯޓަށްްނުލައި

ްްފުރުަޞތުގައިްްްމިްްްފުރުަޞތުވ ސްްްހުށަހ ޅުމުގ ްްއިްޞލާޙ އްްްއިޞްލާޙަށްް(ކ)ްް

ްއިްޞލާޙަށްްްމާއްދާގައިްްވަނ94ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްކުރާނީްްއ ކަން.ްްލިބިގ ންވ އ ވ 

ްް.އުސޫލުންނ ވ ްބަޔާންކޮށްފައިވާްގުޅޭގޮތުންްްހުށަހ ޅުމާްްއިޞްލާޙު
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ްްމައްސަލައ އްްްްއ އްވ ސްްްްބަދަލުވ ގ ންްްކޮމިޓީއަކަށްްްއ ކުގައިްްމަޖިލިސްްްްމުޅިް(އ)ްް

ްްތިންބައިކުޅަް)  ⅓ްްކޮމިޓީގ ްްޢަދަދަކީްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގް ްްއ ،  ނިންމާކަމަށްވާނަމަް

ްްއުނިކަމ އްްްޢަދަދަށްްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްހިނދ އްގައިްްއ އްވ ސް.ްްއ ވ (ްްއ އްބައި

ްްާޤނޫނީްްްމަޖިލީހުގ ،  ހުއްޓާލައިްްމަސައްކަތްްްކޮމިޓީގ ްްއ ހިސާބުން،  އަތުވ އްޖ ނަމަ

ްޢަދަދު ްހަމަކުރުމަށްް ްމަސައްކަތްކުރަންވާނ އ ވ ް ްއ ކަށީގ ންވާ.ް ްްފުރުަޞތުް

ްްއ ވަގުތުް،  ހަމަނުވ އްޖ ނަމަްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ،  ދިނުމަށްފަހުް

ްް.ކުރަންވާނ އ ވް ްލާންޢުއިްރިޔާސަތުންްނަންތައްްމ ންބަރުންގ ްނ ތްްހާޒިރުވ 

ްްގަވާއިދުްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްޢަމަލުކުރާނ ްްހިންގުމުގައިްްކޮމިޓީްްމަޖިލީހުގ ްްމުޅިް(ވ)ްް

ް.ްްއ ކުލަވާލަންވާނ އ ވ ްކޮމިޓީންްްންމުޢާްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ 
 

ްކޮމިޓީްއ ކުގައިްމަސައްކަތްކުރުންްްްކޮމިޓީއަށްވުރ ްގިނަްްްއ އްް  .30
ް
ްްކޮމިޓީއަށްވުރ ްްްއ އްް
ްްއ ކުގައިްްްކޮމިޓީްްްގިނަް

ްްމަސައްކަތްކުރުމުގ ް
ްލުްސޫްއު

128. ް ްކޮމިޓީއަށްވުރ ްްްއ އްް،  ތ ރ އިންްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްކޮމިޓީތަކުގ ްްދާއިމީްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްއ އްްްއ ކުގައިްްކޮމިޓީތައްްްއ ،  ޙާލަތުގައިްްކުރާްްމަސައްކަތ އްްްއ އްްްކޮމިޓީންްްގިނަ

ް.ްްކުރ ވިދާނ އ ވ ްމަސައްކަތްްްގޮތުގައިްކޮމިޓީއ އްގ 

ްްއ ކުގައިްްްކޮމިޓީްްގިނަްްވުރ ްްކޮމިޓީއަށްްްއ އް  ގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްނައިބުްްމުަޤއްރިރުގ ްްމުަޤއްރިރާއިްްކޮމިޓީގ ްްއުފައްދާްްއ ،  ގައިޙާލަތުްްމަސައްކަތްކުރާ

ް.ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވ ްމ ންބަރުންގ ްކޮމިޓީގ ްއ ްކަނޑައަޅާނީ

ްްކުރާނީްްްމަސައްކަތްްްކޮމިޓީގ ްްއ ކުލަވާލާްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްް.ލުގ މަތިންނ ވ ސޫއުްްޢާންމުްބަޔާންކޮށްފައިވާްބާބުގައިްްވަނ33ްަްގަވާއިދުގ ްމި
 

ްކޮމިޓީްއ ކުލ ވިގ ންވާްގޮތްް  .31
 

ް .129ްމ ންބަރުންް ްމަޖިލީހުގ ،  މ ންބަރަކީވ ސްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ްްފިޔަވައިްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

 .ްމީހ ކ ވ ްކުރަންޖ ހޭނ ްމ ންބަރުކަންްްކޮމިޓީއ އްގައިްއ އްްކޮންމ ވ ސް

ްނިސްބަތްވާްްމ ންބަރުންްްއ ްްހުށަހަޅާނީްްްމ ންބަރުންްްކޮމިޓީތަކަށްްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްލީޑަރ ވ ްްގްރޫޕްގް ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީތަކުގ  ްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީތަކަށްްްސިޔާސީ.

 ް.ރައީސ ވ ްްމަޖިލީހުގ ްކުރާނީްޙިމާޔަތް، ލަޙަތުތައްމަްޞްމ ންބަރުންގ 

ް
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ްްކޮމިޓީތަކަށްް

ްްމ ންބަރުންް

ްއިންތިޚާބުކުރުންް

130. ް ްްހަފްތާގ ްްދ ްްފުރަތަމަްްހިނގާްްއ ކުލަވާލުމަށްފަހުްްއަލަށްްްމަޖިލިސްްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)

ްްއިންތިޚާބުކުރަންވާނ އ ވ ްްމ ންބަރުންްްކޮމިޓީތަކަށްްްދާއިމީްްތ ރޭގައި ްްދާއިމީް.

ްްތަމްސީލުކުރާްްމަޖިލީހުގައިް،  ބަލާނީްްްއިންތިޚާބުކުރުމުގައިްްމ ންބަރުންްްކޮމިޓީތަކަށް

ްްނިޔާކުރާްްއުސޫލުތައްްްޕާޓީގ ްްއ ްްހިމ ނުމަށްްްކޮމިޓީގައިްްްއ ކިއ ކިްްޕާޓީތަކުން

ްްމ ންބަރުންނ ވ ްްހުށަހަޅާްްމަޖިލީހަށް،  ގޮތުގ މަތިން ްްކޮމިޓީތަކުގައިްްއް ްްއަދިް.

ްލަޙަތުްމަްޞްްހިމ ނުމުގ ްްމ ންބަރުންްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީތަކަށްްްސިޔާސީ

ްްމަޝްވަރާގ މަތިންްްލީޑަރުގ ްްމައިނޯރިޓީްްލީޑަރާއިްްމ ޖޯރިޓީްްޙިމާޔަތްކުރާނީ

ްް.ރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ 

ްޙާލަތްތަކުގައިްއަންނަނިވިްްމީހަކީްހުންނަްގޮތުގައިްމ ންބަރ އްގ ްކޮމިޓީގ ްދާއިމީް(ްށ)ްް

ްމުއްދަތަކަށްްްްހުރިްްގޮތުގައިްްްމ ންބަރ އްގ ްްޕާޓީއ އްގ ްްޢައްޔަންކުރިްްއ ްްއޭނާ،  މ ނުވީ

 .ްްމ ންބަރ ކ ވ ްހުންނާނ ްނިމ ންދ ންްޢުމުރުްްމަޖިލީހުގ ްްއ ، ކޮމިޓީގައިްއ 

ް.ވަކިވުންްމ ންބަރުކަމުންްްޕާޓީގ ްްޢައްޔަންކުރިްްމ ންބަރުްްްއ ްްކޮމިޓީއަކަށްް.1ްްް

ްމ ންބަރުްްއް ްްކޮމިޓީއަށްްްއް ،  ބަދަލުގައިްްމ ންބަރ އްގ ްްހިމ ނޭްްްކޮމިޓީއ އްގައިްް.2ްްް

ް.ޢައްޔަންކުރުންްްޕާޓީންްއ ްމ ންބަރަކުްއ ހ ންްޕާޓީގ ްޢައްޔަންކުރި

ްދަށުންްްްމާއްދާގް ްްވަނ144ްްަްްމާއްދާއާއިްްވަނ143ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް.3ްްް

ްް.ފާސްކުރުންްމަޖިލީހުންްވަކިކުރުމަށްްކޮމިޓީއަކުންްމ ންބަރަކު

ްް.ދިނުންްްއިސްތިޢުފާްކޮމިޓީންް.4ްްް

ްްވިވަކިް،ވަކިވ އްޖ ނަމަްްޕާޓީއަކުންްްސިޔާސީްްްއ ްްމ ންބަރަކުްްްޕާޓީއ އްގް ްްސިޔާސީް(ްނ)ްް

ްްސިޔާސީްްއ ްްބާރުްްްކުރުމުގް ންޢައްޔަްްމ ންބަރަކުްްއ ހ ންްްޖާގައަށްްްމ ންބަރުގ 

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްޕާޓީއަކަށް

އް ް.1ް(ރ)ްް ހިމ ނޭް އް ްްކޮމިޓީއ އްގައިް ބަދަލުގައިް މ ންބަރ އްގ ް ޕާޓީގ ްްްޕާޓީގ ް

ކުރުމަށްްސިޔާސީްޕާޓީއަކުންްއ ހ ންްމ ންބަރަކުްއ ްކޮމިޓީއަށްްޢައްޔަން

އ  ޕާލިމަންްްބޭނުންވާނަމަ،ް ްްޓަޕާޓީގ ް ލިޔުމަކުންްރީ އ ކަންް ގްރޫޕުންް

އ  އަދިް އަންގަންވާނ އ ވ .ް ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ްްްްމަޖިލީހުގ ް ލިޔުންް

އްްނ ތްކަންްމަޖިލީހުގ ްްޟ ރައީސަށްްލިބުމުން،ްއ ްމ ންބަރުގ ްއިޢުތިރާް

ްޕާޓީތަކުގ ް ްހިމ ނޭްސިޔާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، އިދާރާއިން

ލީޑަރުްޓަޕާލިމަން ގްރޫޕްގ ް ރައީސްްްރީް މަޖިލީހުގ ް އ ކަންް ންނަށްް
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ގަވާއިދުގ ްބޭނުމަށްޓަކައި،ްްްއަންގަންވާނ އ ވ .ްއ ފަދައިންްއ ންގުމުން،ްމި

އޮންނަްްްއ  އަވަހަށްް އ ންމ ް އަދިް ބ ލ ވޭނ އ ވ .ް އައިކަމުގައިް ބަދަލުް

ްޖަލްސާއ އްގައިްއ ކަންްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ް.

ކޮމިސިޔާސީްްް.2ްްް ހިމ ނޭް މ ންބަރަކުް އ ް މ ންބަރަކުް ޓީްޕާޓީއ އްގ ް

ރީްޓަޕާޓީއ އްގ ްޕާލިމަންްްލަތުގައި،ްއ ޙާކުރާްްުޟތިރާްބަދަލުކުރުމަށްްއިޢު

ްް ްންކޮމިޓީްްލަބިއްޔަތުންްއ ްމ ންބަރަކުްއ ޣްދަދުގ ްއަްޢަގްރޫޕުގ ްޖުމްލަ

އިދާރާއިންްް މަޖިލީހުގ ް ނިންމާފައިވާކަންް ބަދަލުކުރަންް

ްއ ވ ް.ކަށަވަރުކުރަންވާނ 

ްްމަާޤމުގައިްހުސްވިްއ ،  ހުސްވ އްޖ ކަމަށްވާނަމަްމަާޤމުްްްމ ންބަރ އްގ ްްކޮމިޓީއ އްގ ް(ްބ)ްް

ްްމީހަކުްްއ ްްހުށަހަޅައިގ ންްްނަމ އްްްއ ހ ންްްފަރާތުންްްޕާޓީގ ްްޢައްޔަންކުރިްްމީހާްްހުރި

 .ްްހިމަނަންވާނ އ ވ ްއަލުންްކޮމިޓީގައިްއ 

ް

ް .131ްްްބަދަލުކުރުންްްކޮމިޓީް ްްއ   ،ކަނޑައަޅައިްްކޮމިޓީތައްްްވަގުތީްްކޮމިޓީތަކާއިްްދާއިމީްްއ ންމ ހައިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްކޮމިޓީތަކަށް ްމ ންބަރުންް ްއިންތިޚާބުކުރާނީް ްމަޖިލީހުންް ްފާސްކުރާް

ްްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ    ،އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހުްްމ ންބަރުންްްކޮމިޓީތަކަށްްްއ ްްއަދި.

ްބޭނުންވާނަމަްްޕާޓީއަކުންްްސިޔާސީްްނިސްބަތްވާްްމ ންބަރަކުްްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީއ އްގައި

ްމ ންބަރަކުްްއ ހ ންްްޕާޓީގ ްްއ ްްކޮމިޓީއަށްްްއް ްްބަދަލުގައިްްމ ންބަރުގ ްްއ 

ް.ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްޕާޓީއަކަށްްްއ ްއިޚްތިޔާރުްޢައްޔަންކުރުމުގ 

މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިންްސިޔާސީްޕާޓީއަކުންްބޭނުންވަނ1ްްީ.ް(ްށ)ްް

ްް ދާއިމީ މ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް ޕާޓީގ ް އ ް ހިމ ނޭް ކޮމިޓީއ އްގައިް

،  ބަދަލުގައިްއ ްޕާޓީގ ްއ ހ ންްމ ންބަރަކުްޢައްޔަންކުރަންްކަމުގައިވާނަމަ

މަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްްްއ ްޕާޓީގ ްޕާލިމަންޓަރީްގްރޫޕުންްއ ކަންްލިޔުމަކުން

އ ްް،  އަންގަންވާނ އ ވ .ްއަދިްއ ްލިޔުންްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްލިބުމުން

އިޢުތިރާްމ ންބަ އިދާރާއިންްްޟ ރުގ ް މަޖިލީހުގ ް ނ ތްކަންް އްް

ޕާޓީތަކުގ ް ސިޔާސީް ހިމ ނޭް މަޖިލީހުގައިް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު،ް

ރައީސްްް މަޖިލީހުގ ް އ ކަންް ލީޑަރުންނަށްް ގްރޫޕްގ ް ޕާލިމަންޓަރީް

ްއ ންގުމާއ ކު ްއ ފަދައިން ްބޭނުމަށްޓަކައި،ް،  އަންގަންވާނ އ ވ . ްގަވާއިދުގ  މި
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އައި ބަދަލުް އަދިްއ ް ބ ލ ވޭނ އ ވ .ް އޮންނަް،  ކަމުގައިް އަވަހަށްް އ ންމ ް

ރައީސްްް މަޖިލީހުގ ް އ ކަންް ޖަލްސާއ އްގައިް މަޖިލީހުގ ް

ްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ް.

ކޮމ2ްި.ްްް ހިމ ނޭް މ ންބަރަކުް އ ް މ ންބަރަކުް ޕާޓީއ އްގ ް ޓީްސިޔާސީް

ްްުޟތިރާްބަދަލުކުރުމަށްްއިޢު ރީްޓަޕާޓީއ އްގ ްޕާލިމަންްްލަތުގައި،ްއ ޙާކުރާ

ްް ްންލަބިއްޔަތުންްއ ްމ ންބަރަކުްއ ްކޮމިޓީޣްްދަދުގ ްއަޢަްގްރޫޕުގ ްޖުމްލަ

ްބަދަލުކުރަން އިދާރާއިންްްް މަޖިލީހުގ ް ނިންމާފައިވާކަންް

ްކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ ް.

ްްމަޖިލީހުގ ްްބޭނުންވަނީްްޕާޓީއަކުންްްސިޔާސީްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްއ ހ ންްްްޕާޓީގ ްްއް ްްބަދަލުގައިްްމ ންބަރ އްގ ްްޕާޓީގ ްްއ ްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީއ އްގައިްްވަގުތީ

ްްމަޖިލީހުގް ްްގ ންނާނީްްބަދަލުްްއ ްްކަމުގައިވާނަމަްްޢައްޔަންކުރަންްްމ ންބަރަކު

ްް.ގޮތ އްގ މަތިންނ ވ ްފާސްކުރާްްމަޖިލީހުންްހުށަހަޅައިްމައްސަލަްއ ްޖަލްސާއަކަށް

ްްކޮމިޓީގ   ،ހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްްގަވާއިދުގައިްްްމިް(ރ)ްް

ްްނިސްބަތްވ ފައިވާްްްޕާޓީތައްްްއ ކިއ ކިްްމަޖިލީހުގައިްްކަނޑައ ޅުމުގައިްްމ ންބަރުން

ްގޮތް ްއ އީް ްހަމައ އްކަމުގައިްް ްކޮމިޓީ  ،ބަލައިް ްއ ކުލަވާލާނީް ްްހަމަކޮންމް ް

ްކޮމިޓީއ އްގައިވ ސް ްއ ް ްހަމަްް ްތަމްސީލުވާް ްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ ް ްމިގޮތަށްް.ް

ްްންބަރުންނަށްވ ސްމ ްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީތަކަށްްްސިޔާސީ  ، ޢަމަލުކުރުމުގައި

ްއ ކަށީގ ންވާ ްވަޒަންހަމަްް ްފުރުަޞތުތަކ އްް ްދިނުމަށްް ްްމަޖިލީހުންް

 ް.މަސައްކަތްކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްކޮމިޓީގ ް

ްްމުޤައްރިރާއިް

ްނައިބުްްްމުޤައްރިރުގ ް

ްްހުންނަންވާނ އ ވ ްްނައިބަކުްްމުޤައްރިރުގ ްްމުަޤއްރިރަކާއިްްްކޮމިޓީއ އްގައިވ ސްްްކޮންމް  .132 ްްއް .

ްްކޮމިޓީގް .ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވ ްްމ ންބަރުންގ ްްހިމ ނޭްްއިކޮމިޓީގަްްއ ްްއިންތިޚާބުކުރާނީްްދ މީހުން

ްމަސްއޫލިއްޔަތުްްމުޤައްރިރުގ ްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްޙާލަތ އްގައިްްނ ތްްްްހާޒިރުވ ވ ންްްމުަޤއްރިރަށް

ް.ނައިބ ވް ްމުަޤއްރިރުގ ްްއަދާކުރާނީ
ް

ްްމުޤައްރިރުގ ް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުް
ްްމަސްއޫލިއްޔަތުގް ްްޢާންމުްްމުޤައްރިރުގް ްްކޮމިޓީއ އްގ ވ ސްްްްކޮންމ ،  ކުރުންްްްކަންކަންްްއަންނަނިވިް .133

ްް.ހިމ ނިގ ންވ އ ވ ްތ ރޭގައި

ް.ބޭއްވުންްބައްދަލުވުންތައްްކޮމިޓީގ ް(ހ)ްް
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ްްކޮމިޓީގ ،  ކުރުމާއިްްއިސްވް ްްމަސައްކަތްްްހަވާލުކުރ ވޭްްކުރުމަށްްްކޮމިޓީންް(ްށ)ްް

ްް.ހިފ ހ އްޓުންްކަނޑައ ޅުމާއިްމިސްރާބުްމަސައްކަތުގ 

ްްމަސައްކަތްތައްްްހަވާލުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަށްްްއަދި،  ނުދާނ ގޮތަށްްްްބޭކާރުވ ގ ންްްވަގުތުް(ްނ)ްް

ްް.މަސައްކަތްކުރުންްގޮތަށްްްނިމ މުންދާނ ްހޭދަނުވ ްްދުވަސްތައްްބޭކާރު

ްް.ހޯދުންްމ ދުވ ރިކޮށްްސ ކްރ ޓޭރިއ ޓްްކޮމިޓީގ ްމަޢުލޫމާތުްބޭނުންވާްކޮމިޓީއަށްް(ރ)ްް

ްް.ވިލަރ ސްކުރުންްމަސައްކަތްްސ ކްރ ޓޭރިއ ޓްގ ްކޮމިޓީގ ް(ްބ)ްް

ްްކޮމިޓީގ ،  ލިޔ ކިޔުންތައްްްހިސާބާއިްްތަފާސްްްބޭނުންވާްްމަސައްކަތަށްްްކޮމިޓީގ ް(ްޅ)ްް

ްް.ހޯދުންްމ ދުވ ރިކޮށްްސ ކްރ ޓޭރިއ ޓް

ްް.ބ ލ ހ އްޓުންްރިޔާސަތުްކޮމިޓީގ ް(ކ)ްް

ް.ތަމްސީލުކުރުންްކޮމިޓީްމަާޤމުތަކުގައިްތަމްސީލުކުރަންޖ ހޭްކޮމިޓީް(އ)ްް

 .ހާމަކުރުންްްކަންކަންްހާމަކުރަންޖ ހޭްމީޑިއާއަށްްފަރާތުންްކޮމިޓީގ ް(ވ)ްް

ް

ްްކޮމިޓީގ ް
ްްމުޤައްރިރާއިް
ްްމުޤައްރިރުގ ް

ްްއިތުބާރުްްްނައިބުގ ް
ްްނ ތްކަމަށްް
ްފާސްކުރުންް

134. ް ްއަށްް(ްްއ އްބައިްްތިންބައިކުޅަ)  ⅓ްްމ ންބަރުންގ ްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްްނައިބުގ ްްމުަޤއްރިރުގ ްްނުވަތަްްމުޤައްރިރުްްކޮމިޓީގ ،  މ ންބަރުންނަށްްްމަދުނޫންްްވުރ 

ްްށްްރައީސަްްމަޖިލީހުގ ްްމައްސަލަްްއ ްްހިނދ އްގައިްްްފ ނިއްޖ ްްނ ތްކަމަށްްްއިތުބާރު

ް.ްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްލިޔުމުން

ްރައީސަށްްްް(ްށ)ްް ްމަޖިލީހުގ  ްމައްސަލައ އް ްހުށަހަޅާ ްގޮތުގ މަތިން ްގައިވާ ް)ހ( ްމާއްދާގ  މި

ްް އ 3ްްްްލިބޭތާ ބާއްވައިް ބައްދަލުވުމ އްް ކޮމިޓީގ ް ތ ރޭގައިް ދުވަހުގ ް )ތިނ އް(ް

ްކުރަންވާނ އ ވ .ްމައްސަލަްކޮމިޓީގައިްއ ޖ ންޑާ

ނ ތްކަމުގ ްމައްސަލައ އްްކޮމިޓީއަށްްހުށަހަޅަންްްްކޮމިޓީގ ްމުޤައްރިރުގ ްއިތުބާރުް(ްނ)ްް

ބަލަހައްޓާނީްް ރިޔާސަތުް ބައްދަލުވުމ އްގ ް ހުށަހ ޅިފައިވާް ނުވަތަް ހަމަޖ ހިފައިވާް

ނ ތްކަމުގ ްްްކޮމިޓީގ ްނައިބުްމުޤައްރިރ ވ .ްކޮމިޓީގ ްނައިބުްމުޤައްރިރުގ ްއިތުބާރު

ހުށަހ ޅިފައިވާްް ނުވަތަް ހަމަޖ ހިފައިވާް ހުށަހަޅަންް ކޮމިޓީއަށްް މައްސަލައ އްް

ްބައްދަލުވުމ އްގ ްރިޔާސަތުްބަލަހައްޓާނީްކޮމިޓީގ ްމުަޤއްރިރ ވ ް.

ނ ތްކަމަށްްކޮމިޓީގ ްްްކޮމިޓީގ ްމުޤައްރިރުްނުވަތަްމުަޤއްރިރުގ ްނައިބުގ ްއިތުބާރުް(ރ)ްް

ވަނ132ްްްްަމިްގަވާއިދުގ ްް،  ބިއްޔަތުންްފާސްވ އްޖ ނަމަޖުމްލަްމ ންބަރުންގ ްއަޣްލަ

ނައިބުް މުޤައްރިރުގ ް ނުވަތަް މުަޤއްރިރުް ގޮތުގ މަތިންް މާއްދާގައިވާް
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ކޮމިޓީގ ް ބާއްވާް އަވަހަށްް އ ންމ ް ދ ންް މަސައްކަތްް އިންތިޚާބުކުރުމުގ ް

 ބައްދަލުވުމަށްްއ ޖ ންޑާްކުރަންވާނ އ ވ ް.

ް

ްްކޮމިޓީގ ް

ްްމ ންބަރުކަމުންް

ްއިސްތިޢުފާދިނުންް

135. ް ،ްކޮމިޓީއ އްގައިްހިމ ނިގ ންވާްމ ންބަރަކުްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްފޮނުވާްލިޔުމަކުންް)ހ(

އިސްތިޢުފާދިންކަމަށްްް އިސްތިޢުފާދ ވިދާނ އ ވ .ް މ ންބަރުކަމުންް ކޮމިޓީގ ް އ ް

ްހިސާބުންނ ވ .މަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްއިސްތިޢުފާގ ްސިޓީްލިބޭް،ްބަލާނީ

ކޮމިޓީއ އްގައިްހިމ ނޭްމ ންބަރަކުްއިސްތިޢުފާދީގ ންްނުވަތަްއ ްކޮމިޓީންްއޭނާްް)ށް(ްް

ްމަާޤމަށް ްހުސްވާ ްއ ގޮތުންްް،ވަކިކޮށްގ ން ްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . ްމ ންބަރަކު އ ހ ން

ްއ ްް ްނުވަތަ ްހަމައަށް ްއިސްތިޢުފާދިނުމާ ްކޮމިޓީން ްއ  ްމ ންބަރަކު ކޮމިޓީންްކަނޑައަޅާ

އ ްކޮމިޓީގައިްޚިދުމަތްކުރާނީްއ ްކޮމިޓީގ ްމުއްދަތުގ ްބާކީްް،ްވަކިކުރުމާްހަމައަށް

ްއޮތްްބަޔަށ ވ ް.

ްމ ންބަރަކީް)ން(ްް ްއިސްތިޢުފާްދޭ ްމ ންބަރ އްްްް،ކޮމިޓީއަކުން ްހިމ ނޭ ދާއިމީްކޮމިޓީއ އްގައި

 ް.ދާއިމީްއ ހ ންްކޮމިޓީއ އްގައިްއޭނާްހިމ ނ ންޖ ހޭނ އ ވ ،ްކަމުގައިވާނަމަ
ް

ްްމުވައްޒަފުންް

ްހަމަޖ އްސުންް
136. ް މަސައްކަތްތައްްް)ހ( ފަންނީް މަސައްކަތްތަކާއިް އިދާރީް ކޮމިޓީއ އްގ ވ ސްް ކޮންމ ް

އިދާރާއިންްް މަޖިލީހުގ ް މުވައްޒަފުންް ޢަދަދަކަށްް އ ކަށީގ ންވާް ކުރުމަށްް

ގުޅޭގޮތުންް މަސައްކަތްތަކާް ވަކިް ކުރަންހުރިް އަދިް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ .ް

ކޮމިޓީއަކަށްވ ސް ްކޮންމ ް ހަމަޖ އްސުމަށްްް، މުވައްޒަފުންް އިތުރުް ވަގުތީގޮތުންް

އ ދިއްޖ ނަމަ ްކޮމިޓީއަކުންް އިދާރާއިންް، މަޖިލީހުގ ް އ ކަންް

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ .ްް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ ްްމުވައްޒަފުންގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްއް ،  އ ހީތ ރިވ ދިނުމާއިްްކޮމިޓީއަށްްްވާލުކުރ ވިފައިވާހަްްމުވައްޒަފުންނާްްއ ،  ތ ރޭގައި

ްް.ހިމ ނ އ ވ ްދިރާސާކޮށްދިނުންްްކަންކަންްހުށަހ ޅޭްކޮމިޓީއަކަށް

،  ކަނޑައަޅައިފިނަމަްްްދިރާސާކުރަންްްކަމ އްްްވަކިްްމ ދުވ ރިކޮށްްްމުވައްޒަފުންްްއިދާރީް(ްނ)ްް

ްްގޮތ އްްްޢަމަލުކުރާނ ްްއ އާމ ދުް،  ބަލައިްްކޮމިޓީންްްދިރާސާްްކުރާްްއ ގޮތުން

ްް.ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ 
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ްކޮމިޓީގ ްބައްދަލުވުންތައްް  .32
 

ްްކޮމިޓީް

ްްބައްދަލުވުންތަކުގ ް

ްބާވަތްތައްް

ް.ބާވަތްތަކަށ ވ ްއަންނަނިވިްބ ހިގ ންވަނީްބައްދަލުވުންތައްްކޮމިޓީގ ް .137

ް:ބައްދަލުވުންްބާއްވާްްގުޅޭގޮތުންްހ ދުމާްާޤނޫނުް(ހ)ް

ްްއުސޫލުތަކާއިްްސިޔާސަތުތަކާއިްްްހިމ ނޭްްބިލ އްގައިްްދިރާސާކުރަމުންދާްްކޮމިޓީގައިްް

ްްގުޅޭގޮތުންްްްމަްޤޞަދުތަކާްްއަމާޒުކޮށްފައިވާްްހާސިލުކުރުމަށްްްބިލުންްްއ ްްއަދި

ްްމައުޫޟޢާގުޅޭްްްބިލުގ ްްފަރުދުންނާއިްްޢާންމުްްމުއައްސަސާތަކާއިްްދައުލަތުގ ްްކަމާބ ހޭ

މީހުްްހާޒިރުކުރުމަށްފަހުްްމާހިރުން ްކޮމިޓީއަށްްްްހުރިގޮތްްްވިސްނުންްްންގ އ ް

ްް.ހޯދިދާނ އ ވ 

ްްދައުލަތުގ ްްމ ންބަރުންނާއިްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްމީހުންގް ްްހާޒިރުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަށްްްް

ްމުއައްސަސާތަކުގ  ްވ ރިންނާއިްް ްމުވައްޒަފުންނާއިް ްމައްސަލައާް ްގުޅޭގޮތުންް

ްްތަޢުލީމާއިްްްކަމުގ ްްސޮސައިޓީއާއިްްސިވިލްްްޖަމާޢަތްތަކާއިްްޖަމްޢިއްޔާްްަޝއުުޤވ ރިވާ

ްްއް ްްފަރުދުންނާއިްްއަސަރުކުރާނ ްްބިލުގ ްްއ ްްމާހިރުންނާއިްްލިބިފައިވާްްތަމްރީނު

ްް.ހިމ ނ އ ވ ްފަރާތްތައްްހުރިްްަޝއުުޤވ ރިކަންްްބިލަކާމ ދު

ް:ބައްދަލުވުންްބާއްވާްބ ލުމަށްްއުފުލާގޮތްްމަސްއޫލިއްޔަތުް(ްށ)ްް

ްްހިންގަމުންގ ންދާްްްސަރުކާރުންްްނުވަތަްްބ ލުމަށްްްއުފުލާގޮތްްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްް

،  ގޮތ އްްްޢަމަލުކުރަމުންދާްްކަމަކާމ ދުްްވަކިްްނުވަތަްްޕްރޮގްރާމ އްްްމަްޝރޫޢ އް

ްްބ ލުމަށްްްއަލީގައިްްސިޔާސަތުގް ްްކަމާގުޅޭްްނުވަތަްްއަލީގައިްްާޤނޫނުގ ްްކަމާގުޅޭ

ްް.ބޭއްވިދާނ އ ވް ްބައްދަލުވުންތައްްމިބާވަތުގ ،  ބޭނުންވ އްޖ ނަމަްކޮމިޓީއަކުން

ްމިްްް ްބާވަތުގ ް ްބައްދަލުވުމުގް ް ްކަމާ،  ބޭނުމަކީް ްގުޅޭގޮތުންް ްްސަރުކާރުންް

ްއ އްގޮތަށްތޯްްްނިޔަތާްްާޤނޫނުގް ްްފާސްކޮށްފައިވާްްމަޖިލީހުންްްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީް

ްްގޮތަށްތޯްްްޙިމާޔަތްކުރ ވޭނ ްްބޮޑަށްްްއ ންމ ްްލަޙަތުމަޞްްްްރައްޔިތުންގ ްްނުވަތަ

ްް.ކަށަވަރުކުރުމ ވ 

ްްނަތީޖާްްތ ރޭގައިްްކަންކަމުގ ްްހާސިލުކުރ ވޭްްތ ރ އިންްްބައްދަލުވުންތަކުގ ްްމިފަދަްްް

ްްއިްޤތިާޞދުކޮށްގ ންްްްހިންގުމާއިްްމަސައްކަތްތައްްްސަރުކާރުގ ްްނ ރ ވޭގޮތަށް

ްބޭނުންވާްްްހާސިލުކުރަންްްނަތީޖާއާއިްްބޭނުންވާްްހާސިލުކުރަންްްްމަސައްކަތްކުރުމާއި

ްް.ހިމ ނ އ ވ ްކުރުވުންްކަންކަންްއ އްގޮތަށްްނިޔަތާ
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ް:ބައްދަލުވުންްބައްދަލުވާްތަޙްީޤޤުކުރުމަށްްވަކިކަމ އްް(ްނ)ްް

ްްސަރުކާރުންްްްނުވަތަްްއ ކުލަވާލުމުގައިްްާޤނޫނ އްްްބައްދަލުވުމުގައިވ ސްްްްމިބާވަތުގ ްްް

ްސިފަތަކ އްްްއ އްގޮތްްްބައްދަލުވުންތަކާްްބާއްވާްްބ ލުމަށްްްއުފުލާތޯްްމަސްއޫލިއްޔަތު

ް.ްހިމ ނ އ ވް 

ްއޮންނަްްތަޙްީޤުޤކުރުމަށްްްކަމ އްްްފަރާތުންްްމަޖިލީހުގ ްްތަފާތަކަށްވާނީްްމައިގަނޑުްްް

ްްނިޔަތަށ ވ  ްްމުވައްޒަފަކުްްްދައުލަތުގ ްްނުވަތަްްއިދާރާއަކުންްްރަސްމީްްްދައުލަތުގ .

،  ޙާލަތްތަކ އްގައިްްތުހުމަތުކުރ ވިއްޖ ްްކޮށްފިކަމަށްްްޢަމަލ އްްްޚިލާފުްްާޤނޫނާ

ްްކޮމިޓީންްްބ ލުމަށްްްކަންހިނގާދިޔަގޮތްްްގުޅިގ ންްްތުހުމަތާްްއުފުލިފައިވާްްއޭނާއާމ ދު

ްް.ބޭއްވިދާނ އ ވ ްބައްދަލުވުން

ްްފާހަގަކުރ ވޭްްްގުޅޭގޮތުންްްކަމާްްވަނީްްނަތީޖާއަކަށްްްބައްދަލުވުންތަކުގ ްްމިފަދަްްް

ްް.އ ކުލަވާލުމ ވ ްާޤނޫނުތައްްއަވަހަށްްްވީހާވ ސްްމައްސަލަތަކަށް

ް:ބައްދަލުވުންްގޮތުންްްމަްޝވަރާދިނުމުގ ްްރުހުމާއިް(ރ)ްް

ްޢައްޔަންކުރަންޖ ހޭްްއިސްވ ރިޔާްްއ ންމ ްްދައުލަތުގ ްްދަށުންްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  މިއީްްް

ްނުވަތަްްރުހުންދިނުމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްޢައްޔަންކުރުމުގައިްްމީހުންްްމަާޤމުތަކަށް

ްްބޭއްވޭްްދިރާސާކުރުމަށް،  ބަލައިްްހުށަހ ޅުންތައްްްހުށަހަޅާްްްއ ދިްްމަްޝވަރާއަށް

ްް.ބައްދަލުވުމ ވ 

.ްްކަމ ކ ވ (ްްދޭއް)2ްްްްއަމާޒަކަށްވ ފައިވަނީްްމައިގަނޑުްްބައްދަލުވުންތަކުގ ްްމިފަދަްްް

ް:އ އީ

މަާޤމުގ ްް.1ްްް ތައްޔާރުވަމުންދާް ހަވާލުވުމަށްް ފަރާތުންް ހުށަހ ޅޭް

މަސައްކަތްތަކްާް ދާއިރާއ އްގ ް އ ް އިދާރާއަކާއިް އ ް މަސައްކަތްތަކާއިް

ްހޯދޭްމަޢުލޫމާތުތަކ އްްހޯދުމާއިްއ ްމަސައްކަތްތަކަށްްއ  މީހަކުްްްްބ ހޭގޮތުން

ް؛ކިހާވަރަކަށްްފަރިތަވ ްތައްޔާރުވ ފައިވޭތޯްބ ލުމާއި

ްއޭނާގ ްާޤބިލުކަންްއ ކަމަށްްހުރިވަރުްބ ލުންް.ް.2ްްް

ކަމަކާްް)ބް(ްް ނުވަތަް ގޮތުންް ތައްޔާރުވުމުގ ް މަސައްކަތަކަށްް ކުރަމުންދާް ކޮމިޓީއަކުންް

ތަމްރީ މ ންބަރުންނަށްް ކޮމިޓީގ ް ނުވަތަް ގޮތުން،ް ކުރުމުގ ް ބަދަލުް ްްނުްޚިޔާލުް

ކޮމިޓީގ ްް ބައްދަލުވުންް ނުރަސްމީް މަސައްކަތަކަށްް ފަދަް ހިންގުންް ޕްރޮގްރާމ އްް

އިންތިޒާ ކޯރަމްްްކުރ ވިދާނ އ ވ ްްމުމުަޤއްރިރަށްް ތަކުގައިް ބައްދަލުވުންް މިފަދަް ް.
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އ އްވ ސްްް ރަސްމީް ނުވަތަް ބ ލޭް ހާޒިރީް މިއީް އަދިް ނުޖ ހޭނ އ ވ .ް ހަމަވާކަށްް

ނިންމުމ އްްނިންމޭނ ްބައްދަލުވުމ އްްނޫނ ވ .ްނުރަސްމީްބައްދަލުވުންތަކުގައިްމިްް

ްް ވަނަްމާއްދާގ ް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްއަށްްޢަމަލުކުރުންްލާޒިމ އ158ްްްްްގަވާއިދުގ 

 ނ ވ ް.ނޫ

ް

ްްބައްދަލުވުންް
ްބޭއްވުންް

138. ް ްްބައްދަލުވުންްްކުރުމަށްްްމަސައްކަތްތައްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްކޮމިޓީއަކުންވ ސްްްކޮންމ ް(ހ)

ްްޢިއުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްްކަނޑައަޅައިްްކޮމިޓީންްްއ ްްދުވަސްތައްްްބާއްވާނ  ްްދ .

ްްފާއިތުވ ގ ންނުވާނ ްްދުވަސް(ްްސާދަ)14ްްްްގިނަވ ގ ންްްދ މ ދުގައިްްބައްދަލުވުމުގ 

ްް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ 

ްްބައްދަލުވުމ އްގ ްްކޮމިޓީގ ްް،ހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްކޮމިޓީންް(ްށ)ްް

ް.މިނ ޓ ވ (ްތިރީސް)30ްްގަޑިއިރާއި(ްއ ކ އް)1ްްދިގުމިނަކީ

ްްމަސައްކަތްކުރުމަށްްްކޮމިޓީންްްއ ،  އޮތްކަމަށްވާނަމަްްބިލ އްްްކޮމިޓީއ އްގައިް(ްނ)ްް

ްްކޮމިޓީްްއ ،  ދިމާވ ގ ންމ ނުވީްްޒުރ އްއުްްމުހިންމު،  ދުވަހަކުްްކޮންމ ްްކަނޑައަޅާފައިވާ

ްް.ކުރިއަށްގ ންދަންވާނ އ ވ ްމަސައްކަތްްއ ްބައްދަލުކޮށް

ްްމަސައްކަތްްްބިލ އްގ ްްއޮތްްްކޮމިޓީގައިްްއ ،  ކުރުމަށްްްމަސައްކަތްްްކޮމިޓީގ ްްއ ް(ރ)ްް

ްަޤރާރ އްގ ްްްފާސްކުރަންޖ ހިފައިވާްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްނުވަތަްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށް

ްމަސައްކަތް ްކުރިއަށްް ްގ ންދިއުމަށްް ްނުވަތަް ްއ ނޫންވ ސްްް ްއ ް ްކޮމިޓީގ ް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުގ  ްދާއިރާގައިްް ްހިމ ނޭް ްމަސައްކަތްތައްް ްކުރުމަށްް ްްއިތުރުްް

ްބައްދަލުވުންތައް ްބާއްވަންވ އްޖ ކަމަށްް ްކޮމިޓީގ ް ްމުަޤއްރިރަށްް ްްއްޖ ފ ނިް

ްްއް ްްކަނޑައަޅައިްްވަގުތުްްތާރީޚާއިްްބާއްވާނ ްްބައްދަލުވުންތައްްްއ ފަދަް،  ހިނދ އްގައި

ްް.ބޭއްވިދާނ އ ވ ްބައްދަލުވުންތައްްކޮމިޓީގ 

ްްކ ންސަލްްްްބައްދަލުވުމ އްްްއް ްް،އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުްްބައްދަލުވުމަކަށްްްކޮމިޓީއ އްގ ް(ްބ)ްް

ްް.މުަޤއްރިރ ވ ްްކޮމިޓީއ އްގ ްއ ،  ކުރަންވާނީ

ްްސިއްރުނުކުރާހާްްްބައްދަލުވުންްްކޮމިޓީއ އްގ ްް،ގޮތުގ މަތިންްްްގަވާއިދުގައިވާްްމިް(ްޅ)ްް

ްމ ންބަރުންްްއ ހ ންްްމަޖިލީހުގ ްްފިޔަވައިްްމ ންބަރުންްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީއ އްގައިްްހިނދަކު

ްކޮމިޓީއ އްގައި ްކުރިއަށްދާް ްޢާންމުް ްބަހުސްތަކުގައިް ްއް ް ްކޮމިޓީއަކަށްް

ްހާޒިރުވ ވިދާނ އ ވ  ްބަހުސްގައި،  ނަމަވ ސް.ް ްބައިވ ރިވ ވޭނީްް ްްމުޤައްރިރުގ ް
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ްްވޯޓ އްގައިްްއ އްވ ސްްްނަގާްްކޮމިޓީންްްއ ްްމ ންބަރަކަށްްްއ ްްއަދި.ްްހުއްދައާއ ކުއ ވ 

ް.ްނުވ ވޭނ އ ވް ްބައިވ ރިއ އް

ްްލަސްވ ގ ންްްބޭއްވުމުގ ްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީއ އްގ ްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްމިް(ކ)ްް

ްްތަނާއިްްްތާރީޚާއިްްބާއްވާނ ްްބައްދަލުވުމ އްްްއ ްްކުރިންްްގަޑިއިރު(ްްސައުވީސް)24ްް

ްް.އަންގަންވާނ އ ވ ްމ ންބަރުންނަށްްކޮމިޓީގ ްްއ ޖ ންޑާްދުވަހުގ ްއ ްވަގުތާއި

ްބައްދަލުވުންްްްކުއްލި  ،ވީނަމަވ ސްްްްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ހ ންްްގައި(ްްކ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(އ)ްް

ްއ ކަންްްްމ ންބަރުންނަށްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްއިދާރާއިންްްމަޖިލީހުގް ،  ބޭނުންވާނަމަްްބާއްވަން

 ް.އަންގަންވާނ އ ވ 

ް

ްްްކޮމިޓީގ ް

ްޢަދަދުްްްޤާނޫނީް
139. ް ްއޮތްްްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގ ްްކުރަންވާނީްްކޮމިޓީންްްމަސައްކަތްތައްްްކޮމިޓީގ ް(ހ)

ްް.ޖަލްސާއ އްގައ ވ 

ްކޮންމ ް(ްށ)ްް ްކޮމިޓީއަކުންވ ސްް ްއް ް ްކޮމިޓީގ ް ްާޤނޫނީް ްޢަދަދަށްްް ްނިސްބަތްވާްް

ްްބަޔާންކުރ ވިދާނ އ ވ ްްކަނޑައަޅައިްްކޮބައިކަންްްމ ންބަރުންނަކީ ްްއް ްްކޮމިޓީއަކުން.

(ްއ އްބައިްްތިންބައިކުޅަ)  ⅓ްްކޮމިޓީގ ްްކަނޑައަޅާއިރުވ ސްްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގ 

ްް.ނުވާނ އ ވ ްކުޑަކޮށްގ ނ އްްޢަދަދުްާޤނޫނީްމ ންބަރުންނަށްވުރ 

ްްނަގަންޖ ހިއްޖް ްްވޯޓ އްްްގުޅޭގޮތުންްްމައްސަލައަކާްްހިނގަމުންދާްްކޮމިޓީގައިް(ްނ)ްް

ްްނ ގުމަށްްްވޯޓުްްއް ްްތާރީޚ އްގައިްްްފަހުގް ްްނުނަގައިްްއ ވަގުތުްްވޯޓުްްއް ްްހިނދ އްގައި

ްްދުވަހުްްއ ްްމ ންބަރުންްްކޮމިޓީގައިްްްފަސްކުރަންވާނީްްްއ ގޮތަށް.ްްފަސްކުރ ވިދާނ އ ވ 

ްމ ންބަރުންނަށްްްގިނަްްްވީހާވ ސްްްނ ގުމުގައިްްވޯޓ އްްްއ ފަދަ،  ބަލައިްްޢަދަދަށްްްތިބި

ްމުަޤއްރިރަށްްްްކޮމިޓީގް ްްގޮތ އްކަމަށްްްރަނގަޅުްްއ އީ ހ ދުންްްބައިވ ރިވ ވޭގޮތް

 ް.ހިނދ އްގައ ވ ްފ ނިއްޖ 

ް

ްްމ ންބަރުންް

ްްްބައްދަލުވުމަށްް

ްއ ދުންް

140. ް ްްމ ންބަރުން(ްްތިނ އް)3ްްްްމަދުވ ގ ންްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީއ އްގައިްް(ހ)

ްކޮމިޓީގ ްްްބޭއްވުމަށްްްބައްދަލުވުންތައްްްކޮމިޓީގ ްްލިޔުމަކުންްްހުށަހަޅާްްގުޅިގ ން

ްމުަޤއްރިރު ްގާތުް ްއ ދ ވިދާނ އ ވ ް ްއަދި.ް ްއ ގޮތަށްް ްއ ދޭް ްްއ ދުމުގައިްް

ްްއ ނގ ންްްސާފުކޮށްްްކަންތައްތައްްްބޭނުންވާްްކުރަންްްއ ބައްދަލުވުމ އްގައި

ްް.ޢާންމަށ ވ ްއަމީންްހުށަހަޅާނީްހުށަހ ޅުންްހުށަހަޅާްއ ގޮތަށް.ްއޮންނަންވާނ އ ވް 
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ްްއ ކަންްްވަގުތުންްްމުަޤއްރިރަށްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްހުށަހ ޅުމުންްްްޢާންމަށްްްއަމީންް(ްށ)ްް

ްް.އަންގަންވާނ އ ވ 

ްްތިނ އް)3ްްްްހުށަހަޅާތާްްްހުށަހ ޅުމ އްްްއ ފަދަް(ްނ)ްް ްްކޮމިޓީގ ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްބ ލ ވޭްްއަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށްްްކޮމިޓީގ ްްއ ،  ކަމަށްވާނަމަްްނުބާއްވައިފިްްބައްދަލުވުމ އް

ްބޭއްވުމަށްްްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްގުޅިގ ންްްމ ންބަރުންްްްނިސްބަތްވާްްޢަދަދަށް

ްްދުވަހ އްގައާއިްްބޭނުންވާްްްބާއްވަންްްބައްދަލުވުމ އްްްއ ްްއަދި.ްްދ ވިދާނ އ ވ ްްނޯޓިސް

ްް.ބޭއްވިދާނ އ ވ ްބައްދަލުވުމ އްްކޮމިޓީގ ްއ ްވަގުތ އްގައި

ްނިސްބަތްވާްްއަޣްލަބިއްޔަތަށްްްކޮމިޓީގ ްްއް ްްބޭއްވޭނީްްބައްދަލުވުމ އްްްްޚާއްަޞްްއ ފަދަް(ރ)ްް

،  ހުށަހ ޅުމުންްްޢާންމަށްްްއަމީންްްތައްޔާރުކޮށްްްނޯޓިސްްްއް ްްމ ންބަރުންްްޢަދަދުގ 

ްް.އަންގައިގ ންނ ވް ްމ ންބަރުންނަށްްކޮމިޓީގ ްއ ްްޢާންމުްއަމީން

ްްލަސްވ ގ ންްްބޭއްވުމުގ ްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީއ އްގ ްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްމިް(ްބ)ްް

ްްތަނާއިްްްތާރީޚާއިްްބޭއްވޭނ ްްބައްދަލުވުމ އްްްއ ްްކުރިންްްގަޑިއިރު(ްްސައުވީސް)24ްް

ްވ ބްސައިޓްގައިްްމަޖިލީހުގް ްްތަފްީޞލުްްމަސައްކަތުގ ްްކުރ ވޭނ ްްދުވަހުްްއ ްްވަގުތާއި

 .ްްާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްކޮމިޓީއ އްގ ް

ްްބައްދަލުވުންތައްް
ްްއ ދ ވޭނ ްްްބޭއްވުމަށްް

ްޙާލަތްތައްް

141. ް ްްއ ދ ވޭނީްްްބޭއްވުމަށްްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގ ްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ140ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި

ްް.ޙާލަތްތަކުގައ ވ ްއަންނަނިވި

ްްބޭއްވ މުންްްލުތަކުގ މަތިންއުސޫްްްކަނޑައ ޅިފައިވާްްްބައްދަލުވުންތައްްްކޮމިޓީގ ް(ހ)ްް

ްް.ނުދިއުން

ްވަކިް(ްށ)ްް ްމުއްދަތ އްގ ް ްތ ރޭގައިްް ްއ ް ްމަސައްލައަކާމ ދުް ްކޮމިޓީންް ްގޮތ އްްް

،  މައްސަލައަކަށްވ ފައިްްކ ނޑިދާނ ްްމުއާލާތްްްމައްސަލާއިގ ްްއ ްްކަނޑަނާޅައިފިނަމަް

ްްކޮމިޓީގައިްްމައްސަލަްްއ ،  އޮވ މ ްްހުށަހ ޅިފައިްްްކޮމިޓީއަށްްްްމައްސަލައ އްްްްއ ފަދަ

 ް.ނުކުރުންްއ ޖ ންޑާ
ް

ްްމުޤައްރިރާއިް
ްްއިބުްނަްްްމުޤައްރިރުގ ް
ްްހާޒިރުވުމަށްްްްކޮމިޓީއަށްް

ްއުޒުރުވ ރިވުންް

142. ް ްްކޮމިޓީގ ްްއ ،  އ ޖ ންޑާކުރުމަށްފަހުްްްތާވަލުކޮށްްްބާއްވަންްްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގ ް(ހ)

ްްއ ްްއަދި،  އުޒުރުވ ރިވ އްޖ ނަމަްްހާޒިރުވުމަށްްްމުަޤއްރިރުްްކޮމިޓީގ ްްބައްދަލުވުމަށް



 

109 
 

ްްކޮމިޓީގ ،  ހާޒިރުވ ތިބ އްޖ ނަމަްްމ ންބަރުންްްހަމަވާވަރަށްްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްކޮމިޓީގ 

ްް.ނައިބ ވ ްމުަޤއްރިރުގ ްކޮމިޓީގ ްއ ްބަލަހައްޓާނީްރިޔާސަތު

ްްކޮމިޓީގ ްްއ ،  އ ޖ ންޑާކުރުމަށްފަހުްްްތާވަލުކޮށްްްބާއްވަންްްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގ ް(ްށ)ްް

ްހާޒިރުވުމަށްްްްނައިބުްްްމުަޤއްރިރުގ ްްމުަޤއްރިރާއިްްކޮމިޓީގ ްްބައްދަލުވުމަށް

ްމ ންބަރުންްްހަމަވާވަރަށްްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްއަދި،  އުޒުރުވ ރިވ އްޖ ނަމަ

ްކޮމިޓީއަށްްްްއ ވަގުތަކުްްބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްކޮމިޓީގ ،  ހާޒިރުވ ތިބ އްޖ ނަމަ

ްކޮމިޓީގ ްްއ ްްހޮވާްްްއަޣްލަބިއްޔަތުންްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްހާޒިރުވ ތިބި

 ް.މ ންބަރ ކ ވ 
ް

ްްކޮމިޓީއަށްް

ްްހާޒިރުނުވުމުގ ް

ްމައްސަލަް

ްބައްދަލުވުމަށްް(ހަތ އް)7ްްކޮމިޓީގ ްވިދިވިދިގ ން ،ނުލައިްއ ންގުމަކާްްރަށްމުަޤއްރިްކޮމިޓީގ ް .143

ްްކޮމިޓީގް   ،އ ދިްްވަކިކުރުމަށްްްކޮމިޓީންްްއ ްްމ ންބަރަކުްްއ   ،ހާޒިރުނުވ އްޖ ނަމަްްމ ންބަރަކު

.ްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްްކޮމިޓީއަށްްްގުޅޭްްސުލޫކާްްއިމްތިޔާޒާއިްްމަޖިލީހުގ ްްމައްސަލަްްއ ްްމުަޤއްރިރަށް

ްްއް ްްމ ންބަރަކުްއ   ،ބަލައިްްއ ކަންްްްކޮމިޓީންްްގުޅޭްްސުލޫކާްްއިމްތިޔާޒާއިްްހުށަހ ޅުމުންްްމިގޮތަށް

ްްމަޖިލީހުގް ްްއ ކަން  ،ފ ންނަނަމަްްކޮމިޓީއަށްްްގުޅޭްްސުލޫކާްްއިމްތިޔާޒާއިްްވަކިކުރަންްްކޮމިޓީއަކުން

ްްސަލާމާއިްްްމަޖިލީހުގ   ،އުސޫލުންްްބަޔާންކުރާްްމިްްމާއްދާގައިްްމިްް.އަންގަންވާނ އ ވ ްްރައީސަށް

 ް.ވ ގ ންވ އ ވ ްއިސްތިސްނާްމ ންބަރުންްތިބޭްޗުއްޓީގައި

ް

ްްކޮމިޓީއަށްް

ްްހާޒިރުނުވުމުގ ް

ްްސަބަބުންް

ްްމަސައްކަތަށްް

ްދަތިވުންް

144. ް ްްއ ނޫންވ ސްްްނުވަތަ،  ހާޒިރުނުވ ގ ންްްމ ންބަރުންްްހާޒިރުވާންޖ ހޭްްކޮމިޓީއަކަށްް(ހ)

ްްމާއްދާގައިވާްްްވަނ138ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  މަސައްކަތްްްކޮމިޓީއ އްގް ،  ސަބަބަކާހުރ 

،  ޙާލަތ އްގައިްްދިމާވ އްޖް ްްދަތިވާގޮތ އްްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްގޮތުގ މަތިން

ްްމަޖިލީހުގް ްމުަޤއްރިރުްކޮމިޓީއ އްގ ްއ ، އ ދިްހައްލުކޮށްދިނުންްއ ކަންްމަޖިލީހުން

ްް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްއ ކަންްރައީސަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްމައްސަލައ އްްްރައީސަށްްްހުގް މަޖިލީްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާް(

ްްފ ންނަްްމަޖިލީހަށްްްކަމަށްްްއ ކަށީގ ންވާްްއ ންމ ްްއ ވަގުތަކަށް،  ހުށަހ ޅިއްޖ ނަމަ

 ް.ހައްލުކުރާނީއ ވ ްމައްސަލަްއ ، ގޮތަކަށް

ް
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ްބައްދަލުވުންް

ްޢާންމުކުރުންް
ްްއް ްްވަގުތާއިްްތަނާއިްްތާރީޚާއިްްބާއްވާނ ްްބައްދަލުވުމ އްވ ސްްްކޮންމ ްްކޮމިޓީއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް .145

ްްގަވާއިދުގައިވާްްްމިްްއަންގައިްްމ ންބަރުންނަށްްްކޮމިޓީގ ްްއ ޖ ންޑާްްބައްދަލުވުމުގ ްްކޮމިޓީްްދުވަހުގ 

 ްް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ ްވ ބްސައިޓްގައިްްމަޖިލީހުގ ްގޮތުގ މަތިން

 

ް .146ްބައްދަލުވުންްްްސިއްރުް ހިނދުް(ހ) ބައްދަލުކުރާް ކޮމިޓީތައްް މަޖިލީހުގ ް އ އްވ ސްްް،  ރައްޔިތުންގ ް އ އިންް

ކޮމިޓީއ އްގ ްބައްދަލުވުންްސިއްރުްބައްދަލުވުމ އްގ ްގޮތުގައިްކުރިއަށްްގ ންދަންްް

ްް،  ބޭނުންވާނަމަ 46ްްްްމިްގަވާއިދުގ  ވަނަްމާއްދާގ ް)ށ(158ްްްވަނަްމާއްދާއާއި

ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށްް ބަޔާންކޮށްފައިވާް މަޖިލީހުގ ް،  ގައިް ރައްޔިތުންގ ް

ޖަލްސާއ އްގ ްގޮތުގައިްކުރިއަށްްގ ންދިއުމުގައިްޢަމަލުކުރާނ ްްޖަލްސާއ އްްސިއްރްުް

ސިއްރުްް،  އުސޫލުތައްްކަމުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއުސޫލުތަކުގ ްމައްޗަށްްބިނާކޮށް

ްބައްދަލުވުމ އްގ ްގޮތުގައިްކުރިއަށްްގ ންދ ވިދާނ އ ވ ް.

ްްސިއްރުްްބާއްވާްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ް.ްްނުވާނ އ ވ ްހާމަކޮށްގ ންްވާހަކަްްދ ކ ވުނުްްބައްދަލުވުމުގައި

ްމިް(ްނ)ްް ްމާއްދާގ ް ްށ)ް ްގައިް(ް ްއ ހ ންް ްއޮތްކަމުގައިް ްްސިއްރު،  ވީނަމަވ ސްް

ްްކުރ ވުނުްްވާހަކަތަކާއިްްދ ކ ވުނުްްއިމަޢުލޫމާތާްްކުރ ވުނުްްޙިއްާޞްްބައްދަލުވުމ އްގައި

ްނިންމާްްކޮމިޓީއަކުންްްއ ްްކުރ ވޭނީްްހާމަްްޖަވާބުތައްްްދ ވުނުްްސުވާލުތަކާއި

ްްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ  ްސަލާމަތަށްްްްއުމީޤަްްްމަޢުލޫމާތަކީްްސިއްރުްްއ ްްނަމަވ ސް.

ްޚިދުމަތްތަކާބ ހޭްްްސަލާމަތީްްކުރ ވޭނީްްހާމަްްއ ކަންްްމަޢުލޫމާތ އްނަމަްްނުރައްކާވާފަދަ

ް.ްްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ މާްނިންްކޮމިޓީންްއ ، ހުށަހަޅައިްއަށްކޮމިޓީ

ްްކޮމިޓީގ ،  ސިއްރުކޮށްފިނަމަްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގ ްްންގޮތުގ މަތިްްމާއްދާގައިވާްްމިް(ރ)ްް

ްްބައްދަލުވުންްްްއ ްްއިތުރުބަޔަކަށްްްފިޔަވައިްްޓްއ ސ ކްރ ޓޭރިްްކޮމިޓީގ ްްމ ންބަރުންނާއި

ްް.ނުތިބ ވޭނ އ ވ ްމާލަމުގައިްކުރިއަށްދާ

ް

ްބައ އްްއުސޫލުްކޮމިޓީތަކާގުޅޭްޢާންމްުް  .33
 

ްްކޮމިޓީއަށްް
ްްޢާންމުްްްލިބިގ ންވާް
ްބާރުތައްް

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްކޮމިޓީއަށްްބާރުތައްްއަންނަނިވިްއަދާކުރުމަށްްމަސްއޫލިއްޔަތުްކޮމިޓީގ ް .147
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،  ބޭއްވުމާއިްްބައްދަލުވުންތައްްްކޮމިޓީގ ްްވަގުތުގައިްްދުވަހާއިްްކަނޑައަޅާްްކޮމިޓީންް(ހ)ްް

ްްކޮމިޓީގް ްްބޭރުގައިްްރާއްޖ އިންްްނުވަތަްްތ ރޭގައިްްސަރަޙައްދުގ ްްރާއްޖޭގ 

ްްދުވަހ އްްްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ،  ބޭއްވުމާއިްްްބައްދަލުވުންތައްް

ްްނުވަތަްްވީނަމަވ ސްްްކަމުގައިްްބޭރުގައިްްދައުރުންްްލީހުގ މަޖިް، ވީނަމަވ ސްްްކަމުގައި

ް.ްބޭއްވުންްކޮމިޓީތައް،  ވީނަމަވ ސްްދުވަހ އްކަމުގައިްނ ތްްޖަލްސާއ އްްމަޖިލީހުގ 

ް.ހޯދުންްްހ ކިބަސްްމީހުންގ ްއ ްހާޒިރުކުރުމާއިްމީހުންްއަމުރުކޮށްގ ންް(ްށ)ްް

ްކޮމިޓީއަށްް(ްނ)ްް ްބޭނުންވާް ްއ ކިއ ކިްް ްލިޔ ކިޔުމާއިް ްމިް ްނޫންވ ސްް ްްކޮމިޓީގ ް

ް.ްއ ދުންްހޯދުމަށްްތަކ ތިްއ ންމ ހައިްބޭނުންވާނ ްމަސައްކަތްތަކަށް
ް

ްްޕްލޭންްްްމަސައްކަތުގ ް

ްއ ކުލަވާލުންް
148. ް ްްދޭއްް)2ްްްްލަސްވ ގ ން،  ހިނދުްްއ ކުލަވާލ ވޭްްްމަޖިލީހ އްްްއަލަށްް(ހ) ްްމަސްދުވަހުގ (

ްގުޅޭގޮތުންްްްމަސައްކަތާްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ްްކޮމިޓީއަކުންވ ސްްްކޮންމ ްްދާއިމީްްތ ރޭގައި

ްްޕްލޭނ އްްްބަލާނ ގޮތުގ ްްއުފުލަމުންދާގޮތްްްޒިންމާްްމުއައްސަސާތަކުންްްދައުލަތުގ 

ް.ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްމަޖިލީހަށް

ްްކޮންމް ްްއ ކުލަވާލުމުގައިްްޕްލޭންްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ް.ްކުރަންވާނ އ ވް ްރިޢާޔަތްްކަންކަމަށްްއަންނަނިވިްްކޮމިޓީއަކުންވ ސް

ްކޮމިޓީއަކަށްވ ސްްްއ ހ ންްްގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތަކާްްކުރަމުންދާްްކޮމިޓީންް.1ްްް

ްއ  ްމަސްއޫލިއްޔަތާް ްގުޅުންހުރިް ްކަމ އްް ްއުފުލުމުގް ް ްްޒިންމާް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުްްނުވަތަްދ މ ދުގައިްމިޓީގ ދ ކޮްްއ  ،ހަވާލުކުރ ވިފައިވާނަމަ

ް.ކުރުންްމަސައްކަތްްގުޅިގ ންްކޮމިޓީތައްްއ ކިއ ކިްފުށުއަރާގޮތަށްހުރި

ްނަތީޖާއަށްްްްއިދާރާތަކުގ ްްއ ކިއ ކިްްޕްރޮގްރާމްތަކާއިްްާޤނޫނުތަކާއިްްއ ކިއ ކިް.2ްްް

ްްއ ހ ންްްްގުޅޭގޮތުންްްމަސްއޫލިއްޔަތާްްއ ،  ކުރާއިރުްްދިރާސާތައް،  ބަލައި

،  ހަވާލުކުރ ވިފައިވާނަމަްްމަސްއޫލިއްޔަތ އްްްްއ އްވ ސްްްްކޮމިޓީއަކަށްވ ސް

ްްއް ްްގުޅިގ ންްްކޮމިޓީތައްްްހަވާލުކުރ ވިފައިވާްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްއ ގޮތަށް

ްް.ތްކުރުންމަސައްކަ

ްއުސޫލުތަކާއިްްގަވާއިދުތަކާއިްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްއ ކިއ ކިްްދައުލަތުގ ް.3ްްް

ްއ އްްްްބަލާއިރުްްްއަމުރުތަކަށްްްކޯޓުތަކުގ ްްއ ކިއ ކިްްއ ންގުންތަކާއި

ްްއިޚްތިޔާރުގ ްްހަމައ އްނ ތިްްނުވަތަްްދޭހަވާގޮތަށްްްމާނަްްގިނަްްމާނައަށްވުރ 
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ްްގޮތަށްްްއުސޫލ އްނ ތްްްއ އްވ ސްްްނުވަތަްްގޮތަށްްްފުޅާވ ގ ންދާްްދާއިރާ

ްްހުރިްްވ ރިވާގޮތަށްްްބުރަކަންްްފައިސާގް ްްމައްޗަށްްްފަރުދުންގ ްްނުވަތަ

ްް.ދިރާސާކުރުންްމައްސަލަތައްްއ ކިއ ކި

ްއ ް.4ްްް ްކޮމިޓީއ އްގ ް ްދާއިރާގައިްް ްހިމ ނޭް ްއ ންމ ހައިްް ްާޤނޫނުތަކާއިް

ްކޮންމ ްްމަދުވ ގ ންްްނަތީޖާްްމަސައްކަތާއިްްއިދާރާތަކުގ ްްޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ްްފަހ އް)5ްް ްްދިރާސާކުރ ވޭނ ގޮތަށްްްްފުރިހަމައަށްްްއ އްފަހަރުްްއަހަރަކުން(

ްް.އ ކުލަވާލުންްމަސައްކަތް

ްްމަްޤޞަދާއިްްްހިންގުމުގައިްްޕްރޮގްރާމްތައްްްއ ކިއ ކިްްހިންގާްްސަރުކާރުންް.5ްްް

ްްގޮތަށްްްްހިންގޭނ ްްޕްރޮގްރާމްތައްްްއ ްްގޮތަކަށްްްފުށުނާރާނ ްްމަސައްކަތް

ްް.ކަށަވަރުކުރުންްރޭވިފައިވޭތޯްކަންކަން

ްދާއިމީް(ްނ)ްް ްކޮމިޓީތަކުންް ްމަސައްކަތްް ްކުރިއަށްް ްގ ންދާނ ގޮތުގ ް ްޕްލޭންް

ްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ،  ތ ރޭގައިްްހަފްތާގ (ްްދޭއް)2ްްްްގިނަވ ގ ން، އިޢުލާންކުރުމުންް

ްްޕާޓީތަކަށްްްްސިޔާސީްްލީޑަރުންނާއިްްޕާޓީތަކުގ ްްތަމްސީލުކުރާްްމަޖިލީހުގައި

.ްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްްހުށަހ ޅުމ އްްްމަޖިލީހަށްްްގުޅިގ ންްްމ ންބަރުންނާްްނިސްބަތްނުވާ

ްްކުރިއަށްްްއ ކަންްްފުރިހަމައަށްްްގޮތަށްވުރ ވ ސްްްހުށަހަޅާފައިވާްްްކޮމިޓީތަކުން،  އ އީ

ްްއ ،  އޮތްނަމަްްތ ރޭގައިްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހުގ ްްހުށަހ ޅުމ އްްްްއިތުރު، ގ ންދިއުމަށް

 ް.ދިނުމަށ ވ ްފުރުަޞތުްހުށަހ ޅުމަށްްމ އްހުށަހ ޅު

ް

ްްމަސައްކަތްް
ްްމ ދުނުކ ނޑިް

ްގ ންދިއުންް ކުރިއަށްް

ްމ ދުނުކ ނޑޭން ްްމަސައްކަތްތައްްްކޮމިޓީތަކުގ ްްއ ،  ކޮމިޓީތަކަކީްްއ ކުލަވާލާްްމަޖިލީހުންް .149

ްއ ކަށީގ ންވާް،  ގޮތ އްގ މަތިން ްޙަރަކާތްތ ރިވަމުންދާް،  ހަލުވިމިނ އްގައިް ްކޮމިޓީތަކަކަށްް

 ް.ވާންވާނ އ ވ 

ް

ް .150ްއ ޖ ންޑާްްްކޮމިޓީގ ް ް.ްްމުަޤއްރިރ ވ ްކޮމިޓީގ ްކަނޑައަޅާނީްއ ޖ ންޑާްކޮމިޓީގ ް(ހ)

ްމައްސަލައ އްްްނ ތްްްގުޅުމ އްްްމައްސަލައަކާްްހިނގަމުންދާްްއ ވަގުތަކުްްކޮމިޓީއ އްގައިް(ްށ)ްް

ްހުށަހަޅަންްްބައްދަލުވުމަށްްްހިނގަމުންދާްްްކޮމިޓީގ ްްމ ންބަރަކުްްހިމ ނޭްްކޮމިޓީގައި

 ް.ގޮތުގައ ވ ްމައްސަލައ އްގ ްވަކިްހުށަހަޅާނީްއ ކަންްބޭނުންކަމަށްވާނަމަ

ް
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ްްކޮމިޓީތަކަށްް

ްފޮނުވާގޮތްްްްމައްސަލަް
151. ް ްްނުވަތަްްދ ލިކޮޕީްްޤަރާރ އްގ ްްނުވަތަްްބިލ އްްްކޮންމ ްްތަޢާރުފުކުރ ވޭްްމަޖިލީހަށްް(ހ)

ްްއ ،  ބަލައިގަތުމުންްްމަޖިލީހުންްްލިޔުމ އްްްގުޅޭްްމައްސަލައަކާްްއ ހ ންވ ސް

ްްމައްސަލައ އްްްއް ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްކޮމިޓީއަކަށްްްދާއިމީްްމައްސަލައަކާގުޅޭ

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ  ްކޮމިޓީއަށްްްްމައްސަލައ އްްްޢަމަލުކުރުމުގައިްްގޮތަށްްްބުނ ވިދިޔަ.

ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތަކަށްްްގޮތްތަކުންކުރ ްްއަންނަނިވިްްފޮނުވުމުގައި

ްް.ޢަމަލުކުރ ވިދާނ އ ވ 

ްް.ފޮނުވުންްމައްސަލައ އްްއ ްކޮމިޓީއަކަށްްްމައްސަލައަކާގުޅޭްއ ް.1ްްް

ްްއ ްްފޮނުވުމަށްފަހުްްމައްސަލައ އްްްއ ްްކޮމިޓީއަކަށްްްގުޅޭްްލައާމައްސަްް.2ްްް

ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްއަނބުރާ،  ބަލައިްްމައްސަލައ އްްްއ ްްކޮމިޓީން

ްއ ްްނުވަތަްްމައްސަލައަށްްްއ ްްމަްޝވަރާްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ހ ންްްފޮނުވުމުން

ްް.ހޯދުންްބަޔަކަށްްމައްސަލައިގ 

ްްކޮމިޓީތަކަށްްްްއ ކިްްބައިތައްްްއ ކިްްމައްސަލައިގ ްްއ ްްލިބުމުންްްމައްސަލައ އްް.3ްްް

ްް.ފޮނުވުން

ްއ ،  އ ކުވ ގ ންްްކޮމިޓީްްގިނަްްކޮމިޓީއަށްވުރ ްްއ އްްްލިބުމުންްްމައްސަލައ އްް.4ްްް

ްް.ފޮނުވުންްބ ލުމަށްްމައްސަލައ އް

ްްހުއްދައާއ ކުްްމަޖިލީހުގް ްްކޮމިޓީއ އްްްވަގުތީްްވަކިންްްްބ ލުމަށްްްމައްސަލަްްއ ް.5ްްް

ްް.ފޮނުވުންްމައްސަލައ އްްއ ްކޮމިޓީއަށްްއ ްއ ކުލަވާލައި

ްގުޅޭގޮތުންްްމައްސަލައަކާްްއ ްްފޮނުވުމުގައިްްކޮމިޓީއަށްްްމައްސަލައ އްް.6ްްް

ްްވަކިްްއަންގަންޖ ހޭްްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްފ ންނަގޮތ އްްްކޮމިޓީއަށް

ްް.ބަޔާންކުރުންްމުއްދަތ އް

ްްފޮނުވޭްްކޮމިޓީއަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްމައްސަލައ އް ްމަޖިލީހުގ ،  ފިޔަވައިް ްކޮމިޓީއަކަށްް ްހުށަހަޅޭްް ްްއ ހ ނިހ ންް

ްގަވާއިދުގައިްްހިންގާްްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ްްއުސޫލުްްޢަމަލުކުރާނ ްްމައްސަލަތަކާމ ދު

 ް.ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްކޮމިޓީްްްސަބްް

ްއުފ އްދުންް
152. ް ްްކޮމިޓީއ އްްްސަބްްްކޮމިޓީއަށްްްއ ްްގުޅިގ ންްްމަސައްކަތަކާްްްކުރާްްކޮމިޓީއަކުންް(ހ)

ްް.އުފ އްދިދާނ އ ވ 
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ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްމައިްްކޮމިޓީއަށްވ ސްްްސަބްްްއުފައްދާްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްް.ލިބިގ ންވާނ އ ވ ްބާރުތަކ އްްހުރިހާްލިބިގ ންވާްކޮމިޓީއަށް

،  ކޮމިޓީންްްމައި،  ހުށަހަޅައިްްްކޮމިޓީއަށްްްމައި،  ނިންމުމަކީްްނިންމާްްކޮމިޓީއަކުންްްސަބްް(ްނ)ްް

ްްނިންމުމ ކ ވ ްްކަނޑައަޅަންޖ ހޭްްގޮތ އްްްނިންމުމާމ ދުްްއ  ްްސަބް،  ކޮމިޓީންްްމައި.

ްްނިންމުމ އްްްކޮމިޓީގ ްްމައިްްްނިންމުމަކީްްއް ،  ަޤބޫލުކުރާނަމަްްނިންމުންްްްކޮމިޓީގ 

ްް.ބ ލ ވޭނ އ ވ ްކަމުގައި

ްްސާފުކޮށް،  ހަވާލުކުރަންވާނީްްކަމ އްްްހަވާލުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަކާްްސަބް،  ކޮމިޓީއަކުންް(ރ)ްް

ްއ ނގ ންއޮތް ްމަސްއޫލިއްޔަތ އްްް ްއ ،  ކަނޑައ ޅުމަށްފަހުް ްްމަސްއޫލިއްޔަތ އްް

ްް.އަދާކުރުމަށ ވ 

،  ނިމުމުންްްއަދާކޮށްްްކޮމިޓީންްްއ ްްމަސްއޫލިއްޔަތ އްްްހަވާލުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަކާްްސަބްް(ްބ)ްް

ްް.އުވުނީއ ވ ްކޮމިޓީްސަބްްއ 

،  ޕ ނަލ އްްްއުފައްދާްްފަރާތުންްްކޮމިޓީއ އްގ ްްބ ލ ވޭނީްްގޮތުގައިްްކޮމިޓީގ ްްސަބްް(ްޅ)ްް

ްްނުވަތަްްކޮމިޓީއ އްްްއ އްވ ސްްްއުފައްދާްްތ ރ އިންްްކޮމިޓީގް ްްއ ްްނުވަތަްްޓާސްކްފޯހ އްް

 .ޔުނިޓަކަށ ވ ްކުޑަްކޮމިޓީއަށްވުރ ްމައި

ް

ްްމުއްދަތުް
ްކަނޑައ ޅުންް

)ހަތ އް(ްދުވަހުގ 7ްްްްއ ްކޮމިޓީއަށްްލިބޭތާްް،ްމަޖިލީހުގ ްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވޭްމައްސަލައ އްް .153

ްް،ްތ ރޭގައި ކޮބައިކަންްއ ްކޮމިޓީންްއ ްމައްސަލައ އްްއ ްކޮމިޓީންްނިންމާނ ްސުންގަޑިއަކީ

ްކަނޑައަޅައި އަންގާް، މިގޮތަށްް ކޮމިޓީންް އަދިް އަންގަންވާނ އ ވ .ް ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް

 މަޖިލީހަށްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ް.،ްމަޖިލީހުގ ްރައީސް،ްސުންގަޑިތައް

ް

ްްކޮމިޓީތަކުންް
ްނިންމުންްްްކަންކަންް

154. ް ްްއިއްތިފާުޤންްްމ ންބަރުންގ ްްނިންމުމުގައިްްމައްސަލަތައްްްނިންމާްްކޮމިޓީއަކުންް(ހ)

ްްއިސްކަންދޭންވާނ އ ވ ްްނިންމުމަށްްްއ ކަމ އް ްްނުލިބޭްްްއިއްތިފާުޤްްމ ންބަރުންގ .

ްބައްދަލުވުމަށްްްްކޮމިޓީގް ްްނިންމާނީްްނިންމުންތައްްްނިންމާްްކޮމިޓީންްްޙާލަތްތަކުގައި

ް.އަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވ ްމ ންބަރުންގ ްވޯޓުދޭްްކޮމިޓީއ އްގ ްއ ، ތިބިްހާޒިރުވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްމުަޤއްރިރުްްކޮމިޓީގ ްްވޯޓުދިނުމުގައިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްބައިވ ރިވ ގ ންނުވާނ އ ވ  ްްމައްސަލައ އްގައިް،  ވޯޓުދ ވޭނީްްްމުަޤއްރިރަށްްްކޮމިޓީގ .

ްް.ޙާލަތ އްގައ ވ ްއ އްވަރުވ އްޖ ްވޯޓުްލިބޭްދ ކޮޅަށް
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ްފަރާތުންްްްމ ންބަރ އްގ ްްވޯޓ އްގައިްްނަގާްްބައްދަލުވުމ އްގައިްްއ އްވ ސްްްކޮމިޓީއ އްގ ް(ްނ)ްް

 ް.ނުދ ވޭނ އ ވ ްވޯޓ އްްމ ންބަރަކަށްްއ ހ ން

ް

ްްގޮތުގ ްްްވޯޓުދިންް

ްތަފްޞީލުް
ްނަގާްްވޯޓުްްކޮމިޓީއ އްގ ްްހިނދަކުްްްކަނޑައަޅާފައިނުވާހާްްކޮމިޓީންްްްއ ްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންް .155

ްގޮތަށްްްހުންނާނ ްްއ ނގ ންްްޢާންމުކޮށްްްްތަފްޞީލުްްވޯޓުދޭގޮތުގ ްްމ ންބަރުންްްމައްސަލައ އްގައި

ްްއ ހިްްްވޯޓަށްްްއިޢުލާންކުރުމުގައިްްޢާންމުކޮށްްްމައްސަލަްްއ ހިްްވޯޓަށް.ްްހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ 

ްވޯޓުދިންްްދ ކޮޅަށްްްއ ކަމާްްޚުލާާޞއަކާއިްްމައްސަލައިގް ްްއ ހިްްވޯޓަށްްްްތަފްީޞލާއިްްމައްސަލައިގ 

ްްބައިވ ރިނުވާްްްވޯޓުގައިްްމ ންބަރުންނާއިްްްވޯޓުދިންްްއ އްކޮޅަށްްްއ ކަމާްްމ ންބަރުންނާއި

 ް.ހާމަކުރަންވާނ އ ވ ްތަފްޞީލުތައްްމ ންބަރުންގ 

ް

ް .156ްރ ކޯޑުްްކޮމިޓީް ް(ްހ)

ް

ްްއޯޑިއޯގ ްްމުންނާއިލިޔުްްްޔައުމިއްޔާއ އްްްތަފްޞީލުްްބައްދަލުވުންތަކުގ ްްކޮމިޓީތަކުގ 

ްް.ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ ްގޮތުގައި

ްހ ކިބަހ އްްްއ އްވ ސްްްނުވަތަ،  ހިންގައިފިނަމަްްތަޙްީޤޤ އްްްއ އްވ ސްްްކޮމިޓީއަކުންް(ްށ)ްް

ްްތަފްޞީލުްްއ ނގޭނ ްްކަންހިނގާދިޔަގޮތްްްއަކުރަށްްްއަކުރުން،  ހޯދައިފިނަމަ

 ް.ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ ، ލިޔ ްްޔައުމިއްޔާއ އް

ް

،  ކުހިނދަްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާްްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްްގުޅޭގޮތުންްްކަމަކާްްހިނގަމުންދާްްކޮމިޓީގައިް .157ްދިނުންްްްމަޢުލޫމާތުް

 ް.މުަޤއްރިރ ވ ްކޮމިޓީގ ްދޭނީްމަޢުލޫމާތުްފަރާތުންްކޮމިޓީގ 

ް

ްްކޮމިޓީް

ްްބައްދަލުވުންތައްް

ްްމީޑިއާއަށްް

ްހާމަކުރުންް

158. ް ްްއ ހ ންްްއ ކިއ ކިްްހިންގަމުންގ ންދާްްކޮމިޓީންްްގުޅޭގޮތުންނާއިްްާޤނޫނުތަކާްްއ ކިއ ކިް(ހ)

ްގޮތުންްްއުސޫލ އްގ ްްޢާންމުްްބައްދަލުވުންތައްްްބާއްވާްްގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތްތަކާ

ްްހުޅުވާލަންވާނ އ ވ ްްވަދ ވޭގޮތަށްްްމީހުންނަށްްްބޭނުންވާްްބަލަން ްްކޮމިޓީގ ްްއަދި.

ްމަސައްކަތަށް ްދަތިނުވާް ްގޮތަށްް ްމީޑިއާގ ް ްވަސީލަތްތައްްް ްމ ދުވ ރިކޮށްް

ްް.ދޭންވާނ އ ވ ްްފުރުަޞތުްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 

ްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީގް ްްނުވަދ ވޭގޮތަށްްްމީހުންނަށްްްމީޑިއާގ ްްޢާންމުންނަށާއިް(ްށ)ްް

ްއ ގޮތަށްް،  އަހައިްްވޯޓަށްްްކޮމިޓީންްްކުރަންވާނީްްއ ކަން،  ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ

ްސަބަބުތަކުގ ްްްއަންނަނިވިްްްފާސްކުރ ވޭނީވ ސްްްއ ގޮތަށް.ްްފާސްކޮށްގ ންނ ވ 

ް.ޓަކައ ވ ސަބަބަކަށްްތ ރ އިން
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ްކުރ ވޭޙިއްާޞްްމަޢުލޫމާތުްްވ ދާނ ފަދަްްނުރައްކަލ އްްްސަލާމަތަށްްްޤައުމުގ ް.1ްްް

ްް.ބައްދަލުވުމަކަށްވުން

ްއ ކަށީގ ންނުވާްްޢާންމުކުރުންްްހުރިްްދާއިރާގައިްްތަންފީޒުކުރުމުގ ްްާޤނޫނުް.2ްްް

ްް.ބައްދަލުވުމަކަށްވުންްބަދަލުކުރ ވޭްމަޢުލޫމާތު

ްްތަމަޢުގައިްޖްމުްްދ ކޭގޮތްްްދޭތ ރޭގައިްްމީހަކާްްނުވަތަ،  ފަީޟޙަތްވުމަށްްްމީހަކުް.3ްްް

ްްމ ދުގައިްްްމީހުންގ ްްކޮށްފިކަމަށްްްކުށ އްްްމީހަކުްްނުވަތަ،  ބަދަލުވުމަށް

ްހީވުމަށް ްފުރުަޞތުް ްލިބޭް ްމަޢުލޫމާތުް ްކުރުމަށްއްާޞޙިް ްބޭއްވޭް

ްް.ބައްދަލުވުމަކަށްވުން
 

 ހާޒިރުކުރުންްްްމީހުންް  .34

ް
ްްމީހުންްްްކޮމިޓީތަކަށްް

ްހާޒިރުކުރުންް
159. ް ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ99ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ) ްްށ)ްްއާއި( ްްރައްޔިތުންގ ްްއިން(

ްްމަޖިލީހުގ ،  ދަށުންްްބާރުގ ްްލިބިދޭްްކޮމިޓީތަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްށާއިމަޖިލީހަ

ްކޮންމ ްްއަދިްްށްމް މީހަކަްްކޮންމ ްް،ގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތަކާްްކުރާްްކޮމިޓީއަކުން

ްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ްްނުވަތަްްކޮމިޓީއަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްއަކަށްމ މުއްސަސާް

ްްހ ކިބަސްްްނުވަތަްްބަޔާނ އް،  ޖަވާބުދާރީވުމަށާއިްްހާޒިރުވ ްްކޮމިޓީއަކަށްްްސަބް

.ްްއ ންގިދާނ އ ވ ްްހުށަހ ޅުމަށްްްލިޔ ކިޔުމ އްްްކޮންމ ްްބޭނުންވާްްްމަޖިލީހުން،  ދިނުމަށާއި

ްްމީހަކާއިްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ،  މިގޮތުން.ްްކުރ ވިދާނ އ ވ ްްއަމުރުްްނުވަތަ

ްްއ ްްްނުވަތަްްމީހަކަށްްްއ ްްސުވާލަކަށްމ ްްކޮންމ ްްކުރާްްމުއްސަސާއަކާްްކޮންމ ްްނުވަތަ

ް.ޖަވާބުދޭންވާނ އ ވ ްްތ ދުބަހުންްްރަނގަޅަކަށްްްއ ންމ ްްއ ނގިހުރިްްމުއައްސަސާއަކަށް

ްމައްސަލައ އްގައި،  މަސްއޫލުވ ރިފަރާތ އްްދައުލަތުގ ްދަށުންްްގ (ްހ)ްމާއްދާގ ްމިް(ްށ)ްް

ްްނަގާނަމަްްހ ކިބަސްްްނުވަތަްްބަޔާނ އް،  ޖަވާބުދާރީކުރުވައިްްހާޒިރުކޮށްްްކޮމިޓީއަކަށް

ްްބަލާނީްްކޮމިޓީން،  އަމުރުކުރާނަމަްްްނުވަތަްްއަންގާނަމަްްހުށަހ ޅުމަށްްްލިޔުމ އްްްްނުވަތަ

ްްވަޒީފާއ އްގް ްްއ ްްނުވަތަްްއަދާކުރުމުގައިްްވަޒީފާއ އްްްްދައުލަތުގ ްްހަމައ ކަނިްްްފަރާތްްްއ 

ްްބ ލުމުގ ްްގޮތ އްްްޢަމަލުކޮށްފައިވާްްްމީހަކުްްއ ްްއަދާކުރުމުގައިްްްމަސްއޫލިއްޔަތު

ްގޮތުންނ އްްްބ ލުމުގ ްްޒިންމާްްފަރުދީްްނުވަތަްްަޝޚްީޞްްމީހ އްގ ްްއ .ްްގޮތުންނ ވ 

ްް.ނޫނ ވ 
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ްލިޔުމ އްްްނުވަތަްްހާޒިރުކުރުމުގައިްްމީހުންްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާްްމާއްދާއިންްްވަނ28ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގް ،  ހުށަހ ޅުމުގައިް

،  ފ ންނަގޮތާއި،  މަޢުލޫމާތާއިްްްޚަބަރާއި،  ދަށުންްްމިނިވަންކަމުގް ްްނޫސްވ ރިކަމުގ 

ްްމަޢުލޫމާތ އްގ ްްފާޅުކުރާްްްނުވަތަްްފ ތުރުމުގައިްްާޝއިޢުކުރުމާއި،  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި

ްް.ނުވާނ އ ވ ްމަޖުބޫރ އްކޮށްގ ންްހާމަކުރުމަށްްމަޞްދަރު

ރުކުރ ވޭނީ،ްއ ްކޮމިޓީއަކަށްްއް ހާޒިމަޖިލީހުގ ްކޮމިޓީއަކަށްްއ އްވ ސްްފަރާތ އްްްް(ރ)ްް

ރުވުމަށްްތާވަލުކުރާްތާރީޚާްދ މ ދު،ްްހާޒިރުކުރުމަށްްނިންމާްތާރީޚާއްިްހާޒިފަރާތ އްްް

ސާފުްް ގޮތުން،ް ނުހިމ ނޭް ދުވަސްތައްް ދުވަސ5ްްްްްބަންދުް )ފަހ އް(ް

ްދިނުމަށްފަހުގައ ވ ް.

ބަޔާންކޮށްފައިް(ްބ)ްް އ ހ ންް ގައިް )ރ(ް މާއްދާގ ް ގަވާއިދުގައިްްްްމިް މިް ވީނަމަވ ސް،ް

ްް ފަރާތ އް އ އްވ ސްް ދިނުމަށްފަހުްްހާޒިކޮމިޓީއަށްް މުއްދަތ އްް ވަކިް ރުކުރުމުގައިް

ނުވަތަްްހާޒި ދިވ ހިރާއްޖ އަށްް ފަރާތްތަކާއި،ް ބަޔާންކޮށްފައިވާް ރުކުރ ވޭނ ކަމަށްް

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ްސަރަޙައްދަކަށްްދިމާވާްކުއްލިްހާދިސާއ އް،ްނުވަތަްކާރިސާއ އް،ް

ވަތަްަޤއުމީްސަލާމަތާގުޅޭްކަމަކާްގުޅިގ ން،ްކުއްލިއަކަށްްބާއްވަންޖ ހޭްކޮމިޓީގ ްނު

ރުކުރުމަކަށްްމިްމާއްދާގ ް)ރ(ްހުރަހ އްްްހާޒިބައްދަލުވުމަކަށްްއ އްވ ސްްފަރާތ އްްް

ްނާޅައ ވ ް.

ްވީނަމަވ ސް،ްްް)ޅް(ްް ްބަޔާންކޮށްފައި ްއ ހ ން ްގައި ް)ރ( ްމާއްދާގ  ްފަރާތުންްްހާޒިމި ރުކުރ ވޭ

ބަޔާންކުރާް ގައިް )ރ(ް މާއްދާގ ް މިް ވާނަމަ،ް ކަމުގައިް އިޢުތިރާޟ އްނ ތްް

ރުކުރުމަށްްމިްމާއްދާގ ްްހާޒިމުއްދަތަށްވުރ ްކުރުްމުއްދަތ އްގ ްތ ރޭގައިްއ ފަރާތ އްްް

ް)ރ(ްހުރަހ އްްނާޅައ ވ ް.

ްްް)ކ(ްް ދަށުން ގ ް )ހ(ް މާއްދާގ ް ްްހާޒިމިް ފަރާތ އް އަންގާްްހާޒިރުކުރ ވޭް ރުވުމަށްް

ރުކުރ ވޭްސަބަބު،ްއ ްވަގުތަކަށްްއ ްކޮމިޓީއަކަށްްހާޒިްއ ންގުމުގައި،ްއ ްފަރާތ އްް

ްލިބިފައިވާްމިންވަރަށްްބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ ް.

މިްގަވާއިދުގައި،ްމަޢުލޫމާތ އްްހޯދުމަށްްނުވަތަްކަމ އްްސާފުކުރުމަށްްނުވަތަްވަކިްްް)އ(ްް

މަށްްވަކިްމުއްދަތ އްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާްޙާލަތްތަކުގައި،ްމަޖިލީހުގ ްްލިޔުމ އްްހޯދުް

ކޮމިޓީއަކަށްްއ އްވ ސްްމަޢުލޫމާތ އްްހޯދުމަށްްނުވަތަްކަމ އްްސާފުކުރުމަށްްނުވަތަްް



 

118 
 

ވަކިްލިޔުމ އްްހޯދުމަށްްއ ދ ވޭނީ،ްއ ްކަމަކަށްްއ ދޭްތާރީޚުންްފ ށިގ ން،ްބަންދުް

ް)ފަހ އް(ްދުވަސްްދިނުމަށްފަހުގައ ވ ް.5ްދުވަސްތައްްނުހިމ ނޭްގޮތުން،ްސާފުް

މަޢުލޫމާތ އްްްް)ވ(ްް އ ް ވީނަމަވ ސް،ް ބަޔާންކޮށްފައިް އ ހ ންް ގައިް )އ(ް މާއްދާގ ް މިް

ނުވަތަްކަމ އްްނުވަތަްލިޔުމ އްްފޯރުކޮށްދޭްފަރާތ އްގ ްއިޢުތިރާޟ އްނ ތްްކަމުގައިްް

ްް މުއްދަތަށްވުރ ްކުރުްމުއްދަތ އްގ ްްވާނަމަ،ްމިްމާއްދާގ ް)އ(ްގައިްބަޔާންކުރާ

ތ ރޭގައިްއ ްމަޢުލޫމާތ އްްނުވަތަްކަމ އްްނުވަތަްލިޔުމ އްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްމިްް

 މާއްދާގ ް)އ(ްހުރަހ އްްނާޅައ ވ ް.

ް

ްްކޮމިޓީއަށްް
ްްނުވަތަްްްހާޒިރުވުމަށްް
ްްލިޔ ކިޔުންް
ްްހުށަހ ޅުމަށްް
ްއަމުރުކުރުންް

160. ް ްްް(ހ) ގަވާއިދުގ  159ްްްްމިް މާއްދާގ  މަސައްކަތަކާްވަނަް ކުރާް ކޮމިޓީއަކުންް ދަށުންް

ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި ހާޒިރުވ ް ކޮމިޓީއަށްް ހ ކިބަސްް،  ގުޅޭގޮތުންް ނުވަތަް ބަޔާނ އްް

ކޮމިޓީއަށްްބޭނުންވާްކޮންމ ްލިޔުމ އްްހުށަހ ޅުމަށްްއަމުރ އްްކުރ ވޭނީްް، ދިނުމަށާއި

ްގ ންނ ވ .ްއ ްކޮމިޓީގ ްޖުމްލަްމ ންބަރުންގ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްއ ކަންްފާސްކޮށް

މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްއަމުރ އްކުރާނަމަްއަމުރުގ ްލިޔުންްއ ްއަމުރުކުރ ވޭްްް(ްށ)ްް

ފަރާތްްހާޒިރުކުރާނީްްްްފަރާތަށްްފޮނުވަންވާނ އ ވ .ްއަދިްއ ްއަމުރުގައިވާްގޮތަށްްއ 

ްް މަދުވ ގ ން ފޮނުވާތާް ލިޔުމ އްް އ ް އަންގާނީް ހުށަހ ޅުމަށްް ލިޔުމ އްް 3ްނުވަތަް

)ތިނ އް(ްދުވަހުގ ްމުއްދަތ އްްދިނުމަށްްފަހުއ ވ .ްއަމުރުގ ްލިޔުމުގ ްނަމޫނާްމިްް

 ގައިްހިމަނާފައިްއ ވަނީއ ވ ް.3ްގަވާއިދުގައިްޖަދުވަލުް

ް

ްްސުވާލުކުރުމުގ ް
ްއުސޫލުް

ވަނަްމާއްދާގ ްދަށުންްކޮމިޓީއަށްްހާޒިރުކުރ ވޭްމީހަކާްސުވާލުކުރުމުގައ159ްްްްިމިްގަވާއިދުގ ްްް .161

ބާވަތާއިއޭނާއާްް ސުވާލުތަކުގ ް ކޮމިޓީންްް،  ކުރަންވީް އުސޫލުް ކުރާނ ް ސުވާލުތައްް

ްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ް
ް

ްްދިނުމުގ ްްހ ކިބަސްް
ްހުވައިކުރުންްްްކުރިންް

ްްކޮމިޓީންްްްކުރުވުމަށްވައިހުްްކުރިންްްްދިނުމުގ ްްހ ކިބަސްްްފަރާތ އްްްހާޒިރުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަށްް .162

4ްްްޖަދުވަލުްގަވާއިދުގ ްމިްްކުރިންްގ ދިނުމުްްހ ކިބަސްްއ ފަރާތ އްްޙާލަތްތަކުގައިްކަނޑައަޅާ

 ް.ގިދާނ އ ވ އ ންްކޮމިޓީންްކުރުމަށްވައިހުްްގައިވާ

ް

ްްމީހުންް
ްްހާޒިރުކުރުމަށްް

ްްކޮމިޓީގ ްްްބޭއްވޭް
ްބައްދަލުވުންް

163. ް ްމީހުންް(ހ) ްހާޒިރުކުރުމަށްް ްބޭއްވޭް ްކޮމިޓީއ އްގ ް ްްކަމ އް،  ބައްދަލުވުމ އްގައިް

ްކޮންްްްއުޅ ނީްްއ ކުރަންްްްކުރިންްްފ ށުމުގ ްްތަޙްީޤޤ އްްްބ ލުމަށްްްހިނގާފައިވާގޮތް

ްމަސައްކަތ އްކަން ްސާފުކޮށްްް ްކޮމިޓީގް ،  އ ނގޭނ ގޮތަށްް ްްމުޤައްރިރުް
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ްްކޮމިޓީއ އްގ ްްއ ްްޢަދަދުްްާޤނޫނީްްބައްދަލުވުމުގ ްްއ ފަދަްްއަދި.ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ 

ްް.ވާނ އ ވ އޮންނަންްކަނޑައަޅާފައިްގަވާއިދުގައިްހިންގާ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ،  ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުްްމީހަކުްްކޮމިޓީއަށްްް،ގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

 ް.ކުރަންވާނ އ ވ ްޔައުމިއްޔާްއަކުރަށްްއަކުރުން، ވާހަކަތައްްދ ކ ވޭ

ް

ްްބައްދަލުވުންް

ްސިއްރުކުރުންް
164. ް ްކޮމިޓީއަށްްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ160ްްަްްނުވަތަްްމާއްދާްްްވަނ159ްްަްްގަވާއިދުގް ްްމިް(ހ)

ްްލިޔުމ އްްްނުވަތަްްނ ގުމަށްްްހ ކިބަހ އްްްނުވަތަްްބަޔާނ އްްްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށާއި

ްްވަނ146ްްްަްްގަވާއިދުގް ްްމިްްބައްދަލުވުމ އްްްކޮމިޓީއ އްގް ްްބާއްވާްްހުށަހ ޅުމަށް

ްްއިޚްތިޔާރުްްބަދަލުކުރުމުގ ްްބައްދަލުވުމަކަށްްްސިއްރުްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާ

ްނުވަތަްްްބަޔާން،  ޖަވާބ އްްްްދޭްްބައްދަލުވުމ އްގައިްްސިއްރު.ްްންވ އ ވ ލިބިގ ްްކޮމިޓީއަށް

.ްގޮތުގައ ވ ްްސިއްރުގ ްްކޮމިޓީގް ްްހިމ ނޭނީްްްލިޔ ކިޔުންްްހުށަހަޅާްްނުވަތަ،  ހ އްކ އް

ްދ ކ ވުނުްްބައްދަލުވުމުގައިްްއ ްްދަށުންްްގ (ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ146ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި

ްއ ްްްގޮތުންްްހާމަކުރުމުގ ްްޖަވާބުތައްްްދ ވުނުްްސުވާލުތަކާއިްްކުރ ވުނުްްވާހަކަތަކާއި

ްް.ހާމަކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ ްފަރާތަކުންްއ އްވ ސްްމަޢުލޫމާތުްްއ ްްމ ނުވީްމިންވަރަށް

ްްހާޒިރުކޮށްގ ންްްމީހަކު،  ވީނަމަވ ސްްްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ހ ންްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްވާހަކައ އްްްދ އްކިްްމީހަކުްްނުވަތަްްހ ކިބަހ އްްްނުވަތަްްބަޔާނ އްްްނ ގިްްކޮމިޓީން

ްްމަޖިލީހަށްްްޚުލާާޞއ އްްްއޭގ ްްނުވަތަްްލިޔުންްްމުޅިްްްލިޔުމ އްގ ްްހުށަހ ޅިްްނުވަތަ

ްްހުށަނޭޅޭްްމަޖިލީހަށްްްތ ރ އިންްްއޭގ .ްްކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ ްްކޮމިޓީއަށްްްހުށަހ ޅުމަށް

ްްޤައްރިރުގ މުްްކޮމިޓީގ ،  ދ ވޭނީްްމ ންބަރުންނަށްްްއ ހ ންްްްހުއްދަްްބ ލުމުގ ްްބައ އް

ްް.އިޒުނައާއ ކުގައ ވ ްރައީސްގ ްމަޖިލީހުގ ްނުވަތަ
ް

ްްކޮމިޓީއަށްް
ްްނުވަތަްްްހާޒިރުވުމަށްް

ްްލިޔ ކިޔުންް
ްްއ ންގޭްްްހުށަހ ޅުމަށްް

ްޙައްޤުތައްްްްފަރާތުގ ް

ްްއަންނަނިވިްްްފަރާތަކަށްްްއ ންގޭްްްހުށަހ ޅުމަށްްްލިޔުމ އްްްނުވަތަްްހާޒިރުވުމަށްްްކޮމިޓީއަށްް .165

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްޙައްުޤތައް

ްގަވާއިދުތައްްްކޮމިޓީގް ްްއ ދިއްޖ ކަމަށްވާނަމަްްމީހަކުްްްހާޒިރުކުރ ވޭްްްކޮމިޓީއަށްް(ހ)ް

ް.ްްދައްކަންވާނ އ ވ ްއޭނާއަށް

ްްޚިލާފުނުވާްްްއަސްލަކާްްއިސްލާމްދީނުގ ްްމީހަކުްްހާޒިރުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަކަށްް(ްށ)ްް

ްްމައްޗަށްްްއޭނާގ ްްސަބަބުންްްވާހަކައ އްގ ްްދ އްކިްްްކޮމިޓީގައިްްގޮތުގ މަތިން

ް.ްްއަޅައިގ ންނުވާނ އ ވ ްފިޔަވަޅ އްްތަޙްީޤުޤކޮށް
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ް.ހާޒިރުވ ވިދާނ އ ވ ްްވަކީލަކާއ ކުގައިްްއޭނާގ ،  މީހާއަށްްްހާޒިރުވާްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްއ ްްްގ ނ ވޭްްދަށުންްްގ (ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިްްނުވަތަްްމީހަކުްްހާޒިރުކުރ ވޭްްކޮމިޓީއަށްް(ރ)ްް

ްނުވަތަްްަޤދަރަށްްްމަޖިލީހުގ ،  ގޮތަކުންްްޢަމަލުކުރަމުންދާްްވަކީލުންްްމީހުންގ 

ްޢަމަލ އްްްޚިލާފުްްމިންގަނޑާްްްސުލޫކީްްނުވަތަްްކަމ އްްްއަންނަފަދަްްއުނިކަންްްަޝރަފަށް

ްްމަޖިލީހުގ ްްއ ންގުމާއިްްނުކުތުމަށްްްއޭނާްްކޮމިޓީއަކުންްްއ ،  ހިންގައިފިކަމަށްވާނަމަ

ްްފިޔަވަޅުްްްއޭނާއާމ ދު،  އިޢުލާންކޮށްްްކަމަށްގ ނ ސްފިްްއޭނާްްއުނިކަންްްޤަދަރަށް

 ް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްފުރުަޞތުްކޮމިޓީއަށްްއ ޅުމަށް

ް

ްްކޮމިޓީއަށްް
ްްހާޒިރުވުމުގ ް

ްްއަމުރަށްް

ްނުކިޔަމަންތ ރިވުންް

166. ް ްގުޅޭގޮތުންްްމަސައްކަތަކާްްކުރާްްްކޮމިޓީއަކުންްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ160ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި

ްކޮމިޓީއަށްް،  ދިނުމަށާއިްްހ ކިބަސްްްނުވަތަްްބަޔާނ އް،  ޖަވާބުދާރީވުމަށާއިްްހާޒިރުވ ްްކޮމިޓީއަށް

ްްނުކިޔަމަންތ ރިވ އްޖ ނަމަްްްއަމުރަކަށްްްކުރާްްކޮމިޓީންްްހުށަހ ޅުމަށްްްލިޔުމ އްްްކޮންމ ްްބޭނުންވާ

ްމައްޗަށްްްްމީހ އްގ ްްއ ްްކަނޑައަޅައިްްކަމަށްްްޚިލާފުވިްްމާއްދާއާްްވަނ99ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ 

 ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްމަޖިލީހަށްްއިޚްތިޔާރުްކަނޑައ ޅުމުގް ްއްފިޔަވަޅ ްއަޅާނ 

ް

ްޤަރާރުް  .35
 

މަޖިލީހުންްހަމައ ކަނިްކަމަކާްދޭތ ރޭގައިްދ ކޭގޮތްްހާމަކުރުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހަށްްަޤރާރ އްްްް .167ްބާވަތްްްްޤަރާރުގ ް

މަޖިލީހުގ ްހިންގުމުގ ްއުސޫލުތައްްބަޔާންކުރުމަށާއިް،  ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .ްމީގ ްއިތުރުންވ ސް

ްއަދިްއ ްއުސޫލުތަކަށްްގ ނ ވޭްބަދަލުތައްްފާސްކުރުމަށްވ ސްްަޤރާރ އްްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .ްް
ް

ްްއުސޫލުްްބިލުގ ް
ްހިންގުންް

މަޖިލީހުގ ްތަޅުމުގައިްަޤރާރުގ ްމައްޗަށްވ ސްްހިނގާނ ްއުސޫލަކީްޢާންމުްގޮތ އްގައިްބިލުގ ްްް .168

 މައްޗަށްްހިނގާނ ްއުސޫލ ވ .ްް

ް

ްްހުރިްްްބިލާްްޤަރާރާއިް
ްތަފާތުް

އަް .169 ބިލަކާް ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .ް ޤަރާރ އްް މ ންބަރަކަށްވ ސްް ކޮންމ ް ްްމަޖިލީހުގ ް ބަލާއިރުްްޅައި

ްތަފާތުްހުރ އ ވ .ްއ އީ:2ްޤަރާރ އްގައިްމައިގަނޑުް

ް؛ ޤަރާރުގައިްބިލާްޚިލާފަށްްދީބާޖާއ އްްއ ކުލ ވިގ ންވުމާއިް)ހ(ްް

ފާސްވުމުންްް)ށް(ްް ަޤރާރުް އުސޫލުންްް،  އ ް އޮންނަް ތަޞްދީުޤކުރުމަށްް ބިލުް

ްތަޞްދީުޤކުރުމަށްްފޮނުވަންްނުޖ ހުންް.
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ްކުއްލިްމައްސަލަް  .36
 

ް .170ްމައްސަލަްްްކުއްލިް ކުއްލިްް،ްރައްޔިތުންގ ްނުވަތަްޤައުމުގ ްމަޞްލަޙަތުްހިމ ނިގ ންވާްމުހިންމުްކަމ އްް(ހ)

ގޮތުގައި ްމައްސަލައ އްގ ް ކޮންމ ްް، ފުރުަޞތުް ހުށަހ ޅުމުގ ް ޖަލްސާއަކަށްް

ްމ ންބަރަކަށްވ ސްްލިބިގ ންވ އ ވ ް.

ރައްޔިތުންގ ްނުވަތަް،ްމައްސަލައަކީމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްހުށަހ ޅޭްކުއްލްިްް(ްށ)ްް

ްދިމާވުމުން ްކުއްލިއަކަށް ްބޮޑުކަމ އް ްއަސަރުކުރާފަދަ ްމަޞްލަޙަތަށްްސީދާ ،ްޤައުމުގ 

ގ ނައުމަށާއި ސަމާލުކަމަށްް ސަރުކާރުގ ް ްއ ކަމ އްް އ ކަމާމ ދުްް، ސަރުކާރުންް

ްގޮތުން ްފާޑުކިއުމުގ  ްފިޔަވަޅަކަށް ްއަޅާފައިނުވާ ްނުވަތަ ސަލަްްމައްްް،އަދިް،އަޅާފައިވާ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އުސޫލުންް އޮންނަް ގަވާއިދުގައިް މިް ްހުށަހ ޅުމަށްް އ ކަމުގ ްް،

 ހުށަހަޅާްމައްސަލައ ކ ވ ް.،ްނުވަތަްވަގުތުްފާއިތުވ ދާނ ތީ،ްމުއާލާތްްކ ނޑިދާނ ތީ
ް

ްްމައްސަލަްްްކުއްލިް
ްްހުށަހ ޅުމާއިް
ްބަހުސްކުރުންް

171. ް ްމައްސަލައ އްްްްއް ،  މ ންބަރަކުްްބޭނުންވާްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލައ އްްްކުއްލިް(ހ)

ްްމައްސަލައ އްްްއް ،  ދިނުމުންްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ،  ފުރުަޞތުްްހުށަހ ޅުމުގ 

ްް.ހުށަހަޅާނީއ ވ ްއަނގަބަހުން

ްްފ ނޭތޯްްބަހުސްކުރުމަށްްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއ ްްހުށަހ ޅިއްޖ ނަމަްްމައްސަލައ އްްްކުއްލިް(ްށ)ްް

ްްމިގޮތުންް.ްްނުލައ ވ ްްބަހުސަކާްްނަގާނީްްވޯޓުްްއ .ްްނަގަންވާނ އ ވ ްްވޯޓ އްްްމަޖިލީހުގައިް

ްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއ ،  ލިބުނީްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމަޖިލީހުގ ްްވޯޓުގައިްްނަގާ

ްްކަންކަމުގ ްްހިމަނާފައިވާްްއ ޖ ންޑާގައިްްދުވަހުގ ްްއް ،  ކަމަށްވާނަމަްްބަހުސްކުރުމަށް

ްްއ ޖ ންޑާްްޖަލްސާގ ،  ފިޔަވައިްްކަންކަންްްހިނގާްްއާދައިގ މަތިންްް،ތ ރ އިން

ް.ހުޅުވާލާނީއ ވް ްްބަހުސްްމައްސަލައަކާމ ދުްއ ، ގ ނ ސްްހުއްޓުމަކަށް

ްްހިނގާްްްއާދައިގ މަތިންްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ،  ބޭނުމަށްްްގ (ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްމ ންބަރުންްްްފ ށިގ ންްްަޞލަވާތުންްްޙަމްދު،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށްްްކަންކަން

ްްމާއްދާގައިްްވަނ40ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްހިމ ނޭގޮތުންްްސުވާލުކުރުންްްވަޒީރުންނާ

ްްކަންކަމ ވ ްްބަޔާންކުރާ ްްމައިގަނޑުްްކުރ ވިފައިވާްްއ ޖ ންޑާްްޖަލްސާއަކަށްްްއަދި.

،  ބޭރުންްްކަންކަމުގ ްްހިނގާްްއާދައިގ މަތިން،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށްްްކަންކަން

ްްމަޖިލީހުގައި،  ސަރުކާރުންނާއި،  ކަމާއިކަންްްހުށަހަޅާްްމޭޒުންްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ 
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ްމަޖިލީހުގ ްްފަރާތުންނާއިްްމ ންބަރުންގް ްްޕާޓީތަކުންނާއިްްސިޔާސީްްހިމ ނޭ

 .ކަންކަމަށ ވް ްްއ ޖ ންޑާކުރ ވޭްހުށަހ ޅުމަށްްމަޖިލީހަށްްކޮމިޓީތަކުން

ް

ްްމައްސަލައިގ ްްްކުއްލިް

ްވަގުތުްްްބަހުސްގ ް
ްްކަނޑަނާޅާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްމަޖިލީހުން،  ވަގުތުްްދ ވޭްްބަހުސަށްްްްމައްސަލައ އްގް ްްކުއްލިް .172

ްްއ ކ އް)1ްް،  ހިނދަކު ްްނުވާނ އ ވ ްްދިގުވ ގ ންްްގަޑިއިރަށްވުރ ( ްްއް ،  ހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލަ.

ްްހަތ އް)7ްްްްދ ވޭނީްްްގިނަވ ގ ންްްްމ ންބަރަށްްްްހުށަހަޅާްްމައްސަލަ ްްމިނ ޓ ވ ( ްއ ްްއަދި.

ްްގިނަވ ގ ންްްްދ ވޭނީްްމ ންބަރަކަށްްްކޮންމ ްްއ ހ ންްްބޭނުންވާްްވާހަކަދ އްކުމަށްްްްމައްސަލައަކާމ ދު

 .މިނ ޓ ވ (ްތިނ އް)3ް

ް

ްްމައްސަލަްްްކުއްލިް

ްހުށަހ ޅުންް
173. ް މ ންބަރުް(ހ) ބޭނުންވާް ހުށަހަޅަންް މައްސަލައ އްް ކުއްލިް އ ްް،  ޖަލްސާއަކަށްް

ްް،  މައްސަލައިގ ްނޯޓިސް ،  )ފަނަރަ(ްމިނ ޓުްކުރިނ15ްްްއ ްޖަލްސާއ އްްފ ށުމުގ 

ްް ، ރައީސަށްްދޭންވާނ އ ވ .ްއ ްނޯޓިހުގައިްއ ްމައްސަލައިގ ްބާވަތާއިމަޖިލީހުގ 

މަޢުލޫމާތުް،  ދާއިރާްސާފުކޮށް އ ްމައްސަލައިގ ް ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ .ް ކުރުކޮށްް

މ ންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހަށްްް،  އ ހ ންް އ ކަމ އްް ދޭނީް ފަރާތްތަކަށްް އ ހ ންް

ްހުށަހ ޅުމަށްފަހުގައ ވ ް.

ްްް(ްށ)ްް ފ ށުމަށް މިނ ޓަށްވ15ްްާޖަލްސާއ އްް ނޯޓިސްްް)ފަނަރަ(ް ލިބޭް ،  އ އީ،  ފަހުންް

ވިދިގ ންްއަންނަްދުވަހުްއޮންނަްޖަލްސާއަށްްހުށަހ ޅުމަށްްދިންްނޯޓިހ އްކަމުގައިް

މައްސަލައ އްގ ްް ކުއްލިް ގޮތުގ މަތިންް ގަވާއިދުގައިވާް މިް އަދިް ބ ލ ވޭނ އ ވ .ް

،  ކަމަށްވާނަމަވ ސްްްރ ްނުބޭއްވިއްޖ ނޯޓިސްދޭްޖަލްސާއ އްްއ އްވ ސްްސަބަބަކާހު

ްބ ލ ވޭނ އ ވ .،  އ ްނޯޓިހަކީ ްކަމުގައި ްދ ވުނުްނޯޓިހ އް ްޖަލްސާއަށް ްއަންނަ ްވިދިގ ން
ް

ްްކުއްލިް

ްްމައްސަލައ އްގ ް

ްނަތީޖާް

ކުއްލިްމައްސަލައ އްގައިްވޯޓ އްްނ ގުމ އްްނުވަތަްަޤރާރ އްްފާސްކުރުމ އްްނުވަތަްއ ނޫންވ ސްްް .174

ްދޭހަވާނީ ްބަހުސުން ްމައްސަލައިގ  ްއ  ްނޯންނާނ އ ވ . ްނިންމުމ އް މ ންބަރުންގ ްް،  ނިންމުންތަކ އް

 މައްސަލައިގައިްހުރިގޮތ ވ .، ޚިޔާލު
ް

ްްކުއްލިް
ްްމައްސަލައ އްގައިް
ްްފުރިހަމަވާންޖ ހޭް

ްސިފަތައްް

ްފުރިހަމަވުމުންނ ވ ް.މައްސަލައ އްްކުއްލިްމައްސަލައަކަށްވާނީްއަންނަނިވިްސިފަތައްްް .175

ްއަދިް؛ްއ ްމައްސަލައިގައިްބަޔާންކުރާްކަމ އްްދިމާވީްކުއްލިއަކަށްްކަމުގައިވުންް)ހ(ް

އ ް)ށް(ް ކަމަކަށްް އަސަރުކުރާް ސީދާް މަްޞލަޙަތަށްް ަޤއުމުގ ް ނުވަތަް ްްރައްޔިތުންގ ް

ްއަދިް؛ްކަންވުން
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ްއ ްމައްސަލައަކީް)ން(ްް ްއޭގ ްޒާތުގައިް، ،ްް މަސައްކަތްްއ ކަހ ރިކުރުމަށްފަހުްްމަޖިލީހުގ 

ްއަދިް؛ްވާހަކަދައްކަންޖ ހޭްފަދަްމުހިންމުްކަމަކަށްވުން

ްޒިންމާއަކާްްް)ރ(ްް ްއުފުލަންޖ ހޭ ްނަމަވ ސްްސަރުކާރުން ްނުސީދާގޮތުން ްނުވަތަ ސީދާގޮތުން

ްއަދިް؛ްގުޅުންހުރިްކަމަކަށްވުން

ްއަދިް؛ްނުވުންަޝރީޢަތުގައިްއޮތްްމައްސަލައަކާްގުޅޭްކަމަކަށްްް)ބް(ްް

ްއަދި؛ްކަމުގައިވުންްްކަނޑައ ޅިގ ންްއ ނގ ންްއޮތްްވަކިްކަމަކަށްްހުށަހ ޅޭްކަމ އްް)ޅް(ްް

ްއަދިް؛ްޙަީޤަޤތ އްގ ްމައްޗަށްްބިނާކޮށްްހުށަހ ޅޭްކަމަކަށްވުންް)ކ(ްް

ބަހުސާގުޅޭްްް)އ(ްް ހިނގާނ ް މައްސަލައ އްގައިް ނުވަތަް ބިލ އްް ހުށަހ ޅިފައިވާް

ްއަދި؛ްމައުޫޟޢަކަށްްއޮތްްމައްސަލައަކަށްްނުވުން

އ ްދައުރުގައިްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކޮށްފައިވާްމައްސަލައ އްްއަލުންްއުފަންކުރުމަށްްްް)ވ(ްް

ްއަދިް؛ްހުށަހ ޅޭްމައްސަލައަކަށްްނުވުން

ގުޅޭގޮތުންްދުރާލާްްފަހުގ ްވަގުތ އްގައިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދައްކާނ ްމައްސަލައަކާްް)މ(ްް

ްއަދިް؛ްއ އްޗ އްްބުނުމުގ ްބޭނުމުގައިްހުށަހަޅާްހުށަހ ޅުމ އްްކަމުގައިްނުވުން

ްއިމްތިޔާޒުގ ްމައްސަލައ އްްހުށަހ ޅުންްކަމުގައިްނުވުންް.ް)ފ(ްް
ް

ްްމައްސަލަްްްކުއްލިް

ްވަގުތުްްްހުށަނޭޅޭް
ް:ވަގުތުތަކަކީްހުއްދަނުކުރާްްގަވާއިދުްމިްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލަްކުއްލިް .176

ްްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައިްްވަނ84ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްދިވ ހިރާއްޖޭގ ް(ހ)ް

ްްބަޔާންްްރިޔާސީްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްގޮތުގ މަތިން

ް.ވަގުތުްހިނގަމުންދާްޖަލްސާްއިއްވާ

ްް.ވަގުތުްކުރިއަށްދާްމައްސަލައ އްްދުރުކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް(ްށ)ްް

ްް.ވަގުތުްކުރިއަށްދާްމައްސަލަްނ ގުމުގ ްވޯޓ އްްނ ތްކަމުގް ްއިތުބާރުްވަޒީރަކާމ ދުް(ްނ)ްް

ް.ވަގުތުްބައިވ ރިވާްޖަލްސާގައިްޢިއްޒަތްތ ރިއަކުްބޭރުގ ް(ރ)ްް

ްް.ވަގުތުްހިނގާްޖަލްސާްބަޖ ޓުް(ްބ)ްް

ްްަޤރާރ އްގ ްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްރައީސްްްނައިބުްްނުވަތަްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ްްޅ)ްް

 ް.ވަގުތުްްކުރިއަށްދާްމައްސަލަ

ްް
ްްމައްސަލަްްްކުއްލިް

ްްހުށަހ ޅުމުގ ް
ްޝަރުޠުތައްް

ްކުއްލިް .177 ްމައްސަލައ އްް ްހުށަހ ޅުމަށްް ްމިް ްގަވާއިދުް ްހުއްދަކުރަނީް ްްއަންނަނިވިްް

ްް.ަޝރުޠުތަކުގ މަތިންނ ވ 
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ް.ހުށަނޭޅުންްްމައްސަލަްގިނަްމައްސަލައަށްވުރ ްއ އްްއ ފަދަ، ޖަލްސާއަކަށްް(ހ)ް

ްއ ފަދަް(ްށ)ްް ްމައްސަލައ އްގައިް ްމަޝްވަރާކުރ ވޭނީް ްހަމައ ކަނިްް ްްހުށަހ ޅިފައިވާް

ްް.ކަމުގައިވުންްމައްސަލައަށް

ްްއ ،  ލިބިފައިވާނަމަްްނޯޓިސްްްމައްސަލައިގ ްްގިނަްްްމައްސަލައަށްވުރ ްްއ އްް(ްނ)ްް

ްްމައްސަލަްްހުރިްްދ ން،  ނ ގުމާއިްްގުރުއަތުންްްމައްސަލަްްހުށަހ ޅޭނ ްްޖަލްސާއަކަށް

ްް.ގ ންދިއުންްޖަލްސާއަކަށްްްފަހުގ 

ްބަހުސަކަށްްްހިމ ނިގ ންވާްްމައްސަލައ އްްްފަދަްްްހުށަހަޅަންޖ ހޭްްްދީގ ންްްްނޯޓިސްް(ރ)ްް

 .ނުވުންްބަހުސްްމައްސަލައިގ ްކުއްލި

ް

ްްމައްސަލަްްްކުއްލިް

ްްއ ޖ ންޑާްްްނިމުމުންް
ްްކުރިއަށްް

ްްވަގުތުްްްގ ންދިއުމާއިް
ްއިތުރުކުރުންް

ްްމިްްނިންމުމަށްްްމައްސަލައ އްްްކުއްލި،  ހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްމަޖިލީހުންް .178

،  އައިސްްްނިމުމަކަށްްްބަހުސްްްމައްސަލައިގ ްްއ ،  ހަމަވުމުންްްވަގުތުްްބަޔާންކުރާްްގަވާއިދުގައި

ްްގ ންދ ވޭނ އ ވ ްްކުރިއަށްްްްއ ޖ ންޑާްްއ ،  ހިސާބުންްްއައިްްހުއްޓުމަކަށްްްއ ޖ ންޑާ ްއ ްްއަދި.

ްްޖަލްސާގް ްްއ ،  ވަގުތުްްކަނޑައަޅާފައިވާ،  ކަންކަމަށްްްކުރ ވިފައިވާްްއ ޖ ންޑާްްޖަލްސާއަކަށް

ްްގިނަވ ގ ންްްްއިތުރުކުރ ވޭނީްްވަގުތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްމިގޮތަށްވ ސް.ްްއިތުރުކުރ ވިދާނ އ ވ ްްވަގުތަށް

ްް.ގަޑިއިރަށ ވ (ްއ ކ އް)1ް

ް

ްމައްސަލަް  .37
ް

ް .179ްހުށަހ ޅުންްްްމައްސަލަް ްްމަޖިލީހުގައިްްްކަމަކާމ ދުްްހިމ ނިގ ންވާްްމަޞްލަޙަތުްްަޤއުމުގ ްްނުވަތަްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)

ްްލިޔުމުންްްމަޖިލީހަށްްްއ ކަންްްގޮތުގައިްްމައްސަލައ އްގ ،  ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި

ް.ްްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ް، މައްސަލައ އްްްހުށަހ ޅޭްްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްތިނ އް)3ްްްްބާއްވާްްއަވަހަށްްްއ ންމ  ްްޖަލްސާއ އްގ ްްތ ރ އިންްްޖަލްސާގ (

ްް.ހިމަނަންވާނ އ ވ ްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް،އ ޖ ންޑާގައިް

ްްމައްސަލައަކާމ ދުްްހުށަހ ޅޭްގޮތުގ މަތިންްބަޔާންކޮށްފައިވާްގައި(ްހ)ްމާއްދާގ ްމިް(ްނ)ްް

ްްނަގަންވާނ އ ވ ްްވޯޓ އްްްމަޖިލީހުގައިްްފ ނޭތޯްްބަހުސްކުރުމަށް ްްއ ،  މިގޮތުން.

ްމައްސަލައަކާ ްމ ދުް ްމަޖިލީހަށް،  ބަހުސްކުރ ވޭނީް ްހާޒިރުވިްް ްމ ންބަރުންގ ްް

 ް.ފާސްވ އްޖ ނަމައ ވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން

ް
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ްްމައްސަލަް

ްްހުށަހ ޅުމުގ ް
ްޝަރުޠުތައްް

ްހުގ މަޖިލީްްްފުރިހަމަވ ފައިވޭތޯްްަޝރުޠުތައްްްއަންނަނިވިްްްމައްސަލައ އްގައިް .180 ްްރައީސްްް

ްް.ބަލަންވާނ އ ވ 

ްް.ކަމުގައިވުންްމައްޗަށްްްކަމ އްގ ްއ އްްމައިގަނޑުްބިނާވ ފައިވަނީްމައްސަލަް(ހ)ްް

ްްޢިބާރާތ އްްްބ ލ ވޭްްކަމުގައިްްޢިބާރާތ އްްްއ ކަށީގ ންނުވާ،  ލިޔުމުގައިްްމައްސަލައިގ ް(ްށ)ްް

ްް.ނުވުންްހިމ ނިގ ން

ްް.ނުވުންްހިމ ނިފައިްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ  ،އިމައްސަލައ އްގަްް(ްނ)ްް

ްްއަލުންްްމައްސަލައ އްްްްބަހުސްކޮށްފައިވާްްމަޖިލީހުގައިްްދައުރުގައިްްއ   ،މައްސަލައަކީް(ރ)ްް

ް.ނުވުންްމައްސަލައަކަށްްހުށަހ ޅޭްއުފަންކުރުމަށް

ް.ނުވުންްކަމަކަށްްގުޅޭްމައްސަލައަކާްއޮތްްްަޝރީޢަތުގައި  ،މައްސަލައަކީް(ްބ)ްް

ްމައްސަލައަކަށްްްދިރާސާކުރ ވ މުންދާްްކޮމިޓީއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ   ،މައްސަލައަކީް(ްޅ)ްް

ްް.ނުވުން

ްްހާމަކުރުންްްްދަށުންްްއްގ ާޤނޫން ްްނުވަތަްްާޤނޫނުއަސާސީން  ،މައްސަލައިގައިްް(ކ)ްް

ްްހޯދުމަށްްްްނުވަތަްްހާމަކުރުމަށްްްމަޢުލޫމާތުްްސިއްރުްްފަދަްްކަންކަންްްހުއްދަނޫން

ްް.ނުވުންްއ ދިފައި
 

ްްމައްސަލައިގ ް

ްވަގުތުްްްބަހުސްގ ް
ް، ހިނދަކުްްކަނޑަނާޅާހާްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްމަޖިލީހުން،  ވަގުތުްްދ ވޭްްބަހުސަށްްްމައްސަލައ އްގ ް .181

ްްއ ކ އް)1ްް ްްނުވާނ އ ވ ްްދިގުވ ގ ންްްގަޑިއިރަށްވުރް ( ްްމައްސަލަްްްއް   ،ހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލަް.

ްްމައްސަލައަކާމ ދުްްްއ ްްއަދި.ްްމިނ ޓ ވ (ްްހަތ އް)7ްްްްދ ވޭނީްްގިނަވ ގ ންްްްމ ންބަރަށްްްހުށަހަޅާ

(ްތިނ އް)3ްްްްގިނަވ ގ ންްްދ ވޭނީްްްމ ންބަރަކަށްްްކޮންމ ްްއ ހ ންްްބޭނުންވާްްވާހަކަދ އްކުމަށް

ްް.މިނ ޓ ވ 

ް

ްއިމްތިޔާޒުް  .38
 

ްްއިމްތިޔާޒުގ ް
ްްމައްސަލަް

ްމުހިންމުވުންް

182. ް ްްާޤނޫނުްްމާއްދާއާއިްްވަނ90ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްކީމައްސަލަތަކަްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ހ)

ްްނަންބަރު ްބާރުތަކުގ ްްްއިމްތިޔާޒުތަކާއިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ )2013/5ްް:

ްް.މ ވ ކަންކަްއިއ ންމ ހަްްބަޔާންކޮށްފައިވާްގައި(ްާޤނޫނު

ްްމަޖިލީހުގް ްްމުޅިްްދޭނީްްއިސްކަމ އްްްބޮޑުްްއ ންމ ްްމައްސަލަތަކުގައިްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ްށ)ްް

.ްްކަންކަމަށ ވ ްްއަންނަްްއުނިކަންްްގޮތުގައިްްޖުމްލަްްއިމްތިޔާޒަކަށްްްނުވަތަްްޙައްަޤކަށް
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ްްމަޖިލީހުގް ްްތ ރޭގައިްްކަންކަމުގ ްްއަންނަްްއުނިކަންްްއިމްތިޔާޒަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްަޞއްޙަކަންްްޖަލްސާތަކުގ ްްމަޖިލީހުގ ްްަޤދަރާއިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްކާތ ރިކަމާއި

ްް.ހިމ ނިގ ންވ އ ވ 

ްްޙައްުޤތަކާއިްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހުގ ްްދޭނީްްއިސްކަމ އްްްބޮޑުްްއ ންމ ްްދ ވަނައަށްް(ްނ)ްް

ްއަބުރަށް ްއަންނަް ްއުނިކަމަށ ވ ް ްއ ،  އ އީ.ް ްމ ންބަރ އްގް ް ްްދާއިރާއ އްް

ްގުޅޭގޮތުންްްްވާޖިބާްްއަދާކުރާްްޔަތުންހައިސިއްްްމ ންބަރ އްގް ްްތަމްސީލުކުރުމުގައި

 .ކަންކަމަށ ވ ްއަންނަްއުނިކަންްޙައްަޤށްްނުވަތަްއަބުރަށްްމ ންބަރ އްގ 

ް

ް .183ްހުށަހ ޅުންްްްމައްސަލަް ްމަޖިލީހުގ ް(ހ) ްޙައްަޤކަށްް ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުގ ް ްއިމްތިޔާޒަކަށްް ްއުނިކަމ އްްް

ްްލީޑަރުންނާއިްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލައ އްްްއަތުވ އްޖ ކަމުގ 

ްްމަޖިލީހުގ ްް،ހިނދ އްގައިްްއ ދިއްޖ ްްމ ންބަރުންްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީތަކަށްްްސިޔާސީ

ްްއ ންމ ްްކަމަކަށްވުރ ްްހުރިހާްްއ ހ ންްްކަނޑައަޅާފައިވާްްކުރުމަށްްްޖަލްސާއ އްގައި

ްް.ހުށަހ ޅުމަށ ވ ްްއ ކަމ އްްްދޭނީްއިސްކަމ އްްބޮޑު

ްްއަތުވ އްޖ ކަމަށްްްއުނިކަމ އްްްއިމްތިޔާޒަށްްްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރަކުްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްވަގުތަކަށްްްްވަކިްްހުންްމަޖިލީ،  ކަމުގައިވާނަމަްްބޭނުންވ އްޖ ްްހުށަހަޅަންްްމައްސަލައ އް

(ްއްދޭ)2ްްްްއޮތްްްކުރިއަށްްްމަޖިލީހުންްްއަދިްްކަންކަމަށާއިްްކަނޑައަޅާްްނިންމުމަށް

ް،ގޮތަށްްްނާންނާނ ްްއުނިކަންްްސަލަތަކަށްމައްްްހުރިްްނިންމުމަށްްްކޮންމ ހ ންްްދުވަހަށް

 .ދ ވިދާނ އ ވ ްފުރުަޞތުްހުށަހ ޅުމަށްްމައްސަލައ އްްއިމްތިޔާޒުގ ްއ 

ް

ްމީހުންގް ްްއަންނަނިވިްްވަގުތުްްހުޅުވާލ ވޭްްބަހުސްކުރުމަށްްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއިމްތިޔާޒުގ ް .184ްބ ހުންްްްވަގުތުް

ްްއުސޫލަކުންްްހަމަހަމަްްމީސްމީހުންނަށްްްއ ،  ބަހާލައިްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްހަމަހަމައަށްްްމ ދުގައި

ްް.ދޭންވާނ އ ވ ްވަގުތު

ް.ފަރާތަށްްހުށަހަޅާްމައްސަލަް(ހ)ްް

ްގްރޫޕުންްްރީޓަންމަޕާލިްްނުވަތަްްލީޑަރުްްގްރޫޕްގ ްްޕާލިމަންޓަރީްްޕާޓީތަކުގ ްްސިޔާސީް(ްށ)ްް

 .މ ންބަރަކަށްްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީއަކަށްްްވަކި،  މ ންބަރަކަށާއިްްޕާޓީގ ްްއ ްްކަނޑައަޅާ

ް
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،  ކަމުގައިވާނަމަްްހުށަހ ޅިއްޖ ްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ްްދިމާވާްްްމ ންބަރަކަށްްްމަޖިލީހުގ ް .185ްއިމްތިޔާޒުްްްޒާތީް

ްކަނޑައ ޅުމަށްްްކަނޑައަޅާފައިވާްްނިންމުމަށްްްވަގުތަކަށްްްވަކިްްްމަޖިލިސް،  އ ކަމަށްވ ސް

 ް.އިސްކަންދ ވޭނ އ ވ ްއ ކަމަށްްމައްޗަށްްކަމ އްގ ްހުރިހާްއ ހ ންްނޫންްއިސްކަންދިނުން

ް

ްްމައްސަލައިގ ް

ްނޯޓިސްް
186. ް ްްމައްސަލައިގ ްްއް ،  މ ންބަރުްްބޭނުންވާްްހުށަހަޅަންްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ހ)

15ްްްފ ށުމުގ ްްޖަލްސާއ އްްްްބޭނުންވާްްހުށަހަޅަންްްމައްސަލައ އްްްއ ،  ނޯޓިސް

ްނޯޓިހުގައިްްްއ .ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ، ކުރިންްްމިނ ޓު(ްްފަނަރަ)

ްްއ .ްްބަޔާންކުރަންވާނ އ ވް ްްކުރުކޮށް،  ސާފުކޮށްްްދާއިރާ،  ބާވަތާއިްްމައްސަލައިގ ްްއ 

ްދޭނީްްްފަރާތްތަކަށްްްއ ހ ން،  މ ންބަރުންނަށާއިްްއ ހ ންް،  މަޢުލޫމާތުްްމައްސަލައިގ 

ްް.ހުށަހ ޅުމަށްފަހުގައ ވ ްމަޖިލީހަށްްއ ކަމ އް

،  މައްސަލައ އްނަމަްްގުޅޭްްލިޔުމަކާްްްއ އްވ ސް،  މައްސަލައަކީްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ްށ)ްް

ްް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްްލިޔުމ އްވ ސްްްއ ، ނޯޓިހާއ ކުްމައްސަލައިގ 

ްްފަނަރަ)15ްްްްފ ށުމުގ ްްޖަލްސާއ އްް(ްނ)ްް ،  އ އީ،  ނޯޓިސްްްލިބޭްްްފަހުންްްމިނ ޓަށްވާ(

ްނޯޓިހ އްކަމުގައިްްދިންްްހުށަހ ޅުމަށްްްޖަލްސާއަށްްްއޮންނަްްދުވަހުްްއަންނަްްވިދިގ ން

ްް.ބ ލ ވޭނ އ ވ 

ްްއަންނަނިވިްްހުއްދަކުރަނީްްގަވާއިދުްްމިްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ރ)ްް

ްް.ަޝރުޠުތަކުގ މަތިންނ ވ 

ްް.ހުށަނޭޅުންްްމައްސަލަްްގިނަްްމައްސަލައަށްވުރ ްްއ އްްްއ ފަދަ،  ޖަލްސާއަކަށްް.1ްްް

ްްހަތ އް)7ްްްްވޭތުވ ދިޔަް.2ްްް ްކަމަކާގުޅޭްްހިނގާފައިވާްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްް.މައްސަލައަކަށްވުން

ް.މައްސަލައަކަށްވުންްއިމްތިޔާޒާގުޅޭްްމ ންބަރުންގ ްނުވަތަްމަޖިލީހުގ ް.3ްްް

ްބޭނުންވާްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ްްދަށުންްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްބ)ްް

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ،  ފުރުަޞތުްްހުށަހ ޅުމުގ ްްމައްސަލައ އްްްްއ ްްމ ންބަރަކަށް

ްް.ހުށަހަޅާނީއ ވް ްްއަނގަބަހުންްޚުލާާޞްމައްސަލައިގ ްްއ ، ދިނުމުން

ްފުރިހަމަނުވާްްަޝރުޠުތައްްްބަޔާންކުރާްްމާއްދާގައިްްމި،  މައްސަލައަކީްްއ ް(ްޅ)ްް

ްްމައްސަލައ އްްްއް ،  ފ ނިއްޖ ނަމަްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްކަމުގައިްްްމައްސަލައ އް

،  ހުށަނާޅާނ ކަންްްމަޖިލީހަށްްްމައްސަލައ އްްްއ ،  އިއްވައިްްނޯޓިސްްްދިންްްހުށަހ ޅުމަށް
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ްފުރިހަމަނުވާްްަޝރުޠުްްބަޔާންކުރާްްގަވާއިދުގައިްްމި،  މައްސަލައަކީްްއ ްްނުވަތަ

ްް.ހާމަކުރަންވާނ އ ވ ްްމައްސަލައ އްކަން

ްްބަހުސްކުރުމަށްްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއ ްްހުށަހ ޅިއްޖ ނަމަްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ް(ކ)ްް

ްްމަޖިލީހުގ ްްވޯޓުގައިްްނަގާްްމިގޮތުން.ްްނަގަންވާނ އ ވ ްްވޯޓ އްްްމަޖިލީހުގައިްްފ ނޭތޯ

ްްއ ،  ކަމަށްވާނަމަްްބަހުސްކުރުމަށްްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއް ،  ލިބުނީްްއަޣްލަބިއްޔަތު

ްްކުރިއަށްގ ންދަންވާނ އ ވ ްްމައްސަލައ އް ްްބަހުސްކުރުމަށްްްްމައްސަލައަކާމ ދުްްއ .

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަން،  ނުލިބިއްޖ ކަމަށްވާނަމަްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ނިމުނީއ ވ ްއ ހާހިސާބުންްްމައްސަލަްއ ، އިޢުލާންކުރުމުންް

ްްމަޖިލީހުގ ްްހުށަހ ޅުމަށްްްމައްސަލައ އްްްއިމްތިޔާޒުގ ްްދަށުންްްމާއްދާގ ްްމިް(އ)ްް

ްފ ންނަްމަޖިލީހަށް،  ބަހުސްކޮށްްމައްސަލައަކާމ ދުްއ ،  ލިބިއްޖ ނަމަްއަޣްލަބިއްޔަތު

ް.ްްނިންމަންވާނ އ ވ ްގޮތ އް
 

ްވޯޓުްނ ގުންް  .39
 

ް .187ްވޯޓުދިނުންް ްްމަޖިލީހުގ ްްހާޒިރުވ ްްމަޖިލީހަށް،  ހިނގަމުންދާއިރުްްްޖަލްސާއ އްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

،  ވޯޓުދޭނީްްމ ންބަރުންްްމައްސަލައ އްގައިްްކޮންމ ްްއަހާްްވޯޓަށްްްޖަލްސާއ އްގައި

ް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ ްބަޔާންކޮށްފައިވާްމާއްދާގައިްްވަނ87ްަްާޤނޫނުއަސާސީގ 

ްްމ ދުވ ރިކޮށ އްްްމ ންބަރަކުްްްއ ހ ންްްވޯޓުްްދޭންޖ ހޭްްމ ންބަރަކުްްއ އްވ ސްް(ްށ)ްް

ްް.ނުދ ވޭނ އ ވ 

ްްހާޒިރުވ އްޖ ކަމަށްވ ސްްްމަޖިލީހަށްްްމ ންބަރަކުްްއ ހ ންްްްމ ންބަރަކަށްްްއ އްވ ސްް(ްނ)ްް

 ް.ނުދ ވޭނ އ ވ ްފާހަގަކޮށ އް

ް

ްްމައްސަލައަކަށްް

ްއަހާނ ގޮތްްްްވޯޓަށްް
ްމައްސަލައަކަށްްްއ ްްއަހާނީްްވޯޓަށްްްމައްސަލަތަކުގައިްްއަހަންޖ ހޭްްްވޯޓަށްްްމަޖިލީހުގައިް .188

 ް.ނިމުމުންނ ވ ްބަހުސްްމައްސަލައ އްގ ްއ ްނުވަތަްހަމަވުމުންްވަގުތުްކަނޑައ ޅިފައިވާ

ް

ްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްކަމުގައިްްވަގުތ އްްްވަކިްްވަގުތަކީްްނަގާްްވޯޓުްްގުޅިގ ންްްމައްސަލައަކާް .189ްވަގުތުްްްނަގާްްްވޯޓުް

ްްމައްސަލައިގް ްްހުށަހ ޅިފައިވާ،  ކަނޑައަޅަންވާނީްްވަގުތ އް،  އ ގޮތަށް.ްްކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ 

ްްމައްސަލައާމ ދުްްްއ ،  ބަލައިްްޢަދަދަށްްްމ ންބަރުންގ ްްއ ދިފައިވާްްވާހަކަދައްކަން،  ބާވަތަށާއި

 ް.ފަހުގައ ވ ްދިނުމަށްްމ ންބަރުންނަށްްފުރުަޞތުްބަހުސްކުރުމުގ ްގޮތ އްގައިްއ ކަށީގ ންވާ
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ް

ްްވަނ53ްްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި،  ނ ގުމުގައިްްވޯޓުްްމައްސަލައ އްގައިްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް .190ްރަނގަބީލުޖ ހުންް

ްްއ .ްޖަހަންވާނ އ ވ ްރަނގަބީލ އްްގޮތުގ މަތިންްނަންބަރުގައިވާްވަނަ(4ް)ްގ (ްހ)ްމާއްދާގ 

ްްފަހ އް)5ްްްްއޮތްްްކުރިއަށް،  ގުޅިގ ންްްމައްސަލައަކާްްްޖަހާނީްްްރަނގަބީލު ްްމިނ ޓ އްހާއިރުގް (

ްޖަލްސާއަށްްްއ ،  ހިނދުްްަޤބޫލުކުރ ވޭްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްނަގަންޖ ހޭނ ކަމަށްްްވޯޓ އްްްތ ރޭގައި

ްްމަޖިލީހުގް ،  ގޮތުންްްވަގުތުދިނުމުގ ްްއިށީނުމަށްްްގޮނޑިތަކުގައިްްވަދ ްްމ ންބަރުންްްމަޖިލީހުގ 

ްޖަހާތާްްރަނގަބީލު.ްްގޮތުގ މަތިންނ ވ ްްނާންނާނ ްްމަޑުޖ ހުމ އްްްނުވަތަްްހުއްޓުމ އްްްޖަލްސާއަށް

ްްފަހ އް)5ްް ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްމައްސަލަްްހުށަހަޅާްްއ ހުމަށްްްވޯޓަށްްްފަހުންްްމިނ ޓު(

 ް.ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްނަތީޖާްްްވޯޓުގ ް

ްްޔައުމިއްޔާގައިް

ްހިމ ނުންް

ްޖަލްސާއ އްގ ްްނަގާްްވޯޓުްްއް ،  މަޢުލޫމާތުްްވޯޓަކާގުޅޭްްކޮންމ ްްނަގާްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ް .191

ްްހިމަނަންވާނ އ ވ ްްޔައުމިއްޔާގައިް 198ްްްގަވާއިދުގ ްްމި،  ހިމ ނުމުގައިްްމަޢުލޫމާތު،  އ ގޮތުން.

ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނަ ްްހިމަނަންވާނ އ ވ ްްމަޢުލޫމާތުތައްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި( ްއ އްކޮޅަށް.

ްވޯޓުދޭންްްވަކިގޮތަކަށްްްމ ންބަރުންނާއިްްވޯޓުދިންްްދ ކޮޅަށްްްމ ންބަރުންނާއިްްވޯޓުދިން

ްބޭނުންނުވާކަމަށް ްވޯޓުދިންް ްމ ންބަރުންގ ް ްނަންތައްް ްއް ް ްދުވަހުގ ް ްްޔައުމިއްޔާގައިްް

 ް.ހިމަނަންވާނ އ ވ 

ް

ްްނ ގުމަށްްްްވޯޓުް

ްފަށާނ ގޮތްް
ްްއް   ،ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަްްއ ހުމަށްްްްވޯޓަށްްްކަމަކަށްްްއ އްވ ސްް  ،ރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް .192

ްްހުށަހަޅާނީއ ވ ްްމައްސަލައ އް ްްސާފުކޮށްްްއ ކަމ އް  ،އަހާނަމަްްވޯޓަށްްްގުޅޭގޮތުންްްވަކިކަމަކާ.

 ް.ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައ ވ ްއ ނގޭނ ގޮތަށްްމ ންބަރުންނަށް

ް

ްްނ ގުމުގައިްްްވޯޓުް

ްްްޢަމަލުކުރާނ ް

ްއުސޫލުް

193. ް ްމަޖިލީހުގައިް(ހ) ްވޯޓުް ްނަގާނީްް ްއިލ ކްޓްރޯނިކްް ްވޯޓިންްގް ްސިސްޓަމްްް

ްނުވަތަ.ްްކަމަށ ވ ްްނުފ ންނަްްނުވަތަްްކަމަށްްްފ ންނަްްވޯޓުލާނީ.ްްބޭނުންކޮށްގ ންނ ވ 

ްް.ބޭނުންނުވާކަމަށ ވ ްވޯޓުދޭންްވަކިކޮޅަކަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްސިސްޓަމްްްްވޯޓިންގްްއިލ ކްޓްރޯނިކްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްއ ްް،މ ންބަރުންްްބައިވ ރިވިްްވޯޓުގައި،  ނ ގުމުގައިްްވޯޓުްްނަގާްްމ ދުވ ރިކޮށް

،  ކަމުގައިކަންްްކަމަށްްްްފ ންނަްްފާސްކުރުމަށްްްމައްސަލައ އްްްވޯޓުދިނީްްމ ންބަރަކު

ްގޮތަކަށްްްްވަކިްްމ ންބަރަކުްްއ ްްނުވަތަ،  ކަމުގައިކަންްްކަމަށްްްނުފ ންނަްްނުވަތަ
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ްގޮތްްްހުންނާނ ްްފ ންނަންްްްސްކްރީނަކުންްްމ ންބަރުންނަށް،  ބޭނުންނުވާކަންްްްވޯޓުދޭން

ްް.ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ ްރައީސްްމަޖިލީހުގ 

ްްޙާލަތ އްގައިްްދިމާވ އްޖ ްްމައްސަލައ އްްްއޮތްްްއ ނގ ންްްފާޅުގައިްްކަނޑައ ޅިގ ންް(ްނ)ްް

ްްސިސްޓަމްްްްވޯޓިންގްްއިލ ކްޓްރޯނިކްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމި،  މ ނުވީ

ްްޙާލަތ އްްްއ ފަދަ.ްްނުކުރ ވޭނ އ ވ ްްސުވާލ އްްްއިތުރުްްވޯޓަކާމ ދުްްނަގާްްމ ދުވ ރިކޮށް

ްްމ ންބަރުންނާްްވަކިވަކި،  ނަގާނީްްވޯޓުްްްމައްސަލައިގައިްްއ ްްންްދ ،  ދިމާވ އްޖ ނަމަ

ްް.ސުވާލުކޮށްގ ންނ ވ 

ްވޯޓިންގްްއިލ ކްޓްރޯނިކް،  ވީނަމަވ ސްްްބަޔާންކޮށްފައިްްއ ގޮތަށްްްމާއްދާގައިްްމިް(ރ)ްް

ްްސިސްޓަމްގ ްްއ ްްވޯޓުދިނުމަށްްްގުޅިގ ންްްްމައްސަލައަކާްްދިމާވާްްސިސްޓަމަށް

ްްވަކިވަކިްްވޯޓުދޭނީްްޖ ހިއްޖ ނަމަްްނަގަންްްވޯޓުްްވަގުތ އްގައިްްނ ތްްްބޭނުންކުރ ވ ން

 .ސުވާލުކޮށްގ ންނ ވް ްމ ންބަރުންނާ

ް

ްްވަކިވަކިންް

ްްވޯޓުްްްސުވާލުކޮށްގ ންް

ްނ ގުންް

194. ް ްްލިބިގ ންްްތާއީދުްްހުށަހ ޅިްްނ ގުމަށްްްވޯޓުްްސުވާލުކޮށްގ ންްްމ ންބަރުންނާްްވަކިވަކިންް(ހ)

ްްމ ންބަރުންނާްްްވަކިވަކިްްދަށުންްްގަވާއިދުގް ްްމިް،  މައްސަލަތަކުގައާއިްްފާސްވާްްްއ ގޮތަށް

، ނަގާނީްްވޯޓުްްނަގަންޖ ހޭް،  ޙާލަތުގައިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްސުވާލުކޮށްގ ންކަމުގައި

ްކޮންމ  ްމ ންބަރަކާް ްއޭނާ،  ސުވާލުކޮށްގ ންް ްވޯޓުދޭންް ްބޭނުންވާް ްްގޮތ އްް

ްް.އޮޅުންފިލުވަމުންނ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްމ ންބަރ އްގ ްްކޮންމ ،  ނ ގުމުގައިްްވޯޓުްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްއަންނަނިވިްްފ ންނަްްއޭނާއަށް،  ތ ދުވް ްްމ ންބަރަކުްްއް ،  އިއްވުމުންްްނަން

ްް.ހާމަކުރަންވާނ އ ވ ްގޮތ އްްގޮތްތަކުންކުރ 

ް"ް.ފ ނޭްް"،  ފ ންނަނަމަް.1ްްް

ް"ް.ނުފ ނޭް"،  ނުފ ންނަނަމަް.2ްްް

ް"ް.ނުދ ންްވޯޓު"، ބޭނުންނުވާނަމަްވޯޓުދޭންްވަކިގޮތަކަށްް.3ްްް

 ް.ނުކުރ ވޭނ އ ވ ްސުވާލ އްްއިތުރުްނަތީޖާއާމ ދުްވޯޓ އްގ ްނަގާްމިގޮތަށްް(ްނ)ްް

ް

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް
ްްވޯޓުގައިް

ްބައިވ ރިވުންް

195. ް ްމީހަކުްްބަލަހައްޓާްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

،  އ ހ ންނަމަވ ސް.ްްނުވާނ އ ވ ްްވޯޓުދީގ ނ އްްްނިންމުންތަކުގައިްްނިންމާްްމަޖިލީހުން

ްޙާލަތ އްގައިްްހަމަހަމަވ އްޖ ްްޢަދަދުްްނުފ ންނަްްފ ންނަްްްވޯޓުގ ްްނަގާްްކަމަކާމ ދު
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ްްކޮޅަކަށްްްފ ންނަްްއޭނާއަށްްްްމީހަކުްްބަލަހައްޓާްްރިޔާސަތުްްނުވަތަްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ 

ް.ްްވޯޓުދޭންވާނ އ ވ 

(ްތިންބައިްްހަތަރުބައިކުޅަ)4⁄3ްްްްނުވަތަްްވޯޓުން(ްްދ ބައިްްތިންބައިކުޅަ) ⅔ްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ނިންމުމުގައިނިްްވޯޓުންްްގ  ްންމަންޖ ހޭކަމ އްް ނުވަތަް، ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް

 ރިޔާސަތުްބަލަހައްޓާްމީހަކަށްްވޯޓުދ ވިދާނ އ ވ ް.

ް

ްްްވޯޓުްްްސިއްރުް

ްނ ގުންް
196. ް ްއ ހ ންްްފިޔަވައިްްޙާލަތްތައްްްކުރާމުލާޒިްްނ ގުންްްވޯޓުްްްސިއްރުްްާޤނޫނުއަސާސީގައިް(ހ)

ް.ްްވޯޓ ކ ވ ްހުޅުވާލ ވިފައިވާްޢާންމުކޮށްްނަގާނީްޙާލަތްތަކުގައި

ްްގުނާނީްްވޯޓުްްސިއްރުްްްޙާލަތްތަކުގައިްްނަގަންޖ ހޭްްވޯޓުްްސިއްރުްްމަޖިލީހުގައިް(ްށ)ްް

ްްފަހ އް)5ްްްްއިންތިޚާބުކުރާްްމަޖިލީހުން ްްކޮމިޓީއަކުންނ ވ ްްމ ންބަރުންގ ( ްްވޯޓުގް .

 ް.ރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ ްއިއްވާނީްނަތީޖާ

ް

ްްނ ގުމަށްްްްވޯޓުް

ްދަތިނުކުރުންް
ނުވަތަްް،ްއ ްމައްސަލައަކަށްްވޯޓުްނ ގުމާްދ މ ދު،ްމައްސަލައ އްގ ްބަހުސްގ ްވަގުތުްނިމިް .197

މ ންބަރަކުްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުލުމަށްް،ްވޯޓުލާންްފ ށީއްސުރ ްވޯޓުގ ްނަތީޖާްއިއްވުމާދ މ ދު

ނުވަތަްވޯޓުލުމުގައިްމ ންބަރަކަށްްލިބިގ ންވާްް،ްނުވަތަްވޯޓުްނުލުމަށްްބާރުއ ޅުންްކަމުގައި

،ްނުވަތަްވޯޓުްނ ގުމަށްްރިޔާސަތަށްްދަތިކުރަނީކަމުގައި،ްޙައްަޤކަށްްހުރަސްއަޅަނީްކަމުގައި

ނ ގުންްލަސްކުރުވަންްމަސައްކަތްްކުރަނީކަމުގައިްބ ލ ވިދާނ ްކަމ އްްއ އްވ ސްްްްނުވަތަްވޯޓު

 ނުވާނ އ ވ ް.މ ންބަރަކުްކޮށްގ ންް
ް

ްްނަތީޖާްްްވޯޓުގ ް

ްއިއްވުންް
198. ް ްްމަޖިލީހުގް ްްނަތީޖާްްވޯޓުގ ،  ނިމުމުންްްްނަގާްްްވޯޓުްްމައްސަލައަކާމ ދުްްކޮންމް ްްނަގާްްވޯޓުް(ހ)

ްް.އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްރައީސް

ްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ .އަންނަނިވިްމަޢުލޫމާތްުް،ްވޯޓުގ ްނަތީޖާްއިޢުލާންކުރާއިރުް(ްށ)ްް

ް؛މަޖިލީހުގ ްޖުމްލަްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުް.1ްްް

ް؛ހާޒިރުވ ތިބިްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުްް.2ްްް

ް؛ފ ންނަކަމަށްްވޯޓުދިންްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުް.3ްްް

ް؛ނުފ ންނަކަމަށްްވޯޓުދިންްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުް.4ްްް

ް؛ބޭނުންނުވާކަމަށްްވޯޓުދިންްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުވަކިގޮތަކަށްްވޯޓުދޭންްް.5ްްް

ް؛ވޯޓުގައިްބައިވ ރިވިްމ ންބަރުންގ ްޢަދަދުް.6ްްް
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ް؛ފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްޢަދަދުް.7ްްް

ްވޯޓުގ ްނަތީޖާ.ް.8ްްް

ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް 6ްް)ްްގް ( ްްބައިވ ރިވިްްްވޯޓުގައިްްދަށުންްްނަންބަރުގް ްްވަނަ(

ްމ ންބަރުންގ  ްޢަދަދުް ްކަނޑައ ޅުމުގައިް ްބަލާނީް ްފ ންނަކަމަށްް ްްވޯޓުދިންް

ްްވޯޓުދޭންްްްވަކިގޮތަކަށްްްމ ންބަރުންނާއިްްވޯޓުދިންްްނުފ ންނަކަމަށްްްމ ންބަރުންނާއި

 ް.ޢަދަދ ވ ްޖުމްލަްމ ންބަރުންގ ްވޯޓުދިންްބޭނުންނުވާކަމަށް

ް

ްްރައީސްްްްނައިބުް

ްވޯޓުދިނުންް
ްްއޭނާވ ސްްްްޖަލްސާއ އްގައިްްބަލަހައްޓަމުންގ ންދާްްރިޔާސަތުްްރައީސްްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ް .199

ްް.އ ކަންޏ ވ ްޙާލަތުގައިްްހުއްދަކުރާްވޯޓުދިނުމަށްްރައީސްްމަޖިލީހުގ ، ވޯޓުދޭނީ
 

ްރުހުންދިނުންް  .40
 

ްްމަޖިލީހުންްްްރައްޔިތުންގ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަްްާޤނޫނ އްގައިްްޢަމަލުކުރުމަށްްްވަކިގޮތަކަށްް .200ްރުހުންދިނުންް

ްްކަންކަމުގައިްްްމަޝްވަރާދޭންޖ ހޭ،  ކަންކަމުގައާއިްްލަފާދޭންޖ ހޭްް،ކަންކަމުގައާއިްްރުހުންދޭންޖ ހޭ

 ް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ ްއަންނަނިވިްޢަމަލުކުރާނީ

ްްށްއަލަފަްްނުވަތަ،  މަޝްވަރާއަށްްްނުވަތަ،  ރުހުމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)ްް

 ް.ހުށަހަޅާނީއ ވ ްމަޖިލީހަށްްލިޔުމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބޭނުންވާކަމ އް

ްްއ ކަމ އްްްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ، ލިބުމުންްްލިޔުންްްއ ްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ް(ްށ)ްް

ްއ ްްތ ރ އިންްްކޮމިޓީތަކުގ ްްދާއިމީްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު

 .ފޮނުވާނީއ ވ ްމައްސަލައ އްްއ ްކޮމިޓީއަށްްދާއިމީްްމައްސަލައަކާގުޅޭ

،  ގުޅޭކަމަކަށްވާނަމަްްކޮމިޓީއާްްގިނަްްކޮމިޓީއަށްވުރ ްްއ އް،  އ ދޭކަމަކީްްހޯދުމަށްްްރުހުންް(ްނ)ްް

ްއ ް،  ކޮމިޓީއަށްްްއ ހ ންްްްއ ކަމާގުޅޭ،  ނިމުމުންްްބަލައިްްމައްސަލަްްއ ްްކޮމިޓީންްްއ އް

ްރައްޔިތުންގ ްްްނުވަތަ.ްްފޮނުވިދާނ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގް ްްރައްޔިތުންގ ްްމައްސަލަ

ްކޮމިޓީްްްގިނަްްކޮމިޓީއަށްވުރް ްްއ އް،  ހިނދ އްގައިްްފ ނިއްޖ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ 

 ް.ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ ްނިންމުމަށްވ ސްްގޮތ އްްމައްސަލައިގައިްއ ްގުޅިގ ން

ްްނުވަތަ،  އ ދިްްމަްޝވަރާއަށްްްްނުވަތަ،  އ ދިްްރުހުމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ރ)ްް

(ްދޭއް)2ްްްްއަންނަނިވިްްކޮމިޓީއަށް،  ގުޅޭގޮތުންްްކަމަކާްްފޮނުވާްްއ ދިްްށްއަލަފަ

ް.ނިންމިދާނ އ ވ ްގޮތ އްްގޮތުންކުރ 
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ްް.ފ ންނަކަމަށްްރުހުންދިނުންްްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގ ް.1ްްް

 ް.ނުފ ންނަކަމަށްްރުހުންދިނުންްްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގ ް.2ްްް

ްްތައްޔާރުކުރާްްކޮމިޓީންްްއ ،  ނިމުމުންްްމަސައްކަތްްްކޮމިޓީގް ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ްބ)ްް

ްއ ،  ލިބުމުންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްމައްސަލަްްއ ،  ރިޕޯޓަކާއ ކު

ްްއް ްްއ ޖ ންޑާގައިްްޖަލްސާއ އްގ ްްއަވަސްްްއ ންމ ްްއޮތްްްއ ޖ ންޑާކުރ ވ ންްްްމައްސަލަ

 ް.ހިމަނަންވާނ އ ވ ްމައްސަލައ އް

ްްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުރުމަށްްރިޕޯޓާމ ދުްްބަޔާންކޮށްފައިވާްގައި(ްބ)ްމާއްދާގ ްމިް(ްޅ)ްް

ްްޕާޓީތަކަށްްްްސިޔާސީްްމ ންބަރަކަށާއިްްއ އްްްްޕާޓީއ އްގ ްްސިޔާސީްްްކޮންމް ްްތަމްސީލުކުރާ

ްފުރުަޞތ އްްްްގ މިނ ޓުް(ްްތިރީސް)30ްްްްޖުމްލަްްމ ންބަރަކަށްްްްއ އްްްނިސްބަތްނުވާ

ްނިންމުމަށްްްގޮތ އްްްބ ހޭގޮތުންްްމައްސަލައަކާްްއ ްް،އ އަށްފަހުްްއަދި.ްްދޭންވާނ އ ވ 

 ް.އަހަންވާނ އ ވ ްވޯޓަކަށްްމަޖިލީހުގައިްރައްޔިތުންގ 

،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަްްވަކިގޮތަކަށްްްާޤނޫނ އްގައިްްނުވަތަްްާޤނޫނުއަސާސީގައިް(ކ)ްް

ްފާސްވ އްޖ ކަމަށްވާނީްްގޮތްްްހުށަހަޅާފައިވާްްކޮމިޓީންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ 

ްރައްޔިތުންގ  ްމަޖިލީހަށްް ްހާޒިރުވ ް ްވޯޓުގައިް ްބައިވ ރިވިްް ްްމ ންބަރުންގް ް

 ް.ފާސްވުމުންނ ވ ްއ ކަމ އްްއަޣްލަބިއްޔަތުން

ްނުފ ންނަކަމަށްްްްނުވަތަްްްފ ންނަކަމަށްްްރުހުންދިނުންްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ް(އ)ްް

ްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ ްްބ ހޭގޮތުންްްރިޕޯޓަކާްްކޮމިޓީގ ްްލިޔ ފައިވާްްބަޔާންކޮށް

ްްސާފު،  ފޮނުވުމަށްފަހުްްމ ންބަރުންނަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރިޕޯޓުްްއ ްް،ނަގަންވާނީްްވޯޓ އް

 ް.ދިނުމަށްފަހުގައ ވ ްމުއްދަތުްދުވަހުގ (ްތިނ އް)3ް

ރުހުންދިނުމުގައި،ްްދައުލަތުގ ްއ ކިއ ކިްމަާޤމުތަކަށްްޢައްޔަންކުރ ވޭްފަރާތްތަކަށްްްް(ވ)ްް

މީހަކުްާޤބިލުކަންްނުވަތަްނޫންކަން،ްއ ްމަޤާމަކާގުޅޭްމަޢުލޫމާތުްްްއ ްމަޤާމަކަށްްއ 

މީހަކަށްްލިބިގ ންވާކަންްނުވަތަްނޫންކަން،ްއ ްދާއިރާއާްގުޅޭގޮތުންްއ އްވ ސްްްްްއ 

ތަޖުރިބާއ އްްހުރިކަންްނުވަތަްނޫންކަން،ްއ ްދާއިރާްކުރިއ ރުވުމަށްްއޭނާގ ްއޮތްްް

އޭނާއާްް މަރުޙަލާގައިް ކޮމިޓީގ ް ބ ހޭގޮތުންް ތަަޞއްވުރާް ޢާންމުް

ސުވާލުކުރ ވިދާނ އ ވ .ްއ އީ،ްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގ މަތިންް

މީހ އްގ ްޒާތީްމަޢުލޫމާތާއިްޢިލްމީްްްކޮމިޓީންްކަނޑައަޅާްއުސޫލުތަކ އްގ މަތިންްއ 

 ތުރުންނ ވ ް.ހޯދުމުގ ްއިްމަޢުލޫމާތާއިްފަންނީްމަޢުލޫމާތު
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މިނިވަންްް
މުއައްސަސާތަކާއްިް

މިނިވަންްް
މުސްތަޤިއްލްުް
މީހުންްްްްމަޤާމުތަކަށްް

ޢައްޔަންކުރުމުގައްިް
ޢަމަލުކުރާނ ްް

ްއުސޫލުް

މިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާއިްމިނިވަންްމުސްތަިޤއްލުްމަާޤމުތަކަށްްމީހުންްޢައްޔަންކުރުމުގައިްްް .201

މަޖިލީހުންްް އަންނަނިވިްްނުވަތަް ޢަމަލުކުރާނީް މަރުޙަލާގައިް ކޮމިޓީް ރުހުންދިނުމުގައިް

ްގޮތުގ މަތިންނ ވ ް.

ލިބުމުން،ްް)ހ(ް މައްސަލައ އްް އ ފަދަް ކޮމިޓީއަށްް ގޮތުގ މަތިންް ގަވާއިދުގައިވާް މިް

މަޤާމުގ ްް އ ް ގަވާއިދުގައިް މިް ނުވަތަް ާޤނޫނ އްގައިް ނުވަތަް ާޤނޫނުއަސާސީް

ްް އ  ބަޔާންކޮށްފައިވާްްަޝރުޠުތައްްނުވަތަް ޙާލަތުތައްް ކުރިމަތިލ ވޭނ ް މަޤާމަކަށްް

ްހުށަހަޅާފައިވާްްްް،މަާޤމ އްނަމަ ްނަން ްނުވަތަ ްފަރާތްތައް ްކުރިމަތިލާފައިވާ ްމަާޤމަށް އ 

ްްްް،ފަރާތްތަކުގައިްމަާޤމުގ ްަޝރުޠުތައްްފުރިހަމަވޭތޯ ވަނ136ްްްަމިްގަވާއިދުގ 

މުވައްް ހަމަޖައްސާފައިވާް ކޮމިޓީއަށްް ދަށުންް ތ ރ އިންްްމާއްދާގ ް ޒަފުންގ ް

އ ކުލަވާލ ވޭްމުވައްޒަފުންގ ްޕ ނަލްއަކުންްބަލަންވާނ އ ވ .ްއ އަށްފަހު،ްމަާޤމުގ ްް

ކޮމިޓީގ ް ފަރާތުންް ޕ ނަލްގ ް ނަންތައްް ފަރާތްތަކުގ ް ފުރިހަމަވާް ަޝރުޠުް

ފުރިހަމަނުވާްް ަޝރުޠުް މަާޤމުގ ް އަދިް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ް ބައްދަލުވުމ އްގައިް

ފުރިހަމަނުވާްސަބަބުވ ސްްއ ްބައްދަލުވުމުގައިްޕ ނަލްގ ްްްްފަރާތްތަކާއިްަޝރުޠު

ްފަރާތުންްކޮމިޓީއަށްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ް.

ފުރިހަމަވާކަމަށްްް)ށް(ްް ަޝރުޠުް މަާޤމުގ ް ގޮތުގ މަތިންް ގައިވާް )ހ(ް މާއްދާގ ް މިް

ކޮމިޓީންް ހާޒިރުކޮށްް ކޮމިޓީއަށްް ފަރާތްތައްް ހުށަހަޅާފައިވާް ކޮމިޓީއަށްް

ްނ އ ވ ް.އިންޓަވިއުކުރަންވާ

ކޮންމ ްްް)ން(ްް ފުރިހަމަވާް ަޝރުޠުް މަާޤމުގ ް އިންޓަވިއުކުރުމުގައިް ކޮމިޓީންް

އ  މަާޤމަކަށްް އ ް އް ްްފަރާތަކަށްވ ސްް ނޫންކަން،ް ނުވަތަް ާޤބިލުކަންް މީހަކުް

ްއ  ްމަޢުލޫމާތު ްދާއިރާއާްްްްމަޤާމަކާގުޅޭ ްއ  ްނޫންކަން، ްނުވަތަ ްލިބިގ ންވާކަން މީހަކަށް

ްް އ އްވ ސް ދާއިރާްްގުޅޭގޮތުންް އ ް ނޫންކަން،ް ނުވަތަް ހުރިކަންް ތަޖުރިބާއ އްް

އޮތްްޢާންމުްތަޞައްވުރާބ ހޭ މީހ އްގ ްްްްގޮތުންނާއި،ްއ ްްކުރިއ ރުވުމަށްްއޭނާގ ް

ްތަޢާ ްދިނުމަށްްްރުްއަމިއްލަ ްދޭންވާނ އ ވ .)ދިހައ އް(10ްްްްފ އް ްފުރުަޞތ އް ްމިނ ޓުގ 

ްްް)ރ(ްް ޢާންމުންގ ްއ އްވ ސްްަޝކުވާއ އްްވޭތޯްކުރިމަތިލާފައިވާްފަރާތްތަކާްގުޅޭގޮތުން

މީހ އްގ ްމަޢުލޫމާތުްްްްބ ލުމަށްޓަކައިްޢާންމުކޮށްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ .ްއަދިްއ 

ކޮމިޓީއަށްްކަށަވަރުކޮށްދ ވޭނ ްފަރާތ އްްނުވަތަްރިފަރަލްއ އްގ ްގޮތުގައިްއ ްމީހަކުްް
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އ  ފަރާތަކަށްް ްްްްގ ންނަް ކޮމިޓީއާ މަޢުލޫމާތުް ގުޅޭް ްްޙިއްާޞމީހަކާް 5ްކުރުމަށް

ްް އ ޓުމިނ )ފަހ އް( އަދިް ދޭންވާނ އ ވ .ް ފުރުަޞތ އްް ދ ކޮޅަށްްްްްގ ް މީހަކާް

ކޮމިޓީންްބަލަންޖ ހޭްްްްަޝކުވާއ އްްއ އްވ ސްްފަރާތަކުންްކޮމިޓީއަށްްހުށަހަޅާނަމަ،

ްއ ްްބ ލުންތައް ްއޭގ ްްބ ލުމަށްފަހު ްނުވަތަ ްކޮމިްްފަރާތްތަކަށް ްކަނޑައަޅާްތ ރ އިން ޓީން

ބަޔާންކުރުމަށްްް ސަބަބުް ފުރުަޞތ އްްްޓުމިނ )ފަހ އް(5ްްްްފަރާތަކަށްް ގ ް

ްދޭންވާނ އ ވ ް.

އ އަށްފަހު،ްމަާޤމުގ ްަޝރުޠުްފުރިހަމަވާްފަރާތްތަކާްސުވާލުކުރުމަށްްކޮމިޓީގައިްްް)ބް(ްް

ްއ ގޮތުންްމަާޤމުގ ްަޝރުޠުް ްހުޅުވާލަންވާނ އ ވ . ްފުރުަޞތު ްމ ންބަރުންނަށް ހިމ ނޭ

ްފަރާތަކާްސުވާލުކުރުމަށާއިްް ްކޮންމ  ްހުށަހަޅާފައިވާ ްނަން ްކޮމިޓީއަށް ފުރިހަމަވާކަމަށް

ކޮންމ  ޖުމްލަްްްްޖަވާބުދިނުމުގައިް މިނ ޓުގް )ދިހައ އް(10ްްްްމ ންބަރަކަށްް

ްފުރުަޞތ އްްދޭންވާނ އ ވ ް.

)ް)ޅް(ްް ވަގުތުްނިމުމުންްްބމިްމާއްދާގ ް ބަޔާންކޮށްފައިވާްސުވާލާއިްޖަވާބުގ ް ގައިް ް)

ކޮންމ ްް ހުށަހަޅާފައިވާް ނަންް ކޮމިޓީއަށްް ފުރިހަމަވާކަމަށްް ަޝރުޠުް މަާޤމުގ ް

ދުްނުވަތަްރުހުންދިނުމަށްްފ ންނަކަމާމ ދުްްފަރާތ އްްއ ްމަާޤމަށްްޢައްޔަންކުރުމާމް 

ތަޅުމަށްް މަޖިލީހުގ ް ނަގަންވާނ އ ވ .ް ވޯޓުް މ ދުގައިް މ ންބަރުންގ ް ކޮމިޓީގ ް

ްް ކޮމިޓީގ  ފާސްވާނީް ފާސްވާްްް⅔ފޮނުވަންް ވޯޓުންް ދ ބައި(ް )ތިންބައިކުޅަް

ްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގައިްއ ކަންްފާހަގަްކުރަންވާނ އ ވ .ްނަންތަކ ވ .ްއަދި

ްްް)ކ(ްް )މި ްްޅމާއްދާގ ް ވޯޓުްނަގައިްނިމުމުން ގޮތުގ މަތިންް ގައިވާް ކޮމިޓީްރިޕޯޓުްް(ް

ތައްޔާރުކޮށްްއ ްމަާޤމަށްްމީހަކުްނުވަތަްމީހުންްހޮވުމަށްޓަކައިްކޮމިޓީގ ްރިޕޯޓުްް

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ް.

އުނިއިތުރ އްްްމިްމާއްދާގ ްދަށުންްބާއްވާްކޮމިޓީގ ްހުރިހާްބައްދަލުވުމ އްްއ އްވ ސްްްް)އ(ްް

ނުވަތަް މ ދުވ ރިކޮށްް ޓީވީް ނުވަތަް މ ދުވ ރިކޮށްް ރޭޑިއޯް ނ ތިް ގ ނައުމ އްް

މ ދުވ ރިކޮށް ވަސީލަތ އްް މީޑިއާގ ް ްްްް،އ ހ ނިހ ންވ ސްް ގަވާއިދުގ  ވަނ30ްްްްަމިް

 މާއްދާގައިވާްގޮތުގ މަތިންްވަގުތުންްދުރަށްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ް.

ް
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްނައިބުްމަޤާމުންްވަކިކުރުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނުވަތްަް  .41
ް

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް
ްްނުވަތަް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް
ްްމަޤާމުންްްްނައިބުްްްގ ް

ްވަކިކުރުންް
ް

202. ް ްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ) ް100ް ްވަނަް ްމާއްދާގ ް ްހ)ް ްގައިވާް(ް ްގޮތުގ މަތިންް

ްްހުންނަްްމަޤާމުގައިްްނައިބުގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގް ްްނުވަތަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްްމަާޤމުންްްއޭނާ،  މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަްްޙާލަތ އްްްޙާލަތްތަކުންކުރ ްްއަންނަނިވިްްމީހަކަށް

ްް.ވަކިކުރ ވިދާނ އ ވ 

 .ޚިލާފުވުންްއަސްލަކާްްއިސްލާމްދީނުގ  .1ްްް

 .ްްޚިލާފުވުންްކަނޑައ ޅިގ ންްާޤނޫނަކާްނުވަތަްާޤނޫނުއަސާސީއާ .2ްްް

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގް ްްނުވަތަްްމަާޤމުގައިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ  .3ްްް

 .ްކުރުންްކަމ އްްއ ކަށީގ ންނުވާފަދަްކުރުންްްހުރ ްމަާޤމުގައިްނައިބުގ 

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގް ްްނުވަތަްްމަާޤމުގައިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ  .4ްްް

 ް.ނާާޤބިލުވުންްއަދާކުރުމުގައިްމަސްއޫލިއްޔަތުްނައިބުގ 

މަާޤމުންްް(ްށ)ްް ނައިބުް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ް ނުވަތަް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްމަޖިލީހުގ ް ްރައްޔިތުންގ  ްހުށަހ ޅޭނީ ްޤަރާރ އް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގ  ދުރުކުރުމަށް

ްް ބަޔާންކޮށްްްްްތިންބައިކުޅަ)ްް⅓މަދުވ ގ ން ސަބަބުް މ ންބަރުންް ގ ް އ އްބައި(ް

ްލިޔުމަކުންނ ވ ް.ސޮއިކޮށްފައިވާް

ްްމަޖިލީހުގް ްްކަންކަމާމ ދުްްލިޔުމުގައިވާްްމިްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްމައްސަލައ އްްްފ ންނަްްގ ންދަންްްކުރިއަށް،  އ އީްްބަހުސްކުރުމަށްފަހުްްޖަލްސާއ އްގައި

ްްމ ންބަރުންގ ްްބައިވ ރިވިްްްވޯޓުގައިްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްކަމުގައި

ްތަޙްީޤުޤކޮށްްްމައްސަލައ އްްްްއ ،  ކަނޑައަޅައިފިކަމަށްވާނަމަްްއަޣްލަބިއްޔަތުން

ްްއ ގާރަ)11ްްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްބ ލުމަށް ްްކޮމިޓީއ އްްްމ ންބަރުންގ (

ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ ްްކޮމިޓީއަށްްްއ ،  ކަނޑައަޅައި ްްއ ކުލ ވިގ ންވާނީްްކޮމިޓީްްއ .

ްްއ އްްްްމަދުވ ގ ންްްޕާޓީއަކުންްްސިޔާސީްްކޮންމ ްްހިމ ނޭްްްމަޖިލީހުގައިްްރައްޔިތުންގ 

ްް.މައްޗަށ ވ ްމ ންބަރުގ ްްއ އްްއަމިއްލަްއަދިްމ ންބަރާއި

ްްމައްސަލައިގައިްްްއ ،  ފޮނުވުމުންްްްމައްސަލަްްކޮމިޓީއަށްްްމ ންބަރުންގ (ްްއ ގާރަ)11ްްް(ރ)ްް

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްނުވަތަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ކަންކަމަކީްްބަޔާންކޮށްފައިވާ

100ްްްްާޤނޫނުއަސާސީގް ްްވަކިކުރުމަށްްްމަާޤމުންްްމީހަކުްްހުންނަްްްމަޤާމުގައިްްނައިބުގ 
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ްްއަދި، ބަލައިްްމައްސަލައ އްތޯްްފ ތޭްްްޙާލަތްތަކަށްްްކަނޑައަޅާފައިވާްްްމާއްދާގައިްްވަނަ

ް.ްްބަލަންވާނ އ ވ ްލިބ ންހުރިތޯްހ ކިްްކުރިއަށްދ ވޭފަދަްމައްސަލައާއިގ ންްއ 

ްްހާޒިރުވް ްްކޮމިޓީއަށްްްއް ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްްތަޙްީޤުޤކުރުމުގައިްްމައްސަލަް(ްބ)ްް

ް.ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްޙައްުޤްވާހަކަދ އްކުމުގ ްދިފާޢުގައިްއޭނާގ 

ްކޮމިޓީންް(ްޅ)ްް ްމައްސަލަް ްތަޙްީޤުޤކޮށްް ްމަޖިލީހަށް،  ބ ލުމަށްފަހުް ްރިޕޯޓ އްްް

ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ  ްްގ ންދ ވިދާނ ްްކުރިއަށްްްމައްސަލައަކީްްއ ،  ރިޕޯޓުގައިްްއ .

ްމައްސަލައ އް  ނުވަތަް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ކަމުގައިވާނަމަް

ްމައްސަލައ އްްްކޮންމ ްްތުހުމަތުކުރ ވޭްްމައްޗަށްްްނައިބުގް ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ 

ްްބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ ްްކަނޑައަޅައިްްްވަކިން ްމައްސަލައ އްްްކޮންމ ްްއ އިންްްއަދި.

ްސާބިތުކުރުމަށް ްލިބ ންހުރިްް ްހ ކިކަމަށްް ްކޮމިޓީއަށްް ްފ ންނަް ްހ ކިް

ްްނ އ ވ ވާބަޔާންކުރަން ްބޭނުންވާްްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްމައްސަލައ އްްްއ ްްއަދި.

ްް.ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ ްސަބަބު

ްކޮމިޓީގ ް(ކ)ްް ްއ ،  ތަޙްީޤަޤށްފަހުް ްމައްސަލައަކީް ްްކުރިއަށްގ ންދ ވ ންނ ތްް

ްމައްސަލައ އްކަމަށް ްކޮމިޓީއަށްް ްއ ކަމުގ ،  ފާހަގަކުރ ވޭނަމަްް ްްސަބަބުް

ް.ްްބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ 

ްްއ ގާރަ)11ްްްްފ ންނަކަމަށްްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްމައްސަލަް(އ)ްް ްމ ންބަރުންގ ް(

ްކޮމިޓީން ްމައްސަލައިގައި،  ކަނޑައަޅައިް  ނުވަތަް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްްކޮންމ ްްހަމަްްތުހުމަތުކުރ ވޭްްްމައްޗަށްްްނައިބުގ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ 

ްހ ކިްްލިބ ންހުރިްްމައްސަލައ އްގައިްްއ   ،ބަޔާންކޮށްްްވަކިންްްމައްސަލައ އް

  ، ބަޔާންކޮށްްްްސަބަބުްްފ ންނަްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްމައްސަލަްްއ   ،ބަޔާންކޮށް

ްްމަޖިލީހުގް ްްރައްޔިތުންގ   ،ލިބުމުންްްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގް ްްަޤރާރުްްހުށަހަޅާ

ް.ްްބަހުސްކުރަންވާނ އ ވ ްއ ކަމާމ ދުްޖަލްސާއ އްގައި

ްްއ ގާރަ)11ްްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ވ)ްް ްްމައްސަލަްްްއ ްްކޮމިޓީންްްްމ ންބަރުންގ (

ްްއ ކަމާމ ދުވ ސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަްްނުފ ންނަކަމަށްްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށް

ްވޯޓަކުންްްްނަގާްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ،  ބަހުސްކުރުމަށްފަހުްްްމަޖިލީހުގައި

ްމ ންބަރުންގ ްްބައިވ ރިވިްްވޯޓުގައިްްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ 

ްްް.ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ ްގޮތ އްްށްމަޖިލީހަްއަޣްލަބިއްޔަތުން
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ްްގ ންދިއުމަށްްްކުރިއަށްްްމައްސަލަްްްކޮމިޓީންްްމ ންބަރުންގް (ްްއ ގާރަ)11ްްް(މ)ްް

ްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ްްލިޔުންްްްފޮނުވާްްްބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަްްފ ންނަކަމަށް

ްްމައްޗަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ،  ހުށަހަޅައިްްމައްސަލަްްއ ްްމަޖިލީހަށް،  ލިބުމުން

ްމ ންބަރުންގ (ްްތިނ އް)3ްްްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްމަޖިލީހުގ ްްއުފުލުމަށްްްދަޢުވާ

ްް.އ ކުލަވާލަންވާނ އ ވ ްކޮމިޓީއ އް

ްްކުރ ވޭްްމަޖިލީހުގައިްްބަހުސްްްދަޢުވާއ އްގް ްްކުރ ވޭްްމައްޗަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ް(ފ)ްް

ްރައްޔިތުންގ ،  ހިނދު ްމަޖިލީހަށްް ްޖަވާބުދާރީވުމުގ ،  ހާޒިރުވ ް ްފުރުަޞތުް

ްްދޭންވާނ އ ވ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއޭނާގ ްްފުރުަޞތުގައިްްދޭްްއޭނާއަށް.

ްްބޭނުންކުރުމުގ ްްވަކީލުން(ްްއްތިނ )3ްްްްގިނަވ ގ ންްްމަސައްކަތްކުރުމަށްްްދިފާޢުގައި

ް.ދޭންވާނ އ ވް ްއޭނާއަށްްފުރުަޞތު

ްްތުހުމަތަކާްހަމަކޮންމ ްލިޔުމުގައިވާްފޮނުވާްކޮމިޓީންްމ ންބަރުންގ (ްއ ގާރަ)11ްް(ދ)ްް

ްހަމަކޮންމ ،  ބ ހޭގޮތުން ްދަޢުވާއަކާް ްބ ހޭގޮތުންް ްވަކިވަކިންްް ްްމަޖިލީހުގައިްް

ްް.ބަހުސްކުރަންވާނ އ ވ 

ްްބަހުސްގައިްްދަޢުވާއ އްގ ްްކޮންމ ،  ބަހުސްކުރުމަށްްްމަޖިލީހުގައިްްްރައްޔިތުންގ ް(ްތ)ްް

ްްގިނަވ ގ ންްްގަޑިއިރަށްވުރ (ްްދޭއް)2ްްްްޖުމްލަްްކަނޑައަޅުމުގައިްްވަގުތުްްހޭދަކުރާނ 

ްް.ނުވާނ އ ވ 

ްްޖަލްސާއ އްގައިްްސިއްރުްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  ނިމުމަށްފަހުްްބަހުސްް(ލ)ްް

ްްމ ންބަރުންްްގޮތަކާބ ހޭގޮތުންްްފ ންނަްްނިންމުމަށްްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ 

ްްބަހުސްކުރާނީއ ވ  ްރައްޔިތުންގ ްްޖަލްސާއ އްގައިްްްހުޅުވާލ ވިފައިވާ،  އ އަށްފަހު.

ްްއަހާނީއ ވ ްްވޯޓަށްްްބ ލުމަށްްްްފ ންނަގޮތ އްްްމަޖިލީހަށް ،  މަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ .

ްކޮންމ ްްލިޔުމުގައިވާްްފޮނުވާފައިވާްްކޮމިޓީންްްމ ންބަރުންގް (ްްއ ގާރަ)11ްް

ްްވޯޓަށްްްްސާބިތުވޭތޯްްއ ކަމ އް،  ގޮތަށްްްތުހުމަތުކޮށްފައިވާްްއ ،  ތުހުމަތަކަށް

ްްއަހަންވާނ އ ވ   ⅔ްްމަޖިލީހުގ ްްމުޅިްްްސާބިތުވާނީްްކަމ އްްްއ އްވ ސްްްއ އިން.

ްް.ލިބިގ ންނ ވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުގ ް(ްދ ބައިްތިންބައިކުޅަ)

ްމިދ ންނ ވިް(ގ)ްް ްގޮތުގ މަތިންް ްއ އިންް ްއ އްވ ސްް ްތުހުމަތ އްްް ްސާބިތުވ އްޖ ްް

ްގޮތުގ މަތިންްްްގައިވާ(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ100ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގް ، ކަމުގައިވާނަމަ

،  ކަމަށްވާނަމަްްފާސްވ އްޖ ްްއ ގޮތަށް.ްްވަކިވާނ އ ވ ްްމަާޤމުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ްްހިނދުންްްްއ ްްފ ށިގ ންްްްއ ހިސާބުންްްއިސްތިޢުފާއ އްނ ތިްްއިތުރުްްހުށަހަޅަންޖ ހޭ

ްްވަކިވީއ ވ ްްމަާޤމުންްްއޭނާްްފ ށިގ ން ްްޖިނާއީްްްވަކިކުރ ވުނީްްމަާޤމުންްްއޭނާްްއަދި.

ްްދަޢުވާްްްޖިނާއީްްމައްޗަށްްްކުށުގ ްްއޭނާކުރި،  ކަމުގައިވާނަމަްްްކޮށްގ ންްްކުށ އް

 ް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްދައުލަތަށްްްޙައްުޤްއުފުލުމުގ 

ް

ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްްނުވަތަް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްްމަޤާމުންްްްނައިބުްްްގ ް

ްްވަކިކުރުމުގ ް
ްްމައްސަލަް

ްކޮމިޓީްްްދިރާސާކުރާް

203. ް ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ202ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ހ) ްްކޮމިޓީގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައިް(

(ްހައ އް)6ްްްްމަދުވ ގ ންްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްގ ންދަންވާނީްްކުރިއަށްްްބައްދަލުވުމ އް

ްްބައްދަލުވުމ އްގައ ވ ްްހާޒިރުވ ތިބޭްްމ ންބަރުން ްްއ އްވ ސްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްއަދި.

ް.ްންނ ވ އަޣްލަބިއްޔަތުްްމ ންބަރުންގ ްްޖުމްލަްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްނިންމަންވާނީްްނިންމުމ އް

ްްފުރަތަމަްްކޮމިޓީގ ްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ202ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިް(ްށ)ް

ްްސައުވީސް)24ްްްްމަދުވ ގ ންްްބާއްވަންވާނީްްބައްދަލުވުން ްްނޯޓިސްްްްގަޑިއިރުގ (

ްްދ މ ދުގައިްބައްދަލުވުމުގ (ްދޭއް)2ްްކޮމިޓީގ ްއަދި.ްްދިނުމަށްފަހުގައ ވ ްލިޔުމުން

ްްބާރަ)12ްް ްްއޮންނަްްވިދިގ ން،  ހޭދަވާނަމަްްވަގުތުްްގިނަްްއިރަށްވުރ ްްގަޑި(

 ް.ދޭންވާނ އ ވ ްްއުސޫލުންްއ ްހަމަްްނޯޓިސްވ ސްްބައްދަލުވުމުގ 

ް

ރައީސްްގަވާއިދާްޚިލާފުވުންް  .42 ްމަޖިލީހުގް 
 

ްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް

ްވުންްޚިލާފުްްްގަވާއިދާް
204. ް ްްް(ހ) މި ރައީސް،ް މަޖިލީހުގ ް ޖަލްސާއ އްގައިް ކަމ އްްްމަޖިލީހުގ ް ޚިލާފަށްް ގަވާއިދާް

ކުރާކަމަށްްމ ންބަރަކަށްްފ ނިއްޖ ނަމަްނިޒާމީްމައްސަލައ އްގ ްގޮތުގައިްއ ކަންްް

ްފާހަގަކުރުމުގ ްޙައްުޤްއ ްމ ންބަރަކަށްްލިބިގ ންވ އ ވ ް.

މަޖިލީހުގ ްޖަލްސާތަކުންްބޭރުގައިްމަޖިލީހުގ ްކަންކަންްހިންގުމުގައިްމަޖިލީހުގ ްްް(ްށ)ްް

ްް މި ފ ނިއްޖ ނަމަްްރައީސް،ް މ ންބަރަކަށްް ކުރާކަމަށްް ކަމ އްް ޚިލާފަށްް ގަވާއިދާް

މ ންބަރަކަށްް އ ް ޙައްުޤް އ ންގުމުގ ް ރައީސަށްް މަޖިލީހުގ ް ލިޔުމަކުންް އ ކަންް

ްލިބިގ ންވ އ ވ ް.

ލަތުގައިވ ސްްމަޖިލީހުގ ްްޙާމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްދ ްްް)ން(ްް

ނިޒާމީްް މ ންބަރަކުް ޚިލާފުކަމ އްކަމަށްް ގަވާއިދާް ކަމަކީް ކުރިް ރައީސްް

މައްސަލައ އްގ ްގޮތުގައިްނުވަތަްލިޔުމުންްފާހަގަކޮށްްހުށަހަޅައިފިނަމަ،ްއ ްކަމަށްް
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ންްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްކުރިގޮތްްނުވަތަްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްޖަވާބުދާރީވ ،ްއ ކަ

ްސަބަބުްއ ްމައްސަލައ އްްހުށަހ ޅިްމ ންބަރަކަށްްއޮޅުންްފިލުވައިދޭންވާނ އ ވ ް.
 

ރައީސްްނުވަތަްނައިބުް  .43 ްރައީސްްމަޤާމުންްވަކިކުރުންްްްމަޖިލީހުގް 
ް

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްމަޤާމުންް
ްްވަކިކުރުމަށްް

ްފާސްކުރުންް

205. ް )ބ(82ްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްްް(ހ) މާއްދާގ ް ގައިް،  )ޅ(ްް،ވަނަް )ކ(ް އަދިް

ްް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮތުގ މަތިން ¼ ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްޖުމްލަްމ ންބަރުންގ 

މ ންބަރުންނަށްްް)ހަތަރުބައިކުޅަ މަދުނޫންް މ ންބަރުންނަށްވުރ ް ް،އ އްބައި(ް

އ ްމައްސަލަްމަޖިލީހަށްްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްމަާޤމުންްވަކިކުރުމަށްްފ ނިއްޖ ނަމަް

ްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ް.

ހުށަހ ޅޭނީް(ްށ)ްް މަޖިލީހަށްް ވަކިކުރުމަށްް މަާޤމުންް ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް ، މިގޮތުންް

މަޖިލީހުގ ްމ ންބަރުންގ ްތ ރ އިންްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްޖުމްލަްމ ންބަރުންގ ްް

ޢަދަދ އްގ ްްް)ހަތަރުބައިކުޅަްް¼ މަދުނޫންް މ ންބަރުންނަށްވުރ ް އ އްބައި(ް

މައްސަލައ އްގ ްގޮތުގައިްހުށަހަޅާްަޤރާރުްމަޖިލީހަށްްް،ލިޔ ްސޮއިކޮށްް،މ ންބަރުން

ފޮނުވާްލިޔުމުގައިްމަާޤމުންްވަކިކުރުމަށްްްްްފޮނުވުމުންނ ވ .ްމިގޮތަށްްމިްަޤރާރު

ްފ ންނަްސަބަބުްބަޔާންކޮށްފައިްއޮންނަންވާނ އ ވ ް.

ްްއ ްް،ލިބުމުންްްށްްމަޖިލީހަްްަޤރާރުްްފޮނުވާްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްްދުވަހުގް (ްްތިނ އް)3ްްްްބަންދުނޫންްްްރަސްމީްްގިނަވ ގ ންްްލިބޭތާްްލިޔުންްްޤަރާރުގ 

ްްމަޖިލީހުގް ްްމ ންބަރުންނަށާއިްްޢާންމުްްްއަމީންްްނޯޓިސްްްްޤަރާރުގ ްްއ ،  ތ ރޭގައި

ްދުވަހުގ (ްްސާދަ)14ްްްްްފ ށިގ ންްްތާރީޚުންްްނޯޓިހުގ ްްއ ،  ދިނުމަށްފަހުްްރައީސަށް

ްްދުވަހަކުްްނޫންްްބަންދުްްްރަސްމީްްއަންނަްްއަވަހަށްްްއ ންމ ، ދިނުމަށްފަހުްްއްމުއްދަތ 

ް.ްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްަޤރާރުްއ ްޖަލްސާއަށްްބާއްވާ

ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްހަމަވ ގ ންްްމުއްދަތުްްނޯޓިހުގ ްްގައިވާ(

ްްއ ވަގުތު،  ހުށަހ ޅުމަށްފަހުްްޖަލްސާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްަޤރާރ އްްްްވަކިކުރުމުގް ްްމަާޤމުންް

ްނުވަތަ،  ބަހުސްކުރ ވޭނީްްކަމަކާމ ދުްްއ އްވ ސްްްްއ ހ ންްްްހުށަހ ޅިފައިވާްްމަޖިލީހަށް

ްްަޤރާރާމ ދުްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގް ،  ނިންމަންވާނީްްްގޮތ އް

ް.ްނިންމުމަށްފަހުގައ ވް ްގޮތ އް
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ްހުށަހަޅަންްްމަޖިލީހަށްްްަޤރާރ އްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްބ)ްް

ްބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްހުށަހ ޅިފައިވާްްނުވަތަްްހަމަޖ ހިފައިވާ

ްްރައީސ ވ ްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ  ްްދަށުންްްްމާއްދާގ ްްވަނ206ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމި.

ްހުށަހަޅަންްްމަޖިލީހަށްްްޤަރާރ އްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްރައީސްގ ްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ 

ްބަލަހައްޓާނީްްރިޔާސަތުްްޖަލްސާއ އްގ ްްހުށަހ ޅިފައިވާްްނުވަތަްްހަމަޖ ހިފައިވާ

ް.ްްރައީސ ވ ްމަޖިލީހުގ 

ްްކުރާްްްމަޖިލީހުގައި،  ޤަރާރ އްގައިްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްޅ)ްް

ް.ނުވާނ އ ވ ްްދިގުވ ގ ންްްގަޑިއިރަށްވުރ (ްްތިނ އް)3ްްްްޙާލ އްގައިްްއ އްވ ސް،  ބަހުސް

ްމަޖިލީހުގ ް(ކ)ްް ްރައީސްގ ް ްމަާޤމުންް ްވަކިކުރުމުގް ް ްަޤރާރ އްްް ްްހިނގަމުންދާްް

ްްވާހަކަދައްކަންްްމ ންބަރަކުްްްޢަދަދާއިްްމ ންބަރުންގ ްްވާހަކަދައްކާން ،  ޖަލްސާއ އްގައިް

ްްމަޖިލީހުގ ްްއަދި.ްްކޮމިޓީންނ ވ ްްޢާންމުްްކަނޑައަޅާނީްްދިގުމިންްްފުރުަޞތުގ ްްލިބޭ

ްްއ ްްޢަދަދާއިްްފުރުަޞތުގ ްްލިބިދޭްްްވާހަކަދ އްކުމަށްްްދިފާޢުގައިްްއޭނާގ ްްރައީސަށް

ްްދިފާޢުގައިްްއޭނާގ  .ކޮމިޓީންނ ވ ްޢާންމުްކަނޑައަޅާނީވ ސްްދިގުމިންްފުރުަޞތުގ 

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްޙައްުޤްވާހަކަދ އްކުމުގ 

ްްޤަރާރ އްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްމީހަކުްްހުރިްްކަމުގައިްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް(އ)ްް

ްްމ ންބަރުންގ ްްބައިވ ރިވިްްްވޯޓުގައިްްްހާޒިރުވް ްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ 

ްްއޭނާގ ްްމަާޤމުންްްކަމުގ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްރުމުންްފާސްކުްްއަޣްލަބިއްޔަތުން

 ް.ވަކިވީއ ވ 

ް

ްްނައިބުްްްމަޖިލީހުގ ް

ްްމަޤާމުންްްްރައީސްް
ްްވަކިކުރުމަށްް

ްފާސްކުރުންް

205ްްްގަވާއިދުގ ްްމިްްގުޅިގ ންްްމައްސަލައާްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްއާމ ދުރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް .206

ްްމައްޗަށްވ ސްްްްރައީސްގ ްްނައިބުްްްމަޖިލީހުގ ،  އުސޫލުތައްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްްމާއްދާގައިްްވަނަ

ްް.ހިނގާނ އ ވ 
 

ވޯޓުްނ ގުންްްްވަޒީރުންގ ްމަޖިލީހުގ ްމ ންބަރ އްގ ްއިތުބާރުް  .44 ްނ ތްކަމުގް 
 

ްްވަޒީރުންގ ް
ްްމަޖިލީހުގ ް

ްްމ ންބަރ އްގ ް

207. ް ްސަބަބު،  މ ންބަރުން(ްްދިހައ އް)10ްްްްމަދުވ ގ ންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ހ)

ްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ްްހުށަހ ޅުމަކުންްްހުށަހަޅާްްސޮއިކޮށް،  ބަޔާންކޮށް

ްް.ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގ ްނ ގުމަށްްވޯޓ އްްނ ތްކަމުގ ްއިތުބާރު
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ްްނ ތްކަމުގ ްްްއިތުބާރުް
ްނ ގުންްްްވޯޓުް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ް ްްރައްޔިތުންގ ްްމ ދުްްހުށަހ ޅުމަކާްްފަދަްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ްްކުރިންްްދުވަސް(ްްސާދަ)14ްްްްފ ށުމުގ ްްބަހުސްްްމަޖިލީހުގައި

ްްއަނގަބަހުންނާއިްްބަހުސްގައިްްއ ްްއަދި.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްއ ކަންްްމ ންބަރަކަށްްްއ 

ްްވަޒީރަކަށްްްއ ްްޙައްޤުްްްމަސައްކަތްކުރުމުގ ްްދިފާޢުގައިްްްއޭނާގ ްްލިޔުމުން

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ްްމަޖިލީހުގައިްްްހުށަހ ޅުމަކާމ ދުްްްފަދަްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްދޭއް)2ްްްްޖުމްލަްްބަހުސްކުރ ވޭނީ ްްގަޑިއިރ ވ ( ްްމ ންބަރުންްްބަހުސްގައިްްމިް.

ްްމާއްދާގައިވާްްްވަނ108ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްދ ވޭނީްްްވަގުތުްްވާހަކަދ އްކުމަށް

ްް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ 

ްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ްްނ ތްކަމަށްްްއިތުބާރުްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ް(ރ)ްް

ްއ ްްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމ ންބަރުންގ ްްޖުމްލަްްމަޖިލީހުގ ،  ބ ލޭނީްްްފާސްވ އްޖ ކަމަށް

ްް.ލިބިއްޖ ނަމައ ވ ްހުށަހ ޅުމަށްްނ ތްކަމުގް ްއިތުބާރުްމ ންބަރ އްގ 

ްްނ ތްކަމަށްްްްއިތުބާރުްްމ ންބަރ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްވަޒީރުންގ ްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ް(ްބ)ްް

ްް.ވަކިވީއ ވ ްމަާޤމުންްއޭނާގ ްްމ ންބަރަކުްއ ، ފާސްކޮށްފިނަމަ
 

ްމަޤާމުންްވަކިކުރުންް  ފަނޑިޔާރަކުް  .45
 

ްްކުްފަނޑިޔާރަް

ްވަކިކުރުންްްްމަޤާމުންް
208. ް ްްމީހަކުްްއ ްްމަާޤމަށްްްފަނޑިޔާރުކަމުގ ްްކުރ ވޭނީްްވަކިްްމަާޤމުންްްފަނޑިޔާރަކުް(ހ)

ްްފަނޑިޔާރަކުްްއ ްްޢަމަލ އްްްއ ކަށީގ ންނުވާފަދަްްމަާޤމާއިްްއ ްްނުވަތަ،  ާޤބިލުނޫންކަމަށް

ްްއް ްްަޤބޫލުކުރ ވިގ ންްްކޮމިަޝނަށްްްސަރވިސްްްޖުޑީޝަލްްްކޮށްފައިވާކަމަށް

ްްމަޖިލީހުގ ްްހުށަހަޅައިްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ްްވަކިކުރުމަށްްްމަާޤމުންްްފަނޑިޔާރަކު

(ްދ ބައިްްތިންބައިކުޅަ)ްް⅔ްްމ ންބަރުންގް ްްބައިވ ރިވިްްވޯޓުގައިްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއަށް

ް.ފާސްވުމުންނ ވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންގ ް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ް ްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްފަނޑިޔާރަކުްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްމަޖިލީހުގައިްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަންްްހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްމައްސަލައ އް

ްމައްސަލަްްްމިްްނުލައިްްބަހުސްކުރުމަކާްްމަޖިލީހުގައި  ،މަށްފަހުއިޢުލާންކުރު
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ްދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ްރައްޔިތުންގ ް ްމަޖިލީހުގ ް ްިޝއަރީޑީްޖުް ްކޮމިޓީއަށްް

ް.ްްފޮނުވަންވާނ އ ވ 

ްްމަާޤމުންްްްފަނޑިޔާރުންްްކޮމިޓީންްްޝިއަރީޑީްޖުްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް(ްނ)ްް

2008/10ްްްނަންބަރުްްާޤނޫނުްްބަލާނީްްދިރާސާކުރުމުގައިްްމައްސަލަްްވަކިކުރުމުގ 

ްތުތައްއައިޖުރާްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްްގައި(ްްާޤނޫނުްްގ ކޮމިަޝނުްްްސަރވިސްްްޖުޑީޝަލް)

ްް.ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯއ ވ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްނ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްިޝއަރީޑީޖު ްކޮމިޓީންް ްފަނޑިޔާރުންް ްމަާޤމުންް ްވަކިކުރުމުގ ް ްްމައްސަލަްް

ްްމައްސަލައާްްއ   ،ހުށަހ ޅުމުންްްްމަޖިލީހަށްްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ   ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ްްގަޑިއިރ ވ (ްްދޭއް)2ްްްްގިނަވ ގ ންްްސްކުރ ވޭނީބަހުްްމަޖިލީހުގައިްްގުޅޭގޮތުން ްްމި.

ްވަނ108ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްދ ވޭނީްްވަގުތުްްވާހަކަދ އްކުމަށްްްމ ންބަރުންްްބަހުސްގައި

ްް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ ްމާއްދާގައިވާ
 

ްްމީހުންްްްތިބޭްްްތަކުގައިްްްމަޤާމުްްްމުސްތަޤިއްލުްްްމ ންބަރުންނާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްްމުސްތަޤިއްލުް  .46
ްމައްސަލަްްްވަކިކުރުމުގ ްްްމަޤާމުންް

ް
ްްޖުޑީޝަލްް

ްްސަރވިސްް
ްްކޮމިޝަނަށްް

ްްޢައްޔަންކުރ ވޭް
ްްމަޤާމުންްްްމީހުންް

ްވަކިކުރުންް

209. ް ްްޖުޑީޝަލްްްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްވަނ165ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)

ްމީހަކުްްއ ްްވަކިކުރާނީްްމަާޤމުންްްއ ްްމީހުންްްޢައްޔަންކުރ ވޭްްކޮމިަޝނަށްްްސަރވިސް

ްޙައިސިއްޔަތުންްްްމަާޤމ އްގް ްްކިވަްްއަދި.ްްފަރާތުންނ ވ ްްކުރިޢައްޔަންްްކޮމިަޝނަށްްްއ 

ްްމ ންބަރުކަމުންްްކޮމިަޝނުގ ްްސަރވިސްްްޖުޑީޝަލްްްމީހުންްްޢައްޔަންކުރ ވިފައިވާ

ްް.ވަކިވުމުންނ ވ ްމަޤާމަކުންްއ ްމީހަކުްއ ްވަކިވާނީ

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްސަރވިސްްްޖުޑީަޝލް  ،ގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްރައްޔިތުންގ ްްްމ ންބަރުކަމަށްްްކޮމިަޝންގ ްްއ ްްތ ރ އިންްްމ ންބަރުންގ ްްކޮމިަޝނުގ 

ްްމަޖިލީހުގް ްްރައްޔިތުންގ ްްވަކިވާނީްްމަާޤމުންްްމ ންބަރުންްްކަނޑައަޅާްްމަޖިލީހުން

ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންްްމ ންބަރުންގ ްްބައިވ ރިވިްްވޯޓުގައިްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއ އްގައި

 ް.ފާސްވުމުންނ ވ 

ް
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ްްމުސްތަޤިއްލުް

ްްމުއައްސަސާތަކުގ ް
ްްމ ންބަރުންނާއިް

ްްމަޤާމުްްްމުސްތަޤިއްލުް
ްްމީހުންްްްތިބޭްްްތަކުގައިް

ްވަކިކުރުންްްްމަޤާމުންް

210. ް ްްތަކުގައިްްމަާޤމުްްްމުސްތަިޤއްލުްްްމ ންބަރުންނާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމުސްތަިޤއްލުް(ހ)

ްގޮތުގ މަތިންްްނުއަސާސީގައިވާާޤނޫްްްމައްސަލަްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްމީހުންްްތިބޭ

ްް.ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންގ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ް ްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމުސްތަިޤއްލުްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(

ްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްމީހުންްްތިބޭްްތަކުގައިްްމަާޤމުްްމުސްތަިޤއްލުްްމ ންބަރުންނާއި

ްްމަޖިލީހުގައިްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ކަންްްހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްމައްސަލައ އް

ްމައްސަލަްްްމިްްނުލައިްްބަހުސްކުރުމަކާްްމަޖިލީހުގައި،  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު

ްދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ްރައްޔިތުންގ ް ްމަޖިލީހުގ ް ްކަމާގުޅޭް ްްކޮމިޓީއަށްްް

ްް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ 

ްްމަޖިލީހުގް ްްރައްޔިތުންގ ްްގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް)ން(ްް

ްްމުސްތަިޤއްލުްްމ ންބަރުންނާއިްްމުއައްސަސާތަކުގ ްްމުސްތަިޤއްލުްްކޮމިޓީންްްކަމާގުޅޭ

،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުްްމައްސަލަްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްމީހުންްްތިބޭްްތަކުގައިްްމަާޤމު

ްްމަޖިލީހުގައިްްގުޅޭގޮތުންްްމައްސަލައާްްއ ، ށަހ ޅުމުންހުްްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީގ 

ްްގަޑިއިރ ވ (ްްދޭއް)2ްްްްގިނަވ ގ ންްްބަހުސްކުރ ވޭނީ ްްމ ންބަރުންްްްބަހުސްގައިްްމި.

ްްމާއްދާގައިވާްްްވަނ108ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްދ ވޭނީްްްވަގުތުްްވާހަކަދ އްކުމަށް

ްްް.ގޮތުގ މަތިންނ ވ 

ްްތަކުގައިްްމަާޤމުްްްމުސްތަިޤއްލުްްްމ ންބަރުންނާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމުސްތަިޤއްލުްް(ރ)ްް

ްްމަާޤމުންްްފަރާތްތައްްްއ   ،ބ ލޭނީްްވަކިވ އްޖ ކަމަށްްްމަާޤމުންްްމީހުންްްތިބޭ

ްްބައިވ ރިވިްްވޯޓުގައިްްހާޒިރުވ ްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްވަކިކުރުމަށް

ްް.ފާސްވުމުންނ ވ ްއަޣްލަބިއްޔަތުންްމ ންބަރުންގ 

ްްތަކުގައިްްމަާޤމުްްްމުސްތަިޤއްލުްްްމ ންބަރުންނާއިްްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމުސްތަިޤއްލުް(ްބ)ްް

ްފަރާތްތައްްްއ   ، ފާސްކޮށްފިނަމަްްމަޖިލީހުންްްްވަކިކުރުމަށްްްމަާޤމުންްްމީހުންގ ްްތިބޭ

ްް.ވަކިވީއ ވ ްްމަާޤމުން
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ްދައުލަތުގ ްބަޖ ޓުްހުށަހ ޅުންް  .47
 

ްްޓުްބަޖ ްްްދައުލަތުގ ް

ްހުށަހ ޅުންް
211. ް ،  ގޮތުގ މަތިންްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްްގައިް(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ96ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)

ްްދުވަހުގް ްްވަނ1ްްަްްގ މަހުްްނޮވ ންބަރުްްއަހަރ އްގ ްްކޮންމ ްްލަސްވ ގ ންްްއ ންމ 

ްްމިނިސްޓަރްްމަޖިލީހަށްްްރައްޔިތުންގ ،  ޓުބަޖ ްްދައުލަތުގ ްްއަހަރ އްގ ްްއ ްްކުރިން

ް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްފިނޭންސްްއޮފް

ްމަޖިލީހުގ ްްތަފްޞީލުްްްބަޖ ޓާގުޅޭްްޖަލްސާގައިްްހުށަހަޅާްްމަޖިލީހަށްްްބަޖ ޓުްްދައުލަތުގް ް(ްށ)ްް

ްްއޮފްްްމިނިސްޓަރްްއިންތިޒާމުްްލިބޭނ ްްމ ންބަރުންނަށްްްމ ދުވ ރިކޮށްްްރައީސް

ްް.ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ ްފިނޭންސް

ްްމަޢުލޫމާތުގް ްްދ ވޭްްމ ންބަރުންނަށްްްގޮތުގ މަތިންްްބުނ ފައިވާްްގައި(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

ްމިްްހިނދ އްގައިްްއ ދިއްޖ އްްްހޯދަންްްމަޢުލޫމާތ އްްްވަކިްްމ ންބަރަކުްްއިތުރަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ213ްްަްްގަވާއިދުގ  ްއ ްްތ ރޭގައިްްމުއްދަތުގ ްްބުނާްްގައި(

ްް.ފޯރުކޮށްދޭންވާނ އ ވ ްފިނޭންސްްއޮފްްްމިނިސްޓަރްްމަޢުލޫމާތ އްްްއ ްްމ ންބަރަކަށް

ްްމާލިއްޔަތުްްދިރާސާކުރާނީްްބަޖ ޓުްްއ   ،ހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްބަޖ ޓުްްދައުލަތުގ ް(ރ)ްް

ްްނަމަކީްްްކޮމިޓީގ ްްމި.ްްކޮމިޓީއަކުންނ ވ ްްގުޅިފައިވާްްކޮމިޓީގ ްްއިްޤތިޞާދީްްކޮމިޓީއާއި

 .އ ވ "ްކޮމިޓީްްދިރާސާކުރާްބަޖ ޓުް"

ް

ްބަޖ ޓުް ްްދިރާސާކުރާްް
ްްކޮމިޓީގ ް

ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްް

212. ް ްްހަތ އް)7ްްްްލިބޭތާްްބަޖ ޓުްްކޮމިޓީއަށްްްދިރާސާކުރާްްބަޖ ޓުް(ހ) ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (

ްބަޖ ޓުގ  ްއަންނަނިވިް ްކަންކަމާް ްގުޅޭގޮތުންް ްކޮމިޓީގް ް ްބައްދަލުވުމ އްް

ްް.ބާއްވަންވާނ އ ވ 

ްްް1.ްްް މާލީގޮތުންްދައުލަތުންްހުށަހަޅާފައިވާްޢާންމުްބަޖ ޓަރީްސިޔާސަތުތަކާއި

އިްޤތިޞާދީ ްނުވަތަް ހުށަހ ޅުމުގައިްްް ބަޖ ޓުް ވާނ ކަމަށްް ގޮތުންް

ްއަދި؛ ަޤބޫލުކޮށްފައިވާްކަންތައްތައް

ވަކިގޮތަކަށްްްް.2ްްް ހިމ ނުމުގައިް ޢަދަދުތައްް ހިމަނާފައިވާް ބަޖ ޓުގައިް އ ް

ްްްްއިްޤތިާޞދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާްްގޮތުންްނުވަތަްމާލީގޮތުންްހިނގާނ ކަމަށް

ްކަންތައްތައް.
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ްމަނިޓަރީްްމޯލްޑިވްސްްވަޒީރާއިްްމާލީްްދިރާސާކުރުމުގައިްްބަޖ ޓުްްގޮތަށްްްބުނ ވިދިޔަް(ްށ)ްް

ްމުހިންމުކަމަށްްްކޮމިޓީއަށްްްއަދިވ ސްްްޖ ނ ރަލްްްއޮޑިޓަރްްގަވަރުނަރާއިްްއޮތޯރިޓީގ 

ްދ ކޭގޮތްްްފަރާތްތަކުންްއ ްލިޔުމުންްނުވަތަްހާޒިރުކޮށްްފަރާތްތައްްއ ހ ންްފ ންނަ

ްް.ންވާނ އ ވ ސާފުކުރަް

،  ވީނަމަވ ސްްްބަޔާންކޮށްފައިްްމާއްދާއ އްގައިްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގ ްްމިްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންް(ްނ)ްް

ްްޤައުމީްްްބާއްވާނީްްބައްދަލުވުންތައްްްކޮމިޓީގ ްްބާއްވާްްގޮތުގ މަތިންްްބުނ ވިދިޔަ

ްްކޮމިޓީގް ،  ސަބަބަށްޓަކައިްްއ ްްހަމައ ކަނި،  ހިމ ނޭކަމަށްޓަކައިްްކަމ އްްްްސަލާމަތުގް 

ްްމަށްއުގ ންދިްްކުރިއަށްްްގޮތުގައިްްބައްދަލުވުންތަކ އްގ ްްސިއްރުްްބައްދަލުވުންތައް

ްް.ގޮތުގައ ވ ްްކޮމިޓީތަކ އްގ ްހުޅުވާލ ވިފައިވާްހިނދަކުްްފާސްނުކުރާހާްކޮމިޓީން

ްްކޮންމް ްްގޮތުގައިްްކަންތައްތަކ އްގ ްްބަލަންޖ ހޭްްއިތުރަށްްްކޮމިޓީންްްދިރާސާކުރާްްބަޖ ޓުް(ރ)ްް

ްްބޭނުންކުރަމުންދާްްއިދާރާއިންްްއ ްްބަޖ ޓުްްދޫކޮށްފައިވާްްއިދާރާއަކަށްްްވަކިްްއަހަރަކު

ްް.ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްޚިޔާލުްފ ންނަްކަމާގުޅޭގޮތުންްްކުރުމަށްފަހުްދިރާސާތައްްގޮތުގ 

ްްއަހަރަކަށް،  ތ ރޭގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގް ްްއުފުލަންޖ ހޭްްްކޮމިޓީންްްދިރާސާކުރާްްބަޖ ޓުް(ްބ)ްް

ްްފާޅުކުރާްްމ ންބަރުންްްތަޅުމުގައިްްމަޖިލީހުގ ްްގުޅޭގޮތުންްްބަޖ ޓާްްހުށަހ ޅޭ

ްދައުލަތުގ ،  ޚިޔާލުތަކާއި ްކަމާބ ހޭް ްއިދާރާތަކުގ ް ްޚިޔާލުތަކަށްް ްކޮމިޓީންްް

ް.ްްރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ 

ްބަޖ ޓުްްްކޮމިޓީންްްޢާންމުްްތ ރޭގައިްްހަފްތާގ (ްްދޭއް)2ްްްްްހުށަހަޅާތާްްބަޖ ޓުްްމަޖިލީހަށްް(ްޅ)ްް

ްދިރާސާކުރާ ްކޮމިޓީއަށްް ްއަންނަނިވިް ްކަންކަމާް ްގުޅޭގޮތުންް ްރިޕޯޓ އްްް

ްް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ 

ްގުޅޭގޮތުންްްްކަންކަމާްްހިމ ނޭްްދާއިރާގައިްްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްކޮމިޓީގ ްްއ ް.1ްްް

ް.ޚިޔާލުތައްްފ ންނަްކޮމިޓީއަށްްއ ްގުޅޭގޮތުންްބަޖ ޓާްހުށަހަޅާފައިވާ

ްމަސްއޫލިއްޔަތުގ ްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްތ ރޭގައިްްއަހަރުގް ްްހުށަހަޅާފައިވާްްބަޖ ޓުްްއ ް.2ްްް

ްދާއިރާއާ ްގުޅޭގޮތުންް ްހިނގަމުންދާް ްކަންކަމަށްް ްއިތުރުްް ްޚަރަދުްް

ްނުވަތަް،  ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާް ްޚަރަދަށްް ްއިތުރުްް

 ް.އ ކަންްކަމަށްވާނަމަްބަދަލުގ ންނަންޖ ހޭނ 

ް
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 ބަހުސްްްްބަޖ ޓުގ ް

ް
213. ް 7ްްްފ ށިގ ންްްތާރީޚުންްްހުށަހަޅާްްބަޖ ޓުްްގ ންދަންވާނީްްކުރިއަށްްްބަހުސްްްބަޖ ޓުގ ް(ހ)

ްް.ދިނުމަށްފަހުގައ ވ ްމުއްދަތުްދުވަހުގ (ްހަތ އް)

ްްގޮތ އްގ މަތިންްްްކަނޑައަޅާްްްކޮމިޓީންްްޢާންމުްްވަގުތުްްހިނގަމުންދާްްބަހުސްްްބަޖ ޓުގ ް(ްށ)ްް

ްްށްސަފިނޭންްްއޮފްްްމިނިސްޓަރްްޖަވާބުދިނުމަށްްްނުކުތާތަކަށްްްފާހަގަކުރާްްމ ންބަރުން

ްް.ފުރުަޞތުދޭންވާނ އ ވ 

ްްފާޅުކުރ ވުނުްްްގުޅޭގޮތުންްްބަޖ ޓާ،  ނިމުމަށްފަހުްްބަހުސްކޮށްްްމަޖިލީހުގައިްްބަޖ ޓާމ ދުް(ްނ)ްް

 ް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ ްކޮމިޓީއަށްްދިރާސާކުރާްބަޖ ޓުްޚިޔާލުތައް

ް

 ހުށަހ ޅުންްްްރިޕޯޓުް

ް
214. ް ްްނިމުމުގ ްްދައުރުްްހިނގަމުންދާް،  ނިންމައިްްމަސައްކަތްްްކޮމިޓީގ ްްދިރާސާކުރާްްބަޖ ޓުް(ހ)

ްްމަޖިލީހުގް ްްނިންމުމަށްްްގޮތ އްްްމަޖިލީހުންްްްބަޖ ޓާމ ދުްްކުރިންްްދުވަސް(ްްހަތ އް)7ްް

ް.ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްކޮމިޓީގ ްނިމުމުގ ްދައުރުްއ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްހިނގާްްހުށަހ ޅުމުންްްމަޖިލީހަށްްްރިޕޯޓުްްކޮމިޓީްްދަށުންްްގ (

ްްގަވާއިދުގް ްްމިްްހިނގާނީްްްހުށަހ ޅުމުގައިްްއިޞްލާޙުްްރިޕޯޓަށްްްއ ްްވަގުތުގައިްްބަހުސްގ 

 ް.އުސޫލުތަކ ވ ްބަޔާންކުރާްބާބުގައިްވަނ25ްަ

ް

ްްޓުްބަޖ ް
ްްފާސްކުރުމަށްފަހުް

ްމައްސަލަްްްހުށަހ ޅޭް

ްްބަޖ ޓާްްްއ ،  ފާސްކުރުމަށްފަހުްްޓުބަޖ ްްދައުލަތުގ ްްއަހަރ އްގް ްްއ ްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ް .215

ްމާލިއްޔަތުްްފޮނުވާނީްްްމައްސަލައ އްްްއް ،  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަްްމައްސަލައ އްްްއ އްވ ސްްްގުޅޭގޮތުން

ް.ކޮމިޓީއަށ ވ 
 

ްޖަލްސާތަކުގ ްޔައުމިއްޔާް  .48
 

ްްޖަލްސާތަކުގ ް

ްްލިޔ ްްްޔައުމިއްޔާް
ްޝާއިޢުކުރުންް

216. ް ްްނިމޭތާްްޖަލްސާއ އްްްއ ްް،ލިޔް ްްޔައުމިއްޔާްްޖަލްސާއ އްގ ވ ސްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްްގައިޓްވ ބްސައިްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްްގަޑިއިރުގ (ްްހައ އްްްތިރީސް)36ްްްްގިނަވ ގ ން

ްް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ 

މ ންބަރުންްދައްކާްވާހަކައަށްްއުނިއިތުރ އްްްް،ތައްޔާރުކުރަންވާނީްްލިޔ ްްޔައުމިއްޔާް)ށް(ްް

ވާހަކައ އްް،  ނުގ ނ ސް ދައްކާް ގޮތަކަށް،  މ ންބަރަކުް ދ އްކިް ޔައުމިއްޔާއިންްް،  އ ް

އ ނގޭނ ް،  ފ ންނާނ  ސާފުކޮށްް ކަންހިނގާދިޔަގޮތްް ޖަލްސާގައިް އަދިް

ްގޮތުގ މަތިންނ ވ ް.
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ްް،  މިްމާއްދާގ ް)ށ(ްއ ހ ންްއޮތްްނަމަވ ސްް)ން(ްް ވަނަްމާއްދާގ 217ްްްމިްގަވާއިދުގ 

ގަވާއިދުްް މިް އުނިކުރުމަކަށްް ކަންކަންް އުނިކުރަންޖ ހޭް ޔައުމިއްޔާއިންް ދަށުންް

އަދި ކުރުގޮތަކަށްް،  ހުރަހ އްނާޅައ ވ .ް ކަންހިނގިގޮތްް ޖަލްސާތަކުގ ް

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،  އަންގައިދިނުމަށް ޚުލާާޞް ޚުލާާޞްް،  އިދާރީް އ ފަދަް

ތަފްޞީލުްްޔަ،  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުންނަންޖ ހޭް އުމިއްޔާއ އްގައިް

 މިްގަވާއިދުްހުރަހ އްްނާޅައ ވ ް.،  ނުހިމ ނުމަކަށްވ ސް

ް

ޔައުމިއްޔާއަށްްް

ްއުނިއިތުރުްގ ނައުންް
217. ް ،  ގައިްާޝއިޢުކުރުމުންްޓްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާއ އްގ ްޔައުމިއްޔާްމަޖިލީހުގ ްވ ބްސައިް)ހ(

ޔައުމިއްޔާގައި ްް،  އ ް މ ންބަރަކު އުނިއިތުރ އްްއ ް ބުނާވާހަކައަށްް ދ އްކިކަމަށްް

ބޭނުންވާނަމަ ކަމަށްް،  ގ ންނަންް ކަންހިނގާދިޔަގޮތްް ޖަލްސާގައިް ނުވަތަް

ބޭނުންވާނަމަް ގ ންނަންް އުނިއިތުރ އްް ގޮތަށްް އ ްް،  އ ކަން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާް

ވ ބްސައިް މަޖިލީހުގ ް ްްޓްޔައުމިއްޔާް ާޝއިޢުކުރާތާ ދުވަހުގ 7ްްްްގައިް )ހަތ އް(ް

އ ދޭގޮތަށްްްތ ރޭގައި މ ންބަރަކުް އަންގަންވާނ އ ވ .ް ރައީސަށްް ، މަޖިލީހުގ ް

ގ ނ ވޭނީ އުނިއިތުރ އްް ނިސްބަތްވާް،  ޔައުމިއްޔާއަކަށްް ޔައުމިއްޔާއ އްް އ ް

އަޑުއަހައި ރ ކޯޑިންގް އޯޑިއޯް ނުވަތަް ވީޑިއޯް ޖަލްސާގައިްް،  ޖަލްސާއ އްގ ް

ބަޔާންކުރުމަށް ރަނގަޅަށްް ޙަީޤަޤތްް އުނިއިތުރުްްއ ްް،  ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގ ް

ގ ންނަންޖ ހޭްކަމަށްްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްފ ނިއްޖ ްހިނދ އްގައ ވ .ްމ ންބަރަކުްް

ނ ތްކަމަށްވާނަމަ ގ ނ ވ ންް ޔައުމިއްޔާއަށްް އުނިއިތުރ އްް ބޭނުންވާް ،  ގ ންނަންް

ްއ ްމ ންބަރަކަށްްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްއަންގަންވާނ އ ވ .،  އ ކަންްސަބަބުްބަޔާންކޮށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަް)ށް(ްް ގ ންނަންް އުނިއިތުރ އްް ޔައުމިއްޔާއަށްް އ ްް،  މ ންބަރަކުް

ޔައުމިއްޔާްމަޖިލީހުގ ްް،  އުނިއިތުރަކާއ ކުްއަދިްއުނިއިތުރ އްްހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

ވަނަްމާއްދާގައިވ218ްްްާމިްގަވާއިދުގ ްްްް،ގައިްާޝއިޢުކޮށްފައިވާްގޮތަށްޓްވ ބްސައި

ްފާސްކުރަންވާނ އ ވ ް.، އިގޮތުގ މަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަް

79ްްާޤނޫނުއަސާސީގ ްް،  ވީނަމަވ ސްްްމިްގަވާއިދުގައިްއ ހ ންްގޮތަށްްބަޔާންކޮށްފައިް)ން(ްް

އ ްް،  ވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންވ ގ ންވާްމަޖިލީހުގ ްޢުމުރުްނިމުމަކަށްްއަންނަްހިނދު

ްް ހުރި ފާސްނުކުރ ވިް ޖަލްސާއާްހަމައަށްް ފަހުް އ ންމ ް ޖަލްސާތަކުގ ްްމަޖިލީހުގ ް

ގޮތުން،  ޔައުމިއްޔާތައް ހިމ ނޭް ޔައުމިއްޔާވ ސްް ޖަލްސާގ ް ފަހުް އ ް،  އ ންމ ް
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ކަމުގައިްް ޔައުމިއްޔާތަކ އްް ފާސްކޮށްފައިވާް މަޖިލީހުންް ޔައުމިއްޔާތަކަކީް

ބ ލ ވޭނ އ ވ .ްއަދިްއ ްޔައުމިއްޔާތައްްމަޖިލީހުގ ްވ ބްސައިޓްގައިްާޝއިޢުކުރާތާް

އ އްވ ސްްއުނިއިތުރ އްްގ ނައުމަށްްމ ންބަރަކުްްްް)ހަތ އް(ްދުވަހުގ ްތ ރޭގައ7ްްި

ރ ކޯޑިންގް،  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ވީޑިއޯް ނުވަތަް އޯޑިއޯް ޔައުމިއްޔާއ އްގ ް އ ް

ރަނގަޅަށްްއަޑުއަހައިްޖަލްސާގައިްކަންހިނގާދިޔަގޮތްްބަޔާންކުރުމަށްްމަޖިލީހުގ ްް

ގ ންނަންވާނ އ ވ  އުނިއިތުރުް އ ް ޔައުމިއްޔާއަކަށްް އ ް ޢާންމުް އ ްްއަމީންް ް.

ނ ތްކަމަށްވާނަމަ ގ ނ ވ ންް އ ްް،  އުނިއިތުރ އްް އ ކަންް ބަޔާންކޮށްް ސަބަބުް

 މ ންބަރަކަށްްއަންގަންވާނ އ ވ ް.

ް

ްްޔައުމިއްޔާް

ްފާސްކުރުންް
218. ް ،  ހުށަހަޅައިްްމަޖިލީހަށްް،  ޔައުމިއްޔާްްޖަލްސާއ އްގ ވ ސްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްް.ނުލައ ވ ްވޯޓަކާްފާސްކުރާނީްޔައުމިއްޔާްމިގޮތުން.ްފާސްކުރަންވާނ އ ވ 

ްްމައިގަނޑުްްޖަލްސާގ ްްދުވަހުގ ްްއ ،  ފާސްކުރަންއޮތްނަމަްްޔައުމިއްޔާއ އްްްއ އްވ ސްް(ްށ)ްް

ްްނިސްބަތްވާްްްޖަލްސާއަކަށްްްކޮން،  އ އީްްޔައުމިއްޔާްްއ ،  ފ ށުމުގ ކުރިންްްމަސައްކަތަށް

ްްޔައުމިއްޔާއ އްްްްަޤބޫލުކުރާްްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްއ އީް،  ހާމަކޮށްްްޔައުމިއްޔާއ އްކަން

ް.ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްްޖަލްސާގައިްމަޖިލީހުގ ްކަމުގައި

ްްއ ކަމާްްްމ ންބަރަކުްްއ އްވ ސްްްއިޢުލާންކުރުމުންްްްމިގޮތަށްްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްއ ްްހިނދަކުްްނުބުނާހާްްްނަގަންޖ ހޭނ ކަމަށްްްވޯޓ އްްްއ ކަމަށް،  ދ ކޮޅުހަދައި

ްް.ބަލަންވާނ އ ވ ްްޔައުމިއްޔާއ އްކަމުގައިްނިމިފައިވާްފާސްވ ، އ އީްޔައުމިއްޔާއ އް

ްވޯޓުގ ްްްއ ްްއަދި، ނަގައިފިކަމަށްވާނަމަްްވޯޓ އްްްއ ދުމ އްގ މަތިންްްއ ދުނުްްމ ންބަރަކުް(ރ)ްް

ްްޖަލްސާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްަޤބޫލުކުރަންްްްޔައުމިއްޔާްްއް ްްގޮތުގައިްްދައްކާްްްނަތީޖާއިން

ްއ ހާހިސާބުން،  ފ ންނަކަމަށްވާނަމަ ްއ އީް ްްފާސްކުރ ވިފައިވާްް

ްްޔައުމިއްޔާއ އްކަމަށްވާނ އ ވ  ްޔައުމިއްޔާްްމަޖިލީހުގ ްްދ އްކީްްނަތީޖާްްވޯޓުގ ްްއް .

ްްމަޖިލީހުގ ްްއ ްްޔައުމިއްޔާއ އްްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަްްނުފ ންނަކަމަށްްްފާސްކުރަން

ްްވޯޓުްްމައްޗަށްްްގޮތ އްގް ްްފ ންނަްްކުރިއަށްދާން،  ހުށަހަޅައިްްްއިްޞލާޙުްްޖަލްސާގައި

ްް.ނަގަންވާނ އ ވ 
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ްދައުރުތައްްްއަހަރާއި،  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  ޔައުމިއްޔާތައްްްފާސްކުރާްްމަޖިލީހުންް(ްބ)ްް

ްްމަޖިލީހުގ ،  އ ކުލަވާލައިްްސިފައިގައިްްފޮތ އްގ ްްގޮތަށްްްއ ނގޭނ ްްވަކިން

ް.ބަހައްޓަންވާނ އ ވް ްލައިބްރަރީގައި

ްްމަޖިލީހުގ ،  ފާސްނުކުރަނީސްްްމަޖިލީހުންްްްޔައުމިއްޔާްްޖަލްސާއ އްގ ްްމަޖިލީހުގ ް(ްޅ)ްް

 ް.ނާޅައ ވ ްހުރަހ އްްމާއްދާްމިްހިމ ނުމަކަށްްޔައުމިއްޔާއ އްްްއ ްގައިޓްވ ބްސައި

ް

ްްޔައުމިއްޔާއިންް
ްއުނިކުރުންްްްބައ އްް

ްްވާހަކައ އްްްްޖަލްސާއ އްގައިްްމަޖިލީހުގް ްްމ ންބަރަކު،  ގޮތަށްްްޚިލާފުވާްްއަސްލަކާްްއިސްލާމްދީނުގ ް .219

ްްރައީސްްްްމަޖިލީހުގ ްްދ އްކިވާހަކައ އްްްއ ްްޔައުމިއްޔާއިންްްޖަލްސާއ އްގް ްްއ ،  ދައްކައިފިނަމަ

 ް.އުނިކުރަންވާނ އ ވ 

ް

ްްލިޔުމުގ ްްްޔައުމިއްޔާް
ްްއަދިްްްއޯޑިއޯްްއިތުރަށްް

ްްރ ކޯޑިންްގްްވީޑިއޯް
ްރައްކާކުރުންް

220. ް ްްޖަލްސާއ އްގް ްްކޮންމ ،  އިތުރަށްްްތައްޔާރުކުރުމުގް ްްލިޔ ްްޔައުމިއްޔާްްބަޔާންކުރާްްބާބުގައިްްމި

ްްރައްކާކޮށްފައިްްްއަރުޝީފުގައިްްމަޖިލީހުގް ްްޢާންމުްްއަމީން،  ރ ކޯޑިންްގްްވީޑިއޯްްއަދިްްްއޯޑިއޯ

 ް.ބަހައްޓަންވާނ އ ވ 

ް

ްްރައީސްގ ް
ްްބަޔާންްްްލިޔުންތަކާއިް

ްހިމ ނުންް

ްްދުވަހ އްގް ްްއ ްްމަޖިލީހުގ ްްބަޔާންްްލިޔުންތަކާއިްްފޮނުވާްްމަޖިލީހަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް .221

ްް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ ްލިޔ ްްޔައުމިއްޔާގައި

 

ްކޮމިޓީތަކުގ ްޔައުމިއްޔާް  .49
 

ްްކޮމިޓީތަކުގ ް
ްލިޔުންްްްޔައުމިއްޔާް

222. ް ްނިމޭތާްްބައްދަލުވުން،  ޔައުމިއްޔާްްބައްދަލުވުމުގ ްްކޮމިޓީއ އްގ ްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ް.ާޝއިޢުކުރަންވާނ އ ވ ްްގައިޓްވ ބްސައިްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގް (ްްފަހ އް)5ްް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްދައްކާްްމ ންބަރުންްް،ޔައުމިއްޔާގައިްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްދ އްކިްްްއ ،  ވާހަކައ އްްްދައްކާްްމ ންބަރަކު،  ނުގ ނ ސްްްއުނިއިތުރ އްްްވާހަކައަށް

ްް.އޮންނަންވާނ އ ވ ްށްގޮތަްފ ންނާނ ްްޔައުމިއްޔާއިން، ގޮތަކަށް

ްްޔައުމިއްޔާ،  ބޭނުންތަކަށްްްއިދާރީްްއ ކިއ ކި،  ނަމަވ ސްްްއޮތްްްއ ހ ން(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް

،  ތައްޔާރުކުރުމަކަށްްްލިޔ ްްޚުލާާޞްްއިދާރީްްބައްދަލުވުމުގ ްްކޮމިޓީގ ްްނިސްބަތްވާ

ްްބައްދަލުވުމުގ ްްކޮމިޓީގް ްްއަދިްްނުގުޅޭގޮތުންްްއ ޖ ންޑާއާްްބައްދަލުވުމުގ ްްނުވަތަ

ްްނުގުޅޭްްމަސައްކަތާްްމަޖިލީހުގ ްްދައްކާްްމ ންބަރުން،  ގޮތަށްްްނުގުޅޭްްމަްޤޞަދާ

 ް.ހުރަހ އްނާޅައ ވ ްމާއްދާްމިްއުނިކުރުމަކަށްވ ސްްްޔައުމިއްޔާއިން، ވާހަކަ

ް
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ްްޔައުމިއްޔާއަށްް

ްގ ނައުންްްްއުނިއިތުރުް
،  ާޝއިޢުކުރުމުންްްްގައިޓްވ ބްސައިްްމަޖިލީހުގ ްްޔައުމިއްޔާްްބައްދަލުވުމ އްގ ްްކޮމިޓީްްމަޖިލީހުގ ް .223

ްްގ ންނަންްްްއުނިއިތުރ އްްްބުނާވާހަކައަށްްްދ އްކިކަމަށްްްމ ންބަރަކުްްއް ،  ޔައުމިއްޔާގައިްްއ 

ްްގަޑިއިރުގ (ްްސައުވީސް)24ްްްްލިބޭތާްްމ ންބަރަކަށްްްއ ްްޔައުމިއްޔާްްއ ،  އ ކަންް،  ބޭނުންވާނަމަ

ްޔައުމިއްޔާއަކަށް،  އ ދޭގޮތަށްްްމ ންބަރަކު.ްްވ އަންގަންވާނ އް ްްމުަޤއްރިރަށްްްްކޮމިޓީގ ްްއ ްްތ ރޭގައި

ްއޯޑިއޯްްބައްދަލުވުމ އްގ ްްކޮމިޓީްްްނިސްބަތްވާްްޔައުމިއްޔާއ އްްްއ ،  ގ ނ ވޭނީްްއުނިއިތުރ އް

ްރަނގަޅަށްްްޙަީޤަޤތްްްކަންހިނގާދިޔަގޮތުގ ްްބައްދަލުވުމުގައިްްއ ،  އަޑުއަހައިްްރ ކޯޑިންގ

.ްްހިނދ އްގައ ވ ްްފ ނިއްޖ ްްމުަޤއްރިރަށްްްްކަމަށްްްގ ންނަންޖ ހޭްްއުނިއިތުރުްްއ ،  ބަޔާންކުރުމަށް

،  ނ ތްކަމަށްވާނަމަްްގ ނ ވ ންްްޔައުމިއްޔާއަށްްްއުނިއިތުރ އްްްބޭނުންވާްްްގ ންނަންްްމ ންބަރަކު

 ް.އަންގަންވާނ އ ވ ްމުަޤއްރިރުްކޮމިޓީގ ްއ ްމ ންބަރަކަށްްއ ، ބަޔާންކޮށްްސަބަބުްއ ކަން

ް

ްްޔައުމިއްޔާއިންް

ްއުނިކުރުންްްްބައ އްް
ްއިސްލާމްދީނުގ ް .224 ްއަސްލަކާް ްޚިލާފުވާް ްމ ންބަރަކު،  ގޮތަށްް ްމަޖިލީހުގ ް ްްކޮމިޓީއ އްގ ް

ްްއ ްްޔައުމިއްޔާއިންްްބައްދަލުވުމ އްގ ްްއ ،  ދައްކައިފިނަމަްްވާހަކައ އްްްބައްދަލުވުމ އްގައި

 ް.އުނިކުރަންވާނ އ ވ ްމުޤައްރިރުްކޮމިޓީގ ްއ ްދ އްކިވާހަކައ އް

.ް

ްްލިޔުމުގ ްްްޔައުމިއްޔާް
ްްއޯޑިއޯްްއިތުރަށްް

ްްރ ކޯޑިންްގ
ްރައްކާކުރުންް

225. ް ްްކޮމިޓީއ އްގް ްްކޮންމ ،  އިތުރަށްްްތައްޔާރުކުރުމުގ ްްލިޔ ްްޔައުމިއްޔާްްބަޔާންކުރާްްބާބުގައިްްމި

ްްރައްކާކޮށްފައިްްއަރުީޝފުގައިްމަޖިލީހުގ ްްޢާންމުްްއަމީން، ރ ކޯޑިންގްއޯޑިއޯްބައްދަލުވުމ އްގ 

 ް.ބަހައްޓަންވާނ އ ވ 

ް

ްްލިޔ ކިޔުންތައްް
ްްޢާންމުއާްްްއަމީންް

ްހަވާލުކުރުންް

226. ް ްްބޭނުންްްދައުރ އްގައިްްފ ށޭްްދ ންްްނިމުމާއ ކުްްދައުރ އްްްކޮންމ ްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްްއ ްްޢާންމުއާްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔ ކިޔުންތައްްްއ ންމ ހައިްްްފ ންނަްްނުކުރާނ ކަމަށް

 .ްްހަވާލުކުރަންވާނ އ ވ ްްމުަޤއްރިރުްކޮމިޓީގ 

ްްއޮފީހަކުންްކޮންމ ްމަޖިލީހުގ ، ނިމުމުންްދައުރ އްްްކޮންމ ްމަޖިލީހުގ ްހަމައ ގޮތަށްް(ްށ)ްް

ްްމަޖިލީހުގ ްްލިޔ ކިޔުންތައްްްބޭނުންނުވާނ ްްދ ންްްދައުރަށްފަހުްްްއ ްްއޮފީހ އްގ ްްއ 

 .ްހަވާލުކުރަންވާނ އ ވ ްޢާންމުއާްއަމީން

ް

ް .227ްއަރުޝީފުކުރުންް ްްރައްކާތ ރިކަމާއ ކުްްްރ ކޯޑުތައްްްހަވާލުކުރ ވޭްްޢާންމުއާްްއަމީންްްްދަށުންްްބާބުގ ްްމި

ްްބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ  2011/16ްްްނަންބަރުްްާޤނޫނުްްއަރުީޝފުކުރާނީްްރ ކޯޑުތައްްްއ ްްއަދި.

ްްާޤނޫނުްްއަރުީޝފުގ ްްަޤއުމީްްދިވ ހިރާއްޖޭގް ) ްއ އްގޮތްވާްްްއުސޫލުތަކާްްބަޔާންކުރާްްްގައި(

 .ްްގޮތުގ މަތިންނ ވ 
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ްޝަކުވާްހުށަހ ޅުންް  .50
 

ް .228ްހުށަހ ޅުންްްްޝަކުވާް ްްޢަމަލުކުރަންޖ ހޭްްމުވަޒައްފަކުްްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކުްްްނުވަތަްްމ ންބަރަކުްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްްަޝކުވާްްޚިލާފުވ އްޖ ކަމުގ ްްމިންގަނޑަކާްްސުލޫކީްްނުވަތަްްގަވާއިދ އްްްާޤނޫނ އް

ްްއިމްތިޔާޒާއިްްލިޔުމުންްްއ ކަން، ބޭނުންކަމަށްވާނަމަްްއުފުލަންްްފަރާތަކުންްްއ އްވ ސް

 .ްްހުށަހ ޅިދާނ އ ވ ްމުަޤއްރިރަށްްކޮމިޓީގ ްސުލޫކު

ްއ ފަދަް(ްށ)ްް ްހުށަހ ޅުމ އްްް ްހުށަހަޅާފައިވަނީް ްހިނގަމުންދާް ްގ ދައުރުް ްތ ރޭގައިް

ްްއް ްްތ ރޭގައިްްދުވަހުގ (ްްހަތ އް)7ްްްްޅާތާހުށަހަްްހުށަހ ޅުމ އްްްްއ ފަދަ،  ކަމަށްވާނަމަ

ްްކަނޑައަޅައިްްކަމ އްތޯްްބ ލިދާނ ްްގޮތުގައިްްަޝކުވާގ ްްކަންކަމަކީްްހުށަހ ޅުމުގައިވާ

 .ނިންމަންވާނ އ ވ ްގޮތ އްްއ ކަމާމ ދު

ް

ް .229ްބ ލުންްްްޝަކުވާް ްއިމްތިޔާޒާއިްސުލޫކުްްް(ހ) ްކަނޑައަޅާނީ ްކަމުގައި ްބ ލިދާނ ކަމ އް ްގޮތުގައި ަޝކުވާއ އްގ 

ްއ ްކޮމިޓީންނ ވ ް.، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުކޮމިޓީގައިް

ްއ ްްް،ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވާނަމަްްމައްސަލައ އްްްބ ލިދާނ ފަދަްްްަޝކުވާއ އްކަމުގައިް(ްށ)ްް

ްކޮމިޓީންްްްގޮތ އްްްގޮތްތަކުންްްއަންނަނިވިްްއ ޖ ންޑާކޮށްްްކޮމިޓީގައިްްމައްސަލަ

ްނިންމަންވާނ އ ވ  ްއ ކަންް.ް ްނިންމަންވާނީް ްކޮމިޓީގް ް ްމ ންބަރުންގ ްް

ް.ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވ 

ްފިޔަވަޅ އްްްްއ އާމ ދުްްކޮންމ ހ ންްްކަމަކީްްހިމ ނިގ ންވާްްަޝކުވާގައިްްއ ް.1ްްް

ް.ދޫކޮށްލުންްނާޅައިްފިޔަވަޅުްނުވާނަމަްކަމ އްކަމުގައިްއަޅަންޖ ހޭފަދަ

ްްނުވާނަމަްްހިމ ނިގ ންްްކަމ އްްްޖ ހޭފަދަްްއަޅަންްްްފިޔަވަޅުްްްަޝކުވާގައިްްއ ް.2ްްް

ްް.ބާޠިލުކުރުންްަޝކުވާްއ 

ްްއަޅަންޖ ހޭްްއިދާރީގޮތުންްްގުޅޭގޮތުންްްކަމަކާްްހިމ ނިގ ންވާްްަޝކުވާގައިްްއ ް.3ްްް

ްް.އ ޅުންްފިޔަވަޅ އްްއް ، އޮތްކަމުގައިވާނަމަްފިޔަވަޅ އް

،  ކަމަށްވާނަމަްްތަޙްީޤުޤކުރަންޖ ހޭްްއިތުރަށްްްހިމ ނޭކަމ އްްްަޝކުވާގައިްްއ ް.4ްްް

ްް.ޢައްޔަންކުރުންްކޮމިޓީއ އްްސަބްްއ ކަމަށް

ްްމުޤައްރިރާއިްްްކޮމިޓީގް ،  އުސޫލުތައްްްޢަމަލުކުރާނ ްްބ ލުމުގައިްްަޝކުވާއ އްް(ްނ)ްް

ްްސިޔާސީްްމ ންބަރުންނާއިްްތަމްސީލުކުރާްްޕާޓީތައްްްސިޔާސީްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި
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ްްއ ،  އ ކުލަވާލައިްްމަްޝވަރާގ މަތިންްްމ ންބަރުންގ ްްނިސްބަތްނުވާްްޕާޓީތަކަށްް

ް.ްްއިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ ްފާސްކޮށްްކޮމިޓީން

ްްމުވައްޒަފަކުްްނުވަތަްްއޮފިސަރަކުްްނުވަތަްްމ ންބަރަކުްްމަޖިލީހުގ ްްބ ލޭނީްްަޝކުވާއ އްް(ރ)ްް

ްްާޤނޫނަކާްްްއަދާކުރުމުގައިްްވާޖިބ އްްްނުވަތަްްޒިންމާއ އްްްރަސްމީްްއަދާކުރަންޖ ހޭްްއޭނާ

ްްއ ްޚިލާފުވ ފައިވާނަމަްއުސޫލަކާްމިންގަނޑުގ ްސުލޫކީްްނުވަތަްގަވާއިދަކާްނުވަތަ

ްމިންވަރަކަށ ވ  ްާޤނޫނަކާ.ް ްގަވާއިދަކާް ްނުވަތަް ްސުލޫކީްް ްްމިންގަނޑަކާް

 .ންނ ވ އަޣްލަބިއްޔަތުްްމ ންބަރުންގ ްކޮމިޓީގ ްްނިންމަންވާނީްޚިލާފުވ އްޖ ކަމަށް

ް

ްްރައްދުވާްްްޝަކުވާް
ްްހ އްކާބ ހޭްްްފަރާތަށްް
ްދޫކުރުންްްްމަޢުލޫމާތުް

230. ް ްްހަތ އް)7ްްްްމަދުވ ގ ންްްނިންމުމުގ ްްނިންމުމ އްްްްގުޅިގ ންްްަޝކުވާއަކާް(ހ) ްްދުވަސް(

ްްކޮމިޓީންްްްފަރާތަށްްްރައްދުވާްްމައްސަލަްްލިޔުންތައްްްއަންނަނިވިްްްކުރިން

ްް.ފޮނުވަންވާނ އ ވ 

ް؛ހުށަހަޅާފައިވާްަޝކުވާގ ްކޮޕީް.1ްްް

ް؛ޚިލާފުވ ފައިވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލައިގ ްތަފްީޞލުް.2ްްް

ް؛ކަމާގުޅޭގޮތުންްލިބ ންހުރިްކިތާބީްހ ކިް.3ްްް

ް؛ކަމާގުޅޭގޮތުންްލިބ ންހުރިްަޝފަހީްހ ކިް.4ްްް

ްކަމާގުޅޭގޮތުންްލިބ ންހުރިްމާއްދީްހ ކިް.ް.5ްްް

ްްރައްދުވާްްްަޝކުވާްްއ އްޗ އްްްތ ރ އިންްްކަންކަމުގ ްްބުނ ވިދިޔަްްްގައި(ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް

ްްގ އްލުމ އްްްފަރާތަށްްްފޯރުކޮށްދިންްްކޮމިޓީއަށްްްއ އްޗ އްްްްއ ްްދިނުމަކީްްްފަރާތަށް

ްނުރަނގަޅުްްްމީހާއަށްްްދިންްްހ ކިބަސްްްނުވަތަ،  ކަމުގައިވާނަމަްްލިބިދާނ ކަމ އް

ްްަޝކުވާްްްހ އްކ އްްްއ ްްމިންވަރަށްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަްްްފޯރުވަފާނ ކަމ އްްްއަސަރ އް

.ްްބިގ ންވ އ ވ ލިްްކޮމިޓީއަށްްްްއިޚްތިޔާރުްހިފ ހ އްޓުމުގ ްްދޫނުކޮށްްްފަރާތަށްްްރައްދުވާް

ްނުވަތަްްްފަރާތުންްްލިބޭްްަޝކުވާ،  މުއްދަތުގައިްްްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްްއ ްްކޮމިޓީން

ްް.ނުވާނ އ ވ ްގުޅައިގ ންްމ ންބަރަކާްކޮމިޓީގ ، ނަމަވ ސްްވަކީލަކުްއޭނާގ 

ްްލިޔުމުންްްމަޢުލޫމާތުްްއަންނަނިވިްްފަރާތަށްްްރައްދުވާްްްަޝކުވާްްމައްސަލައިގ ް(ްނ)ްް

ްް.ލިބ ންވާނ އ ވ 

، ކަމަށްްްހުށަހ ޅިފައިވާްްމައްސަލައ އްްްބ ލިދާން ްްކަމުގައިްްަޝކުވާއ އްް.1ްްް

ްް.އ ކަންްްކަނޑައ ޅުމުންްކޮމިޓީން
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ްކޮމިޓީއ އްްްސަބްްްތަޙްީޤުޤކުރުމަށްްްދިރާސާކޮށްްްއިތުރަށްްްކޮމިޓީންް.2ްްް

ް.އ ކަންްކަމަށްވާނަމަްއ ކުލަވާލައިފި

 ް.އ ކަންްފ ށުމުންްބަލަންްކޮމިޓީންްސަބްްމައްސަލަްއ ް.3ްްް

ް

ްްފިޔަވަޅ އްްްްނިންމާްްއ ޅުމަށްްްކޮމިޓީންްްްބ ލުމަށްފަހުްްަޝކުވާއ އްްްނިންމުމަކަށްްްނިންމާްްކޮމިޓީންް .231ްނިންމިގޮތްްްްޝަކުވާް

.ްްއ އްބަސްވ ވިދާނ އ ވ ްްގޮތަކަށްްްވާހަކަދައްކައިގ ންްްކޮމިޓީއާްްފަރާތާއިްްރައްދުވާްްމައްސަލަ

ްްމުަޤއްރިރާއިްްްކޮމިޓީގ ްްއޭގައިްްއަދި.ްްލިޔުމުންނ ވ ްްއޮންނަންވާނީްްއ އްބަސްވުންްްއ ،  ނަމަވ ސް

ް.ްްސޮއިކުރަންވާނ އ ވ ްފަރާތްްރައްދުވާްމައްސަލަްއ 
 

ްޕ ޓިޝަންް  .51
 

ްްޕ ޓިޝަންް

ްްހުށަހ ޅުމުގ ް
ްފުރުޞަތުް

ްހުށަހ ޅުމުގ ްްޕ ޓިަޝންްްކޮމިޓީއަށްްްްޕ ޓިަޝންްްމަޖިލީހުގ ،  މ ދުވ ރިކޮށްްްމ ންބަރުންް .232

 ް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައްޔިތުންނަށް، ފުރުަޞތު

ް

ްްޕ ޓިޝަންް

ްްހުށަހ ޅޭނ ް

ްދާއިރާތައްް

ްރައްޔިތުންްްގުޅޭގޮތުންްްކަމަކާްްްތ ރ އިންްްްކަންކަމުގ ްްއަންނަނިވި،  ހުށަހ ޅޭނީްްޕ ޓިަޝންް .233

ްް.ބޭނުމުގައ ވ ްގ ނައުމުގ ްސަމާލުކަމަށްްމަޖިލީހުގް ްރައްޔިތުންގ ްދ ކޭގޮތް

ްނުވަތަ؛ ގުޅޭގޮތުންްބިލަކާްހުށަހ ޅިފައިވާްނުވަތަްްތަޢާރުފުކުރ ވިފައިވާްމަޖިލީހަށްް(ހ)ްް

ްނުވަތަ؛  ގުޅޭގޮތުންްމައްސަލައަކާްހުށަހ ޅިފައިވާްމަޖިލީހަށްް(ްށ)ްް

ް.ގުޅޭގޮތުންްކަމަކާްހިމ ނޭްމަޞްލަޙަތުްަޤއުމުގ ްނުވަތަްރައްޔިތުންގ ް(ްނ)ްް

ްްނ)ްްމާއްދާގް ްްމިް(ރ)ްް ްްމިވާްްތިރީގައިްްޕ ޓިަޝނަކީްްްހުށަހަޅާްްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާް(

ްް.ނުވާނ އ ވ ްވ ގ ންްކަމަކަށްްތ ރ އިންްކަންކަމުގ 

ްްދާއިރާގައިްްަޝރީޢަތ އްގ ްްހިނގަމުންދާްްކޯޓ އްގައިްްްަޝރުޢީްްއ އްވ ސްްް.1ްްް

ް؛ ކަމ އްްހިމ ނޭ

 ް.ކަމ އްްހޯދިދާނ ްހައްލ އްްތ ރ އިންްދާއިރާގ ްާޤނޫނުގ ް.2ްްް

ް

ްްޕ ޓިޝަންް

ްގޮތްްްްޢިބާރާތްކުރާނ ް
234. ް ، ޢިބާރާތުންްްރިވ ތިްްއ ކަށީގ ންވާ،  ޢިބާރާތްކުރަންވާނީްްޕ ޓިަޝނ އްވ ސްްްކޮންމ ް(ހ)

ް.މުޚާޠަބުކޮށ ވ ްމަޖިލީހަށް، ގޮތުގ މަތިންްއ އްގޮތްވާްއަދަބުތަކާްބަހުގ ްދިވ ހި
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ްްނަމާއިްްްފުރިހަމަްްފަރާތުގ ްްހުށަހަޅާްްޕ ޓިަޝންްްއް ،  ޕ ޓިަޝނ އްގައިވ ސްްްކޮންމ ް(ްށ)ްް

ްް.އޮންނަންވާނ އ ވ ްސޮއިްއަދިްއ ޑްރ ސް

ްްމަދުވ ގ ންްްްތ ރ އިންްްއޭގ ،  މީހުންނަމަްްގިނަްްއ ކަކަށްވުރ ްްހުށަހަޅަނީްްޕ ޓިަޝނ އްް(ްނ)ްް

ްްސޮއިކުރަންވާނ އ ވ ްްޕ ޓިަޝނ އްގައިްްްއ ،  އ ކަކު ްްއ އްްްޕ ޓިަޝންގައިްްްއ .

ްްފަރާތްތަކުގް ްްސޮއިކޮށްފައިވާްްޕ ޓިަޝންގައި،  ހިމ ނޭނަމަްްގަނޑުްްްގިނަްްގަނޑަށްވުރ 

ްް.ސޮއިކުރަންވާނ އ ވ ްގަނޑ އްގައިވ ސްްްކޮންމ ްއ އިންްއ ކަކުްތ ރ އިން

، އިތުރަށްްްފަރާތްތަކުގ ްްނުވަތަްްފަރާތްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްގައި(ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ރ)ްް

ްޕ ޓިަޝންގައިްްއް ްްމ ންބަރުވ ސްްްހުށަހަޅާްްޕ ޓިަޝނ އްްްއ ްްމަޖިލީހަށް

ްް.ސޮއިކުރަންވާނ އ ވ 

ްްއ ހ ންވ ސްްްއ ފަދަްްނުވަތަްްބަޔާނ އްްްނުވަތަްްސިޓީއ އް،  ޕ ޓިަޝނަކާއ ކުްްްއ އްވ ސްްް(ްބ)ްް

ްް.ހިމަނައިގ ންނުވާނ އ ވ ްްލިޔުމ އް

ްްއޭނާގ ްްނުވަތަްްކަމ އްގް ްްއޮތްްްމަްޞލަޙަތުްްއަމިއްލަްްއޭނާގ ްްމ ންބަރަކަށްްްއ އްވ ސްް(ްޅ)ްް

ްް.ހުށައ އްނޭޅޭނ އ ވ ްޕ ޓިަޝނ އްްއަމިއްލަ

ްގޮތްްްއ ދޭްްފަރާތުންްްްހުށަހަޅާްްޕ ޓިަޝންްްޕ ޓިަޝނ އްގައިވ ސްްްކޮންމ ް(ކ)ްް

 ް.ހާމަކުރަންވާނ އ ވް 

ް

ްްޕ ޓިޝަނާމ ދުް

ްޢަމަލުކުރުންް
ޕ ޓިަޝންްކޮމިޓީއަށްްހުށަހ ޅޭްކޮންމ ް،  ހިނދަކުްްްއ ހ ންްގޮތަކަށްްމަޖިލީހުންްކަނޑަނާޅާހާް .235

ްް،  ޕ ޓިަޝނ އް ގޮތ އްްކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ްމަޖިލީހުންްއ ކަމާމ ދުްް،  ކޮމިޓީއަކުންްބަލައިއ 

،  މަޖިލީހަށް،  އ ކަމަށްްގޮތ އްްކަނޑައ ޅުމަށް،  ރިޢާޔަތްކުރަންްފ ންނަކަމ އްްހިމ ނިގ ންވާނަމަ

ްއ ްޕ ޓިަޝނުގައިވާްމައްސަލަްހުށަހަޅާންވާނ އ ވ ް.، އ ްކޮމިޓީގ ްރިޕޯޓަކާއ ކު
 

ްންްމ ންބަރުންްބަންދުކުރުް  .52
 

ްްމ ންބަރުންް

ްްބަންދުކުރުމާއިް

ްދޫކޮށްލުންް

236. ް ސާބިތުވ ގ ންް(ހ) ކުށ އްް ްޖިނާއީް މ ންބަރަކުްް، ދަށުންް ޙުކުމ އްގ ް ަޝރުޢީް

)ސައުވީސް(24ްްްްއ ްޙުކުމްކުރިްކޯޓަކުންްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްް،ްބަންދުކުރާނަމަ

ްއަންގަންވާނ އ ވ ް.ގަޑިއިރުގ ްތ ރޭގައިްއ ކަންްލިޔުމަކުންް

ތަޙްީޤުޤްކުރިއަށްގ ންދ ވ ންް،ްޖިނާއީްކުށ އްގ ްތުހުމަތުގައިްބަންދުކޮށްގ ންްނޫނީް(ްށ)ްް

ބަންދުކުރާތާް،ްމ ންބަރަކުްބަންދުކުރަންޖ ހިއްޖ ްހިނދ އްގައިް،ްނ ތްްޙާލަތ އްގައި
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ރައީސަށްް)އ ކ އް(ްގަޑިއިރުގ ްތ ރޭގައިްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ 1ްްްްގިނަވ ގ ންްް

ްނުވަތަްމަޖިލީހުގ ްއަމީންްޢާންމަށްްއަންގަންވާނ އ ވ ް.

ްްމ ންބަރަކު،  ތުހުމަތުގައިްްކުށ އްގ ްްޖިނާއީްްނުވަތަްްދަށުންްްޙުކުމ އްގ ްްަޝރުޢީް(ްނ)ްް

،  ފަރާތަކުންްްދޫކޮށްލާްްމ ންބަރަކުްްއ ،  ދޫކޮށްލާނަމަްްބ ހ އްޓުމަށްފަހުްްބަންދ އްގައި

،  އ ކަންްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްގަޑިއިރުގ (ްްސައުވީސް)24ްްްްލަސްވ ގ ން

ްް.އަންގަންވާނ އ ވ ްލިޔުމަކުން

ްްމުއްދަތުގައިްްްހުންނަްްހައްޔަރުކޮށްފައިްްްމ ންބަރަކު،  ކުރިންްްްކުރުމުގ ްްޙުކުމ އްްްޖިނާއީް(ރ)ްް

ްބައްދަލުވުންތަކަށްްްްގ ކޮމިޓީތަކުްްހިމ ނޭްްއޭނާ،  ޖަލްސާތަކަށާއިްްމަޖިލީހުގ ްްބާއްވާ

ްއ  ްމ ންބަރަކުް ްހައްޔަރުކޮށްް ްބަލަހައްޓާް ްފަރާތުންް ްއް ް ްްމ ންބަރަކުްް

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގް ްްހިނގަމުންދޭތޯްްމިގޮތަށްްްމިކަންްްއަދި.ްްންވާނ އ ވ ހާޒިރުކުރަ

ްް.ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ 

ްްވަޒީރ އްގް ްްނުވަތަްްމައްސަލައ އްްްދުރުކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް(ްބ)ްް

ްްމިނިވަންްްފަނޑިޔާރުންނާއިްްނުވަތަްްމައްސަލައ އްްްނ ތްކަމުގ ްްއިތުބާރުްްމައްޗަށް

ްމަާޤމުްްމުސްތަިޤއްލުްްމިނިވަންްްްމ ންބަރުންނާއިްްމުއައްސަސާތަކުގް ްްމުސްތަިޤއްލު

ްމަޖިލީހަށްްްްމައްސަލައ އްްްވަކިކުރުމުގ ްްމަާޤމުންްްމީހުންްްތިބޭްްތަކުގައި

ްްހުށަހަޅާފައިވާްްްމަޖިލީހަށްްްބަންދުކޮށްފިނަމަްްންބަރަކުމ ްްވަގުތ އްގައިްްހުށަހ ޅިފައިވާ

ްބަންދުކުރިްްޖަލްސާއަށްްްބާއްވާްްނިންމުމަށްްްގޮތ އްްްމަޖިލީހުންްްމައްސަލައާމ ދު

ްްމ ންބަރަކުްްްހުރިްްބަންދުގައިްްއަދި.ްްހާޒިރުކުރަންވާނ އ ވް ްްމ ންބަރަކުްްއ ްްފަރާތުން

 ް.ނުވާނ އ ވ ްނަގައިގ ންްވޯޓ އްްއ އްވ ސްްޖަލްސާއ އްގައިްއ ފަދަްބައިވ ރިނުކޮށް

ް

ްްސުލޫކުްްއިްއިމްތިޔާޒާް

ްދައުރުްްްކޮމިޓީގ ް
ްްށ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ236ްްަްްގަވާއިދުގ ްްމިްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ް .237 ްްނ)ްްއާއި( ްްދަށުންްްްގ (

ްްސައުވީސް)24ްްްްލަސްވ ގ ން،  ލިބިއްޖ ނަމަްްމަޢުލޫމާތ އް ްްއ ކަންް،  ތ ރޭގައިްްގަޑިއިރުގ (

ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްކޮމިޓީއަށްްްސުލޫކުްްއިއިމްތިޔާޒާ ްްއ ންމް ްްވީ،  އ ންގުމާއ ކުްްއ ފަދައިންް.

 ް.ބައްދަލުވާންވާނ އ ވ ްކޮމިޓީްްއ ްބ ލުމަށްްމައްސަލަްއ ްްތ ރޭގައިްފުރުަޞތ އްގ ްއަވަސް

ް

ްްސުލޫކުްްްއިްއިމްތިޔާޒާް

ްްމައްސަލަްްްކޮމިޓީންް

ްްމަޖިލީހަށްް،  ބަލައި

ްހުށަހ ޅުންް

238. ް ްްް(ހ) ގަވާއިދުގ  ކޮމިޓީއަށ237ްްްްމިް ސުލޫކުް އިމްތިޔާޒާއިް ދަށުންް މާއްދާގ ް ވަނަް

މަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްއ ްކޮމިޓީންްރިޕޯޓ އްް،ްފޮނުވޭްމައްސަލައ އްްބ ލުމަށްފަހު

ްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ް.
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މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްއިމްތިޔާޒާއިްސުލޫކުްކޮމިޓީންްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްްް(ްށ)ް

ރިޕޯޓު ްހުށަހަޅާް ފ ށިގ ން، ތާރީޚުންް ލިބޭް ރައީސަށްް ްމަޖިލީހުގ ް އ ންމ ް،

މަޖިލީހުގ ްރައީސްްއ ްރިޕޯޓުް،ްފުރަތަމައަށްްބޭއްވޭްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާއ އްގައި

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ް.

މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްއިމްތިޔާޒާއިްސުލޫކުްކޮމިޓީންްމަޖިލީހުގ ްރައީސަށްްްް(ްނ)ްް

ްް ،ްއ ްމައްސަލަްނިސްބަތްވާްމ ންބަރުްބަންދުކޮށްފައިްހުރީ،ްރިޕޯޓުގައިހުށަހަޅާ

،ްއ ކަށީގ ންވާްސަބަބުތަކ އްްނުވަތަްހ ކިތަކ އްގ ްމައްޗަށްްބިނާކޮށްްނޫންްކަމުގައި

އޭނާްބަންދުންްް،ްނުވަތަްސިޔާސީްމަްޤަޞދ އްގައިްކަމުގައިްފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ

ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް ްދޫކުރުމަށްް މ ންބަ، އިދާރާއަށްްއ ް ބަންދުކުރިް ރަކުް

ްއަންގަންވާނ އ ވ ް.

މިްމާއްދާގ ް)ނ(ްގައިވާް،ްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްމ ންބަރަކުްބަންދުންްދޫކުރުމަށްް(ރ)ްް

ްް އ ްމ ންބަރަކުް،ް)ސައުވީސް(ްގަޑިއިރުގ ްތ ރޭގައ24ްްްިގޮތުގ މަތިންްއަންގާތާ

ްް މައްސަލައ އްގ ްގޮތުގައިްއ ންމ ްް،ްއ ކަން،ްދޫކޮށްނުލައިފިކަމަށްވާނަމަބަންދުން

ްހުށަހަޅައި ްޖަލްސާއަކަށް ްމަޖިލީހުގ  ްބޭއްވޭ ްގޮތ އްްްް،އަވަހަށް ްމަޖިލީހުން އ ކަމާމ ދު

މިކަމުގައި ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ް ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް އ ދިް ،ްނިންމައިދިނުންް

ްޖިލީހުންްނިންމާްގޮތ އްގ މަތިންނ ވ ް.މަ،ްމަޖިލީހުގ ްރައީސްްދ ންްޢަމަލުކުރާނީ
ް

ްްއިސްވ ރިޔާްްްއ ންމ ްްްސަރުކާރުގ ްްްނުވަތަްްްއިސްވ ރިޔާްްްއ ންމ ްްްދައުލަތުގ ްްްޤައުމ އްގ ްްްބޭރުް  .53

ްތަޤުރީރުކުރުންްްްމަޖިލީހުގައިްްްރައްޔިތުންގ ް
ް

ްްމ އްގ ްޤައުްބޭރުް
ްްއިސްވ ރިއަކުްްއ ންމ ް

ްްރައްޔިތުންގ ް
ްްމަޖިލީހުގައިް

ްތަޤުރީރުކުރުންް

އ ންމ ްްް .239 ދައުލަތުގ ް ަޤއުމ އްގ ް ބޭރުް ޒިޔާރަތްކުރާް ދިވ ހިރާއްޖ އަށްް ދަތުރ އްގައިް ފުރަމާނަް

މަޖިލީހުގައިްް ރައްޔިތުންގ ް އިސްވ ރިޔަކުް އ ންމ ް ސަރުކާރުގ ް ނުވަތަް އިސްވ ރިޔަކުް

ްތިރީގައިްމިވާްގޮތުގ މަތިންނ ވ ް.،ްތަުޤރީރުކުރުމުގ ްކަންތައްތައްްކުރިއަށްްގ ންދާނީ

އ ންމ ްްް(ހ)ްް ނުވަތަްސަރުކާރުގ ް އިސްވ ރިޔަކުް އ ންމ ް ދައުލަތުގ ް ަޤއުމ އްގ ް ބޭރުް

ރާއްޖ އަށްްކުރާްފުރަމާނަްދަތުރ އްގައިްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގައިްް،ްއިސްވ ރިޔަކު

ދޭނީ ދަޢުވަތުް މަޖިލީހުންް ްތަުޤރީރުކުރުމަށްް ލީޑަރުންގ ްް، ޕާޓީތަކުގ ް ސިޔާސީް
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މަ ރައީސްް މަޖިލީހުގ ް ހުށަހ ޅުމ އްްްމަްޝވަރާއާއ ކުް ހުށަހަޅާް ޖިލީހަށްް

ްފާސްކުރުމަށްފަހުގައ ވ ް.

އ ންމ ްްް(ްށ)ްް ނުވަތަްސަރުކާރުގ ް އިސްވ ރިޔަކުް އ ންމ ް ދައުލަތުގ ް ަޤއުމ އްގ ް ބޭރުް

އިސްވ ރިޔަކުްތަުޤރީރުކުރުމަށްްބާއްވާްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާްބާއްވާނ ްް

އ ްޖަލްސާއަށްްް،ްމަރުޙަބާކިއުމުގ ްކަންތައްތަކާއި،ްބާއްވާނ ްގަޑިއާއި،ްތާރީޚަކާއި

ފަރާތްތަކާއި ްދަޢުވަތުދޭނ ް ކުރިއަށްް، ކަނޑައަޅައިް އިންތިޒާމުތައްް އ ހ ނިހ ންް

ްރައީސްއ ވ ް. ްމަޖިލީހުގ  ްމަްޝވަރާއާއ ކު ްލީޑަރުންގ  ްޕާޓީތަކުގ   ގ ންދާނީްސިޔާސީ

ް

ްއ ހ ނިހ ންްކަންކަންް  .54
 

ްްމަޖިލީހުގ ް
ްދަތުރުތައްކުރުންް

ްްދިވ ހިރާއްޖޭގް ްްބޭނުމަށްްްމަޖިލީހުގް ،  ވަގުތ އްގައިްްހިނގަމުންދާްްޖަލްސާއ އްްްމަޖިލީހުގ ް .240

ްްނުވަތަްްމ ންބަރަކުް،  ބޭރަށްްްސަރަޙައްދުންްްްދިވ ހިރާއްޖޭގ ްްނުވަތަްްްތ ރޭގައިްްސަރަޙައްދުގ 

ްްމަޖިލީހުގ ްްއަދި.ްްދ ވިދާނ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ،  ހުއްދަްްދަތުރުކުރުމުގް ްްމ ންބަރުންތަކ އް

 .ްކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ ްޚަރަދުކުރުމަށްްއ ކަމަށްްއ ކައުންޓަކުންްކަމާބ ހޭ

ް

ްްބައިނަލްއަޤްވާމީް
ްްޖަމްޢިއްޔާތަކާއިް

ްްޤާނޫނުހަދާް
ްްގުޅުންްްްމަޖިލިސްތަކާް

ްއިމުކުރުންްޤާ
ް

ްްއް ްްމަޖިލިސްތަކާއިްްާޤނޫނުހަދާްްޖަމްޢިއްޔާތަކާއިްްބައިނަލްއަްޤވާމީްްމަޖިލީހުންްްރައްޔިތުންގ ް .241

ްމަޖިލިސްތަކުގައި ްއިމުކުރ ވިފައިވާާޤް ްފްރ ންޑްިޝޕްް ްގްރޫޕްތަކާް ްގުޅުންް ްއިމުކޮށްްާޤް

ްް.ދަމަހައްޓަންވާނ އ ވ 

ްްމ ންބަރުންް

ްްހުވައިކުރުމުގ ް
ްްއިންތިޒާމުް

ްހަމަޖ އްސުންް

242. ް ްމ ންބަރުކަމަށްްްމަޖިލީހުގް ،  ދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ72ްްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ހ)

ްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްވަނ81ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގް ،  މ ންބަރުންްްއިންތިޚާބުވާ

ްްވީް،  އިންތިޒާމުްްހުވައިކުރުމުގ ްްާޤނޫނީްްމ ންބަރުކަމުގ ްްމަޖިލީހުގ ްްކުރަންޖ ހޭ

ް.ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްްތ ރޭގައިްްފުރުަޞތ އްގ ްްއަވަސްްްއ ންމ 

ްމ ންބަރުކަމަށްްްމަޖިލީހުގް ،  ދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ78ްްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ް(ްށ)ްް

ްގޮތުގ މަތިންްްްމާއްދާގައިވާްްވަނ81ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  މ ންބަރަކުްްއިންތިޚާބުވާ

ްްމަޖިލީހުގ ްްއިންތިޒާމުްްހުވައިކުރުމުގ ްްާޤނޫނީްްމ ންބަރުކަމުގ ްްމަޖިލީހުގ ްްކުރަންޖ ހޭ

 ް.ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ ްރައީސް

ް
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ްްމަޖިލީހުގ ް

ްްޖަލްސާއަށްް
ްްހާޒިރުނުވުމުގ ް

ްމައްސަލަް

243. ް ްްސަލާމާއިް  ،އ ކުްްހުއްދައާއިްްރައީސްގ ްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތުގ މަތިންްްގަވާއިދުގައިވާްްމިް(ހ)

ްްމަސައްކަތަށާއިްްމަޖިލީހުގ ްްމ ންބަރުން  ،ފިޔަވައިްްމ ންބަރުންްްތިބޭްްޗުއްޓީގައި

ްް.ހާޒިރުވާންވާނ އ ވ ްޖަލްސާތަކަށްްމަޖިލީހުގ 

މަހ އްގ ްތ ރޭގައިްްްްއ ،  މަޖިލީހުގ ްސަލާމާއިްޗުއްޓީގައިްތިބޭްމ ންބަރުންްފިޔަވައިް(ްށ)ްް

ްް ޖަލްސާތަކުގ  މ ންބަރަކުްްްްދ ބައިކުޅަ)ްް½ބޭއްވޭް ޖަލްސާތަކަށްް އ އްބައި(ް

%،  ހާޒިރުނުވ އްޖ ނަމަް މުސާރައިގ ް މ ންބަރ އްގ ް 50ްއ ް )ފަންސާސްްްް

 އިންސައްތަ(ްއަށްވާްމިންވަރުްކަނޑަންވާނ އ ވ ް.

ް

ްްކަމަކާްްްމަޖިލީހުގ ް
ްްގުޅިގ ންް

ްްޝަރީޢަތަށްް

ްްމައްސަލައ އްް
ްހުށަނޭޅުންް

ްމަޖިލީހުގ ް .244 ްނުވަތަ،  ޖަލްސާއ އްގައިް ްމަޖިލީހުގ ް ްކޮމިޓީއ އްގ ް ،  ބައްދަލުވުމ އްގައިްް

،  ގުޅިގ ންްްްވާހަކައަކާްްދައްކާްްމ ންބަރަކު،  ގޮތުގ މަތިންްްޚިލާފުނުވާްްއަސްލަކާްްއިސްލާމްދީނުގ 

،  ކަމަކާމ ދުްްްނިންމާްްމަޖިލީހުންްްނުވަތަ،  ގުޅިގ ންްްގޮތަކާްްޢަމަލުކުރާްްްރިޔާސަތުންްްނުވަތަ

ްްފަރާތަކަށްވ ސްްްްއ އްވ ސްްްއ ހ ންްްލިބިގ ންވާްްބާރުްްާޤނޫނީްްނުވަތަްްކޯޓަކަށްްްަޝރުޢީ

 ް.ހުށައ އްނޭޅޭނ އ ވ ްމައްސަލައ އްްނުވަތަްދަޢުވާއ އް

ް

ްްރ ކޯޑުްްްމަޖިލީހުގ ް

ްޢާންމުކުރުންް
245. ް ްްހަމަޖައްސާނީްްްއިންތިޒާމުްްލިބޭނ ްްމީހުންނަށްްްޢާންމުކޮށްްްރ ކޯޑުތައްްްމަޖިލީހުގ ް(ހ)

ްް.މަތިންނ ވ އުސޫލުގް ްއަންނަނިވި

ްނުވަތަްްްކޮމިޓީއަކުންްްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްފަރާތުންްްްމަޖިލީހުގ ްްރ ކޯޑަކީްްްއ ް.1ްްް

،  ރ ކޯޑަކަށްވާނަމަްްދޫކޮށްފައިވާްްޢާންމުކޮށްްްކޮމިޓީއަކުންްްސަބްްްމަޖިލީހުގ 

ްް.ދޫކޮށްދިނުންްރ ކޯޑ އްްއ ،  އ ދޭހިނދުްރ ކޯޑަކަށްްއ 

ްވަކިްްނުވަތަްްވަގުތ އްްްވަކިްްދޫކުރުމަށްްްޢާންމުކޮށްްްރ ކޯޑ އްްްމަޖިލީހުގ ް.2ްްް

ްތާވަލ އް ްނުވަތަް ްވަކިް ްަޝރުޠ އްް ްްމަޖިލީހުންް،  ކަނޑައަޅައިް

ްނުވަތަްްއައުމުންްްްވަގުތ އްްްއ ،  ކަމުގައިވާނަމަްްްރ ކޯޑ އްްްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ްްފުރިހަމަވުމުންްްަޝރުޠ އްްްއ ްްނުވަތަްްދޫކުރުންްްްއ އްގޮތަށްްްތާވަލަކާްްއ 

ް.ްްދޫކުރުން

ްްއ ކަމުގ ،  ދޫކޮށްފިކަމަށްވާނަމަްްމީހަކަށްްްޢާންމުކޮށްްްރ ކޯޑ އްްްވަކިްްމަޖިލީހުގ ް(ްށ)ްް

ްްއުނިކަމ އްްްނުވަތަްްނުރައްކަލ އްްްލަޙަތަށްމަްޞްްޢާންމުްްަޤއުމުގ ްްސަބަބުން

ްއުނިކަމ އްްްޙައްުޤތަކަށްްްއިމްތިޔާޒުތަކާއިްްމަޖިލީހުގ ްްނުވަތަްްއަތުވ ދާނ ކަމުގައި

ްއ ފަދަްްހިނދ އްގައިްްފ ނިއްޖ ްްޢާންމަށްްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްއަތުވ ދާނ ކަމަށް
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ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްްޢާންމަށްްްއަމީންްްއިޚްތިޔާރުްްދޫނުކުރުމުގ ްްރ ކޯޑ އް ްްއ ފަދަ.

ްްތަފްީޞލުްްްނިންމުމ އްގ ްްއ ،  ނިންމައިފިކަމަށްވާނަމަްްޢާންމުްްއަމީންްްނިންމުމ އް

ްްއ ފަދަްްޢާންމުގ ްްއަމީންް.ްްއަންގަންވާނ އ ވ ްްލިޔުމުންްްމުަޤއްރިރަށްްްކޮމިޓީގ ްްޢާންމު

ްކޮންމ  ްނިންމުމަކީް ްމަޖިލީހުގ ް ްކަމާބ ހޭް ްކޮމިޓީންް ްނުވަތަް ްމަޖިލީހުގ ް

ް.ްނިންމުމ ކ ވް ްބަދަލުކުރ ވިދާނ ްމަޖިލީހަށް،  ނިންމުމ އްކަމަށްވާނަމަ

ްްމާއްދާގައިްްމިްްދޫކުރުމާބ ހޭގޮތުންްްްޢާންމުކޮށްްްރ ކޯޑ އްްްްއ އްވ ސްްްމަޖިލީހުގ ް(ްނ)ްް

ްްމަނާކުރ ވިފައިވާްްދޫކުރުންްްދަށުންްްާޤނޫނ އްގ ްްއުސޫލުތައްްްބަޔާންކޮށްފައިވާ

ްނޫނީްްލިޔުމަކުންްްރަސްމީްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްްމައްޗަށާއިްްރ ކޯޑުތަކުގ 

ް.ްްނުހިނގާނ އ ވ ްމައްޗަކަށްްރ ކޯޑުތަކުގ ްކަނޑައަޅާފައިވާްްދޫނުކުރ ވޭކަމަށް

ްގަވާއިދުތައްްްއިތުރުްްހިންގާނ ގޮތުގ ްްއުސޫލުތައްްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްމާއްދާގައިްްމިް(ރ)ްް

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްކޮމިޓީއަށްްޢާންމުްއިޚްތިޔާރުްހިންގުމުގ ްޅައިކަނޑައަ

ްދާއިމީްްްނުވަތަްްރަސްމީްްްމަޖިލީހުގ ްްއ ވަނީްްބުނ ފައިްްރ ކޯޑުކަމަށްްްމާއްދާގައިްްމިް(ްބ)ްް

ްް.ހިމ ނ އ ވ ްރ ކޯޑުްއަންނަނިވިްއޭގ ތ ރޭގައިްއަދި.ްރ ކޯޑަށ ވ 

ްްާޤނޫނުްްހިންގާފައިވާްްކޮމިޓީންްްއ ،  ރ ކޯޑުކަމަށްވާނަމަްްކޮމިޓީއ އްގ ް.1ްްް

ްްމިންވަރުްްއުފުލާފައިވާްްމަސްއޫލިއްޔަތުްްސަރުކާރުންްްނުވަތަްްހ ދުމާގުޅޭ

ްް.ރ ކޯޑުްމަސައްކަތުގް ްކޮށްފައިވާްބ ލުމަށް

ްް.ރ ކޯޑުްްމަސައްކަތުގ ްކޮށްފައިވާްކޮމިޓީންްތަޙްީޤުޤކުރުމަށްްކަމ އްްވަކިް.2ްްް

ްއޭނާްްހައިސިއްޔަތުންްްްރަސްމީ،  ކަމުގައިވާނަމަްްރ ކޯޑުްްމުވައްޒަފ އްގ ް.3ްްް

 ް.ރ ކޯޑުްމަސައްކަތުގ ްކޮށްފައިވާ

ް

ް .246ްބުނުންްްްސަލާންް ްދިމާވާް(ހ) ްސަބަބަކާހުރ ް ްމަޖިލީހުގ ް ްޖަލްސާއަކަށްް ްނުވަތަްް ްްކޮމިޓީއ އްގ ް

ްްޖަލްސާއ އްްްއ ،  އ ކަން،  ނ ތްނަމަްްހާޒިރުވ ވ ންްްމ ންބަރަކަށްްްބައްދަލުވުމަކަށް

ްނުވަތަ ްބައްދަލުވުމ އްް ްނިމުމުގ ް ްކުރިންް ްމަޖިލީހުގ ް ްއަމީންް ްޢާންމަށްް

ްް.އަންގަންވާނ އ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްްނުވަތަްްްޖަލްސާއަކަށްްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްއ ްްނުވަތަްްޖަލްސާގ ްްއ ،  މ ންބަރަކުްްސަލާންބުނާްްބައްދަލުވުމަކަށްްްކޮމިޓީއ އްގ 
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ްްމ ންބަރ އްގ ްްހުރިްްްސަލާމުގައިްްފާހަގަކުރާނީްްހާޒިރީގައިްްްޔައުމިއްޔާގ ްްކޮމިޓީގ 

ްް.ގޮތުގައ ވ 

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްނ)ްް ، ގައިނާންްްޢާންމަށްްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތުގ މަތިންްްގައިވާ(

ްްމަޖިލީހުގް ްްމ ންބަރަކު،  ނުނަގައިްްޗުއްޓީްްގޮތުގ މަތިންްްގަވާއިދުގައިވާްްމިްްނުވަތަ

ްްކަމާގުޅޭ،  ހާޒިރުނުވާނަމަްްބައްދަލުވުމަކަށްްްކޮމިޓީއ އްގ ްްނުވަތަްްޖަލްސާއަކަށް

ްްމ ންބަރ އްގ ްްހާޒިރުނުވާްްފާހަގަކުރާނީްްްމ ންބަރަކުްްއ ްްހާޒިރީގައިްްޔައުމިއްޔާގ 

 ް.ގޮތުގައ ވ 

ް

ް .247ްނ ގުންްްްޗުއްޓީް ްވަކިްްކަނޑައ ޅޭ،  ހިނދ އްގައިްްމަސައްކަތ އްނ ތްްްއ ހ ންްްކުރާނ ްްމަޖިލީހުންް(ހ)

ްް.ލިބިގ ންވ އ ވ ްރައީސަށްްމަޖިލީހުގ ްއިޚްތިޔާރުްދިނުމުގ ްޗުއްޓީްމުއްދަތަކަށް

ްްއުފ ދިއްޖ ްްބިރުްްކުރިމަތިވ ދާނ ކަމުގ ްްމަޖިލީހަށްްްނުރައްކަލ އްްްކަމ އްގ ްްވަކިކަހަލަް(ްށ)ްް

ްއ ،  ގޮތުގައިްްފިޔަވަޅ އްގް ްްއަޅާްްރައްކާތ ރިވުމަށްްްއ ކަމަކުން،  ހިނދ އްގައި

ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްއިޚްތިޔާރުްްނުބޭއްވުމުގ ްްޖަލްސާތައްްްމަޖިލީހުގ ،  މުއްދަތަށް

ް.ްްލިބިގ ންވ އ ވ 

ްމަޖިލިސްް(ްނ)ްް ްބައްދަލުކުރުމަށްްް ްކަނޑައަޅާފައިވާް ްމަޖިލީހަށް،  ދުވަހ އްގައިް

،  ގޮތުގައިްްފިޔަވަޅ އްގ ްްއަޅާްްރައްކާތ ރިވުމަށްްްނުރައްކަލަކުންްްކުރިމަތިވ ދާނ 

ްްނުވަތަްްޖ އްސުމުގ ްްކުރިއަށްްްދުވަސްްްކަނޑައަޅާފައިވާްްބައްދަލުކުރުމަށްްްމަޖިލިސް

 .ްްލިބިގ ންވ އ ވ ްްރައީސަށްްްމަޖިލީހުގ ްްއިޚްތިޔާރުްްފަސްކުރުމުގ ްްދުވަހަކަށްްްއ ހ ން

ް

ް .248ްޖަދުވަލުތައްް ްްކަމުގައިްްްބައ އްްްގަވާއިދުގ ްްމިް،  ޖަދުވަލުތަކަކީްްގަވާއިދުގައިވާްްމިްްބޭނުންތަކަށްްްގަވާއިދުގ ްްމި

 ް.ބ ލ ވޭނ އ ވ 

ް

ްްއިޞްލާޙުްްްގަވާއިދަށްް

ްގ ނައުންް
249. ް ްްއިްޞލާޙ އްްްްއ ،  ގ ނ ވޭނީްްބަދަލ އްްްނުވަތަްްއިޞްލާޙ އްްްއ އްވ ސްްްގަވާއިދަށްްްމިް(ހ)

ް.ފާސްކުރުމުންނ ވ ްމަޖިލީހުންްގ ނައުމަށްްްބަދަލ އްްނުވަތަްގ ނައުމަށް

ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްމިް(ްށ)ްް ްގަވާއިދަށްްްމިްްބަދަލ އްްްްނުވަތަްްއިްޞލާޙ އްްްފަދަްްްގައިވާ(

ްްމަޖިލީހުގް ްްނުވަތަްްމ ންބަރަކު،  ހުށަހަޅާނީްްމަޖިލީހަށްްްބ ލުމަށްްްފ ނޭތޯްްގ ންނަން

 ް.ގޮތުގައ ވ ްމައްސަލައ އްގް ްްހުށަހަޅާްރައީސް

ް
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ްްގަވާއިދުގައިް

ްދިމާވުންްްްނ ތްކަމ އްް
250. ް ް(ހ)

ް

ްބަލާނީްްފުރަތަމަ،  ދިމާވ އްޖ ނަމަްްކަމ އްްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާްްގަވާއިދުގައިްްމި

ްްއައިސްފައިވާްްޢަމަލުކުރަމުންް،  ނިންމުންތަކުންނާއިްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ 

ްްއ ފަދަް،  ކަމަކުންްްއ އިން.ްްފ ނޭތޯއ ވ ްްހައްލ އްްްއ އްވ ސްްްްއ ކަމަށް،  އުސޫލުތަކުން

ްއިމުކުރ ވިފައިވާޤާްްްނިޒާމުްްރިޔާސީ،  ނީބަލާްްދ ންް،  ނުފ ނިއްޖ ނަމަްްހައްލ އް

ްްޢަމަލުކުރާްްްޙާލަތްތަކުގައިްްއ ފަދަްްމަޖިލިސްތަކުގައިްްހަދާްްާޤނޫނުްްމުތަކުގ ަޤއު

ްް.އުސޫލަށ ވ ްޢާންމު

،  ކަމުގައިްްްބައ އްްްގަވާއިދުގ ްްމިްްނިންމުންްްނިންމާްްގޮތުގ މަތިންްްމާއްދާގައިވާްްމިް(ްށ)ްް

 .ބ ލ ވޭނ އ ވ ްފ ށިގ ންްްހިނދުންްއ 

ް

ްްމ ންބަރ އްގ ް

ްްމުސާރައާއިް

ްްޢިނާޔަތްތައްް

ްކ ނޑުންް

ް

251. ް ްްނިންމުމުގައިްްްގޮތ އްްްކ ނޑުމަށްްްޢިނާޔަތްތައްްްމުސާރައާއިްްމ ންބަރ އްގ ްްގަވާއިދުގައިްްމި

2ްް)ްްގ (ްްހ)ްްމާއްދާގ ްްވަނ88ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ  ްްފައިވާބަޔާންކޮށްްްނަންބަރުގައިްްވަނަ(

 .ފާސްކުރަންވާނ އ ވ ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންްްގ ްް(ދ ބައިްްބައިކުޅަތިން)ްް⅔  މަޖިލީހުގް ްްގޮތުގ މަތިން

ް

ްްރައްޔިތުންގ ް
ްްމަޖިލީހުގައިް

ްްއިސްލާމްދީނުގ ް
ްްޚިލާފުް އަސްލަކާް

ްްވާހަކައ އްް

ްްނުދައްކާނ ކަންް
 ކަށަވަރުކުރުންް

ް

ްްއިސްލާމްދީނުގް ްްމީހަކުްްއ އްވ ސްްްތަނ އްގައިްްއ އްވ ސްްްހިނގާްްބާރުްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް .252

ްް.ނުވާނ އ ވ ްދައްކައިގ ންްްވާހަކައ އްްޚިލާފުްއަސްލަކާ

ް

ް

ް
ް

މ ންބަރުންގ ްް

ްސަރޖަރީް
އިންތިޚާބުވ ފައިވާްް)ހް( .253 މ ންބަރަކުް އ ް މ ންބަރުންނަށްް މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް

އިންތިޚާބުވ ފައިވާް މ ންބަރަކުް އ ް ބައްދަލުކުރުމަށް،ް ރައްޔިތުންނާް ދާއިރާގ ް

ްގ ްް ް"މ ންބަރުންގ ްސަރޖަރީ" ްޤާއިމުކުރ ވިދާނ އ ވ ް.ދާއިރާގައި ްއޮފީހ އް ްނަމުގައި

މިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްއޮފީސްްާޤއިމުކުރުމަށްްބޭނުންވާްމ ންބަރަކު،ްއ ްް)ށް(ްް

އޮފީސްްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްްއ ދިްލިޔުމުންްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްއިދާރާއަށްްް

ްް ހުށަހ ޅުމ އް އ ފަދަް އިދާރާއަށްްހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ް މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް

ލިބުމުން،ްމަޖިލީހުގ ްއިދާރާއިންްބަލަންޖ ހޭްބ ލުންތައްްބ ލުމަށްފަހު،ްއ ްއޮފީސްްް

ްރަޖިސްޓަރީްކުރިކަމުގ ްލިޔުމ އްްއ ްމ ންބަރަކަށްްދޫކުރަންވާނ އ ވ .
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ާޤއިމުކުރާްއޮފީހުގައިްރައްޔިތުންގް ް)ން(ްް ްމިްމާއްދާގ ް)ހ(ްގ ްދަށުންްމ ންބަރަކުް

އޮފީހުގައިްް އ ް އަދިް ބޭނުންކުރަންވާނ އ ވ .ް ދިދަް ނިާޝންއާއިް މަޖިލީހުގ ް

ާޤނޫނުއަސާސީއާއިްާޤނޫނުތަކާްޚިލާފުްއ އްވ ސްްކަމ އްްއ އްވ ސްްފަރާތަކުންްް

ްކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ ް.

ްމަޖިލީހުގ ްރައީސްގ ްް)ރ(ްް ްއޮފީހަކީްރައްޔިތުންގ  ްއުފައްދާ ްދަށުން ްގ  ް)ހ( ްމާއްދާގ  މި

 ބ ލ ހ އްޓުމާއިްއަމުރުގ ްދަށުގައިވާްތަނ ކ ވ .

ް

ްްސިޓީް

ްއ ޑްރ ސްކުރުންް
254. ް ްމަޖިލީހަށާއިްްރައްޔިތުންގ ްްނުވާހާހިނދަކުްްބަޔާންކޮށްފައިްްގޮތަކަށްްްްއ ހ ންްްގަވާއިދުގައިްްމި

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްްއ ޑްރ ސްކުރާނީްްްސިޓީތައްްްފޮނުވާްްްކޮމިޓީތަކަށްްްމަޖިލީހުގ 

ްްރައީސަށ ވ  ްްއ ޑްރ ސްކުރާނީްްްސިޓީތައްްްފޮނުވާްްްއިދާރާއަށްްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގް ްްއަދި.

 ް.ޢާންމަށ ވ ްއަމީންްމަޖިލީހުގ 

ް

ްްފ ށުމާއިްްްޢަމަލުކުރަންް

ްދ މިއޮތުންް
255. ް ްްފ ށިގ ންނ ވ ްްތާރީޚުންްްފާސްވާްްގަވާއިދުްްމި،  ފަށާނީްްޢަމަލުކުރަންްްގަވާއިދަށްްްމި ްްއަދިް.

 ް.ދ މިއޮންނާނ އ ވ ްގަވާއިދުްމިްްއުވާނުލާހާހިނދަކުްގަވާއިދުްމިްްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގ 

ް

ް .256ްމާނަް ް-ް:ނުވާހާހިނދަކުްބުނ ފައިްގޮތަކަށްްއ ހ ންްގަވާއިދުގައިްމި

ްްރައީސާއިްްމަޖިލީހުގ ްްއ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްމީހުންްްްބަލަހައްޓާނ ްްރިޔާސަތުް"ް(ހ)ްް

ްދަށުންްްމާއްދާގ ްްވަނ82ްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  ނުހިމ ނޭގޮތުންްްރައީސްްްނައިބު

ް.ފަރާތްތަކަށ ވ ްކަނޑައަޅާްއ ކަމަށް

،  މައްސަލައާއިްްބިލާއިްްްހުށަހ ޅޭްްމަޖިލީހަށް،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްކަންކަންްް"ް(ްށ)ްް

ްގ ނައުމަށްްްްސަމާލުކަމަށްްްމަޖިލީހުގ ްްގޮތަށްްްނިންމަންޖ ހޭްްްގޮތ އްްްމަޖިލީހުން

ް.ގޮތަށ ވ ްހިމ ނޭްކަމ އްްްއ ންމ ހައިްހުށަހ ޅިްމަޖިލީހަށް

ްްބޭނުންކޮށްފައިވާްްޢިބާރާތ އްްްގަވާއިދުގައިްްމި،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްްކަމަށް"ްްކޮމިޓީް"ް(ްނ)ްް

ްްދާއިރާގ ްްމަޖިލީހުގ ،  ދޭހަނުވާހާހިނދަކުްްގޮތަކަށްްްއ ހ ންްްކަނޑައ ޅިގ ންްްގޮތުން

ްކޮމިޓީތައްްްވަގުތީްްކޮމިޓީތަކާއިްްމުއައްސަސާތަކާގުޅޭްްދައުލަތުގ ްްކޮމިޓީތަކާއި

ްް.ހިމ ނޭގޮތުންނ ވ 

ްގޮތުގ މަތިންްްްގަވާއިދުގައިވާްްްމި،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްބައްދަލުވުންްްކޮމިޓީް"ް(ރ)ްް

ްް.ބައްދަލުވުންތަކަށ ވ ްާޤނޫނީްކޮމިޓީތަކުގ ްކަނޑައަޅާްމަޖިލީހުން
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ްބުނ ފައިްްްކަމަށް"ްްގަވާއިދުްްމަޖިލީހުގ "ްްްނުވަތަ"ްްގަވާއިދުްްްމި"ްްްނުވަތަ"ްްގަވާއިދުް"ް(ްބ)ްް

ްް.ގަވާއިދަށ ވ ްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ ، އ ވަނީ

ްްގުޅުންްްްޑިޕްލޮމ ޓިކްްްދިވ ހިރާއްޖޭން،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްަޤއުމުްްއ ކުވ ރިް"ް(ްޅ)ްް

ްް.ަޤއުމަކަށ ވ ްްއުފައްދާފައިވާ

ްްޢާންމުްްއަމީންް"ް(ކ)ްް ްްއަމީންްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"

ްކަންތައްތައްްްްކުރާްްއޭނާްްނުވަތަ.ްްނައިބަށ ވ ްްޢާންމުގ ްއަމީންްްނުވަތަ.ްްޢާންމަށ ވ 

ް.މީހުންނަށ ވ ްހަމަޖައްސާްކުރުމަށް

ްްވަޒީރުްް"ް(އ)ްް ްްވަޒީރަކު"ްްްނުވަތަ" ްްވުޒާރާތައްްްއ ކިްްއ ކި،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"

ްްހިމ ނޭްްބަންޑާރަނައިބުްްވަޒީރުންނާއިްްވާލުކުރާހަްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްހިންގުމާ

ްް.ގޮތުންނ ވ 

.ްމ ންބަރުންނަށ ވ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްމ ންބަރުންްް"ް(ވ)ްް

ްްޖަމްޢުްްކަންކަމުގައިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްނިސްބަތްވާގޮތަށްްްމ ންބަރަކަށްްްއ އް

ްްމުފްރަދުްްްކަންކަމުގައިްްބަޔާންކޮށްފައިވާްްޖަމްޢުކޮށްްްއަދި.ްްދޭހަވާގޮތަށ ވ ްްމާނަވ ސް

ްް.ގޮތަށ ވ ްހިމ ނޭްްމާނަވ ސް

ްްލީޑަރުްްްމ ޖޯރިޓީް"ް(މ)ްް ްޕާޓީތަކުގ ްްްހިމ ނޭްްމަޖިލީހުގައި،  އ ވަނީްްްބުނ ފައިްްކަމަށް"

ްްއ އްނިސްބަތަށްްްްއަޣްލަބިއްޔަތާްްނުވަތަްްްޕާޓީްްއޮތްްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްތ ރ އިން

ްް.މ ންބަރަށ ވ ްްތަމްސީލުކުރާްގްރޫޕްްމ ންބަރުންގ ްޕާޓީތަކުގ ްއުފައްދަވާފައިވާ

ްނ ތްްްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމަޖިލީހުގައި،  އ ވަނީްްްބުނ ފައިްްކަމަށް"ްްލީޑަރުްްްމައިނޯރިޓީް"ް(ފ)ްް

ްމ ންބަރުންްްގްރޫޕްގ ްްޕާޓީތަކުގ ްްނ ތްްްްއަޣްލަބިއްޔަތުްްމަޖިލީހުގައިްްނުވަތަްްޕާޓީ

ްް.މ ންބަރަށ ވ ްތަމްސީލުކުރާ

ްްރައީސްްްމަޖިލީހުގ ް"ް(ދ)ްް ްްވަނ82ްްްަްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  އ ވަނީްްްބުނ ފައިްްކަމަށް"

ްް.ރައީސަށ ވ ްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ ްްބަޔާންވ ގ ންވާްމާއްދާގައި

ްްރައީސްްްްނައިބުްްމަޖިލީހުގ ް"ް(ްތ)ްް 82ްްްްާޤނޫނުއަސާސީގ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށް"

ްް.ރައީސަށ ވ ްނައިބުްމަޖިލީހުގ ްްބަޔާންވ ގ ންވާްމާއްދާގައިްވަނަ

ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ،  އ ވަނީްްބުނ ފައިްްކަމަށްް"ްްއިދާރާްްމަޖިލީހުގ ް"ް(ލ)ްް

ްްއ ކުލަވާލ ވޭްްކުރުމަށްްްމަސައްކަތްތައްްްއިދާރީްްމަޖިލީހުގ ްްއ ،  އިދާރާއަށާއި

ްް.ޖުމްލަކޮށ ވ ްވަކިވަކިންނާއިްމުއައްސަސާތަކަށްްްއ ންމ ހައި
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އ ވަނީް(ގ)ްް ބުނ ފައިް ކަމަށްް މަސައްކަތް"ް ް"މަޖިލީހުގ ް ޖަލްސާތަކާއިްް، މަޖިލީހުގ ް

ްމަޖިލީހުގ ްކޮމިޓީތަކުގައިްކުރ ވޭްމަސައްކަތްްހިމ ނޭގޮތުންނ ވ ް.

ރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްގ އަށ ވ .ްމިްް،ް"މަޖިލީހުގ ްގ "ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ޏ)ްް

ްޢިމާރާތާއިް،މާނަކުރުމުގައި ްމައި ްގޭގ  ްގޯތިްތ ރ އާއިް،މަޖިލީހުގ  ްގޭގ  ،ްމަޖިލީހުގ 

ްގޯތިްތ ރޭގައިވާްއ ންމ ހައިްތަންތަނާއިްތަކ ތިްހިމ ނޭނ އ ވ ް.

ްް،ް"މަޖިލިސް"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ސ)ްް 70ްްްްާޤނޫނުއަސާސީގ  މާއްދާގައިްްވަނަ

ްބަޔާންކޮށްފައިވާްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށ ވ ް.

އ ވަނީް(ްޑ)ްް ބުނ ފައިް ކަމަށްް މާލަން"ް ް"މަޖިލިސްކުރާް ޖަލްސާތައްްް، މަޖިލީހުގ ް

މ ންބަރުންގ ްއިށީނުމުގ ްތަރުތީބުްވަކިްގޮތަކަށްްްްް،މަޖިލީހުގ ްގޭގައި،ްބޭއްވުމަށް

ްހަމަޖައްސާފައިވާްމާލަމަށ ވ ް.

ސަރުކާރުންްހުށަހަޅާްބިލުތަކާއިްމައްސަލަތަކާްްް،"ފަރާތް"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީްް(ޒ)ްް

ފިލުވައިދިނުމަށާއި އޮޅުންް ކަންކަންް މަޖިލީހަށްް ްގުޅޭގޮތުންް ކުރާް، މަޖިލީހުންް

ހަމަޖައްސައި ސަރުކާރުންް ދިނުމަށްް ޖަވާބުް ްސުވާލުތަކަށްް އަންގާްް، މަޖިލީހަށްް

ްވަޒީރަށ ވ ް.

އ ވަނީްް"ާޤނޫނުއަސާސީް"ް(ްޓ)ްް ބުނ ފައިް ްކަމަށްް ޢަމަލުކުރަމުންދާްް، އ އިރަކުް

ްދިވ ހިރާއްޖޭގ ްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށ ވ ް.

ްްސަރުކާރުގ ްވުޒާރާތަކާއިްއ ،ް"ދައުލަތުގ ްމުއައްސަސާ"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ްޔ)ްް

ނުވަތަްާޤނޫނުއަސާސީގ ްދަށުންްް،ްތަންތަނުގ ްދަށުގައިވާްއ ންމ ހައިްތަންތަނާއި

ްމުއައްސަސާތަކާއި ްއ ންމ ހައި ްއުފ ދޭ ްދަށުން ްކައުންސިް،ާޤނޫނ އްގ  ،ްތަކާއިލްރަށު

ކައުންސި ކައުންސިލްއަތޮޅުް ސިޓީް ްތަކާއިލްތަކާއިް ޙިއްާޞވާްް، ސަރުކާރުް

ްކުންފުނިތައްވ ސްްހިމ ނޭގޮތުންނ ވ .

ްްް(ްޕ)ްް ބުނ ފައިްއ ވަނީްމިްް"ްއިމްތިޔާޒާއިްސުލޫކުްކޮމިޓީ"ްކަމަށްްމިްގަވާއިދުގައި

ްވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކޮމިޓީއަށ ވ ް.110ްގަވާއިދުގ ް

އ ވަނީް(ޖ)ްް ބުނ ފައިް ކަމަށްް ް"ސްޕޮންސަރ"ް ތަޢާރުފުކުރާްް، ބިލ އްް މަޖިލީހަށްް

ްމީހާއަށ ވ .ްް

ްއ ްބިލަށްްތާއީދުކުރާްމީހާއަށ ވ ް.،ް"ކޯްސްޕޮންސަރ"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ޗ)ްް
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އ ވަނީް(ހހ)ްް ބުނ ފައިް ކަމަށްް ް"ޖަލްސާ"ް ާޤނޫނީްް، މަޖިލީހުގ ް ރައްޔިތުންގ ް

ްޖަލްސާއަކަށ ވ ް.

އަކުރުންްއަކުރަށްްއ ްްްް،"މަޖިލީހުގ ްޖަލްސާގ ްރ ކޯޑު"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީްް(ށށ)ްް

ގޮތުގ މަތިންްް އުނިނުވާނ ް ކަމ އްް ހިނގަމުންދިޔަް ޖަލްސާގައިް ދުވަހުގ ް

އްޔާއަށ ވ .ްމަޖިލީހުގ ްޖަލްސާއ އްގައިްދ އްކުންްްތަފްޞީލުކޮށްްލިޔ ފައިވާްޔައުމިް

ހުރ އްޖ ކަމަށްވާނަމަ ވާހަކަް ްއ ކަށީގ ންނުވާް ޔައުމިއްޔާއިންްް، ވާހަކަް އ ް

ްއުނިކުރ ވޭނީްމަޖިލީހުގ ްރައީސްގ ްހުއްދަްލިބިގ ންނ ވ ް.

،ްޖަލްސާއ އްކަމުގައިްވީނަމަވ ސްމަޖިލީހުގ ްް،ް"ރ ކޯޑު"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ނނ)ްް

ވީނަމަވ ސް ބައްދަލުވުމ އްކަމުގައިް ކޮމިޓީގ ް ްއަދިް ނުވަތަް، ޖަލްސާއ އްގައިް އ ް

ްކޮމިޓީއ އްގައިްކަންހިނގާދިޔަގޮތްްއަންގައިދޭްތަފްޞީލުްޔައުމިއްޔާއަށ ވ .

ާޤނޫނުއަސާސީންްނުވަތަްް،ް"މިނިވަންްމުއައްސަސާތައް"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(ރރ)ްް

އުފައްދާފައިވާްް ގޮތުގައިް މުއައްސަސާއ އްގ ް މުސްތަިޤއްލުް މިނިވަންް ާޤނޫނުންް

ްނުވަތަްކަނޑައަޅާފައިވާްމުއައްސަސާތަކަށ ވ ް.

ާޤނޫނުއަސާސީންްނުވަތަްް،ް"މުސްތަިޤއްލުްމަާޤމުތައް"ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީްް(ބބ)ްް

ް މުސްތަިޤއްލުް ނުވަތަްްާޤނޫނުންް އުފައްދާފައިވާް ގޮތުގައިް މަޤާމ އްގ ް

ްކަނޑައަޅާފައިވާްމަާޤމުތަކަށ ވ ް.

ގުނުމުގައިްްްް(ޅޅ)ްް މުއްދަތުތައްް ބުނ ފައިއ ވާް ގަވާއިދުގައިް މިް ކަމަށްް "މުއްދަތު"ް

 މަޖިލީހުގ ްދައުރުންްބޭރުގ ްދުވަސްތައްްނުހިމ ނޭނ އ ވ ް.

ްްް(ކކ)ްް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްް،ްބުނ ފައިްއ ވަނީ"ސަރުކާރުްނިސްބަތްވާްޕާޓީ"ްކަމަށް

ޕާޓީތަކުގް  ސިޔާސީް ހިމ ނޭް މަޖިލީހުގައިް ނުވަތަް ޕާޓީއަށ ވ .ް ނިސްބަތްވާް

ްތ ރ އިން ތަމްސީލުކުރުމަށްްް، ސަރުކާރުް މަޖިލީހުގައިް ރައްޔިތުންގ ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަނޑައަޅާްޕާޓީއަށްްނުވަތަްޕާޓީތަކަށ ވ ް.

ް''ދަފްތަރު''ްކަމަށްްބުނ ފައިްއ ވަނީް(އއ)ްް މިްގަވާއިދުގައިްމަޖިލީހުގ ްދަފްތަރުގައިްް،

މަޖިލީހުގ ްް މަސައްކަތްތައްް މަޖިލީހުގ ް ބަޔާންކުރާް ހިމަނަންވާނ ކަމަށްް

ްވ ބްސައިޓްގައިްވަކިްތަރުތީބަކުންްާޝއިޢުކުރަމުންްދިއުމަށ ވ ް.

ންޓަރީްގްރޫޕްގ ްްމަްޕާލި،ްބުނ ފައިްއ ވަނީ"ސިޔާސީްޕާޓީތަކުގ ްލީޑަރުން"ްކަމަށްްްް(ވވ)ްް

ްލީޑަރުންނަށ ވ ް.
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1ްޖަދުވަލްުް

ރައީސްްްްްވަނަްމާއްދާގ ް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގ މަތިންްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްރައީސާއިްނައިބ82ްްްުޤާނޫނުއަސާސީގ ްް
ްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްނަގާްސިއްރުްވޯޓުދިނުމަށްްބޭނުންކުރާްވޯޓުްކަރުދާހުގ ްނަމޫނާް

ްވަނަްމާއްދާއާްގުޅޭް(10ްްް)
ް

 މަޖިލީހުގ ްރައީސްްއިންތިޚާބުކުރުމުގައިްބޭނުންކުރާނ ްވޯޓުްކަރުދާހުގ ްނަމޫނާް .1
 

ް
ް
ް
ް
 
 

 

 

 

 

 

 ރައީސްްއިންތިޚާބުކުރުމުގައިްބޭނުންކުރާނ ްވޯޓުްކަރުދާހުގ ްނަމޫނާްްްމަޖިލީހުގ ްނައިބުް .2

 

 

 

 

 

ް
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2ްޖަދުވަލްުް

ްކޮސްޓްްއ ސްޓިމޭޓްގ ްނަމޫނާް
ްވަނަްމާއްދާއާްގުޅޭް(84ްްް)

 
ްމަޖިލިސްް  ރައްޔިތުންގ ްް

ްމާލ ްްްްްްްްް
ް

ްއ ސްޓިމޭޓްްްްކޮސްޓްް

ްނަންް  ބިލުގ 
ް

ްޚުލާޞާް  ބިލުގ 

ްްްްތަޢާރުފ އްްކުރުްބިލުގ 

ްްމައިަގނޑުްބިލުގ 
ްްމަޤްޞަދުތައް

ް

ްތަފްޞީލުް  އޭގ   މިންވަރާއި  ލަފާކުރާ  ކުރަންޖ ހޭނ ކަމަށްް، ކުރަންޖ ހޭނަމަް ޚަރަދ އްް  އ އްވ ސް  ބަޖ ޓުންް  ދައުލަތުގ 

ްްްްދާއިރާްކުރަްނޖ ހޭްޚަރަދު

  ކަމަށްނ ޚަރަދުކުރަްނޖ ހޭ

ްްމިްނވަރު ލަފާކުރާ
ްް(ރުފިޔާއިން)

ް

ްްމުއްދަތުް

ްތަފްޞީލުް  އޭގ   ޚަރަދ އްނަމަ  ހިނގަމުންދާ  މިހާރު  ބަޖ ޓުންް  ދައުލަތުގ ް  ޚަރަދަކީ  އ 

ްްދާއިރާް ކުރަްނޖ ހޭ ޚަރަދު

ްމިންަވރުް ޚަރަދުކުރަްނޖ ހޭ
ްް(ރުފިޔާއިން)

ް

ްްމުއްދަތުް

ްތަފްޞީލުް  އޭގ   މިންވަރާއި  އާމްދަނީގ   ލަފާކުރާ  ލިބޭނ ކަމަށްް  ދައުލަތުން

  ލިބޭނ ކަމަށް އާމްދަނީ

ްދާއިރާް ލަފާކުރާ
ް
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  ޮގތުގައި އާމްދާީނގ 

  ލަފާކުރާ ލިބޭނ ކަމަށް

ްް(ރުފިޔާއިން)ްމިންަވރު

ް

ްްމުއްދަތުް

ްއަސަރުް  ކުރާނ  ޖުމްލަގޮތ އްގައިް  ބަޖ ޓަށް  ދައުލަތުގ ް  ސަބަބުންް  ބިލުގ   މި
ް

ް

ްތަފްޞީލުް  އިތުރުް
ް

ް

ް

 

 

  މ ންބަރުް  ހުށަހަޅާް  ބިލު ފަރާތްް  ތައްޔާރުކުރިް  އ ސ ސްމަންޓްް

ް:ނަން
ް

  :ނަން 

ް:ސޮއި
ް

  :ދާއިރާ 

 :ތާރީޚު

ް
  :ސޮއި 

ް:ސްޓޭމްޕް
ް
ް
ް

  :ތާރީޚު 

________________________ް

ް
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3ްޖަދުވަލްުް
ްއަމުރުގ ްލިޔުންް

ްވަނަްމާއްދާއާގުޅޭް(160ްްް)
ް

 
ްމަޖިލިސްް  ރައްޔިތުންގ 

ްމާލ ް   ްް
ް

ް

ވަނަްމާއްދާްއިންްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހަށ99ްްްްްވަނަްމާއްދާއާއ98ްްްިްދިވ ހިރާއްޖޭގ ްޖުމްހޫރިއްޔާގ ްޤާނޫނުއަސާސީގ ްް

ްރައްޔިތުންގ ްމަޖިލީހުގ ްކޮމިޓީއަށްްމީހުންްހާޒިރުވުމަށްްކުރާްއަމުރުގ ްލިޔުންްލިބިދީފައިވާްބާރުގ ްދަށުންްް
 

ް

ް

ް، އަށް(ްމަޤާމާއ ކުްނަންްމީހާގ )

ްްނަންްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް)ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ  ،  އަންގައިްްްހާޒިރުވުމަށްްްފަރާތްްްތިޔަްްތާރީޚުގައިްްއ ވާްްއަމުރުގައިްްމިްްއަށް(

ް.އަމުރުކުރަމ ވ 

ް

ްް:ސަބަބުްްްއަމުރުކުރާް

ް 

ް.ޖަވާބުދާރީވުމަށްްްްއަށް(ްްނަންްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް)ގުޅިގ ންްްމައްސަލައާ(ްްނަންްްމައްސަލައިގ )ްްހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްއިޚްތިޞާޞްގ ްްކޮމިޓީގ 

ްް

ް

ް-----ް----------------------------------------------------------------------------:ްތަން ހާޒިރުވާންވީްްޖަވާބުދާރީވުމަށް
ް

ް------------------ް----------------------------------ް:ގަޑިްްްްްް---------------------------------------------:ްޚުތާރީ

ް

ް

ް

ް

ް
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ްްބަޔާނ އްްްްއަށް(ްްނަންްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް)ގުޅިގ ންްްމައްސަލައާ(ްްނަންްްމައްސަލައިގ )ްްހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްއިޚްތިޞާޞްގ ްްކޮމިޓީގ 

ްް.ދިނުމަށް

ް

ް

ް-----ް--------------------------------------------------------------------------ް-:ްތަން ހާޒިރުވާންވީްްދިނުމަށްްބަޔާން

ް

ްްްްްްްްްް--------------------ް--------------------------:ްތާރީޚު ް------ް------------------------------ް---------------:ްގަޑި

ް

ް

ް

ްްހ ކިބަސްްްްއަށް(ްްނަންްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ްްްރައްޔިތުންގ ްް)ގުޅިގ ންްްމައްސަލައާް(ްްނަންްްމައްސަލައިގ )ްްހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްްގ ްއިޚްތިޞާޞްްްކޮމިޓީގ 

ްް.ދިނުމަށް

ް

ް------------------ް------------------------------------------------------------:ްތަން ހާޒިރުވާންވީްްދިނުމަށްްްހ ކިބަސްް
ް

ްްްްްްްްް---------------------------------------------:ްތާރީޚު ް--------ް--------------------------------------------:ްގަޑި

ް

ް

ްްލިޔުމ އްްްްއަށް(ްްނަންްްކޮމިޓީގ ްްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ްް)ގުޅިގ ންްްމައްސަލައާް(ްްނަންްްމައްސަލައިގ ް)ްްހިމ ނޭްްތ ރޭގައިްްްއިޚްތިޞާޞްގ ްްކޮމިޓީގ 

ްް.ހުށަހ ޅުމަށް

ް

ް-----------ް------------------------------------------------------------------------:ްތަންްހުށަހަޅަންވީްލިޔ ކިޔުންތައްް
ް

ްްްްްް-------------------------------------------------ް-:ްތާރީޚު ް----------ް-------------------------------------:ްގަޑި

ް
ް

ް

 
ް

ް

ް

ް

ް(ސިއްކަްމަޖިލީހުގ ްްރައްޔިތުންގ ް)ްްްްްްް(ސޮއިް)ްްްް
 

 ރައީސްްްމަޖިލީހުގ ްރައްޔިތުންގ ްް

ް 

ްއަމުރުގ ްްމިްްތަފްޞީލުްްއަމުރާގުޅޭ.ްްއަމުރ ކ ވ ްްކޮށްފައިާވްްއިން(ްްނަންްްގް ކޮމިޓީް)ްްގައި(ްްަވނަްްބައްދަލުވުމުގ ްްކޮމިޓީގ )ްްބޭއްުވނުްްަގއި(ްްތާރީޚު)ްް، މިއީ)

ް.(އ ަވީނއ ވ ްހިމަނާފައިްޖަދުަވލުަގއި
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ްޖަދުވަލުް

ް

ްތަފްޞީލުްްްއަމުރާގުޅޭް

ް

ް

ްތަފްޞީލުް

ް

 

ް

ްމާނަކުރުންް

ް

ް

ް
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ް

4ްޖަދުވަލްުް

ްްްޢިބާރާތްްްހުވައިގ ްްްފަރާތުގ ްްދޭްްްހ ކިބަސްް

ްް(މާއްދާއާގުޅޭްްވަނ162ްްްަް)

ް

ް

ްޢިބާރާތްްްްހުވައިގ ްްްފަރާތުގ ްްްދޭްްްހ ކިބަސްް

ް

ްރައްޔިތުންގ '' ްމަޖިލީހުގ ް ްކޮމިޓީގ )ް ްނަންް ްގައި(ް ްއަހުރ ންނާް ްކުރ ވޭް ްްސުވާލުތަކަށްްް

ްއ އްވ ސްްްޚިލާފުްްްޙަީޤަޤތާ،  ބުނުމަށާއިްްތ ދުްްބަހ އްގައިްްކޮންމ ްްބުނާްްއަހުރ ންްްޖަވާބުދިނުމުގައްޔާއި

ް".ހުވައިކުރަމ ވ ްގަންދީްهللاމާތްްމަށްނުނުބުްއ އްޗ އް

ް

ްް

_________________________ް

 

 

 


