
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

2010 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި،  2ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  17ގައި ބޭއްވުނު  2010މާޗް  2)މިއީ، 
އެޖަލްސާގައި ނިންމަވާފައިވަނީ، އެދުވަހުން ފެށިގެން މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރައްވަން "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރެވެމުން އައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އުވޭނެކަމަށެވެ.( 2006ޖޫން  1ފެށްޓެވުމަށެވެ. އަދި 
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 ގަވާއިދު ގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން 
 

 ފެށުން  .1

 .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  70މިއީ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ(

ބަޔާންވެގެންވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކަންކަން ހިންގާެނ އުސޫލުތަްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  88ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ްނ އެކުލަވާާލފައިވާ، "ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ވާާލދީ، އެ މާއްދާގެ ދަށުހަ

 ގަވާއިުދ" އެވެ.

 މި ގަވާިއދަށް ކިޔާނީ "ރައްޔިުތންގެ މަިޖލީހުގެ ގަވާިއދު" ިމެހންނެވެ. )ށ(  

 މަޖިލީހުގެ ވެރިން  .2
މަޖިީލހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ  82ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .2 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ރައީސަކު ހުންނަންވާނެެއވެ.

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަކީ، ވަކި ފަާރތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި، ޤާނޫނުައސާސީއާއި މި )ށ(  

ގަވާއިާދއި މަިޖލީހުގެ ނިްނުމންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ރައްޔިތުންގެ 

ގެ މަޖިީލހުގެ ިއދާރާާއއި މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަާކއި މަޖިީލހު

 އެންމެހައި ކަްނކަން، ހިންުގމުެގ އެންމެ އިސްެވރިޔާއެވެ.

މަޖިީލހުގައި ހިނަގމުންދާ ެއއްވެސް ބަުހސެއްގައި، ުނވަތަ ކޮމިޓީއެއްެގ   )ނ(  

ބައްދަލުުވމެއްގައި ހިނގާ އެްއވެސްކަެމއްގައި، މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ޚިޔާލެއް 

 ދެކޭގޮތް ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެވެ.ފާޅުކޮށް، މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ެއކަމާމެދު 

ގަވާއިދު 

 ހިފެހެއްޓުން 

މަިޖލީުހގެ ޙުރުމަތާިއ ޤަދަރު ިހފެެހއްޓުމަކީ،  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަވާިއދާއި އެ .3

މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ މަްސއޫިލއްޔަތެކެވެ. މަިޖލީުހގެ ގަާވއިަދށް އުނިކަން އަންނަަފަދ 

އެއްވެްސ ޢަަމލެްއ ހިނަގިއފިނަމަ، ުނވަތަ މަިޖލީުހެގ ގަވާިއދަށް އުނިަކމެއް 

ނަަމ، އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަްށ އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއްެވސް ކަމެއް ފާހަގަުކރެވިްއޖެ
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 ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ކުުރމަކީ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ ޒިްނމާއެެކވެ.

މަޖިލީހުގެ ޢިމާރާތް 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން 
ގޮތަކަށް  ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ނުވަތަ ާޤނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ެއހެން )ހ( .4

މާަލމާއި، ރާ ިޢމާރާތާއި މަިޖލިްސކުބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، މަޖިީލހުގެ 

އެ މާލަމަށް އައުމަށްޓަކަިއ މަޖިލީުހގެ ގޯއްޗާއި ިޢާމރާތުގެ ތެރެއިން 

ހިނގަންެޖހޭ ަމގުތަކާއި ކޮރިޯޑރތަކާއި، މަިޖލީުހގެ ިޢމާރާާތ އިންވެގެްނވާ 

މަޖިީލހުގެ ގޯތީގެ ސަރަޙަްއދަކީ، މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ ބެެލހެްއޓުމާއި އަމުުރގެ 

 ވާ ތަންތަނެވެ.ދަށުގައި

 އެ ،މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރިަތކާއި، އެ ކޮޓަރިތައް ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި )ށ(  

ކޮޓަރިތަކަށް އައުމަށް އެ ިޢމާރާތުގެ ތެރެއިން ހިނގަްނެޖހޭ މަގުތަކާިއ 

މި ، ކޮރިޑޯރތަކާއި، އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ ގޯތީގެ ަސރަޙަްއދަކީވެސް 

ަމްޤޞަދުތަކަށްޓަކައި، މަޖިލީުހގެ ރައީްސގެ ބެލެހެްއޓުމާއި އަމުރުެގ މާއްދާގެ 

 ދަށުގައިވާ ތަންތަނެވެ.

މަޖިީލހުގެ ެއއްވެސް މަސަްއކަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ެގއިން ބޭރުގަިއ  )ނ(  

ހިނގާނަމަ، އެ މަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަުކރެިވފައިވަނީ ވަކި ޢިާމރާތެއް 

އެއް ކަމުގަިއާވނަމަ، އެ ޢިމާރާތަކީ ނުަވތަ ކޮޓަރިއަކީ، ނުވަތަ ކޮޓަރި

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ ބެެލހެއްޓުާމއި އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެކެވެ.

ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ  105ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ރ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ ަސާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން 

ގެއާއި، ެއގޭގެ ގޯތި ތެެރއާިއ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ދަށުން ހިންާގ 

އެންމެހަިއ ތަންތަނުގެ ަސާލމަތީ ކަންކަން ބަަލހައްޓާީނ ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ކަނޑައަާޅޮގތެއްގެމަތިންނެވެ.

އެކިއެކި ލިޔުމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 
ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހާހިނދަކު، މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ  ގަާވއިދުަގއި އެެހންމި  .5

ބިލުތަކާއި، ޤަރާރުތަކާއި، ވަިކ މީހަކު މަިޖީލހަށް ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީައކަށް 

 ހާޒިރުުވމަށް އަންގާ ފޮުނވާ އަުމރުތަކުގައި ސޮއިުކރާނީ، މަިޖލީުހގެ ރައީެސވެ.
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 އިދާރީ ހިންގުން މަޖިލީހުގެ  .3

ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 
 )ހ( .6

 

ވަަނ މާްއދާގަިއވާ އެންެމހަިއ  70ވަަނ މާްއދާ އާިއ  5ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުުރަމށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ ރައްޔިތުންގެ 

 ާގއިމްުކރަންވާނެެއވެ.މަޖިީލހުގެ ިއދާރާގެ ަނމުގައި ޮއފީހެއް 

މާްއދާގެ )ހ( ގަިއާވ އިދާރާ ހިންގުމަށްޓަކަިއ މުވައްަޒފުން  މި )ށ(  

ހަމަޖެްއސުމަށްޓަކައި ާޕލިމެންަޓރީ ސަރވިްސގެ ުމވައްޒަުފްނގެ ގަާވއިދުގެ 

 ނަމުގައި ަގވާއިެދއް އެކުަލވާލަިއ، މަޖިލީުހން ފާސްުކރަންވާެނެއވެ.

ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބަޔާންކުރާ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާުކރުމަްށޓަކައި ބޭނުންވާ  )ނ(  

ބަޖެޓް އެކުލަވާަލއި، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ާޢންމު ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހަޅައި ާފސްކުރަްނވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ިއދާރާގެ ބަޖެޓުެގ 

ޖެޓްގައިވާ ފައިސާ އެްއވެސް އުނިކުރުމެްއނެތި ގޮތުގައި މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ ބަ

 ސަރުކާރުން މަިޖލީހުގެ ިއދާާރައށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

ވީނަމަެވސް، ަޤއުމަށް ދިމާވާ  ބަޔާންވެފައި މާއްާދގެ )ނ( ގައި އެހެން މި )ރ(  

ޚާއްޞަ ހާލަތެްއގެ ސަބަބުން، ބަޔާންވެގެންވާ ވަކި މުްއދަތަކަށް، މަޖިލީހުެގ 

ޮކމިޓީން ފާްސކުރާޮގތެއްގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ އިާދރާެގ މާލިއްޔަތު 

 ާމއްދާ ހުަރހެއްނާޅަެއވެ. ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުަމކަށް މި

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  .4

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި 

ރައީސް  ނައިބު 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

އިންތިޚާބަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްާސގައި، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ޢާންުމ  )ހ( .7

ރައީސް،  މަޖިީލހުގެ މެންބަުރންގެ ތެެރއިން މަޖިީލހުގެ ަރއީސާއި ނައިބު

 މަޖިީލހުގެ ިސއްރު ވޯޓަކުން ިއންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަިޖީލހުގެ ރައީާސއި  )ށ(  

ރައީްސ އިންތިޚާބުކުރެެވންދެން، އެ ޖަްލސާގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓާނީ،  ނައިބު

އެ ަޖލްސާއަށް ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން މަިޖލީުހެގ 

މެންބަރުކަމުަގއި މެދުުނކެނިޑ އެންމެ ގިނަ ދުަވސްީވ މެންބަރެކެވެ. 
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ބަރުންތަކެއް މެންބަރުކަމުަގއި މެދުުނކެނޑި އެންމެ ގިނަ ުދވަސްވީ ގިނަ މެން

 ތިބިނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން ޢުމުރުން އެްނމެ ދޮށީ މެންަބރެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓު ގުނާނީ، މި  )ނ(  

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ 

ބަރުންެގ ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. އެ ވޯޓުެގ މެން 5މެންބަރުންގެ ތެރެިއން ޮހވާ 

ނަތީޖާ އިއްވާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

 ބަލަހައްޓާ މެންބަރެވެ.

ެމްނބަރުންގެ ނަން )ފަހެއް(  5މި މާްއދާގެ )ނ( ގަިއ ބާޔަންކޮށްފައިވާ  )ރ(  

ހުށަހަޅާނީ، އެ ަޖލްާސގައި، މެންބަރުންނެވެ. ޮކމިޓީގައި ިހމެނުމަށް ނަން 

ނަމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ފަހެއް(  5ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މެންބަރެއްެވސް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގަިއ ރައްޔިތުންގެ )ަފހެއް(  5މިގޮތަށް އެކުލަވާލާ 

ސީ ޕާޓީތަކެްއ ހިމެުނމަށް ސިޔާ  ުހިރހާމަޖިީލހުގަިއ ިހމެނޭ 

 5އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ. މަިޖލީުހގައި ިހމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ޢަަދދު 

އަށްވުރެ އިތުރުވާނަަމ، މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން )ފަހެއް( 

އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީތައް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް 

 އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ.

ރައީސްގެ ަމޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދޭ  މަޖިީލހުގެ ރަީއސާއި ނައިބު )ބ(  

މެންބަރުގެ ނުވަތަ ެމންބަރުްނގެ ނަން ނުވަތަ ނަންތައް ހުށަހަޅާނީ، މި 

 މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޖަްލސާގައި، ެމންބަރުންެނވެ.

ގެ ަމޤާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ރައީާސއި ނައިބު )ޅ(  

 ލާަގއި އެއް މެންބަެރއްގެ ނަން ދެ މަާޤމަށް ހުށަހެޅިގެން ނުވާނެއެވެ. ޙަމަރު

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއ ނެގޭ ވޯޓު  މަޖިީލހުގެ ރައީސާިއ ނައިބު )ކ(  

ވާންވާނީ ވަކިަވކިން ނެގޭ ދެ ސިއްރު ވޯޓަކަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ސިްއރު 

ވޯޓު ނެގޭނީ މަިޖލީުހގެ ރަީއްސ އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައެވެ. މަިޖލީހުގެ ރައީްސ 

އިންތިޚާބުކޮށް، ނަތިޖާ އިއްވައި ނިމުމުން، ދެން ސިއްުރ ވޯޓު ނެގޭނީ 

 ރަީއސް އިްނތިޚާބުކުރުމަށެވެ.  މަޖިީލހުގެ ނައިބު
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މަށް އެދޭ ރައީސްގެ ަމޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރު މަޖިީލހުގެ ރަީއސާއި ނައިބު )އ(  

މެންބަރުގެ ނުވަތަ މެންބަރުްނެގ ނަން ނުވަތަ ނަންތައް މި މާއްދާގެ )ބ( 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަަޅއި ތާއިދު ލިބި ނިމުމުން، އެ ަމާޤމަށް މެންބަރުން 

ވޯޓު  ނެއިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ

އަޓުން ޗާޕުކުރަންާވނެއެެވ. މަޖިީލހުެގ ކަރުދާްސކޮޅު މަިޖލީުހގެ ސެްކރެޓޭރި

ރަީއސްގެ ަމާޤމަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ނަން ުނވަތަ ނަންތައް އެ  ރައީސާއި ަނއިބު

ތަކަށް ނަން މުވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުަގއި ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނަްނވާނީ، އެ މަޤާ 

 ނުވަތަ ނަންތައް ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިަފއިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. މަިޖލީހުގެ 

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސިްއުރ ވޯޓު ދިނުމަށް  ރައީސާއި ަނއިބު

ގައި  3ގަވާިއދުގައި ަޖދުވަލު  ވޯޓު ކަުރދާސްކޮުޅގެ ނަމޫނާ މި ނެބޭނުންކުރާ

 ހިމަނާަފއިއެވަީނއެވެ.

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއ ވޯޓުލާ ކޮންމެ ރައީސް  މަޖިީލހުގެ ަރއީސާއި ނައިބު )ވ(  

ެއއިން ކޮންމެ ސިއްރު ވޯޓަކަށްެވސް އެއް ވޯޓު ، މެންބަރަކަށްވެސް ދޫުކރެވޭނީ

ކަރުދާްސކޮޅެވެ. އަދި އެއިން ޮކންމެ ސިއްރު ވޯޓެއްގައި ވޯޓު ެދވޭނީވެސް އެއް 

 ފަހަެރވެ. 

 ޢާންމެވެ.  ދޫކުރާނީ މަިޖލީހުގެ އަީމންވޯޓުލާ މެންބަރަށް، ވޯޓު ކަރުާދސްކޮޅު  )މ(  

ަރއީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު  މަޖިީލހުގެ ަރއީސާއި ަނއިބު )ފ(  

 ފޮށި ހުންނަންވާނީ އެތެރެ ފެްނނަ ގޮތަށެވެ. 

ވޯޓުލާ މެންބަރު، ވޯޓު ކަުރދާހުަގއި ާފހަގަ ޖަހަްނވާނީ އެ މެންބަރަުކ  )ދ(  

 އަމިއްަލއަށެވެ. 

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ފޮށީގައި އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތްކަން  )ތ(  

ތިބި މެންބަރުންނަށް  ުރވެހާޒިޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެަވުގތު ޖަލްސާއަށް 

އެ ވޯޓު ފޮށީގެ އެތެރެ ެދއްކުަމށްފަހު، ވޯޓު ފޮށީގެ މަތިގަނުޑ ޖަހައި، ވޯުޓ 

ތިގަނޑުން ކަނޑާފައިވާ ތަން ކަރުދާސް ވައްާޓލުމަށް ވޯޓު ފޮށީގެ މަ

 ހުޅުވަންވާެނއެވެ. 

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއ ނެގޭ ސިއްރު  މަޖިީލހުގެ ރަީއސާއި ނައިބު )ލ(  
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ވޯޓުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަުކެވސް ވޯޓުދޭނީ، އެ މަޤާމުތަކަްށ ހުށަހެޅި ތާއިދު 

މަކަށެވެ. މިގޮތުން ލިބިފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ނަ

ވޯޓު ދިނުން ފުރިހަަމވާނީ ވޯުޓލާ މެންބަރަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮުޅގައި، 

ޖަހައި ވޯޓު  އެމީހަކަށް ފެންނަ ނަމާ ިދމާަގއިވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ 

 ކަރުދާްސކޮޅު ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވައްޓާލުމުންނެވެ.

ަޖހާނީ،  ކަރުާދސްކޮޅުަގއި ރަނގަުޅ ފާަހގަވޯޓުލާ މެންަބރު އަތަށް ދޫުކރާ ވޯޓު  )ގ(  

އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެިވފައިވާ ަގލަމުން އެކަމަށް ޚާއްޞަުކރެވިަފއިވާ  ވޯޓިންގ 

 ބޫތުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވޯޓު ަކުރދާސްކޮޅު ެއ މެންބަރެްއގެ ައތަށް ލިބުމުން  ،ވޯޓުލާ މެންބަރަކު  )ޏ(  

ވޯޓުލުން ލަސްނުކޮށް މި މާްއދާެގ )ލ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން 

ފުރިަހމަކުރަްނވާނެއެވެ. ައދި ވޯޓުލުމަށްަފހު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ 

 މެންބަރެއްގެ ގޮނިޑއަށް އެނބުިރ ދާންވާނެއެވެ. 

ޯވޓުލާ ސަރަޙައްުދގައި އެްއވެސް ޙާލެއްގައި، ައދި ، ވޯޓުލާން އަންނަ މެންބަަރކު )ސ(  

ފޯނަކުން ުނަވތަ އެބާވަތުގެ އެއްވެސް ސިފަެއއްގައި ެކމެާރއަކުން ނުވަތަ 

އެހެންެވސް ވަީސލަތެއް ބޭުނންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެުގމާއި، މަންޒަރާއި އަޑު 

 ރެކޯޑު ކުރުަމކީ މަނާކަެމކެވެ.

ވޯޓުލާ ނިުމމުން، ލަސްނުކޮށް، މި ާމއްދާެގ )ރ( ެގ ދަުށން މަިޖލީހުން  )ޑ(  

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީން ވޯޓުތައް ބަލައި، ވޯޓު ގުނައި،  5ހޮވާަފއިވާ 

 ޢަދަުދކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދަންވާެނެއވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާހުަގއި އެއްެވސް ފާަހގައެއް ޖަާހފައިނުވާ ވޯޓާއި، ޯވޓު ކަރުދާހުގަިއ  )ޒ(  

އިގެ އިތުރުން އެނޫން އެްއވެސް ކުރެުހމެއް، ލިުޔމެއް ނުަވތަ ނިޝާނެއް ފާހަގަ 

ވޯޓެކެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ވޯޓުިދން މެންބަރުންގެ  ލުޖަހާަފއިވާ ވޯޓަކީ ބާޠި

 ވޯޓު ހިމަނައިގެްނނުވާނެެއވެ. ލުޢަދަދު ަކނޑައެޅުމުަގއި ބާޠި

މި މާްއދާގެ )ޑ( ގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ވޯޓު ގުނަިއ  (ޓ)  

ޢަދަުދކުރުމަށްަފހު، ަމޖިީލހުގެ ރައީސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއްުވުމގެ ކުރިން، ވޯޓު 

މެންބަރުްނގެ ޮކމިޓީގެ ހުިރހާ  5ގުނުމަށްޓަކައި މަިޖލީހުން ޮހވާފައިވާ 
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 މެންބަރުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޝީުޓގައި ސޮއިުކރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ސިއްރު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ަމޖިލީުހގެ ރަީއސް  (ޔ)  

މެންބަރުންގެ  5އިއްވައި ިނމުމުން، ވޯޓު ުގނުަމށްޓަކައި މަޖިީލހުން ހޮާވފަިއވާ 

ރުަގއި، އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، މަޖިލީުހގެ ޒިކޮމިޓީގެ ހާ

 ވޯޓު ކަރުާދސްަތއް ނައްތާލަންވާނެެއވެ. ،ޢާންމު  އަމީން

ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނަދކު، މަޖިީލހުެގ  ގަވާިއދުގައި އެހެން މި )ހ( 7-1

 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަަހްއޓާނީ، މަޖިލީުހގެ ރަީއސެވެ.

ަޖލްސާެއއްގެ ރިާޔަސތުގައި އިންނަ މަޖިީލހުގެ ަރއީސް، ަމޖިީލހުގެ  )ށ(  

 ވަގުތުތަކުގައި، އޭނާއަށް މުޚާޠަބުކުރާނީ "ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ" މިހެންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

 ރައީސް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޖިީލހުގެ  82ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .8

 ހުްނނަންވާނެެއވެ.ނައިބު ރައީސަކު 

މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީސަކީ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ މަާޤމުގެ ވާޖިބުތަްއ  )ށ(  

އި، ަމޖިީލހުގެ ކަންކަން ހިންގުުމގައި، މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް އާއަދާކުުރމުގަ

އެހީތެރިެވދޭން ހުންނަ ީމހެކެެވ. މަޖިީލހުގެ ރަީއސްގެ ަމާޤމު ހުސްެވއްޖެ 

ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ރައީސް އޭނާގެ ަމާޤމުގެ ވާޖިބުތައް  ،ހިނދެްއގައި

މަޤާުމގެ  އެ ،ވަގުތީގޮތުން ،އަދާކުުރމަށް އުޒުރުެވރިވެްއެޖ ހިނދެއްަގއި

 ވާޖިބުތައް އަދާުކރާނީ، ޤާނޫުނއަސާސީަގއި ނުވަތަ މި ގަވާިއދުގައި ެއހެން 

 އިބު ރަީއސެވެ.ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މަިޖލީުހގެ ނަ

ނައިބު ރައީސް 

ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ނަމަެވސް، މަޖިީލހުެގ  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް 1-7މި ގަވާިއދުގެ  )ހ( .9

ރައީސް ބޭނުްނވެއްެޖ ހިނެދއްގައި، ަމޖިީލހުެގ ޖަްލސާެއއްގެ ނުވަތަ 

މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީާސ ޖަލްާސއެއްގެ ބައެްއގެ ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓުން، 

 ހަވާުލކުރެިވދާނެއެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގެ ރިާޔަސތު ބެލެހެއްޓުން  )ށ(  

މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރަީއސާ ަހވާލުކުުރމުގަިއ މަިޖލީުހގެ ރަީއސް މަިޖލީހަްށ 

 އަންގަންެޖހޭ ވަކި އެންުގމެއް ޯނންނާނެއެވެ.
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މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރައީްސ ޖަލްާސއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓަމުންގެްނދާ  )ނ(  

އޭނާ ވާހަކަެއއްދަްއކައި، ޚިޔާލެއް ، ވަގުތު، ބަހުސްކުރެވޭ މަްއަސލައެއްަގއި

 ފާޅުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ބޭނުންެވގެން، މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއްއގެ ރިޔާސަތު  )ރ(  

ބެލެހެއްޓުން ނައިބު ރަީއސާ ހަވާުލކޮށްފައިނުވާ ޖަްލސާއެއް ފެށުމުގެ ވަގުތު 

ޖެހޭއިރު، ކުރިްނ އެނގެންނެްތ އެއްެވސް ސަބަބެއް ދިމާެވެގން  މަިޖލީުހގެ 

ޖަލްާސ  ރައީސަށް އެ ަޖލްސާގެ ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، އެ

އެކަން ޖަލްސާއަށް  ޢާންމު ފެށުމުގެ ވަގުތު ޖެހުމާެއކު، އަމީން

އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ. އެކަްނ އިުޢލާނުކުުރމުން، ަމޖިީލހުެގ ނައިބު ރަީއސް 

ޖަްލސާއަކާ ގުިޅގެން  މަޖިީލހުގެ ރިޔާސަތާ ަހވާލުާވްނވާނެއެވެ. ެއހިސާބުން އެ 

މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އަދާުކރުަމށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ވާޖިބުަތއް އަދާުކރާނީ 

 ީއސެވެ.މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަ

މި ގަާވއިދުެގ ދަށުން މަިޖލީހުެގ ރަީއސަށް ލިބިޭދ ުހރިހާ ބާރަާކއި  )ބ(  

ަމޖިލީުހގެ ނައިބު  ،ައދި އޭނާ އަާދުކރަންޖެހޭ ހުިރހާ ވާޖިބުތަކެއް ،އިމްތިޔާޒެއް

 ރައީސް ރިާޔސަތު ބަލަހައްާޓ ވަގުތުތަކުގައި އޭނާއަށްވެްސ ނިސްބަތް

 ކުރެވިގެްނވެއެވެ.

ރިޔާސަތު 

ބަލަހައްޓާނެ 

 މެންބަރުން 

މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި މަިޖލީުހގެ ނައިބު ރަީއސް ަމޖިީލހުެގ ޖަލްާސއެއްެގ  )ހ( .10

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުެޅދިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެ ޖަްލސާގެ ރިޔާސަތު 

ވަަނ މާްއާދގެ )ށ( ގައިވާ  82ޤާޫނނުއަސާސީެގ ، ބަލަހައްޓާނެ މެންބަުރން

ިޖލީުހގެ ރައީސް، ަކނޑައަޅަންވާެނއެެވ. މިގޮތުން، ގޮތުގެމަތިން، މަ

ކަނޑައަޅާނީ މަިޖލީުހގައި ެއންމެ ގިނަުދވަހު ޚިްދމަތްކުިރ މެންބަރުންގެ 

މެންބަެރކެވެ. ައދި އެއިްނ މެންބަަރކަށް ރިޔާސަތު  5ތެރެއިން ޖުްމލަ 

 ބެލެހެއްޓޭނީ ވިިދވިިދގެން ތިން ޖަލްާސގެ މުްއދަތަށެވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަފދައިން، ަމޖިީލހުގެ ރިާޔސަތު މި  )ށ(  

މަިޖލީހުެގ ރަީއސާއި ަނއިބު ރައީްސ  ،މެންބަރުން 5ބަލަހައްޓާނެ 
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އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، ވީއެންމެައވަހަކަށް މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ކަނޑައަޅައި، އެ 

 ވެ.ނަންތައް މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއްއގައި އިުޢލާންކުރަްނވާނެއެ

މެންބަރުން މި މާްއާދގެ )ށ( ގައިވާ  5މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(  

 5ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅުމުގައި، އެ މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ، އެ 

މެންބަރުންގެ މެންަބރުކަމުެގ ުމއްދަތަށް އިސްކަންީދގެންނެވެ. މެންބަރުކަމުެގ 

ތެރޭގައި ަހމަަހމަވެއްެޖ ހިނެދއްގައި، ެއފަދަ މުއްދަތު ެދ މެންބަެރއްގެ ދޭ 

މެންބަރުން ތަރުތީބުކުރާނީ މެންބަރުންގެ ޢުުމރުެގ ދޮށިކަމަށް 

 އިސްކަންީދގެންނެވެ.

މަޖިީލހުގެ ރަީއސާއި ަމޖިީލުހގެ ނައިބު ރައީސާ ދެ ީމުހންމެ މަޖިީލހުގެ  )ރ(  

ރިޔާސަތު ، އަންނަހިނެދއްަގއިރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުެޅދޭ ޙާލަތަކަށް 

ބަލަހައްޓާނެ މީހަުކވެސް ދުާރާލ ކަނޑައެޅިފައިނެތް ޙާލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ، 

ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާެނ މެންބަރުންކަމަށް މި މާްއާދގެ )ހ( ގައި 

މެންބަރުންެވސް ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއް ިދާމވެއްޖެނަމަ، އެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ، މަޖިީލހުގެ ޚިްދަމތުގައި އެންމެ  ޖަލްާސއެއްގެ

ގިނަދުަވސްވީ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން، ިމ މާްއދާގެ )ނ( ަގއިވާ ުއސޫލުްނ 

 އެންމެ އިސްކަްނދެވޭ ެމންބަރެވެ.

 މަޖިލީހުގެ އޮފިސަރުން  .5
މަޖިލީހުން 

ކަނޑައަޅާ 

 މަޤާމުތައް 

މަިޖލީހެްއމެ އިންތިޚާބުވެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު، އަލަށް އެކުލަާވލެވޭ ކޮންމެ  )ހ( .11

ވީއެންމެައވަސް ުފރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ތިން މަޤާމަށް، 

 މަޖިީލހުން، މީހުން ޢައްޔަން ުކރަންވާނެއެެވ.

 ޢާންމު  އަމީން -1   

 އާމްސް -އެޓް-ސާޖަންޓް -2   

 ކައުންސެލް ޖެނެަރލް  -3   

( ގައި ބަޔާންކުރެިވފަިއވާ މަާޤމުތަކަށް 3( ައދި )1މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) )ށ( މަޤާމުތަކުގެ 
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ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ ދަުއލަތުެގ ބަންޑާރަނައިބުގައި ހުުރމަށް ޤާނޫނުއަާސސީ  ޝަރުތުތައް 

ލާޒިމުުކރާ ަޝރުޠުތައް ފުިރަހމަވާ ީމހުންނެވެ. ައދި މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ 

ޯމލްޑިވްްސ ، ވިފައިާވ މަޤާމަށް ޢައްޔަންުކރަންވާނީ ( ގައި ބަޔާންކުރ2ެ)

ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ޯފސްގެ ލެފްޓިނެންޓްކަމުެގ ަމޤާމަށް ަޝރުޠު ފުިރހަމަާވ 

 މީހެކެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މަާޤމަކަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ  )ނ(  

ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީައށް އިޙްތިރާމު މީހަކުެވސް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

ކުރުމަށާއި އޭނާގެ މަާޤމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތައް 

އިޚްލާޞްތެރިަކމާއި އަމާނާތްތެިރކަމާއެކު އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ 

މަިޖލީުހގެ ިސއްރު މަިޖލީހުެގ ، ފުޅާމިނެއްަގއި އަދާުކރުންމަތީ ދެމިުހރުމަށާއި

ރުގެ ގޮތުގައި ިހފެހެްއޓުމަށް އަހުދުވެ، އެ އަހުުދގެ ލިޔުމުގަިއ ސިއް

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ރަީއްސގެ ހާޒިުރގައި ޮސއިކޮށް، އެ އަހުުދގެ ލިޔުން 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސާ ަހވާލުުކރަްނވާނެއެވެ.

 މި މާްއދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ަމޤާމުތަކަށް ަޢއްޔަނުުކރެވޭ ީމހުންގެ  )ރ(  

މަޤާުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުމަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްަޒފުްނ ކަނޑައަޅައި، 

އެ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާދޭީނ، ޕާލިމެންޓަރީ ސަރވިްސގެ މުވައްަޒފުންެގ 

 ަމިޖލީހުގެ ރައީެސވެ.، ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

، ޢާންމު އަމީން 

-އެޓް -ސަރޖަންޓް 

އާމްސް އަދި 

ކައުންސެލް 

ޖެނެރަލް 

ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

އާމްސް ައދި ކައުްނސެލް ޖެެނރަލްގެ މަާޤމަށް -އެޓް -ަސރޖަންޓް، ޢާްނމު އަމީން )ހ( .12

މީހުން ޢައްޔަންުކރާނީ، އެ ަމޤާމުތަކަށް ކުިރމަތިލުމުެގ ުފުރޞަތު ޢާންުމކޮށް 

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ހުޅުާވލުުމން، ކުރިމަތިލާ މީުހންގެ ތެރެއިން، ކޮންެމ 

ނަމެއް  3ފެްނނަ މަޤާމަކަށް ަޝރުޠު ފުރިހަަމވާަކމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީސަށް 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިީލުހގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ 

 މެންބަރުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުންެނވެ.

ން އެ މަާޤމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަްށ ތިމި މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ )ށ(  

ީމހުންގެ ޢަަދދު ތިނެއް ނުވަތަ  ލި ހުޅުވާުލމުން ކޮްނމެ ަމޤާމަކަްށ ކުރިމަތި
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 ތިނަކަށް ވުރެ މަދު ނަމަ، ެދަވނަ ފަހަރަށް ިއޢުލާންުކރާނީއެވެ.

މަޤާމުތަކަްށ ކުރިމަތިލުމަށް  ން އެތިމި މާއްާދގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ )ނ(  

ީމހުންގެ ޢަަދދު ތިނެއް ނުވަތަ  ލި ހުޅުވާުލމުން ކޮްނމެ ަމޤާމަކަްށ ކުރިމަތި

ތިނަކަށް ވުރެ މަދު ނަމަ، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުިރހަމަވާ މީހުްނގެ 

ނަންތައް މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަިއ މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގައި ާހޒިރުވެ ވޯޓުަގއި 

 ބައިވެރިވި މެންބަުރންގެ އަްޣލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރާީނއެވެ.

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ  11ގަާވއިދުެގ މި  )ރ(  

މަޤާމުތަކުންުކރެ މަާޤމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އަންނަިނވި ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން 

ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް މަިޖލީުހެގ ރައީސަށް ފެނިއްެޖހިނދެްއަގއި، މަޖިީލހުގައި 

ީލހަށް އެކަމެްއ ތަމްސީލުުކރާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ަމޝްވަާރގެ މަތިން ަމޖި

ހުށަހަޅައި، ަޖލްސާއަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންެގ 

 އެމީހަކު އެ ަމޤާމުން ވަކިވީެއވެ. ،އަޣްލަބިއްޔަތުން ާފސްވެްއޖެނަމަ

 ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ަޢމަެލއް ހިންގުން.  -1   

 ތަކުރާރުުކރާކަމަށް ާފހަގަވުން.މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދާ ޚިާލފު ަޢަމލު  -2   

މަޤާުމގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުުރމުގަިއ ފަުރވާކުޑަުކާރކަމަށް  -3   

 ފާހަަގވުން.

 މަޤާުމގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ޤާބިލު ނޫންކަމަށް ާފހަގަުވން. -4   

ކުރިކަމަްށ އެ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުްނ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަެލއް  -5   

 ފާހަަގވުން.

ވަނަ  11މި މާްއދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަކިނުކުާރހާހިނދަކު، މި ގަވާިއދުގެ  )ބ(  

އެމީހަކު އެ ، މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ކޮްނމެ ީމހަކީ

ޢައްޔަންކުެރވޭ މަިޖީލހުގެ ުޢުމރުގެ މުްއދަތަށް ޢައްޔަންުކެރވޭ، އަދި އެ 

ާވލެވޭ ަމޖިީލހުގެ އެ މަާޤމަށް މީހަުކ މަޖިީލހާ ިވދިގެން އެުކލަ

 ކަނޑައެޅެންދެން، އެ ަމޤާުމގަިއ ދެމިހުންނާނެ މީހެެކވެ.
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އަމީން ޢާންމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 އަންނަނިވި ކަންކަަމކީ، އަމީން ޢާންމުގެ ަމސްޫއލިއްޔަތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަްނކަމެވެ. .13

ެއކުލަާވލުމާއެކު، އެ ަމޖިީލހުަގއި ހިމެިނގެންާވ ކޮންމެ ަމޖިީލހެއް ައލަށް  )ހ( 

އެ މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ  ،މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް 

 ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާނުުކރުން. ،މައްޗަށް ތަރުތީބުގެ

ކޮންމެ ަމޖިީލހެއް ައލަްށ އެކުަލވާުލމާއި ެއ މަިޖލީހުެގ ރަީއސް  )ށ(  

އިންތިޚާބުކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ ވަގުތުތަކުގައި، މަިޖލީހުގެ ަޤދަރާއި ޝަަރފު 

ހިފެެހއްޓުމާއި ަމޖިީލހުގެ ގަާވއިދާ ގުޅޭގޮތުން ައދާކުަރންެޖހޭ ވާޖިބުތައް 

 އަދާކުރުން.

މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ދައުެރްއ ފެށުމާއެކު، އެ ދަުއރަަކށް ހުށަހެޅުމަށް  )ނ(  

ތައްޔާރުވެފަިއވާ ރިޕޯޓުތަކާިއ އެ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަްނެޖހޭ ކޮމިޓީތަކާއި 

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ފަރާތާއި ެއ 

ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ަމޖިލީުހގެ ކޮން ނިންމުމެއްގެ ަދށުންކަން ނުވަތަ 

ށް އެނގޭނެ ގޮތުެގަމތިން، ލިޔުމެއް ކޮން ނިންމުމަކާ ގުޭޅގޮތުންކަން ސާފުކޮ

 ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްމެ ފޮނުުވން.

ަގއި އުފެދޭ ނިާޒމީ ކޮންމެ ަމްއސަލައަާކއި އެ ރޭމަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގެ ތެ )ރ(  

މައްަސލައެއް ިނމިގެްނދާގޮތް ޯނޓުކުރުމަށްފަހު، އެ ުދވަހުެގ ޔަުއމިއްޔާގައި، އެ 

ގައި ނިްނމި ިނޒާމީ މަްއސަލަތައް ވަިކން ސާފުކޮށް ދުވަެހއް

އެނގޭނެގޮތުގެމަތިން ހިމެނުްނ، އަދި އެގޮތުން ނިންަމމުންދާ ނިޒާީމ 

 މައްަސލަތަކުގެ ވަކި ަދފްތަރެއް ބަލަހައްޓަމުން ދިުޔން.

ޔައުމިއްޔާަގއި މަޖިިލސް ފެށޭ ަވގުތާއި ނިޭމ ވަގުތު، ކޮންމެ ަޖލްާސއެއްެގ  )ބ(  

 ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތުެގމަތިން ހިމެނުން.

މި ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ، މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ޖަްލސާއެއް ނިމުމުން )ޅ(  

 ޖަލްާސގެ ޔައުމިއްޔާ އެކުަލވާލުަމށްފަހު، ކޮންމެ މެންބަރަކަށްމެ ފޮނުވުން.

މަޖިީލހުގެ ރައީސް، ަސރުކާރުެގ ވަކި ޮއފީސްތަކަކަށް ަޔއުމިއްާޔ ފޮނުާވގޮތަކަށް  )ކ(  
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 ހަމަޖަްއސާަފއިވާނަމަ، އެ ޮއީފސްތަކަށް ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވުން.

 ހައި ބިލުތަކާއި ބިލުތަކަށް ގެނެވޭ އެންމެ  ހައި މަޖިީލހުން ާފސްވާ އެްނމެ )އ(  

ަޤރާރުަތއް މަިޖލީހުން  ހައި އިޞްލާޙުތަކާއި މަިޖލީހުން ާފސްކުރާ އެްނމެ

ފާސްކޮށް ނިމުމުން، އެކަން ކުރެވިަފއިވަނީ މަިޖލީުހގެ ގަާވއިދާ އެއްގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިންތޯ ކަނޑައަޅައި، އެ ބިލުތަކަށާއި ޤަރާރުތަކަށް ދީފައިވާ ސުާމރު 

އަޅައި، މަޖިލީހުގެ ބިލުތަކާއި ނަންބަރުތައް ދީފައިވަނީ ތަުރތީބުންތޯ ކަނޑަ

ޤަރާރުތައް ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ރައްދުކުރުުމގެ ޒިންމާ އުފުލުން. އަިދ 

 ރައްދުުކރުމަށްަފހު ރަްއދުކުރި ާތރީޚު މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އެްނގުން.

މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ގެ ހުްއދައާއި އިުރާޝދާއެކު، މަިޖީލހުގެ ރަްސމީ  )ވ(  

އަޅައި، ެއމީހުންނަށް ަމޤާމު ދީ، އެީމހުން ަމޤާމުްނ ރިޕޯޓަރުން ކަނޑަ

 ވަކިކުރުން. 

މި ގަވާިއދުގައި ވަކި ުމވަްއޒަފަކު ކަނޑައެުޅމުގެ ބާރު ވަކި ފަރާތަކަށް  )މ(  

ދީފައިުނވާ ޙާލަތުގައި، މަިޖލީހުެގ ރަީއސްގެ ލަާފގެމަިތން މަިޖލީހުެގ 

 ެއހީތެިރވެދޭނެ މުަވއްޒަފުން ަކނޑައެޅުްނ.މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ދުަވހެއްެގ މަސައްކަތްތައް އެުކލެިވގެންވާ ގޮތް އަންގަިއދޭ  )ފ(  

 ތާވަލެއް ާޝއިޢުުކރަމުން ދިޔުްނ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި ނުވަތަ މަޖިލީުހގައި، އެދުަވހެއްގެ ތެރޭގަިއ  )ދ(  

ިނޒާމުގަިއ ހިނާގ ކަންކަން ާސފުކޮށް އެނޭގނެ ދަފްތަެރއް މަޖިީލހުގެ 

 "މަިޖލީުހގެ ދަފްތަުރ" ގެ ނަުމަގއި ކޮންމެ ދުަވހަކު ޝާއިޢުުކަރމުން ދިޔުން.

 ނުވަތަ ޢާންމު އޭނާގެ މަސަްއަކތް ކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަމީން )ތ(  

ޢާންުމގެ  ައމީން ،ުޒުރވެރިވެްއޖެ ހިނދެއްަގއިވަގުތީގޮތުން އެކަމަށް އު

މަިޖލީުހގެ ރަީއސްެގ ރުހުާމއިއެކު،  ،މަސައްކަތްކުރާެނ މީަހކު ާފަހގަކޮށް

ޢާންމު ރަްސމީގޮތުން ސޮއިކުރަްނޖެޭހ  އެކަމަށް އެމީހަކު ަޢއްޔަނުކޮށް، އަމީން

ޤާނޫނެއްގައި  ،ސޮިއކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެމީހަކަށްދީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި

މަޖިީލހުގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން ، ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު އެހެން
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ާޢންމު ުކރަންެޖހޭ ކަްނކަން ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރާިއ ބާުރ އެމީަހކަށްދީ،  އަމީން

އެކަން އަންގާ ލިުޔމެއް ތައްޔާުރކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރަްއދުކުރުން. ައދި 

ޢާންުމ ސޮއިކުުރމަށްފަހު، އެީމހަކު ކުރާ ކަންަކމަކީ  ައމީންއެ ލިޔުުމގައި 

ޢާްނމުގެ ަނމުގައި ކުރެވޭ ކަންަކންކަމުަގއި ބެުލމާއި އެގޮތުްނ  އަމީން

ކަނޑައަޅާ މީހަކު، ަހމަޖެްއުސމަށް ދޫކުރާ ލިޔުން، މަިޖލީުހގެ ދަފްތަރުަގއި 

 ޝާއިުޢކުރުން.

ހިންުގމާއި، މާލީ ޒިންމާާއ ގުޅޭގޮތުން، ޢާންމު ޮކމިޓީން މަޖިީލހުގެ ޢާންުމ  )ލ(  

އަންގާ އެންގުންތައް ތަންފީުޒކުރުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ އިުރޝާދުގެ މަތިްނ 

 އަދާކުރަްނޖެހޭ ާވޖިބުތައް އަދާުކރުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ ސިޔާސަުތތައް ހިންގުން.

ން، އަންނަނިވި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ިސޔާސަތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށު  )ގ(  

 ކަންކަން ކުރުން.

މަޖިީލހާއި ަމޖިީލހުގެ ިނޒާމުަގއި ހިމެނޭ މުއަްއސަސާތަކުން ނުވަތަ  -1   

ކޮމިޓީތަކުން ނުވަތަ އޮފީްސތަކުން ހިންގާ ިއދާރީ ަކންކަމާިއ 

އެކަންކަމަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަުދެގ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ޢާންމު 

 ހުށަހެޅުން.ކޮމިޓީއަށް 

މަޖިީލހުގެ ވަކި ޮއފީހަކުްނ ނުވަތަ ވަކިީމހަކު ކުާރ މަަސއްކަތުގެ  -2   

އޮޑިޓެއް ހުށަހަޅައިފިަކމަށްވާަނމަ، އެ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއަކީ 

ކޮބައިކަމާއި ިއޞްލާޙުކުުރމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަކަކީ ކޮބަިއކަން އެ 

 އޮފީހަށް ނުވަތަ އެ ީމހަކަށް އެނގުން.

މާލީ އެްއވެސް ނުރަނގަޅު ޢަަމލެއް ާފހަގަކުެރވިަފއިވާނަމަ، ެއކަމެްއ  -3   

މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށާއި މެޖޯިރޓީ ލީޑަރަށާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށާއި 

ކޮމިޓީތަކުގެ ުމޤައްިރރުންނަށާއި ޢާންުމ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަްށ 

 އެންގުން.

މަޖިީލހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ ކޮންމެ އޮޑިޓެއްގެ ރިޕޯޓު، މަޖިލީުހެގ  -4   

ރައީސަށާއި މަިޖލީުހގައި ތަމްސީލުުކރާ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ 
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ދާއިީމ ކޮިމޓީތަކުގެ މުޤަްއރިރުންނަށާއި ޢާންުމ ، ލީޑަރުންނަށާއި

 ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް ފޮުނވުން.

ރަކު ޚިާލފުވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ެއއްވެްސ ގަާވއިދަާކ، މެންބަ -5   

މެންބަރުން ތަބާވާންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކުންކުރެ މިންގަނޑަކާ ެއއްވެްސ 

މެންބަރަކު ޚިާލފުވެަފއިވާނަމަ، އެކަމަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ުސލޫކާބެޭހ 

 ކޮމިޓީއަށް އެންގުން. 

-އެޓް -ސާޖަންޓް 

އާމްސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

އާމްސްގެ ަމސްއޫިލްއޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ -އެޓް-ކަްނކަމަކީ، ސާަޖންޓްއަންނަނިވި  .14

 ކަންކަމެވެ.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ހިނަގމުންދާ ަވގުތުތަކުގައި، މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާަގއި  )ހ( 

ހާޒިރުވެ ިއނުމާއި، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް އަންގާ ގޮތުގެމަިތން މަޖިީލހުގެ 

 ހިެފހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާުއފުލުން.ގަވާއިދު 

މަޖިީލހުގެ ރައީސް ކުރާ އަމުރުތަކާއި މަޖިީލހުން ުކރާ އަުމރުތައް  )ށ(  

 ތަންފީޒުކުރުން.

މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒާގުޅޭ އުޫސލުތައް ތަންފީޒުުކރުމާއި، އޭނާެގ މުވައްަޒފުންެގ  )ނ(  

 ޖަވާބުދާރީުވން.ޢަމަލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢާންމު ޮކމިޓީއަށް 

މަޖިީލހުގެ ެގލެރީތަކަށް މީހުްނ ވަންނަނީ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިާދ އެއްގޮތަށްކަން  )ރ(  

ކަށަވަރުކުރުާމއި ގެެލރީތަކުްނ ނެރެންޖެހޭ ީމހުން ގަާވއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ނެރުމުގެ ިޒންމާުއުފލުން. 

އިނުމަށް ހުްއދައޮތް ީމހަކު ިފޔަވައި، އެނޫން މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާގައި ހާޒިުރެވ  )ބ(  

މީހަކު ަޖލްސާެއއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތު، މަިޖލިސްުކާރ މާލަުމގައި 

 ނުބެހެއްޓުން.

އާމްސްެގ މަާޤމާ ގުޅިގެން ައދާކުެރވިފަިއވާ ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކާއި -އެޓް-ސާޖަންޓް )ޅ(  

މައަްށ ތައްޔާރުކޮށް، އެކަމަށް ހިނގާަފއިވާ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުެމއް، ފުިރހަ

މަހުެގ  ބަރުމްދުވަހު ައދި ިޑސެ ވަނަ 30ަމހުގެ  ކޮންމެ އަހަރެްއގެވެސް ޖޫން
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 ދުަވހު ޢާންމު ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. ވަނަ 31

މި މާއްާދގެ )ޅ( ގައި ބަާޔންކުރާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުުމގައި، އެއިންކޮންމެ  )ކ(  

ރިޕޯޓެއްގައިވެސް އެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ކުރެވުުނ 

މަސައްކަތުގެ ތަްފޞީލު ިހަމނައި، އަލަށް އެކުލަާވލައިގެްނ ހިންގަމުންާދ 

ޫސލުތަކާއި ވަކިކަެމއް ކަންކަމާއި، ައލަށް ތަޢާރުފުުކެރވުނު ސިޔާސަތުތަކާއި އު

 ކުރުމަށް ކުރިަމގަށް ރާވާަފއިވާަނމަ، އެކަމެއްގެ ތަްފސީުލވެސް ިހމެނުން. 

 ކައުންސެލް 

ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކައުންސެލް ޖެނެަރލްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ ަމޖިީލހަށް ޤާނޫނީ ަލފާދީ،  )ހ( .15

ަތމްސީލުުކރަންެޖހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި މަޖިިލސް ޤާނޫނީގޮތުން މަިޖލިސް 

 ތަމްސީލުުކރުމެވެ.

އި ޤާނޫނީ ެއހީތެރިކަން ެމންބަރުންނަށާއި އާ ކައުންސެލް ޖެނެަރލްގެ ޤާޫނނީ ލަފަ )ށ(  

 މަޖިީލހަށް ދޭނީ ސިޔާސީ ުނފޫުޒން އެއްކިބާވެ ހުެރގެންނެވެ.

 ދައުރާއި ޗުއްޓީ  .6
ވަނަ ާމްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ަމޖިީލުހގެ ޖަްލސާތައް،  83ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .16 ތިން ދައުރު 

 ދައުރެްއގެ މައްޗަށެވެ.  3އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ބެިހގެންވާީނ 

 އެހެންގޮތަކަށް ނުވަތަ  ކަނޑަނާޅާހިނދަކު، ެއހެންގޮތަކަށް ގަވާިއދުގައި މި )ށ(  

 ހިނގާނީ ދަުއރު ފުރަތަމަ މަޖިލީުހގެ ކަނޑަނާޅާހިނދަކު، މަޖިީލހުން

. ނިޔަލަށެވެ މަުހގެ ޕްރީލްއެ ފެށިގެން ުދވަހުން ފުރަތަމަ މަހުގެ ފެބުރުވަރީ

 އޮގަސްޓު  ފެށިގެން ންުދވަހު ފުރަތަމަ މަހުގެ ޖޫން ހިނގާނީ ަދއުރު ދެވަނަ

 27 މަުހގެ ޮއަގސްޓު ހިނގާނީ ދަުއރު ިތންވަނަ. ނިަޔލަށެވެ ގެ 16 މަހުގެ

 .ނިޔަލަށެވެ ަމހުގެ  ބަރުނޮވެން ފެށިގެން އިން

 ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާާހހިނަދކު، ނުވަތަ އެހެން  މި ގަވާިއދުގަިއ އެހެން )ނ(  

ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަނަޑނާާޅހާހިނަދކު، މަިޖލީހުގެ ޖަްލާސތައް ބެހިގެންވާ 

ތިން ދައުރުގެ ތެެރއިން، ކޮްނމެ ދަުއރެއްގެެވސް ުފރަތަމަ ަޖލްސާ ބާއްވާނީ، 

އެ ދައުރެއް ފެށޭ ތާރީޚާ ވިދިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ ހޯމަ ނުވަތަ ފުރަތަމަ 
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ސާ ބާއްވާނީ، އެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ބުރާސްފަތި ދުވަުހއެވެ. އެދަުއުރ ނިމޭ ޖަލް

 އަންނަ އެންމެ ަފހު ބުރާްސފަތި ދުވަހު ނުވަތަ ޯހމަ ދުަވހުއެެވ.

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  17ކަމުގައި ވީނަަމވެސް،  އޮތް  މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން )ރ(  

 ވަނަ ދުވަހާ  31މަހުގެ  ބަރުމްމަޖިިލސް ފެށުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ޑިސެ

މަިޖލީުހގެ ދަުއުރތައް ކަނޑައެޅިގެންދާެނގޮތް ކަނޑައަޅާނީ، ހަމައަށް 

މަޖިީލހުގަިއ ތަމްީސލުކުާރ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ަމޝްވަާރގެ ަމތިން މަޖިީލހުގެ 

 ރައީސެވެ.

މަޖިލިސް އޮންނަ 

 ދުވަސްތައް 
އަހަރުގެ ތެޭރގައި، މި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ އަަހރަކު  )ހ( .17

އެ އަަހަރކަށް މަޖިލިސް  ،މަޖިިލސް ބައްދަުލވާނެ ދުަވްސތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް 

 ޢާންމު ޝާއިުޢކުރަްނވާނެއެވެ. އަމީން، ހުޅުވައިދޭ ޖަްލސާ އޮންނަ ުދަވހު

މި ގަވާިއދުގައި ވަކިކަެމއް ހިނގާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުަވހަކީ، ރަްސމީ  )ށ(  

، އެދުަވހަކު ުކރުމަށް ިމ ގަވާއިުދގައި ބަންދު ދުވަެހއް ކަުމގައިވެްއެޖނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަެމއް ދެން ކުރާނީ، ނުވަތަ ކުާރނެ ކަމަްށ މި ގަާވއިދުެގ 

 ވިދިގެްނ އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުޫނން ުދވަހެއްަގއެވެ. ،ބޭނުމަށްޓަކައި ބަލާނީ

 މަޖިލިސްކުރާ މާލަން  .7
 މާލަން 

 ބޭނުންކުރުން 
މަޖިިލސްކުރާ ާމލަން ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ަމޖިީލހުެގ ޤާނޫނީ ޖަލްސާތަްއ  .18

ބޭއްވުމަށެވެ. ނުވަތަ ަމޖިީލހުެގ މެންބަރުންގެ ެއކިއެކި ކޮްނަފރެންސްތަކާއި ަރސްީމ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްުވމަށެވެ. ނުވަތަ މަޖިލީހުން ަކނޑައަޅާ އެހެނިހެްނ 

 ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށެވެ. 

މަޖިިލސްކުރާ މާލަމަށް ހާޒިރުެވވޭނީ، ނުވަތަ މަިޖލިސްުކރާ ާމލަމަށް ވަދެ، ެއ  )ހ( .19 ހުއްދަ މީހުން 

ޢާންމު ކަނޑައަޅާ އިންިތޒާމެއްގެ މަތިން  މާލަުމގައި ތިބެވޭނީ، އަމީން 

 އަންނަނިވި ީމހުންނަށެވެ.  

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ މެންބަުރން. -1   

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ. -2   
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 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބު. -3   

 ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުްނ. -4   

 ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުން. -5   

 މަޖިީލހުގެ ަމޤާމުތަކަށް ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ އޮިފސަރުން. -6   

ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްަސލައެއްގެ ބަހުސް މަޖިީލހުގެ ވަކި ކޮމިޓީއަކުން  -7   

ހިނގަމުްނދާ ވަގުތު، ކަމާބެޭހގޮތުން އެ ކޮމިޓީއަކުން ހުްއދަކުރާ 

 މުވައްަޒފުން.

 ޢާންުމ. އަމީން -8   

 އާމްސް.-އެޓް-ސާޖަންޓް -9   

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ހިނގާކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން، ހުއްދަ ިލބިގެން  -10   

ސަރުކާުރގެ އޮީފހެްއގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާއާއި އޭނާއަށް އަންނަ، 

 އެހީތެރިެވދިނުމަށްޓަކައި އަންނަ އޭނާގެ ދެ ުމވައްޒަުފން.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަކުގައި ހިނގާކަަމކާ ގުޅޭގޮތުން، ަމޖިލީުހގެ  -11   

 ރައީސް ަދޢުވަތު ދޭ ީމހުން.

އެމީހެއްގެ ނަން ފާހަގަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން،  -12   

ޝުކުުރވެރިކަާމއެކު ބަލައިަގްނނަ، މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައަޅާ 

 މީހުން.

 މަޖިީލހުގެ ުމވައްަޒފުން. -13   

މަޖިީލހުގެ ިޚދްމަތުގަިއ ތިބޭ މުވައްަޒފުންނާއި، މަިޖލީހުެގ ޚަބަރު  )ށ(  

ފެތުރުމަށްޓަކައި އެކްރެޑިޓް ޮކށްފައި ތިބޭ ނޫސްވެރިންނާއި، މެންބަރެއްގެ 

އެދުމުެގމަތިން އޭނާއަށް އެހީެތރިވުމަށް އަންނަ މީުހން، ިލޔުމުން ހުއްދަ 

ވުމާހަަމއަށް، ިމނެޓު 15ލިބިގެން، މަޖިީލހުގެ ަޖްލސާއެއް ފެށުމުގެ 

މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމަށް ވަދެިވާދނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، މަިޖީލހުގެ ޖަްލސާއެއް 

މިނެޓަށްވުމާއެކު އެމީހުން މަިޖލިސްުކރާ މާލަމުްނ  15ފެށެން 
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 ނުކުންނަންވާނެއެެވ.

 ގެލެރީތައް  .8
މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ބެލުމަށްަޓކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ެގލެރީތައް ކަނޑައެޅުމާއި،  )ހ( .20 ގެލެރީ ކަނޑައެޅުން 

އެ ގެެލރީތަކަށް ވަންނާެނ މީހުްނގެ ބާވަތާއި ގިންިތ ކަނޑައެޅުމާިއ 

އޭގެތެރެއިން ވަކި ެގލެރީަތކެއް ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްޔާއަާށއި ވަޒީރުްނގެ 

ނޑިާޔރުންަނށާއި އެމީހުްނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންނަށާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

މުވައްަޒފުންނަށް ވަދެޭވގޮތަށް ހަމަޖެއްުސމުގެ އިޚްތިޔާރު މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މަޖިީލހުގެ މެންބަރެްއގެ ފަރާުތން ހުއްދައެއް ލިބިގެން ަމިޖލީހުގެ ަޖލްސާ  )ށ(  

ުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޑުއެހުމަށް އަންަނ މީހުންނަްށ ވަދެވޭނެ ގެެލރީއެއް ކަނަޑއެ

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ގެެލރީތަކުގެ ތެރެއިްނ ގެލެރީއެއް ނުވަތަ ގެެލރީއެއްެގ ބައެއް އެއީ،  )ނ(  

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ރިޕޯޓަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަނެއްކަމުގައި 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު، ަމޖިީލހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 

ްނޖެހޭ ޒިްނާމތައް މަޖިީލހުގެ މި މާއްާދގެ ދަށުން ަމޖިީލހުެގ ރައީސް ުއފުލަ )ރ(  

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ުމއައްަސާސތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ ތެެރއިން ވަކި ފަރާތަކާ 

 ހަވާުލކުރުމަކީ މަިޖލީހުގެ ރައީަސށް ކުރެވިދާނެ ކަމެެކވެ. 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން  .9

ޖަލްސާތައް 

ފެންނާނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުން 

ހިނަގުމންދާ ަވގުތު، ކްލޯޒްްޑ ސަރިކޓް ކެމެރާ މެދުެވރިކޮށް މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ  .21

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ކޮމިީޓ ކޮޓަރިތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ އެހެން އޮީފސްތަކަށާއި 

ގެލެރީތަކަށާއި ކޮަޓރިތަކަށް ފެންނާނެ ިނޒާމެްއ މަިޖލީހުެގ ރަީއްސ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު 

 ގެ ފުރުޞަތު 
މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާތައް، އުނިިއތުރެއް ގެނަުއމެއްނެތި، ރޭިޑޯއ މެުދވެރިކޮށް  )ހ( .22
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، ނުވަތަ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް، ާޢންމުކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމެގ އުސޫލުތައް

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ލަާފގެމަތިްނ މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ކަނަޑއަޅައި، އެކަން 

ހުގެ ަޖލްސާތަކުެގ ރެކޯޑިންގެގ ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ ިއދާާރތަކަށް މަޖިލީ

އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި ވީޑިއޯ ލިބޭނެގޮތް ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 އުސޫލެްއގެމަތިން، މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ހަަމޖައްަސއި ދޭންވާެނއެެވ. 

ވިޜަން ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޢާންމު ޓެލެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި  )ށ(  

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޫސލުތަކެއްގެމަތިން ަމޖިީލހުްނ އެކްރެޑިޓްކުރާ 

ތަންތަނަށް މަޖިލީހުެގ ަޖލްާސތައް ވަގުތުން ޮފނުވުުމގެ ުހއްދަ ަމޖިީލހުެގ 

 ރައީސް ދޭްނވޭނެއެެވ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު 

 ގެ މަޤްޞަދު 
ވަނަ  22ޖަްލސާތައް ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމަށް މި ގަވާިއދުެގ މަޖިީލހުގެ  )ހ( .23

މާއްދާަގއި އޮތް އުސޫުލގެ ބޭނުަމކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުާވލެިވގެން ބާއްވާ މަިޖލީުހގެ 

ރޭޑިޯއ އާއި ޓީވީގެ  ،ޖަލްސާތަކާއި މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ކައި، ަމޖިލީުހގެ އަބުރާ ޒަރީޢާއިން އަންނަިނވި މަްޤަޞދުތައް ހާސިުލކުރުމަށްޓަ

  ،އަދި ޤަބޫލުކުެރވޭ ަހމަތަކެއްގެ މަތިން ،ޢިއްޒަތް ނުގެްއލޭނެ ގޮތުެގމަތިން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ހުްއދަ ިދނުމެވެ. 

 ހޭލުންތެރިކަން ފެތުރުމަށްޓަކައި؛ -1   

 މަޢުޫލމާތު މުއްސަނދިކުުރމަށްޓަކައި؛ -2   

 ތެދު ަޚބަރު ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި؛ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި  -3   

މަޖިީލހުގެ ުއސޫލުތަކާިއ އާދަތަކާއި ކަން ހިނގާގޮތަްށ  -4   

 އަހުުލވެރިުކރުމަށްޓަކައި؛

ޢާންމު މައްަސލަތަކާއި ޤައުުމެގ އެކިއެކި ކަންކަމާ ެބހޭގޮތުްނ ދެކެވޭ  -5   

 ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކަިއ؛ވާހަކަތަކާއި އަޅާ ފިަޔވަޅުތަކުގެ މަޢުޫލމާތު 

މަޖިީލހުގެ މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ަސރުކާރާިއ ޤަުއުމ  -6   

ހިންގުުމގައި ދިާމވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޭހލުންެތރިކަމާއި 
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 ވިސްނުންތައް އުެފއްދުމަށްޓަކައި.

ކޮމިޓީެއއްެގ ޖަލްސާއެްއގެ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  )ށ(  

ރެކޯޑިންގ )އެއީ އޯޑިއޯ ރެޯކޑިންގއެއް ކަމަށްވީނަަމވެސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ 

ސް ސިާޔސީ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާީސ ރެކޯޑިންގެއއް ކަމަށްވީނަަމވެްސ( އެއްވެ

ލަޙަތު ކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނުވާނެެއވެ. އަދި ެއހެން މަޞް 

ގެ ޙައްޤަކަށް ހުރަސްއެޅުުމގެ ގޮތުންވެސް އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓެއް

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރެކޯޑިންގ 

ބޭނުންނުކުރެވޭ 

 ޙާލަތްތައް 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސގެ ރެކޯޑިންގއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދދެވޭ ފަރާތްތަކާއި މަިޖލީުހެގ  .24

މަިޖލީުހގެ ަޖލްސާއެްއގެ ެރކޯޑިންގެގ ލައިވް ކަވަޭރޖް ެހދުުމގެ ުހއްަދދެވޭ ފަރާތްތަކުން 

 އެއްވެސް ބައެއް އަްނނަނިވި ެއއްވެސް ކަަމކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ސިޔާސީ ަމޤްަޞދެއް ާހސިލުުކރުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ )ހ(  

ވިޔަފާީރގެ އިޝްިތހާރެްއގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެަފދަ ިއޝްތިހާެރއްގެ ގޮތުގަިއ  )ށ(  

 ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ

ޑޮކިއުމެންޓަރީއެްއ ނުވަތަ ޚަބަރު ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބޭނުްނކުރަންޖެިހއްެޖ  )ނ(  

ހިނދެްއގައި، ަހމައެކަިނ އެ މިންަވރަށް ނޫނީ، ިއޝްތިހާރަާކއެކު 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރިޔާސީ ބަޔާން  .10
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ ފުރަތަަމ ކޮންމެ އަހަރަުކމެ،  )ހ( .25 ރިޔާސީ ބަޔާން 

ޖަލްާސގައި ޤަުއމުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް 

ރަނގަޅު ކުުރމަށްޓަކައި ކުާރންޖެހޭކަމަށް ަރއީުސލްޖުްމހޫިރއްޔާއަށް ފެންނަ 

 84ޤާނޫުނއަސާސީގެ  ،ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލެވޭ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހގެ 

 ޖަލްާސއެއްގައި ިއއްވަްނވާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަުކމެ ރައީުސލްުޖްމހޫރިއްޔާ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްުވމުން، އެވަގުތު  )ށ(  
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މަޖިީލހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުްލޖުްމހޫރިްއޔާ ނިސްބަތްވާ 

ޕާޓީ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ިގނައިން މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން 

ޑަރު( އެ ރިޔާީސ ބަޔާނަށް ދޭނެ )މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، ނުވަތަ ަމއިނޯރިޓީ ލީ

ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް، އެ ޖަވާުބ މަިޖލީހުެގ ަޖލްސާއެްއގައި، ިރޔާސީ ބަޔާނަށް 

 ދޭ ޖަވާބުގެގޮތުަގއި އިއްވަްނވާެނއެވެ. 

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރަނީ ރަީއސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ނިސްބަތްވާ  )ނ(  

ގައި ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތަކާއި ޕާޓީތަކަށް ޕާޓީގެ މެންބަރުން ފިަޔވައި ަމޖިލީހު 

ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ ފިކުރު ހިމަނަިއގެންެނވެ. މިގޮތުން 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހޯދާނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ބައްދަުލވުމެްއގައި 

 މަޝްަވރާކޮށްގެންނެވެ. 

ތައްޔާރުވުމުން، އެ ަޖވާބުދިނުމަށް އެޭދ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭ ޖަވާުބ  )ރ(  

އެ ޖަވާބު ދޭ ފަރާތުން އެންގުމުން، ެއ  ،ޖަލްާސއެއް ަމޖިީލހުގެ ރައީަސށް

ޖަލްާސއެއްގަިއ އެ ޖަާވބު ދެވޭނެގޮތް މަޖިީލުހގެ ރަީއސް 

ވަގުތުން  ،ހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ. އަިދ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގައި

ރިިވ ފަރާތްތަކުން، ރިާޔސީ ބަޔާުނގެ ޖަވާބުެވސް، ދުރަށްފޮނުުވމަށް ޙަރަކާތްތެ

 ހަމަ އެ އުޫސލުން ަވގުތުން ުދރަށް ފޮނުވަިއދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭ ޖަވާބު، ރިޔާސީ ބަޔާން  )ބ(  

 ދުަވހުގެ ތެރޭގައި، ދޭންވާނެއެވެ. 14އިއްވާތާ 

 މަސައްކަތާއި ތަރުތީބު  .11
 ގެ މައްޗަށެވެ.އް ތާވަލެ 3ކުރަންވާނީ މަިއގަނޑު މަޖިީލހުގެ ަމސައްކަތް ތަރުތީބު )ހ( .26 ތާވަލު ތިން 

ފުރަތަމަ ތާވަލަކީ، މަިޖލިްސ ތާވަލެވެ. މި ތާވަލުގައި ހިމެޭނ  -1   

ކަންކަމަކީ މުޅި ަމޖިިލސް އެކުގައި ކޮމިޓީެއއްގައި ބަްއދަލުވެ، 

މައްަސލަައށް ބަހުސްކުރެވިގެން ނިންަމންޖެޭހ ތަފްސީލުކޮށް، އެ 

 ކަންކަމެވެ. އެކަްނކަމަކީ:
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ޢާންމު ބިލުތަކާއި ޤަާރރުތަކުެގ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ މާިލްއޔަތަށް 

އެއިން އަސަރުުކރާނެ ނުވަތަ ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭނެ ނުވަަތ 

ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުުރ ފައިާސއެއް ނަގަްނޖެހޭެނ ނުވަަތ 

ގެ ާއމްދަނީ އިތުރުވެެގންދާނެ ނުވަތަ ސީާދގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތު

ނުސީދާގޮތުން އެްއވެސް ަފއިސާއެއް ަދއުލަތުގެ ާމލިްއޔަތުން 

ޚަރަދުވެދާނެ ުނވަތަ ވަކިކަމަަކށް ފައިސާ ޚަރަދުކުުރމަށް ހުްއދައެްއ 

ދޭންޖެިހދާނެ ކަމެއް ިހމެޭނ މައްސަލަެއއް ކަމުގަިއވާަނމަ، އެ 

  މަިޖލިްސ ތާވަލުގައެވެ. މައްަސލައެއް ިހމަނާނީ

 ދެވަނަ ތާވަލަކީ ޢާންމު ތާަވލެވެ.  -2   

ތެެރއިން، ޢާންުމ  މަޖިިލސް ތާވަލުަގއި ހިމަނަްނުނޖެހޭ މަްއސަލަތަކުގެ

 ބިލުތަކާއި ޤަާރރުތައް ހިމަނާނީ ޢާންމު ތާވަުލގައެވެ. 

 ތިންވަނަ ތާވަލަކީ، ޚާއްޞަ ތާަވލެވެ.  -3   

 ޚާއްޞަ ބިލުތައް ހިމަނާނީ ޚާްއޞަ ތާވަލުަގއެވެ.

 "ޢާންމު ބިުލ" ކަމަށް ބުނެފައި ، މި މާއްދާގެ )ހ( ބޭނުމަށްޓަކައި -1 )ށ(  

އެވަނީ، ޢާންމުކޮށް މުޅި ދައުަލތަށް ނުވަތަ މުޅި ރައްޔިތަށް އޭގެްނ 

 އަސަރުުކރާނެ ބާވަތުގެ ބިލަށެވެ. 

މުޅި ދައުލަތަށް ނުވަަތ މުޅި ، އެވަނީ "ޚާއްޞަ ބިުލ" ަކމަށް ބުނެފައި  -2   

ރައްޔިތަށް އަސަރުކުުރމުގެ ބަަދލުގައި، ވަިކފަރާތަކަށް އެކަނި ނުވަތަ 

ަފރާތްތަކަކަށް އެކަނި، ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ ބަޔަކަށް އެކަިނ މަދު 

 އަސަުރފޯރާނެ ބިލުތަކަށެވެ.

ތަރުތީބު 

 ކަނޑައަޅާނެގޮތް 
ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ކޮންމެ ުދވަހަކުެވސް މަިޖލީުހެގ  މަޖިީލހުން އެހެން .27

 އަންނަިނވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވޭނީ 

 ދުޢާ. )ހ(  

 ދުވަުހގެ އެޖެންޑާ ިއޢުލާުނކުރުާމއި ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުން. )ށ(  
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އެންމެަފހުން ަމޖިލިްސ ހުއްޓާލިިއރު، ނުނިިމހުިރ މައްަސލަތަކަށް  )ނ(  

 ފުުރޞަތުދިނުން.

 ފުރުޞަތުދިނުން.ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިުލތަކަށް  )ރ(  

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުން. )ބ(  

 އިތުރު އެހެން ަމސައްކަތެއް އޮްތނަމަ އެކަމެއްުކރުން. )ޅ(  

ތަރުތީބުން 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 
މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ މޭޒުަމތީގައިވާ މަްއސަލަތައް ނިުމމަކަްށ  -1 )ހ( .28

ފުރަތަމަ އިްސކަމެްއ ދޭީނ ގެނައުމުަގއި އެންމެ 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ފަރާުތން އެއްެވސް ލިުޔމެއް، ނުވަތަ 

މެސެޖެއް، ނުވަތަ ޚިޠާބެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ެއކަމެްއ 

 ކުރުމަށެވެ.

ދެން އިސްކަންދޭނީ، ަމޖިީލަހށް ތަޢާރުފުކުރަންެޖހޭ ބިލެއް ނުވަތަ  -2   

އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ ބިލެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ޤަާރރެއްެގ ޤަރާެރއް 

 ނަން އިއްވައި، ުފރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވުމަށެވެ.

ދެން އިސްކަންދޭނީ، ކުރިްނ ތަޢާރުފުކުރެިވފައިވާ ބިލެްއ ނުވަތަ  -3   

ޤަރާެރއްގެ އެއްެވސް ކުށެއް އިޞްލާޙުކުުރމަށް އޮތްކަމަށްވާނަަމ 

 އެކަމެއް ކުުރމަށެވެ.

ދެން މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ިއސްކަންދޭނީ މަިޖލިސް އެްނމެަފހުން ނިމުަމކަށް  )ށ(  

އައިއިރު، ނުިނމި ުހރި މަްއަސލަތައް ނިންމުމަށް ފުުރޞަތުިދނުމަށެވެ. އަދި 

ގަޑިއިރު ވަްނދެނެވެ. އެަވގުތުދީގެންެވސް  1އެއީ، ގިނަވެގެން 

ޑިއަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިމޭކަމަށްވާނަމަ، ވިދިެގން ައންނަ ޖަލްާސގެ ަހމަ އެގަ

ފަސްކުާރނީއެވެ. ައދި، އެގޮަތށް އެ މަސައްކަތް ނިުމމަކަށް އަންނަންދެްނ 

ގަޑިއިރު ެއ މަސައްކަތަށް  1އެގޮތަށް ކޮންމެ ދުަވހަކުެވްސ ގިނަވެގެން 

 ޚާއްޞަކުަރމުން ގެންެދވިދާެނއެެވ. 

ެއކި ކޮމިޓީތަކުން ނުނިމިހުިރ މަްއސަލަތަކަށް ދޭްނޖެހޭ ަވގުތު ހަަމވުމުން، ެއކި )ނ(  
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ހުށަހަޅަންހުރި ަމއްަސލަތައް ުހށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނީެއވެ. ކޮމިޓީތަކަށް 

ފުުރޞަތު ދޭނީ މައްަސލައެްއ ނުވަތަ ަޤރާރެއް ހުށަހަަޅން އޮތްކަމަށް 

މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ކުރިްނ ނޯޓިސް ދީފަިއވާނަމަ، ނޯޓިސްދީފަިއވާ 

ތަކަށް އެދުަވހު ފުުރޞަތު ތަރުތީބުންނެވެ. ނޯޓިސްދީަފއިވާ ކޮމިޓީ

ނުދެވޭކަމަށްވާަނމަ، ވިދިެގން އޮންނަ ޖަލްާސގައި ފުުރޞަތުޭދނީ، ކުރީދުވަުހ 

 ޖަލްސާ ހުއްޓާލިިއރު ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތް ނިމުނު ިހސާބުން ފެށިގެންނެވެ. 

މައްަސލަތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ކަންަކމަށް ކޮމިީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކާއި  )ރ(  

ގަޑިއިރަށް ުފރުޞަތުދިުނމަށްފަހު، ވަކި ބިެލއްގެ މައްސަލަ  1ގިނަވެގެން 

 ނިންމުމަށް މަިޖލީހުގެ ރައީސަްށ ފުރުޞަތު ެދވިދާނެެއވެ.

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދައުރު  .12
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 

 ދައުރު 
މެންބަރުން ވަކި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަކީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ  )ހ( .29

 ،އުސޫލުތަކަކަށް ތަބާވެގެން، ވަކި އިންތިޒާމެްއގެ މަތިްނ ތަރުތީބުވެގެން

ޙަރަކާތްތެރިވުމަށާއި މަސައްކަްތކުރުމަށް އޮތް މަޖިލީހެެކވެ. އެހެންކަމުން، 

މަޖިީލހުގެ އަންނަިނވި މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި، ސިޔާީސ 

ދައުރަށް ބުރަވެ، ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި 

 ަމޖިީލުހގެ ރައީސް ހޯދަންާވނެއެވެ. ،ލީޑަރުންގެ މަްޝވަރާ

މައްަސލަތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ވާހަކަަދއްކާނެ މެންބަރުްނގެ ޢަދަުދ  -1   

 ކަނޑައެޅުން.

މެންބަރުންނަކީ ޮކބައިކަން މައްަސލަތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ވާހަކަދައްާކނެ  -2   

 ކަނޑައެޅުން.

ކޮމިޓީތަކުގައި ޕާޓީތައް ތަްމސީލު ުކރެވޭެނ ނިސްބަތާިއ ޕާޓީގެ  -3   

 މެންބަރުން ކަނޑައެޅުން.

މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިނަ  5މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން ނިސްަބތްވާ ޕާޓީއަކީ  )ށ(  

މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީއެއްަކުމގައިވާނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ޕާިލެމންޓަރީ ލީޑަރުގެ 
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ދަށުން މަސައްކަތްުކރާނެ ޕާޓީ ވިޕުން ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ވިޕުން 

 5 ހުންނާނެ ގޮތުެގމަތިންނެވެ. މެްނބަރަކަށް ވިޕެއް 10ކަނޑައަޅާނީ، ކޮންމެ 

މެންބަރުންނަށްވުރެ ަމދުން ެމންބަރުން ތަމްސީލުވާ ޕާޓީތަކުން ހަމައެކަިނ 

 ޕާލިމެންޓަރީ ލީަޑރެއް ުހރުމުން ފުދޭނެެއވެ.

މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންކަމަށް  )ނ(  

 އެވަނީ: ބުނެފައި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި ޢާންމު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން  .1   

 ހޮވިަފއިވާ މެންބަރުން؛

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، ެއހެން ޕާޓީއަކާިއ ގުޅި،  .2   

 އެ ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި ތަްމސީުލކުރުމަށް އެދޭ މެންަބރުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ގަިއ  2އްާދގެ މާމި  .3   

އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، މެންބަަރކު ގުޅޭ ޕާޓީއަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން، 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ަދފްތަރުގަިއ ރަޖިސްޓްީރވެަފއިވާ ޕާޓީއެއްަކމުގަިއ 

 ވާންޖެހޭެނއެވެ.

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެދޭ 2މި މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

 މެންަބުރންނަށްވުރެ މަުދވެގެންނުވާެނއެވެ. 3 ަޢދަދު މެންބަރުންގެ

ދުވަހުގެ  7ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، މަިޖލީުހގެ ަދފްތަރުގައި ހިމެުނމަށްޓަކައި، އެކަން  )ބ(  

 ތެރޭގައި މަިޖލީުހގެ އިާދރާއަށް ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާނެެއވެ.

މެންބަރަކު ޕާޓީއަކާ 

ގުޅުމާއި ޕާޓީއަކުން 

 ވަކިވުން 

ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެްނ މަިޖލީހަްށ އިންތިޚާބުވި  )ހ( 29-1

މެންބަރަކަށްވިޔަސް ައދި ައމިއްލަ ގޮތުން އިންޚާބަށް ކުރިމަތިލަިއގެން 

އިންތިޚާބުވި މެންބަރަކަށްވިޔަްސ މަޖިީލހުަގއި ިހމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ވަކިވެވިދާެނއެވެ. އަދި ެއއް ޕާޓީން އަނެއް ތެރެއިން ޕާޓީއަކާ ގުޅި ނުވަތަ 

ބަތްނުވާ ސްޕާޓީއަށް ބަދަލުވެސް ވެިވދާެނއެވެ. ައދި ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނި

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއިވެސް ދެިމހުރެިވދާނެއެވެ.
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ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރަުކ އެ ޕާޓީއަކުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ ޕާޓީއަކުން  )ށ(  

ވެއްޖެަކން އެ މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިޔުމަކުން އެ މެންބަރަކު ވަކި

އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި އެކަްށ ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިލެްކޝަްނސް ކޮމިޝަްނގެ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު އެހެން ޕާޓީއަކަށް  )ނ(  

ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، ެއ މެންބަރަކު ހުރި ޕާޓީން ވަކިީވކަމުގެ ލިުޔމެއް ބަދަލުވާން 

މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ. އަދި އެ މެންބަރަކު  އެ

ބަދަލުވި ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އެ މެންަބަރކު އެ ޕާޓީއާ 

ރައީސަްށ  ގުޅިއްޖެކަން ައންގައި ެއކަން ލިޔުމަކުން މަިޖލީުހގެ

އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މެްނބަރަކު ހުރި ޕާޓީން ވަކިވެ އެެހން ޕާޓީއެއްގެ 

މެންބަރަށް ވީކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިަޝްނގެ ލިޔުމެއް އެ 

 މެންބަރަކު މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

މަޖިީލހަށް އިންތިޚާބުވީ މެންބަރަކު މަޖިލީުހގަިއ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވެ  )ރ(  

ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެަނމަ، އެކަން ކަށަވަރު 

ކޮށްދޭ އިލެްކޝަންސް ޮކމިަޝންގެ ލިޔުމަާކއި އެ މެންބަުރ ގުޅުނު ޕާޓީގެ 

ީލހުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީަޑރުެގ ލިޔުމަކާއި އެ މެންބަރުގެ ލިުޔމެއް މަޖި

 ރައީސަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ން މެންބަރަކު ޕާޓީއަކުން ވަކިވާ ތިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ )ބ(  

ޙާލަތްތަކުގައާއި، ޕާޓީއަކުން ަވކިވެ އެހެން ޕާޓީއަާކއި ގުޅޭ ާޙލަތްތަކުގައި އެ 

މާއްދާތަކުގަިއ ބުނެފަިއވާ ލިުޔންތައް މަިޖލީހުެގ ރަީއސަށް ލިބުމުން އެ 

ންބަރަކު ޕާޓީއަކުން ވަކިވެއްެޖކަން ނުވަތަ ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެކަން މަޖިލީުހގެ މެ

 ޖަލްާސއެއްގައި މަިޖލީހުގެ ރަީއސް ޢިުއލާން ކުރަންާވނެއެވެ.

ން މެންބަރަކު ޕާޓީއަކާ ގުޅުމަށްފަުހ ތިމި މާއްާދގެ )ނ( ގައިވާ ޮގތުގެމަ )ޅ(  

މަޖިީލހުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭގަިއ އެ މެންބަރަުކ ގުޅުނު ޕާޓީއެްއގެ ޕާލިމެންަޓރީ 

ގްރޫޕްގެ މެންަބރެއްގެ ގޮތުގަިއ އެ މެންބަރަކު ގުނިގެން ާދނެއެވެ. އެގޮތުން 



28 
 

 ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ ނިސްބަަތށާއި ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ފުުރަޞތާއި މިނޫންވެސް

މަޖިީލހުގެ ނިާޒމުގެ ތެރޭަގއި ިހނގާ ހުިރހާ ކަެމއްގައި އެ މެްނބަރަކު ގުޅުނު 

 ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.

ކޯލިޝަންއެއްގެ 

ގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ކޯިލޝަން އެއްގެ ގޮތުގަިއ  )ހ( 29-2

ން ތިމަސައްކަތް ކުރުުމގެ ފުުރޞަތު ލިބިގެން ވެއެވެ. މިގޮތުގެމަ

މަސައްކަތްކުުރމަށް ދެ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ގިނަ ޕާޓީން 

އެއްބަސްވެްއޖެނަމަ ެއ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންަޓރީ ްގރޫޕްގެ ލީޑަރުން ލިޔެ 

 .ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުެމއް މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ

ކޯލިޝަުނން ވަކިވެއްޖެަނމަ، އެކަން ދެޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުްނ  )ށ(  

މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި އެކަން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި މަިޖލީހުގެ ރަީއސް އިއުލާްނކުރަންާވނެއެވެ. މިގޮތަށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނާ  29ގަވާިއދުގެ  އިއުލާންުކރުމަށްަފހު މި

 10ފުުރޞަތުތައް ދިނުމުެގ އިާދީރ އިންތިޒާމް ަހމަޖެްއސުމަށް މަދުެވގެން 

 ދުވަުހގެ މުްއދަތު މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ޕާޓީތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ މެންބަރުން އެއް މަޖިީލހުގެ ދާިއމީ ކޮމިޓީތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަ )ނ(  

ކޮމިޓީއަކުން އަނެއް ޮކމިޓީއަކަށް ބަދަލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕާޓީތަކަށް ލިބިގެން 

ވެއެވެ. ިމގޮތުން އެއް ޮކިމޓީއަކުން އަނެއް ކޮމިޓީައކަށް މެންބަރުން 

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންާވނަމަ އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީގެ 

ރޫޕްގެ ލީޑަރު މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާ ިލޔުމަކުން އެކަްނ ޕާލިމެންޓަރީ ގް 

އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ިލޔުމުގައި ބަަދލު ގެންނަން ޭބނުންވާ ގޮތުގެ 

ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރަްނވާނެއެެވ. އަދި އެކަން މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެއްގަިއ 

ން ގެނެވުނީ މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ޢިުއލާންުކުރމުން އެބަދަލު އެ ހިނދުންފެިށގެ

 ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.

ޕާލިމެންޓަރީ 

 ލީޑަރުން 
ޕާލިމެންޓަރީ ލީޑަރަކީ، މަިޖީލހުގައި ހިނގާ ަބހުސްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ  )ހ( .30

މަޖިީލހުގެ ެއހެނިހެން ކަންަކމުގައި، މަިޖލީުހގައި ތަމްީސލުވާ ޕާޓީތަކުން 



29 
 

އިޚްތިޔާރުކުރާގޮތް ކަނޑައަޅަިއ، އަދި އެގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުްނ 

 ވެ.ޢަމަުލކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ަމަސއްކަތްކުރާނެ ފަރާތެ

އެ ޕާޓީން  ،ޕާޓީގެ ވިޕުންނަކީ ޕާލިމެންޓަރީ ލީޑަރު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަިތން )ށ(  

އޭނާއަށް އެހީތެރިެވދޭެނ  ،އި ެދމެހެއްޓުުމގައިއާކަނޑައަޅާގޮތް ތަންފީޒުުކރުމުގަ 

 އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެވެ.

ިއސްވެރިންާނއެކު މަޖިީލހުގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސ ޕާޓީތަކުގެ  )ނ(  

ެމޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި  ،ބައިވެިރވާނީ އިގަމަޝްަވރާކުުރމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކު

 މައިނޯރިޓީ ލީަޑރާއި ޕާލިެމންޓަީރ ލީޑަރުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގައި ަބުހސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅޭ ަވގުތު ރާވާެލވިގެްނދާނީ،  )ރ(  

މަިޖލީހުގެ ުކރިަމތީގައިވާ ކޮންމެ މައްަސލައެްއގައިވެސް އެިކ ރައްޔިތުންގެ 

ޕާޓީތަކުގެ ވިސްނުންހުިރގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެކި ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު 

 ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 

ނިސްބަތްނުވާ 

 މެންބަރުން 

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މެންބަރުންނަކީެވސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  .31

ގަވާިއދުަގިއ  ޖުމްަލގޮތެއްގައި، ެއމީހުންެގ މައްޗަށް، ޕާޓީގެ އުސޫުލކަމަށް މި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން، ެއ ނިސްބަތަށް، ވަޒަންހަމަާވގޮތަށް، ފުރުޞަތު ދެވޭެނ 

 އަދި ޢަަމލުުކރެވޭނެ ބައެކެވެ.

މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި 

 ޓީ ލީޑަރު މައިނޯރި 
މަޖިީލހުގައި ެމޖޯރިޓީ ލީޑަަރާކއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަެރއް ހުްނނަންވާނެއެވެ. ެމޖޯރިޓީ  .32

ލީޑަރަކީ، މަޖިީލހުަގއި ިހެމނޭ ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިްނ އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި 

ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ހުންނަ އެންމެ އިސްމެންބަެރވެ. 

ރަކީ، މަިޖލީހުަގއި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކޮންްޓރޯލްކުާރ ޕާޓީ ނުވަަތ މައިނޯރިޓީ ލީޑަ

ޕާޓީތައް ފިޔަވައި، ެދން ުހިރއެންމެ ގިަނ ގޮނިޑ ކޮންޓްޯރލްކުރާ ޕާޓީެގ ަފރާތުން 

 ހުންނަ އެންމެ ިއސް މެންބަރެވެ.

 ޖަލްސާތައް  .13
މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ބެިހގެންވަނީ ޢާްނމު ަޖލްސާތަަކށާއި ޚާއްޞަ  )ހ( .33ޖަލްސާތައް 
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ޖަލްސާތަކަށެވެ. ޢާްނމުކޮށް ހުޅުވާލެިވފައިވާ ަޖލްސާަތކަށާއި ސިއްރު  ބެހިގެންވާ ގޮތް 

 ޖަލްސާތަކަށެވެ.

ދައުރުގެ ތެޭރގައި ބާއްވާ ުހރިހާ ަޖލްސާތަކަކީެވސް ޢާްނމު ޖަްލސާއެވެ.  )ށ(  

 ަޖްލސާތަކަކީ ޚާއްޞަ ަޖލްސާެއވެ.ދައުރުން ބޭރުަގއި ބާއްވާ 

ވަނަ މާއްާދގައި ސިއްރު ަޖލްސާ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  34މި ގަވާއިުދގެ  )ނ(  

ޖަލްސާތައް ފިަޔވައި އެހެން ުހރިހާ ޖަްލސާތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ 

 ޖަލްާސއެވެ.

ނުވަަތ ދައުރުން ބޭރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިރސެސް ތެރޭަގއި  )ރ(  

ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ޖަލްާސތަކެއް ބާްއވަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ތިންބައިކުޅަ ެއއްބައި މެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންެގ 

ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގަިއ  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި

 14ވީނަަމވެސް، އެހުށަހެޅުން ހުށަހެޅޭތާ  ރެވިަފއިގޮތަކަށް ަބޔާންކު އެހެން

 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޖަލްސާތައް ބޭްއވޭނޭގޮތް ހަަމޖައްސައި އެ

ދުވަްސ  14ޖަލްސާތައް ބާްއވަންވާެނއެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، 

 ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތަްއވެްސ ހިމަނައިގެންނެވެ.

ހުގެ ަޖލްާސއެއް ިސއްުރ ޖަލްާސއަކަށް ބަދަލުުކރެވޭީނ، އަންނަނިވި މަޖިލީ  )ހ( .34 ސިއްރު ޖަލްސާ 

ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް ދިމާެވއްެޖކަމަށް ފެނިގެން މަިޖލީހުން، އެ ޖަްލސާއެްއ 

ނުވަތަ އެ ޖަލްސާގެ ބައެއް ސިއްރު ޖަލްާސއެއްެގގޮތުގައި ކުިރއަށްގެންދިޔުމަށް 

 ފާސްކުުރމުންނެވެ. 

ރައްކާތެިރކަމާ ޤައުީމ ސަލާމަތާގުޭޅ މަުޢލޫމާތު ހާމަުކރަންޖެޭހ ޤައުީމ  -1   

 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

މީހެއްެގ އަބުރާިއ ރީތިނަމަށް އުނިކަން ލިިބދޭފަަދ ާވހަކައެްއ ދެކެޭވ  -2   
 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

މީހަކާެމދު ޢާންމުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުެވދާނެަފދަ ނުވަތަ އޭނާ ކުށެއް  -3   

ކުރީކަމަށް ީމހުންނަށް ޤަޫބުލކުރެވޭ ފަދަ މަުޢލޫމާތު ބަަދލުކުރެޭވ 
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 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުެރވޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ހިންގޭ ެއކިއެކި  -4   

ަމަސއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަުކަރންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ުކރެވޭ 

 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

ވިޔަފާީރގެ މުާޢމަލާތެްއގެ ުނވަތަ މާލީ ުމޢާަމލާތެއްގެ ސިއްރު  -5   

 މަޢުޫލމާތު ހާމަުކރަންެޖހޭ ޖަްލސާއަކަށްވުން.

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ަގާވއިދެއްގެ ދަށުން ސިްއރު ަމޢުޫލމާތެއްގެ  -6   

ގޮތުގައި ހިަފހައްޓަންެޖޭހ މަޢުޫލމާތެއް ހާމަުކރަންޖެޭހ 

 ޖަލްާސއަކަށްވުން. 

މަޖިީލހުގެ ސިއްުރ ޖަްލާސއަކަށް ވަދެވޭީނ މަިޖލީުހެގ ޖަްލސާއެއް  )ށ(  

ގެ ހުއްަދލިބިގެންާވ ހިނގަމުްނދާއިރު، ޖަްލސާކުާރ މާލަމަށް ަވދެތިބުމު

 ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ސިްއރު ޖަލްާސއެއްަގއި ނިންމޭ ނިންމުންތައް މަޖިީލހުގެ ފަރާތުން  )ނ(  

ރަސްީމގޮތުން ޢާންމުުކރަންދެްނ ހިމެނޭނީ، މަޖިީލހުގެ ސިްއރު ކަމުަގއެވެ. 

ރަސްމީގޮުތން ފާޅުކުރެވުނު ސިއްރު ޖަްލސާއެްއގައި ނިްނމޭ ނިންމުންތައް 

ެއފަދަ ަޖލްާސއެއްގައި ދެެކވޭ ވާހަކަތައް ިހެމނޭނީ ދައުލަތުގެ  ،ކަމުގައިިވއަސް

 ސިއްރު ކަުމގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސިއްރު ޖަްލސާެއއްގެ މަުޢލޫމާތު  )ރ(  

ޢާންުމގެ  މަޖިީލހުގެ ަފރާތުން ރަްސމީކޮށް ހާމަކުރުން ަކމުގަިއވާނީ، ައމީން

އަނގަބަހުން، ނުވަތަ އޭނާ ސޮއިކޮށް ނެރޭ ބަޔާނަކުން، އެ ޖަލްސާއަާކ 

 ބެހޭގޮތުން ހާމަކުރާ މިންަވރަށް ހާމަކުުރމެވެ.

ގޮތަކަށް  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ނުވަތަ އެހެން މި ގަވާއިުދގައި އެހެން .35 ޢާންމު ޖަލްސާތައް 

ކަނޑަނާޅާާހހިނަދކު، މަޖިީލހުގެ ަދއުރުގެތެޭރގައި ހިނގާ ޢާްނުމ މަޖިީލހުން 

 ޖަލްސާތައް، ަހފްތާއަކު ަމދުވެެގން ތިން ދުވަހު ބާއްވަންވާެނއެެވ.
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މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް ފެށުމާިއ ނިންމުމާދެެމދު މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު  )ހ( .36 ޖަލްސާގެ ވަގުތު 

 ގައިެއވާ ގޮތަށެވެ.ހަމަެޖހިފަިއވާނީ އަންނަނިވި ތާަވލު

 ޖަލްސާ  އަށް 10:30ން  9:00   

 ހުސްަވގުތު އަށް 11:00ން  10:30   

 ޖަލްސާ  އަށް 12:30ން  11:00   

 ހުސްަވގުތު އަށް 13:00ން  12:30   

 ޖަލްސާ  އަށް 14:30ން  13:00   

ހާލަތެްއ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގެ ވަުގތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭފަދަ ޚާއްޞަ  )ށ(  

އެ ަޖލްސާގެ ވަގުތު  ،މެދުެވރިވެްއޖެކަމަށް މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް ފެނިްއޖެނަމަ

އިތުރުކުރުމަށް މަޖިީލހަށް ހުަށހަޅައި ވޯޓަށް ައހާ މަޖިީލހުްނ ނިންމާގޮތަކަށް 

 އަމަލުުކރުމަށް މި މާްއދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ.

ުކރާ ުހސްވަގުުތކޮޅެއްގެ ވަގުުތ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއއެވާ ތާވަލުގައި ބަޔާން )ނ(  

ޖެހޭއިރު، މެންބަރަކު ާވހަކަަދއްކަން ހުރެްއޖެނަމަ، އެ މެްނބަރެއްގެ ވާަހކަ 

ކުރިއަށްގެންދިުޔމަށް ފުުރޞަތު ދޭނީ، ހުސް ވަގުތުކޮުޅ ނިމުމުންނެވެ. 

މެންބަރެއްގެ ވާަހކަ އެވަގުތު ވަނީ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮްސަފއިކަމަށް ބުނެ، 

ޅަށްފަހު ވާަހކަ ކުރިއަށްގެްނދިޔުމަްށ މެންބަރު ހުސްަވގުތުކޮ

އިޢުތިރާުޟކުރާނަމަ، އޭނާ ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަަކ ނިންމުަމށް، ފުރުޞަުތ 

 ދިނުމަށްފަހު، ޭއނާގެ ާވހަކަ ިނމުމުން ުހސްވަގުތުކޮޅު ެދވިދާެނއެވެ.

ަޢދަަދކީ މަިޖލީުހގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ޖަްލާސއެއްގެ ޤާނޫނީ  )ހ( .37 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 ފަންސަީވސް އިން ސައްތަެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އެްއެވސް ޖަލްސާެއއް ފަށަންވާނީ ިމ މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަޢދަދު ަހމަވާނަަމއެވެ.

މި މާްއދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން، ރައްޔިުތންގެ މަިޖލީުހގެ  )ނ(  

ޖަލްާސއެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ަޢދަދު އެ ަޖްލސާއެއް ފަށާއިުރ 
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ހަމަނުވާަނމަ، ކޯަރމް ރަނގަބީްލ ޖަހަްނވާނެއެވެ. އެ ރަނގަބީްލ ޖެުހމަށްފަހު، 

ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް ބޭނުންވާ  މިނެޓް ވާއިރުެވސް، މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާ 5

ޢަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވާަނމަ، އެ ޖަލްސާ ެއހެން ވަގުަތކަށް މަޖިލީުހގެ 

ރައީސަށް ފަސްުކރެވިދާެނއެވެ. ނުވަތަ ޖަލްސާ އެދުަވހު  ނުބާއްވާ ގޮތަށްވެސް 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ނިންމިާދެނއެވެ.

މެއް ފާސްުކރުމަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން އެްއެވސް ކަ )ރ(  

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަަދދު ހަަމތޯ ރިޔާސަތުން 

 ބަލައި، އެ ޢަަދދު ހަަމކަމަށްވާަނމައެވެ.

ވީނަަމެވސް ރައްޔިތުން  މާއްާދގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި )ބ(  

އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހން އެމައްޗަށް ޢަމަުލކުރުން ލާޒިްމ 

ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ަމޖިީލހުގެ ުޖމްަލ މެންބަރުންެގ 

ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިަނ މެންބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްާސގައި 

 ތިބޭ ވަގުތެއްަގއެވެ. ހާޒިރުވެ

ގެ ޖަްލސާއެއް ނުބޭއްވިގެން އެ ޤާނޫނީ ޢަަދދު ަހމަނުވުުމގެ ަސބަބުން މަޖިލީހު )ޅ(  

ޖަލްާސ ަފސްކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ަޖލްާސ ނުބާއްވާގޮތަށް 

ހަމަޖަްއސަިއފިކަމަށްވާނަމަ، އެ ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުވި މެންބަރުންނާއި، 

ހާޒިރުނުާވ މެންބަރުްނގެ ނަްނ މަޖިީލހުގެ އެދުަވހުެގ ަޖލްސާެގ ޔައުމިއްާޔގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުން 

އެމައްޗަށް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަަމލުކުުރން ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސްަކމެއް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުްނ  .38

ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އެ މަިޖލީުހެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

ތިބޭ  އް ނަގާ ަޖްލސާއެއްގައި ހާޒިުރވެދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ެމންބަރުން އެ ވޯޓެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި  87ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، "ރައްިޔތުން އެމައްޗަށް ަޢމަލުުކރުްނ ލާޒިމުުކރާ ެއއްވެްސ 

ވަީނ އެ ކަމެއްކަމަށް" ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މި ގަވާިއދުގެ ަމޤްަޞަދށްޓަކައި ބުނެފައި

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.



34 
 

 ރައްޔިތުން ވަކިގޮތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ފާސްުކުރމަށް. )ހ(  

ރައްޔިތުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަުލުކރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޤާނޫނެއް  )ށ(  

 ފާސްކުުރމަށް.

ޚަރަދުުކރަންެޖހޭކަމެްއ ިހމެނޭ ޤާނޫެނއް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިާސެއއް  )ނ(  

 ފާސްކުުރމަށް.

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކުހެއް ެނގޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކުުރމަށް. )ރ(  

ވަކިކަމެއް ުކރުމުން ުނވަތަ ނުކުރުމުން ަރއްޔިތަކު ކުށްެވރިވުން ިހމެނޭ  )ބ(  

 ޤާނޫނެއް ާފސްކުުރމަށް.

 އުުފލަންޖެހޭ ޝަްޚޞީ ޒިންމާެއއް ހިމެނޭ ޤާނޫނެްއ ފާސްކުުރމަށް.ރައްޔިތަކު  )ޅ(  

ޖަލްސާތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 
الرحيم،  الرحمن هللا بسمގަޑިޖެުހމާއެކު "، މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް ފަށަންާވނީ )ހ( .39

 ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد
ޢިބާރާތުން ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް ކިޔާ ޙަްމދު ޞަަލވާތުންނެވެ. " މި وااله

މިގޮތުގެމަތިން ޙަމްދު ަޞލަާވތް ކިޔުމަށްފަހު "މަިޖލިސް ފެށުނީ" މިހެްނ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިއޢުލާނުުކަރންވާނެއެވެ.

މި  العالمين رب هلل والحمدމަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ ނިންަމންވާނީ، " )ށ(  

މިގޮތުގެމަތިން  ފަުހގައެވެ. ޢިބާރާތުން މަޖިީލހުގެ ރަީއްސ ޙަމްދުކުރުމަށް

ޙަމްދުކުރުމަްށފަހު، "މަޖިިލްސ ނިމުނީ" މިހެން ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް 

 ވާެނއެވެ. އިޢުލާުނކުރަން

މި މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ޙަްމދު ަޞލަވާތް މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ކިޔަވާނީ،  )ނ(  

 މެންބަރުންނަށް އަޑުއިވޭަވރަށެވެ.

 )ހ( .40 ޖަލްސާއެއް ނިމުން 

 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ ހިނަގމުންދާކަމަށް މި ަގވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ގަޑީގެތެރޭގައި، އެ ގަިޑ ހަމަުވމުގެކުިރން މަިޖލީުހގެ ޖަްލސާއެްއ 

 ޙާލަތެއް ިދމާވުމުންެނވެ.ނިންމާލަންާވނީ، އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޖަލްާސގެ އެޖެންޑާ ިނމުމުން.  -1   
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ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޤާޫނނީ ޢަދަަދށްވުރެ   -2   

 މަދުުވމުން.

ދިމާވާ ަކމެއްގެ ސަބަބުން ަޖލްސާ ުކރިއަށް ގެންެދވެން ެނތްކަމަށް   -3   

 ރިޔާސަތަށް ފެނުމުން.

ުކރިއަށްގެންެދވޭ މިްނވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޖިީލހުގެ ނިޒާމު ޖަލްސާ   -4   

 ގެއްލިްއޖެކަމަށް މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް ފެނުން.

މަިޖލީުހގެ ަރއީސް، މަޖިިލސްކުރާ މާަލމުްނ ، މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ ނިމުމުން  )ށ(  

ނުކުންނަންދެްނ ނުކުންނާނެއެވެ. މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ަމޖިިލސްކުާރ ާމލަމުން 

 މެންބަރުން އެ މެންބަރެްއގެ ގޮނޑީގައި މަޑުކުަރންވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންެދވޭ 4މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ގެއްލިއްެޖކަމަށް މަޖިީލހުގެ ރައީސަްށ  ށްުވރެ ބޮޑަށް މަޖިލީހުެގ ނިޒާމުމިންވަރަ

ފެނިގެން ަމޖިީލހުގެ ޖަްލާސއެއް ނިންމަްނޖެހިްއޖެނަމަ، އެ ޖަްލސާގެ 

ބަދަލުގައި، އެހެން ަޖލްސާެއްއ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ބާއްވަްނވާނެއެވެ. އަދި 

އެއީ، އެ ަޖލްސާއަށް އެޖެްނޑާކުރުމަށް ަމސައްކަތް ުހރި ނަމައެވެ. ައދި 

ވަނަ ާމއްާދ  16ލިސް ޗުއްޓީއަށް ދާންވާނީ، މި ަގވާއިުދގެ އެގޮތުން، މަޖި 

އެހެން އޮތްކަމުަގއިވީނަަމވެްސ، އެ ޖަލްސާެއއް ބޭއްުވމަށްފަހުަގއެވެ.  

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވަންެޖޭހ އެފަދަ ޖަލްާސއަކީ، މި ގަވާއިދުގެ އެހެްނ 

ްއދާެގ މާއްދާެއއްގައި ެއހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، މި މާ

 ބޭނުމަށްޓަކައި ޢާންމު ޖަްލސާެއކެވެ.

ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާާހހިނދަކު، މަިޖލީހުެގ ކޮންެމ  މަޖިީލހުން ެއހެން )ހ( .41 ރަނގަބީލުޖެހުން 

 ޖަލްާސއަކާ ވިިދގެން، އަންނަިނވި ވަގުތުތަކުގައި، ރަނގަީބލެއް ޖަހާނެއެެވ.

 ؛މިނެޓު ކުރިން 5ގަޑިޖެހުުމގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ   -1   

 ؛މިނެޓު ކުރިން 5ޖަލްާސގެ ހުްސވަގުތުކޮޅުގެ ަވުގތު ހަމަވުމުގެ   -2   

 ؛މިނެޓު ުކރިން 5އެއްވެސް ަމއްަސލައެއްަގއި ވޯެޓއް ނެގުމުގެ   -3   
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ޖަލްާސއެއް ހިނގަމުންަދނިޮކށް، ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުެވ ތިބި   -4   

ަޢދަދަށްވުރެ މަުދވެގެން އެ ޖަްލސާއެްއ މެންބަރުންގެ ަޢދަދު ޤާނޫނީ 

 މެދުކަނާޑލައި، މެންބަރުން ހަަމވޭތޯ ބަލަން ފެށުމުގެކުރިްނ.

އެއްވެސް މައްަސލައެްއގައި ާވހަކަ ދެއްުކމަށް މެންބަރުންނަްށ ދެޭވ   -5   

ޓަށް ނެމި  1ފުރުސަތުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ ވަގުތު ހަމަވުުމގެ 

އެންގުމުެގ ގޮތުން ރަނަގބީލެްއ ވެއްޖެކަްނ ރިޔާސަތުން 

ޖަހަންވާެނއެވެ. ައދި ެއއަށްފަހު ަވގުތު ހަަމވެްއޖެކަްނ 

އަންގައިދިުނމުގެ ގޮތުން ރަނަގބީލު ޖެހުމާއެކު މައިުކގެ އަޑު އިދާީރ 

 މޭޒުން ކަނޑާލަްނވާނެއެވެ.

ހުއްޓާުލމަށް ( ގެ ދަށުން، މެންަބރެއްގެ ވާަހކަ 4މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މެންަބރަކަށް އަންގައިފިަނމަ، ެއ މެންބަރަކު 

 ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައިކުގެ އަުޑ އިދާރީ މޭޒުން ަކނޑާލަްނވާނެެއވެ.

( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތް ފިޔަވަިއ މި ާމއްދާަގއި 5މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

އެަވގުތަކު މަޖިލިސްުކާރ ، ޖެުހމުން ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ރަނގަބީލު

ކޮްނމެ ، މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމަްށ ވަދެ، މާލަމުން ބޭރުަގއި ތިބި މެންބަރުން

 މެންބަރަކުވެސް އެ މެންބަރެްއެގ ގޮނޑީގައި އިށީންނަންވާެނއެވެ.

ޖަލްސާތަކުގެ 

 އެޖެންޑާ 
ެއޖެންޑާއެްއ އޮންނަންާވނެއެވެ. ައދި ެއ މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ަޖލްާސއެއްަގއިވެސް  )ހ( .42

އެޖެންޑާއަށް މަިޖލީުހގެ ަރީއސާއި މެންބަރުްނ އިޙްތިރާމްުކރަންވާނެއެެވ. އެ 

 އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، ަމޖިީލުހގެ ރައީެސވެ.

ޖަލްާސގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމަނާީނ އެ ޖަލްސާއެއްަގއި ނިންމުމަްށ އެދި، ނުވަތަ  )ށ(  

 ަކންަކމެވެ. އަދި ެއކަންކަން ާސުފކޮށް އެނގޭނެ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މިންވަރަށް، އަދި އެކަްނކަން ނިންމުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ެއދޭ ތަރުތީބުވެސް 

 އެޖެންޑާގައި ެއނގެން އޮންނަްނވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ޖަްލސާއެްއގެވެސް ެއޖެންޑާ، އެ ޖަްލސާއަކަށް ހާޒިރުވެ ތިބި  )ނ(  
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 މެންބަރުންނަށް ފެންނަން އޮންަނންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާއިން 

 ނުކުތުމާއި ވަނުން 
ޖަލްާސއެއް ހިނގަމުްނދަނިކޮްށ، މެންބަރަކު މަިޖލިސްކުާރ މާަލމުން ބޭރަްށ  .43

ރިޔާސަތަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމަށްަފހު ބޭރަްށ  ،ދާންވެއްެޖނަމަ، ކޮޅަށް ތެދުވެ

ދެވިދާެނއެވެ. ހަމަ ެއފަަދއިން، ޖަލްާސއެއް ިހނގަމުްނދަނިކޮށް، މަޖިިލސްކުާރ ާމލަމަށް 

 ވަންނަ މެންބަރުެވސް، ރިޔާސަަތށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމަށްަފހު، ވަދެިވދާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއްގައި 

ކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކަން ކަން 

ގަިއ އެވަނީ މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެްއގައި ކުރުން ހުްއދަ ނޫްނ  1މި ގަވާއިުދގެ ޖަުދވަލު  .44

 ކަންކަމެވެ.

 މަޖިލީހުގެ ބަހުސް  .14
މަޖިީލހުގައި ިހނގަމުްނދާ ބަުހސެއްގައި މެންބަަރކު ބައިވެރިެވ ވާހަކަދަްއކަން  )ހ( .45 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ، ަމއިކް ސިސްޓަމް ެމދުވެިރކޮށް، އެކަަމށް އެދޭނީއެވެ. 

ވާހަކަެދއްކުމަށް ެއދޭ މެންަބރުންގެ ތަރުތީބު، މަިޖލީހުެގ މެންބަރުންނަށް 

ސްކްރީނަކުން ފެންަނން ުހންނަގޮތް، ވީވަރަކުން މަިޖީލހުގެ ރައީސް 

 ހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ.

ވާހަކަެދއްކުމަށް ބޭނުންާވ މެްނބަރު ވާހަަކދައްކާީނ އެ މެންބަރެއްގެ މައިްކ  )ށ(  

ތެދުވެހުރެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮޅަށް ތެދުވެހުރެގެންެނވެ. ކޮޅަށް

ުރވެިރވާ މެންބަރަކު މަިޖލީުހގެ ރައީްސެގ ހުއްދައާެއކު، ވާހަކަެދއްކުމަށް އުޒު

 ވާހަަކދެއްުކމަކީ ހުްއދަކަމެެކވެ.އިށީންދެ އިނދެގެން 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

 އަދަބު 
މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި ާވހަކަދެއްުކމުގައި، ކޮންމެ މެްނބަރަކުވެސް އަންނަނިިވ  .46

 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ރައީސާދެެމދު މެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަމުްނާދ ވަގުތު އޭނާއާއި މަޖިލީުހެގ  )ހ(  

 އެއްވެސް ހުރަެހއް ނުހުުރމާއި، މެންބަރަކުވެސް އެދެެމދުން ުހަރސް ނުކުރުން.

 ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްަސލަެއއްގެ ަމއްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާަހކަ ބިނާކުރުން. )ށ(  
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އިސްާލމްދީނުގެ ައސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ިދވެިހރާއްޭޖގައި ބަސްމޮށެ އުޅުމުެގ  )ނ(  

އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، މަޖިީލހާއި މަިޖީލހުގެ އެއްވެސް 

މެންބަރެއްގެ ިޢއްޒަތާއި ކަާރމަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ ގޮތުގެމަތިން، 

 ޖަލްާސގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް، ވާހަކަދެްއކުން.

ނަްނގަންނަންވާނީ، މެންބަރެއްގެ ނަްނގަންނަްނ ޖެހިއްޖެަނމަ  )ރ(  

އިޙްތިރާމާއެކުގައި، "އެ މެްނބަރެއްގެ ދާއިާރއާ ހަާވލާދީ، އެ ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ެއހެްނ ބުނުމަށްފަހު، ދެން އެ މެްނބަރެއްގެ ނަން" 

 ކިޔާ އުސޫލުންެނވެ.

ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި 

ފަހުބަހަށް 

 ފުރުޞަތުދިނުން 

މައްަސލައަކާެމދު ފުރަތަަމ ފުުރޞަތުގަިއ މަޖިީލހުގަިއ ބަހުސްުކރެވޭ  )ހ( .47

ވާހަކަަދއްކާ ިނމުމުން، އެ ަމއްސަލަެއއް ހުަށހެޅި ަފރާތުން ޖަވާބުދާީރވުމަށް 

ޓުގެ ުފރުޞަތެއް، އަދި އެ މަްއަސލައިގެ ބަހުްސ ނެމި 10ގިނަވެގެން 

ޓުގެ ފުރުޞަތު ނެ މި 5ނިމުމުން، އެންެމފަހު ބަސް ބުނުމަށް ގިނަވެގެން 

 ސް ދޭްނވާނެއެވެ.މަޖިީލހުގެ ަރއީ

މައްަސލަ ހުށަހެޅި މެންބަަރށް އެންމެ ަފހުބަސް ބުުނމުގެ ުފރުޞަތު  )ށ(  

 އެ މަްއސަލަިއގެ ބަހުސް ނިމުނީެއވެ. ،ދިނުމާއެކު 

މައްަސލައެއްެގ ބަހުްސގެ ވަގުތު ނިމުނީަކމަށް މަިޖީލހުގެ ަރއީސް  )ނ(  

ހުށަހެުޅމުގެ ގޮތުން މެނުވީ އިތުރު އެންގުމަށްަފހު، ނިޒާމާބެހޭ މަްއސަލައެއް 

 ވާހަކައެއް ދެއްުކމުގެ ުފރުޞަެތއް ނޯންނާނެއެވެ.

ވާހަކަދައްކަމުން 

ދަނިކޮށް 

 އިށީންނަންޖެހުން 

މެންބަރަކު ާވހަކަދަްއކަމުން ދަނިކޮށް އަންނަނިިވފަދަ ކަެމއް ދިާމވެއްޖެަނމަ، ެއ  .48

 ހުއްޓާލައި، އިށީންނަންވާެނއެެވ.މެންބަރަކު ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަަކ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެންބަރެއްގެ ާވަހކަ ހުއްޓާލުމަށް  49މި ގަވާއިުދގެ  )ހ( 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް އެްނގުން.

 އެހެން މެންބަރަކު ނިާޒމާބެހޭ ަމއްސަލަެއއް ނެގުން. )ށ(  

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ގޮނޑިން ެތދުވުން. )ނ(  
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 މެންބަރަކު 

 ދައްކަމުންގެންދާ 

ވާހަކައެއް 

 ހުއްޓާލުމަށް 

 އެންގުން 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި ެމންބަރަކު ދައްކަމުްނދާ ވާހަކަެއއް، އަންނަނިވި  )ހ( .49

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބބަކާހުރެ، ހުއްާޓލުމަށް ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަށް 

 އެންގިދާނެެއވެ.

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަަކއަކަށްުވން؛ -1  

މަޖިީލހުގަިއ ވާަހކަދެއްުކމުގެ އަދަބުތައް ކަމަށް ިމ ގަވާިއދުަގިއ  -2   

 ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާުރޟުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަައކަށްވުން؛

ގޮތަށް ދައްާކ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެްނވާ ަކމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް  -3   

 ވާހަކައަކަށްވުން.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ާވހަކަ ހުއްޓާުލމަށް މަޖިީލހުެގ  )ށ(  

މި ގަވާއިާދ ، ރައީސް އަްނގާނަމަ، އެާވހަކަެއއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ސަބަބު

 ޙަވާލާދީ، ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ާވހަކަ ހުއްޓާުލމަށް މަޖިީލހުެގ މި  )ނ(  

 ރައީސް އަްނގައިފިަނމަ، އެ ެމންބަރަކު އިށީންނަންވާނެއެވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިން، މެންބަރެއްެގ ވާަހކަ ހުއްޓާުލމަށް  )ރ(  

ބަރަކު މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މެންަބރަކަށް އަންގައިފިަނމަ، ެއ މެން

 ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައިކުގެ އަުޑ އިދާރީ މޭޒުން ަކނޑާލަްނވާނެެއވެ.

 ނިޒާމީ މައްސަލަ  .15
މަޖިީލހުެގ ޖަލްސާެއއްގެ ތެރޭގައި ާވހަަކ ދެއްކުމުަގއި،  މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު )ހ( .50 ނިޒާމީ މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަކމެއް ކޮށްފިނަަމ މަޖިީލހުގެ ގަވާިއދުގައި ކޮށްގެްނނުވާނެކަމަށް 

ނުވަތަ މަިޖލީހުެގ ގަާވއިާދ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، އެކަްނ އެ މެންބަރަކަށް 

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް އަންގަްނވާނެއެވެ. އެކަން އެްނގުމާެއކު އެމީހަުކ 

 ކުރަމުންދިަޔކަމެއް ހުއްޓާލަންާވެނއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި މަިޖލީހުެގ ގަާވއިދާ ިޚލާުފ ޢަަމެލއް މަިޖލީުހގެ  )ށ(  

ރައީސް ނުވަތަ ެމންބަރަކު ޮކށްފިކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިްއޖެނަމަ، ނިޒާީމ 
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މައްަސލައެއްެގގޮތުގައި އެކަްނ މަޖިލީުހގެ ސަާމލުކަމަށް އެ މެންބަރަކު 

ކަން ގެނައުމަްށ ހަދާެނގޮތަކީ، ގެންނަންވާނެެއވެ. ަމޖިީލހުގެ ސަމާލުަކމަށް އެ

އަތް އުފުލާުލމަށްފަހު "ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  ނިޒާމީ މައްަސލައެްއ" މިހެްނ 

 ހަރުއަޑުން ބުނުެމވެ.

ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ދިމާެވްއޖެކަން މަިޖލީހުގެ ސަމާުލކަަމށް މެންބަރަކު  )ނ(  

ލަ ނެގި މެންބަރު ގެނެސްފިަކމަށްވާނަމަ، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް އެ ނިޒާމީ މައްސަ 

އެކަމެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ުފރުޞަތު ދީ، އެކަމަާކމެދު، ެއވަގުތު، ގޮތެއް 

ނިންމަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން ިނންމާ ނިންމުމެްއގައި، އެ ަމްއސަލަ މެންބަަރކަށް 

ނިސްބަތްވާނަމަ، އެ ނިސްބަތްވީ މެންބަރު، ނިޒާމާ ޚިލާފުނުާވަކމަށް މަޖިލީުހގެ 

ކަމަށްވާަނމަ، އެ މެންބަަރކު ކުަރމުންދިަޔ ކަމެއް ުކރިއަށް ރައީސް ިނންމަިއފި

ގެންދެިވދާނެއެވެ. އެނޫން ާޙަލތެއްގައި އޭުރ ކުރަުމންދިޔަ ކަންތައް ދެން 

 އިތުރަށް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް، ޖަްލސާެއއްގައި ނިޒާމީ  މި މާއްާދގެ )ނ( ގައި އެެހން އޮތް )ރ(  

ތަކުރާރުކޮށް މެންބަުރން ނަގަނީ، އަންނަނިވި ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން މައްަސލަ 

ނުވަތަ އެއިން ޙާލަތެއްގައިކަަމށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނިްއޖެނަމަ، ނިޒާީމ 

މައްަސލަ ނެގުމުން އެކަމަށް، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ސަމާލުކަން ނުދިނުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ސުވާލުުކރުމަށް. -1   

 މެންބަރަކު ދައްަކމުންދާ ވާހަކަައކަށް ރައްދުދިުނމަށް. -2   

 ޖަލްާސގެ މަަސއްކަތް ހުއްޓުވުަމކަށް ގެނައުމަށް. -3   

 މަޖިީލހުން ބޭރުގައި ހިނާގފައިާވ ކަމެއް ސަާމލުކަމަށް ގެނަުއމަށް. -4   

 ސާުފކުރުަމށް.އިދާރީ ަމޢުޫލމާތެއް  -5   

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ނިމިަފއިވާ ިނޒާމީ މައްަސލައެއް ތަކުާރރުކުުރމަށް. -6   

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ާވހަކަަދއްކަުމން ދަނިކޮށް. -7   
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ވަނަ މާއްދާގަިއ  84ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާީސގެ  -8   

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހަްށ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން 

 ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ަޖލްސާ ހިނގަމުްނދާ ވަގުތު.

ވަނަ މާްއދާގަިއ  114ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާީސގެ  9-   

ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަިތން ރައީުސލްޖުްމހޫިރއްޔާއާއި 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިުބ މަޤާުމގެ ހުަވއިކުުރމުގެ ަޖްލސާއެއް 

 ހިނގަމުްނދާ ވަގުތު.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  25ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަާވިއދުގެ  10-   

ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ރިޔާީސ ބަޔާނަށް ދޭ ޖަވާބު ަމޖިީލހަށް އިއްާވ 

 ވަގުތު.

އެހުމަށް ރަނގަބީލު ޖަހާފައިވަނިކޮށް އަދި ނަތީޖާ އިޢުާލނުކޮށް ވޯޓަށް  11-   

 ނުނިމެނީސް އެ ެދމެދު.

 ސުލޫކީ ކަންކަން  .16

ބައެއް ނިޒާމީ 

 އުސޫލު 
މަޖިީލހުގެ މަސައްކަތަށް ުހރަސްއެޅުުމގެ ބޭނުމުަގއި ނުވަތަ އެފަަދ  )ހ( .51

ގޯތިތެރެއަށާއި، މަޖިިލސްކުާރ މަްޤޞަދެްއގައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގެ 

މާލަމަށް ދުންާމރި، މެަގފޯނު، ފުމޭ ކަށިގަނޑުަފދަ ތަކެތި ވެއްދުމަކީ ނުވަތަ 

މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމުަގއި އެފަދަ ތަކެިތ ބޭނުންކުރުމަކީ ، މަޖިީލހުގެ ގޯތިތެރެއާއި 

 މި ގަވާިއދު ހުްއދަކުރާ ަކމެއް ނޫނެވެ.

ފައިވާަފދަ އެއްެޗއް މަިޖލީުހގެ ގޯތިތެރެއަށް މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށް )ށ(  

ނުވަތަ މަިޖލިސްުކރާ ާމލަުމގެ ތެރެއަށް ވަްއދަިއފިނަަމ އެ އެއްެޗއް 

އަތުލަންވާނެެއވެ. ައދި ެއފަދަ އެއްޗެއް ަމޖިީލހުގެ ގޯތިތެރެއާިއ، މަޖިިލސްކުާރ 

 މާލަުމގައި ބޭނުންކުރާަނމަ، އެ އެއްޗެއް އަތުލަްނވާނެއެވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާަފދަ ކަެމއް ކޮށްފިކަުމެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ނ(  

މެންބަރެއްގެ މަްއސަލަ ސުޫލކު ކޮމިޓީން ބަލައި، އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާނަމަ، 
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 އެ މެންބަރަކާެމދު އަންނަނިވި ިފޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

 55ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީއިްނ އެ މެންބަރެއްގެ، އެ މަެހއްގެ  -1   

 )ފަންސާސް ަފހެއް( އިންަސއްތަ އުނިކުރުން؛

)ހައެއް( ަމހު މަިޖލީުހގެ އެއްެވސް ދަތުެރއްގަިއ  6ކުރިއަށް އޮތް  -2   

 ބައިވެރިނުވެުވން.

މެންބަރަކާެމދު މި މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާަފދަ ފިަޔވަޅެއް އެޅުމަށް  )ރ(  

)ދިހައެއް(  10ކޮމިޓީން ނިންަމއިފިަނމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ސުލޫކު 

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ ޮކމިޓީގެ ނިންމުން މުާރޖަޢާކޮްށދިުނމަށް އެދި އެ 

މައްަސލައެއް އެ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙަްއޤު ެއ މެންބަރަކަށް 

، އެ ލިބިގެންވެެއވެ. ެއފަަދ މަްއަސލައެއް ސުލޫުކ ކޮމިޓީއަށް ިލބިއްޖެނަމަ

މައްަސލައެއް ބަަލއި، އެ މަްއސައަާލމެދު ޮކމިޓީއަށް ފެންަނ ގޮތް އެކުލެޭވ 

އެ މައްަސލައާެމދު ދެން ގޮތެްއ ، ރިޕޯޓެއް މަޖިީލހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. އަދި

ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ަމޖިީލހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. އެ މައްަސލައާެމދު 

 ޕޯޓާމެދު ބަހުސް ުކރުމަކާ ުނަލއެވެ.މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ރި

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަމެއް ކޮްށފައިވާ ެމްނބަރަކާމެދު، މި  )ބ(  

އެފަދަ ، މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވފަދަ ފިަޔވަޅެއް އަޅާަފއިަވނިކޮށް

 ަޢމަލަށް ޢަމަެލއް ތަކުރާރުނުުކރާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށް، އެ މެންބަރަކު ހިންގި

މަޢާފަށް އެދި، ައދި އެަކމަށް މަޢާފު ދިނުމަށް އެދި ލިޔުމުްނ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިީލހުގައި އެ މެންބަރަަކށް އެދެވިދާނެއެވެ. ެއފަދަ، މައްސަލަެއއް 

އެ މަްއސަަލއަކާެމދު އަންނަނިވި ެދ ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ލިބިްއޖެނަމަ

ތިޔާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ގޮތުންކުރެ ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚް

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އެ މެންބަރަާކމެދު އަޅާފަިއވާ ފިަޔވަޅު ަސސްޕެންޑްުކރުން؛  -1   

އެހެންނަަމވެސް، އެ ފިޔަވަުޅ ސަސްޕެންޑްކުެރވިަފއިވާ ުމއްދަތުެގ 

ތެރޭގައި، އެަފދަ ަޢމަެލއް ެއ މެންބަރަކު ތަކުާރރުކޮށްފިނަަމ، އެ 
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ސަސްޕެންޑްކުެރވުނު ފިަޔވަުޅ އެ މެންބަރެއްެގ މައްޗަްށ އަލުން 

 ވެ.ހިނގަން ފަށާނެއެ 

 އެ މެންބަރަކާެމދު އަޅާފަިއވާ ިފޔަވަޅު މަާޢފުކޮށްދިނުން. -2   

މެންބަރަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަަމލެއް ކުރިކަުމގެ  )ޅ(  

ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މައްަސލަ ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހުށަެހޅިފައިވަނިކޮށް، 

މެންބަރަކު ކުރިކަމަށް ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ެއ 

ސާބިތުވެގެން އެ މެންބަރަކާެމދު މި މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފިޔަވަޅު އަޅާފަިއވަނިކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުގެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގަިއ އެ ޢަމަލު އެ 

މެންބަރަކު ތަކުރާރުކޮށްފިކަްނ ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ެއ 

 ބަރަކާެމދު އެ ފިޔަވަޅުތަްއެވސް ތަކުރާރުކުެރވޭނެއެވެ.މެން

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މަޖިީލހަށް ކަމެއް ހުށަހަޅަމުްނދާ ވަގުތު ނުވަތަ މަޖިލީާހ  )ކ(  

ވާހަކަަދއްކަމުްނދާ ވަގުތު އެްއވެސް މެންބަރަކު މަިޖލިސް ޫދކޮށް ގޮސްގެްނ 

ނުވާނެއެވެ. މަިޖލީުހގެ މެްނބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުންާދ ަދނޑިވަޅެއްގަިއ 

ސްވާގޮތަްށ މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ަރއީސާ އެ މެްނބަރަކާ ދެމެދު ހުރަ 

   ހިނގައިެގން ނުވާނެއެެވ. 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަުމންދާ ދަނިޑވަޅުގައި ުނވަތަ ޯވޓެއް ނެގެމުންާދ  )އ(  

ދަނޑިވަޅުގައި މަިޖލީހުގެ ިރާޔސަތުގެ ހުއްަދއެއް ނެތި ރިޔާސަތުގެ މޭޒު 

ކަިއރިއަށް އެއްެވސް މެންބަރަުކ ކައިރިއަށް، ނުވަތަ ަމޖިީލހުގެ އިދާރީ މޭޒު 

ދިއުމަކީ މި ގަވާިއދު ުހއްދަުކރާ ކަމެއް ނޫެނވެ. އެަފދަ ކަެމއް ކޮށްފިކަމުެގ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މެންބަރެްއގެ މަްއސަލަ ުސލޫކު ކޮމިޓީން ބަލައި، އެ މައްސަލަ 

 ސާބިތުވާނަމަ، އެ މެންބަރަކާެމުދ އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭެނއެވެ.

)ފަްނސާްސ  55އެ މެންބަރެއްގެ، އެ މަހެްއގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީއިން  -1   

 ފަހެއް( އިންަސއްތަ އުނިކުރުން؛

)ތިނެއް( މަހު މަިޖލީުހގެ އެއްވެސް ަދތުރެއްގަިއ  3ކުރިއަށް އޮތް  -2   
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 ބައިވެރިނުވެުވން.

ބަޔާންކޮށްަފއިވާަފދަ ފިަޔވަޅެއް އެޅުމަށް މެންބަރަކާެމދު ިމ މާްއދާގެ )އ( ގައި  )ވ(  

)ދިހައެއް(  10ސުލޫކު ކޮމިޓީން ނިންަމއިފިަނމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ އެ ޮކމިޓީެގ ނިންމުން ުމރާަޖޢާކޮށްދިނުަމށް  އެދި ެއ 

މައްަސލައެއް އެ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙަްއޤު ެއ މެންބަރަކަށް 

ެއފަަދ މަްއަސލައެއް ސުލޫުކ ކޮމިޓީއަށް ިލބިއްޖެނަމަ، އެ ލިބިގެންވެެއވެ. 

މައްަސލައެއް ބަަލއި، އެ މަްއސައަާލމެދު ޮކމިޓީއަށް ފެންަނ ގޮތް އެކުލެޭވ 

ރިޕޯޓެއް މަޖިީލހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. އަދި، އެ ަމއްަސލައާެމދު ދެން ގޮތެްއ 

އެ މައްަސލައާެމދު ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ަމޖިީލހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. 

 މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ރިޕޯޓާމެދު ބަހުސް ުކރުމަކާ ުނަލއެވެ.

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފަިއވާ މެްނބަރަކާމެދު، މި  )މ(  

އެަފދަ ، މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވފަދަ ފިަޔވަޅެއް އަޅާފަިއަވނިކޮށް

ޢަމަެލއް ތަކުރާރުނުުކރާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށް، އެ މެންބަރަކު ހިންގި ަޢމަލަށް 

މަޢާފަށް އެދި، ައދި އެަކމަށް މަޢާފު ދިނުމަށް އެދި ލިޔުމުްނ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިީލހުގައި އެ މެންބަރަަކށް އެދެވިދާނެއެވެ. ެއފަދަ، މައްސަލަެއއް 

ްއސަަލއަކާެމުދ އަންނަނިވި ދެ އެ މަ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް  ލިބިއްޖެނަމަ

ގޮތުންކުރެ ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އެ މެންބަރަާކމެދު އަޅާފަިއވާ ފިަޔވަޅު ަސސްޕެންޑްުކރުން؛  -1   

އެހެންނަަމވެސް، އެ ފިޔަވަުޅ ސަސްޕެންޑްކުެރވިަފއިވާ ުމއްދަތުެގ 

މަެލއް ެއ މެންބަރަކު ތަކުާރރުކޮށްފިނަަމ، އެ ތެރޭގައި، އެަފދަ ޢަ 

ސަސްޕެންޑްކުެރވުނު ފިަޔވަުޅ އެ މެންބަރެއްެގ މައްޗަްށ އަލުން 

 ހިންގަން ފަށާނެެއވެ.

 އެ މެންބަރަކާެމދު އަޅާފަިއވާ ިފޔަވަޅު މަާޢފުކޮށްދިނުން. -2   

މެންބަރަކު، މި މާއްާދގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާަފދަ ަޢަމލެއް ުކރިކަމުގެ  )ފ(  
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ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މައްަސލަ ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހުށަެހޅިފައިވަނިކޮށް، 

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ެއ މެންބަރަކު ކުރިކަމަށް ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިަޔވަޅު ސާބިތުވެގެން އެ މެންބަރަާކެމދު އެ އަކުުރގައި 

އަޅާފައިވަިނކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަުލ އެ މެންބަރަކު 

ތަކުރާރުކޮށްފިކަން ސުޫލކު ކޮމިޓީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކާމެދު ެއ 

 ފިޔަވަޅުތައްވެސް ތަކުާރރުކުެރޭވނެއެވެ.

ާވހަކައަާކ ގުޅިެގން އިތުރު ަމޢުލޫމާތު ދިނުަމށްޓަކައި އިތުރު ދައްކަމުްނދާ  (ދ)  

ވަސީލަތެްއގެ ބޭނުން ހިފާކަމަްށވާނަމަ، އެކަެމއް އެއީ، ކުރަްނ އެންމެރަނގަުޅ 

ކަމެއް ނޫންކަމަށް މެންބަަރކަށް ފެނިގެން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށްިފ 

ިޖލީހަށް ކަމަށްވާނަމަ، ބަުހސްކުރުެމްއނެތި ނަގާ ވޯޓަކުން އެަކން މަ

 ނިންމިދާނެެއވެ.

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ވާހަަކދަްއކަމުންދާ ދަނިޑވަޅެއްގައި ެމންބަރުން ކޮޅަށް  (ތ)  

ތެދުވެ އުޅުމާއި މަިޖލީހުެގ ޖަލްާސއަށް އުނދަޫގވެދާެނ ފަދަ ގޮތަކަްށ 

 ވާހަކަަދއްކާ ަހދައިގެންުނވާނެއެެވ.

ާވހަކަަދއްކަމުްނާދ ދަނޑިވަޅެްއގައި ެއ މެންަބރަކާ ރިާޔސަތާ މެންބަރަކު  (ލ)  

ދޭތެރެއިން ުހރަސްުކރުމާއި ެއ މެންބަރަކަށް އުނަދގޫކުުރމާިއ އެ މެންބަރަކު 

ވާހަކަެދއްކުން ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ަކމެއް، ނިޒާީމ 

 ވެ.މައްަސލައެއް ނެުގމުގެ ގޮތުން ނޫން ގޮތެއްގައި ކޮށްގެންނުވާނެ 

މެންބަރެްއެގ ސީދާ ޒާތީ  ،މަޖިީލހުގައި ހިނަގމުންދާ ަމއްސަލަެއއްގައި (ގ)  

މަްޞލަޙަތެއް އޮތް ނުވަތަ ީސދާ ާމލީ ަމްޞލަޙަތެއް އޮތް ެމންބަރަކު ނުވަތަ 

އަދާކުރާ ަވޒީފާއަކާ ުނވަތަ މަޤާމަާކގުޅޭ ަމޞްލަޙަތެއް ޮއތް މީހަކު، އެ 

 މައްަސލައިގައި ވޯޓު ދީގެންނުާވނެއެވެ. 

މެންބަރެއްގެ 

މަޞްލަޙަތު 

ޙިމާޔަތްކުރުން 

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުެގ މެންބަެރއްގެ ޒާތީ ަމްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުންކަމުަގއި ބެެލވެީނ  .52

މެންބަރަކު ކުރާ ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުްނ 

އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަަބބުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން އަންނަިނިވ 
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 ށް މަުގފަިހވާ ކަމަށްވާނަމަެއވެ.ކަންކަމުންކުރެ ަކމަކަ ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރެއްގެ ިމލްކިއްޔާތުަގއި ުހރި މުދަެލއްގެ ައގު  )ހ(  

 މަތިވުމަށް ނުވަތަ އެގޮތުގައި ެއ އަގު ދެެމހެއްޓުމަށް.

ޒިންމާެއއްކަުމގަިއވާ ޒިންމާއެއް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ މެންަބރެއްގެ ާމލީ  )ށ(  

 ނެތިދިޔުމަށް ނުވަތަ އެ ޒިންމާެގ ނިސްބަތް ކުޑަވެގެން ދިޔުމަށް.

 ތިމާއަށް ކުރިންނެތް މާލީ ޙައްެޤއް ތިމާއަށް އަލަށް ލިބިދިނުމަށް. )ނ(  

 ތިމާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް އިތުރުވެގެްނދިޔުމަށް. )ރ(  

ްޓރޭޑް ޔޫނިއަނެއް، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ، ަޖމާޢަތެއް ،ޖަމްޢިއްާޔއެއް )ބ(  

އެނޫންވެސް އެަފދަ ަމސައްކަތެްއ ހިނަގމުންދާ ތަނެްއގެ ިއސްެވރިޔަކަށް ވުމަށް 

 ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯުރވޭަފދަ މަާޤަމކަށް ޢައްޔަންވުމަށް.

މެންބަރެއްގެ 

މަޞްލަޙަތު 

ޙިމާޔަތްކުރުން 

ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ މެްނބަރަކު އޭނާގެ އަމިްއލަ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރަްނ  .53

 މަސައްކަތްކުރަނީ ަކމުގައި އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެއް ނުބެލެޭވނެއެވެ.

ކަނޑައެޅުުމގެ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަެރއްގެ ުމސާރަ ުނވަތަ ޢިނާޔަތެްއ  )ހ( 

ބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވ ވާަހކަ ދެއްކުމާއި، އެ ުމސާރަެއއް ުނވަތަ ޢިނާޔަތެއް 

 ލިބިގަތުމަށް ފަހިާވގޮތަށް ވޯޓުދިނުން.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންަބަރކު، އެ ޢަމަލުކުރި ގޮތަކީ އޭގެ ސަބަބުން ވަކި  )ށ(  

ތަކަކަށް އޭގެ ފަިއދާ މީހަކަށް ފަިއދާުވމަށްވުރެ ޮބޑަށް ގިނަ ރައްޔިތުން

 ލިބޭކަމަކަށް ވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެްނބަރަކަށް ފައިދާއެއްުވމާ އެުކއެކީގައި، އެ  )ނ(  

 ގިންތީގައި ތިބި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އޭގެފައިދާ ލިބޭކަމަކަށްުވން.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

އަމުރަށް މެންބަރުން 

 ކިޔަމަންވުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް ދެމިއޮތްާހހިނދަކު، ަމޖިީލުހގެ ރައީސް  )ހ( .54

ޤާނޫނުއަާސސީއާއި މި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ކޮންމެ 

 އަމުރަކަށް މެންބަރުން ފުރިަހމަައށް ކިޔަމަންވާންވާނެެއވެ.

މި ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ކުރާ އަުމަރކަށް މެންބަރަކު  )ށ(  
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ށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ިކަޔަމްނުވަމްށ، ެއ ެމްނަބަރކަ ، ކިޔަމަންނުވެްއޖެނަމަ 

ބޭނުންކުރާނެ ނަސޭޙަތްތެރިވާންވާނެއެވެ. ިމކަމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީްސ 

އިއްުވމަށްަފހު( ޢިއްޒަތްތެރި  )އެ މެންބަރެއްެގ ދާއިރާގެ ނަންޢިބާރާތަކީ "

 މެންބަރު ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަން".

މި މާްއދާގެ )ށ( ގައިާވ ފަދައިްނ ނަސޭޙަތްތެރިވުމުްނެވސް މެންބަރަކު  )ނ(  

ކިޔަމަންނުވެްއޖެނަމަ، މަޖިީލުހގެ ރަީއސް އޭނާއަށް އިްނޒާުރކުރަންވާނެެއވެ. 

ިޖލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކީ ")ެއ މެންބަރެއްގެ މިކަމަށް މަ

ދާއިރާެގ ނަން ިއއްވުމަްށފަހު( ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ގަާވއިދަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް އަދިވެސް އެްއފަަހރު ދަންނަވަން. ދެން ޖެހޭނީ 

 ނަން އިއްވަން".

ގޮތުެގމަތިން، އިންޒާރުކުރުމުްނވެސް، އެ މެންބަރަކު މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  )ރ(  

ކިޔަމަންނުވެްއޖެނަމަ، މަިޖިލސް ދޫކޮށްފައި ދިޔުމަށް އެ މެންބަރަކަށް 

 އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުެގ ރައީސަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މަޖިިލސް ދޫކޮށްދިުޔމަށް ެމންބަރަކަށް އެންގުމަށް މަިޖީލހުގެ ރަީއސް  )ބ(  

ރާނެ އިބާރާތަކީ "އަޅުަގނޑު މިއިއްވަނީ )މަިޖލީުހގައި އެ މެންބަރެއް ބޭނުންކު

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )މެންބަރުެގ  ހިމެނިގެްނވާ ދާިއރާގެ ނަން ިއއްވާފައި(، 

 ނަން އިއްވާަފއި( ގެ ނަން."

މި މާއްާދގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ ރައީސް މެްނބަރެއްގެ ނަން  )ޅ(  

އިއްވަިއފިނަމަ، އެ މެންބަަރކަށް، އެ ޖަލްސާގެ ބާކީ އޮތް ބައިގައި 

ބައިވެރިއެއް ުނވެވޭނެެއވެ. ައދި އެ މެންބަަރކު ވަގުތުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް 

ދާންވާނެެއވެ. އަދި، އެ ޖަްލސާ ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ، އެ މެންބަރެއްގެ 

 ހާިޒރުވެ ނެތްކަމަްށ ނަން އިއްިވ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ މެންބަރަުކ ަޖލްސާގައި 

 ބަލައިގެންނެވެ.

މި މާއްާދގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ ރައީސް މެްނބަރެއްގެ ނަން  )ކ(  

އިއްވުމުން، މި މާއްާދގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މެްނބަރަކު ޖަލްާސ 
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ދޫކޮށް ނުގޮސްފިަނމަ، އެ މެންބަރަކާ މެދު އަންނަިނިވ ފިޔަވަޅުތައް 

 އެޅޭނެއެވެ.

 55މަެހއްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީއިްނ އެ މެންބަރެއްގެ، އެ  -1   

 )ފަންސާސް ަފހެއް( އިންަސއްތަ އުނިކުރުން؛

)ތިނެއް( ަމހު ަމޖިީލހުގެ ެއއްވެްސ ދަތުެރއްގަިއ  3ކުރިއަށް އޮތް  -2   

 ބައިވެރިނުވެުވން.

މެންބަރަކު، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަަމލެއް ކުރިކަުމގެ  )އ(  

ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މައްަސލަ ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް ހުށަެހޅިފައިވަނިކޮށް، 

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ެއ މެންބަރަކު ކުރިކަމަށް ުސލޫކު ކޮމިޓީއަށް 

ސާބިތުވެގެން އެ މެންބަރަކާެމދު މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތެރޭގަިއ އެ ޢަމަލު އެ ފިޔަވަޅު އަޅާފަިއވަނިކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުގެ މުްއދަތުގެ

މެންބަރަކު ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ، އެ މެންބަރަކާމެދު އެ ިފޔަވަޅުތައްވެސް 

 ތަކުރާރުކުރެޭވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީުހގެ ރައީސް، ެމންބަރެއްގެ ނަން  (ވ)  

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އިއްވުމުން، އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ޫދކޮށް ދިޔުމަށް 

މަޖިީލހުގެ ަކރާމަތަށް އުނިކަެމއް ނާންނާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އެ މެންބަރަކު 

 މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމުން ެނރުމުެގ ބާރު، މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ކުިރއަށްގެންދެވެން ނެތް މިންވަރަށް ަމޖިލީުހގެ ނިޒާމު  (މ)  

ކަމަށްވާަނމަ، މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާ ެއހެން ވަގުތަކަްށ ފަސްކުުރމުގެ ގެއްލިްއޖެ

 ބާރު މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 މެންބަރުންގެ 

 ސުލޫކީ ހަމަތައް 

މެންބަރުންގެ ޢަަމލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ މަިޖީލހުގެ ޤަަދރާއި  )ހ( .55

ޝަަރފާއި ކަރާމާތާއި އަބުުރ ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެމަތިންެނވެ. މަޖިީލހުގެ 

 ގަވާއިުދގެ ރޫޙަށް މަިޖލީހުގެ ެމންބަރުން އަބަދުވެސް އިޙްތިާރްމކުރަންވާނެެއވެ. 

މަޖިީލހުގައި އަދާުކރާ ަމޤާުމެގ ހައިިސއްޔަތުން ނުޙައްޤު ަފއިދާއެއް ުނވަތަ  )ށ(  
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މާލީ މަްޞލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެްއ އެްއވެސް ފަރާތަުކން ހޯދަިއގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ޢާންމު ޮކމިޓީން ކަނޑައަާޅ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން މެނުވީ، ަހދިާޔ  )ނ(  

 ޤަބޫލުކޮށްގެންނުާވނެއެވެ. 

ޢާންމު ޮކމިޓީން ކަނޑައަޅާ ުއސޫލުތަކެއްެގ މަތިން މެުނވީ، އަގުލިބޭގޮތަށް  )ރ(  

ތަނެއްގައި ާވހަކަދަްއކައި، ނޫްސމަޖަްއލާއަށް ލިޔެ އެފަަދ އެްއެވސް ޙަރަކާތެއް 

 ހިންގައިެގން ނުވާނެއެެވ.

މެންބަރަކު މަިޖލީހުގެ ަމސައްަކތެއްކުރުވުމަށް، މަިޖލީހުން އުޫޖރައެއްޭދގޮތަށް  )ބ(  

ޢައްޔަންކުރާ ުމވައްޒަފުްނނަކީ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުަތއް އަދާކުރެވޭ 

މީހަކުކަުމގައި ނުވާނަމަ، ޭއނާ އެ މަޤާމުގައި، ުމސާަރ ދޭންޖެހޭގޮތަށް 

 ބަހައްޓައިގެންނުވާެނއެވެ. 

ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން މެނުީވ، މެންބަރަކު  )ޅ(  

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭީމާހ ނުވަތަ މެންބަރުގެ ަފރާތުގެ ޢާއިާލގެ 

ދެބެންގެެދދަރިއަށްުވރެ ގާތް މީހަކު، އޭނާގެ މުސާަރލިޭބ ވަޒީފާއެްއގައި 

 މަޖިީލހުގައި ބަަހއްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

މެންބަރަކު ުމވައްޒަަފކަށް ވަީޒފާ ދިނުުމގައި ެއއްވެްސ އުޫސލެއްގެ މައްޗަށް  )ކ(  

 ބިނާކޮށް ތަފާތެއްކޮށް ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެންުނވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަރސްމީ ލިޔުމެއްަކން ދޭހަާވގޮތަށް އެއްޗެއްގައި  )އ(  

ޤު، މެންބަރަކު ސޮއިކުުރމުގެ ނުވަތަ ނިާޝނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައް

 އެހެންއެްއވެސް ަފރާތަކަށް ދީެގންނުވާނެއެވެ. 

ސިއްރު މަުޢލޫމާތު މެންބަރަަކށް ލިބުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ ހޯދުުމގެ ކުރިްނ  )ވ(  

އަންނަނިވި ައހުުދވެ، އެ އަހުުދގެ ލިުޔމުގައި ސޮއިކޮށް ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަްށ 

 ރައްދުުކރަންވާނެެއވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަދާކުރާ ވާޖިބު 
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އަދާކުުރމުގައި ސިްއރު މަުޢލޫާމތުގެ ގޮތުގައި އަހުރެންނަށް ިލބޭ މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ ފެންނަ މަުޢލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަާވއިދު ހުްއދަކުާރ 

ށް ދޫނުކުުރމަށް އަހުެރން ގޮތެއްގެމަތިން މެުނވީ، ެއހެްނއެއްވެްސ ފަރާތަކަ

 އަހުުދވަމެވެ." 

މެންބަރުންގެ މުދަލާ 

ފައިސާގެ ބަޔާން 

 ހުށަހެޅުން 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ެމންބަރުންގެ ުމދަލާިއ ފަިއސާގެ ބަޔާން  )ހ( .56

)އެެކއް( އަހަުރދުަވހުގެ ުމއްދަތަަކށެވެ. މުަދލާއި  1ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، 

)އެކެއް( އަހަުރގެ މުއްދަތުކަުމގައި  1ބޭނުމަށްަޓކައި ފައިސާެގ ބަޔާނުގެ 

އިން ފެށިގެން ވިދިގެން އަންނަ  28ހިނގަުމންދާ އަަހރުެގ މެއި ، ބެލެވޭނީ

 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. 27އަހަރުގެ މެއި ަމހުގެ 

ވަނަ ދުަވހުެގ  31މާލީ ބަޔާން ކޮްނމެ ީމލާީދ އަހަރެްއގެ އޮކްޓޯބަރު  )ށ(  

ރިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ައީމން ޢާންމުއަށް ގެ ކު 4:00މެންދުުރފަހު 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންަބރެއްގެ އަަހރީ ހިސާބު ހުށަަހޅަންވާނީ، އެ  )ނ(  

)އެކެއް( އަހަރު  1މެންބަރެއްގެ މެންބަރުަކމުގެ ހުަވއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

)އެކެއް( އަހަރު ުދވަްސ ފުރިަހމަވުުމގެ  1ވުމުްނނެވެ. ދުވަސް ފުރިަހމަ 

ކުރިން މެންބަރަކު ވަކި ވެއްޖެަނމަ، އެ މެންބަރަކު އަަހރީ ހިާސބު ހުށަހަޅާކަށް 

 ނުޖެހޭނެެއވެ.

 އަމުރުގެ ލިޔުމަށް ޖަވާބުދާރީވުން  .17
ޝަރުއީ އަމުރަށް 

 ކިޔަމަންވުން 
މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އޮފިަސރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަަފކަށް މަޖިލީުހގެ ރަްސީމ  .57

މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެްއެވސް މަުޢލޫމާތެއް ހޯުދމަށް ނުަވތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް 

ޝަުރޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އިދާރީ މުއަްއސަސާައކުން އަުމރުކޮށްފިކަމަށްވާަނމަ، އެ 

މި ގަވާއިުދގައިާވ  ފަކުޒަ އްއޮފިސަރަކު ނުވަތަ އެ މުވަވަތަ އެ މެންބަރަކު ނު

ގޮތުގެމަތިން، އަދި މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ 

 އިދާރީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ. 
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އަމުރާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 
މި ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އޮފިަސރަކަށް ނުވަތަ  )ހ( .58

މުވައްަޒފަކަށް އިާދރީ ުނވަތަ ޝަުރޢީ އަުމރެއް ރައްުދކުރެިވްއޖެ ކަމަށްވާަނމަ، 

އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އޮފިސަަރކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވީހާެވސް އަވަހަކަށް، 

 އަންގަންވާެނއެވެ.  އެކަން، ލިޔުމުން ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަށް

އެ އަމުރު ރައްުދވި މެންބަރަްށ ނުވަތަ އޮފިަސރަށް ނުވަތަ ުމވައްޒަފަށް، އެ  )ށ(  

އަމުރު ރައްުދކޮށްފައިވަީނ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ުއސޫުލތަކާ އެއްގޮތްާވ 

އަދި ޤާނޫނާިއ ގަވާއިުދގެ ތެރޭގައިތޯ އިްމތިޔާޒް ކޮމިޓީން ، ގޮތުގެމަތިން

ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އެ އަމުރުގެ ސަބަބުން މަިޖލީުހގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ 

 އިމްތިޔާޒަކަށް އުނިކަން އާދޭތޯެވސް ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ. 

މުވަްއޒަފަކަށް އިދާީރ މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަަތ އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ  )ނ(  

ނުވަތަ ޝަުރޢީގޮތުން އަުމރުޮކށްފައިވަނީ، ޤާނޫާނއި ގަާވއިުދގެތެރޭގައި ައދި 

މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންަކން، އިމްތިޔާޒް 

 ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުމާއެކު އެކަްނ މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގިަކމެއް މަިޖީލހުން ބެލުމުެގގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުުވމެއްގެ ޔަުއމިއްާޔ  .59 އިރާ ތަބާވުމުގެ ދާ

ނުވަތަ މަޖިީލހަށް ހެކިބަސް ިދން މީހަކާބެހޭ ަމޢުޫލމާތު އެއްެވސް ގޮތަކުން އެއްެވްސ 

އަމުރެްއގެ ދަށުން ހާަމކުރުަމީކ ނުވަތަ ދޫކުރުމަކީ މި ގަާވއިދު ހުްއދަކުރާ ަކމެްއ 

ނެވެ. އެނޫން ކަންަކމުގަިއ ޤާނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ދާިއާރގެ ތެރޭގައި ަމޖިީލހުެގ ނޫ

އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން، ކުރެވޭ ޞައްޙަ އަމުރުތަކަްށ 

 މަޖިީލހުގެ މެންބަުރންނާއި އޮިފސަރުންނާއި ުމވައްަޒފުން ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

 އައީކަމަށް ނުބެލުން 
އިދާރީ ނުވަތަ ޝަުރޢީ އަމުަރށް ތަބާވުމާ ގުޅޭގޮތުން، މި ގަވާއިުދގައިވާ އެްއވެްސ  .60

އުސޫލެްއ ނުވަތަ މާްއދާއެްއގެ ސަބަބުން، މަޖިީލހުގެ މެންބަރަަކށް ނުވަތަ އޮފިަސރަކަށް 

އިމްތިޔާޒަކަށް  ނުވަތަ މުވައްޒަަފކަށް ނުވަތަ މުޅި މަޖިލީހަށް ލިިބދެވޭ ޙައްޤަަކށް ނުވަތަ

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެަކމަށް ނުވަތަ އެ އިމްތިޔާޒާގުޅިގެން ޝަުރޠެއް ކަނޑައެޅެނީކަމަށް 

ނުވަތަ އެ އިމްތިޔާޒެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްެލވެނީކަމަށް ދޭަހވާފަދަ ގޮތަކަށް، އެއިްނ 

ލީހުެގ އެއްވެސް މާްއދާއެއް ުނވަތަ އުސޫލެްއ ތަރުޖަާމކުރެިވގެން ނުވާނެއެވެ. މަޖި 
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މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުޅި މަޖިީލހަށް ނުވަތަ މަޖިލީުހގެ އޮފިަސރަކަށް ނުވަތަ މަޖިލީުހެގ 

މުވައްަޒފަކަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި އެ މަިޖލީުހގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަަތ 

އޮފިަސރެއްގެ ނުވަތަ ުމވައްަޒފެއްގެ ޙަްއޤު، އެކަށައެޅުމަްށ ލިބިދޭ ފުުރޞަތަށް، 

ވެސް ހަނިކަމެއް، މި ގަާވއިދުގައި ިއދާރީ ުނވަތަ ޝަުރޢީ އަމުރަށް ތަބާވުާމ އެއް

 ގުޅޭގޮތުން ހުރި ުއސޫލުތަކަކުްނ ނުވަތަ މާއްދާތަކަކުން ނާންާނނެއެވެ. 

 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން  .18
ވަޒީރުންނާ 

ސުވާލުކުރުމުގެ 

 ވަގުތު 

މާއްދާގެ ނިަޔލަށް އެާވ ވަނަ  68ަވނަ މާްއދާއިން ފެށިގެން  62މި ގަވާިއދުގެ  .61

މަިޖލީުހެގ ، ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން 98ޤާނޫުނ އަސާސީގެ ، މާއްދާތަކުގައި ެއވަނީ

ޖަލްާސއެއްގެ ެއޖެންޑާގައި ހިމެނިގެން، ަމޖިީލހުގެ ަޖްލސާއެއްގައި ވަޒީރަާކ 

 ސުވާލުުކރުުމގައި ަޢމަލު ކުެރޭވނެ އުސޫލުތަކެވެ.

ސުވާލުކުރުމަށް 

 ނޯޓިސް ދިނުން 
މެންބަރަކަށް ވަީޒރަކާ ުސވާުލކުރެވޭނީ، ެއ ވަީޒރަކާ ުކަރން ބޭނުންވާ  )ހ( .62

ސުވާުލގެ ނޯޓިސް މަޖިީލހުގެ ރައީސް ެމދުވެރިކޮށް، އެ ވަީޒރަކަށް ލިޔުމުން 

ުދވަހުގެ މުއްދަުތ އެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމަށްފަހު،  14ފޮނުވައި، 

ދުވަހުގެ  14އި ބަޔާންވެގެްނާވ މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގައެވެ. މި އަކުރުގަ

 މުއްދަތު ގުނުުމގައި، ަރސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައްވެސް ހިމެނިގެްނވެއެވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސުާވލުގެ ނޯޓިްސ ދިުނމުަގއި، މެންބަރަުކ  )ށ(  

ވަޒީރަކާ ުކރަންބޭނުންވާ ޮކންމެ ސުާވލަކަށް ދޭީނ ަވކި ނޯޓިހެކެވެ. 

ޮފޅުވަތަށްވުރެ ދިގުުނވާނެގޮތަށް އަދި ބައިތަކަށް  5ސުވާެލއްކަމަށް ބެލޭީނ 

ބައިކުރެވިަފއިނުވާގޮތަށް ކުާރ އެއް ުސވާެލވެ. ނުވަތަ މައިގަނޑު އެްއ 

ސުވާާލއި އެ ސުވާލާ ގުިޅފައިާވ އިތުރު ދެ ސުވާލަށްވުރެ ގިަނނޫން ސުވާލުެގ 

، ފޮޅުވަތަށްވުެރ ިދގުނުވާެނ ގޮތުގެމަތިން 5މައްޗަށް ހިެމނޭ، އަިދ ޖުްމަލ 

 ކުރެވޭ ުސވާލެވެ.

މެންބަރަކު ވަޒީަރކާ ކުރަން ބޭނުން ސުވާުލގެ ނޯޓިސް މަިޖީލހުގެ އިާދރާއަށް  )ނ(  

ލިބުމުން، ެއސުވާެލއް ފޮނުަވންޖެހޭ ވަޒީރަށް މަޖިީލހުެގ އިދާރާއިްނ އެ 
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ސުވާެލއް ލިޔުމުން ފޮުނވަންާވނެއެވެ. ސުާވލުގެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚަކަށްވާނީ 

ވެ. ައދި ސުާވލުގެ ނޯޓިުހގެ މަޖިީލހުގެ އިދާާރއިން ެއ ނޯޓިެހއް ފޮނުިވ ތާރީޚެ

 މުއްދަތު ގުނާނީ އެ ތާރީޚުން ެފށިގެންނެވެ.

ސުވާލުގެ ނޯޓިހުގައި 

ހިމެނެންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޭދ ސުާވލުެގ ނޯޓިހުގައި އަންނަިނިވ  62މި ގަާވއިދުެގ  .63

 ކަންކަން ހިމަނަްނވާނެއެވެ.

 ؛ުފރިަހމަ ނަމާއި ރަްސމީ ަމޤާމުސުވާލު ވެވޭ ވަީޒރުގެ  )ހ( 

 ؛ކުރަން ބޭނުންވާ ސުާވލު ނުވަަތ ސުވާލުތަކުގެ ފުިރހަމަ ޢިބާރާތް  )ށ(  

ސުވާލުުކރާ ެމންބަރު، ަމޖިީލުހގައި ިހމެނޭ ަހއިސިއްޔަތާއި، އެ މެންބަރެްއގެ  )ނ(  

 ؛ނަމާއި ސޮއި

 ތާރީޚް. )ރ(  

ވަޒީރުން ސުވާލަށް 

 ޖަވާބު ދިނުން 
ގަވާިއދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާާހހިނދަކު، ވަޒީރަކާ ުކރެޭވ މި  )ހ( .64

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިުނން ެއޖެންޑާކޮށްފައިާވ ަޖލްސާއަށް، އެ ވަީޒރަކު 

ހާޒިރުވެ، އެ ަޖލްސާަގއި، މަިޖލީހުގެ ަރއީސް ދޭ ުފރުޞަތުގަިއ، އެ ސުވާލަށް 

 ޖަވާބު ދޭންވާނެެއވެ.

ުކރެިވފައިވަީނ އެއް ސުާވލުނަމަ، އެ ސުވާުލގެ ޖަވާުބ އެ ވަޒީރަކާ  )ށ(  

މިނެޓަށްވުރެ ދިގުެވގެން ނުވާނެެއވެ. ައދި އެ ވަޒީރަާކ  5އެއްވެްސގޮތަކުން 

ކުރެވިަފއިވަނީ މައިގަނޑު އެްއ ސުވާާލއި، އެ ސުވާާލގުޅުްނހުރި އިތުރު ދެ 

ދިުގވެގެން މިނެޓަށްވުރެ  5ސުވާލުަކމުގަިއވާނަމަ، މަިއގަނޑު ސުވާލުގެ ަޖވާބު 

 2ނުވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ސުވާުލގެ ތެރެއިން ސުވާެލްއގެ ޖަވާބު 

މިނެޓަށްވުރެ ދިުގވެގެން ުނވާނެއެވެ. ަޖވާބުދޭނީ، ީވހާެވސް ކުރުކޮށް، 

 ސުވާުލގެ މައިނުކުތާއަށް ީސދާ މުޚާޠަބުވާގޮތަށެވެ.

ޖަވާބުދިނުން 

 ލާޒިމުވާ ޙާލަތްތައް 
ްށ ބުނެފައި ނުާވހާހިނދަކު، ަވީޒރަކާ ކުެރވޭ ުސވާލަށް މި ގަާވއިދުަގއި އެެހން ގޮތަކަ .65

އެ ވަޒީރަކު ަޖވާބުދިނުން ލާިޒމުވާނީ، އެ ސުާވލަކީ އަްނނަިނވި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން 

 ކަމެއް ނުިހމެނޭ ސުާވލަކަށްވާަނމައެވެ.
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ކަންކުރާނެގޮތުގެ ވަޒީރުގެ ލަަފއަކަށް ނުވަތަ ކަމެއް ިދމާވެްއޖެނަމަ ޭއނާ  )ހ(  

 އަންދާޒާއަކަށް ައހާފަިއވުން؛

 ސުވާލުުކރާ މެންބަުރގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް އެުކލެވިގެްނވުން؛ )ށ(  

 ޢާންމުކޮށް ޝާިއޢުކޮށްފަިއވާ ަމޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ެއދިފަިއވުްނ؛ )ނ(  

 ަމުޢލޫމާތަށް އެދިފަިއވުން؛ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި ިހނގަމުްނާދ މައްސަަލއެއްގެ  )ރ(  

 އެކުވެރި ޤައުމަކަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަވާ ބާވަތުގެ ސުާވލަކަށްވުން؛ )ބ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ހާމަުކރަންެޖހޭ ސުާވލަަކށްވުން. )ޅ(  

ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހުަގއި ކުރެވޭ ަމޝްަވރާތަކުގެ ތެރެއިން  -1   

 ޢާންމުކޮށްފަިއނުވާ ާވހަކަތަކާއި ލިޔުންތައް ހާމަުކރަންެޖހޭ ފަދަ ކަމެއް؛

ހާމަކުުރމުގެ ވަގުތު އައުުމގެކުރިން ހާމަކޮށްިފނަމަ، އެކަމުްނ  -2   

 ނުރަނގަޅު އަަސރެއް ޯފރަފާެނަފދަ ކަމެއް؛

ސިއްރު މަުޢލޫމާތުގެ ގޮތުގަިއ އެ ވަޒީރެއްގެ ސަާމލުކަމަްށ އަންނަ  -3   

ދައުލަތާ ގުޅުްނހުރި އަދި އެ މަޢުޫލމާތެއް ހާމަކޮށްިފނަމަ ަދއުލަތުެގ 

އަމިއްލަ ެވރިކަުމގެ ބާރަށާއި، ޤައުމީ ަސލާމަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާެނ 

 ފަދަ ކަެމއް؛

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހާމަުކރުން ހުއްދަނޫން މަުޢލޫމާތެއް ާހމަުކރަންޖެޭހ  -4   

 ފަދަ ކަެމއް.

އިތުރު 

 ސުވާލުކުރުން 
ވަނަ ާމްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނޯޓިްސ ފޮނުވައި ކުރާ  62މި ގަވާިއދުގެ  )ހ( .66

ސުވާލަކަށް ވަީޒރަކު ދޭ ޖަވާބަާކ ގުޅިގެން، ނުވަތަ އޭނާއާ ކުރެވުނު ސުވާލަާކ 

ގުޅިގެން، ނޯޓިސް ދިނުމެއްެނތި، އަނގަބަހުން، އިތުރު ސުވާލު ކުުރމުގެ 

ންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފުުރޞަތު އެ ސުވާލުކުރި މެްނބަރަށާއި އެހެން މެ

މިގޮތުން ުފރަތަމަ ުފރުޞަތު އަބަދުވެްސދޭނީ، ުސވާލުުކރި މެންބަރު އިތުުރ 

އަދިއެއަްށފަހު ސުވާެލއް އޮތްނަމަ ެއ ސުާވލެއް ުކރުމަށެވެ. 

 އިތުރުމެންބަރުންނަށް އިތުރު ުފރުސަތު ހުޅުާވލާނީއެވެ.
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ވަޒީރަކު ދޭ ަޖވާބަކާ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އޭނާއާ އިތުރު  )ށ(  

 15ސުވާލު ކުރުާމއި، ޖަވާބުިދނުުމގެ ވަގުތު ކުިރއަށްގެންދާނީ، ގިނަވެގެން 

ިމނެޓު ގުނަން ފަށާނީ، ނޯޓިްސ ފޮނުވައި، ުކރި  15މިނެޓު ވަންދެެނވެ. އެ 

 . ސުވާލަށް ވަީޒރު ދޭ ަޖވާބު ދީ ނިމޭ ހިސާބުންނެވެ

ވަޒީރަކު ދޭ 

ޖަވާބާމެދު 

 ބަހުސްކުރުން 

ވަަނ ާމއްދާގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން، މެްނބަރަކު ވަޒީަރކާ ކުާރ  62މި ގަާވއިދުެގ  .67

ސުވާލަކަށް އެ ވަީޒރަކު ޭދ ަޖވާބަކާމެދު މަޖިީލހުަގއި ބަހުސްުކރެވޭނީ، ނުވަތަ އިުތުރ 

ގަާވިއދުން އެކަްނ މަިޖލީހަްށ  އެއްވެސް ފިޔަވަެޅއްއެޅޭނީ، ވަިކ މައްަސލައެްއގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހެޅިގެންނެވެ. 

ލިޔުމުން ޖަވާބު 

 ހޯދުން 
 )ހ( .68

   

ވަޒީރަކާ ުކރާ ސުާވލަކީ، ަމޖިލީުހގެ ަޖލްސާއަކަށް ހާޒިުރނުވެ، މަިޖލިްސ 

މެދުެވރިކޮށް، ލިޔުމުން ހޯދަންޭބނުންވާ ޖަވާބެއްކަމުަގއިވާަނމަ، މި މާއްދާއަށް 

މަިޖލީހުގެ ިއދާރާ ެމދުވެިރކޮށް ފޮނުވުމުން، އެ ސުވާުލގެ ޙަވާލާދީ ުސވާލު 

ޖަވާބު ވަީޒރު ލިުޔމުން ދޭންވާެނއެވެ. އެ ސުާވލުގެ ޖަވާބު ޭދ ވަޒީރު، އޭާނގެ 

 ޖަވާބު ފޮނުވާނީ ަމޖިީލހުގެ ަރީއސް މެދުެވރިކޮށެވެ.

 64ޖަވާބުދިނުާމގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިުދގެ ލިޔުމުން ަޖވާބުދޭިހނދުަގއިވެްސ،  )ށ(  

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫުލތައް، އެކަމާގުޅޭ  65ވަނަ މާއްދާާއއި 

 ނިސްބަތުން، ލިޔުމުން ޖަވާބުިދނުމުގައިެވސް، ހިނގާެނއެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ވަޒީރު ދޭ ޖަވާބު ސުާވލުުކރި މެންބަރަށް  )ނ(  

ަވހުގެ މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސގެ ޔައުމިއްޔާަގއި، އެ ޖަވާބު ރައްދުުކރާ ދު

 އުނިއިތުރެއް ގެނަުއމަކާ ނުަލއި ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ.

 މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  .19
މިނިވަން 

މުއައްސަސާތައް 

 ޖަވާބުދާރީކުރުވުން 

، މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްމިނިވަން މުައއްސަސާތަކާއި ުމސްތަޤިއްލު  )ހ( .69

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހަށް ޖަވާުބދާރީ ކުުރވާނީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީުހގެ ދާިއމީ 

ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުައްއސަސާއެްއގެ ާދއިރާއަާކ ގުޅުްނހުރި ޮކމިޓީއެއް 

 މެދުެވރިކޮށެވެ. 
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ކޮމިޓީތަކަށް މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކާިއ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ދާިއމީ  )ށ(  

މުސްތަޤިްއލު ަމޤާމުތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުންނާއި، އެީމހުންގެ ަފރާތުން 

މަސައްކަތްކުރަްނ ތިބޭ މީހުންާނއި، އެތަންތާނގެ މުވަްއޒަފުން ހާޒިރުކޮށް، ެއ 

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާުތ ހޯދައި، އެ ޮކމިޓީއަކަށް ބޭނުންވާ ސުާވލު 

 ެނއެވެ.ކުރެވިދާ

މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާއި މުސްތަޤިްއލު ަމޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި  )ނ(  

ސުވާލުުކރަން ބޭނުންާވ މެްނބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުެގ ދާިއމީ 

ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުއައްސަސާެއއްގެ ދާިއރާއާ ގުޅުްނހުރި ކޮމިޓީއެްއ 

 ރުޞަތު ލިބިގެްނވެއެވެ.މެދުެވރިކޮށް ސުާވލުކުރުުމގެ ފު 

ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހގެ  ،ވަޒީރުން ފިޔަވަިއ އެެހންއެްއވެސް ފަރާތެއް )ރ(  

ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގަިއ ސުާވލުުކރުމަށް ހާިޒރެއް  ،މާލަުމގައި

ނުކުރެވޭނެެއވެ. ެއހެންނަަމވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ާދިއމީ ކޮމިޓީތަކުގެ 

ތެރެއިން، އެ މުއައްސަސާައކާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީއަކަށް ހާިޒރުޮކށް އެފަރާތްތަކާ 

ީލހުގެ ޮކންމެ ެމންބަރަކަށްވެސް ސުވާލުުކރުުމގެ ުފރުޞަތު ަރްއޔިތުންގެ މަޖި

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާިއ މުސްތަޤިްއލު މަާޤމުތަކުަގއި ތިބޭމީހުންނާ  )ބ(  

ސުވާލުުކރުުމގައި، ވަޒީރުންާނ ސުވާލުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން ުހރި އުސޫލުތައް، 

 ނެއެވެ.އެކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޓީތަކުގައި ސުާވލުކުުރމުގަިއވެސް ިހނގާ

 ބިލާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު  .20
ބިލު އޮންނަންވީ 

 ގޮތް 
މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުުކރެވޭ ނުަވތަ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްެވސް، ޢާންމު އުޫސލެްއެގ  .70

 ގޮތުން، އަދި ވީވަަރކުން، އަްނނަނިވި މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

 ބިލުގެ ސުރުޚީއެއް އޮތުން. )ހ(  

ކޮންކަމަކާގުޅޭ، ކޮން ބޭނުމަކަށް އެކުލަވާާލފައިވާ ބިލެއްަކން ބަޔާންކޮށް  )ށ(  

 ތަޢާރުފެއް ހިމެނުން.
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 މާއްދާތަކަކަށް ބަހައި، ނަންބަުރ ޖަހާފައި އޮތުން. )ނ(  

 ކޮންމެ މާްއދާއެއްަގއިވެސް އެ ާމއްދާއެްއގެ އަރިމަތީ ުސރުޚީއެއް އޮތުން. )ރ(  

 ފަށާނެ ތާރީޚެއް ޮއތުން.ޢަމަުލކުރަން  )ބ(  

 ބިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުހިްނމު ބަސްތަކާއި ލަފްޒުތަުކގެ މާަނ އޮތުން. )ޅ(  

އެ ބިލު ޤާނޫަނކަށްވެއްެޖނަމަ، އެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ގަވާއިުދ  )ކ(  

ހަދަންެޖހޭކަމަށްވާަނމަ، ގަާވިއދު ހަދަްނޖެހޭނެ ދާއިރާތަްއ ކަނޑައެޅުމާއި، 

ަހދައި ހިންގާނެ ފަރާަތކާއި، ގަާވއިދު ހަދަިއ ނިންމަްނޖެހޭނެ ތާރީޚެްއ ގަވާއިުދ 

 ކަނޑައެޅުން.

އެއްވެސް ޖަުދވަލެްއ ިހމެނޭަނމަ، އެކަން ފާަހގަކުރުާމއި، ެއ ޖަދުަވލުތަކަކީ  )އ(  

 ޤާނޫނުގެ ބައެއްކަން ކަނޑައެުޅން.

ެއްއ ބިލާ ގުޅިގެން ެއއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްެގ މާއްދާ )ވ(  

އުވާލަްނޖެހޭނަމަ، އެކަން ާފހަަގކުރުން. )ޢަމަލުުކރަމުްނދާ ޤާޫނނެއް އެކުގައި 

އުވާލުންަކމަށް ނުހިމެނޭ ދަނިޑވަޅުތަކުގައި، ޤާނޫަނކުން އުާވަލންޖެހޭ ބައިތައް 

ވަކިން އަކުރުންައކުރަށް އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ބިލާއެުކގައި ހިެމނުން(.  އެ 

އަކުރުން އަކުރަށް ތަކުރާރުުކރެވިަފއި ، ޅާ ބައިޤާނޫނަކުން އުނިކުުރމަށް ހުށަހަ

 އޮތުން.

 ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބު ބަޔާންކުުރން. )މ(  

 ބިލު ތަޢާރަފުކުރުން  .21

މަޖިީލހަށް ބިލު ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުްނނާއި މެންބަރުންނެެވ. ސަރުކާރުްނ  )ހ( .71 ތަޢާރަފުކުރުން 

ހުށަހަޅާނީ، ސަރުާކރު ނިްސބަތްވާ ޕާޓީގެ ހުށަހަޅާ ބިލު މަިޖލީހަށް 

ޕާލިމެންޓަރީ ްގރޫޕް ލީަޑރު ުނވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ެމންބަެރކެވެ. މެންބަރުން 

 ހުށަހަޅާ ބިލު ހުށަހަޅާނީ އެ ެމންބަރަކު އަމިްއލައަށެވެ.

ތައް ހުށަހަޅާީނ ޓެކުހެއް ނެގުމަށް ނުވަތަ ޓެކުހެއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލު  )ށ(  
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 ސަރުކާރުންނެވެ.

ބިލުގެ 

 ސްޕޮންސަރުން 
ސަރުކާުރގެ ބިލެއްނަަމވެސް ުނވަތަ އަމިއްލަ މެންބަރެްއގެ ބިލެއްނަަމވެސް،   )ހ( .72

މަޖިީލހަށް ބިލު ތަޢާުރފުކުާރ މެންބަރަކީ، އެ ބިުލގެ ސްޕޮންސަރެއވެ. 

މަޖިީލހަށް ބިލެއް ތަޢާރުފުކުެރެވނީ، އެ މެންބަރުގެ ޙަޤީޤީ ރުހުމާއެުކގައިކަން 

ރުފުކުެރވޭނީ، އެ ބިލުގައި އެ ބިލު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިީލހަށް ބިލެއް ތަޢާ

 ހުށަހަޅާ މެންބަރުގެ ަނމާއި ޮސއިކުރުމަށްަފހު ހުށަހެޅުުމންނެވެ.  

މަޖިީލހަށް ސަރުާކރުން ނުވަަތ މެންބަރަކު ތަޢާުރފުކުާރ ބިަލކަށް ތާއީދުކުރާ  )ށ(  

މެންބަރަކު ހުރުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ބިލަށް މެންބަރަކު 

ތާއީދުކުރާނަމަ އެކަން، ކުރެިވދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލަށް ތާއީދުކުރާ 

 . މެންބަރުންނަކީ ބިލުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރއިންެނވެ

ދަފްތަރުގައި 

 ޝާއިޢުކުރުން 
މަޖިީލހަށް ބިލެއް ަތޢާރުުފވުުމން އެ ބިލުެގ މަިއގަނޑު ތަފްސީލުތައް، ބިުލެގ  .73

ސުރުޚީއާއި ސުމާރު ނަްނބަރާއެކު، މަިޖލީުހގެ އެުދވަހުގެ ދަފްތަުރގަިއ 

ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ. މަިޖލީަހށް ބިލެއް ތަޢާުރފުވެްއޖެކަމަްށ ބަލާނީ، އެ ިބލުެގ 

ރަތަމަ ކިޔުން ކިުޔމުގެގޮތުްނ، އެ ބިލުގެ ުސރުޚީ މަިޖލީުހގެ ރައީސް މަިޖލީހަްށ ފު

 އިއްވުމުންެނވެ.

ބިލަށް ސުމާރު ނަންބަުރދޭނީ ސުމާރު ނަންބަރު ތަރުތީބުން ަމޖިލީުހގެ އަމީްނ  )ހ( .74 ސުމާރު ނަންބަރު 

 ޢާންމެވެ. 

ބިލަށް ސުމާރު ނަންބަރު ދިނުމަށްފަހު، ބިުލގެ ކޮޕީ ޗާޕުކޮށް، ބިލު  )ށ(  

ފޮނުވަންެޖހޭ ކޮމިޓީއަށާއި މަިޖލީހުގެ މެންބަރުްނނަށް އެ ބިލުގެ ކޮޕީ އަމީން 

 ޢާންމު ފޮުނވަންވާނެެއވެ. 

ކޮމިޓީއަށް ބިލެއް ލިބުމުން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ އެޖެންާޑަގއި އެ ބިލެއް  )ނ(  

 ޓީގެ މުޤަްއރިރު ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ހިމަނާނީ ކޮމި

 ތިން ކިޔުން  .22
 ިކޔުމެވެ.  3ބިލެއްގައި ިހމެނިގެްނވަނީ  )ހ( .75 ބިލުގެ ކިޔުން 
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ފުރަތަމަ ކިުޔމަކީ ބިުލ ތަޢާުރފުކުރުުމގެ ގޮތުން، ބިުލގެ ސުރުީޚ  -1   

 މަޖިީލހަށް އިއްވާ އިްއވުމެެވ.

ިބލާމެދު ާޢންމުކޮށް ބަހުސްކުުރމުގެ މަރުަޙލާއާިއ ދެވަނަ ކިުޔމަކީ އެ  -2   

ކޮމިޓީއެއްގެ ަމރުޙަލާަގއި ބިލު ތަފްޞީުލކޮށް ދިާރސާކޮށް 

 އިޞްލާޙުުކރެވެުމންދާ ަމރުޙަލާެއވެ.

ތިންވަނަ ކިޔުމަކީ ކޮމިޓީއެްއގެ މަރުޙަލާ ިނމިގެން ަމިޖލީހުްނ  -3   

ށް ވޯޓަށް އެހުމުެގ ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ބިލު ުހށަހެޅުމަށްފަހު، ބިލަ

ކުރިން ބިލާމެދު ކުެރވޭ އެްނމެފަުހގެ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާާއއި އެ 

ބަހުސް ނިުމމުން، ބިލަށް ޯވޓަށް އެހުމުގެުކރިން ބިުލގެ ސުރުީޚ 

 އިއްވާ މަރުަޙލާއެވެ.

ފުރަތަމަ ކިޔުުމގައާއި ތިންވަަނ ކިޔުމުގައި ަމޖިީލހަށް އިއްާވނީ ހަމައެކަިނ  )ށ(  

 ރަްސމީ ނަން ނުވަތަ ުސރުޚީއެވެ.ބިލުގެ 

ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއުވމަށްފަހު، ބިލަކާ ގުިޅގެން ހިްނގަންޖެހޭކަމަށް  )ނ(  

މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ެއކިެއކި މަރުޙަލާތައް، ެއއް މަރުޙަލާއާ 

ރައީސް ވިދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް، މަޖިލީހުގެ 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން، އަދި އިތުރު ބަހުސްއަކާ ނުލައި މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމަކުން ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.

ބިލެއްގެ ދެވަނަ ކިޔުން ބެިހެގންވަނީ ެދ މަރުަޙލާއަކަށެވެ. އެއީ، ބިލުެގ އިބްތިދާީއ  .76 ދެވަނަ ކިޔުން 

 ޮކމިޓީއަކުން ދިާރސާކުެރވެމުންދާ މަރުޙަލާެއވެ.ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާއާއި، ބިލު 

މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ިބލެއްގެެވސް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި ިބލު  )ހ( .77 އިބްތިދާއީ ބަހުސް 

ދުވަުހގެ ނޯޓިސްދިުނމަށްފަހު، އެ ިބލުގެ އިބްތިދާީއ  3ތަޢާރުފުުކރުމަށްފަހު، 

 ެއވެ.ބަހުސެއް މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ބާއްވަންވާނެ

ބިލެއްގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސަކީ، އެ ބިލުގެ މައިގަނޑު އަާސްސތަކުގެ މައްޗަށް  )ށ(  

މެންބަރުން މަިޖލީުހގައި ބަުހސްކުރާ ކުުރމެވެ. އެ މަރުަޙލާގައި ބިލަށް 
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އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ހުށަެހޅުމެއް ނޯންނާނެެއވެ. ައިދ އެ ބަހުސް 

ވާްނވާނެ މައިގަނުޑ އަމާޒުވާނީ، އެ ބިުލގައި ިހމެިނގެންވާ، ނުވަތަ ހިމެިނގެން

އުސޫލުތައް ނުވަތަ އެ ާދއިރާތައް ފާަހގަކުުރމުގެ ަމްއޗަށެވެ. ނުވަތަ 

ހިމެނިގެންުނވާ މަިއގަނޑު އުޫސލުތައް ހިމެުނމުގެ ަމއްޗަށެވެ. އެފަދަ ބިަލކުން 

ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަުރޢީ ުނަވތަ އިޤްތިޞާީދ ނުވަތަ ާމލީ ސިޔާސަތުތަކަށް 

އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ކުރާނެ ހެޔޮ ނުވަތަ ނުރަނަގޅު 

ޤާނޫނެއް އަތުެވއްޖެނަމަ، ބަދަުލ އަންނަންެޖހޭނެ ކަންަކމުގެ ަމއްޗަށެވެ. ނުވަތަ 

 ކުރަންޖެޭހނެ ޚަރަދުގެ މައްޗަށެެވ.

އެ ބަހުސް  ގަިޑއިރެެވ. 4އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ ަވގުތަކީ، ގިނަވެގެން  )ނ(  

ބަލަިއގަންނަްނ ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އަހަންވާެނއެވެ. އެ ބިލު ނިމުމުން، ބިލު 

ބަލައިގަންނަން ާފސްނުވެްއޖެނަަމ، އެހިސާބުން އެ ބިލު ބާޠިލުީވއެވެ. އަދި ެއ 

 ދައުރުަގއި ދެން އެ ބިެލއް މަިޖލީހަކަށް އަުލން ތަޢާރުެފއް ނުުކރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ދިރާސާ 

 މަރުޙަލާ 
ބަލައިގަތުމަށް ާފސްވުާމއެކު، އެ ބިލަކާގުޅޭ ާދއިމީ ޮކމީޓީއަށް އެ ބިލު ބިލެއް  )ހ( .78

ފޮނުވުނީކަުމގައި ބަލަންވާެނެއވެ. އަދި އެިހސާބުން، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ 

އެޖެންޑާގައި ހިމެިނގެން އެ ބިލު ދިާރސާކޮށް ފުިރހަމަުކރުުމގެ މަސަްއކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދާނީެއވެ.

 ކޮމިީޓއަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާީނ މަޖިީލހުގައި އެ ބިލާއިގުޅޭ ދާިއމީ )ށ(   

ތަމްސީލުުކރާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީަޑރުންގެ ަމޝްަވރާގެ ަމތިން މަޖިީލހުގެ 

 ރައީސެވެ.

 ބިލު އަނބުރާ 

 ގެންދިޔުން 

ބިލެއް މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުުކރާ މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްެޖހިނދެްއގައި، އެ ބިލު މަޖިީލހަްށ  .79

ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުުމގެުކރިން، އެ ބިލެއް އަނުބރާ ގެްނދެވިދާެނއެވެ. ަމޖިީލހަށް 

ބިލެއް ބަލައިގަނެްއޖެނަމަ، ެއހިނދުން ފެށިގެން، އެ ބިުލ އަނބުރާ ގެންދިޔުމުެގ 

ފުުރޞަތު، އެ މެންބަރަކަްށ ނޯންނާނެއެވެ. ައދި، ެއ ބިލާމެދު ދެން ގޮތެްއ 

 ިއުދގައިވާ އުޫސލުތަކުގެ މަތިންނެެވ.ކަނޑައެޅިގެންދާނީ، މި ގަވާ
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 ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން  .23
ބިލަށް އިޞްލާޙު 

 ހުށަހެޅުން 
ކޮމިޓީއަކުން ބިލަކާެމދު ިރޢާަޔތްކުރުމަށް މަޖިީލހަށް ހުށަހެުޅމުން ހިނގާ ބަުހސްެގ  .80

 ވަގުތުގައި އަންނަިނވި އުޫސލުްނ އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅދާނެެއވެ. 

ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްގައި ިހެމނޭ ވަކި މާއްދާއެއް ނުވަަތ ޢިބާރާތްތަކެއް  )ހ(  

ބަަދުލގައި އާ މާްއދާއެއް ުނވަތަ ޢިބާރާތްތަކެއް އުނިކުރުމަށްަފހު، އޭގެ 

 ހިމެނުމަށް.

 ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްަގއިވާ ވަކި މާއްދާެއއް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކެްއ އުނިކުރުމަށް. )ށ(  

 ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް މާއްާދއެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް އިތުރުކުރުމަްށ. )ނ(  

ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙުތަކުގެ 

 ޝަރުޠު 

ބިލަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަީކ އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ މާްއާދއާ ގުޅުންހުރި  )ހ( .81

 އިޞްލާޙަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ވަކި މައްަސލައެއްގެ ގޮތުަގއި ނަގަންޖެޭހފަދަ މުހިްނުމ މައްސަލަެއއް  )ށ( 

 ނުގެނެވޭނެއެވެ.އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުގައި ާމއްދާައކަށް 

ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް ހުށަހެޅި، މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިންާމފަިއވާ އިްޞލާޙެއް  )ނ(  

 އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭެނއެވެ.

ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލުގައި ބަޔާންުކރާ ވާހަކަ ަނފީކުރުުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެއާދިާމ  )ރ(  

 އިްޞލާޙެއް ހުށައެއްނޭޅޭެނއެވެ.އިދިކޮޅު ޭދހައެއްުކރުމުގެ ބޭނުުމގައި 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގައި ބަުހސްކުރެެވމުންދާ ބިލަކަށް އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅަން  )ބ(  

ގަސްދުުކރާ މެންބަރަކު އެ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާނީ، އެ މެްނބަރު ހުށަހެޅުމަށް 

ން މަޖިލީުހގެ ރައީސް އަްނގާ ަވގުތެއްގެ ކުރިގަސްދުުކރާ އިްޞލާޙުގެ ލިޔުްނ 

 މަޖިީލހުގެ ައމީން ޢާންުމއާ ހަާވލުކުރުމަްށފަހުަގއެވެ. 

ކޮންމެ ިއޞްލާޙަީކވެސް އެ ިއޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް ެއހުމުެގ ުކރީގައި އަނބުރާ  )ޅ(  

ގެންދެިވދާނެ ިއޞްލާޙެެކވެ. ނުވަތަ އެ އިްޞލާޙަކަށް ޮކށްފައިވާ ތާއީދު 

ށްޓަކައި ވޯޓަށް އަނބުރާ ގެްނދެވިދާެނ ިއްޞލާޙެކެވެ. ިމ މާްއދާގެ ބޭނުމަ 
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އެހުމުގެ ކުރިން ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވޯޓަށް އެުހމުގެ ުކރިން ޖަހަްނޖެޭހ 

 ރަނގަބީލު ެޖހުމާ ަހމަޔަށެވެ.

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް 

 އެހުން 
އެއްވެސް ިއްޞލާޙަކަށް ވޯޓަށް އަހާނީ އެ ިއޞްލާޙަކަށް ެއެހން މެންބަރެއްގެ ތާއީުދ  .82

 ލިބިފައިވާަނމައެވެ.

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް 

 އަހާނެ ގޮތް 
 ބިލަކަށް ހުށަހެޅޭ އިްޞލާޙުތަކާެމދު ވޯޓަށް އަހާނީ، އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ. .83

ވަކި ޢިބާރާތެއް ުއނިކުރުމަްށފަހު ޭއގެ ބަދަުލގައި ެއެހން ޢިބާރާތެއް  )ހ( 

ވޯޓަށް އަހާީނ އެ އިްޞލާޙު ހިމެނުާމގުޅޭ އިްޞލާޙެއްވާަނަމ، ފުރަތަމަ 

ގެންނަން ފެނޭތޯއެވެ. ެއގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، އެގޮތަށް ފާސްވެްއޖެނަމަ، 

އުނިކުރަން ހުަށހެޅި ޢިބާރާްތ އުނިކޮށް، އިތުރުކުރަން ުހށަހެޅި ޢިބާރާތް 

އިތުރުކުރެވުނީަކމުގަިއ ބެލޭނެެއވެ. އެގޮތަށް ާފސްނުެވއްޖެނަމަ، އެ ބިުލގައިާވ 

ޏެްއ ނުކުެރވޭެނއެވެ. ައދި އިތުރުުކރަން ބޭުނންވާ ޢިބާރާތް ޢިބާރާތް އުން

 އިތުރެއްވެސް ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ވަކި ޢިބާރާތެްއ އުނިކުުރމާގުޅޭ އިޞްލާޙެްއކަމުަގއިވާނަމަ، ދެްނ ވޯޓަށް އަހާީނ  )ށ(  

އެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ެފނޭތޯއެވެ. އެގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، އެގޮތަށް 

ފާސްވެްއޖެނަމަ، އުނިުކރަްނ ހުށަހެޅި ޢިބާރާތް އުނިކުރެވުނީކަުމގައި 

ބެލޭނެއެވެ. އެގޮތަށް ފާސްުނވެއްޖެނަމަ، އުނިކުަރން ހުަށހެޅި ޢިބާރާތެްއ 

 އުންޏެއް ނުކުެރވޭނެއެވެ.

ވަކި ޢިބާރާތެއް ިބލަށް އިތުރުކުރުާމގުޅޭ ިއޞްލާޙެްއވާނަމަ، ދެން ވޯޓަށް  )ނ(  

ިއޞްލާޙެއް ގެްނނަން ފެނޭތޯއެވެ. އެގޮތަށް ޯވޓަށް އެހުމުން، އަހާނީ ެއ 

އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެނަމަ، އިތުރުކުރަން ހުށަެހޅި ޢިބާރާތް 

އިތުރުކުރަްނ  ،އިތުރުކުރެވުނީަކމުގަިއ ބެލޭނެެއވެ. އެގޮތަށް ާފސްނުވެްއޖެނަމަ 

 ހުށަހެޅި ޢިބާރާތެއް އެާމއްދާއަަކށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

އުސޫލުތައް  ބިލުގެ 

ޤަރާރުގެ މައްޗަށް 

 ހިނގުން 

ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތައް،  .84

މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަާކއި ޤަާރރުތަކާއި ކޮމިޓީން ހުށަަހޅާ ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެްނ 



63 
 

 ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށްވެސް ހިނާގނެއެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ބިލު 

ނިޒާމުގައި 

 ދައުރުކުރާނެ ގޮތް 

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މަިޖލީހުެގ ހަމަކޮންމެ މެންބަރަކަށްެވސް މަޖިީލހުްނ  )ހ( .85

ފާސްކޮށްދިނުން އެދި ިބލެއް ަތޢާރުުފކޮށްދިނުމަށް ެއދި، އެ ިބލުގެ ނަަކލެއް 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ފޮނުިވދާެނއެވެ. 

ތަޢާރުުފކުރަން ެއދޭ ެމންބަރަކު، މަޖިީލހުގެ ައމީން ޢާންމަށް ބިލު ބިލެއް  )ށ(  

ފޮނުވުމުން، އެ ބިލަކީ، މި ަގވާއިދުަގއިވާގޮތަށް އެކުލަާވލެިވަފއިވާ ބިލެއްކަން 

ުދވަހުގެތެޭރގައި މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ެއ  14ކަށަވަރުކުރުމަްށފަހު، ގިނަވެގެްނ 

 ވާނެއެވެ.ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަިޖލީަހށް އިއްވަން

ދުަވހުގެ ުފރުޞަތު  3ބިލެއްގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުމަށްފަހު، މަދުެވގެން  )ނ(  

ދިނުމަށްފަހު، އެ ިބލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ަމޖިީލހުގައި ހިްނގާނީއެވެ. ައދި 

 ބިލު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ.

ފެންނަަކމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ެއ ބިލު ދެން ބިލު ބަލައިގަންނަން  )ރ(  

 ދަތުރުކުރާނީ، އެ ބިލާ ގުޅޭ ޮކިމޓީއަށެވެ.

ކޮމިޓީއަކަށް ބިލެއް ލިބުމުން، ެއ ބިލުގައިވާ ކަަމކާގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫތު ހޯުދމަށް  )ބ(  

ބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވާަނމަ، ކަާމގުޅޭ ސަރުާކރުގެ އިާދރަތަުކން އެ ބިލަށް 

މާތު ހޯިދދާނެެއވެ. އަދި ކަމާގުޅޭ މާހިުރން ހާޒިރުކުރުމަްށފަހު، ބޭނުންވާ މަޢުލޫ

އެމީހުންގެ ވިސްނުން އެ ިބލާެމދު ހުިރގޮތްވެސް ާސފުކުެރވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ 

އެ ބިލުން ައސަރު ފޯރާނެެހން ހީވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ބަޔަކުވެްސ 

ގޮތްވެްސ ހާޒިރުކޮށް، އެމީހުްނގެ ވިްސނުން އެ ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި ހުރި

 ކޮމިޓީއަށް ސާފުކުެރވިދާެނއެވެ. 

ބިލު ދިރާސާކޮށް ބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ެގނެސް، ބިލު  )ޅ(  

ފުރިަހމަކުުރމަށްފަހު ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޓީން ބިލު މަޖިީލހަށް 

 ފޮނުވާނީެއވެ. 

މަޖިިލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޓީން ބިލު ފޮނުވުުމްނ، އެ ބިލުގެ  )ކ(  
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ބަހުސް މަިޖލީުހގައި ުކރިއަށް ެގންދެވޭނެެއވެ. އަިދ އެ ބަުހސްެގ މަރުޙަާލގައި، 

 ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙު ަމޖިީލަހށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ަމޖިީލހަށް ފެނިްއޖެ މަޖިީލހުގެ ބަހުސް ނިމުމުްނ މަޖިީލހަށް ބޭނުންކަމަށް  )އ(  

 ހިނދެްއގައި، ބިލު ާފސްކުުރމަށް އެދި ވޯޓަށް އެހިދާނެެއވެ. 

ފާސްކުުރމަށް އެދި ވޯޓަްށ އެހުމުން ބިލު ފާސްެވއްޖެކަމަށްވާަނމަ،  )ވ(  

ޤާނޫނުއަާސސީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތަޞްީދޤުކުުރމުެގ މަރުޙަލާ 

 ފެށިގެންދާނެެއވެ.

ފާސްުކރުަމށް ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެ ބިލު އެހިސާބުން ބިލު މަޖިީލހުން  )މ(  

  ބާޠިލުވީއެވެ.

ބިލެއް ބާޠިލުވެްއޖެނަމަ، ހިނގަމުންާދ ދަުއރު ނިުމމުން، އެފަދަ ިބލެއް  )ފ(  

ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާަތށް އަލުން ެއފަދަ ބިެލއް ތަޢާރުފުުކރުމުގެ 

 ފުުރޞަތު ލިބިގެންވެެއވެ.

ފިޔަވަްއސަަކށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ  4ބިލެއް ކޮމިޓީން ިދރާސާުކރުމުަގއި، މައިގަނޑު  .86 ފިޔަވަހިތައް ކޮމިޓީ 

 ބެހިގެންވެެއވެ. އެ ހަތަރު ފިަޔަވއްސަކީ:

ބިލާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން އެ ބިލާމެދު ފެންނަގޮްތ  )ހ(  

 ހޯދުން.

އެކިެއކި ަފާރތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތް ބިލާ ބެހޭގޮތުން  )ށ(  

 ހޯދުން.

 ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުަތކާއި ބަދަލުތައް ބިލަށް ގެނައުން. )ނ(  

ރިޕޯޓެއް އެުކލަވާަލއި، މަޖިީލހަށް  ،ބިލު އޮންނަންވާނެގޮތަށް އެއްަބސްވުމާެއކު )ރ(  

 އެ ބިލު ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ެއިދ ފޮނުވުން.

ބިލަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 
މަޖިީލހުން ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުންެއދި ކޮމިޓީއަކުން ިބލެއް ފޮުނވާިއރު، މަިޖލީހުެގ  )ހ( .87

ށް ޢާންމު އުޫސލުތަކަށްވުރެ ތަފާުތ އުސޫލަކުން އެ ބިާލމެދު ިރާޢޔަތްކޮށްދިނުމަ

އެ ިބލަށް ިރޢާޔަތްކުރަން ފެށުުމގެކުރިްނ ާފސްކޮށްދިނުންެއދޭ ، އެދޭކަމަށްވާަނމަ
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 އުސޫލަާކއެކު އެ ބިލު ފޮުނވިދާެނއެވެ. 

މިފަދަ ުއސޫލަކާެއކު ކޮމިޓީއަުކން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުަވއިފިކަމަށްވާަނމަ،  )ށ(  

ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ އެ އުސޫލުން އެ ބިލާމެދު ޢަަމލުކުުރމަށް މަޖިލީހަްށ 

ފެނޭތޯއެވެ. އެ އުސޫލުން ަޢަމލުކުރަން ފެނިްއޖެނަމަ، ކަންުކރާނީ އެ އުސޫލާ 

ެޖނަމަ، އެ ހުށަހެިޅ ރިޕޯޓަކާމެދު އެއްގޮތަށެވެ. އެ އުސޫލު ާފސްނުވެއް

 ޢަމަުލކުރާނީ ަމޖިީލހުގެ ޢާްނމު އުސޫލުންެނވެ. 

ބިލަށް 

ބަހުސްކުރުމުގެ 

 ވަގުތު 

. ކަނޑައެޅިގެންވެެއވެ ވަގުތެއް ވަކި ބަހުްސކުރުމަށް ބިލަކާެމދު މަޖިީލހުގައި )ހ( .88

 4 ަމރުޙަލާގައި ކިުޔމުގެ ެދވަނަ ތަާޢރުފުުކރުމަްށފަހު، ބިލު އެއީ،

 ވަގުތާއި، ބަުހސްގެ ޢާންމު ހިނގާ ޮގތުގެމަތިން ނުވާނެ ިގނަ ގަޑިއިރަށްވުރެ

 އެ ކޮމިޓީން، ޢާންމު  މުން،ހުށަހެޅު  ުފރިހަަމކުުރމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކުން ބިލު

 .ވަގުތެވެ ކަނޑައަޅާ ބަުހސްކުުރމަށް ބިލަކާމެދު

)ހަތަރުބައިކުޅަ  ¼މިމާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ުޖމްލަ ވަގުތުގެ  )ށ(  

ބެހިގެްނވަީނ މަޖިީލހުަގއި ތަމްީސލުވެގެްނވާ ސިޔާީސ  އެއްބައި( ވަގުތު

މެދުގައި  ގެމެންބަރުން ނިސްބަތްނުވާއަކަށް ޕާޓީ ވަކި  ޕާޓީތަކަށާއި

އުިނކުރުމުން ބާކީާވ  ހަމަަހމަކޮށެވެ. ައދި ުޖމްަލ ަވގުތުން ބުނެވިދިޔަ ވަގުތު

ވަގުތު ބެހިގެންވަނީ  މަޖިލީުހެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ބައިކުރެވޭ 

 ގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް 

 އިސްލާޙުކުރުން 
 މަޖިީލހުން ބިލު އެ ހުށަހެުޅުމން، މަިޖލީހަށް ބިލެއް ެއދި ރިާޢޔަތްކޮށްދިނުން މަޖިީލހުން .89

 ބިލުގައި  ނުވަތަ ބޭނުންާވނަމަ، ގެންނަން އިޞްލާޙެއް އިތުރު ކުިރން ފާސްކުުރމުގެ

 ބިލު، އެ ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، ހުށަހަޅަން އުިނކުރުމަށް މާއްާދއެއް ހިމެނިގެްނވާ

 ގެަނއުމަށް، ަމޖިލީުހގައި އިްޞލާޙެއް އެ ނުވަތަ ފޮނުުވމަށް ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ

 ބަދަލަކީ  ގެންނަންޖެހޭ މަރުޙަލާަގއި  އެ ބިލަށް ަނމަވެސް. ކަނޑައެޅިދާނެވެ މަޖިީލހަށް

 އުނިވެފައިވާަކމެއް  ސަބަބުން ނުބެލުުމގެ ބަލަންވީވަރަށް ނުވަތަ ކުށެއްަނމަ، ލިއުމުގެ

 ަމޖިީލހުަގއި  ބަދަލުގައި ފޮނުވުުމގެ ކޮމިޓީއަކަށް ެއކަން ރަނގަޅުކުރުްނކަމަށްވާނަމަ،

 ހުަގއި މަިޖލީ ަކމެއްވެސް ރަނގަޅުކުރަްނޖެހޭ ިއޞްލާޙުކޮށް، އެކަމެއް
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 .ރަނގަޅުކުެރވިދާނެެއވެ

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން  .24
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން 
ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިްޞލާޙެްއ ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ބިލު  )ހ( .90

ހުށަހަޅާ އުޫސލުން މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ބިލަކުންނެވެ. ެއފަދަ ިބލެއް މަިޖލީހަށް 

ބަލައިގަތުމުގަާއއި، އެަފދަ ބިލަކާެމދު ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގައި ހިނގާެނ 

އުސޫލުތަކަކީ ެއހެން ބިލަާކމެދުެވސް، ހިނގާނެ އުޫސުލތައްކަމަށް މި 

 ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކެވެ.

މަޖިލީހުން ބިލެްއ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާޙެްއ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ  )ށ(  

ފާސްވާނީ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ޖުމްލަ ެމންބަރުންގެ ހަތަރުަބއިކުޅަތިންބައިގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ޤާނޫުނއަސާސީއަށް ގެނަުއމަށް ފެންަނ އިޞްލާޙެއް  )ނ(  

 އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ހިމެނޭ ބިލެއް ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައިގެ

ފާސްކޮށް، ަރއީުސލްޖުްމހޫރިްއޔާއަށް ފޮނުުވމުން، ރަީއުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ 

ތަޞްދީޤުުނކޮށް އެ ބިުލ ރައްިޔތުންގެ މަިޖލީހަށް އަނބުާރ ފޮުނވައިފިަނމަ، ެއ 

ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތްތޯބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ކަނޑައަޅާ 

ިއ ރައްިޔތުންގެ ޚިޔާލު ޯހދުުމގެ ާޢންމު ވޯޓެްއ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގަ

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ިއލެްކޝަންްސ ކޮމިަޝނުން  170ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 ނަގަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނަާގ ރައްޔިތުންގެ  )ރ(  

މީހުްނގެ އަްޣލަބިއްަޔތު އެ ބިލަކަށް ޚިޔާލުހޯުދމުގެ ޢާްނމު ވޯޓުގައި، ވޯޓު ދިން 

 15ލިބިއްޖެނަމަ، ރަްސމީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަުހގެތެރޭގައި ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާ އެ ބިުލ ތަޞްީދޤުކޮްށ، ސަރުކާުރގެ 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުުކރަންވާނެެއެވ.
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 ކޮމިޓީތައް  .25
ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ބާވަތްތައް 
މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީތައް ބެހިގެްނަވނީ ދެ ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ، ދާިއމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ  .91

 ކޮމިޓީތަކަށެވެ.

ދާއިމީ ޮކމިޓީތަކަކީ، އަބަދުވެްސ ދެމިއޮންނަ، ައދި ވަކި ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކެއް  )ހ( .92 ދާއިމީ ކޮމިޓީ 

 ހަވާުލކުރެިވގެންވާ ކޮމިޓީތަކެކެވެ.

 މަިޖލީހުގެ ެއއީ،. ިހމެނެއެވެ ކޮމިޓީ ެދބާވަތެއްގެ ތެރޭގައި، ޮކމިޓީތަކުގެ ދާއިމީ )ށ(  

 .ޮކމިޓީއެވެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ަދއުލަތުގެ ޮކމިޓީއާއި ދާއިރާގެ

 ކޮމިޓީއެވެ. 3މަޖިީލހާގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީތަކަީކ އަންނަނިވި  )ނ(  

 ޢާންމު ކޮމިޓީ  -1   

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 2   

 ުސލޫކު ކޮމިޓީ  އަދި އިމްތިޔާޒް 3   

 ދައުތުގެ 

އިދާރާތަކާގުޅޭ 

 ކޮމިޓީތައް 

 ކޮމިޓީއެވެ. 14ކޮމިޓީތަކަކީ އަންނަނިވި ދާއިީމ ގެ ިއދާރާތަކާގުޅޭ ދައުލަތު .93

 ގަވާއިދު ޮކމިޓީ )ހ( 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  )ށ(   

 އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ  )ނ(  

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާެގ  241ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮިމޓީ ) )ބ(  

 ދަށުން އެކުލަާވލެވޭ ޮކމިޓީ(

 މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކޮިމޓީ  )ޅ(  

 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ  )ކ(  

 ކޮމިޓީ ތަރިަކއިގެ ތަރަްއޤީއާއި ޤައުމީ )އ(  
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 ކޮމިޓީ އި ޚާިރޖީ ގުޅުްނތަކުގެޤައުމީ ަސލާމަތާ )ވ(  

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ )މ(  

 ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިައރީ )ފ(  

 ކޮމިޓީ  ޗޭންޖް ކްަލއިމެޓް އެންޑް ންވަޔަރަްނމަންޓްއެ )ދ(  

 ކޮމިޓީ  ޖެްނޑަރ އެންޑް ަރއިޓްސް އުމަންހި )ތ(  

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިަޒސް ކޮމިޓީ  )ލ(  

 ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަަތކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުުރެމވެ. .94 ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 މުރާޖަޢާުކރަންެޖހޭ ގުޅޭގޮތުން، އުސޫލުތަކާ ހިންުގމުގެ  ކަންކަން މަޖިީލހުގެ )ހ(  

 .މުރާަޖޢާކުުރން ކަންކަން

ޖެހޭަކމަށްވާނަމަ، އެަކމެއް  މި ގަާވއިދަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން )ށ(  

 ދިރާސާުކރުން.

މެންބަރުންގެ  ނުހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި މަސްޫއިލއްޔަތުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ އެހެން )ނ(  

 މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެަފދަ އެހެނިހެން ކަްނކަން ދިާރސާކުުރން.

 މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަްއ ދިރާސާުކރުން. )ރ(  

މެންބަރުންގެ ިއމްތިޔާޒުގެ ަކންކަން ފިޔަަވއި، މެންބަރުްނގެ މަްޞލަޙަތު  )ބ(  

 ހިމެނޭ ކަންކަން ދިރާާސކުރުން.

 ަބހުސްކުުރމުގައި މެންަބރުން މަްއަސލައަކާެމދު ނުވަތަ ބިލަކާމެދު )ޅ(  

 ަކނޑައެޅުމުގައި ދިުގމިން ފުުރޞަތުގެ ދެވޭ ވާހަކަަދއްކަން މެންބަރުންނަށް

  .ަލފާދިނުން ަރއީސަށް މަޖިީލހުގެ

 ވަގުތު ެގންދާނެ ނިންމަމުން މަރުޙަލާތައް މައްަސލައެްއގެ  ނުވަތަ ބިލެއްގެ )ކ(  

 .ލަފާދިުނން ރަީއސަށް މަިޖލީހުގެ ކަނޑައެޅުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު )ށ( ގައި މި މާއްދާގެ  )އ(  
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 ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިީލހަށް ހުށަހެުޅން.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ަމިޖލީހަށް ހުށަހެޅޭ  99ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ވ(  

 މައްަސލަތަކާއި ފޮނުވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީތައް، ކަނޑަެއޅުން.

 އާމްސް އަދި ކައުްނސެްލ ޖެނެރަލްާއއި، -އެޓް-ާސރޖަންޓްޢާންމު،  އަމީން )މ(  

އެހެން އިސްުމވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުްނގެްނދާގޮތާއި އެ 

މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުެރވެމުންާދގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، ސިޔާސަތުތައް 

 އެކަށައަޅައިދީ، ދަްއކައިދޭްނޖެހޭ މިސްރާބު ދަްއކައިދިނުން.

ތަންފީޒުކުރަްނޖެޭހ ގެ )މ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން މިމާއްދާ  )ފ(  

 ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެސްދޭންެޖޭހ ބަދަލުތައް ގެނެްސދިނުން.

ޕާލިމެންޓަރީ ސަރވިްސގައި ިހމެނޭ މުވައްަޒފުންގެ ކަންތައްތަުކގައި މަިޖލީހުެގ  )ދ(  

ެޖހޭ ރައީސަށް ަލފާދިުނމާއި ޕާިލެމންޓަރީ ސަރިވސްގެ ގަވާިއދަށް ގެންނަން

 ބަދަލުތައް ދިާރސާކޮށް ބަދަލުތަްއ ގެނައުން.

 އިާދރާއަށްރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ އިާދާރގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަިޖީލހުގެ  )ތ(  

 ފަާއއި އިުރޝާދު ިދނުން.ލަ

ގުޅޭގޮތުން،  ތަކާޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިްއޔަތަކީ، މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ ެޕޓިޝަން .95 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.

 ޕެޓިޝަންގައި ހިެމނިގެންވާ ކަްނކަން ބަލައި ދިާރސާކުރުން. )ހ(  

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ޯހދަންެޖހޭ އިތުުރ ބަޔާންތަކާއި އިތުރު ހެކިތައް ހޯދުން. )ށ(  

އިޞްލާޙުުކރުމަށްޓަކައި ކުރެވިާދނެ ޕެޓިޝަންގައި ފާަހގަކޮށްފަިއާވ ކަންކަން  )ނ(  

 ކަންކަން ބަޔާންކުރުން.

ޕެޓިޝަންގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ ބާވަތުގެ ކަންކަން މުސްތަޤްބަުލގައި ހިނގިަޔ  )ރ(  

 ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް ބަޔާންކުރުން.

މި މާްއދާެގ )ހ( އިން )ރ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންަކމުގެ ަމއްޗަށް  )ބ(  
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 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

 އަދި  އިމްތިޔާޒު 

 ކޮމިޓީ  ސުލޫކު 

ޮކމިޓީގެ މަްސއޫިލއްޔަތަކީ، ަމޖިލީާހއި މެންބަުރންެގ އަިދ ުސލޫކު އިމްތިޔާޒު  .96

މަޖިީލހުގެ މެްނބަރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަން  އިއިމްތިޔާޒާ

 ކުރުމެވެ.

މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރަާކ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅޭ އިމްތިޔާޒުގެ  )ހ(  

 މައްަސލަތައް ދިާރސާކޮށް ބެލުްނ.

އަްނނާނެ އެއްވެްސ މަޖިީލހުގެ ުނވަތަ މެންބަރެއްެގ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން  )ށ(  

 ކަމެއް ހިނގާފަިއވޭތޯ ބެލުން.

މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރެްއގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އައިސްފަިއވާނަމަ،  )ނ(  

އުނިކަން އަިއސްފަިއވާ ކަާމއި، އެކަން ިދމާވިގޮތާއި، އެކަުމެގ ސަބަބު ހޯދައި 

 ބަޔާންކުރުން.

ޔާޒާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް މަޖިީލހުގެ ުނވަތަ މެންބަރެްއެގ އިމްތި )ރ(  

 ވާނަމަ، އެފިަޔވަޅެއް ބަޔާންކުުރން.

 ކަެމއް ބަޔާންކޮށްަފއިވާަފދަ ގައި( ރ) ައދި ( ނ) މާްއދާގެ މި )ބ(  

 ފިޔަވަޅުތައް އެިޅާދނެ ނުދިނުމަށްޓަކައި ިހނގިޔަ  މުސްތަޤްބަުލގައި

 .ފާހަގަުކރުން

ސުލޫާކގުޅޭ ަހަމތައް ތަންފީޒުކުރުުމގައި އަަޅންޖެހޭ ިއދާރީ މެންބަރުންގެ  )ޅ(  

 ކުރަްނޖެޭހ އިދާރީ އުޫސލުތައް ކަނޑައެުޅން.ފިޔަވަޅުތަކާއި ތަޢާުރފް

މެންބަރުން ޢަަމލުކުރަްނޖެހޭ ސުލޫކީ މިްނގަނޑާ ޚިލާފަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި  )ކ(  

ކޮށްފިކަމުެގ ތުހުމަތު ގަވާއިދާ ޚިާލފަށް މެންބަރަކު ކަމެއް 

ކުރެވިްއޖެހިނދެއްގައި، އެކަެމއް ބަލައި ތަޙްީޤޤުކޮށް ގަާވއިދާ ޚިާލފްިވ 

މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުންނާއި މެދު އަޅަންވީ އިޞްލާީޙ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ލަފާ ަމޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އެރުުވން.

ސަރެއްގެ ނުވަތަ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް މެންބަރެއްގެ ުނވަތަ އޮފި  )އ(  
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މުވައްަޒފެއްގެ ޢަަމލުތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ، 

 މެންބަރުންނަށާއި އޮިފސަރުންަނށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ިދނުން.

 ހަދިޔާ ބަލަިއގަތުމާއި ަހދިޔާ ިދނުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ކަނޑައެުޅން. )ވ(  

ހުށަހެޅުމުގެ އުޫސލުތަކާއި ަހމަތައް ކަނޑައަޅައި، މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން  )މ(  

 ތަންފީޒުކުރުން.

މި މާއްާދގެ )ހ( އިން )ބ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމާގުޅޭ ގޮތުން،  )ފ(  

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަިޖލީުހގެ މިނޫންވެސް މިަގވާއިުދގައި ުނވަތަ ޤާނޫނުގަިއ  )ދ(  

 ނުވަތަ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ބެލުްނ.

ގެ މަސްޫއލިއްޔަތުެގ ކޮމިޓީައކީ، ދައުލަތުެގ ވަކި މުއައްސަާސއަކަށް އެ ކޮމިޓީ ގަވާއިދު .97 ކޮމިޓީ  ގަވާއިދު 

ގެ ާބުރ މުއަްއސަސާތަކަށްވެސް ެއ ކޮމިޓީދާއިރާ ހަނިެވގެންނުވާ އަދި ދަުއލަތުގެ ުހރިހާ 

އެ ޮކމިޓީގެ ހިނގާނެ ގޮތަށް މަސްޫއިލއްޔަތު ރޭވިަފއިވާ ޮކމިޓީެއކެވެ. 

މަސްޫއލިއްޔަތަކީ، ޢާްނމުން ަޢމަލުކުުރމަށްޓަކައި، ދަުއލަތުގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާުރކުާރ 

 ގަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، އަްނނަނިވި ކަންކަން ކުުރމެވެ.

ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުން ތަޢާަރފްކުރާ ގަވާިއދުތަކާއި ުއޞޫލުަތކާއި، ޢާންުމން  )ހ(  

ޢަމަުލކުރަންެޖހޭ އެްނގުންތައް ތަޢާރަފްުކރަމުން ގެންދަނީ ޤާޫނނޫއަސާސީާއއި 

ޤާނޫނުގެ ދާިއރާގެ ތެރޭގައި، އެ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިާވ އިޚްތިޔާރުގެ 

 ތެރޭގައިތޯ ބެލުން.

ދައުލަތުގެ އިާދރާއަކުން ހަދާ ަގވާއިދަކުން ޓެކުހަކަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނަގާތޯ  )ށ(  

 ބެލުން.

ދައުލަތުގެ އިާދރާއެްއގެ ގަވާިއދުގައި، ސީާދގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން،  )ނ(  

 ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބާރުކަނޑުާވލުމަށް މަުގފަހިވާ އުޫޞލެއް އޮްތތޯ ބެލުން.

ހިނގާަފއިވާ ަކމަކަށް ބާރުލިބޭ ގޮތަށް، ދަުއލަުތގެ އިާދރާއެްއގެ ކުރިން  )ރ(  

 ގަވާއިުދގައި، ުއޞޫލެއް ަކނޑަައޅާފައިވޭތޯ ބެލުން.
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ޤާނޫނުއަާސސީން ނުވަތަ ޤާނޫަނކުން ލިބިނުދޭ ބާރެއް ދައުލަތުެގ އިދާރާއެްއގެ  )ބ(  

 ގަވާއިދުން ލިބިގެންަފއިވޭތޯ ބެުލން.

އިާދރާއެްއގެ ގަާވއިދު އޮތްގޮތުން، ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުން ދައުލަތުގެ  )ޅ(  

ޙާޞިލުުކރަން އުޅޭ ބޭނުމުގެ ސަބަބުން އެ ގަވާއިދު އިްޞލާޙުކުރަންެޖހޭތޯ 

 ބެލުން.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުންުކރާ މަސައްކަތްތައް  ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން )ކ(  

 ބެލުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ކ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާުގޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ  )އ(  

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

މަސްޫއލިްއޔަތަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިިވ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  .98 ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު 

 ކަންކަން ކުރުެމވެ.

ގެ އިާދރާތަކުން ކުރާ އެކިއެކި ޚަރަދަކީ ޤާނޫނު ހުްއދަުކރާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތު )ހ(  

ކުރާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން އަދި ަމޖިީލހުން ާފސްކޮށްފަިއވާ 

 ޚަރަދުތަކެއްތޯ ބެލުން.

މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ ފަިއސާގެ ޢަަދދުތައް ހޭދަކުެރވިގެން ނުވަތަ  )ށ(  

 ޚަރަދުކުެރވިގެން ދަނީ ެއކަންކަަމށްތޯ ބެލުން.

 ިއދާރާތަކުގެ މާލީ ިހސާބުތައް ދިރާސާުކރުން. ދައުލަތުގެ )ނ(  

ާމލީ ިހސާބުތައް ިއދާރާތަކުގެ ހިއްާސވާ ކުންފުނިަތކާއި ވިޔަާފރި  ދައުލަތުން )ރ(  

 ދިރާސާުކރުން.

 ިމނިވަން ިއދާރާތަކުެގ މާލީ ިހސާބުތައް ދިރާސާުކރުްނ. ދައުލަތުގެ )ބ(  

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ އެކިެއކި ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާުކރުާމއި އަޅަންޖެޭހ  )ޅ(  

 ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކަށް އެންުގން. ދަުއލަތުގެފިޔަވަޅުތައް ފާަހގަކޮށް، 

ފައިާސ ދަުއލަތުގެ ިއދާާރތަކުން ހުއްދަކޮށްަފއިވާ މިންަވރަށްވުެރ އިތުރަށް  )ކ(  

ޚަރަދުކޮށްފައިާވ ކަުމގައިވާަނމަ، އެގޮތަށް ފައިާސ ޚަރަދުުކރަްނޖެހުނު ސަބަބާއި 
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 ޙާލަތު ކޮމިޓީން ބެލުން.

ލޯނު ނެގުމާއި ދަުއަލތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީ ދިނުުމގައި މަޖިީލހުގެ  ދައުލަތަށް )އ(  

 ފަރާތުން އަދާުކރަންެޖހޭ ދަުއރާުގޅިގެން ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ކުުރން.

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ އޮފީހުން ކުރާ  )ވ(  

 ބެލުން. މަސައްކަތް

 އެހެން ކަނޑަެއޅުމުގައި މުާސރަތައް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ މަޖިީލހުން ރައްޔިތުންގެ )މ(  

 .ޯހދުން މަްޝވަރާ ކޮމިޓީތަކުގެ

ެގ އިާދރާތަކުންނާއި، މުސްތަޤިްއލު ދައުލަތުމި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންވެގެްނާވ  )ފ(  

ކޮމިޝަންތަކުންނާއި ައދި މުްސތަޤިއްލު މަާޤމުތަކުން އަދާުކރާ ނުވަތަ ހިންގާ 

 ދައުލަތުގެ އެްނމެހައި މާލިްއޔަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި ިދރާސާުކރުން.

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް، )ފ( އަން އި )ހ(މި މާއްދާގެ  )ދ(  

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

 ބަޖެޓު  އިާދރާތަކުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދައުލަތުން ހިްއސާވާ ކުންފުިނތަކުގެ )ތ(  

 ފާހަގަވޭތޯ އައިޓަމެއް ބޮޑު ޚިލާފު އާދަޔާ ބަލާއިުރ، ގޮތަށް އެކަށައަޅާފައިވާ

 އެކަށައަޅާފައިވާ ަކމަކަށް ކޮން އެއީ ާފހަގަާވަނމަ، އެގޮތަށް ބެލުމާއި،

 .ބެލުން ޚަރަދެއްތޯ

 އަަހރީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އިާދރާތަކުގެ ވިަޔފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުގެ )ލ(  

 އެތަންތަން  ބެލެހެއްޓުމާިއ، ހިސާބު އިދާރާތަކުގެ އެ ބެލުމާއި، ހިސާބުތައް

 އޮޑިޓްކުރުމަށް ބެލެހެއްުޓމާއި  ހިސާބު ހިނގަނީ ކަންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ

 ތަބާނުވާ  އުސޫލަށް ބެލުމާއި، ގޮތުގެމަތިންތޯ އެްއގޮތްވާ އުސޫލާ ހަމަެޖހިފަިއވާ

 .ފާހަގަުކރުން ތަންތަން ަޔފާރިވި ކުންފުނިތަކާއި

 ދައުލަތުގެ  ލޯާނއި، ނަގާފައިވާ ތަންތަނުން ވިޔަާފރި  ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުން )ގ(  

 އެ  ބެލުމާއި، ނިސްބަތް  ލޯނުގެ ނަގާފައިވާ އެތަންތަނުން ދަށުން ގެރަންޓީގެ

 .ބެލުން މިންަވރު ާހސިުލވަމުްނދާ ަމޤްަޞދު ލޯނުގެ
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 ސަރުކާރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މިންވަރު  އަދާކުރާ 

 ކޮމިޓީ  ބަލާ 

ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލާ ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތަކީ،  .99

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.މަްސއޫލިއްޔަތާ ގުޭޅގޮތުން  ސަރުކާުރގެ

ގަވާއިދުތަކާ ސަރުކާރުން ހިންގަމުްނގެންާދ ސިޔާސަތުތަކާ އުސޫލުތަާކ  )ހ(  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާގުޭޅ ޤާނޫނުތަކުގައި 

 ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް އެކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަަސއްަކތްކުރުން.

ސަރުކާުރގެ ނިާޒމު ިއޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުާރ ކަންތައްތައް ބަލައި،  )ށ(  

 ފެންނަ ަލފާދިނުން.އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން 

 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ަސރުކާރުން ައދާކުރާ މިްނވަރު ބަަލމުންދިޔުން. )ނ(  

މި އަކުރުގެ )ހ( އިން )ނ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  )ރ(  

ހިންގަންެޖހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ިހންގައި، ކުރަންެޖހޭ ދިާރސާޮކށް ސަރުކާރަށް 

 އަންގަންެޖހޭ އެންގުންތައް އެްނގުން.

 ދިނުމާއި ުރހުން ވަޒީރުންނަށް ހިމެނޭގޮތުން ނައިބު ބަންޑާރަ ދައުލަތުގެ )ބ(  

 .ލަާފދިުނން ަމޖިީލހަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ަމސައްކަތްތައް ވުޒާރާތަކުގެ

 އެމީހަކު ަމޤާަމކަށް އެ، މައްަސލަތަކުގައި ރުހުްނދޭންެޖހޭ ވަޒީރުންނަށް )ޅ(  

 އެމީހަކަށް  ތުަމޢުޫލމާ  ގުޅޭމަޤާމަކާ އެ، ނޫންކަން ނުވަތަ ލުކަންޤާބި

 އެއްވެސް ގުޅޭޮގތުން ދާއިރާއާ އެ، ނޫްނކަން ނުވަތަ ލިބިގެންވާކަން

 އެ، ކުރިެއުރވުމަށްޓަކައި ދާއިރާ އެ، ނޫންކަން ނުވަތަ ހުިރކަން ތަޖުރިބާއެއް

، ބެހޭގޮތުން ތަޞައްވުރާ ޢާންމު އޮތް އޭނާގެ ކުރިއަށްގެްނދިޔުމަށްޓަކައި  ދާއިރާ

 ރައްޔިތުންގެ، އެއީ. ނެެއވެސުވާލުުކރަންވާ އޭނާއާ  މަރުޙަާލގައި ކޮމިޓީގެ

 ޒާތީ  ހެްއގެއެމީ މަތިން އުސޫލުތަކެއްގެ ކަނޑަައޅާ ކޮމިޓީން މަޖިީލހުގެ

 .އިތުރުންނެވެ ހޯދުުމގެ ޫލމާތުޢުމަ  ފަންނީ ޫލމާތާއިޢުމަ

 ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް، ކަންކަުމގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ބ) މާއްާދގެ މި )ކ(  
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 މަޖިލީހަށް  ިރޕޯޓު ޮކމިޓީގެ އެދި ރިޢާަޔތްކޮށްދިނުން މަިޖލީހުން ތައްޔާރުކޮށް

 .ހުށަހެޅުން

ޮކމިޓީން އަންނަނިިވ ައދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ސަރުކާުރގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު  )އ(  

 މަސައްކަތްެވސް ކުރަންވާެނއެވެ.

ސަރުކާުރގެ ުނހިމެޭނ  ދާއިާރގައި މަސްޫއލިްއޔަތުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ އެހެން .1

ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުން އެކުަލާވލާ ޝާިއޢުކުަރމުންދާ އެކިއެިކ ރިޕޯޓުތައް 

ރިޕޯޓުތަކުގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް ދިރާސާުކރުމަށްަފހު، އެ 

ގެންދަންެޖހޭނެކަމަށް ޮކމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްތަކުެގ މައްޗަށް 

 ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާުލން.

އިދާރީގޮތުން ސަުރކާރު ހިންުގމުގައާއި، ޤާނޫނުތައް ހެުދމުެގ ދާއިރާގަިއ  .2

ޢަމަުލކުރުުމގެ އުސޫލުތަްއ ދިރާސާކުުރމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިްޞލާޙީ އެކިެއކި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.

ވ)  

 (ސ

އެހެން ކޮމިޓީައކަށް ޢާންމު ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ 

ދާއިރާއާ ގުޅުންުހރި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް، ެއއީ ސަުރާކރުގެ ހިްނގުން 

ގުޅުންހުރިަކމެއް ަކމުގަިއވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ ހަރުދަާނކޮށް އިްޞލާޙުކުރުާމ 

ހުއްދަެއއް ހޯުދމަކާ ނުލައި، ސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންަވރު 

ބަލާ ކޮމިޓީއަށްވެސް އެކިއެިކ ތަޙްޤީޤުތައްކޮށް ދިރާސާތައް ކުރެވިދާނެއެެވ. 

 އަދި އެފަދަ ިދރާސާތަކުން ފެންނަ ކަންކަން އެކަމެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ސީދާގުޅޭ ކޮމިޓީއަކާ ހިއްާސ ކުރެވިދާނެެއވެ. މި މާްއދާގައި މިެހން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފަިއވާ  241އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫުނއަސާީސެގ 

ކޮމިޓީއަކުްނ  ސަލާމަތީ ޚިުދމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓގެ ދާިއރާގެ މަސައްކަތްތަކެއް މި

 ނުބެލޭނެއެވެ.

 ދިރާސާުކރުމާއި ކަންކަން  ާޞދީ ކޮމިޓީެގ ަމސްއޫިލްއޔަތަކީ، އިޤްތިާޞދީއިޤްތި )ހ( .100 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ 

 އެކަމެއް، ޮއތްނަމަ ބަަދލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އިޤްތިާޞދީ

 އިޤްތިާޞދާ ދައުލަުތގެ އަދި ހުށަހެޅުމާއި މަިޖލީހަށް  އެަކމެއް ފާހަގަކޮށް
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 .ުކރުެމވެ ކަންކަން ގުޅުންހުރި ިއދާރާތަކާ  އަންނަނިވި ގުޅޭގޮތުން

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް  .1   

 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް .2

 މޯލްޑިްވސް އިންަލންޑް ރެވެިނުއ އޮތޯރިޓީ .3

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް  .4

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް  .5

 ެއގްިރކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ ޮއފް ިފޝަރީޒް، ެމރިން ރިޯސސަސް އެންޑް  .6

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ .7

އިދާރާަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަާމއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )ށ(  

 އެދި ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ުފރިަހމަކޮށް، މަޖިީލހުން ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުން 

 .ހުަށހެޅުން މަޖިީލހަށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

އިދާރާތަުކގެ އަަހރު ރިޕޯޓުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ދިރާސާކޮށް، ިއޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ ކަންކަން ފާހަަގކޮށް އެ ކަންަކން އެންގުން.

އިާދރާތަކުން ހުށަހަާޅ މައްސަލަތައް  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ދިރާސާކޮށް، އެކަންަކމުގައި ުކިރއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަާފދިނުން.

ިއދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާްއދާގެ މި )ބ(  

އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަާމ ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ 

ން ކުރަންެޖހޭ ކަންަކން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުްނދާގޮތް ބަލައި، ދާއިރާތަކު

 އިޞްލާޙުުކރަންެޖހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުން.

ކަންކަމާ  ދައުލަތުގެ ިއޖްތިާމޢީ މަސްޫއިލއްޔަތަކީ، ކޮމިީޓގެ އިޖްތިމާޢީ )ހ( .101 ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ 

 .ުކރުެމވެ ކަންކަން ގުޅުންހުރި ިއދާރާތަކާ  އަންނަނިވި ގުޅޭގޮތުން

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ެއމްޕަަވރމަންޓް  .1

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިްސލާމިކް ެއފެއާޒް  .2
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 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތް  .3

ރާވައި  ްތތައްމަަސއްކަައދި ސިއްޙީ ދާިއރާއާގުޭޅ  އިޖްތިާމޢީ މިނޫންވެސް، .4

 އިާދރާތައް ހިންގަންެޖހޭ 

ިއދާރާތަކުން ހުަށހަޅާ ބިލުތައް  މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ )ށ(  

 ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ަމިޖލީހުންދިރާސާކޮށް، ފުިރހަމަކޮށް، 

 .ހުށަހެޅުން މަޖިީލހަށް

ރިޕޯޓުތައް  އިދާރާތަުކގެ އަަހރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

 ދިރާސާކޮށް، ިއޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ ކަންކަން ފާހަަގކޮށް އެ ކަންަކން އެންގުން.

އިާދރާތަކުން ހުށަހަާޅ މައްސަލަތައް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ )ރ(  

 ދިރާސާކޮށް، އެކަންަކމުގައި ުކިރއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަާފދިނުން.

ިއދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، ެއ  މި މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ބ(  

އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަާމ ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ 

ދާއިރާތަކުން ކުރަންެޖހޭ ކަންަކން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުްނދާގޮތް ބަލައި، 

 އިޞްލާޙުުކރަންެޖހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުން.

 ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 

 ގެ ގުޅުންތަކު ޚާރިޖީ 

 ކޮމިޓީ 

 ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ަމސްޫއލިްއޔަތަކީ، ުގޅުންތަކުގެ ޚާރިޖީ ސަާލމަތާއި ޤައުމީ )ހ( .102

 ސަލާމަތާއި ުއމީޤަ  ދިރާސާުކރުމާއި ކަންކަން ގުޅުންތަކުގެ  ޚާިރޖީ ،ސަލާމަތާއި

 އެކަެމއް، އޮްތނަމަ ބަަދލެއް ގެންނަންެޖހޭ ސިާޔސަތުތަކަށް ގެ ގުޅުންތަކު ޚާރިޖީ

 ޚާިރޖީ ،ަސލާމަތާއި ޤައުމީ   އަދި ހުށަހެޅުމާއި މަިޖލީހަށް ެއކަމެއް ފާހަގަކޮށް

 .ކުރުމެވެ ކަންަކން ގުޅުްނހުރި އިދާރާތަކާ އަންނަިނވި ގޮތުން ގުޅުންތަކާގުޅޭ

 ެއފެާއޒް ފޮރިން ޮއފް މިނިސްޓްރީ .1

 ެއފެއާޒް  ހޯމް ޮއފް މިނިސްޓްރީ .2

 ޑިފެންސް  ޮއފް ސްޓްރީމިނި .3

 އޮތޯރިޓީ މެޭނޖްަމންޓް ޑިާޒސްޓަރ ނޭޝަނަލް .4
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 ބިލުތައް ިއދާރާތަކުން ހުަށހަޅާ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )ށ(  

 ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ފުިރހަމަކޮށް، ަމިޖލީހުން ދިރާސާކޮށް،

 .ހުށަހެޅުން މަޖިީލހަށް

 އިދާރާތަުކގެ އަަހރީ ރިޕޯޓުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 .އެންގުން ކަންަކން އެ ފާހަަގކޮށް ކަންކަން ިއޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ  ދިރާސާކޮށް،

 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ  އިާދރާތަކުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 .ލަާފދިނުން ދެވިދާނެގޮތުގެ ުކިރއަށް އެކަންަކމުގައި ދިރާސާކޮށް،

ިއދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާްއދާގެ މި )ބ(  

އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަާމ ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ 

ދާއިރާތަކުން ކުރަންެޖހޭ ކަންަކން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުްނދާގޮތް ބަލައި، 

 ރަންެޖހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުން.އިޞްލާޙުކު 

 ސަރުކާާރއި ބޭރު ޤަުއމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ިދރާސާކުރުން. )ޅ(  

  ބަލައި ދިާރސާކޮށް ކަންކަން ގުޅުންހުރި ކާރިާސތަކާއި އެިކއެކި ދިމާވާ ޤައުމަށް )ކ(  

 .އެޅުން ފިަޔވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

ދިވެިހރާއްޖެ މެންބަރަކަށްެވފަިއވާ ބައިނަލްައޤްާވމީ އެކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު  )އ(  

 ދިވެިހރާއްޖޭން ގެންގުޅޭ ގުޅުން ދިރާސާުކރުން.

 ބައިނަލްއަްޤވާމީ ުމޢާަހދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ިދރާސާުކރުން. )ވ(  

، ދިާރސާކޮށް ކަންަކން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ވ) ައދި( އ) މާްއދާގެ މި )މ(  

 މަޖިީލހަށް  ިރޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ިރޢާަޔތްކޮށްދިނުން މަިޖލީުހން، ފުރިަހމަކޮށް

 .ހުށަހެޅުން

 މިނިވަން 

 މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީގެ ަމސްޫއލިއްޔަަތކީ، މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ  މިނިވަން )ހ( .103

 ުމއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން ދިރާސާުކރުމާއި ކަންކަން މުއައްަސސާތަކުގެ

 އެަކމެއް ާފހަގަކޮށް އެަކމެއް، އޮތްނަމަ ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް

ޤާނޫނުއާާސސީގެ ދަށުން އަންނަނިިވ ހުށަހެޅުާމއި،  މަޖިީލހަށް
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ަބލާ ިދރާސާކޮށް،  އަދާކުރަމުްނދާ ިމންވަރުމުއައްަސސާތަކުގެ ަމސްޫއލިއްަޔތު 

 އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުއެޅުެމވެ.

 ކޮިމޝަން  ލެްކޝަންސްއި .1

 ކޮިމޝަން  ކަރަޕްޝަން އެންޓި .2

 ސިވިލް ސަރިވސް ކޮިމޝަން  .3

 ކޮިމަޝން ިއންޓަގްރިޓީ ޝަނަލްނޭ .4

 ޮއފީސް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން ޕެންޝަން މޯލްޑިްވސް .5

 ަކއުންިސލް  މީޑިއާ މޯލްޑިްވސް .6

 ޮކމިޝަން  ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ޝަނަލްނޭ .7

ިލއްޔަތު ތެރޭގަިއ ނުހިމެނޭ، އޫއެހެްނ ކޮމިޓީެއއްގެ ަމސް މިނޫންވެސް، .8

 .ްއލު ކޮިމޝަންތަކާއި ިމނިވަން މުއަްއސަސާތައްޤިމުސްތަ

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުަގއިވާ މުސްތަިޤއްލު ކޮިމޝަންަތކާއި މިނިވަން  )ށ(  

ަމޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޖަވާުބދާރީ ުކރުމުެގ މުއައްަސސާތަކުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.

މުސްތަޤިްއލު ކޮިމޝަންތަކާިއ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު  )ނ(  

 މަޖިީލހުގެ ިއދާރާއަށް ހުށަހަޅާޯތ ބެލުމާއި، އެ ރިޕޯޓުތައް ދިާރސާކުރުން.

މިނިވަން މުއަްއސަސާތަާކގުޅޭ ގޮތުން  ކޮިމޝަންތަކާއި  މުސްތަޤިްއލު )ރ(  

ޢާންމުންނާއި ެއހެނިހެން ަފާރތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަްއ ދިރާސާކޮށް، 

 އެކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުަތކާއި ގުޅޭގޮތުން ަލފާދިނުން.

ބައްދަލުކޮށް ެއ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ  ޮކމިޝަންތަކާއި  މުސްތަޤިްއލު )ބ(  

ތަންތަނުގެ ހިންގުމާގުޭޅގޮތުން މަޢުޫލމާތު ހޯަދއި ސުާވލުކޮށް، އެ ތަންތަނުން 

 ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ބަލައި، ިއސްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ބަާޔންކޮށްދިނުން.

 ކޮމިޝަންތަކާއި  ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ުމސްތަޤިްއލު )ޅ(  
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މުއައްަސސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ުހށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާާސކޮށް، ފުރިަހމަކޮށް، 

 މަޖިީލހުން ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.

މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުެގ މެންބަރުކަމާިއ  ކޮިމޝަންތަކާއި  މުސްތަޤިްއލު )ކ(  

ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤިްއލު މަާޤމުތަކަށް ޢަްއޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ހޯދާ  ލޫމާތުޢުމަ މަޖިީލހުގެ ރުުހން ހޯދަންެޖޭހ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 އިންޓަވިއުކުރުން. ފަރާތްތަކާއި  އެ ދިރާސާުކރުމާއި،

މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުެގ މެންބަރުކަމާިއ  ކޮިމޝަންތަކާއި  މުސްތަޤިްއލު )އ(  

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން މުސްތަޤިްއލު މަާޤމުތަކުގަިއ ތިބޭ 

 ވަކިކުރަންެޖހޭ ަފރާތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަޖިލީހަށް ަލފާދިނުން.

 ދިރާސާކޮށް، ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( އ) އަދި( ބ) މާއްދާގެ މި )ވ(  

 މަޖިީލހަށް  ިރޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ިރޢާަޔތްކޮށްދިނުން މަިޖލީުހން ފުރިަހމަކޮށް،

 ހުށަހެޅުން.

 ތަރައްޤީއާއި  ޤައުމީ 

 ކޮމިޓީ  ތަރިކައިގެ 

 ތަރައްީޤއާއި  ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތަކީ، ޤަުއމީ ތަރިަކއިގެ ތަަރއްީޤއާއި ޤައުމީ )ހ( .104

 .ކުރުމެވެކަންކަން އިދާރާތަކާ ގުޅުްނހުރި ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި  ތަރިކައާ

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިއުޭކޝަން  .1

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހަޔަރ އެިޑުއކޭޝަން  .2

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހަުއސިންގ ެއންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް  .3

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ކޮމިއުނިޭކަޝން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްޮނޮލޖީ .4

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލް އޭވިޭއޝަން  .5

 ޓްަރކްޗަރމިނިސްޓްރީ ޮއފް ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިްނފްާރސް .6

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް އަރޓްސް، ަކލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  .7

 މޯލްޑިްވސް ނޭޝަަނލް ޔުނިަވރސިޓީ .8

 އިސްާލމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް  .9
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 ނުވަތަ ހިްނގާ ރާވައި މަސަްއކަތްތައް ތަރައްީޤގެ ޤައުމީ   މިނޫންވެސް، .10

 ިއާދރާއެއް. ކޮންމެ ހިްނގަންެޖހޭ ރާވައި

 ބިލުތައް ިއދާރާތަކުން ހުަށހަޅާ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )ށ(  

 ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ަމިޖލީހުން ފުިރހަމަކޮށް، ދިރާސާކޮށް،

 .ހުށަހެޅުން މަޖިީލހަށް

 ރިޕޯޓުތައް  އިދާރާތަުކގެ އަަހރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 .އެންގުން ކަންަކން އެ ފާހަަގކޮށް ކަންކަން ިއޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ  ދިރާސާކޮށް،

 މައްސަލަތައް އިާދރާތަކުން ހުށަހަޅާ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 .ލަާފދިނުން ދެވިދާނެގޮތުގެ ުކިރއަށް އެކަންަކމުގައި ދިރާސާކޮށް،

ިއދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާްއދާގެ މި )ބ(  

އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަާމ ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ 

ދާއިރާތަކުން ކުރަންެޖހޭ ކަންަކން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުްނދާގޮތް ބަލައި، 

 އިޞްލާޙުުކރަންެޖހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުން.

 ސަލާމަތީ 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ކޮމިޓީ 

ޯމލްޑިްވސް ނޭޝަަނލް މަސްޫއލިއްޔަތަކީ، ކޮިމޓީގެ  ޚިުދމަތްތަކާބެހޭ ސަލާމަތީ )ހ( 104-1

ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް ފޯސްއާއި މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަސް އާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.

 ރިޕޯޓުތައް  އަަހރީ  އިާދރާތަކުގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި .1

 ކަންކަން އެ  ފާަހގަކޮށް ކަންކަން ިއްޞލާޙުކުރަންެޖހޭ ދިރާސާކޮށް،

 .އެންގުން

 އިާދރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި .2

 ދެިވދާނެގޮތުގެ ކުިރއަށް އެކަންކަމުަގއި ދިާރސާކޮށް، މައްަސލަތައް

 .ލަފާިދނުން

ބައްަދލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި .3

އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންަކމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުޫލމާތު ހޯދައި، ުސވާލުކޮށް، 
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ތަކުން ުކރަމުންާދގޮތް އިދާރާތަކުން ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާއެ 

 ބަލައި، އިްޞލާޙުކުރަންެޖހޭ ަކންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން.

  އެ ގުޭޅގޮތުން ިއދާރާތަކާއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި .4

 ަރއްޔިތުންގެ  ިއދާރާތަކުންނާއި، ެއހެނިހެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި،

 ޝަކުވާތަކާއި  ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުން ާޢންމު މެންބަރުންނާއި، މަޖިީލހުގެ

 އެދި  ޔަތްކޮށްިދނުންރިޢާ ލީހުންމަޖި ިދރާސާޮކށް، ބަލައި މައްަސލަތައް

 .ހުަށހެޅުން މަޖިީލހަށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

 އެތަންތަނުން އަދި  ކުރަމުްނގެންދަނީ  މަަސއްކަތް ޚިުދމަތްތަކުން ސަލާމަތީ )ށ(  

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހިްނގަނީ ހުިރހާކަމެއް ހިންގާ

 ކަށަވަރުކުރުާމއި ެއއްގޮތަށްކަން ގަާވއިދުތަކާ ހަާދފަިއވާ ލިބިގެން ބާރު ޤާނޫނީ

 .ޖަވާބުދާރީކުުރވުން އެތަންތަން

 ރެކޯޑެއްކަުމގައި  ުނވަތަ ލިުޔމެއް އަންނާނެ އުނިކަމެއް  ސަާލމަތަށް ޤައުމީ )ނ(  

 ކޯޑުތައްރެ ލިޔުންތަާކއި ފޮނުވޭ ޮކމިޓީއަށް މި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

 އުނިކަމެއް ަސލާަމތަށް ޤަުއމީ ކޯޑަކީ ރެ އެ ުނަވތަ ލިުޔމެއް އެ ، ދިރާސާކޮށް

 .ކަނަޑއެޅުން ނޫންކަން ނުވަތަ ރިކޯެޑއްކަން ނުވަތަ ލިޔުެމއް އަންނާނެ

ކޮމިީޓގެ ަމސްއޫިލްއޔަތަކީ، ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުްނ ިއދާރީ ދާއިރާތައް  ލާމަރުަކޒީ )ހ( 2-104 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

ހިންގުމާ ގުޅޭ އެންެމހައި ކަންަކން ބަލައި ދިާރސާކޮށް އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ 

 ެމވެ.ކަންކަން ުކރުިއދާރާތަާކ ގުޅުންހުރި ންނަނިވި އަ އެޅުމާއި 

 ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ .1

 ސިޓީ ކައުންސިލްތައް  .2

  ކައުންސިލްތައް އަތޮޅު .3

 ރަށު ކައުންސިލްތައް  .4

ދިމީްޤރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ ަވނިވި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަންކަން ހިނގާތޯ  )ށ(  

 .ބެލުން
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ގެ ތަރައްޤީއަށް ބާރު ޢު އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަާމއި މުޖުތަމަ )ނ(  

 .އަޅާތޯ ބެލުން

ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން ، ރައްކާތެރި، ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު )ރ(  

 .ރައްކާތެރިކުެރވޭ ތިމާވެއްޓެއް ާގއިމްކޮށްފައި ބޭއްުވމަށް ބާރުއަޅާތޯ ބެލުން

ުލން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުން ކަނޑައަޅާ ޞޫލާމަރުަކޒީ އު )ބ(  

 .މަސަްއކަތްތައް ބެލުންދުތައް ާހިސލްކުރުމަށް ުކރާ ޞަމިނޫންވެސް ަމޤް 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ަކއުންިސލްތަކާއި ސަރަޙަްއދީ އެިކެއކި ހިންގުުމގެ  )ޅ(  

 އިންތިޒާމުތަކާ ދެމެދު ހުރި ގުުޅން ދިރާސާުކރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން އިާދރީ ދާއިރާތައް  )ކ(  

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިންތޯ ބެލުން.ހިންގަމުން ދަނީ، ޤާނޫނާ ަގވާިއދާ 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުްނސިލްތަކުން އަދި  )އ(  

ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓ އިން ަހދާ ަގވާއިދުތަކާއި، އުޫޞލުތަކާއި، 

އެންގުންތަކަކީ، ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިއދާރީ ާދއިރާތައް ހިންގުމާ ބެހޭ 

ގައި ކަނޑައަާޅފައިވާ ަތރަހައިގެ ތެރޭަގއި ހަާދފައިާވ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނު

 އުޞޫލުތަކާއި އެންގުންތަކެއްތޯ ބެލުން.

ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ެބހޭ ޤާނޫނުގައި ރަށު  ލާމަރުަކޒީ ުއޞޫލުން އިދާރީ  )ވ(  

ކައުންސިލްތަކާިއ އަތޮޅު ކައުްނސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންިސލްތަކަށް އަދި ލޯަކްލ 

ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަުމންދަނީ، އެ 

 ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ތަަރހައިގެ ތެރޭަގއިތޯ ބެލުން.

ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ެބހޭ ޤާނޫނުގައި ރަށު   ުއޞޫލުން އިދާރީ ލާމަރުަކޒީ )މ(  

ކައުންސިލްތަކާިއ އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުްނިސލްތައް ބާރުެވރި 

ކުރުވައި، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮުތން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި ުމއައްސަސާތަކަށް 

 ލަފާިދނުން.

ދިާރސާކޮށް،  ބިލުތައް އް ހިްނގުމާ ގުޅޭ ާދއިރާތަ ލާމަރުަކޒީ ުއޞޫލުްނ އިާދރީ )ފ(  
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 މަޖިީލހަށް  ިރޕޯޓު ކޮމިޓީގެ އެދި ިރޢާަޔތްކޮށްދިނުން ފުރިަހމަކޮށް، މަިޖލީުހން

 .ހުށަހެޅުން

ލޯކަްލ ގަަވރންމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް ޢައްޔަނުކުާރ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ދ(  

ލޫމާުތ ޢުފަރާތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ރުހުްނ ހޯދަންެޖހޭ 

 ވިއުކުުރން.ހޯދާ ިދރާސާުކރުމާއި، ެއފަރާތްތަކާއި އިންޓަ

ޓް އޮތޯިރޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ގަަވރންމަންލޯކަލް  )ތ(  

މަޖިީލހުން ރުހުން ީދފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމުްނ ވަކިކުރަންޖެޭހ 

 މަިޖލީހަްށ ލަފާދިުނން. ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ދަށުން  ޤާނޫނުއަާސސީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކޮމިޓީގެ ޖުޑީޝިައރީ )ހ( 3-104 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ކަންކަން   މުައއްސަސާތަާކުގޅޭ ގުޅުންހުރި ދާިއރާއާ  ޝަުރޢީ އުފައްާދފައިވާ

 މުއައްސަސާތަުކގެ ގުޅުްނހުރި  ދާއިރާއާ ޝަުރޢީ  ދިރާސާުކރުމާއި

 އެަކމެއް ާފހަގަކޮށް އެަކމެއް އޮތްނަމަ، ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް

 އަންނަނިވި  ދަށުން ާސސީގެޤާނޫނުއަ ހުށަހެޅުާމއި، މަޖިީލހަށް

 ދިާރސާކޮށް ަބލާ މިންވަރު އަދާކުރަމުްނދާ މުއައްަސސާތަކުގެ މަްސއޫލިއްަޔތު

 .ފިަޔވަޅުއެޅުެމވެ އަޅަންޖެހޭ

 ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން  .1

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަން  .2

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަްލގެ އޮީފސް .3

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލް  .4

 މޯލްޑިްވސް އާބިޓްރޭޝަން ސެްނޓަރ .5

 އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީސް  .6

 ކަން ބެލުްނ.މިނޫންވެސް، ޝަުރޢީ ދާިއރާއާ ގުޅޭ އެންމެަހއި ކަން .7

މެންބަރުން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއަްއސަސާތަުކގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
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 ޖަވާބުދާރީ ުކރުމުގެ މަސައްކަތްުކރުން.

މުައއްސަސާތަުކެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )ނ(  

 ރިޕޯޓު ދިާރސާުކރުން.މަޖިީލހުގެ ިއދާރާއަށް ހުށަހަޅާޯތ ބެލުމާއި، އެ 

ގުޅޭގޮތުން  މުައއްސަސާަތކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާްއދާގެ މި )ރ(  

ޢާންމުންނާއި ެއހެނިހެން ަފާރތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަްއ ދިރާސާކޮށް، 

 އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެިޅދާނެ ފިޔަަވޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަާފދިނުން.

މުއަްއސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

މުއައްަސސާތައް ހިންުގމާގުޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ުސވާލުކޮށް، އެ 

މުއައްަސސާތަކުން ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ބަލައި، އިްސލާޙުކުަރންޖެހޭ ކަންކަން 

 ބަޔާންކޮށްދިނުން.

ބިލުތައް ދިރާާސކޮށް، ފުރިަހމަޮކށް، މަޖިލީހުްނ ޝަުރޢީ ދާިއރާއާ ގުޅުްނހުރި  )ޅ(  

 ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން.

ޢައްޔަނުކުރާ  މުއަްއސަސާތަކަށް  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ކ(  

ތަކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރުހުން ޯހދަްނޖެހޭ ފަރާތް

 ދިާރސާކުރުާމއި، އެފަރާތްތަކާއި އިްނޓަވިއުކުރުން. ހޯދާ ލޫމާތުޢު މަ ގުޅޭގޮތުން

މުައއްސަސާތަުކެގ މެންބަރުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )އ(  

ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުން ރުހުްނދީފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 

 މަިޖލީހަށް ަލފާިދނުން.މަޤާމުން ވަކިކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  154ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާީސގެ  )ވ(  

ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަިކުކރުމަށް ޖުޑީަޝލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނަށް 

ޤަބޫލުކުެރވިގެން ަފނޑިޔާރުްނ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށްޓަަކއި ހުށަހެޅޭ 

 .ހުށަހެޅުން އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިުނމަށް މައްަސލަތައް ދިާރސާކޮށް މަޖިީލހުން

އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ޓް އެންޑް ކްލައިމެ 

 ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ،  ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަްނމަންޓް )ހ( 104-4

 ގުޅޭ އެްނމެހައި ކަންކަްނ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްއާ މަންޓްން އެންވަޔަރަ
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 އިދާރާތަކާ އަންނަިނވިބަލައި ދިރާާސކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، 

 .ެމވެކުރު ކަްނކަން ގުޅުންހުރި

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަޔަަރންަމންޓް .1

 އެންވަޔަރަަމންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޭޖެންސީ  .2

 މޯލްޑިްވސް މީޓިއޮޮރލޮޖިަކލް ަސރވިސް  .3

 މޯލްޑިްވސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ  .4

މަންްޓ އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭްނޖްއާ ގުޅުންހުރި ންމިނޫންވެސް، އެންވަޔަރަ  .5

 އިދާރާތައް 

އިާދރާތަކުގެ ދަށުން ރާވައި ހިންާގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްުޓން.

ިއދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އެންމެާހ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ މި )ނ(  

ސިޔާސަތުތަކާއި، މިންގަޑުތަާކއި، އުޞޫލުތަކާއި ައދި ަހދާ ގަވާިއދުތައް 

ދިރާސާުކރުމާިއއެކު އިތުރަށް މުރާޖަޢާުކރަންެޖހޭ ކަންކަން މުރާޖަޢާކޮށް، 

އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީައށް ފެންނަ ލަާފދިނުމާއި، ެއ އިދާރާތަކަށް 

 ގުންތައް އެްނގުން.އަންގަންެޖހޭ އެން

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ  )ރ(  

އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އެންމެހާ ސިާޔސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތައް 

އެކުލަާވލެިވފައިވަީނ ދިެވހިާރއްޖެ ބައިެވރިވެަފއިވާ ަބއިނަލްައޤްވާީމ 

މުޢާަހދާތަކާއި، ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި، ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

ޢަމަުލކުރަމުން ައންނަ އެންެމާހ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުވާެނފަދަ ޮގތަކަށްތޯ ބަލައި 

 ދިރާސާުކރުން.

ތިމާވެއްޓާއި މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފަިއވާ  )ބ(  

އެންަވޔަރަންމަންޓާއި  އޮފް ްނދޭޯތއާއި، މިނިސްޓްރީޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރަމު

އެ މިނިސްޓްީރގެ ދަށުްނ ހިންގާ ިއދާރާތަކުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް 
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 ަލފާދިނުން.އެަކންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދާކުަރމުންދޭތޯ ބެލުާމއި، 

ޫމސުމަށް އަންނަ  ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި  )ޅ(  

ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުިރމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުުރމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަީތ 

  ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކަށް ލަާފދިނުން.ފިޔަވަޅުތަކާ

އެންވަަޔރަްނމަންޓާއި އެ މިނިސްްޓރީގެ ދަށުން ހިންގާ  ޮއފް މިނިސްޓްރީ )ކ(  

ޝާއިުޢކުރަމުްނދާ އެިކއެކި ރިޕޯޓުތައް  އި އިދާރާތަކުން އެުކލަާވލަ

ައޅަންޖެހޭނެކަމަްށ  ގެ މަތީންދިރާސާުކރުމަށްަފހު، އެ ރިޯޕޓުތަކުގައިވާގޮތު

 ން.ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ިއދާރާތަކަށް ލަފާިދނު

އަންަނ ބަދަލުތަާކގުޭޅގޮތުން ބައިނަލް  ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ޫމސުމަށް )އ(  

އަޤްާވމީ ފެންަވރުގައާއި ަސރަޙައްދީ ފެްނވަރުަގއި ރާްއޖޭގެ ފަރާތުން 

ކުރެވިދާެނ ކަންކަަމކީ ކޮބައިޯތ ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އެކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން 

 .ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކަށް ލަފާިދނުން

ތިމާވެއްޓާއި މޫުސމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާގުޅޭ އެންެމހާ ކަްނކަމާ ގުޅޭގޮތުން  )ވ(  

ހުށަހަޅާ ބިލުތަްއ ދިރާސާކޮށް، ުފރިހަަމކޮށް، މަޖިީލހުން މަޖިީލހަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ެއދި ހުށަހެުޅން.

ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް،  ައހަރީއެންަވަޔރަންމަންޓްގެ  ޮއފް މިނިސްޓްރީ )މ(  

 މާ ުގޅޭގޮތުން އެމިނިސްޓްރީއަށް ަލާފދިނުން.އިޞްލާޙުުކރަންެޖހޭ ކަންކަ

ތިމާވެއްޓާއި ޫމސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަމިޖލީހަށް ހުަށހެޅޭ  )ފ(  

އެ މައްަސލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންެޖހޭ ފިަޔވަޅުތަކާ މައްަސލަތައް ދިާރސާކޮށް، 

 ބެހޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިާދރާތަކަށް ލަފާދިުނން.

މި މާއްާދގެ )މ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް  )ދ(  

ދިރާސާކޮށް އެ މައްަސލަތަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ލޫމާތު ހޯަދއި، މަޢު ލިުޔމުން ނުވަަތ އަނގަބަހުން ޯހދަންެޖހޭ ބައްދަލުކޮށް، 

ހިްނގަންޖެޭހ ތަޙުޤީުޤތައް ހިންގައި،  ުސވާލުކޮށް،ސުވާލުުކރަންެޖހޭ ަފރާތްތަކާ 
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ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުމާިއ 

 އެންގުންތައް އެންގުން.

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ 

 ަމސްއޫިލއްޔަތަކީ އަންނަނިިވ ަރއިޓްސް އެންޑް ެޖންޑަރ ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން )ހ( 104-5

 ކަންކަން ކުރުެމވެ.

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސަރިވަސސް .1

 ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަން  .2

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިޓީ  .3

ުކޑަކުދިންގެ މިނޫންވެސް، ހިުއމަން ރަިއޓްސް، ޖެންޑަރ އަދި  .4

 ހައްޤުތަކާގުޅޭ ެއންމެަހއި ކަންަކމާގުޅޭ އިާދރާތައް.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސްއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި  )ށ(  

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންަޑރ، ެފމިލީ އެންްޑ ޯސޝަލް ސަރިވސަސް، ައދި ެއ 

ހިންގާ އެންެމާހ ކަންތައްތައް ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިްނގާ އިދާާރތަކުން ރާވައި 

 ބެލުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ، ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ަސރވިަސސް އެ  )ނ(  

ރީގެ ދަށުން ހިންގާ ިއދާރާތަކާއި ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޮތޯރިޓީއިން މިނިސްޓް

ޑުތަކާއި، ުއޞޫލުތަކާއި ހަާދ ނކަނޑައަޅާ އެންެމހާ ސިާޔސަތުތަކާއި، މިންގަ

އް ދިާރސާކުރުާމއިެއކު އިތުރަށް މުރާަޖޢާކުރަްނޖެހޭ ކަންކަްނ ގަވާއިދުތަ

މުރާަޖޢާކޮށް، އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ލަފާދިނުާމއި، އެ 

 އިދާރާތަކަށް އަންގަންެޖހޭ އެންުގންތައް އެންގުން.

ުގރައިދޫަގއި ހުރި ކ.ހުޅުމާެލއާއި ވިލިާމލޭަގއި ހުިރ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި،  )ރ(  

ޚާއްސަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ ަމރުކަޒާއި މިަފދަ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބަލައި، 

ައދި އެަފދަ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް  އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުުކރުމާއި

 ރަނގަޅުކުުރމަށް މަސައްކަތްުކުރން.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުުވމުގެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ  )ބ(  
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 ،މަޖިީލހުން ކޮންމެ އަަހރަކު، ވިދިގެން އަންނަ ައހަރުގެ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް

ފާސްކުާރއިރު ގެވެށި އަނިާޔގެ ޢަަމލު ހުއްޓުވުމަށާއި ެގވެށި އަނިޔާގެ  

ށްދިނުމަށް ބޭނުންާވ އެކަށީގެންވާ ޝިކާރަައކަށްވާ މީހުންނަށް އެހީޯފރުކޮ

ފެިމީލ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،އެ ަބޖެޓު މެދުެވރިކޮށް ،ޢަދަެދއްގެ ަފއިސާ

 އޮތޯރިޓީއަށާއި ފުލުުހންނަށް ކަނޑައަޅައި ދޫކުާރކަން ކަށަވަރުުކުރން.

ޖިންީސ ހަމަަހމަކަމާ ކުޑަުކދިންގެ ަހްއޤުތަކާގުޅޭގޮތުން  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި )ޅ(  

ދައުލަތުެގ މުއަްއސަސާތަކާއި ސަރުކާުރގެ ިއދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އެންެމާހ 

ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނުޑތައް އެކުލަވާެލވިފަިއވަީނ ދިވެހިރާްއޖެ 

ބައިވެރިެވފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ ުމޢާަހދާތަކާއި، ބައިނަލްއަްޤވާީމ 

މިންގަނޑުތަކާއި، ިދވެހި ުޖމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އަދި ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

ޢަމަުލކުރަމުން ައންނަ އެންެމާހ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުވާެނފަދަ ޮގތަކަށްތޯ ބަލައި 

 ދިރާސާުކރުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޖިްނސީ ހަަމހަމަކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ފާސްކޮށްފަިއވާ  )ކ(  

ޤާނޫނުތައް ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކާއި ަސރުކާުރެގ އިދާރާތަކުން 

ތަންފީޒުކުރަމުްނދޭތޯއާއި، ިހުއމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަްނ އޮފް ދަ 

މޯލްޑިްވސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯަޝްލ 

ިވސަސް ައދި އެ ިމނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންާގ އިދާރާތަކުެގ ސަރ

އެކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުްނދާ މިްނވަރު ެބލުމާއި، 

 ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ަލފާ އެފަރާްތތަކަށް ދިނުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކޮށް ކުރިއެރުުވމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ  )އ(  

 އްަސސާތަކާއި ސަުރކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލަާފދިނުން.މުއަ

ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮިމޝަްނ އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސްއާިއ ިމނިސްޓްރީ ޮއފް  )ވ(  

ޖެންޑަރ، ެފމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ަސރިވސަސް ައދި ެއ މިނިސްޓްރީގެ 

ޝާއިުޢކުރަމުްނދާ ެއިކއެކި ރިޕޯޓުތައް  އިއިާދރާތަކުން އެުކލަވާލަ ދަށުން ހިންާގ 

ައޅަންޖެހޭނެކަމަްށ  ގެ މަތީންދިރާސާުކރުމަށްަފހު، އެ ރިޯޕޓުތަކުގައިވާގޮތު
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 ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ިއދާރާތަކަށް ލަފާިދނުން.

އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ކުރިެއރުުވމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިަނލް ައޤްވާީމ ފެންވަުރގައާިއ  )މ(  

ސަރަޙައްދީ ެފންވަުރގައި ރާްއޖޭގެ ފަރާތުން ކުެރވިދާނެ ކަްނކަމަކީ ކޮބައިތޯ 

އި ދިާރސާކޮށް، އެކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން ދަުއލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކާިއ ބަލަ

 ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކަށް ލަފާިދނުން.

އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ކުރިެއރުވުމާިއ ޖިންީސ ހަަމހަމަަކމާ ގުޅޭގޮތުްނ  )ފ(  

ހުށަހަޅާ ބިލުތަްއ ދިރާސާކޮށް، ުފރިހަަމކޮށް، މަޖިީލހުން މަޖިީލހަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ެއދި ހުށަހެުޅން.

ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮިމޝަްނ އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސްއާިއ ިމނިސްޓްރީ ޮއފް  )ދ(  

ރިޕޯޓު  އަހަރީޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯަޝލް ސަރިވސަްސގެ 

މާ ގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދިރާސާކޮށް، ިއޞްލާޙުކުަރންެޖހޭ ކަންކަ

 ލަފާިދނުން.

ޅޭގޮތުން މަިޖލީހަށް ހުށަހެޭޅ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޖިންީސ ހަމަަހމަކަމާއި ގު )ތ(  

އެ މައްަސލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންެޖހޭ ފިަޔވަޅުތަކާ މައްަސލަތައް ދިާރސާކޮށް، 

 ބެހޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިާދރާތަކަށް ލަފާދިުނން.

މި މާއްާދގެ )މ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް  )ލ(  

ދިރާސާކޮށް އެ މައްަސލަތަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

މަުޢލޫމާތު ހޯަދއި، ލިުޔމުން ނުވަަތ އަނގަބަހުން ޯހދަންެޖހޭ ބައްދަލުކޮށް، 

ހިްނގަންޖެޭހ ތަޙުޤީުޤތައް ހިންގައި،  ށް،ުސވާލުކޮސުވާލުުކރަންެޖހޭ ަފރާތްތަކާ 

ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުމާިއ 

 އެންގުންތައް އެންގުން.

ސްޓޭޓް އޯންޑް 

އެންޓަޕްރައިސަސް 

 ކޮމިޓީ 

ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްަޔތަކީ، ދައުލަތުން  އެންޓަޕްރަިއސަސް އޯންޑް ސްޓޭޓް )ހ( 104-6

 އިހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަާފިރ އިދާރާތަކާ ހިންގާ ނުވަތަ ދައުލަތް

 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުމެވެ.
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ދައުލަތް ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަާކއި ވިޔަފާރި އިާދރާތަކުގެ ާމލީ ހިސާބުތައް  .1

 ދިރާސާުކރުން.

ކުންފުނިތަކާއި، ވިަޔފާރި ިއދާރާތައް ހިނގަުމންދަީނ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  .2

 ހިންގަނީ، ަހރުދަނާ ވިަޔފާީރގެ އުސޫލުންތޯ ބެލުން.

ކުންުފނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިަޔފާރި އިދާރާތަކުެގ  ވާ ޞާއް ޙި ދައުލަތުން .3

ހިންގުން އިތުރަށް ހަުރދަނާކުުރމަށް، އެއްވެްސ މަަސއްކަތެއް ކޮށްފައިވޭތޯ 

 ބެލުން.

ކުންފުިނތަކުގެ ނުވަތަ ވިަޔފާރި ިއދާާރތަކުގެ މާީލ ވާ ޞާއް ޙިތުން ދައުލަ .4

ޙާލަތު ދަނީ އަހަރުން އަަހަރށް ހަރުދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި 

 ވަމުންތޯ ބެލުން.

 އިވާ ުކންފުނިތަކާއި ވިޔަާފރި އިދާރާތަކާޞާއް ޙި ހިންގާ ނުވަތަ ދައުލަތުން .5

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ  އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް  ގުޅޭގޮތުން

ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުާމއި އަޅަންޖެޭހ  ފަރާތަކުން ާޝޢިއުކުަރއްވާ އޮިޑޓް

 އެންގުން. ފަރާތްތަކަށްފިޔަވަޅުތައް ފާަހގަކޮށް، ކަމާބެޭހ 

 ވާޞާޙިއް ދައުލަތުން ކުންުފނިތަކުގެ ނުވަތަ  ވާޞާ ދައުލަތުން ޙިއް .6

ހަރުްނ އަހަރަށް ގެ ފަިއދާ އަޞާއްޙިވިޔަފާރި އިާދރާތަކުގެ 

 ދައްކަމުްނގޮްސފައިވާ ގޮތް ބެުލން.

 ވާޞާޙިއް ދައުލަތުން ކުންުފނިތަކުގެ ނުވަތަ  ވާޞާ ޙިއް ދައުލަތުން .7

ވިޔަފާރި އިާދރާތަކުގެ ތެރެއިްނ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލިބޭ ތަންތަނުން 

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅުތައް އަޅާފަިއވޭތޯ ބެލުމާއި، އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުން 

 ނަތީޖާތައްވެސް ިދރާސާކުުރން.ލިބޭ 

 ަމސްއޫލިއްޔަތު ބޯުޑގެ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޭޒޝަން .8

 އެއްވެސް  އަދާކުުރމަށް މަސްޫއލިއްޔަތު ބޯޑުގެ ބެލުމާއި ދޭތޯ އަދާކުަރމުން

 ޤާނޫނާއި ހިނގަނީ  މަސައްކަތްތައް ބޯޑުގެ ބެލުމާއި، އޮތްތޯ ހުރަެހއް
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 .ބެލުން އެއްގޮތަށްތޯ

ކުންފުނި ިހންގުުމގައި ަކމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކުްނފުނީެގ ހިންާގ ގަާވއިދުގަިއވާ  .9

ގޮތުގެމަތިން، ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުމާއި ބޯޑުގެ 

މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުމަްށ އެއްވެްސ ހުަރހެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި، 

 ހިންގާ ަގވާއިދާއި، ކުންފުނީގެ މުާއމަލާތްތައް ހިނަގމުންދާނީ، ކުންފުީނގެ

 ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.

ވާ ޞާވާ ކުންުފނިތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުްނ ޙިއްޞާ ދައުލަތުން ޙިއް .10

ވިޔަފާރި ިއދާރާތަކުގެ ކޮމްްޕަލޔަންސް އޮޑިޓާއި މެނޭޖްމަންްޓ އޮޑިޓާއި 

 އަދި ފައިނޭްނޝިައލް އޮޑިޓް ުކރަމުން ގެްނދޭތޯ ބެލުން.

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުެގ މައްޗަށް،  10ން  1 މި މާްއދާގެ .11

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

 
ދާއިރާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވަޒަންކުރުން 

ދާއިމީ ކޮްނމެ ކޮމިޓީއަކަށްެވސް، އަންނަނިވި ަކންކަމާ ގުޅިގެން، ަސރުކާުރެގ  .105

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުުކރާގޮތް ބަލައި، އެމީހުްނގެ މަސްޫއލިްއޔަތު އުފުލާ މިންވަުރ 

 ވަޒަންކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެްނވެެއވެ. 

ިއ އޭގެ ނަތީޖާ އެކިއެކި ޤާޫނނުތައް ތަންފީޒުކުެރވެމުންާދގޮތާއި ހިނަގމުންާދގޮތާ )ހ(  

 ދައްކާގޮތް ދެެނގަނެ ވަޒަންުކރުާމ ގުޅޭގޮތުން. 

ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ވަޒަްނކޮށް ބެލުމަށްަފހު، ހިނގަމުްނާދ ޤާނޫނަކަށް  )ށ(  

އިޞްލާުޙގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން، ނުވަތަ އެފަދަ ާޤނޫނެއް އުާވުލމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ތަާޢރުުފކުރުމުގެ ބޭނުެމއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެގޮތުން.ނުވަތަ އަލަށް ޤާނޫނެއް 

ޤާނޫނުތައް އެުކލަާވލުމާއި ާޤނޫނުތައް ތަޢާރުފުުކރުމާިއ ުހރި ޤާނޫނުތަކަށް  )ނ(  

 އިޞްލާޙު ގެަނއުމާއި އިތުރު ާޤނޫނުތައް ހެދުމާ ގުޭޅގޮތުން.

ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާާއ ގުޅިގެްނ އުެފދި ހިނގަމުން އަންަނ  )ރ(  

ޤާނޫނުތައް ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ ހިނގަނީ މަޖިީލހުގެ ިނޔަތް އެކަމުގައި 

އޮތްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، އެގޮތުން ބަލާއިރު އެއްވެސް ޤާޫނނެއް ކުރިއަށް 
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ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ގެންދަންެޖހޭތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް 

އް ގެންނަންެޖހޭތޯ ނުވަތަ އުވާލަންެޖހޭތޯ ނުވަތަ ދާއިާރ ޙެއިޞްލާ

 ހަނިކުރަްނޖެހޭތޯ ބެލުމާގުޭޅގޮތުން. 

މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާަގއި ިހމެނޭ ކަްނކަމާގުޭޅ ޤާނޫނުތަކާިއ  އްގެކޮމިޓީއެ )ބ(  

 ރައްޔިތުންެގ އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިްނގަމުން ެގންދަނީ އެކަންކުރަން 

މަޖިީލހުގެ ނިޔަތް އޮތްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ އޭގެން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ މަޖިީލހުގެ 

 ނިޔަތް އޮތްގޮތަށް ނުކުންނަ ނަތީޖާއެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން.

ކޮމިޓީއެއްގެ ަމސްޫއލިއްޔަތުެގ ދާއިރާގެތެޭރގައި ިހމެނޭ ެއކިއެކި ރަްސމީ  )ޅ(  

އިންތިޒާުމކުރެިވފައިަވނީ އަދި ހިނގަމުްނދަނީ އަިދ އެފަރާތްތަކުން އިދާރާތައް 

ހިންގަންެޖހޭ އެކިއެކި ޤާނޫނުަތއް ހިންގަމުންގެްނދަނީ ނުވަަތ މަޝްރޫޢުތައް 

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންަގމުންގެންދަނީ ަމޖިީލހުގެ ނިޔަތް އެކަމުގައި 

 އޮތްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން.

ޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި، އިތުރު ޤާނޫނުތަކެއް ތަޢާރުުފކުރަްނޖެހޭތޯ ނުވަތަ  ()ކ  

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އިތުރު ޤާޫނނެއް ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް 

 ލުމުެގގޮތުން.އެއްވެސް ިއްޞލާޙެއް ގެންނަްނޖެހޭތޯ ބެ

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ދާިއރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ޮއތްތާނގައި ކަން  )އ(  

 ހިނގާފާނެ ގޮތެއްގެ އަްނދާޒާތަްއ އެކުލަާވލުމުެގގޮތުން.

ކޮމިޓީއެއްގެ ދާއިާރގައި ިހމެނޭ ކަމަކާގުޅިގެން، ހިނަގމުންދާ ެޓކްސް ނެގުުމގެ  )ވ(  

ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކަންކަމަށް ކުރާ އަަސރު ދިރާސާކޮށް 

 ވަޒަންކުރުމަްށފަހު، ފެންަނގޮތް މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުން. 

ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެިއން، މަޖިީލހުގެ ދާިއީމ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކީ، މަިޖލީހަްށ  .106 ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމުގެ ބަަދލުަގއި، އެކަމަށްޓަކައި ހޮވޭ ވަގުީތ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށް 

 މަޖިީލހަށް ފެންނަ ކަންކަން ބެުލމަށް އެކުލަާވލެވޭ ކޮމިޓީެއކެވެ.
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ކޮމިޓީތައް 

 ޢައްޔަންކުރުން 
އެންެމހައި ދާއިީމ ކޮމިޓީތަކާއި ަވގުތީ ކޮމިޓީަތކާއި މަިޖލީުހގެ މަޖިީލހުގެ  )ހ( .107

ކޮމިޓީތައް ކަނޑައަޅާނީ ަމިޖލީހުން ފާސްުކރާ ގޮތެއްެގމަތިންނެވެ. އަިދ 

މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަްނކުރުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީއަކުްނ 

ަޢއްޔަންކުރުުމގެ ވަކިކޮށް އެ މެންބަުރގެ ބަަދލުގައި ެއހެން މެންަބރަކު 

އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގަިއ ހިެމނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެގޮތުން، 

ކޮމިޓީއެއްގައި ިހމެނޭ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުަގއި އެ ޕާޓީގެ އެހެން 

މެންބަރަކު އެ ޮކމިޓީއަށް ޢައްަޔންކުރުމަށް ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުްނ ބޭނުންވާނަމަ، 

ޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އެކަން ލިޔުމަކުން ަމޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އެޕާޓީގެ ޕާލިމެން

އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ލިުޔން މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިބުުމން، މަޖިލީުހގައި 

ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫްޕގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން 

މިގަވާިއދުގެ ، ެއކުމަޖިީލހުގެ ރަީއސް އަންގަްނާވނެއެވެ. އެަފދައިން އެންުގމާ

ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ ބަދަުލ އަިއކަމުގައި ެބލެވޭނެެއވެ. ައދި، އެންމެ ައވަހަށް 

 އަންނަ ޖަްލސާއެއްަގއި އެކަން މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިއޢުލާންުކަރންވާނެއެވެ.

ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ނުވަތަ ިމ ގަވާއިުދގައި  މަޖިީލހުން ެއހެން )ށ(  

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން  އެހެން

ކަނޑައެޅުމުގައި ަމޖިީލހުގައި އެކިއެކި ޕާޓީތައް ނިސްބަތްވެފައިވާ ގޮތް އެއީ 

ހަމައެއްަކމުގައި ބަލައި، ކޮމިޓީ އެކުލަާވލާނީ ހަމަކޮްނމެ ކޮމިޓީެއއްގައިެވސް އެ 

ސިޔާސީ ޢަމަލުުކރުމުަގއި،  ހަމަ ތަމްސީުލވާ ގޮތެއްގެ މަިތންނެވެ. މިގޮތަށް

ންބަރުންނަށްވެސް އެކަށީގެްނާވ ވަޒަންަހމަ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެ

 ފުުރޞަތުތަކެއް ދިނުމަށް މަިޖީލހުން މަސަްއކަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ސިއްރު 

 ބައްދަލުވުން 
ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ދާިއީމ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކާއި ޚާއްޞަ ކޮމިޓީތަްއ  .108

ބައްދަލުުކރާހިނދު، އެއިްނ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެްއެގ ބައްދަލުވުެމއް ސިއްުރ 

ވަަނ  34ބައްދަލުުވމެއްެގގޮތުގައި ކުރިއަްށގެންދަން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، މި ގަވާއިުދގެ 

ފައިާވ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް

ސިއްރުުކރުމަށް ހުްއދަކޮށްފަިއާވ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، އަދި ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ ސިްއރު ަޖލްސާެއއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެްނދިޔުމުަގިއ 
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ފައިވާ ުއސޫލުތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޢަމަުލކުރާނެ ުއސޫލުތައް ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށް

 ސިއްރު ބައްަދލުުވމެއްެގގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެެއވެ.

ކޮމިޓީއަށް 

ލިބިގެންވާ ޢާންމު 

 ބާރުތައް 

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައދާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަިނިވ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް  .109

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ދުވަާހއި ަވގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވުމާއި،  )ހ(  

ރާއްޖޭެގ ސަރަޙަްއދުެގ ތެޭރގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭްނ ބޭުރގައި ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމާއި، މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެްއ ހިނގަމުްނދާ 

ގުތެއްަކމުަގއި ވީނަަމވެސް ދުވަެހއްކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، ަމޖިލީުހގެ ޗުއްޓީގެ ވަ

ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއް ނެތް ދުވަހެއްަކމުގައި ވީނަމަެވސް، ކޮމިޓީތައް 

 ބޭއްވުން. 

 އަމުރުކޮށްގެން ީމހުން ހާިޒރު ުކރުމާއި އެީމހުންގެ ހެކިބަސް ޯހުދން. )ށ(  

ށް އެކިއެކި ފޮތްފޮތްތަކާއި ރެކޯާޑއި ލިޔުމާއި ސިޓީއާއި ތަެކތި ކޮމިޓީއަ )ނ(  

 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް  .26

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ަރއީްސ ފިޔަވައި މަިޖލީހުެގ ކޮންމެ ެމންބަރަކީވެސް،  )ހ( .110 މެންބަރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮންެމވެސް އެްއ ކޮމިޓީއެއްގައި މެންބަރުކަްނ ކުރަންޖެހޭެނ 

 މީހެކެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާނީ އެ މެންބަުރން ނިސްބަތްވާ  )ށ(  

ރޫޕް ލީޑަރެވެ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގް

 ލަޙަތުތައް، ޙިމާޔަތް ކުރާނީ މަޖިީލހުގެ ަރީއސެވެ.ޞްމެންބަރުންގެ މަ 

ބަރުންގެ ސުޫލކާބެހޭ ކޮިމޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްާސނީ މަޖިލީުހގައި މެން )ނ(  

ސިޔާސީ  ،މަްޝވަރާެގަމތިންތަމްސީލުުކރާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީަޑރުންގެ 

ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 
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 މެންބަރުން ހިމެޭނގޮތަށެވެ. 

ކޮމިޓީތަކަށް 

މެންބަރުން 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލިސް ައލަށް އެކުލަާވލެވުމަށްަފހު ހިނާގ ފުރަތަމަ ެދ  )ހ( .111

 ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންވާނެެއވެ. ހަފްތާގެ ތެރޭގައި

ދާއިމީ ޮކމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ، މަޖިީލހުގަިއ 

ތަމްސީލުވާ ޕާޓީތަކުން އެކިއެކި ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އެ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަްއ 

ންެނވެ. އަދި އެ ނިޔާކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ަމިޖލީހަށް ހުށަހަޅާ ެމންބަރު

ގެ ކޮމިޓީތަކުގައި  ސިޔާސީ ޕާީޓތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ހިމެނުމު 

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާނީ މެޯޖރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީަޑރު އެއްބަސްާވ މަޞް 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ދާއިމީ ޮކމިޓީގެ ެމންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންަނ މީަހކީ އޭނާ އެ ޢައްޔަންުކިރ  )ށ(  

ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރި މުއްދަތަކަށް އެ ކޮމިޓީގައި، އެ 

މަޖިީލހުގެ ޢުުމރު ނިމެްނދެްނ ހުންނާނެ މެންބަރެކެވެ. ަވކި ކޮމިޓީއަކަށް 

ރު ޢައްަޔންކުރި ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ަޢއްޔަންކޮށްފަިއަވނިކޮށް އެ މެންބަ

މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަިކވެއްޖެކަމަށްާވނަމަ، އެ ާދއިމީ ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރެއްކަުމގައި އޭނާ ުހރިުހުރން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެެވ. 

ކޮމިޓީއެއްގެ ެމންބަރެއްގެ ަމޤާމު ުހސްވެްއޖެކަމަށްވާަނމަ، އެ ހުސްވި  (ނ)  

މަޤާުމގައި ހުރި މީާހ އިންތިޚާބުކުރި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ެއހެން ނަެމއް 

 ހުށަހަޅައިގެން ެއމީހަކު އެ ޮކިމޓީގައި އަލުން ިހމަނަންވާެނއެވެ. 

މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖެއްސުން 
ކޮމިޓީއެްއގެވެސް އިދާރީ ަމސައްކަތްތަކާއި ަފންނީ މަސައްކަތްތަްއ ކޮންމެ  .112

މުވައްޒަފުން މަޖިީލހުގެ ިއދާރާއިްނ  3ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަެވގެްނ 

ހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ. ައިދ ކުރަންުހރި ަމސައްކަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުން ކޮްނމެ 

ަމޖެްއސުމުގެ ުފރުޞަތު ެއ މުވައްަޒފުން ހަ 5ަވގުތީގޮތުން އިތުރު ، ކޮމިޓީއަކަށްވެސް

 ކޮމިޓީއަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ބައްދަލުވުން 

 ޢާންމުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ ކޮްނެމ ބައްދަލުުވމެއް ބޭއްވުުމގެ ުކރިން އެ ބައްަދލުވުމެްއ  .113

ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި ތަނާއި އެދުވަހު ކުެރވޭނެ މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލު ކޮމިޓީެގ 
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މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެެއެވ. އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްީޞލު 

 ވާނެއެވެ.ދަފްތަރުަގއި ހިމަނަން 

މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 
މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ  2އަލަށް މަޖިީލހެއް އެކުަލވާެލވޭ ހިނދު، ލަްސވެގެން  )ހ( .114

ދާއިމީ ކޮންމެ ޮކމިޓީއަކުންެވސް އެ ޮކމިޓީއެއްެގ މަަސްއކަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ޕްލޭނެއް  ސަރުކާުރގެ ދާިއރާތަކުން ިޒންމާ އުުފލަމުްނދާގޮތް ބަލާެނގޮތުގެ

 މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިާވޮގތުގެމަތިން ޕްލޭން އެުކލަާވުލމުގައި ކޮްނމެ  )ށ(  

 ކޮމިޓީއަކުންވެސް އަންނަނިވި ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެެވ. 

ކޮމިޓީން ކުރަމުްނދާ ަމސައްކަަތކާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޮކމިޓީއަަކށްވެސް  -1   

ާމ އެ މަސްޫއލިއްޔަތާ ގުޅުްނހުރި ަކމެއް ުއފުުލމުެގ ޒިން

ހަވާުލކުރެިވފައިވާަނމަ، ެއ ދެ ކޮމިޓީގެ ދެމެުދގަިއ ނުވަތަ 

މަސްޫއލިއްޔަތު ފުށުއަރާގޮތަްށހުރި އެކިެއކި ކޮމިޓީތައް ގުޅިގެްނ 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ޕްރޮްގރާްމތަކާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ަނތީޖާއަށް  -2   

ކުރާިއރު، އެ މަސްޫއލިއްޔަތާ ގުޭޅގޮތުން އެހެްނ ބަލައި، ދިާރސާތައް 

ކޮމިޓީއަކަށްވެސް އެއްެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ަހވާލުުކރެިވފަިއވާނަމަ، 

އެގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަާވލުކުރެިވފަިއވާ ކޮމިޓީތައް ގުޅިގެން އެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ުގންތަކާިއ ސަރުކާުރގެ އެކިއެކި ގަވާިއދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެން -3   

އެކިއެކި ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ބަލާއިރު އެއް މާނައަށްވުރެ ިގނަ މާަނ 

ދޭހަާވގޮތަށް ނުވަތަ ހަމައެއްނެތި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެްނދާގޮތަށް 

ނުވަތަ އެއްެވސް ުއސޫލެްއ ނެތްގޮތަށް ނުވަތަ ފަރުދުްނެގ މައްޗަށް 

އެކި މަްއސަލަތަްއ ފައިސާގެ ބުަރކަން ވެިރވާޮގތަށް ހުރި އެކި

 ދިރާސާުކރުން.



98 
 

ޤާޫނނުތަކާިއ  ަހއިއެ ކޮމިޓީއެއްެގ ދާިއރާގަިއ ހިމެނޭ އެންމެ -4   

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ިއދާރާތަކުގެ ަމސައްކަތާއި ނަތީޖާ މަދުެވގެން ކޮންެމ 

އަހަރަކުން އެްއފަަހރު ފުިރަހމައަށް ދިރާސާުކރެވޭެނގޮތަށް މަސައްކަތް  5

 އެކުލަާވލުން.

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުުމގައި ަމްޤޞަދާިއ  -5   

ނެގޮތަކަށް އެކިއެކި ޕްރޮްގރާމްތައް ިހންޭގނެގޮތަށް މަސައްކަތް ފުށުނާރާ 

 ކަންކަން ރޭިވފައިވޭތޯ ކަށަވަރުުކރުން.

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން ަމސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާެނޮގތުގެ ޕްލޭން  )ނ(  

ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި، މަިޖީލހުގެ ރަީއސާއި  2އިޢުލާުނކުރުމުން، ގިނަވެގެްނ 

ތަމްީސލުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މަޖިީލހުގައި 

ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންާނއި ގުޅިގެން މަިޖލީހަްށ ހުށަހެޅުމެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެއީ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށްވުރެވެސް 

ެގ ފުރިަހމައަށް އެކަން ުކރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، އިތުރު ހުށަހެޅުެމއް މަިޖލީހު

މެންބަރުންގެ ތެޭރގައި ޮއތްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުެމްއ ހުށަހެޅުމަށް 

 ފުުރޞަތުދިނުމަށެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ 

އިންތިޤާލީ 

 އުސޫލުތައް 

ހަފްތާގެތެރޭގައި ިމ ގަވާއިދުގަިއވާ  2މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ަފށާތާ  )ހ( .115

ނިންމަްނވާނެއެވެ. އަދި މަިޖލިްސ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީތައް އެުކލަވާަލއި 

އެކުލަާވލުާމވިދިގެން، ޮކމިޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭެނކަމަށް ބުނެފަިއވާ ކަންކަން މި 

މަސް ދުވަުހގެތެރޭގައި ކޮްށ  2ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަްނފަށާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެެއވެ.

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  17ހަމައަށް މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމާއި  )ށ(  

މަޖިީލހުންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަްތތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފެދޭ ކޮމިޓީތަކުގެ 

އެަކމަކާ ުގޅޭ ކޮމިޓީއަކަށް  ،މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ގޮތުަގއި ިހމެނޭ ބައިތައް

 ބަދަލުވީެއވެ.
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 ވަގުތީ ކޮމިޓީ  .27

ާފސްކުރާ ފާްސކުރުމަކުން، ަވކިމަްއސަލަެއްއ ދިރާސާކޮށް މަޖިީލހުން  )ހ( .116 ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

އެއީ އެ ކޮމިޓީއަށް  .ތީ ޮކމިޓީެއއް އުެފއްދިާދނެއެވެބެލުމަށްޓަކައި ވަގު

ހަވާުލކުރެޭވ މަަސއްކަތް މަިޖލީހުެގ ދާިއމީ ކޮމިޓީެގ ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

 ތެރޭގައި ހިމެިނފައިީވނަމަެވހެވެ.  

ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިެގންވާނީ، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުްނ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ޢަަދދަކަށް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ހޮވޭ މެންބަރުންނެވެ. ވަގުީތ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭނީ މަޖިލީުހގެ ދާއިީމ 

 ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަުރްނނެވެ.

ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގައި ތިބުމަށް އެދޭ މެންބަރުންގެ ަޢދަދާއި ެމންބަރުންގެ ނަން  )ނ(  

އި، މެންބަރުންނެެވ. އެޮގތުން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ، މަޖިީލހުގެ ޖަްލާސއެއްގަ

ކަނޑައަޅާނީ، ކޮމިޓީގަިއ ހިެމެނންވާނެ މެންބަރުްނގެ ަޢދަެދވެ. އެއަށްފަހު، އެ 

ޢަދަދަށް އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނެްނވާނެ މެންބަރުްނގެ ނަެމވެ. މެްނބަރުންގެ ނަން 

ބަރުންެގ ހުށަހަޅާނީ، އެ ހުށަހަޅާ މެންަބރަކަށް ފެންނަގޮތުގައި އެ ޮކމިޓީގެ މެން

ޢަދަުދކަމަށް މަިޖލީހުން ަކނަޑއަޅާފައިވާ ޢަަދދަށް ތިބެންވާނެ މެންބަރުންގެ 

ލިސްޓެއް ހުށަހަޅާ އުޫސލުންެނވެ. މިގޮތުން ނަގާ ޮކމިޓީތަކުގައި މަޖިީލހުަގއި 

ހިމެނޭ ހުިރހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލަ މެންބަރުްނ ހިމެނުމަށް 

 އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުނު މަްއަސލައެއް ބަލައި،  މިޓީ ދެމިޮއންނާނީ، އެ ވަގުތީ ކޮ )ރ(  

އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ރިޕޯޓާމެދު ަމޖިލީހުން ގޮތެްއ 

 ކަނޑައެޅުމާ ަހމައަށެވެ.

ގުޅޭގޮތުން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ދާއިމީ ކޮމިީޓތަކާ  މަޖިީލހުން އެހެން )ބ(  

ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު އުޫސލުތައް ވަގުީތ ކޮމިޓީތަކުގެ  މި

 މައްޗަށް ހިނގާެނއެވެ. ައދި ަވގުތީ ކޮމިޓީއެއް މަިޖލީހުން ޮހވާފައިވަނީ، މި



100 
 

ގަވާއިުދގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަކުްނ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަކމެއް ކުރުމަށް 

 ިދާރސާކުރުމަށްކަމަށްާވނަމަ، އެަކމަާކ ގުޅޭގޮތުން މިނުވަތަ ބެލުމަށް، ނުވަތަ 

ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތުެގ  ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު އުޫސލުތައް އެ

 މައްޗަށް ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަކުން ހިނގާނެެއވެ.

 މުޅި މަޖިލިސް އެކީގައި ކޮމިޓީއަށް ދިއުން  .28

މަޖިލިސް އެކުގައި 

ކޮމިޓީއަށް ދިޔުމުގެ 

 އުސޫލު 

ވަނަ ކިޔުމުގެ ަމރުޙަލާއަށް ނުވާގޮތުން، މަިޖީލހުން ވަކިކަެމއް  3ބިލެއްގެ  )ހ( .117

ނިންމުމުގައި މަިޖލިސް އެުކގަިއ ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް 

 މަޖިީލހަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ގައިާވގޮތަށް މުޅި މަޖިލިސް އެކުގަިއ ކޮމިޓީއަކަށް  މި )ށ(  

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ަމިޖލީހުގެ ރައީސް ބަދަލުވެގެްނދާ ާހލަތުގައި ކޮމިީޓގެ 

   ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސެވެ.

މުޅި މަިޖލިސް އެުކގައި ޮކިމޓީއަކަށް ބަދަލުވާ ކޮންެމ ިހނދެއްގަިއވެސް،  )ނ(  

ކުރުެމއްނެތި، މަޖިީލހުެގ ރައީސް އެކަން އިުޢލާުނކުރަންވާނެެއވެ. ބަހުސް

"މިާހހިސާބުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިިލސް އެކުަގއި ކޮމިޓީއަަކށް ހިނގައްެޖ" 

 މިހެން އަންަގންވާނެެއވެ.

މުޅި މަޖިލިސް އެުކގައި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން ނިންމަންޖެޭހ މައްސަލަތަްއ  )ރ(  

އެވަގުތަކަށް އެންމެ އިސްކަްނދެވޭ ތަރުތީބަކުން ނިންަމމުްނ ގެންދިޔުުމގެ 

 އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަޖިިލސް އެކުގައި ކޮމިޓީއެްއެގގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ާޢންމު ބަހުސެއް  )ބ(  

 ންާވނެއެވެ.ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މައްަސލަ ުފރިހަމައަށް ަމޖިީލހަށް އިއްވަ

ބަހުސްކޮށް ނިމުމުން ދެން ވަުގތު ދޭންވާނީ އެކަމަށް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމަށް  )ޅ(  

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށެވެ. އިްޞާލޙު ހުށަހެޅުމަށް 

ޓުގެ ފުރުޞަތެްއ ނެމި 5ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް އެކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް 

ޓުގެ ނެމި 5އޭނާއަށްފަުހ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ މެންބަރަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި 
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ފުުރޞަތެއް ދޭންވާނެެއވެ. އެ އިޞްލާޙަށް އިތުރަށް ބަހުސެްއކުރުމަކާ ުނލައި 

 ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ.

އިޞްލާޙަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތުވެސް ިމ ފުުރޞަތުގަިއ  )ކ(  

ކުރާނީވެސް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ލިބިގެންވެެއވެ. އެކަން 

 އުސޫލުންެނވެ.

މުޅި މަިޖލިސް އެުކގައި ކޮިމޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ  )އ(  

ެއވެ. އެއްވެސް  26ނިންމާކަމަށްވާނަމަ، އެ ޮކމިީޓގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދަކީ 

އުނިކަެމއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ހިނދެްއގައި އެ ކޮމިޓީގެ ާޤނޫނީ ޢަަދދަށް 

އެހިސާބުން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލައި، މަޖިީލހުގެ ޤާނޫނީ ޢަަދުދ 

ހަމަކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރަްނާވނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ުފރުޞަުތ ދިނުމަށްފަހު، 

މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީގެ ޤާޫނނީ ަޢދަދު ހަމަުނވެއްޖެަނމަ، އެވަގުުތ ހާޒިރުވެ ނެތް 

  ނަންތައް ރިާޔސަތުން އިއްވަންވާެނއެވެ.މެންބަރުންގެ

 ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް އުސޫލު  .29

މަސައްކަތް 

މެދުނުކެނޑި 

 ގެންދިޔުން  ކުރިއަށް

މަޖިީލހުން އެުކލަވާލާ ޮކމިޓީތަކަކީ، އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތްތައް މެދުނުކެނޑޭެނ  .118

ހަލުިވމިނެއްަގއި، ޙަރަކާތްތެިރވަމުންާދ ކޮމިޓީތަކަކަށް ގޮތެއްގެމަތިން، އެކަށީގެްނވާ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ 

މެންބަރުކަމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެިނގެންާވ މެންބަރަކު ަމޖިީލހުގެ ރައީސަށް ފޮުނވާ  )ހ( .119

އިސްތިުޢފާ ކޮމިީޓގެ ޚިުދމަތުން އިސްތިުޢފާ ެދވިދާެނެއވެ.  ލިޔުމަކުން، އެ

ދިންކަމަށް ބަލާނީ، ަމޖިީލުހގެ ރައީސަށް ިއސްތިޢުާފެގ ސިޓީ ލިބޭ 

 ހިސާބުންނެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަަރުކ އިސްތިޢުފާ ީދގެން ނުވަތަ ެއ ކޮމިޓީން އޭނާ  )ށ(  

ހޮވަންވާނެެއވެ. ވަކިކޮށްގެން ުހސްވާ ަމޤާމަށް، އެހެން މެންބަރަކު މަިޖލީހުްނ 

އެގޮތުން ހޮވޭ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރާނީ އެ ކޮިމޓީގެ މުއްދަތުގެ 

 ބާކީ އޮތް ބަޔަށެވެ.
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ކޮމިޓީއަކުން އިސްތިުޢފާ ޭދ މެންބަރަކީ، ދާއިމީ ޮކމިީޓއެއްގައި ިހމެނޭ  )ނ(  

މެންބަރެއް ކަުމގައިވާަނމަ، ދާއިމީ އެހެން ޮކމިޓީއެއްގައި ޭއނާ 

 ެޖހޭނެއެެވ.ހިމެނެން

ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރާއި 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު 

ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގަިއވެސް ުމަޤއްރިރަކާއި ުމޤަްއރިރުގެ ނައިަބކު ހުންނަންވާނެއެވެ. ެއ  .120

ެއ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުްނގެ އަްޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.  ދެމީހުްނ އިންތިޚާބުކުރާނީ 

ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުެގ  ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް ހާޒިުރެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެ

 މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރާނީ މުަޤއްރިރުގެ ަނއިބެވެ.

މުޤައްރިރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރުްނ، ކޮންމެ ޮކމިޓީއެއްގެެވްސ މުޤަްއރިުރގެ ޢާްނުމ  .121

 މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިެމނިގެންވެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްުވން. )ހ(  

ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ހަާވލުކުެރވޭ މަސައްކަތް އިްސވެ ކުުރމާއި، ކޮމިޓީެގ  )ށ(  

 މަސައްކަތުގެ ިމސްރާބު ކަނޑަެއޅުމާއި ހިެފހެއްޓުން.

ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ުނދާނެގޮަތށް، އަދި ކޮމިޓީއަށް ހަވާުލެވވޭ މަސައްކަތް  )ނ(  

 ިނމެމުންދާެނގޮތަށް މަސައްކަތްކުުރން.ބޭކާރު ދުވަސްތައް ހޭދަނުވެ 

 ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާތު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޭޓރިއެޓް މެުދެވރިކޮށް ހޯދުން. )ރ(  

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޭޓރިއެޓްގެ މަަސއްކަތް ވިލަެރސްކުރުން. )ބ(  

ލިެޔކިޔުްނތައް، ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންާވ ތަފާސް ިހސާބާއި  )ޅ(  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް ެމދުވެިރކޮށް ޯހދުން.

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން. )ކ(  

 ކޮމިޓީ ތަމްސީލުުކރަންެޖހޭ މަާޤމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްީސލުކުުރން. )އ(  

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީިޑއާއަށް ާހމަކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ާހމަކުރުްނ. )ވ(  

ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން 
ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުްނވެސް އެ  )ހ( .122

ބައްދަލުވުްނ ބާއްވާނެ ުދވަސްތައް އެ ކޮމިޓީްނ ކަނޑައަޅައި 
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ދުވަްސ  14އިޢުލާުނކުރެިވދާނެއެވެ. ދެ ބައްދަލުުވމުގެ ެދމެދުަގއި ގިނަވެެގން 

 ްނނެވެ.ފާއިތުވެގެންުނވާނެ ގޮތުގެމަތި

ކޮމިޓީއެއްގައި ިބލެއް އޮތްކަަމށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީން ަމސައްކަތްކުރުމަްށ  )ށ(  

ުޒރެއް ިދމާެވގެންމެނުވީ، އެ ިއވާ ކޮންެމ ދުަވަހކު، މުހިްނމު އުކަނޑައަޅާފަ

 ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށް އެ ަމސައްަކތް ކުރިއަށްގެންދަންވާެނއެވެ.

މަސަްއކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޓީގަިއ އޮތް ބިލެއްގެ އެ ކޮމިޓީގެ  )ނ(  

މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެްނދިޔުަމށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ފާސްުކރަންޖެިހފައިާވ 

ޤަރާެރއްގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެ ކޮމިޓީެގ 

ަމށްޓަކައި އިތުރު މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ މަަސއްކަތްތައް ކުރު

ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވަންވެްއޖެކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަށް ފެނިއްެޖ 

ހިނދެްއގައި، ެއފަަދ ބައްަދލުުވންތައް ބާއްވާނެ ަވގުތާއި ތާީރޚު ކަނޑައަޅައި 

 އެ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެެއވެ.

މެންބަރުން 

 ބައްދަލުވުމަށް 

 އެދުން 

މެންބަރުން  3ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ަމދުވެގެްނ  )ހ( .123

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުަމކުން ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ 

މުޤަްއރިރު ގާތު އެދެިވދާެނއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެޭދ އެދުމުގައި 

ުފކޮށް އެނގެން އެބައްދަުލވުމެއްަގއި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާ

 ޢާންމަށެވެ. އޮންނަންވާނެއެެވ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ ައީމން

ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް ވަގުތުން އެކަން  ޢާންމަށް ހުަށހެޅުމުްނ އެ އަމީން )ށ(  

 އަންގަންވާނެެއވެ.

އްދަުލވުމެްއ ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ޮކމިޓީެގ ބަ 3އެފަަދ ހުށަހެޅުެމއް ހުަށހަޅާތާ  )ނ(  

ނުބާއްވައިފިަކމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުަކމަށް ބެލެވޭ ޢަަދދަށް 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ގުޅިެގން އެ ކޮމިޓީގެ ބައެްްަދލުުވމެއް ބޭއްވުމަށް 

ނޯޓިސް ދެިވދާނެއެވެ. އަިދ އެ ބައްދަލުުވމެއް ބާއްަވން ބޭނުންާވ ދުަވހެއްގަާއއި 

 ޓީގެ ބައްަދލުވުމެއް ބޭްއވިދާނެެއވެ.ވަގުތެއްގައި އެ ޮކމި



104 
 

އެފަދަ ޚާއްަޞ ބައްަދލުވުެމއް ބޭއްވޭނީ އެ ކޮމިީޓެގ އަްޣލަބިއްޔަތަށް  )ރ(  

ޢާންމަށް  ނިސްބަތްވާ ޢަދަުދގެ މެންބަުރން އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީން

 އަންަގއިގެންނެވެ.ޢާންމު ެއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ހުށަހެޅުމުން، އަމީން

 ކޮމިޓީގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކޮމިޓީން ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޤާޫނނީ ޢަދަދު އޮތް  )ހ( .124

 ޖަލްާސއެއްގަެއވެ.

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް ެއ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދަްށ ނިސްބަތްވާ  )ށ(  

ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިދާެނއެވެ. ކޮމިޓީއަކުން އެ މެންބަރުންނަކީ ކޮބައިކަން 

ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަަދދު ކަނޑައަޅާއިރުެވސް ކޮމިޓީގެ ތިްނބައިކުޅައެއްބައި 

 މެންބަރުންނަށްވުރެ ާޤނޫނީ ޢަަދދު ކުޑަކޮށްގެނެއް ނުވާެނއެވެ.

ނަގަންޖެިހއްެޖ ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުްނދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެްއ  )ނ(  

ހިނދެްއގައި އެ ވޯޓު އެވަގުތު ނުނަގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއް އެ ވޯޓުނެގުމަށް 

ފަސްކުެރވިދާެނއެވެ. ެއގޮތަށް ަފސްކުރަންވާީނ ކޮމިޓީގަިއ މެންަބރުން އެުދވަހު 

ތިބި ޢަދަދަށް ބަލައި، ެއފަދަ ވޯޓެްއ ނެގުުމގައި ީވހާވެސް ގިަނ 

ން އެއީ ރަނގަޅުގޮތެްއކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިެވވޭގޮްތ ހެދު

 މުޤަްއރިރަށް ފެނިްއޖެ ހިނެދއްަގއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ 

ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުގެ ުހއްދަެއއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިެގން ތިން ބައްދަލުވުމަްށ  .125

ިކކުރުމަށް އެދި، ޮކމިޓީެގ މެންބަރަކު ހާިޒރުނުވެްއޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ޮކމިޓީން ވަ

 މުޤަްއރިރަށް މަިޖލީހަށް މަްއަސލަ ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

ސަބަބުން 

މަސައްކަތަށް 

 ދަތިވުން 

ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިުރވާންެޖހޭ ެމންބަރުން ހާޒިރުުނވެގެން، ުނަވތަ އެނޫންވެސް  )ހ( .126

ވަަނ  122މަސައްކަތް، ިމ ގަވާިއދުެގ ސަބަބަކާހުރެ، ކޮމިޓީެއއްގެ 

މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ުކރިއަށްގެންދިުޔމަށް ދަތިވާގޮތެއް ދިމާވެއްެޖ 

ޙާލަތެއްގައި، މަޖިީލހުން އެަކން ޙައްލުކޮށްދިނުން އެދި، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ 

 މުޤަްއރިރު ަމޖިީލހަށް އެކަން ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން މަޖިީލހަްށ މައްސަަލއެއް  މި )ށ(  

ހުށަހެޅިއްޖެަނމަ، އެވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ަމޖިލީހަށް ފެންނަ 
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 މައްސަލަ ހައްލުުކރާނީއެވެ. ގޮތަކަށް، އެ

ކޮމިޓީތަކުން 

 ކަންކަން ނިންމުން 
އި މެންބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުްނ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ މަްއސަަލތައް ނިންމުމުގަ )ހ( .127

އެކަމެއް ނިންމުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެެއވެ. މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤު ނުލިބޭ 

ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް 

 ައޣްލަބިއްަޔތުންނެވެ.ކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ  ތިބި، އެ ހާޒިރުވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު  )ށ(  

ބައިވެރިވެގެްނނުވާނެެއވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، 

 އެއްަގއި ދެކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގެއވެ.ލަމައްސަ 

ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްެވސް ބައްަދލުވުމެްއގައި ަނގާ ވޯޓެްއގަިއ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  

 ފަރާތުން އެހެން ެމންބަރަކަށް ޯވޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތު 

 ކަނޑައެޅުން 
 7މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއަކަށް ފޮުނވޭ މައްަސލައެއް، އެ ޮކމިޓީއަށް ލިބޭތާ  .128

ަމއްަސލަެއއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުްނގަޑިއަކީ ކޮބައިކަން ެއ ދުވަުހގެތެރޭގައި، އެ 

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި، ަމޖިީލުހގެ ރައީސަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް 

 އަންގާ ސުންގަޑިތައް، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް، މަިޖލީހަށް ިއޢުލާނުުކރަންވާނެއެެވ.

ކުޑަ ކޮމިޓީ 

 އުފެއްދުން 
ޓީއަކުން ކުރާ މަސަްއކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ޮކމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެްއ ކޮމި )ހ( .129

 އުފެއްިދދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އުފަްއދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މަިއ  )ށ(  

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ުހރިހާ ާބރުތަކެއް ލިބިގެންވާެނއެވެ.

ިނންމުމަކީ، މައި ޮކމިޓީއަށް ުހށަހަޅައި، މަިއ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުްނ ނިންމާ  )ނ(  

ކޮމިޓީން، އެ ނިްނމުމާެމދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންެޖހޭ ނިްނމުމެކެވެ. މަިއ 

ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ިނންމުން ޤަބޫލުުކރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ ަމއި 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުެމއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

ކޮމިޓީއަކުން، ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާުލކުރެވޭ ކަެމއް ހަާވލުކުރަްނވާނީ، ސާފުކޮށް  )ރ(  

އެނގެންއޮތް ަމސްއޫިލއްޔަތެްއ ކަނޑައެޅުމަށްަފހު، އެ ަމސްއޫލިއްޔަތެއް 
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 އަދާކުުރމަށެވެ.

ކޮމިޓީން އަާދކޮށް ނިމުމުން،  ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާުލކުރެޭވ ަމސްއޫލިއްޔަތެއް އެ )ބ(  

 ޓީ އުވުނީެއވެ.އެކުޑަ ކޮމި

ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭީނ ކޮމިޓީއެއްްްގެ ފަރާތުން އުަފއްދާ ޕެނެލެއް،  )ޅ(  

ޓާސްކްފޯހެއް ުނވަތަ އެ ކޮިމޓީގެ ތެރެއިން އުފަްއދާ އެއްެވސް ކޮމިޓީއެްއ 

 ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުަޑ ޔުނިޓަކަށެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ 

 ހުށަހެޅުން ލިޔުމެއް 
މަޖިީލހަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ިރކޯޑެއް ފޮނުވުމަށް އެންގޭ އިާދރާއަކުން، ފޮނުވަްނޖެޭހ  .130

ލިޔުމެއް ުނވަތަ ރިކޯޑެއް ޮފނުވުމަކީ ަޤއުމީ ަސލާމަތަްށ އުނިކަން އަތުވެދާެނ 

ކަމެއްކަމަށްވާަނމަ، އެލިޔުން، ނުވަތަ ރިކޯޑު ހުށަހަޅާނީ ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

ޓީއަށެވެ. އެއީ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަްނނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޮމި

 ކޮމިޓީންނެވެ. ރިކޯޑެއްކަުމގައި، ކަނޑައަޅާނީ، އެ

މީހުންގެ ބަޔާން 

 ނެގުން 
ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކުރެޭވ ީމހެއްެގ ބަޔާން ނެގުުމގައި ުނވަތަ އެީމހުންގެ ކިބައިްނ  )ހ( .131

ކޮމިޓީން ޢަމަލުުކާރނީ އަންނަނިވި  ، ސާފުކުުރމުގައި މަޢުޫލމާތު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުުކރެވޭ ީމހާ ާހޒިރުކުރުުމގެ ކުީރގައި، އޭނާާއ ކުރަންީވ  -1   

ސުވާލުތަކުެގ ބާވަތާއި، ުސވާލުތައް ކުރާޭނ އުޫސލު ކޮމިޓީން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

ކުރެވެމުްނދާ މަސަްއކަތަކާ ގުޅިގެން، ހާޒިރުކުރެޭވ މީހާެގ ކޮމިޓީން  -2   

 ކިބައިން ކުރަންވާ ުސވާލު ުކަރންފަށާނީ، ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިެރވެ.

ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު ކުަރން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކޮށްނިުމމުން، އެހެން  -3   

ުމޤައްިރރު ބަލައި، މެންބަރަކު ުސވާެލއް ކުުރމަށް ބޭނުންތޯ ކޮމިޓީގެ 

 ސުވާލުުކރުމަށް ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް ފުުރޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

ކޮމިޓީގެ ުމޤައްިރރާއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ސުާވލުކޮށް ިނމުމުން،  -4   

ކަމާގުޅޭ އިތުރު ަމޢުޫލމާތެއް އެމީހަކު ައމިއްަލއަށް ކޮމިޓީައށް ދޭން 
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 ޤައްިރރު ާސފުކުރަްނވާެނއެވެ.އޮތްތޯ، އެމީހެއްގެ ކިބައިން ކޮިމޓީގެ މު

ކޮމިޓީއަށް މީހަުކ ހާިޒރުކުުރަމށްފަހު، ދެެކވޭ ާވހަކަތައް، ައކުރުން އަުކރަށް  )ށ(  

 ޔައުމިއްޔާކުަރންވާނެެއވެ.

ކޮމިޓީއަށް މީހަކުދޭ ބަޔާނަކާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ  )ނ(  

އެކަމެއް ހުށަހެުޅމުގެ ކުިރން، އެހެން އެއްެވްސ އެހެންެވސް މީހަކު މަޖިީލހަށް 

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންުނވާނެއެެވ.

މީހަކު ާހޒިރުކޮށްގެން ޮކމިޓީން ނެގި ބަޔާނެއްގެ މުޅި ލިުޔން ނުވަތަ އޭގެ  )ރ(  

ޚުލާޞާއެއް މަިޖލީހަށް ހުށަހެުޅމަށް ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. ކޮމިޓީއަށް 

ހާިޒރުކޮށްގެން ނެގި ބަޔާނެއްގެ ތެރެއިން މަިޖލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ބައެއް މީހަކު 

ބެލުމުގެ ުހއްދަ ެއހެން ެމންބަރުންނަށް ދެވޭނީ، މަިޖީލހުގެ ރަީއސްގެ 

 އިޒުނައާއެކުަގއެވެ.

އެކުރަން ކަމެއް ހިނގާފަިއވާގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި، ތަޙްޤީޤެއް ފެށުމުގެ ުކރިން،  )ހ( .132 ހެކިބަސް ދިނުން 

އުޅެނީ ކޮން މަސައްކަތެްއކަން ސާފުކޮށް އެނގޭެނގޮތަށް، ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިުރ 

އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ. ހެކިަބސްދިނުމަށް އަްނނަ ީމހަކު ެއދިއްޖެަކމަށްވާނަމަ 

 ކޮމިޓީގެ ގަވާިއދުތަކަކީ އޭނާއަްށ ލިބެންވާނެ އެއްޗެެކވެ.

ދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުވާ މީާހއަށް، އޭނާެގ ވަކީލަކާއެުކގައި ހެކިބަސް  )ށ(  

ހާޒިރުެވވިދާނެެއވެ. ައދި ާޤޫނނުއަސާސީން އޭނާއަށް ލިބިޭދ ޙައްޤުތަކަކީ 

 ކޮބައިކަން އޭނާއަށް އެވަގުތުެވސް އަންގަިއދޭންވާނެެއވެ.

ގެ ވަީކލުން ކޮމިޓީއަށް ހެކިބަސްދިުނމަށް އަންނަ މީހުން ުނވަތަ އެީމުހން )ނ(  

ޢަމަުލކުރަމުްނދާ ގޮތަކުން، ަމޖިލީުހގެ ަޤދަރަށް ނުވަތަ ަޝރަފަށް އުނިކަން 

އަންނަފަަދ ކަމެްއ ނުވަަތ ސުލޫީކ މިްނގަނޑާ ިޚލާފު ޢަަމލެއް 

ހިންގަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެ ކޮިމޓީއަކުން އޭނާ ނުކުތުމަށް އެންުގމާއި މަިޖލީުހެގ 

އޭާނއާމެދު ފިޔަވަުޅ ، ށް އިުޢލާނުކޮށްޤަދަރަށް އުނިކަން ޭއނާ ގެެނސްފިކަމަ

 އެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފުުރޞަތު ލިބިގެންވެެއވެ.
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ކޮމިޓީއަށް މީހަކު ހެކިބަސްދިުނމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުުރމުން، އެމީހަކު އެ ޭދ  )ރ(  

ހެކިބަހަކީ ވަކި ީމހެއްގެ ައބުރު ގެއްލިގެން ިހނގަިއދާެނ ނުވަތަ ވަކި 

އަުތވެދާނެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ުކށެއް ކުރީކަމަށް މީހަކާެމދު ދެޭކގޮތަށް ބަދަލު

ދޭހަެވދާނެ ކަހަަލގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރިގެްނ ހިނގައިދާެނ 

ކަމެއްކަމަށްވާަނމަ، ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ބައްަދލުވުން ސިއްރު ބައްދަލުުވމަކަށް 

ބަދަލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮކިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަން އެހެންނަަމވެސް 

ކުރަންވާނީ ޮކމިޓީގައި އެކަންުކރުމަށް ނަގާ ވޯޓަކުން އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަން 

ފެނިއްޖެަކމަށްވާނަމަެއވެ. ކޮިމޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުުވމެްއގައި ހިނގާ 

ކަންކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު ާހމަކުރެޭވނީ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ދޫކުެރވޭނީ ކޮމިޓީން 

 އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފި ހިނދެއްަގެއވެ.

ސަރުކާުރގެ ރަްސމީ ހަިއސިއްަޔތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މީހަުކ އަންނަ އައުން  )ބ(  

ފިޔަވައި، ހެކިބަސް ދިުނމަށް މީހަކު އަްނނަކަމަށް ވާަނމަ، އެމީެހއްެގ 

ހެކިބަސް ލިުޔމުން ހުށަހަާޅއިރު، އެމީަހކާބެހޭ ޢާްނުމ މަޢުޫލމާތުވެސް 

 ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ގެ މުޤަްއރިރު ނުވަތަ ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު، ކޮމިޓީ )ޅ(  

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ެތދުބަހުން ހެކިބަްސދިނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް 

 ހުވާަލއިދެިވދާނެެއވެ.

ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަާކ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު ހާޒިުރ ކުރުމަށްޓަކައި  )ކ(  

ކުެރޭވނީ ކޮމިޓީގައި ނަގާ ވޯޓަުކން، ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުުވމަށް އަމުެރއް 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްޮކށްގެންނެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ހިންގުމުގެ އުސޫލު 
ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް އެ ކޮމިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަުލކުރަންވާެނ  )ހ( .133

 ިއޢުލާނުުކރަންާވނެއެވެ.އުސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުތައް އެ ޮކމިޓީއަކުން ލިޔެ 

މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ ެއއްވެސް ަގވާއިެދއް މަިޖީލހުގެ ަގވާއިާދ  )ށ(  

ފުށުއަރައިގެންުނވާނެއެެވ. ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެެވސް ގަވާިއދު، އެ ކޮމިޓީއެއް 

ދުވަހުގެތެޭރގައި ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ  30އުފަންވާ ުދވަހުން ފެށިގެްނ 
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 މެދުެވރިކޮށް ޝާިއޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 ިހންގުުމގެ އުޫސލުަކމުގައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގެ ގަވާިއދެވެ. ކޮމިޓީއެއްގެ )ނ(  

އެއީ، މަޖިލީުހގެ ގަވާިއދު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހިންގެން އޮތް 

ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީގެ ގަވާިއދު އަމިްއލައަށް  ނިސްބަތެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެ

 އިޢުލާުނކޮށްފައި ނުާވހާހިނދަކުެއވެ.

ކޮންމެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކީ އެ ކުަޑ ކޮމިޓީ ުއފެއްިދ ކޮމިޓީގެ ބަެއކެވެ. ައދި ކުަޑ  )ރ(  

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ އިރުާޝދާއި 

 ބާރުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ުއސޫލުތަުކގެ މަތިންނެވެ.

އްގެ މަަސއްކަތްތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް އެ ޮކމިޓީއެ )ބ(  

ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކިެއިކ ދިރާސާތައްކޮށް ތަޙްީޤޤުތައް އެ ކޮމިޓީއަށް 

 ފެންނަ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކުރެވިދާެނއެވެ.

ޚަރަދުކުުރމުގެ ޤަާރރު ުހއްަދ ދޭ ިނސްބަތެއްގެ މަްއޗަށް އެ ކޮމިޓީެގ  )ޅ(  

 ަރދުތައް ކުރެވިދާެނއެވެ.މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޚަ

އެއްވެސް ކޮމިޓީއަުކން ބައްދަުލވުމެއް ބާއްވަިއފިނަމަ، ނުވަަތ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެްއ  .134 ކޮމިޓީ ރެކޯޑު 

ހިންގަިއފިނަމަ، ނުވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަހެއް ޯހދަިއފިނަަމ، އަކުރުން އަކުރަށް 

ޔައުިމއްޔާއެއް ިލޔެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ކަންހިނގާ ދިަޔގޮތް އެނގޭެނ ތަފްސީލު 

 އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ރެޯކޑެއް ލިޔެ، ބަަލަހއްޓަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ދިންގޮތުގެ 

 ތަފްސީލު 
ގޮތަކަށް އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައި ުނވާހާިހނދަކު ކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓު ނަާގ  އެހެން .135

މައްަސލައެއްަގއި މެންބަރުްނ ވޯޓުދޭގޮތުގެ ތަފްސީުލ ޢާންމުކޮށް އެނގެްނ 

ހުންނާނެގޮތަށް ހަަމޖައްަސއިޭދންވާނެއެވެ. ވޯޓަށް އެހި މައްަސލަ ޢާްނމުކޮްށ 

އިޢުލާުނކުރުުމގައި ވޯޓަށް އެިހ މައްަސލައިގެ ތަްފސީާލއި ޯވޓަށް އެހި މައްަސލަިއެގ 

ން މެންބަރުންނާއި ެއކަާމ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ޚުލާސާއަކާއި ެއކަމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދި

 މެންބަރުންނާއި ވޯޓުގައި ބަިއވެިރނުވާ މެންބަރުންގެ ތަްފސީލުތަްއ ހާމަކުރަްނވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުންތައް 
ެއހެން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުންާނއި ކޮމިޓީން ހިންގަމުްނގެންާދ އެކިއެކި  )ހ( .136
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މީޑިއާއަށް 

 ހާމަކުރުން 
މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ޢާްނމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

ބަލަން ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް ވަދެޭވގޮތަށް ހުޅުވާލަްނވާެނއެވެ. ފޮޓޯނަގަްނ 

ބޭނުންވާ ނޫސްވެރިންނަށް އެަތނަށްވަދެ ފޮޓޯ ނަގައި، ރޭިޑއޯާއއި ޓެލެވިޜަންގެ 

އްދަލުވުން ެރކޯޑުކުރަން ޭބނުންވާނަމަ، އެ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ބަ

 ފުުރޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޢާންމުންނަށާއި މީޑިާއގެ މީހުްނނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމއް  )ށ(  

ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ، އެކަންުކަރންވާނީ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އަހައި، އެގޮތަށް 

ފާސްކޮށްގެންެނވެ. އެގޮަތށް ފާސްކުރެވޭީނވެްސ ތިރީގައިވާ 

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ:

ޤައުުމގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަެލއް ވެދާނެފަދަ ަމޢުޫލމާތު ހިއްސާކުެރޭވ  -1   

 ބައްދަލުުވމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ޢާންުމކުރުން އެކަީށގެންނުާވ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުުރމުގެ ދާއިާރގައި ހުރި  -2   

 މަޢުޫލމާތު ބަދަލުުކރެވޭ ބައްަދުލވުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

މީހަކު ފަޟީޙަތްވުމަށް، ުނވަތަ މީހަާކދޭތެރޭ ެދކޭގޮތް ުމޖުތަމަޢުަގިއ  -3   

ބަދަލުވުމަށް، ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް މީހުންގެ މެދުގަިއ 

ްއސާކުުރމަށް ބޭއްޭވ ހީވުމަށް ުފރުޞަތު ލިބޭ މަޢުޫލމާތު ހި

 ބައްދަލުުވމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

އެ ބައްދަުލވުމުގައި ޢާންމުޮކށް ހުޅުވާލަިއގެން ޤާނޫނަާކ ނުވަަތ  -4   

 މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދަކާ ިޚލާފުެވާދފަދަ ކަެމއް ކުރެވޭ ބަްއދަލުުވަމކަށްވުން.

އެއްވެސް މައްަސލައެްއ ކޮމިީޓން ބަލަމުންާދކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މައްަސލައެްއ  )ނ(  

ބޭއްވުމުގެ އެއްަހފްތާ ކުރިން އެ މައްސަަލއެއް އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚާއި 

ވަގުތު ކޮމީޓީގެ ުމޤަްއރިރު ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާނުުކރަންވާނެެއވެ. ކޮމިޓީެގ 

މަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ މުޤަްއރިރު ކޮމިޓީެއއްގެ ބަްއދަލުވުން ބޭްއވު

ތާރީޚަށްވުރެ ކުރިންެވސް ެއކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގން އެ މަްއސަލަެއއް 

ބަލަން ފަށަންވެްއޖެކަމަްށ ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ އެކަްނ ކުރެވިާދނެއެވެ. 
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 އެހެންނަަމވެސް، ތާރީޚަށް އައިބަދަލު ޢާްނމުކޮށް އިުޢލާނުކުރަްނާވނެއެވެ.

ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްަފިއ  ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުްނދާ މައްަސލައާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީން އެހެން  .137 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

 ނުވާހާހިނދަކު، ަމޢުޫލމާތު ދޭީނ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިެރވެ.

 ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ކަނަޑއެޅުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްިރރަށެވެ. .138 ކޮމިޓީ އެޖެންޑާ 

 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު  .30

އެއްވެސް ޮކމިޓީއަކުން އެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތާ ގުޅޭގޮުތން ޚަރަދެއް  )ހ( .139 ޚަރަދުކުރުން 

ކުރަންޖެިހއްޖެ ަކމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ުކރާނީ އެކަމަށްޓަަކއި މަޖިީލހުން 

ފާސްކުރާ ޤަާރރަކުންނެެވ. މަިޖލީހަށް އެ ަޤރާރު ހުށަހަޅާނީ ޢާންމު ކޮމިީޓގެ 

ހުއްދަާއއެކުގަެއވެ. ކޮމިޓީއަކުްނ ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށް ބަލައި، ފާސްކޮށްފައިާވ 

ޚަރަދުކުުރމުގެ ަޤރާރެްއގައި ިހމެނިގެންވާ ފައިާސއަށްވުރެ ިގނަ ޢަދަެދއްެގ 

ފައިސާ ޚަަރދުކުެރވިއްެޖ ކަމަްށވާނަމަ، ަމޖިީލހަށް ސަޕްލިެމންޓަރީ ހުށަހެޅުެމއް 

ކުެރވިދާެނއެވެ. ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅައި، އިތުރު ބަޖެޓު ފާސް

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިާސގެ ޢަަދދު؛ -1   

 ފުރަތަމަ ާފސްކުރި ޤަރާުރގައި އެ ފައިސާ ހިމެނިަފއިނުވާ ސަަބބު. -2   

ޚަރަދުކުރުމަށް ދެޭވ ހުއްދައިގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީއަކަށް  )ށ(  

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުަވއްަޒފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާަރާއއި ކޮމިޓީއަށް 

ހޯދަންެޖހޭ ތަކެއްޗާއި ޮކމިޓީެގ ޚިދުމަތުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް 

އި ހިނގާ ޚަަރދަށް ދޭންޖެޭހ އުޫޖރައާއި ޮކމިޓީްނ ވަކިކަމެްއ ކުުރމަށްޓަކަ

ފައިސާ ހިމަނަްނވާނެއެވެ. އަިދ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުްނވާ ވަީސލަތްތައް 

ހޯދުާމއި ކޮމިޓީގެ މުވައްަޒފުންަނށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭެނ 

 ވަސީލަތްތައް ޯހދުމަށް ހިނގާ ަޚރަދުތައް ހިަމނަންވާނެެއވެ.

އި ާރްއޖޭންބޭރަށް ކުރާ އާޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ތެރޭގަކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރާއް  )ނ(  

ދަތުރުތަކުގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ 
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މުވައްަޒފަކު ކުރާ ދަތުރުތަކުަގިއ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ުއސޫލު ަމިޖލީހުގެ ަރއީސް 

އިޢުާލނުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެއްެވސް މެްނބަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައަޅައި، 

މުވައްަޒފަކަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރާްއޖޭެގ 

ސަރަޙައްުދގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭްނ ބޭރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޢާންުމ ޤާނޫނުތަކުގެ 

ުތރު ފަިއސާ ދަށުން ދުަވހަކަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ޢަަދދަށްވުރެ އި

 ދީގެންނުވާެނއެވެ.

ކޮންމެ މެންބަރަކުެވސް ނުވަތަ މުވައްަޒފަކުވެސް ކޮމިޓީގެ ދަތުެރއްކުރުމަށްަފހު،  )ރ(  

ދަތުރު ދިޔަތަނަކާއި، ގަިޑއަކާއި، ދުވަހަާކއި، އެ ދަތުެރއް ނިުމނު ދުވަަހކާއި، 

ގައި ުކރި ކޮންމެ ުދވަހަކަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ޚަރަދުެގ ތަފްީސލާއި، އެ ަދތުރެއް

ކަމަކާއި، ދަތުުރފަތުރަށް ހިނާގދިޔަ ޚަރަދާއި، ަރސްމީ ބޭނުްނތަކަށް ކުރެވުނު 

ޚަރަދާއި، ކެއިންބުއިމަށް ކުެރުވނު ޚަރަދު ސާފުކޮށް އެނޭގެނގޮތަށް ބަޔާނެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  .31

ކޮމިޓީ 

 ބައްދަލުވުންތައް 
 ބައްދަުލވުންތައް ބެހިެގން ވަނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ.ކޮމިޓީގެ  .140

 ޤާނޫނު ެހދުމާ ގުޅޭގޮތުން: )ހ( 

ކޮމިޓީގައި ދިާރސާކުެރވެމުްނދާ ބިލެއްގައި ހިެމނޭ ސިޔާސަތުތަކާއި    

ބިލުްނ ހާސިުލކުރުމަށް ައމާޒުކޮށްަފއިާވ މަްޤޞަދުތަކާ  އުސޫލުތަކާިއ އަިދ އެ

ކަމާބެޭހ ސަުރކާުރގެ އިާދރާތަކާއި ާޢންމު ފަުރދުންނާއި ބިުލގެ ގުޅޭގޮތުން 

މައުޟޫާއގުޅޭ މާިހރުން ހާޒިުރކުރުމަށްފަހު ެއމީހުްނގެ ވިްސނުން ހުރިގޮތް 

 ކޮމިޓީއަށް ހޯދިދާެނއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކުރެޭވ ީމުހންގެ ތެރޭގަިއ މަިޖލީުހގެ މެންބަރުންނާއި    

ނާއި މުަވއްޒަފުންާނއި މަްއސަަލއާ ގުޅޭގޮތުްނ ސަރުކާުރގެ ިއދާރާތަކުގެ ވެރިން 

ޝައުުޤވެިރވާ ަޖމްޢިއްާޔ ަޖމާޢަތްތަކާއި ިސވިލް ސޮސަިއޓީއާއި ކަމުެގ 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ މާހިރުންާނއި އެ ބިލުގެ އަސަުރކުރާނެ ފަުރދުން 
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 ހިމެނެއެެވ.

 ބައްދަލުވުން:މަސްޫއލިއްޔަތު އުުފލާގޮތް ބެލުަމށް ބާއްވާ  )ށ(  

މަސްޫއލިއްޔަތު އުުފލާގޮތް ބެލުމަށް ނުވަތަ ސަުރކާރުން ހިންގަމުްނގެންާދ    

މަޝްޫރޢެއް ޕްރޮްގރާމެއް ނުަވތަ ވަކި ކަމަކާމެދު ޢަަމލުުކަރމުންދާ ގޮތެއް، 

ކަމާގުޅޭ ޤާޫނނުގެ ައލީގައި ުނވަތަ ކަމާގުޅޭ ސިާޔސަތުގެ ައލީގައި ބެުލމަށް 

 ަނމަ، މިބާވަތުގެ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެެވ.ކޮމިޓީއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ބާވަތުގެ ބައްަދލުވުުމެގ ބޭނުމަކީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ސަރުާކރުން    

މަސައްކަތްކުަރމުންދަނީ ަމޖިީލހުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ޤާޫނނުގެ ނިޔަތާ 

ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ލަޙަތު އެންމެބޮޑަށް ގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޞްއެއް

 ގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

މިފަދަ ބައްަދލުވުންތަކުގެ ތެރެިއން ހާސިލުކުެރވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ    

ނެރެވޭގޮތަށް ސަރުކާުރގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާއި އިްޤތިޞާދުކޮށްގެްނ 

ާހސިލުުކރަން ބޭނުންާވ މަސައްކަތްކުުރމާއި ހާިސލުކުރަްނ ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާިއ 

 ނިޔަތާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުވުން ހިމެނެެއވެ.

 ވަކިކަމެއް ތަޙްީޤޤުކުުރމަށްޓަކައި ބައްދަލުވާ ބައްަދލުވުން: )ނ(  

މި ބާވަތުގެ ބައްަދލުވުުމގަިއވެސް ޤާޫނނެއް އެުކލަާވލުުމގައި ނުވަތަ    

ސަރުކާރުްނ މަްސއޫިލއްޔަތު އުުފލާތޯ ބެލުމަށް ބާއްާވ ބައްދަުލުވންތަކާ އެއްގޮތް 

 ސިފަތަކެއް ިހމެނެއެވެ. 

މައިގަނޑު ތަފާތަކަށްވާނީ މަޖިީލހުގެ ފަރާތުން ކަމެއް ތަޙުޤީޤުުކރުމަށް އޮންނަ    

. ސަރުކާރުގެ ަރސްީމ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަުރކާުރގެ މުވައްަޒފަކު ނިޔަތަށެވެ

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިްއޖެ ޙާލަތްތަކެއްގައި، 

އޭނާއާމެދު ުއފުިލފަިއވާ ތުހުަމތާގުޅިގެން ކަން ހިނާގދިޔަގޮްތ ބެލުމަށްޓަކައި 

 ކޮމިޓީން ބައްދަލުުވން ބޭއްވިދާެނއެވެ.

ޭވ ވަނީ ކަމާގުޭޅގޮތުން ފާހަަގކުރެ މިފަދަ ބަްއދަުލވުންތަކުގެ ަނތީޖާއަކަށް   
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 މައްަސލަތަކަށް ވީހާވެސް އަވަަހށް ޤާނޫނުތައް އެކުލަާވލުެމވެ.

 ރުހުމާއި މަްޝވަރާ ދިުނމުެގގޮތުން ބައްދަލުވުން: )ރ(  

މިއީ، ޤާޫނނުއަާސސީގެ ދަށުން ދަުއލަތުގެ އެްނެމ އިސްެވރިޔާ    

ރަްނޖެހޭ ަމޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުުރމުގައި ަމޖިލީުހގެ ރުހުްނ ޢައްޔަންކު

ދިނުމަށް ނުވަތަ މަްޝވަރާައށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް ބަލައި، 

 ދިރާސާުކރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްަދލުުވމެވެ.

 ަކމެކެވެ. އެއީ: 2މިފަދަ ބަްއދަލުުވންތަކުގެ މައިަގނޑު އަމާޒަކަށްވެަފއިވަނީ    

ހުށަހެޅޭ ަފރާތުން ހަާވުލވުމަށް ތައްޔާރުަވމުންދާ މަޤާުމެގ  -1   

މަސައްކަތްތަކާއި އެ އިާދރާައކާއި އެ ދާއިރާެއއްގެ މަަސްއކަތްތަކާ 

ބެހޭގޮތުން ހޯޭދ ަމޢުޫލމާތުތަކެއް ހޯުދމާއި ެއ ަމސައްކަތްތަކަށް އެމީަހުކ 

 ކިހާވަަރކަށް ފަރިތަވެ ތައްޔާރުެވފައިވޭތޯ ބެލުމާއި؛

 އޭނާގެ ޤާބިލުަކން އެކަމަށް ުހިރވަރު ބެލުން. -2   

ކޮމިޓީތަކަށް 

 މައްސަލަ ފޮނުވާގޮތް 
މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުުކރެވޭ ކޮްނެމ ބިލެއް ނުވަތަ ޤަާރރެއްގެ ދެިލކޮޕީ ނުވަތަ އެހެންވެްސ  .141

މައްަސލައަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެްއ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން އެ މައްަސލައަކާގުޅޭ ދާއިީމ 

ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިީލހުގެ ރަީއްސ އެ މައްސަލައެއް ޮފނުވަންވާެނއެވެ. ބުނެވިދިޔަ ގޮތަށް 

ޢަމަުލކުރުުމގައި މަްއސަަލއެްއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގައި ައންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުެރ 

 ގޮތަކަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ަޢމަލުކުެރވިދާެނއެވެ.

ީސގޮތުން ލިބިފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް އެ އެ މައްަސލައަކާގުޅޭ އިޚްތިާޞޞް އަސާ )ހ(  

 މައްަސލައެއް ފޮުނވުން.

އަސާސީގޮތުން އެ ަމއްަސލަައކާގުޅޭ އިޚްތިޞާޞް އޮތް ކޮމިޓީއަށް އެ  )ށ(  

މައްަސލަ ފޮނުުވމާއެކުއެީކގަިއ އެ މައްސަަލއިގެ ބައެއް ބެލުމަށް އެހެން 

 ކޮމިޓީއަކަށްވެސް ފޮުނވުން.

މައްަސލައިގެ އަާސސީ އިޚްިތޞާްޞ އޮތް ކޮމިޓީއަކަށް ެއ މައްަސލައެއް  )ނ(  

ފޮނުވުމަށްަފހު އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، އަނުބރާ މަޖިީލހުގެ 
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ރައީސަށް ފޮނުުވމުން އެހެން ޮކމިޓީއެއްގެ ަމޝްވަރާ އެ މަްއސަލައަށް ނުވަތަ 

 އެ މައްަސލައިގެ ބަޔަކަށް ހޯދުްނ.

މައްަސލައެއް ލިބުމުން އެ ަމއްސަލަިއގެ އެިކ ބައިތައް ެއކި ކޮމިޓީތަކަށް  )ރ(  

 ފޮނުވުން.

ހުއްަދއާއެކު  ގެން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ަމޖިީލހު އެ މައްަސލަ ބެލުމަށްޓަކައި ަވކި )ބ(  

 އެކުލަާވލާ އެ ކޮމިޓީއަށް އެ ަމްއސަލައެއް ފޮނުވުން.

 ެއ މަްއސަލަައކާ ބެހޭޮގތުން ކޮމިޓީއަށް މައްަސލައެއް ޮކމިޓީއަށް ފޮނުުވމުގައި )ޅ(  

 ފެންނަގޮތެއް މަިޖލީުހގެ ރަީއަސށް އަންގަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެްއ ބަޔާންކުރުން.

 ޤަރާރު  .32

ޤަރާރު ާފސްކުރަނީ ަމޖިީލހުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ އުޫސލުތަްއ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި،  .142 ޤަރާރުގެ ބާވަތް 

ހިްނގުމުގެ އުޫސަލށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ފާްސކުރުމަށާއި، މަިޖލީހުެގ މަޖިީލހުގެ 

ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކާއި އަދި ަމޖިީލހުން ަކމަކާ ދޭތެރޭަގއި ދެކޭގޮތް ހަމަެއކަިނ 

 ހާމަކުުރމަށްޓަކައެވެ.

ބިލުގެ އުސޫލު 

 ހިންގުން 
އުޫސލަކީ ާޢންމުގޮތެއްގައި ިބލުެގ މަޖިީލހުގައި ޤަާރރުގެ ަމއްޗަށްވެސް ހިނގާނެ  .143

މައްޗަށް ހިނގާނެ ުއސޫެލެވ. އަދި ަޤރާރާ ބެހޭގޮތުްނ ޢަމަލުުކރެވޭީނވެްސ 

 ބިލާބެހޭގޮތުން މަިޖލީހުަގއި ޢަަމލުކުރާ ުއސޫލުންެނވެ.

ޤަރާރާއި ބިލާ ހުރި 

 ތަފާތު 
އަޅާބަލާއިުރ މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންބަަރކަށްވެސް ޤަާރރެއް ހުށަހެޅިާދނެެއވެ. ބިލަކާ  .144

 ތަާފތު ހުރެއެވެ. އެއީ: 2ޤަރާެރއްގައި ަމއިގަނޑު 

 ޤަރާުރގައި ބިލާ ޚިާލފަށް ދީބާާޖއެއް އެކުެލވިގެންުވމާއި؛ )ހ(  

އެ ޤަާރރު ފާސްުވމުން، ބިލު ތަޞްީދޤުކުުރމަށް އޮްނނަ އުޫސލުން  )ށ(  

 ތަޞްދީޤުުކރުމަށް ފޮުނވަންނުެޖުހން.
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 ކުއްލި މައްސަލަ   .33

ެއޖެންޑާަގއިވާ ކަންކަްނ  ޖަލްާސއެއް ހިނގަމުްނދަނިކޮށް، ޖަލްސާެއއްގެ )ހ( .145 ކުއްލި މައްސަލަ 

މަކަށް ގެނެސް، ރައްޔިުތންގެ ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަްޞލަަޙތު ހިމެނިގެންވާ ހުއްޓު

މުހިންމު ކަެމއް، ކުއްލި މަްއސަލައެްއގެ ގޮތުގައި، ޖަްލސާައކަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 މެންބަރަކަށްެވސް ލިބިގެންެވއެވެ. ފުުރޞަތު ކޮންމެ

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުށަހެޅޭ ކުއްލި މައްަސލައަީކ، ރައްޔިތުންގެ  )ށ(  

ޑުކަެމއް ކުއްލިއަކަށް ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަްޞލަޙަތަށް ސީދާ އަސަުރކުރާަފދަ ބޮ

ސަރުާކރުން ން، އެ ަކމެއް ސަރުާކރުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެނަުއމަށާިއ، ދިމާުވމު

އެކަމާެމދު އަޅާފައިވާ ނުވަތަ އަޅާފައިނުވާ ފިަޔވަޅަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން، 

ގަވާއިުދގައި އޮްނނަ އުސޫލުްނ  އަދި، މަްއސަލަ ހުށަހެޅުަމށް މި

ހުށަހަޅައިފިަނމަ، އެކަމުެގ މުޢާލާތް ކެނޑިދާނެތީ، ނުވަތަ ވަގުތު 

 ފާއިތުވެދާނެތީ، ހުށަހަޅާ ަމއްަސލައެކެވެ.

ލި މައްސަލަ ކުއް 

ހުށަހެޅުމާއި 

 ބަހުސްކުރުން 

ކުއްލި ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅުަމށް ބޭނުންވާ މެންބަރަކު، ެއ މައްަސލައެްއ  )ހ( .146

ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު، މަިޖލީހުގެ ަރއީސް ދިުނމުން، ެއ މައްސަލަެއއް 

 އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާީނއެވެ.

ހުށަހެޅިްއޖެނަމަ އެ މައްަސލައަާކމެދު ބަހުސްކުރުމަްށ ކުއްލި ަމއްަސލައެއް  )ށ(  

ފެނޭތޯ މަިޖލީހުަގއި ވޯޓެއް ނަަގންވާނެއެވެ. އެވޯޓު ނަގާީނ ބަުހސަކާ ނުަލއެވެ. 

މިގޮތުން ނަގާ ވޯޓުގައި މަޖިީލުހގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނީ، އެ މައްސަލަައކާމެުދ 

ިއ ހިމަާނފައިާވ ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ުދވަހުެގ އެޖެްނޑާގަ

ކަންކަމުގެ ތެޭރން، ާއދައިގެަމތިން ހިނގާ ަކންކަން ފިޔަަވއި، ޖަްލސާެގ 

 އެޖެންޑާ ހުއްޓުަމކަށް ގެނެސް، އެ މައްަސލައަކާެމދު ބަހުސް ުހޅުވާލާނީެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި އާދަިއގެ  )ނ(  

އެވަނީ، ޙަްމުދ ޞަަލވާތާއި،  ކަުމގައި ބުނެފައިމަތިން ހިނގާ ަކންކަން 

ސުވާާލއި، ޕެޓިޝަނާއި، ަވޒީަރކު ނުވަތަ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ބަޔާނަށެވެ. އަދި 
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 ޖަލްާސއަކަށް އެޖެންޑާ ުކރެިވފައިވާ ަމއިގަނޑު ކަްނކަން ކަމަށް ބުނެފައި

އެވަނީ، އާަދއިގެ މަތިން ިހނގާ ކަންކަުމގެ ބޭރުން، ސަރުކާރުްނނާއި، 

 ންބަރުންގެ ަފރާތުން މަިޖލީހަްށ ހުށަހެޅުމަށް، އެޖެންޑާކުެރވޭ ަކންކަމަށެވެ.މެ

ކުއްލި މައްސަލައިގެ 

 ބަހުސްގެ ވަގުތު 
ކުއްލި މަްއސަަލއެއްގެ ބަުހސަށް ދެވޭ ވަގުތު، މަިޖީލހުން އެހެން ގޮތަކަްށ  .147

ނުވާނެއެވެ. މަްއސަަލ ގަޑިއިރަށްވުރެ ިދގުވެގެން  1ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، 

މިނެޓެވެ. އަިދ  7ހުށަހެޅުމަށް، އެ މަްއސަލަ ހުަށހަޅާ މެންބަރަށް ގިަނވެގެން ެދވޭނީ 

މައްަސލައަާކމެދު ާވހަަކދެްއކުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ޮކންެމ މެންބަރަކަށް ދެވޭީނ  އެ

 މިނެެޓވެ. 3ގިނަވެގެން 

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގެ 

 ނަތީޖާ 

އްގައި ވޯެޓއް ނެގުމެއް ނުވަތަ ަޤރާރެްއ ފާސްކުުރމެއް ނުވަަތ ކުއްލި މަްއސަަލއެ .148

އެނޫންވެްސ ނިންމުންތަކެއް ިނންމުމެއް ޯނންނާނެއެވެ. އެ ަމއްސަލަިއގެ ބަުހސުން 

 ދޭހަވާނީ، ެމންބަރުންގެ ޚިޔާލު، މައްަސލައިގައި ހުރިގޮތެވެ.

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 

 މައްަސލައެއް ކުްއލި މަްއސަަލައކަށްވާނީ އަންނަނިވި ިސފަތައް ފުރިަހމަވުމުްނނެވެ. .149

 ައދި ؛ އެ މައްަސލައިގައި ބަޔާންުކރާަކމެއް ދިާމވީ ކުއްިލއަކަށް ކަމުަގއިވުން )ހ( 

ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ަޤއުމުެގ މަްޞލަޙަތަށް ސީދާ އަަސރުކުރާ ކަަމކަށް  )ށ( 

 ައދި ؛ އެކަންވުން

އެ މައްސަަލއަކީ، އޭގެ ޒާތުގަިއ، މަޖިލީުހގެ މަސައްކަތް އެަކެހރިކުރުމަށްަފހު  )ނ(  

 ައދި ؛ ކަމަކަށްވުން ވާހަކަަދއްކަންެޖހޭ ަފދަ މުހިްނމު 

ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުީސދާޮގތުން ނަމަވެސް ަސރުކާރުްނ އުފުލަްނޖެޭހ  )ރ(  

 އަދި ؛ ޒިންމާއަކާ ގުޅުން ހުރި ކަަމކަށްވުން

 ައދި ؛ ޝަީރޢަތުގައި އޮތް މައްަސލައަާކ ގުޅޭ ކަމަކަށްނުވުން )ބ(  

ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ވަކި ކަމަކަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ކަމެއްކަމުގަިއ  )ޅ(  

 އަދި ؛ ވުން

 އަދި ؛ ޙަޤީޤަތެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކަށްވުން )ކ(  
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މައްސަލަެއއްގައި ހިނގާެނ ބަހުސާގުޅޭ ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް ނުވަތަ  )އ(  

 އަދި ؛ މަޢުޫޟއަކަށް އޮތް މައްަސލައަަކށް ނުވުން

ދަުއރުގައި މަިޖލީހުަގިއ ބަހުސްކޮށްފަިއވާ މަްއަސލައެއް ައލުން  އެ )ވ(  

 އަދި ؛ އުފަންކުުރމަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަަލއަކަށް ނުވުން

ވާހަަކދައްކާނެ ަމއްަސލަައކާ ގުޅޭގޮތުން ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަިޖލީހުަގއި  )މ(  

؛ ދުރާލާ ެއއްޗެއް ބުނުމުގެ ބޭުނމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ަކމުގައި ނުވުން

 އަދި 

 އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަލަެއއް ހުށަެހޅުން ކަމުގައި ނުވުން. )ފ(  

ކުއްލި މައްސަލަ 

 ހުށަނޭޅޭ ވަގުތު 
 ހުށަހެޅުމަށް ިމ ގަވާއިދު ހުއްދަުނކުރާ ވަގުތުަތކަކީ:ކުއްލި މަްއސަލަ  .150

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިިލސް ހުުޅވައިދޭ ަޖލްާސގެ ވަގުތު. )ހ( 

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ މަާޤމުން ދުރުކުުރމުގެ ަމއްަސލައެއް ކުިރއަށްދާ ވަގުތު. )ށ(  

 އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ މައްަސލަ ކުރިައށްދާ ވަގުތު.ވަޒީރަކާެމދު  )ނ(  

 ބަޖެޓު ޖަލްސާ ހިނގާ ވަގުތު. )ރ(  

ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ކުއްލި މަްއސަަލއެއް ހުށަހެުޅަމށް މި ގަވާއިދު ހުއްދަުކރަނީ ައންނަނިވި ަޝރުޠުތަކުގެ  .151

 މަތިންނެވެ.

 ޖަލްާސއަކަށް، އެފަދަ ެއއް މަްއސަލައަށްުވރެ ގިނަ މަްއސަލަ ުހށަނޭޅުން. )ހ( 

އެފަދަ މަްއސަަލއެއްގައި ަމޝްވަާރކުރެވޭނީ ަހމައެކަިނ ހުށަހެޅިފައިާވ  )ށ(  

 މައްަސލައަށް ކަމުގަިއވުން.

އެއް މައްަސލައަށްވުރެ ގިަނ މައްސަލަިއގެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވާަނމަ، އެ  )ނ(  

ޖަލްާސއަކަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްަސލަ ުގރުއަތުން ނެގުާމއި، ދެްނ ހުރި ަމއްަސލަ 

 ފަހުގެ ޖަލްާސއަކަށް ގެންދިޔުން.

ނޯޓިސް ދީގެން ހުށަހަޅަންެޖޭހ ފަދަ ަމއްަސލައެއް ިހމެނިެގންވާ ބަހުސަކަށް  )ރ(  

 ކުއްލި މަްއސަަލއިގެ ބަހުސް ުނވުން.
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ކުއްލި މައްސަލަ 

އެޖެންޑާ ނިމުމުން 

ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމާއި ވަގުތު 

 އިތުރުކުރުން 

 ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ކުއްލި މަްއސަލައެއް ނިންުމމަށް މި އެހެން .152

ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ ަވގުތު ހަމަވުމުން، އެ މައްަސލަިއގެ ބަހުސް ނިުމމަކަްށ 

، އެ އެެޖންޑާ ުކރިއަށް ގެންެދވޭނެއެވެ. އައިސް، ެއޖެންޑާ ުހއްޓުމަކަށް އައި ިހސާބުން

އަދި އެ ަޖލްސާައކަށް އެޖެންާޑ ކުރެވިަފއިވާ ކަންަކމަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު، ެއ 

ޖަލްާސގެ ަވގުތަށް އިތުރުކުެރވިގެންދާެނއެވެ. މިގޮތަށްވެްސ ޖަްލސާއެއްެގ ވަގުުތ 

 ަގޑިއިރަށެވެ. 1އިތުރުކުރެވޭނީ ިގނަވެގެން 

 އިމްތިޔާޒު  .34

އިމްތިޔާޒުގެ 

މައްސަލަ 

 މުހިންމުވުން 

އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަލަތަކުަގއި އެންމެބޮޑު އިސްކަެމއް ދޭނީ މުޅި މަޖިީލހުެގ  )ހ( .153

ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒަކަށް ޖުމްލަގޮތުގައި އުނިަކން އަންނަ ކަންކަމަށެވެ. 

 ތެރޭަގއި މަޖިީލހުެގ މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިަކން އަންނަ ކަންކަމުގެ

ރައްކާތެރިކަާމއި މަިޖލީުހގެ ަޤދަރާއި ަމޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަުކގެ ޞައްޙަކަްނ 

 ހިމެނިގެްނވެއެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު އިްސކަެމއް ދޭނީ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުްނގެ ޙައްޤުތަކާއި  )ށ(  

މެންަބރެްއގެ ދާއިާރއެއް އަބުރަށް އަންނަ އުނިކަމަެށވެ. އެއީ، އެ 

ޔަތުން އަދާުކރާ ވާޖިބާ ގުޅޭގޮތުން ުކރުމުގައި މެންަބރެއްެގ ހައިސިއްތަމްސީލު

 މެންބަރެއްގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ކަންަކަމށެވެ.

އިމްތިޔާޒަަކށް އުނިކަމެއް މަޖިީލހުގެ ޙަްއޤަކަށް ނުަވތަ މަޖިލީުހގެ  )ހ( .154 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

އަތުވެއްޖެކަުމގެ މަްއސަަލއެއް ހުށަހެޅުމަށް ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާިއ 

މަިޖލީުހެގ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން އެިދއްެޖހިނދެްއގައި

ޖަލްާސއެއްގައި ުކރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ެއހެންުހރިހާ ަކަމކަށްވުރެ އެންމެ 

 ކަމެއް ދޭނީ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ.ބޮޑު އިސް

މަޖިީލހުގެ މެންބަަރކު މަިޖލީުހގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށް  )ށ(  

މައްަސލައެއް ހުށަހަޅަން ޭބނުންވެއްޖެ ކަުމގައިވާަނމަ، މަޖިިލސް ވަކި 

ން ވަގުތަކަށް ނިންމުމަށް އަދި ަމިޖލީހުން ކުިރއަށް އޮތް ދެ ދުވަަހށް ކޮންމެހެ
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ނިންމުމަށް ހުރި މައްަސލަތަަކށް އުނިކަން ނާންނާނެގޮތަށް އެ އިމްތިޔާޒުގެ 

 މައްަސލައެއް ހުށަހެުޅމަށް  ފުުރޞަތު ދެވިދާެނއެވެ.

އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައަާކމެދު ބަހުސްކުރުމަށް ހުުޅވާލެވޭ ވަުގތު އަންނަނިވި މީހުންެގ  .155 ވަގުތު ބެހުން 

ުހގެ ރައީސް ބަހާލައި، އެ މީސްމީހުންނަށް ހަަމަހަމ މެދުގައި ަހމަހަަމއަށް މަޖިލީ

 އުސޫލަކުން ވަގުތު ދޭންވާެނއެވެ.

 މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް. )ހ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަުރންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  )ށ(  

 މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މެންބަަރކަށް.

މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ދިާމވާ އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުަށހެޅިއްޖެ ކަުމގައިވާަނމަ،  .156 ޒާތީ އިމްތިޔާޒު 

އެކަމަށްވެސް، މަިޖލިސް ވަކި ގަޑިއަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަްށ 

 އިސްކަންދިުނން ނޫން އެހެން ުހރިހާ ކަމެްއގެ މައްޗަށް އެަކމަށް އިސްކަންެދވޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ 

 ނޯޓިސް 
އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ މެންބަރު، އެ މައްސަލަިއގެ  )ހ( .157

 15ނޯޓިސް، އެ މައްސަލައެއް ުހށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޖަލްސާއެްއ ފެށުމުގެ 

ކުރިން، ަމޖިީލހުގެ ރައީސަށް ދޭންވާނެެއވެ. އެ ނޯޓިހުގަިއ ެއ މައްަސލައިެގ 

ާސފުކޮށް، ުކރުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ެއ މައްަސލައިގެ  ބާވަތާއި، ދާއިރާ

މަޢުޫލމާތު، އެހެްނ މެންބަރުްނނަށާއި، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭނީ އެަކމެްއ 

 މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުމަށްަފހުގަެއވެ.

އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައަކީ، ެއއްވެސް ލިުޔމަކާ ގުޅޭ މަްއސަލައެއް ަނމަ،  )ށ(  

 މައްަސލައިގެ ނޯޓިާހއެކު، އެލިުޔމެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މިނެޓަށްވާފަހުން ލިބޭ ނޯޓިސް، އެއީ، ވިދިގެްނ  15ޖަލްާސއެއް ފެށުމުގެ  )ނ(  

އަންނަ ދުަވހު އޮންނަ ަޖްލސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިން ނޯޓިހެއްކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ގަާވއިދު ހުއްދަުކަރނީ އަންނަނިވި  މަްއސަަލއެއް ހުަށހެޅުމަށް މިއިމްތިޔާޒުގެ  )ރ(  

 ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ.



121 
 

ޖަލްާސއަކަށް، އެފަދަ އެްއ މައްސަލައަށްުވރެ ގިނަ މައްަސަލ  -1   

 ހުށަނޭޅުން.

ުދވަުހގެތެރޭގައި ހިނގާަފއިވާ ަކމަކާ ގުޅޭ ަމއްަސލައަކަްށ  7ވޭތުވެދިޔަ  -2   

 ވުން.

 މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރުްނގެ އިމްތިޔާޒާގުޅޭ  މައްަސލައަކަށްުވން. -3   

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުށަހެުޅމަށް ބޭނުންވާ  )ބ(  

މެންބަރަކަށް އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު، މަޖިލީުހގެ ރައީްސ 

 އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާނީއެެވ.ދިނުމުން، އެ މަްއސަަލއިގެ ޚުާލޞާ 

އެ މައްަސލައަކީ، މި މާްއާދގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަްއ ފުރިަހމަނުވާ  )ޅ(  

މައްަސލައެއް  މައްަސލައެއް ަކމުގައި ަމޖިީލުހގެ ރައީސަށް ެފނިއްޖެަނމަ، އެ 

ހުށަހެޅުމަށް ދިްނ ނޯޓިްސ އިއްވައި، އެ ަމއްަސަލއެއް މަިޖީލހަށް 

ގަވާިއދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުުޠ  މައްސަލައަކީ، މި ހުށަނާޅާނެކަން، ނުވަތަ އެ

 ފުރިަހމަނުވާ ަމއްަސލައެއްކަން ހާމަކުރަްނވާނެއެެވ.

އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަަލއެްއ ހުށަހެޅިއްޖެަނމަ ެއ މައްަސލައަކާެމދު  )ކ(  

ތުން ނަގާ ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަިޖލީުހގައި ވޯޓެއް ނަގަްނވާނެއެެވ. މިގޮ

ވޯޓުގައި މަިޖލީުހގެ އަްޣަލބިއްޔަތު ލިބުނީ، އެ މައްސަލަައކާމެުދ 

ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށްވާަނމަ، އެ މައްސަަލއެއް ކުރިއަށްގެްނަދންވާނެއެވެ. އެ 

މައްަސލައަކާެމދު ބަހުްސކުރުމަށް މަިޖލީުހެގ އަޣްލަބިއްޔަތު 

 ުޢާލނުކުރުމުން، އެ ނުލިބިއްޖެކަމަށްވާަނމަ، އެކަްނ މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އި

 މައްަސލަ އެާހހިސާބުން ނިމުނީެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުަށހެޅުަމށް މަޖިލީހުެގ  )އ(  

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިްއޖެނަމަ، އެ މައްަސލައަާކމެދު ބަުހސްޮކށް، މަޖިލީހަށް 

ތާއީދު ލިބިެގން، މަޖިީލހުން ފެންނަ ގޮތެއް ނިްނމަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ ހުށަހެޅި 

ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެްއގައި، ެއ މައްސަލަ ބަލައި، ިދރާސާޮކށް، މަޖިލީހަށް 

އިްމތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށްވެސް އެ މައްސަލަެއއް  ،ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް
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 ފޮނުވިދާެނއެވެ.

 ވޯޓު ނެގުން  .35

މެ ހިނަގމުންދާިއރު، ަމިޖލީހުެގ ކޮންމަޖިީލހުގެ ޮކންމެ ަޖލްާސެއއް  )ހ( .158 ވޯޓުދިނުން 

ޒުރެއް ދިމާުނވާާހހިނދަކު، ަމިޖލީހަށް ހާޒިުރވެ މެންބަރަކުވެސް ެއކަށީގެންވާ އު 

އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާްނވާނެއެެވ. އަދި މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްަގއި ވޯޓަށް އެހޭ 

ީލ އީ، އޭނާެގ ޒާތީ ނުވަތަ މާކޮންމެ މަްއސަަލއެއްގައި ވޯޓުޭދންވާނެއެވެ. އެ

 ލަޙަތެއް ވޯޓަށް އަހާ މަްއސަލައެްއގައި އޮތްކަމަށް ނުާވހާިހނދަކުއެވެ.މަޞް 

އެއްވެސް ެމންބަރަކު ދޭްނެޖހޭ ވޯޓު އެހެން މެންބަަރުކ މެދުވެިރކޮށެއް  )ށ(  

 ނުދެވޭނެެއވެ.

ހާޒިުރވެއްޖެކަމަށްެވްސ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެހެްނ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް  )ނ(  

 ފާހަގަކޮށެއް ުނދެވޭނެެއވެ.

މައްސަލައަކަށް 

 ވޯޓަށް އަހާނެގޮތް 
މައްަސލައަކަްށ  މަޖިީލހުގައި ވޯޓަށް އަހަންެޖޭހ މައްަސލަތަކުގައި ވޯޓަށް އަާހނީ އެ .159

 މައްަސލައެއްގެ ަބހުސް ނިުމމުންނެވެ. ކަނޑައެޅިފަިއވާ ވަގުތު ހަަމވުުމން ނުވަތަ އެ

މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ވޯޓުަނާގ ވަގުތަކީ ވަކި ވަގުތެއް ކަމުަގއި މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް  .160 ވޯޓުނަގާ ވަގުތު 

ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. އެގޮތަށް، ވަގުތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ، ހުަށހެޅިފައިވާ މައްަސލައިެގ 

ބަަލއި، އެ މައްސަލަާއމެުދ ބާވަތަށާއި، ވާހަކަދައްކަން އެިދަފއިވާ މެންބަރުންގެ ަޢދަދަށް 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަުހސްުކރުމުގެ ުފރުޞަތު މެންަބރުންނަށް ދިނުމަށް ފަުހގައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  41ގަވާއިދުގެ  މައްަސލައެއްަގއި ވޯޓު ނެގުމުަގއި، މި )ހ( .161 ރަނގަބީލުޖެހުން 

ހާެނއެވެ. އެރަނގަބީުލ ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ރަނގަބީލެްއ ޖަ 3

މިނެޓެއްހާއިރުގެ ތެރޭގަިއ  5ޖަހާނީ މަްއސަލަައކާގުޅިގެން، ކުރިއަށްއޮތް 

ވޯޓެއް ނަގަންޖެޭހނެކަމަށް ަމޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ޤަބޫލުކުެރވޭހިނދު، ެއ 

ޖަލްާސއަށް މަިޖލީހުެގ މެްނބަރުން ވަދެ ގޮނޑިތަކުގަިއ އިށީނުމަށް 

ޖަލްސާއަށް ހުއްޓުމެއް ނުވަަތ މަޑުޖެހުމެްއ  ވަގުތުދިނުުމގެގޮތުން، މަޖިީލހުގެ 

މިނެޓުފަހުން ވޯޓަށް  5ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ރަނގަބީލު ަޖހާތާ 
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 އެހުމަށް ހުށަހަޅާ ަމއްަސލަ މަިޖލީހުގެ ރައީސް ބަޔާންކުަރންވާެނއެވެ.

މަްއސަލަ މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ވޯޓަށް އެުހމަށް ހުަށހަޅާ  )ށ(  

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ވޯޓު ނަާގ ނިމި، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކުރަްނދެން، 

މަޖިީލހުގެ ާމލަުމގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންަބރަކު މަިޖލީުހގެ 

މާްއދާެގ )ހ( ގައިާވ  މާލަން ދޫކޮށް ގޮްސގެންނުވާެނއެވެ. ނަަމވެސް، މި 

ދިނުމަށް ަމޖިީލހުގެ ރައީްސ ގޮތުގެމަތިން ރަނގަބީލު ޖެުހމަށްފަހު، ވޯޓު

އެންގުމުގެ ުކރިން، ގޮނޑީގަިއ އިށީނދެއްޖެ ކޮންމެ މެންަބރަކަށް ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވެވޭެނއެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

ޔައުމިއްޔާގައި 

 ހިމެނުން 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއްަގއި ެނގޭ ކޮންމެ ވޯޓަކާގުޅޭ މަުޢޫލމާތު، އެ ވޯޓު ނެޭގ  .162

 ޔާގައި ިހމަނަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން، މަުޢލޫމާތު ހިމެނުުމގައި، މި ޖަލްާސއެއްގެ ޔައުިމއް

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތުތަްއ  169ގަވާއިުދގެ 

ހިމަނަންވާެނއެވެ. އެއްކޮޅަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންނާއި ދެކޮޅަްށ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 ނަންާވނެއެވެ.ނަންތައް އެދުވަުހގެ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަ

ވޯޓުނެގުމަށް 

 ފަށާނެގޮތް 
މަޖިީލހުގެ ރަީއސް، އެއްެވްސ ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ، ެއ  .163

މައްަސލައެއް ހުށަހަޅާނީއެވެ. ވަކި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ވޯަޓށް އަހާނަމަ، އެަކމެްއ 

 ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގަެއެވ.ސާފުކޮށް މެންބަރުންނަށް އެނޭގނެގޮތަށް 

ވޯޓުނެގުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު 

މަޖިީލހުގައި ވޯޓުަނގާނީ އިލެކްްޓރޯނިކް މެިޝން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ވޯޓުލާީނ  )ހ( .164

ފެންނަކަމަށް ނުވަތަ ުނފެންަނ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކިކޮަޅކަށް ވޯޓުދޭން 

 ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އިލެކްޓްރޯިނކް ވޯޓިްނގ ސިސްޓަމް މި  )ށ(  

މެދުެވރިކޮށް ނަގާ ވޯޓު ނެުގުމގައި، ަޖލްސާެގ ހާިޒރީއާއި، ހާޒިރުިވ ކޮންމެ 

މެްނބަރަކު ވޯޓުދިނީ މަްއސަަލއެްއ ފާސްކުުރމަށް  މެންބަރެއްގެ ަނމާއި، އެ

  ކަމުގައިަކން، ނުވަތަ އެފެންނަ ކަމަށް ކަމުގަިއކަން، ނުވަތަ ނުފެންނަ ކަމަށް

މެންބަރަކު ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވކަން، މެންބަރުންނަށް 

ސްކްރީނަކުން ފެންނަްނ ހުންނަ ގޮތަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް 
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 ހަމަޖަްއސަންވާެނއެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން ފާޅުގައި އެނެގން އޮތް މައްސަލައެއް ދިމާެވްއޖެ ޙާލަތެއްގައި  )ނ(  

މާްއދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިއލެކްޓްޯރނިކް ވޯޓިންގ  މެނުވީ، މި

ސިސްޓަމް ެމދުެވރިކޮށް ނަގާ ވޯޓަކާމެދު އިތުރު ސުާވލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ސުވާލުކޮްށފިނަމަ، ެދން އެ މަްއސަލަިއގައި ވޯޓުނަގާނީ، ވަކިވަިކ މެންބަރުންާނ 

 ސުވާލުކޮށްެގންނެވެ.

ވަކިވަކިން 

ސުވާލުކޮށްގެން 

 ވޯޓުނެގުން 

ވަކިވަކިން މެންބަރުންނާ ސުާވލުކޮށްގެން ވޯޓު ެނގުމަށް ުހށަހެޅި ތާއީދު  )ހ( .165

ލިބިގެން އެގޮތަށް ާފސްވާ މަްއސަލަތަކުގަާއއި، މި ގަވާިއދުގެ ދަށުން ވަކިވަިކ 

ނަގަންޖެޭހ މެންބަރުންނާ ުސވާލުކޮށްގެްނކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގަިއ، 

ވޯޓު ނަގާނީ، ކޮންެމ މެންބަަރކާ ސުާވލުކޮށްގެން، އޭނާ ވޯޓު ދޭން ބޭނުންާވ 

 ގޮތެއް އޮޅުންފިުލވަމުންެނވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ވޯޓު ނެުގމުގައި، ކޮންެމ މެންބަރެއްެގ  )ށ(  

 ނަން އިއްވުމުން، އެ މެންަބރަކު ތެދުވެ، އޭާނއަށް ފެްނނަ އަންނަނިވި

 ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް ހާމަުކރަްނވާނެއެވެ.

 ފެންނަނަމަ، "ފެނޭ". -1   

 ނުފެންނަނަމަ، "ނުފެޭނ". -2   

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވނަމަ، "ވޯޓުނުދެްނ". -3   

 މިގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާާއމެދު އިތުރު ުސވާލެއް ނުުކރެޭވނެއެވެ. )ނ(  

ރައީސް މަޖިލީހުގެ 

ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

މަޖިީލހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ަމޖިލީުހގެ ަޖލްސާެއއްގެ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާ  )ހ( .166

މީހަކު މަިޖލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓު ީދގެެނއް ނުވާނެެއވެ. 

އެހެންނަަމވެސް، ަކމަކާެމުދ ނަގާ ވޯޓުެގ ފެންަނ ނުފެންނަ ަޢދަދު 

ތެއްގައި މަިޖލީހުގެ ަރއީސް ނުވަތަ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާ ހަމަަހމަވެްއޖެ ޙާލަ

 މީހަކު އޭނާއަށް ފެްނނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ ވޯޓުން ނުވަތަ ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައިގެ ވޯޓުން  )ށ(  
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ތު ނިންމަންޖެޭހކަމެއް ނިްނމުމުަގިއ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ނުަވތަ ރިޔާސަ

 ބަލަހައްޓާ މީަހކަށް ވޯޓު ދެވިާދނެއެވެ. 

 ސިއްރު ވޯޓު 

 ނެގުން 

ޤާނޫނުއަާސސީގައި ސިއްރު ވޯޓުނެގުން ލާޒިްމކުރާ ޙާލަތްތައް ިފޔަވައި އެހެްނ  )ހ( .167

 ޙާލަތްތަކުގައި ނަގާނީ ޢާންުމކޮށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ވޯޓެކެވެ. 

މަޖިީލހުގައި ސިއްރު ވޯޓު ަނގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްުރ ވޯޓު ގުނާނީ  )ށ(  

ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިއްވާނީ މެންބަރުްނގެ  5މަޖިީލހުން ޮހވޭ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސެވެ.

ވޯޓުނެގުމަށް 

 ދަތިނުކުރުން 
މައްަސލައަކަށް ވޯުޓ ނެގުމާ ދެެމދު، ނުވަަތ  މައްަސލައެއްެގ ބަހުްސގެ ވަގުުތ ނިމި، އެ .168

ވޯޓުލާން ފެށީއްުސރެ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިއްވުާމދެެމދު، ެމންބަރަކު ވަކި ގޮތަކަްށ 

މަށް ބާރުއެޅުން ކަުމގައި، ނުވަތަ ވޯޓުލުމުަގއި މެންބަރަަކށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤަްށ ވޯޓުލު

ނުވަތަ  ،ހުރަްސއަޅަނީ ކަމުގައި، ނުވަަތ ވޯޓު ނެގުމަށް ރިޔާސަތަށް ދަތިކުރަނީކަމުގައި 

ވޯޓުނެގުން ަލސްކުުރވަން ަމސައްކަތް ކުރަީނކަމުގަިއ ބެެލވިދާނެ ަކމެއް ެއއްެވްސ 

 ން ނުވާނެެއވެ.މެންބަރަކު ކޮށްގެ

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 އިއްވުން 
ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ މައްސަލަައކާމެދު ވޯޓު ނަގާ ނިމުމުން، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  )ހ( .169

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިއޢުލާނުުކަރންވާނެއެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢާލނުކުރާއިރު، އަންނަނިިވ މަުޢލޫމާތު  )ށ(  

 އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ.

 މަޖިީލހުގެ ުޖމްލަ ެމންބަރުންގެ ޢަދަދު؛ -1   

 ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަަދދު؛ -2   

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދިން ެމންބަުރންގެ ޢަަދދު؛ -3   

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ަޢދަދު؛ -4   

 ބޭނުންނުާވކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ަޢދަދު؛ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން  -5   

 ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ ޢަަދދު؛ -6   
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. -7   

ނައިބު ރައީސް  

 ވޯޓު ދިނުން 
މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރައީްސ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުްނގެންދާ ަޖލްސާއެްއގައި އޭާނވެްސ  .170

 ޯވޓުދިނުމަށް ހުއްދަުކރާ ޙާލަތުގަިއ އެކަންޏެވެ.ވޯޓުދޭނީ، މަިޖލީހުގެ ރައީސް 

 ރުހުންދިނުން  .36
ވަކިގޮތަކަށް ޢަަމލުުކރުމަށް ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، ަރއްޔިތުންެގ  .171 ރުހުންދިނުން 

އި، މަްޝަވާރ އާަލފާދޭްނޖެހޭ ަކންކަމުގަ ،އި އާމަޖިީލހުން ުރހުންދޭްނޖެހޭ ަކންކަމުގަ

 ކަްނކަމުަގއި ޢަަމލުކުާރނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ދޭންޖެހޭ 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ުރހުަމށް، ނުވަތަ މަޝްަވރާއަށް، ނުވަތަ ލަފަޔަްށ  )ހ(  

 ބޭނުންވާކަމެއް ރަީއސުްލޖުްމހޫިރއްޔާ ލިޔުމުން ަމޖިީލހަށް ހުށަަހޅާނީއެވެ.

ލިބުމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް އެ ލިޔުން  )ށ(  

އެކަމެއް އިުޢލާނުކުުރމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ދާިއމީ ކޮމިޓީތަކުެގ 

ތެރެއިން އެ މައްސަލައަާކުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލައެއް 

 ފޮނުވާނީެއވެ.

ކޮމިޓީއާ ރުހުން ޯހދުމަށް އެދޭކަަމކީ، އެއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ ިގނަ  )ނ(  

ގުޅޭކަމަކަށްވާނަމަ، އެއް ކޮމިީޓން އެ މައްސަލަ ބަލައިނިމުުމން، އެކަމާގުޅޭ 

ިޖީލހުގެ ަރއީސަށް އެހެން ޮކމިޓީއަށް، އެ ަމއްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަ

ވެ. ނުވަަތ ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް ފޮނުވިދާެނއެ

ޅިގެން އެ ފެނިއްެޖހިނދެްއގައި، ެއއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ ިގނަ ކޮމިީޓ ގު

 މައްަސލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުަމށްވެސް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ރުހުަމށް އެދި، ނުވަތަ މަޝްވަރާއަްށ އެދި، ނުވަތަ  )ރ(  

ގޮތުންކުރެ  2ލަފަޔަށް އެދި ފޮނުވާ ަކމަކާ ުގޅޭގޮތުން، ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި 

 ގޮތެއް ނިންމިދާނެެއވެ.

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުހުްނިދނުން ފެންނަކަމަށް. -1   
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 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުހުން ދިނުން ނުފެންނަަކމަށް. -2   

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ކޮިމޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ކޮމިޓީން  )ބ(  

ަމިޖލީހުެގ ރަީއސަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓަކާއެކު، ެއ މައްަސލަ ަރއްޔިތުންގެ 

ލިބުމުން، އެ މައްަސލަ އެޖެްނޑާކުރެވެން އޮތް އެންމެައވަްސ ޖަްލސާއެއްެގ 

 އެޖެންޑާގައި އެ މައްަސލައެއް ިހމަނަންވާނެެއވެ.

މާްއދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ރިޕޯޓާެމުދ ބަހުސްކުުރމަށް  މި  )ޅ(  

ޕާޓީއެްއގެ އެއް މެންބަރަކަށާއި މަޖިީލހުގައި ތަްމސީލުުކރާ ކޮްނމެ ސިޔާސީ 

މިނެޓުގެ  30ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެއް މެންބަަރކަށް ޖުމްަލ 

މަްއސަަލއަކާ ބެޭހގޮތުން ގޮތެއް  ފުރުސަތެއް ދޭްނވާނެއެެވ. އަދި އެއަށްފަހު އެ

 ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގައި ވޯޓަކަށް އަހަންވާެނއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ޮކމިޓީން ހުށަހަޅާފަިއވާ ގޮތް ާފްސވެއްޖެކަމަށްާވނީ  )ކ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެިރިވ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން އެަކމެއް ާފސްުވމުންނެވެ.

މަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ުރހުްނ ދިނުން ފެންނަކަމަށް ނުވަތަ ނުފެންނަކަ )އ(  

ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި 

ވޯޓެއް ނަގަންވާނީ އެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހެގ މެންބަރުންނަށް 

 ފޮނުވުމަށް ަފހުގަެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުން ުރހުްނދޭންޖެޭހ މަްއސަލަައކީ، ވަކި ަމޤާމަކަށް ީމހަކު  )ވ(  

ޢައްޔަންކުުރމާގުޅޭ މަްއސަލަެއއްކަމަށްވާނަމަ، އެ މަާޤަމކަށް އެމީހަކު 

މަޤާަމކާގުޅޭ ަމޢުޫލާމތު އެމީހަކަށް  އެ، ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

އެ ދާިއރާއާ ގުޅޭޮގތުން އެއްވެްސ ، ލިބިގެންވާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން

ކުރިެއުރވުމަށްޓަކައި، އެ އެ ދާިއރާ ، ތަޖުރިބާއެއް ހުރިަކން ނުވަތަ ނޫންކަން

ދާއިރާ ުކރިއަށް ގެްނދިޔުމަްށޓަކައި އޭނާގެ އޮތް ޢާންުމ ތަޞައްވުާރ 

ކޮމިޓީގެ ަމރުޙަާލގައި އޭނާއާ ސުާވލުކުރަންާވނެއެވެ. އެއީ، ، ބެހޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ކޮމިީޓން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެްއގެަމތިން އެމީހެއްގެ 
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މީ މަޢުޫލމާތާއި ފަންނީ މަޢުޫލމާތު ހޯދުމުެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލް 

 އިތުރުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާގެ ނައިބުގެ 

މަޤާމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާ ޢައްޔަންކުރާ 

މީހެއްގެ ނަން 

 ފާސްކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މާއްދާަގއި  122ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( 171-1

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަނއިބުކަމުގެ ަމޤާމު ުހސްވެއްޖެަނމަ، 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބުަކމުގެ ުމއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް ދުަވސްތަކުގައި ެއ 

ކުާރ މަޤާމު ުފރުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަން

ިމ ، މީހެއްެގ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރުމުގަިއ ަޢމަލުކުާރނީ

ގަވާއިުދގެ އެހެން މާްއދާއެްއގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

 މި މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ރަީއސުްލޖުްމހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުާރ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބުެގ މަޤާމަށް  )ށ(  

މީހެއްެގ ނަން ރަީއސުްލޖުްމހޫރިއްޔާ ލިޔުމުން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާަފދަ ހުށަހެޅުމެްއ ރައްޔިތުންގެ  )ނ(  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގައި މަޖިީލހަށް ލިބުމުން، އެ ހުށަހެޅުމެއް 

އެ ހުށަެހޅުމަކާމެދު ަމޖިީލހުގައި ބަުހްސކުރާނީއެވެ. ިމ  ،އިޢުލާްނކުރުމަށްަފހު

 ގަޑިއިރެވެ. 1ބަހުސްގެ ިދގުމިނަކީ ުޖމްލަ 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބުެގ މަޤާމަށް ރަީއސުްލޖުްމހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުާރ  )ރ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާްސވާނީ ަޖލްާސއަށް ހާޒިރުވެ މީހެއްގެ ނަން 

 ވޯޓުގައި ބައިވެިރވި މެންބަރުންެގ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ވަކިކުރުން  .37

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާ މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުން 

ގޮތުގެމަތިން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ  100ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .172

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަމޤާުމަގއި ހުންނަ މީހަކަށް، ައންނަިނވި ޙާލަތުންކުރެ 

 ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެްއޖެނަމަ، ޭއނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާނެެއވެ.
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 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފވުން. -1   

 ޤާނޫނުއަާސސީއާ ނުވަތަ ޤާޫނަނކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިާލފުވުން.  -2   

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަމޤާުމަގއި ހުރެ ުކރުން އެކަށީގެްނނުާވ ފަދަ  -3   

 ކަމެއް ކުރުން. 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަމޤާުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައދާކުުރމުގަިއ  -4   

 ނާޤާބިލުވުން.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ މަާޤމުްނ ދުރުކުުރމަށްޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަިޖލީހަށް  )ށ(  

ޤަރާެރއް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ަމދުވެެގން ތިންބައިކުޅައެއްބައި 

 މެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަުކންނެވެ.

ގޮތުެގމަތިން މި ލިޔުމުަގއިވާ ަކންކަާމމެދު މަޖިީލހުެގ މި މާްއދާގެ )ށ( ގަިއވާ  )ނ(  

ޖަލްާސއެއްގައި ބަހުްސކުރުަމށްފަހު އެއީ، ކުރިއަށްގެްނދަން ފެންނަ 

މައްަސލައެއް ކަުމގައި މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެރިިވ 

ަލއެްއ މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅައިފިކަމަށްވާަނމަ، އެ މައްސަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  11ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ 

އެ ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެންވާީނ  ކަނޑައަޅައި، އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގަިއ ހިެމޭނ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުްނ ަމދުވެގެްނ އެއް 

 މެންބަރުގެ މައްޗަށެވެ.މެންބަރާއި އަދި ައމިްއލަ އެއް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަްށ މައްަސލަ ފޮުނވުމުން، ެއ މައްަސލައިަގއި  11 )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމކީ، ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާގެ މަާޤމުގަިއ ހުންނަ މީަހކު 

ަވނަ މާއްާދގަިއ  100މަޤާމުްނ ވަކިުކރުމަށް ާޤނޫނުއަސާީސގެ 

ށް ފެތޭ މައްސަލައެއްތޯ ބަލައި، އަދި އެ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޙާލަތްތަކަ

 މައްަސލައާއިގެން ުކރިއަށްެދވޭަފދަ ހެކި ލިބެްނހުރިތޯ ބަލަންވާެނއެވެ. 

މައްަސލަ ތަޙްޤީޤުކުުރމުގައި ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާއަށް އެ ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުވެ  )ބ(  

 އޭނާގެ ދިާފޢުަގއި ވާހަަކދެއްުކުމގެ ޙައްޤުލިބުގެްނވެއެވެ. 
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ކޮމިޓީން މައްަސލަ ތަޙްޤީުޤކޮށް ބެލުމަށްފަހު، މަިޖލީަހށް ރިޕޯޓެއް  )ޅ(  

ކުިރއަށް ގެންދެިވދާެނ  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި، އެ މަްއސަަލއަކީ

މައްަސލައެއްަކމުގައިާވނަމަ، ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާގެ ަމއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކޮންމެ ަދޢުވާއެއް ވަކިން ކަނަޑއަޅާ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ އެއިން ކޮންެމ 

ދަޢުާވއެއް ސާބިތުކުުރމަށް ިލބެންހުރި ހެިކކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ފެންނަ ހެކި 

ނެއެވެ. އަދި އެ ަދޢުވާއެްއ ކުރިއަށްގެްނދިޔުމަށް ޭބނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ތަޙްޤީޤަށްަފހު، އެ މައްަސލައަކީ ކުިރއަށްގެންދެވެންނެްތ  )ކ(  

އެކަުމގެ ސަބަބު ، މައްަސލައެއްަކމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަުކރެވޭނަމަ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

މެންބަުރންގެ ކޮމިޓީްނ  11މައްަސލަ ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ފެންނަކަމަށް  )އ(  

ކަނޑައަޅައި، ަމއްަސލައިގަިއ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ހަމަ ކޮންމެ ދަުޢވާއެއް ވަކިން ބަޔާންކޮށް، އެ ދަޢުވާއެއްގައި ލިބެންހުރި ހެކި 

މަށް ފެންަނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ބަޔާންކޮށް، އެ ދަޢުާވ ކުރިައށްގެންދިޔު

ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ 

 ޖަލްާސއެއްގައި ެއކަމާެމދު ބަުހސްކުރަންވާެނއެވެ. 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން އެ މައްަސލަ  11ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ  )ވ(  

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާެމދުވެްސ ކުރިއަށްގެންދިުޔމަށް ނުފެންަނކަމަ

މަޖިީލހުގައި ބަުހސްކުރުމަްށފަުހ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ނަގާ ވޯޓަކުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ަޖލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެިރވި މެންބަރުންެގ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން މަިޖލީހުަގިއ އެކަން ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް 

ވިދާެނއެވެ. ެއގޮތުން ނަގާ ވޯޓެއްަގއި އެަކމަށް ރައްޔިތުންެގ ފާސްކުރެ 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަށް ހާިޒރުވެ ވޯޓުަގއި ބައިެވރިިވ މެންބަރުންެގ 

މެންބަރުންގެ   11އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެަނމަ، މައްސަލަ އަނބުރާ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީެއވެ. 
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ޮގތުގެމަތިން މައްސަލަ ައނބުާރ އެ ކޮމިޓީއަށް މި މާއްާދގެ )ވ( ގައިވާ  )މ(  

ފޮނުވިްއޖެހިނދެއްގައި، އިުތރު ހެކި ލިބޭތޯ އެ ކޮމިޓީން 

މަސައްކަތްކުުރމަށްފަހު، އިތުުރ ހެއްކާ ޤަރީނާ ުހރިކަމަށްވާަނމަ، އެކަމަކާއެުކ 

 މައްަސލަ އަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފޮނުވާނީެއވެ.

ން މައްަސލަ ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ފެންނަކަމަްށ މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީ 11 )ފ(  

ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން، މަޖިީލހަށްްެ ެއ 

މައްަސލަ ހުށަހަޅައި، ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މައްޗަށް ދަުޢވާ އުފުުލމަށް 

ޓީއެްއ މެންބަުރންގެ ކޮމި 3ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން 

 އެކުލަާވލަންވާެނއެވެ.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މައްޗަްށ ކުރެވޭ ދަޢުވާެއއްގެ ބަހުްސ މަޖިލީުހގައި  )ދ(  

ކުރެވޭހިނދު، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހާިޒރުވެ، ަޖވާބުދާރީުވމުގެ ފުުރޞަުތ 

ފުުރަޞތުގައި އޭނާގެ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔއަށް ދޭްނާވނެއެވެ. އޭާނއަށް ދޭ 

ވަކީލުްނ ބޭނުންކުރުމުެގ  3ދިފާުޢގައި މަސަްއކަތްކުރުމަްށ ގިނަވެެގން 

 ފުުރޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއެވ.

މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީން ފޮނުވާ ލިުޔމުގަިއވާ ހަަމޮކންމެ ތުހުމަތަކާ  11 )ތ(  

ގަިއ ބެހޭގޮތުން، ހަމަކޮންމެ ދަުޢވާއަކާ ބެހޭގޮތުން ވަިކވަކިްނ މަޖިީލހު

 ބަހުސްކުރަްނވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުަގއި ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންެމ ދަޢުވާއެްއެގ  )ލ(  

ގަޑިއިރަށްވުެރ  2ބަހުސްގައި ހޭދަުކރާނެ ވަގުުތ ކަނޑައަޅުމުގައި ޖުްމލަ 

 ގިނަވެގެން ނުާވނެއެވެ.

ބަހުސް ނިމުމަށްަފހު، ރައްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ ިސއްރު ޖަލްާސއެއްގަިއ  )ގ(  

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިްނމުމަށް ފެންނަ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މެންބަރުން 

ބަހުސްކުރާނީެއވެ. އެއަށްަފހު، ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ޖަްލސާއެްއގަިއ ރައްޔިތުންގެ 

 އަހާނީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފެންނަގޮތެއް ބެުލމަށްޓަކައި ވޯޓަށް

މެންބަުރންެގ ކޮމިޓީން ފޮުނވާފަިއވާ ލިުޔމުގައިާވ ކޮންމެ  11މަޖިީލހަށް، 
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ތުހުމަތަކަށް، އެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެކަމެއް ާސބިތުވޭތޯ ވޯޓަށް 

އަހަންވާނެެއވެ. އެއިން އެްއވެސް ކަމެއް ސާބިތުވާނީ މުޅި މަިޖލީހުެގ 

 އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ 

މިދެންނެވި ގޮތުގެމަތިްނ އެއިން އެއްެވްސ ތުހުމަތެއް  )ޏ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  100ސާބިތުވެއްޖެކަުމގައިވާަނމަ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ މަާޤމުން ވަކިވާެނއެވެ. އެގޮތަށް 

ންޖެހޭ އިތުރު އިސްތިުޢފާއެއްެނތި އެހިސާބުން ފާސްވެްއޖެކަމަށްވާަނމަ، ހުށަހަޅަ 

ފެށިގެން އެހިނދުން ފެށިގެން އޭނާ މަޤާމުން ވަކިީވއެވެ. އަިދ އޭނާ މަޤާމުން 

ވަކިކުރެވުނީ ޖިާނޢީ ކުށެއް ކޮށްގެން ކަމުގައިވާަނމަ، އޭނާކުރި ކުށުގެ މައްޗަށް 

 ޖިނާޢީ ަދޢުވާ ުއފުުލމުގެ ޙައްުޤ ދައުލަތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ ަމޤާމުްނ ވަކިކުުރމުގެ ަމއްަސލައެއް ހިނގަމުްނދާއިުރ  )ސ(  

 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ަމޖިީލުހގެ ރައީެސވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާގެ ނައިބު 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން  100ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( 172-1

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަާޤމުގައި ުހންނަ މީަހަކށް އަންނަނިވި 

ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެަނމަ، އޭނާ މަޤާުމން 

 ވަކިކުރެިވދާނެެއވެ.

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފވުން. -1   

 ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ުނވަތަ ޤާޫނނަކާ ޚިލާފުވުން. -2   

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނަިއބުގެ މަާޤމުގައި ހުރެ ކުރުްނ  -3   

 އެކަށީގެންނުވާ ަފދަ ކަމެއް ުކުރން.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނަިއބުގެ މަޤާމުގެ ަމސްޫއިލއްޔަތު  -4   

 އަދާކުުރމުގައި ާނޤާބިލުވުން.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބު މަޤާމުްނ ވަކިުކރުމުެގ ަޤރާރެްއ ރައްޔިތުންެގ  )ށ(  

މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހގެ ަމދުވެގެްނ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 
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 މެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަުކންނެވެ.

ަފދަ މަްއސަަލއަކާެމދު މަިޖލީހުަގއި މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  

ބަހުސް ފެށުުމގެ ަމދުެވގެން ސާދަ ދުވަްސ ކުރިްނ ރަީއުސލްޖުްމހޫރއްާޔގެ 

ނައިބަށް އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ. އެަފދަ އެްނގުމެްއ ރަީއުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ 

ނައިބުގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ަރއްދުވުމުން، މި މާްއދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ 

ރައީުސލްުޖމްހޫިރއްޔާެގ ނައިބަށް ރައްދުވީކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ. މި  އެންގުން

މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ުދވަސް ުގނާނީ ބަންދު ދުވަސް ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ. މި 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަބހުސްގައި އަނގަބަހުންާނއި ިލޔުމުން އޭނާގެ 

ްއޔާގެ ނައިބަށް ދިފާުޢގައި މަަސއްކަތްކުރުުމެގ ޙައްޤު ރައީސުްލޖުްމހޫރި

ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ާޤނޫނީ ވަކީލުން ބޭނުންުކރުމުގެ ޙަްއޤު 

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބަށް ލިބިގެންވެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމަކާެމުދ މަޖިލީުހގައި  )ރ(  

ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގަިޑއިރެވެ. ައދި މި  2ބަހުސްކުރެޭވނީ ޖުްމލަ 

ބަހުސް އޮންނަ ދުަވހުގެ ަމޖިީލހުގެ ަޖލްާސއަށް ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާގެ ނައިުބ 

ހާޒިރު ނުވިނަަމވެސް، އެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ ޤަރާރާެމދު 

މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިްނމަްނވާނެއެވެ. މި ަބހުސްަގއި މެންބަރުންނަށް 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  94ވޭީނ މި ގަވާއިދުގެ ވާހަކަެދއްކުމަށް ވަގުތު ދެ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާުމގައި ުހރި މީަހުކ އެ މަޤާމުން  )ބ(  

ވަކިކުރުމަށް ިމ މާްއދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ުހށަހަޅާ ޤަރާެރއް 

ންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާްސވާނީ އެ މަޖިލީހުގެ ުޖމްަލ މެ

ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ ައޣްލަިބއްޔަތުންނެވެ. ރަީއސުްލޖުމްޫހިރއްޔާގެ ނައިބުގެ 

މަޤާުމގައި ުހރި ީމހަކު އެ ަމޤާމުން ަވކިކުުރމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން 

ފާސްކޮށްފިަނމަ އެމީހަކު އެިހސާބުން ފެށިގެން އެހިނދުްނ ފެށިގެން އެ 

 މަޤާމުން ވަކިވީެއވެ.
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މްހޫރިއް ރައީސުލްޖު

ޔާ މަޤާމުން 

ވަކިކުރުމުގެ 

މައްސަލަ 

 ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮމިޓީގެ  172މި ގަވާިއދުގެ  )ހ( .173

މެންބަރުން  6ބައްދަލުުވމެއް ކުިރއަށް ގެންަދންވާނީ އެ ކޮމިޓީގެ މަދުެވގެްނ 

ހާޒިރުވެ ތިބޭ ބައްދަލުުވމެއްގަެއވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ އެއްެވސް ނިންމުމެްއ 

  އަްޣލަބިއްޔަތުންެނވެ. ނިންމަންވާނީ އެ ޮކމިޓީގެ ޖުްމަލ މެންބަރުންގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެްއ  )ށ(  

ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ނިްނމުމަށް ބޭނުންވާ 

ބައްދަުލވުމަށް ަމޤުބޫުލ އުޒުރެއްނެތި  2ޢަދަދަށް، ިވދިިވދިގެން ކޮމިީޓގެ 

ަވނަ ބައްަދލުުވމަށް ހާޒިުރވެ ތިބި  3 ާހޒިރުނުވާަނމަ، ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން

މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނއެވެ. 

އެހެންނަަމވެސް ޮކމިޓީން ނިންަމންޖެހޭ ަކމެއް ެއ ބައްަދލުވުމަްށ ހާޒިުރވެ ތިބި 

 6ްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުްނ ނިންމާއިރުެވސް، މަދުެވގެ

 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮމިޓީގެ  172މި ގަވާިއދުގެ  )ނ(  

ގަޑިިއރުގެ ޯނޓިސް ލިޔުމުން  48ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަންވާނީ ަމދުވެގެން 

ގަިޑ  24ދެެމދުަގއި ބައްދަުލވުުމގެ  2ދިނުމަށްފަުހގައެވެ. އަދި ޮކމިޓީގެ 

އިރަށްވުރެ ިގނަ ވަގުތު ޭހދަވާނަމަ، ވިދިގެްނ އޮންަނ ބައްދަލުުވމުގެ 

 ނޯޓިސްވެސް ަހމަ އެއުޫސލުން ދޭންވާނެެއވެ.

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުނެގުން  .38
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

 ޢަމަލެއްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ަމިޖލީހުގެ ަރއީސް، މި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް  )ހ( .174

ކުރާކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެިނއްެޖނަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ޮގތުގައި އެކަން 

 ފާހަގަުކރުުމގެ ޙައްޤު އެ މެންަބރަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަިޖީލހުގެ ކަންަކން ، ެއހެންނަަމވެސް ،މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަކުން ބޭުރގައި )ށ(  

ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް މި ަގވާއިާދ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކޮށްފިަކމަށް ، ހިންގުުމގައި

ލިުޔމަކުން މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް އެންގުމުގެ ، އެަކން، މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެަނމަ
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 ޙައްޤު އެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ޙާލަތުގައިވެްސ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ކުރި ަކަމކީ، ގަވާއިދާ ޚިާލފު ކަމެްއަކމަށް މެންބަރަކު 

ޝަކުވާެއއް ކޮށްފިނަމަ، ެއކަަމކަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ޖަވާުބދާރީވެ، އެަކން 

މަޖިީލހުގެ ރައީސް ކުރި ޮގތް ނުވަތަ ސަބަބު، އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 ންބަރަކަށް އޮޅުންިފލުވަިއދޭންާވނެއެވެ.މެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

އިތުބާރުނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރުން 

މެންބަުރންނަށްވުރެ ަމދުނޫން  42މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުންގެ ެތރެއިން  )ހ( .175

ަމޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެަނމަ އެ ، މެންބަރުންނަށް

 މަިޖލީހަށް ހުށަހެިޅދާެނއެވެ.މައްަސލަ 

މިގޮތުން މަޖިީލހުގެ ަރއީސްެގ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްަސަލއެއް މަިޖލީހަށް  )ށ(  

ެމްނބަރުންނަށްވުރެ  42ަމޖިީލހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ، ހުށަހެޅޭނީ

މަްއސަަލއެއްގެ ގޮތުގަިއ ، ލިޔެ ސޮިއކޮށް، މަދުނޫން ޢަަދދެއްގެ މެންބަުރން

ފޮނުުވމުންނެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލަ ޮފނުވާ ލިޔުުމގައި  މަޖިީލހަށް

 އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި  އޮންނަންވާެނއެވެ.

އެ  ،މި މާއްާދގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން މައްަސލަެއްއ ލިބުމުން )ނ(  

ދުވަހުގެ  3މައްަސލައިގެ ލިޔުން ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ރަްސމީ ބަންދުނޫްނ 

އެ ަމއްަސލައިގެ ނޯިޓސް އަމީން ޢާންމު މެންަބރުންަނށާއި މަޖިީލހުގެ ، ތެރޭގައި

 10އެނޯޓިުހގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ، ރައީސަށް ދިނުމަށްަފހު

 ައވަހަށް އަންަނ ރަްސީމ ބަންދު ނޫން އެންމެ، ދުވަުހގެ ުމއްދަތު ދިުނމަށްފަހު 

 ދުވަހަކު ބާްއވާ ޖަްލސާއަށް އެ މައްަސލަ ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. 

މަިޖލީުހގެ ަޖލްސާއަްށ މައްަސލައެއް ، މި މާްއދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން )ރ(  

އެވަގުތު ަމޖިލީހަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އެެހން އެއްވެްސ ، ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

ނުވަތަ އެހެން ، ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ، މައްަސލައަކާެމދު ބަހުސްކުެރވޭނީ 

ަމޖިީލހުގެ ، މައްަސލައަކާެމދު ބަހުސްުކރަން ފެށޭނީ ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމަންާވނީ

 ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަާއމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމަްށފަހުަގއެވެ. 
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ރައީްސގެ އިތުބާރުެނތްކަމުގެ މަްއސަަލއެއް މަޖިީލަހށް ހުށަހަޅަން މަޖިީލހުގެ  )ބ(  

ހަމަެޖހިފަިއވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަްލސާއެްއގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  176މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސެވެ. މި ގަވާއިުދގެ 

އެއް މަިޖލީހަށް މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީްސެގ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މަްއސަލަ 

ހުށަހަޅަން ހަމަެޖހިަފއިވާ ުނވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ަޖލްސާެއއްގެ ރިޔާސަތު 

ބަލަހައްޓާނީ ަމޖިީލހުގެ ރަީއސެވެ. ައދި ަމޖިީލހުގެ ރަީއސްގެ އިތުބާރު 

ނެތްކަމުގެ މައްަސލައެްއގައި، ަމޖިލީުހގައި ކުރާ ބަހުސް، އެްއެވސް ޙާލެއްގައި 

 ުނވާނެއެވެ. ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުެވގެން 3

މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ އިުތބާރުނެތްކަމުގެ މަްއސަަލއެްއ ހިނގަުމންދާ  )ޅ(  

ޖަލްާސއެއްގައި، ާވހަކަ ަދއްކާނެ މެންބަރުންގެ ަޢދަާދއި މެންބަރަކު 

ވާހަކަަދއްކަން ލިބޭ ުފރުޞަތުެގ ދިގުމިްނ ކަނޑައަޅާީނ ޢާންުމ ކޮމިޓީންނެވެ. 

އޭނާގެ ދިާފޢުގައި ވާހަަކދެްއކުމަށް ލިބިދޭ އަދި މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް 

ފުުރޞަތުގެ ޢަަދދާއި ެއ ފުުރޞަތުގެ ދިުގމިން ކަނޑައަާޅީނވެސް ޢާްނމު 

އޭނާެގ ދިާފޢުަގިއ ވާހަކަެދއްކުުމގެ ޙައްޤު މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް  ކޮމިޓީންނެވެ.

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މަިޖލީުހގެ އިތުބާރުނެތް މީހެއްކަމަށް ، މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ކަމުގައި ުހރި މީހަކީ )ކ(  

މަިޖލީހުގެ ރައީސްަކމުގެ މަޤާމުން އޭނާ ، މަޖިީލހުން ފާްސކޮށްފި ހިނެދްއގައި

 އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައިވާ އުސޫލަށް އެ  )އ(  

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ހުށަހެޅިަފއިވާ މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް މި އުސޫލު 

 ހިނގާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

ރައީސަށް 

އިތުބާރުނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރުން 

މައްަސލައާ ގުިޅގެން ިމ މަޖިީލހުގެ ރައީާސމެދު އިތުާބރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެނގުމުގެ  .176

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތައް، މަޖިލީުހގެ ނައިުބ  175ގަވާއިުދގެ 

 ރައީސްގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާެނއެވެ.
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 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން  .39
ވަޒީރުންގެ 

މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރެއްގެ 

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ 

 ވޯޓު ނެގުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަމދުެވގެން ދިހަ މެންބަރުން، ސަަބބު ބަޔާންކޮށް،  )ހ( .177

ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމަކުްނ ވަޒީރުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަެރއްގެ އިތުބާރު 

 ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުަމކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ  )ށ( 

ދުވަސް ކުރިން ވަީޒރުންެގ މަޖިލީުހގެ އެ  14މަޖިީލހުގައި ބަހުސް ފެށުުމގެ 

މެންބަރަކަށް އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ. ައދި ެއ ބަހުސްަގއި އަނގަބަހުންނާިއ 

ދިާފޢުގަިއ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ އެ ވަޒީރަކަށް ލިޔުމުން އޭނާގެ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދަ ހުށަހެޅުމަާކމެުދ މަޖިީލހުގަިއ  )ނ(  

ަގޑިއިރެވެ. މި ބަުހސްގަިއ ެމންބަރުން ވާަހކަ  2ބަހުސްކުރެޭވނީ ުޖމްލަ 

ަވނަ މާއްދާަގއިވާ  94ގަވާިއދުގެ ދެއްކުމަށް ަވގުތު ދެވޭީނ މި 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަޒީރުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަރެްއގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން  )ރ(  

ފާސްވެްއޖެކަމަށް ބެލޭނީ، މަިޖލީހުގެ ުޖމްލަ މެންބަުރންގެ ައޣްލަބިއްޔަތު އެ 

 ބިއްޖެަނމައެވެ.މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ހުށަހެޅުމަށް ލި

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ވަީޒރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަެރއްގެ އިތުބާރު  )ބ(  

 ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ، އެ މެންބަރަކު އޭނާގެ ަމޤާމުން ވަިކވީއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން  .40

 މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
ފަނޑިޔާރުންނާއި 

މިނިވަން 

މުސްތަޤިއްލު 

މުއައްސަސާތަކުގެ 

ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި  )ހ( .178

މިނިވަން ުމސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާުމން ވަކިކުުރމުެގ 

މައްަސލަ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް 
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މެންބަރުންނާއި 

މިނިވަން 

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު 

ތަކުގައި ތިބޭ 

މީހުން މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުން 

 ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

ންކޮށްފައިވާ ަފދަ ހުށަހެޅުމަާކމެުދ މަޖިީލހުގަިއ މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ( 

ަގޑިއިރެވެ. މި ބަުހސްގަިއ ެމންބަރުން ވާަހކަ  2ބަހުސްކުރެޭވނީ ުޖމްލަ 

ަވނަ މާއްދާަގއިވާ  94ދެއްކުމަށް ަވގުތު ދެވޭީނ މި ގަވާިއދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މެންަބރުންާނއި މިނިވަން މިނިވަން މުސްތަިޤއްލު ުމއައްސަސާތަކުގެ  )ނ(  

މުސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ަމޤާމުން ވަކިވެްއެޖކަމަށް ބެލޭނީ، 

އެފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ނެތްަކމަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސއެއްގައި 

 ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެިރވި ެމންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ާފސްވުމުންެނވެ.

ފަނޑިޔާރަކު ަމޤާމުން ވަކިެވއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ފަނޑިާޔެރއްގެ އިތުބާރު  )ރ(  

ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ހާިޒރުވެ ވޯޓުގަިއ 

ބައިވެރިވި ެމންބަރުންެގ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްުވމުންނެވެ.

ފަންޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި  )ބ(  

މިނިވަން ުމސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިުތބާރު ނެތްކަމަށް 

 ފާސްކޮށްފިަނމަ، އެފަރާތްތައް ަމޤާމުން ވަިކވީއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން  .41
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 

 ހުށަހެޅުން 
ކުރިއަށް އޮންނަ ައހަރަށް ލަާފކުރާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް، ިހނަގމުންދާ ައހަުރގެ  )ހ( .179

ވަަނ ދުވަުހގެ ކުރިްނ މިިނސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސް  1ޑިސެމްބަރު މަހުެގ 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީ މަިޖލީުހގެ ޢާްނމު ޖަްލސާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

ޅާ ަޖލްާސގައި ބަޖެާޓގުޅޭ ތަފްީޞލު ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް މަިޖލީހަްށ ހުށަހަ )ށ(  

މަޖިީލހުގެ ރައީސް މެުދވެރިކޮށް މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިާޒމު މިނިސްޓަރ 
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 އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ ހަމަޖަްއސަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންނަށް ދެވޭ  )ނ(  

ންބަރަކު ވަކި މަޢުލޫމާެތއް ހޯދަން މަޢުޫލމާތުގެ އިތުރަށް މެ

އެދިއްެޖހިނެދއްގައި، ބަޖެޓުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްދާ ުމއްދަުތގެ ތެރޭގައި އެ 

މެންބަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީ 

 ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެވެ.   

ުހށަހެޅުމުން، އެ ބަޖެޓު ދިރާސާުކރާނީ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަިޖލީހަށް  )ރ(  

ކޮމިޓީއާއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިީޓގެ ގުޅިފަިއވާ ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. މިކޮމިޓީެގ 

 ނަމަކީ "ބަޖެޓް ދިާރސާކުރާ ޮކިމޓީ" އެވެ.

ބަޖެޓާ މެދު މަޖިލީުހގައި ބަހުސްކޮށް ނިމުމަށްފަހު، ބަޖެޓާބެހޭގޮތުން  (ބ)  

 ބަޖެޓް ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަްނވާނެއެވެ. ފާޅުކުރެވުނު ޚިާޔލުތައް

ބަޖެޓް ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންަމއި، ހިނަގުމންދާ އަަހރުގެ  (ޅ)  

ވަނަ ދުވަުހގެ ކުރިން ބަޖެޓާމެދު ަމޖިލީހުން ގޮތެއް  31ޑިސެމްބަރު މަުހގެ 

ޓް ދުވަސް ކުރިން ޮކމިޓީގެ ރިޕޯ 7ނިންމުމަށްޓަކައި އަހަރު ނިުމމުގެ 

 މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .42

ޖަލްސާތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ޝާއިޢުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ަޖލްާސއެްއގެވެސް ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް، އެ  )ހ( .180

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭަގއި މަޖިީލހުެގ  36ޖަލްާސއެއް ނިމޭތާ ގިނަވެެގން 

 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުުކރަންާވނެއެވެ.

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުުކރަންވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާހަކައަށް  )ށ(  

އެ ެދއްކި ގޮތަކަށް، ، އުނިއިތުރެއް ުނގެނެސް، މެންބަރަކު ަދއްކާ ާވހަކައެއް 

ކަންހިނގާދިަޔގޮތް ސާފުކޮށް ޔައުމިއްޔާއިން ފެންާނނެ، އަދި ޖަލްާސގައި 

 އެނގޭނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  184މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާިއދުގެ  )ނ(  
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ދަށުން ޔައުމިއްޔާއިން އުނިުކަރންޖެހޭ ކަންކަން އުނިުކރުމަކަްށ މި ގަވާއިދު 

ރުގޮތަކަށް ހުރަެހއްނާޅައެވެ. ައދި، ޖަލްސާތަކުގެ ކަންހިނގިގޮްތ ކު

އަންގައިދިުނމަށްޓަކައި، އިާދީރ ޚުލާޞާ ތައްާޔރުކުުރމަށާއި، އެފަދަ ުޚލާޞާ 

ތައްޔާރުކުރުުމގައި، ޔައުިމއްޔާއެއްގައި ހުންނަންެޖޭހ ތަފްސީލު 

 ނުހިމެނުމަކަށްެވސް، މި ަގވާއިުދ ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ.

ޔައުމިއްޔާއަށް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 
މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއެގ ޔައުމިއްާޔ މަިޖލީުހެގ ވެބްސައިޓުގައި  )ހ( .181

ޝާއިުޢކުރުމުން، އެ ޔަުއމިއްާޔގައި، އެ މެންބަރަކު ެދއްކިކަމަްށ ބުނާވާހަކައަށް 

އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ ޖަލްސާގައި ކަްނހިނގާދިަޔގޮތް 

ންނަން ބޭނުންާވނަމަ، އެކަން، ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުނިއިތުރެއް ގެ

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މަޖިީލހުގެ  7އެ ޔައުމިއްޔާ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިުޢކުރާތާ 

ރައީސަށް އަންގަންވާެނއެވެ. މެންބަރަކު އެދޭގޮތަށް، ޔައުމިއްޔާއަކަށް 

އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ، އެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ޖަްލސާއެއްގެ ވީޑިޯއ 

ކޯޑިްނގ ައޑުއަހައި، ަޖލްާސގައި ކަްނިހނގާ ދިޔަގޮތުގެ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ރެ

ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުުރމަށްޓަކައި، އެ އުނިއިތުުރ ގެްނނަންޖެހޭ ަކމަށް 

މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ފެިނއްޖެ ހިނދެްއގައެވެ. މެންބަރަކު ގެްނނަން ބޭނުންވާ 

އެކަން ސަބަބު އުނިއިތުރެއް ޔައުިމއްޔާއަށް ގެނެވެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ، 

 ބަޔާންކޮށް، އެ މެންބަރަކަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް އަންގަްނވާނެެއވެ.

މެންބަރަކު ޔައުިމއްޔާއަށް ުއނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަަޅއިފިނަމަ، އެ  )ށ(  

ޔައުމިއްޔާ ، އުނިއިތުރަކާއެކު ައދި އުިނއިތުރެއް ހުށަހަޅާފަިއނުވާނަމަ 

ށް، އެ ޔައުިމއްޔާގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް ފޮނުިވއިުރ އޮތްގޮތަ

ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން  182މެންބަރުންނަށް ދީ، މި ގަވާިއދުގެ 

 މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅައި، ާފސްކުަރންވާނެއެވެ.

ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން 
މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ަޖލްސާެއްއގެވެސް ޔަުއމިއްޔާ، ަމޖިީލަހށް ހުށަހަޅައި،  )ހ( .182

 ފާސްކުަރންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ަޔއުމިއްޔާ ާފސްކުރާނީ ވޯޓަކާ ުނލައެވެ.

އެއްވެސް ޔަުއމިއްޔާެއއް ފާްސުކރަންއޮތްނަމަ، އެުދވަހުގެ ޖަްލސާގެ މަިއގަނޑު  )ށ(  



141 
 

މަސައްކަތަށް ފެށުމުގެުކރިން، އެ ޔައުމިއްޔާ އެއީ، ޮކން ޖަލްާސއަކަށް 

ނިސްބަތްވާ ޔައުމިއްޔާއެްއކަން ހާމަކޮށް، އެއީ މަިޖީލހުގެ ރަީއސް ޤަބޫލުުކރާ 

 ޔައުމިއްޔާއެއް ަކމުގައި މަޖިީލުހގެ ޖަްލސާގައި ިއޢުލާނުުކރަންާވނެއެވެ. 

އިޢުލާުނކުރުމުން ެއއްވެސް ެމންބަރަކު އެކަމާ މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިމގޮތަށް  )ނ(  

ދެކޮޅުަހދައި، އެކަމަށް ވޯޓެްއ ނަގަންޖެހޭނެަކމަށް ނުބުނާހާހިނަދކު އެ 

 ޔައުމިއްޔާއެއް ެއއީ، ފާްސވެ ިނމިފައިވާ ަޔއުމިއްޔާެއއްކަުމގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ނަމަ، އަދި އެ މެންބަރަކު ެއދުނު ެއދުމެއްެގ މަތިން ވޯޓެއް ނަގަިއފިކަމަށްވާ  )ރ(  

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ޔައުމިއްޔާ ޤަބޫލުުކަރން މަޖިލީުހގެ 

ޖަލްާސއަށް ފެންނަކަމަށްވާނަަމ، އެހާހިސާބުން އެއީ ާފސްކުރެިވފައިާވ 

ޔައުމިއްޔާއެްއކަމަށް ވާނެއެވެ. އެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ މަޖިީލހުގެ ޔައުމިއްާޔ 

މުގައިވާަނމަ، އެ ޔައުމިއްޔާއެްއ އެ މަޖިލީހުެގ ފާސްކުަރން ނުފެންނަކަމަށް ކަ

ޖަލްާސގައި ިއްޞލާޙު ހުށަހަޅަިއ، ކުރިއަށްދާން ފެންނަ ގޮތެްއެގ މައްޗަށް ވޯޓު 

 ނަގަންވާނެެއވެ.

މަޖިީލހުން ާފސްކުރާ ޔަުއމިއްާޔތައް، ފާސްކުރުމަްށފަހު، އަަހާރއި ދައުރުތައް  )ބ(  

ގައި އެކުަލވާަލއި، މަިޖލީހުެގ ވަކިން އެނޭގނެ ގޮތަށް ޮފތެއްގެ ސިަފއި

 ލައިބްރަީރގައި ބަހައްޓަންވާެނއެެވ.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގެ ޔައުިމއްޔާ މަޖިީލހުން ފާސްނުުކރަީނސް، މަޖިީލހުގެ  )ޅ(  

 ވެބްސައިޓުގައި އެ ޔަުއމިއްޔާއެްއ ހިމެނުމަކަށް މި ާމއްދާ ުހރަެހއް ނާޅައެވެ.

ޔައުމިއްޔާގެ ބައެއް 

މަޖިލީހުން ބޭރުގައި 

 ބޭނުންނުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ޔައުިމއްޔާއެްއގެ އެއްވެސް ބައެއް، ަމޖިީލހުެގ ނުވަތަ މެންބަރެއްެގ  .183

އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަންާނނެ ގޮތަށް، މަޖިލީހުން ޭބުރގައި ބޭނުންކުރުަމކީ، 

 ހުއްދަަކމެއް ނޫނެވެ.

ޔައުމިއްޔާއިން 

 ބައެއް އުނިކުރުން 
އިސްާލމްދީނުެގ އަްސލަކާ ޚިާލފުވާ ގޮތަށް، މެންބަރަކު މަިޖލީހުގެ ޖަްލސާއެްއގަިއ  .184

ެއ ޖަްލސާއެއްެގ ޔައުމިއްާޔއިްނ އެ ދެްއކިވާހަަކއެްއ ، ވާހަކައެްއ ދަްއކައިފިަނމަ

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް އުނިުކރަންާވނެއެވެ.
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ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ 

އިތުރަށް އޯޑިއޯ 

އަދި ވީޑިއޯ 

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުުމގެ އިތުރަށް، ކޮންމެ  .185

ޖަލްާސއެއްގެ އޯޑިއޯ ައދި ވީޑިޯއ ރެކޯޑިންގ، އަމީން ޢާންމު ަމޖިލީުހގެ އަުރޝީފުަގިއ 

 ރައްކާކޮށްފައި ބަަހއްޓަންވާނެއެެވ.

ރައީސްގެ މެސެޖު 

 ހިމެނުން 
ޖުްމހޫރިއްާޔގެ ފަާރތުން މަޖިލީހަށް ލިޭބ މެސެޖުތައް ނުވަަތ ރައީުސލް .186

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ މަިޖލީަހށް ފޮނުވާ މެސެޖުތައް ަމޖިލީުހގެ އެުދވަހެްއެގ 

 ޔައުމިއްޔާގައި ޝާިއޢުކުރަްނވާެނއެވެ.

 ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .43
ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން 
ކޮްނމެ ކޮމިޓީެއއްެގ ބައްދަލުުވމުގެ ޔަުއމިއްޔާ ިލޔެ ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިީލހުގެ  )ހ( .187

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ަމޖިީލހުެގ ވެބްސައިޓުގައި  5ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ 

 ހަމައެކަނި މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުްނނަށް ފެންނާނެގޮތަށް ޝާއިޢުުކަރންވާނެއެވެ.

ޮގތުގެމަތިން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރާނީ، މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  

މެންބަރުން ދައްާކ ވާހަަކއަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެެނސް، ެމންބަރަކު ދައްާކ 

 ވާހަކައެއް، އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް، ޔައުމިއްޔާއިން ފެްނނާނެ ގޮތަށެވެ.

ބޭުނންތަކަށްޓަކައި، މި މާްއދާގެ )ށ( ެއހެން އޮތް ނަމަވެސް، އެކިއެިކ އިާދރީ  )ނ(  

ޔައުމިއްޔާ ނިސްބަތްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ިއދާީރ ޚުލާޞާ ލިޔެ 

ތައްޔާރުކުރުމަކަށް، ނުވަތަ ބައްދަުލވުމުގެ ެއޖެންޑާއާ ުނުގޅޭގޮތުން އަދި 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުގެ މަޠުަލބަށްޓަކައި ބޭނުންނުހިފޭ ގޮތަށް، މެންބަރުން 

ޔައުމިއްޔާއިްނ ،  ނުގުޅޭ ވާަހކަދައްކާ ަމޖިީލހުގެ މަސަްއކަތާ

 އުނިކުރުމަކަށްެވސް މި މާްއދާ ުހރަހެއްނާޅަެއވެ.

ޔައުމިއްޔާއަށް 

އުނިއިތުރު  

 ގެނައުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީ ބައްަދުލވުމެއްގެ ޔަުއމިއްޔާ ަމޖިީލހުގެ ވެބްސައިޓުަގިއ  .188

ޝާއިުޢވުމުން، ެއ ޔައުމިއްާޔގައި، އެ މެންަބރަކު ދެްއިކކަމަށް ބުނާވާހަކައަްށ 

އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންާވނަމަ، އެކަން، އެ ޔައުމިއްޔާ އެ މެންބަރަކަށް ލިބޭތާ 

މިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭަގއި ެއ ކޮ 24
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އެދޭގޮތަށް، ޔައުމިއްާޔއަކަށް ުއނިއިތުރެއް ގެެނވޭނީ، އެ ަޔުއމިއްޔާއެއް ިނސްބަތްވާ 

ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމެްއގެ އޯޑިޯއ ރެކޯޑިންގ އަޑުއަަހއި، އެަބއްދަުލވުމުަގއި ކަންިހނާގ 

ޓަކައި، އެ ުއނިއިތުރު ގެންނަންެޖޭހ ދިޔަގޮތުގެ ޙަީޤޤަތް ރަނގަޅަްށ ބަޔާންކުރުމަށް

ކަމަށް މުޤަްއރިރަށް ފެނިްއެޖ ހިނދެއްަގއެވެ. މެންަބރަުކ ގެންނަން ބޭނުންވާ 

އުނިއިތުރެއް ޔައުިމއްޔާއަށް ގެެނވެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެ 

 މެންބަރަކަށް އެ ކޮމިޓީގެ ުމޤަްއރިރު އަންގަްނވާނެއެވެ.

އިން ޔައުމިއްޔާ

 ބައެއް އުނިކުރުން 
އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް، މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެްއެގ  .189

ބައްދަލުުވމެއްގައި ަދއްކާ ވާހަކަ، އެބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްޔާިއން އެ ދެއްކިވާހަކަެއްއ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އުނިކުެރިވދާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ 

ތުރަށް އޯޑިއޯ އި

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުުމގެ އިތުަރށް، ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްެގ  .190

ބައްދަލުުވމެއްގެ އޯިޑއޯ ރެޯކޑިންގ، އަމީން ޢާްނމު ަމޖިލީުހގެ އަުރޝީުފގަިއ 

 ރައްކާކޮށްފައި ބަަހއްޓަންވާނެއެެވ.

ރެކޯޑުތައް އަމީން 

ޢާންމުއާ 

 ހަވާލުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ދައުެރްއ ނިމުމާއެުކ ދެްނ ފެޭށ ދައުެރއްގައި  )ހ( .191

ބޭނުންނުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ އެންމެހައި ރެކޯޑުތައް މަިޖލީުހގެ އަމީން ޢާންމުާއ 

 އެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރު ހަާވލުުކރަންވާނެއެެވ. 

ހަމައެގޮތަށް ަމޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ދަުއރެއް ިނމުމުން، މަިޖލީހުެގ ކޮންެމ  )ށ(  

އޮފީހަކުން އެ އޮީފހެްއގެ އެ ދައުރަށްފަހު ދެން ބޭނުންުނވާނެ ރެކޯޑުތައް 

 މަޖިީލހުގެ ައމީން ޢާންުމއާ ހަާވލުކުރަްނވާނެއެވެ. 

ރެކޯޑުަތއް މަިޖލީހުެގ ރަްސީމ  މި މާްއދާގެ ދަށުން އަމީން ޢާންމުއާ ހަާވލުކުެރވޭ .192 އަރުޝީފުކުރުން 

އަރުީޝފުގައި ުނވަތަ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫިރއްޔާގެ ަސރުކާުރން ރަސްމީކޮށް ަޤއުީމ 

ފެންވަުރގައި ައރުީޝފުކުުރމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ތަނެއް ުހިރކަމަށްވާނަމަ، އެތަނަާކ 

 ހަވާުލކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު އަމީްނ ޢާންމަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  .44

މަޖިީލހުގެ މެންބަަރކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ުނވަތަ މުވަޒަްއފަކު ޢަމަުލކުރަންެޖޭހ  )ހ( .193 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
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ޤާނޫނެއް ގަާވއިދެއް ނުވަތަ ސުލޫކީ މިްނގަނޑަކާ ޚިލާުފވެްއޖެކަމުގެ ޝަކުވާ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުުފލަން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ިލޔުމުން ސުލޫުކ 

 ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް މުޚާޠަބުޮކށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި  14 އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ޝަުކވާއެްއގެ ގޮތުގައި ހުަށހެޅޭތާ )ށ(  

އެ ހުށަހެޅުުމގައިާވ ކަމަީކ ަޝކުވާގެ ގޮތުަގއި ބެިލދާނެ ަކމެްއތޯ ކަނޑައަޅައި 

 އެކަމާެމދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނެެއވެ.

ޝަކުވާެއއްގެ ގޮތުގައި ބެލިާދނެކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަާޅީނ އެ ކޮމިޓީގެ  )ހ( .194 ޝަކުވާ ބެލުން 

 ސުލޫކު ޮކމިޓީންނެވެ.، ހު މުޤަްއރިރާ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަ

ޝަކުވާެއއްކަމުަގއި ބެިލދާނެަފދަ މަްއސަލަެއއް ހުށަހަަޅއިިފކަމަށްވާނަމަ ެއ  )ށ(  

މައްަސލަ ކޮމިޓީގަިއ އެޖެންާޑކޮށް އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ގޮތެއް ކޮމިޓީން 

ނިންމަންވާނެެއވެ. އެކަން ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި ނެޭގ 

 ވޯޓުގެ އަްޣލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 ޝަކުވާަގއި ހިމެނިެގންވާ ކަމަކީ ކޮންމެހެން އެާއމެދު ިފޔަވަޅެްއ އެ -1   

 އަޅަންޖެޭހފަދަ ކަެމއްކަުމގައި ުނވާނަމަ ފިޔަވަޅު ނާަޅއި ދޫކޮށްުލން.

އެ ޝަކުާވގައި ފިަޔވަޅު އަޅަްނ ޖެހޭަފދަ ކަމެއް ހިމެިނގެން ުނވާނަމަ  -2   

 އެ ޝަކުވާ ބާޠިލުުކރުން.

ޝަުކވާގައި ހިމެނިެގންާވ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން އިދާީރގޮތުން އެ  -3   

 އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅެއް އޮތްކަުމަގއިވާނަމަ، އެ ފިަޔވަޅެއް އެޅުން.

އެޝަކުާވގައި ހިމެޭނކަމެއް އިުތރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަންެޖހޭ ކަމަށްާވނަމަ،  -4   

 އެކަމަށްޓަކައި ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ަޢއްޔަންކުރުން.

ޝަކުވާ އެއް ބެލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުޫސލުތައް، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިާރއި   )ނ(  

މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުްނނާއި ސިޔާސީ 

ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ަމޝްަވރާގެ މަތިން ެއކުލަާވލައި، ެއ 

 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އިުޢލާނުުކަރންވާނެއެވެ. 
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ޝަކުވާެއއް ބެލޭީނ މަިޖލީުހގެ މެންބަރަުކ ނުވަތަ ޮއިފސަރަކު ުނވަތަ  )ރ(  

މުވައްަޒފަކު އޭނާ ައދާކުރަްނޖެހޭ ަރސްމީ ޒިންާމއެއް ުނވަތަ ވާޖިބެއް 

އަދާކުުރމުގައި ޤާނޫނަކާ ނުަވތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ސުޫލީކ މިންގަނޑުގެ 

މިންވަރަކަށެވެ. ާޤނޫނަކާ ަގވާއިދަކާ ނުވަތަ އުސޫލަކާ ޚިާލފުެވފައިވާަނމަ ެއ 

ސުލޫކީ މިންގަނޑަާކ ޚިލާުފވެްއޖެކަމަށް ނިންމަްނވާނީ ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތަށް ނަގާ ވޯޓަކުންެނވެ.

ޝަކުވާ ބެލުމަށް 

ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ޢައްޔަންުކރުމަްށ ކަނޑައަޅައިފިކަމަށްާވނަމަ، ެއ ޝަކުވާ ދެން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް  )ހ( .195

 ފޮނުވާނީ އެ ކުޑަ ޮކމިޓީން ބެލުމަށެވެ.

މެންބަރުންނެވެ. އެއީ އަްޣލަބިއްޔަތު އޮތް  5ކުޑަ ކޮމިޓީގައި ިހމެނިގެްނވާީނ  )ށ( 

މެންބަރުންނާއި  2މެންބަރުންނާއި އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތް ޕާޓީގެ  2ޕާޓީގެ 

 މެންބަރެކެވެ.  1އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުން ޝަުކވާ ބެލުމުގައި، ޢަަމލުކުާރނެ ގަާވިއދެއް އެުކލަާވލާ  )ނ(  

 ޢާންމުކޮށްފައި އޮންނަންވާެނވެ.

ޝަކުވާ ރައްދުވާ 

ފަރާތަށް ހެއްކާބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން 

ދުވަސް ުކރިްނ  7ނިންމުުމގެ މަުދވެގެން ޝަކުވާައކާ ގުޅިގެން ިނންމުެމއް  )ހ( .196

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ަމއްަސަލ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޮމިޓީން ޮފނުވަންވާނެެއވެ.

 ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާގެ ކޮޕީ  -1  

 ޚިލާފުެވފައިވާ ަކމަށް ބުނާ މައްސަލަިއގެ ތަފްސީލު  -2  

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި ކިތާބީ ހެކި -3  

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި ަޝަފހީ ހެކި  -4  

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި މާްއީދ ހެކި -5   

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނެވިދިޔަ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ެއއްޗެއް ޝަުކވާ  )ށ(  

ރައްދުާވ ަފރާތަށް ދިނުމަީކ ެއ އެއްޗެްއ ކޮމިޓީއަށް ޯފރުކޮްށދިން ަފރާތަށް 

ގެއްލުެމއް ލިބިދާނެކަެމއް ކަުމގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ހެކިަބްސ ދިން ީމހާއަށް 

ވާނަމަ، ެއ މިންވަރަށް ެއ ނުރަނގަޅު ައސަރެްއ ޯފރުވަާފނެކަމެއް ަކމުގައި 
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ހެއްކެއް ޝަުކވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ޮކިމޓީން އެ މަސަްއކަތްކުރަމުްނާދ މުއްދަތުގައި، 

ޝަކުވާ ލިބޭ ަފރާތުން ނުވަތަ އޭނާގެ ވަީކލަކު ަނމަވެސް، ކޮިމޓީގެ މެންބަރަކާ 

 ެނއެވެ.ގުޅައިގެން ނުވާ

މައްަސލައިގެ ަޝކުވާ ރަްއދުާވ ފަރާތަށް އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ލިޔުމުން  )ނ(  

 ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާެއއް ކަމުަގއި ބެލިދާެނ މައްަސލައެއް ހުށަހެިޅފަިއާވކަމަށް،  -1   

 ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުމުން އެކަްނ.

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ުކޑަ ކޮިމޓީއެއް ކޮމިޓީން އިތުރަށް ދިާރސާކޮށް  -2   

 އެކުލަާވލަިއފިކަމަށްވާނަމަ އެކަްނ.

 އެ މައްަސލަ ކުޑަ ކޮމިޓީން ބަަލން ފެށުމުން އެކަން. -3   

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކަްށ ޝަކުވާއެއް ބެުލމަށްފަހު ޮކމިޓީން އެޅުމަށް ނިންާމ  .197 ޝަކުވާ ނިންމިގޮތް 

މައްަސލަ ަރއްުދވާ ފަރާތާިއ ކޮމިޓީއާ ވާަހކަދައްކަިއގެން ގޮތަކަްށ ފިޔަވަޅެއް 

އެއްބަސްވެިވދާނެއެވެ. ަނމަވެްސ، އެ އެއްބަސްވުން އޮންނަންާވނީ ލިޔުމުންނެވެ. ައިދ 

އޭގައި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިާރއި އެ މައްސަލަ ރަްއދުވާ ަފރާތާއި އޭނާގެ ވަކީލުެވްސ 

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.

 ޕެޓިޝަން  .45

ޕެޓިޝަން 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތު 

މެންބަރުން ެމދުވެިރކޮށް، މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ޕެޓިޝަްނ ހުށަހެޅުުމގެ  )ހ( .198

 ފުުރޞަތު، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މެންބަރަކު، ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެކަމެއްގެ ނޯޓިސް މަޖިލީުހގެ  )ށ( 

 ރައީސަށް ދިނުމަްށފަހު، އެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެިޅދާނެއެެވ.

ޕެޓިޝަން 

ހުށަހެޅޭނެ 
ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން  .199

 ބޭނުމުގައެވެ.ދެކޭގޮތް މަިޖލީުހގެ ކަމާބެހޭ ކޮިމޓީގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުުމގެ 
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މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުުކރެިވފައިާވ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިަލކާ ގުޅޭގޮތުން؛  )ހ(  ދާއިރާތައް 

 ނުވަތަ

 މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއަސލައަކާ ގުޅޭގޮތުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  

 ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤަުއމުގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ަކމަކާ ގުޅޭޮގތުން. )ނ(  

މާްއދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަަނީކ ތިރީގައި ިމވާ މި  )ރ(  

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ަކމަކަށް ެވގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުްނދާ ަޝރީޢަތެއްގެ ާދއިރާގަިއ  -1   

 ހިމެނޭ ކަެމއް؛

 ޯހދިދާނެ ަކމެއް.ޤާނޫނުގެ ާދއިރާގެ ތެެރއިން ހަްއލެއް  -2   

ޕެޓިޝަން 

 ޢިބާރާތްކުރާނެ ގޮތް 
ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްެވސް ޢިބާާރތްކުރަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ ރިެވތި ޢިބާރާތުން،  )ހ( .200

 ަމޖިީލހަށް މުޚާޠަބުކޮށެވެ.، ދިވެހި ބަުހގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން

ޕެޓިޝަނެއްގަިއވެސް، ެއ ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ ނަމާއި ކޮންމެ  )ށ( 

 އެޑްރެސް ައދި ސޮއި އޮންަނންާވނެއެވެ.

ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަީނ އެކަަކށްވުރެ ގިނަ މީހުްނ ނަމަ، އޭގެ ތެރެއިްނ  )ނ(  

ޕެޓިޝަންގައި މަދުެވގެން އެކަކު، އެ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިުކރަންވާެނއެވެ. އެ 

އެއް ގަނޑަށްވުރެ ގިނަ ގަނޑު ހިމެނޭނަމަ، ޕެޓިޝަްނގަިއ ސޮއިކޮށްފައިާވ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެއކަކު އެއިން ކޮންމެ ަގނޑެއްގައިެވސް 

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް،  )ރ(  

މަޖިީލހަށް އެ ޕެޓިޝަެންއ ހުށަހަޅާ ެމންބަރުވެްސ ެއ ޕެޓިޝަންގައި 

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޕެިޓޝަނަކާއެކު، ސިޓީއެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފަަދ  )ބ(  

 އެހެންެވސް ލިޔުެމއް ހިމަަނއިެގންނުވާނެއެވެ.
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މަްޞލަޙަތު އޮތް ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އޭނާެގ އަމިއްލަ  )ޅ(  

 އޭނާގެ އަމިްއލަ ޕެޓިޝަނެއް ުހށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްގަިއވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް  )ކ(  

 ހާމަކުރަްނވާނެއެެވ.

ޕެޓިޝަނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރުން 
ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޭޅ އެހެން ގޮތަކަށް މަޖިީލހުން  .201

ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއް، އެ ޮކމިޓީއަކުން ބަލައި، ގޮތެއް ކަނަޑެއޅިދާނެއެވެ. ަމޖިީލހުްނ 

އެކަމާެމދު ރިޢާޔަތްކުރަން ފެންނަކަމެއް ިހމެނިގެްނވާނަަމ، އެކަމާ ގޮތެއް 

އެ ޕެޓިޝަނުގައިވާ ަމއްަސަލ  ކަނޑައެޅުމަށް، މަޖިީލހަށް، އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކާއެކު،

 ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

 މެންބަރުން ބަންދުކުރުން  .46

މެންބަރުން 

ބަންދުކުރުމާއި 

 ދޫކޮށްލުން 

ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން، ޝަުރޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މެންބަރަުކ  )ހ( .202

 24ބަންދުކުރާނަމަ، އެ ޙުކުމްކުިރ ފަނޑިޔާރަކު މަިޖލީހުގެ ަރއީސަށް 

 ގަޑިއިރުގެ ތެޭރގައި އެކަން ލިުޔމަކުން އަންގަްނވާނެއެވެ.

ޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކޮށްގެން ނޫނީ، ތަޙްީޤޤު ުކރިއަށްގެންދެެވން  )ށ(  

ނެތް ޙާލަތެއްގައި، މެންބަރަކު ބަންދުކުރަންެޖހިއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ބަންދުކުރާތާ 

ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީުހގެ ަރއީސަށް ނުވަތަ މިނެޓް ތެޭރަގއި  15ގިނަވެގެން 

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ އަމީން ޢާންމަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ޝަުރޢީ ޙުކުމެްއގެ ދަށުން ުނވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގއި، މެންބަރަުކ  )ނ(  

ބަންދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްަފުހ ދޫކޮށްލާނަމަ، އެ މެންބަރަކު ދޫކޮށްލާ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަޖިީލހުގެ ރައީސަްށ  24ލަސްެވގެން  ފަރާތަކުން،

 އެކަން، ލިޔުމަކުން އަންގަންވާެނއެވެ.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ަމޤާމުން ދުރުކުުރމުގެ މަްއސަލަެއއް ނުވަތަ ވަޒީރެއްގެ  )ރ(  

މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަެއއް ނުވަތަ ފަނޑިޔާުރންނާއި މިނިވަްނ 

މުސްތަޤިްއލު މުއަްއސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު ަމޤާުމ 
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ރުމުގެ މައްަސަލއެއް މަިޖލީހަށް ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ަމާޤމުން ވަކިކު 

ހުށަހެޅިފަިއވާ ވަގުތެއްަގއި އެ މައްަސލައާެމދު މަިޖލީހުން ގޮެތއް ނިންމުމުެގ 

 ކުރިން މެންބަރަކު ހައްޔަރެއް ުނކުރެވޭނެެއވެ. 

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުން 
ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( 202މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް މި ގަވާިއދުގެ  .203

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި، އެކަން އިމްތިޔާުޒ  24މަޢުޫލމާތެއް ލިބިއްޖެަނމަ، ަލސްވެގެން 

ކޮމިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން އެންުގމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަްސ 

 ފުުރޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަްއސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޮކމިޓީ ބައްދަލުވާްނވާނެއެވެ.

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން 

މައްސަލަ ބަލައި، 

މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވޭ  203މި ގަވާއިުދގެ  )ހ( .204

މައްަސލައެއް ބެލުމަށްަފހު، ަމޖިލީުހގެ ރައީސަށް އެ ކޮިމޓީން ރިޕޯޓެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދަށުްނ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ( 

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު، މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެންެމ 

ފުރަތަމައަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާެއްއގައި، މަޖިީލހުގެ ރައީސް އެ ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  )ނ(  

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި، އެ މައްަސލަ ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ބަންުދކޮށްފައި ހުރީ، 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫން 

ކަމުގައި، ނުވަތަ ސިޔާސީ ަމޤްަޞދެއްަގއި ކަމުގައި ާފހަަގކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ބަންދުން ދޫކުރުމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީސް، އެ މެންބަރަކު ބަންދުކުިރ އޭނާ

 އިދާރާއަށް އަްނގަންވާނެެއވެ.

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މެންބަރަކު ބަންދުން ދޫކުރުމަށް، މި މާްއާދގެ )ނ( ގައިވާ  )ރ(  

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ މެންބަރަކު ބަންދުން  24ގޮތުގެމަތިން އަންގާތާ 

ދޫކޮށްނުލަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެަކން، މައްސަަލއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ އަަވހަށް 

އި، އެކަމާމެދު ަމިޖލީހުން ގޮތެއް ބޭއްވޭ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަކަްށ ހުށަހަޅަ

ނިންމައިދިނުން ެއދި ަމޖިީލުހގެ ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ. މިކަމުގައި، 
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 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ދެން ޢަަމލުުކރާނީ، މަިޖލީހުން ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

ޖަލްސާއަށް 

 ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު 
ކުެރވިފައި ހުންަނ މުއްދަތުގައި ބާއްާވ މެންބަރަކު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު .205

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަކަށާއި، ޭއނާ ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތަކަށް ހާޒިުރވުމުެގ 

 ޙައްޤު، އޭނާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .47

މަޖިލީހުގެ 

 ދަތުރުތައްކުރުން 
މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތެއްގައި، ނުވަތަ މަިޖލިސް ޗުއްޓީގައި އޮތް  .206

ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ ދެ ޖަްލސާގެ ދެެމދުގައި ހިނގާ ވަގުތެއްގައި، މަިޖލީުހެގ 

ބޭނުމަށްޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ސަރަޙައްުދގެ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޭޖެގ 

ކު ނުވަތަ މެންބަރުންތަކެްއ ދަތުރުކުރުުމގެ ހުްއދަ، ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް، މެންަބރަ

މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ދެިވދާނެެއވެ. އަދި މަިޖލީުހގެ ކަމާބެހޭ އެކައުންޓަކުން އެކަމަްށ 

 ޚަރަދުކުުރމަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއެވ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

ޤާނޫނުހަދާ 

މަޖިލިސްތަކާ ގުޅުން 

 ގާއިމްކުރުން 

 ޤާނޫނުަހދާ ޖަްމޢިއްޔާތަކާއި  ަބއިނަލްައޤްވާމީ މަިޖލީހުން ރައްޔިތުންގެ )ހ( .207

 ފްރެންޑްޝިޕް ގާިއމްކުރެިވފަިއވާ  މަިޖިލސްތަކުގައި އެ މަޖިިލސްތަކާއި

 .ދަމަހައްޓަންވާެނއެވެ ގާއިްމކޮށް ގުޅުން ގްރޫޕްތަކާ

 އެ މަިޖިލސްތަކާއި ޤާނޫުނހަދާ  ބޭރުގެ ަމޖިީލހުން ރައްޔިތުންގެ )ށ(  

 ގުޅުން  ގްޫރޕްތަކާ ްފރެންޑްޝިޕް ގާިއމްކުެރިވފައިވާ މަޖިިލސްތަކުގައި

 ގާއިމްކުރާ  ގުުޅން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި، ގާއިމްކޮށް

 ކޮންމެ ެއޅުމުގައިކަނޑަ މެންބަރުން ްގރޫޕްތަކަށް ްފރެންޑްޝިޕް ޕާލިމެންޓްރީ

 މެންބަރުންގެ ހުށަހަޅާ  އެދި ހިމެުނމަށް ގްރޫެޕއްގައި އެ ިހމެނޭނީ ގްރޫޕެއްގައި

 އެދި ިހމެނުމަށް ގްރޫޕެްއގައި އެ. ެމްނބަރުންނެވެ 15 ގިނަވެގެން ތެރެއިން

 މަޖިީލހުަގއި އިތުރުވާަނމަ ވުރެ އަށް 15 ައދަދު  މެންބަރުންގެ ހުށަހަޅާ

 ބަލައި، ަހމައެއްަކމުގައި އެއީ ގޮތް ނިސްބަތްވެފައިވާ ޕާޓީތައް އެކިއެކި

 ގޮތެއްގެ ތަްމީސލުވާ ހަމަ އެ ގްރޫޕެއްގައި  އެ ކަނޑައަޅާނީ  މެންބަރުން

 ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ ޢަަމލުުކރުމުގައި، މިގޮތަށް. މަތިންނެވެ
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 ދިނުމަށް  ފުުރޞަތުތަެކއް ވަޒަންހަމަ އެކަށީގެްނވާ މެންބަރުންނަށްވެސް

 .މަަސއްކަތްކުރަންާވެނއެވެ މަޖިީލހުން

 ލިުޔމުން އެކަން ަފހަރަކު  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ ުއފައްަދން ގްރޫޕެއް  ފްރެންްޑޝިޕް )ނ(  

. ައންގަންވާނެެއވެ މެންބަރުންނަށް ަޒރީއާއިން އެސްއެމްެއސްގެ ނުވަތަ

 އެދޭ ަބއިވެރިވާން ގްރޫޕްގައި ފްރެންްޑޝިޕް އެންުގުމން އެކަން މެންބަރުންނަށް

 .ގަންވާެނއެވެއަން ަރއީސަށް ަމޖިީލހުގެ އެކަން މެންބަރުން

 ގްރޫޕެއްގެ  ްފރެންޑްިޝޕް އެ  ގްރޫަޕކުންވެސް، ްފރެންްޑޝިޕް ކޮންމެ )ރ(  

 ހިންުގމުގައި ގްރޫޕް  ްފރެންޑްޝިޕް ގެްނިދއުމުގައާއި  ުކރިއަށް މަސައްކަތްތައް

 .ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ ަގާވއިދުތައް ުއސޫލުތަކާއި ޢަމަުލކުރާނެ

މެންބަރުން 

ހުވާކުރުމުގެ 

އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން 

208. 

 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ަމޖިީލހުެގ މެންބަރުކަމަށް  72ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ(

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  81އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުން، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މެންބަރުކަުމގެ ޤާނޫީނ ހުވާކުުރމުެގ ގޮތުގެމަތިން ކުރަންެޖހޭ މަިޖލީހުގެ 

ވީ އެންމެ ައވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭގައި މަިޖލީހުގެ ރައީްސ ، އިންތިޒާމު

 ހަމަޖަްއސަންވާެނއެވެ.

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ަމޖިީލހުެގ މެންބަރުކަމަށް  78ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ށ(  

މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ  81އިންތިޚާބުވާ މެންބަރަކު، ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

ކުރަންޖެޭހ މަިޖލީުހގެ ެމންބަރުކަމުެގ ޤާނޫީނ ހުާވކުރުުމެގ އިންތިޒާމު 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ަހމަޖަްއސަްނވާނެއެވެ.

މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން 

ނދަކު، މި ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ހުްއަދދީފައި ނުާވހާހި .209

މެންބަރުން މަިޖލީުހގެ މަަސއްކަތަށާއި މަޖިީލހުގެ ަޖްލސާތަކަށް ހާޒިރުުވމަކީ، 

 ކުރަންޖެޭހނެ ކަމެކެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކަމަކާ 

ގުޅިގެން 

ޝަރީޢަތަށް 

މައްސަލައެއް 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި، ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަލުުވމެއްަގއި،  .210

އިސްާލމްދީނުގެ ައސްަލކާ ޚިާލފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، މެންބަަރކު ދައްކާ ވާަހކައަާކ 

ގުޅިގެން، ނުވަތަ ިރޔާސަތުން ޢަމަުލކުރާ ގޮތަކާ ގުޅިގެން، ުނވަތަ މަޖިީލހުން ނިްނާމ 

ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިެގންވާ އެހެން ެއއްެވްސ ކަމަކާމެދު، ޝަުރޢީ 
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ފަރާތަކަށްވެސް، ެއއްވެްސ ަދުޢވާއެއް ުނވަތަ މައްަސލަެއއް ހުށަހެޅުމަކީ، ެއއްވެްސ  ހުށަނޭޅުން 

 ވެ.ނެނޫެމއްމެންބަރަކު ކުރުމަށް، މި ަގވާިއދު ހުއްަދކުރާ ކަ

މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑު 

 ޢާންމުކުރުން 
ރެކޯޑުތައް ޢާްނމުކޮްށ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ ހަމަަޖއްސާނީ މަޖިީލހުގެ  )ހ( .211

 އަންނަނިވި އުޫސލުގެ މަތިންެނެވ.

އެ ރެކޯޑަީކ މަިޖލީުހގެ ފަރާތުްނ ނުވަތަ މަިޖލީުހގެ ޮކމިޓީއަކުްނ ނުވަތަ  -1   

މަޖިީލހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ާޢންމުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރެކޯޑަކަްށވާނަމަ، 

  އެޭދހިނދު، އެ ެރކޯޑެއް ދޫކޮށްދިނުން.އެ ރެކޯޑަކަށް

ދިރިުހރި މީަހކާ ބެހޭގޮތުން މަްއސަލައެއް ެބލުމަށްަފހު ތައްޔާރުޮކށްފައިާވ  -2   

ރެކޯޑެއްކަުމގައިވާަނމަ، ުނވަތަ މުވައްަޒފުންނާ ެބހޭގޮތުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިދާީރ ރެޯކޑެއްކަމުގަިއވާނަމަ، ުނވަތަ މަިޖލީހުަގިއ 

އަޑުއެހުެމއް ބާއްވާފަިއވާ މަްއސަލައެްއގެ ރެކޯޑެއްަކމުގަިއވާަނމަ، އެ 

 ރެކޯޑެއް އުެފދުނުަފހުން ަމދުވެެގން ވިހި އަަހރުެވފައިވުން.

މަޖިީލހުގެ ެރކޯޑެއް ާޢންމުކޮްށ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ަވކި ވަގުތެްއ ނުވަތަ  -3   

ހުްނ ވަކި ތާވަލެއް ނުވަތަ ވަިކ ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅައި، މަޖިލީ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑެއްަކމުަގއިވާނަމަ، އެ ވަގުތެއް އަުއމުްނ ނުވަތަ 

އެ ތާވަލަކާ އެްއގޮތަށް ދޫކުރުްނ ނުވަތަ އެ ޝަރުތެއް ފުިރަހމަވުމުްނ 

 ދޫކުރުން. 

އެނޫން އެއްެވސް ރެކޯެޑއްކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ރެކޯޑެއް ުއފެުދނުފަުހްނ  -4   

 ެވފައިވުްނ.އަހަރު  10

މަޖިީލހުގެ ވަކި ެރކޯޑެއް ޢާްނމުކޮށް މީހަކަށް ދޫކޮށްފިކަމަށްާވނަމަ، އެކަުމގެ  )ށ(  

ސަބަބުން ޤައުމުގެ ޢާްނމު ަމޞްލަޙަތަށް ނުރައްކަެލއް ނުަވތަ އުނިކަމެއް 

އަތުވެދާނެކަުމގައި ުނވަތަ މަިޖލީހުެގ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙަްއޤުތަކަށް އުނިކަމެްއ 

ށް މަިޖލީުހގެ ައމީން ޢާންމަށް ފެނިއްެޖހިނެދއްގައި އެަފދަ އަތުވެދާނެކަމަ

ރެކޯޑެއް ދޫނުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު އަމީން ޢާންމަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. އެަފދަ 

ނިންމުމެއް އަމީން ޢާްނމު ނިންމައިފިަކމަށްވާނަމަ، އެ ނިންމުެމއްގެ ތަފްސީުލ 
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. ައމީން ޢާްނމުގެ ޢާންމު ޮކމިޓީގެ ުމޤަްއރިރަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ

އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުަމކީ މަޖިލީުހގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ނުވަތަ މަޖިލީހުެގ 

 ނިންމުމެއްަކމަށްވާނަމަ، ަމޖިީލަހށް ބަދަލުކުރެިވދާނެ ނިންމުެމކެެވ. 

މަޖިީލހުގެ އެްއވެސް ެރކޯޑެްއ ޢާންމުކޮށް ދޫކުުރމާބެހޭގޮތުްނ މި މާއްދާަގއި  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތައް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދޫކުުރން މަނާކުރެިވފައިވާ 

ރެކޯޑުތަކުގެ މައްޗަށާއި ަރީއސުލްުޖމްޫހރިއްޔާގެ ަރސްމީ ލިޔުމަކުން ނޫނީ 

 ކުގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ. ދޫނުކުރެޭވކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ރެކޯޑުތަ

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ހިންާގނެގޮތުގެ އިތުރު ގަވާއިދުތަްއ  )ރ(  

 ކަނޑައަޅާ ހިންުގމުގެ އިޚްތިޔާުރ ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ނުވަތަ ދާއިމީ މި މާއްދާގައި ރެކޯުޑކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަޖިީލހުގެ ަރސްީމ  )ބ(  

 ރެކޯޑަށެވެ. އަދި ޭއގެތެރޭގައި ައންނަނިވި ރެކޯޑު ިހމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގެ ރެކޯޑުަކމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީން ހިންގާފައިވާ ޤާނޫުނ  -1   

ހެދުާމގުޅޭ ނުވަތަ ސަރުާކރުްނ މަސްއޫިލއްޔަތު އުފުާލފައިވާ މިންވަުރ 

 ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތުެގ ރެކޯޑު.

 ވަކި ކަމެއް ތަޙްީޤޤުކުރުމަށް ޮކމިޓީން ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތުގެ ރެކޯޑު. -2   

މުވައްަޒފެއްގެ ރެޯކޑު ކަމުގަިއވާނަމަ، ރަްސމީ ހައިިސއްޔަތުން އޭާނ  -3   

 ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތުގެ ރެކޯޑު.

ަޖލްސާއަކަށް ނުވަަތ ކޮމިޓީއެއްގެ ދިމާވާ ސަބަބަކާުހރެ މަިޖީލހުގެ  )ހ( .212 ސަލާން ބުނުން 

ބައްދަލުުވމަކަށް މެންބަރަކަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން، އެ ޖަލްސާއެްއ 

 ނުވަތަ ބައްދަލުުވމެއް ފެށުުމގެ ކުރިން މަިޖލީުހގެ އިާދރާއަށް ައންގަންވާނެެއވެ.

ޖަްލާސއަކަށް ނުވަތަ މި މާްއދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން މަޖިީލހުގެ  )ށ(  

ކޮމިޓީއެއްގެ ބަްއދަުލވުމަކަށް ަސލާންބުނާ މެންބަރަކު، އެ ޖަްލސާގެ ުނވަތަ އެ 

ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްާޔގެ ހާޒިީރގަިއ ފާހަގަުކރާނީ ސަާލމުގައި ުހިރ މެންބަރެއްގެ 

 ގޮތުގައެވެ.
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ނުވަތަ  މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ ިއދާރާއަށް ާނންގައި، )ނ(  

މި ގަވާިއދުަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަަރކު މަިޖލީހުެގ 

ޖަލްާސއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުުވމަކަށް ހާޒިރުނުާވނަމަ، ކަމާގުޭޅ 

ޔައުމިއްޔާގެ ހާޒިރީަގއި އެ ެމންބަރަކު ފާަހގަކުރާނީ ާހޒިރުުނވާ މެންބަރެއްެގ 

 ގޮތުގައެވެ.

މަޖިީލހުގެ ދަުއރެއް ހިނގަމުްނދާ ވަގުތެއްގައި، މެންބަރަކު އަމިއްލަ ަކމަކު  )ހ( .213 ޗުއްޓީ ނެގުން 

ވަކި މުްއދަތަކަށް މަިޖލީުހގެ ަޖލްސާތަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުންތަކަށް 

ނާދެވޭނެ ގޮތަށް، މާލޭން ބޭަރށް ދާން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، އެ މުއްދަތަށް 

ީލހުގެ ަރއީސަށް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ. މެންބަރަުކ ޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް ެއދި ަމޖި

ޗުއްޓީއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، ަމޖިލީުހގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުަމކަށް ނާންނާނެ 

 ގޮތުގެމަތިން، މަޖިީލހުގެ ަރއީްސ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާއަްށ  1ޞިއްޙީ އުޒުަރކާހެދި މެނުވީ، މީލާދީ ަކލަންޑަުރން މަހަުކ  )ށ(  

 ހާޒިރުނުެވވޭ ގޮތަށް މެންބަރަކަށް ޗުއްޓީއެއް ނުދެވޭެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ދެވޭ މެންބަރެއްގެ ނަން  )ނ(  

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއްެގ ނުަވތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްަދލުުވމެްއގެ ޔައުމިއްާޔގެ 

 ގެ ގޮތުގަެއވެ.ހާޒިރީަގއި ފާަހގަކުރާނީ، ުޗއްޓީގައި ހުރި މެންބަރެއް

މަޖިީލހުން ުކރާނެ އެެހން ަމސައްކަތެއް ނެތްހިނދެއްގައި، ކަނޑައެޅޭ ވަިކ  )ރ(  

 މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުުމގެ ިއޚްތިޔާރު މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ވަކިކަަހލަ ކަމެއްގެ ުނރައްަކލެއް މަިޖލީހަށް ކުރިމަތިެވާދނެކަމުގެ ބިރު  )ބ(  

އުފެދިްއޖެ ހިނދެއްަގއި، އެަކމަކުން ރައްކާތެިރވުމަށް އަާޅ ފިޔަވަޅެއްެގ 

ގޮތުގައި، އެ މުްއދަތަށް، މަޖިލީުހގެ ަޖލްސާތައް ނުބޭއްުވމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

ޖިިލސް ބައްދަލުުކރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދުވަެހއްގައި، މަޖިލީހަްށ މަ )ޅ(  

ކުރިމަތިވެދާނެ ުނރައްަކލަކުން ރައްކާތެރިުވމަށް އަޅާ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުގައި، 

މަޖިިލސް ބައްދަލުުކރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ުދވަސް ކުރިައށް ޖެއްސުމުެގ 
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ރު މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް ނުވަތަ އެހެން ުދވަހަކަށް ަފސްކުރުުމގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މި ގަވާިއދުގަިއވާ ަޖދުވަލުތަަކކީ، މި ގަވާިއދުގެ ބޭނުންތަަކށްޓަކައި، މި ގަވާއިުދެގ  .214 ޖަދުވަލުތައް 

 ބައެއް ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން 
ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، އެ މި ގަވާއިދަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ  )ހ( .215

އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް މަޖިލީހުްނ 

 ފާސްކުުރމުންނެވެ.

މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިާވ ަފަދ އިްޞލާޙެއް ނުވަތަ ބަަދލެްއ މި ަގވާއިދަށް  )ށ(  

މަޖިލީހުގެ ގެންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅާނީ، މެންބަރަކު ނުވަތަ 

 ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްަސލައެްއެގ ގޮތުގައެވެ.

ގަވާއިދުގައި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

 )ހ( .216

 

މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ބަލާނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ނިްނމުންތަކުންނާއި، ޢަަމލުކުަރމުްނ އައިސްަފއިވާ 

އުސޫލުތަކުން، އެކަމަށް އެއްެވސް ހައްލެއް ފެނޭތޯެއވެ. އެއިން ކަމަކުން، 

ފުިރހަމަ ިރޔާސީ ނިޒާމް ، އެފަދަ ހަްއލެއް ުނފެނިއްޖެަނަމ، ދެން ބަލާނީ

ޤާއިމްުކރެިވފައިވާ ޤައުމުތަކުެގ ޤާނޫނު ަހދާ ަމޖިލިސްަތކުގައި ެއފަަދ 

 ޙާލަތްތަކުގައި ޢަަމލުކުރާ ާޢންުމ އުސޫލަށެވެ.

މި މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިނންމާ ނިންމުން މި ގަވާިއދުގެ ަބއެއް ކަމުަގއި،  ()ށ  

 އެހިނދުން ފެށިގެން ބެލެވޭނެެއެވ.

 -މި ގަވާިއދުގައި ެއހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާާހހިނދަކު: .217 މާނަ 

ަކމުގައި، "އެޑްެރސް" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މެންބަރަުކ ދިިރުއޅޭ އެޑްރެސް   

 މަޖިީލހަށް އަންގާަފއިވާ ނުވަތަ އަންގާ އެޑްެރހެވެ.

"ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނެ ީމހުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ަމޖިީލހުގެ ަރއީސާއި ަނއިުބ   

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އެަކމަށް  82ރައީސް ުނހިމެނޭގޮތުން، ޤާޫނނުއަސާސީެގ 
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 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ކަންކަްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލާއި މައްަސލަާއއި،   

މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިންމަންެޖހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ަސމާުލކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ 

 މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅި އެންެމހައި ކަމެއް ހިެމނޭ ގޮތަށެވެ.

ގައި ޢިބާރާތެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއަވނީ، މި ަގވާއިދު   

ކަނޑައެޅިގެން ެއހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުާވހާހިނދަކު، ަމޖިީލހުެގ ދާއިރާގެ ކޮމިޓީތަކާިއ 

 ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކާގުޅޭ ކޮިމޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް ހިެމނޭގޮތުންނެވެ.

ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން "ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، މި   

 މަޖިީލހުން ކަނޑައަޅާ ޮކމިޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ ބައްަދލުވުންތަކަށެވެ.

"ގަވާިއދު" ނުވަތަ "މި ަގވާިއދު" ުނވަތަ "ަމޖިީލހުގެ ގަާވއިދު" ކަމަށް ބުނެފަިއ   

 އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުެގ ގަވާއިދަށެވެ.

އެވަނީ، ދިެވހިރާްއޭޖން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުްނ "އެކުެވރި ަޤއުމެްއ" ކަމަށް ބުނެފައި   

 އުފައްާދފައިވާ ޤަުއމަކަށެވެ.

"އަމީން ޢާންުމ" ަކމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ައމީން ޢާްނމަށެވެ.   

 ނުވަތަ އޭނާ ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަަމޖައްސާ ީމހުންނެވެ.

"ަވޒީރަުކ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީރުންގެ ަމޖިީލހުެގ "ވަޒީުރ" ނުވަތަ   

މެންބަރުންނާއި އެ މަިޖލީުހެގ މެންބަރުން ކަމުގައި ނުިހމެނޭ ވަޒީރުން ިހމެޭނ 

 ގޮތުންނެވެ.

"މެންބަރުްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުެގ މެންބަރުންނަށެވެ. އެއް   

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުަގއި ޖަްމޢު މާނަެވްސ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަ

ދޭހަާވގޮތަށެވެ. އަދި ޖަްމޢުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުަގިއ މުފްަރދު މާނަެވސް 

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
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"މެޯޖރިޓީ ލީޑަުރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަިޖލީުހގައި ިހެމނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން   

ނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތާ އެއްިންސބަތަށް އުފައްދަވާފަިއާވ  އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ޕާޓީ

 ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ގްރޫޕް ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރަށެވެ.

"މައިޯނރިޓީ ލީޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަިޖލީހުަގއި އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތް ޕާޓީ   

ޕާޓީތަކުގެ ގްރޫޕްގެ ެމންބަރުން ތަމްީސލުކުާރ ނުވަތަ މަިޖލީހުަގއި ައޣްލަބިއްަޔތު ނެތް 

 މެންބަރަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގަިއ  82"މަިޖލީުހގެ ރައީްސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުައސާީސގެ   

 ބަޔާންވެގެންވާ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސަށެވެ.

ަވނަ  82ެގ "މަިޖލީުހގެ ނައިބު ަރއީްސ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ާޤޫނނުއަސާސީ  

 މާއްދާަގއި ބަޔާންވެގެންވާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސަށެވެ.

"މަިޖލީުހގެ ިއދާާރ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ަރއްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުެގ އިާދރާއަށާއި، ެއ   

ުމއައްަސސާތަކަށް މަޖިީލހުގެ އިދާީރ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކުަލވާެލވޭ އެްނެމހައި 

 ވަކިވަކިންނާއި ޖުްމލަކޮށެވެ.

"މަިޖލީުހގެ މަސައްކަްތ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ަމޖިީލހުެގ   

 ކޮމިޓީތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަްތ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ވެ. ިމ "މަިޖލީުހގެ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީުހގެ ގެއަށެ  

މާނަކުރުުމގައި، ަމޖިީލހުގެ ޭގެގ މައި ިޢމާރާތާއި، ަމޖިީލހުގެ ޭގގެ ގޯތި ތެރެއާއި، ގޯިތ 

 ތެރޭގައިވާ އެްނމެހައި ތަންތަނާިއ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގަިއ  70"މަިޖލިްސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުއަސާީސެގ   

 ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

"މަިޖލިސް ހުޅުވަިއދޭ ޖަްލސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްޔާ ކޮްނެމ   

 އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލިްސ ހުޅުވައިދޭ ޖަްލސާއަށެވެ.
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ބޭްއވުމަށް، މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާތައް ، "މަިޖލިސްުކރާ ާމލަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ   

މެންބަރުންެގ އިށީނުމުގެ ތަރުތީބު ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފަިއާވ  ،މަޖިީލހުގެ ގޭަގއި

 މާލަމަށެވެ.

"ފަރާްތ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި މައްސަލަތަާކ   

ފިލުަވއިދިނުމަށާިއ، މަޖިލީުހން ކުާރ ގުޅޭގޮތުން މަޖިީލހަށް ކަންަކން އޮޅުން 

ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު ދިުނަމށް ސަރުކާރުްނ ަހމަޖަްއސަިއ، މަޖިީލހަށް އަްނގާ 

 ވަޒީރަށެވެ.

"ޤާނޫނުައސާީސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއިރަކު ޢަަމލުުކރަމުންދާ ިދވެހިާރއްޖޭެގ   

 ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީައށެވެ.

ރާ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާިއ "ސަރުާކރުގެ އިދާ   

 އެތަންތަނުގެ ދަށުގައިވާ އެންެމަހއި ތަންތަން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ވަަނ  97"ސުޫލކު ކޮމިޓީ" ކަމަށް މި ަގވާއިދުަގއި ބުނެފައި އެވަނީ ިމ ގަވާއިދުގެ   

 މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮކިމޓީއަށެވެ.

 "ސްޕޮންަސރ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މަިޖލީހަށް ބިލެއް ތަާޢރުފުކުރާ މީހާއަށެވެ.   

 "ކޯ ސްޕޮންަސރ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ބިލަށް ތާއީދުުކރާ މީހާއަށެވެ.

 "ޖަްލސާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ާޤނޫނީ ޖަލްާސއަކަށެވެ.  

އަކުުރން އަކުރަށް އެދުވަހުެގ  ،"މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސގެ ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  

ޖަލްާސގައި ހިނަގމުންދިޔަ ަކމެއް އުނިނުވާނެގޮތުެގމަތިން ތަފްީޞލުކޮށް ލިޔެފަިއާވ 

ޔައުމިއްޔާއަށެވެ. ަމޖިީލހުެގ ޖަލްސާެއއްގައި ދެއްކުްނ އެކަށީގެންނުވާ ާވހަަކ 

އެ ާވހަަކ ޔައުމިއްޔާއިން އުނިކުެރވޭީނ މަޖިލީުހގެ ރައީްސގެ ، ހުރެއްެޖކަމަށްވާނަމަ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

"ރެކޯުޑ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްކަުމގައި ވީނަަމވެސް، ައިދ   
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއްަކމުގައި ވީނަމަެވސް، އެ ޖަްލސާއެއްަގިއ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގަިއ 

 ދިޔަގޮތް އަންގަިއދޭ ތަފްސީލު ަޔއުމިއްޔާއަށެވެ.ކަންހިނގާ 

"މިނިވަން ުމއައްަސސާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ   

ޤާނޫނުން މިނިވަން މުސްތަިޤއްލު މުއަްއސަސާެއއްގެގޮތުަގިއ އުފައްާދފައިވާ ނުވަަތ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއަްއސަސާތަަކށެވެ.

"މުސްތަިޤއްލު ަމޤާމުތަްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ   

ޤާނޫނުން މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު ަމޤާެމއްގެގޮތުަގއި އުފައްާދފައިވާ ުނވަަތ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަާޤމުތަކަށެވެ.

ހުެގ "މުްއދަތު" ކަމަށް މި ަގވާއިުދގައި ބުނެފަިއއެވާ ުމއްދަތުތަްއ ގުނުމުަގއި ަމޖިލީ   

 ދައުރުން ބޭރުގެ ދުަވސްތައް ނުހިމެނޭނެެއވެ.

"ސަރުާކރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައީސުްލޖުްމހޫރިްއާޔ 

ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށެވެ. ނުވަތަ މަޖިލީުހގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، 

ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުަގއި ަސރުކާރު ތަމްީސލުކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ކަނޑައަޅާ ޕާޓީއަށް ނުވަތަ ޕާޓީތަކަށެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ 

އިސްވެރިއަކު 

 ނުވަތަ 

ސަރުކާރުގެ އެންމެ 

އިސްވެރިއަކު 

ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި 

 ތަޤުރީރުކުރެއްވުން 

ޒިޔާރަތްުކރައްވާ ބޭުރ ޤައުމެްއގެ ދަުއލަތުގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެްއގައި ިދވެިހރާއްޖެއަށް  .218
އެންމެ އިްސވެރިއަކު ުނވަތަ ަސރުކާރުގެ އެްނމެ އިްސވެރިއަކު ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިީލހުގައި ތަުޤރީރުުކރެއްުވމުެގ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާީނ، ތިރީގައި މިވާ 
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ެއންމެ އިްސވެރިއަުކ ނުވަތަ ަސރުކާރުެގ އެންެމ ބޭރު ޤައުެމއްގެ ދަުއލަތުގެ  )ހ( 

ރާްއޖެއަށް ކުރައްވާ ުފރަމާނަ ޒިޔާރަތެްއަގއި ރައްޔިތުންގެ  ،އިސްވެިރއަކު

މަޖިީލހުގައި ތަުޤރީރުުކރެްއވުމަށް މަިޖލީހަށް ވަަޑއިގެންދެްއވުމަށް 

ދަޢުވަތުައރުވާނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ަމޝްވަާރާއއެކު މަޖިީލހުގެ 

 އީސް ަމޖިީލހަށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމެއް ާފސްކުުރމަށްފަުހގައެވެ.ރަ

ބޭރު ޤައުެމއްގެ ދަުއލަތުގެ ެއންމެ އިްސވެރިއަުކ ނުވަތަ ަސރުކާރުެގ އެންެމ  )ށ(  
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އިސްވެިރއަކު ތަުޤރީރުުކރެއްުވަމށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ަޖލްސާ 

ރުޙަބާ ދެްނނެވުުމގެ ކަންތައްތަކާއި، ބާއްވާނެ ަގޑިއާއި، މަ، ބާއްވާނެ ތާރީޚަކާއި

އެ ޖަލްާސއަށް ދަުޢވަތުދޭެނ ފަރާތްތަކާއި، އެހެިނހެްނ އިންތިޒާމުތައް 

ކަނޑައަޅައި ުކރިއަށް ެގންދާނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީަޑރުންެގ 

 މަޝްަވރާއާއެކު މަިޖލީހުގެ ރަީއސްއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި 

އިސްލާމްދީނުގެ 

އަސްލަކާ ޚިލާފު 

ވާހަކައެއް 

ނުދައްކާނެކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ބާުރ ހިނގާ ެއއްވެްސ ތަނެއްަގއި އެއްެވސް ީމހަުކ  .219

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފ ވާހަކައެއް ދައްކަިއގެން ނުވާެނއެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 
 ހުއްދަނޫން ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ( 44)
 

ަގިއ ބައިވެރިކުރެވެީނކަމަށް ބެލެޭވަފދަ ގޮތަކަށް ބަހުސްޖަލްސާ އަުޑއަހަން ައއިސް ތިބޭ މީހުން މަިޖލީުހގެ   .1

 މަޖިީލހުގައި ވާހަަކދެއްކުން ނުަވތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގުން.

ހިނަގުމންދާއިރު ަމޖިީލހުގެ ޙުރުމަތްެކނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް ނޫސް ނުވަަތ މަޖައްާލފަދަ މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް   .2

 ތަކެތި ކިޔަން އިނުން.

 މެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުން ގެްނދާއިރު އޭާނއަށް އުނދަގޫެވދާަފަދ އެއްވެސް ކަެމއްކުރުން.  .3

  ދެމެދުން ހުރަްސކުރުން.މެންބަރަކާއި ރިާޔސަތާ މެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުން ގެްނދަނިކޮށް އެ  .4

ުކރާކަން ނުވަތަ ނުރުހުްނފާޅުކުރާަކްނ މަޖިީލހަށް އިޢުތިާރޟުހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަަލއަކާެމދު   .5

 ދެއްކުުމގެގޮތުން އެއްެވސް ލިުޔމެއް ވީާދލުން ނުވަތަ އެްއލަިއުލން.

 ފެން ބުއިން ފިޔަވައި، ެއއްވެްސ އެއްޗެއް ކެއުާމއި ބުއިން.  .6

މެންބަރަކު ލައިގެން ހުންނަ ެހދުމުގައި ވަކި ޖަާމޢަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބެޖެއް ނުވަތަ   .7

 ނިޝާނެއް ެޖހުމާއި، ެއހެން ެމންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެަފދަ އެއްޗެއް ގެްނގުޅުން.

ތެރޭގައި ތިބެ މަޖިީލހަށް އަުޑއިވޭ ވަރަށް މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއް ިހނަގމުންދަނިކޮށް ަމޖިީލހުގެ ޭގގެ   .8

 އަޑުގަދަކޮށް ާވހަކަދަްއކައި ީހެހދުން.

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ާވހަކަަދއްަކނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުުކތުން.  .9

 ޢާންމުކޮށް އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް މެންަބރުންނަށް ބެހުން.ސެކްރެޓޭރިއަޓު ެމދުވެިރނުކޮށް،   .10

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތެްއގައި، ރިާޔސަތުގެ މޭޒުކައިިރއަށް އެއްެވސް މެންަބރަކު އައުން.   .11

ޢާންމު މެދުެވރިކޮށް، ލިޔުމުން، އެމެސެޖެްއ  )ރިޔާސަތަށް ރައްދުކުރަން ބޭނުންވާ މެސެޖެްއވާނަމަ، އަމީން

 ރައްދުކޮށްެދވިދާނެެއވެ.(

 ވާަހކައެއް ެދއްކުމަްށފަހު، ާވހަކަދަްއކާ ނިމުމާެއކުއެީކގައި، މަިޖލިސް ޫދކޮށްދިއުން.މެންބަރަކު   .12
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ކެސެޓްރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕްރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު ރިކޯޑުކުރެިވދާނެ   .13

ދަ ލިބިގެން، މަޖިީލހުެގ އެނޫންވެސް ެއއްޗެހި މަިޖލީހުެގ ޖަލްާސއަށް ގެނައުން. )މަިޖީލހުގެ ރަީއސްގެ ހުއް

މާއްދާ  ބޭނުމަށާއި ރަސްމީ އެކިއެކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަށް މިފަދަ ތަކެތި މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއަށް ވެއްދުމަކަްށ މި

 ހުރަެހއްނާޅައެވެ.(

، މޯބައިލްފޯނު މަިޖލީހުގެ ޖަްލސާތަކަށާއި މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް ވެއްދުމަކީ ހުްއދަކަމެެކވެ. ނަމަވެސް  .14

ބޭނުންކުރުމަީކ  ވަގުތާއި ކޮމިޓީގެ ވަގުތުގައި މޯބައިލް ޯފނުން ފޯނުކުރުުމގެ ފަންްކޝަން ޖަލްާސގެ

ޯފނުކުރުމުެގ  މަނާކަމެކެެވ. އަިދ ފޯނުެގ ކެެމރާ ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯާއއި ީވޑިއޯ ނެގުމަީކ މަނާަކމެކެވެ.

 ފަންކްޝަން ަކމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ފޯނުކުުރމާއި ފޯނަށް ަޖވާބުދިނުމަށެވެ.
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 2ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަހާފައިވާގޮތް  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކާއި އެ 
 ވަނަ މާއްދާ އާގުޅޭ( 103)

 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 
މިނިަވން 

މުައއްަސސާތަކުގެ 
 ކަންތައްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީ 

ޤަުއމީ ތަަރއްީޤގެ 
 Iކޮމިޓ

ސަލާމަތީ 
ޚިުދމަތްތަކާ ބެހޭ 

 ކޮމިޓީ

ޤަުއމީ ސަލާމަުތގެ 
 ކޮމިޓީ

 އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ▪
ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

މޯލްޑިވްސް  -
 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  -
 އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

ޕަބްލިކް  -
އެންޓަރޕްރައިސަސް 
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް 
 އިވެލުއޭޝަން ބޯޑް 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ▪
އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް  ▪

ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް   
 އެންޑް ކަލްޗަރ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް  -
 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ▪
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްަޗރ

މެރީން ރިސަރޗް  -
 ސެންޓަރ

 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ▪
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ސީގެ ޤާނޫުނއަސާ  ▪
ހަތްވަނަ ާބުބގައި 
ބަޔާްނވެގެްނވާ 
މުސްަތޤިއްލު 

ކޮމިޝަންތަާކއި 
މުސްަތޤިއްލު 

 މަާޤމުތައް 

 

 ޤާނޫނަކުން  ▪

 އުފަްއދާ

 އެނޫްނވެސް 

މިނިަވން 
 މުައއްަސސާތަކާއި 

 މުސްަތޤިއްލު 

 މަާޤމުތައް 

 
 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
 އެޑިއުޭކޝަން 

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
ޓްރާންސްޕޯޓް 

އެންޑް 
 ކޮމިއުނިޭކޝަން 

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
ހައުިސންގ، 

 އެންޑް
އިންފްާރސްޓްރަކް 

 ޗަރ
 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
އެްނވަޔަރަްނމަން 

ޓް އެންޑް 
 އެނަރޖީ 

 

 ،މީގެ އިތުރަށްވެސް ▪
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

މަސައްކަތެއް 
ރާވައި ހިންގާ 
ނުވަތަ ރާވައި 
ހިންގަންޖެހޭ 

ކޮންމެ އިދާރާއެއް، 
މަސައްކަތެއްގެ  އެ

 ނިސްބަތުން

 

މޯލްޑިްވސް  ▪
ނޭޝަނަލް 

 ޑިފެންސް ފޯސް 

 

މޯލްޑިްވސް  ▪
ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
 ފޮރިން އެެފއާޒް 

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
ހޯމް އެެފއާޒް 
)މޯލްޑިްވސް 

ޕޮލިސް 
ސަރވިސް 

 ނުހިމެނޭ ގޮތަށް(

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
ޑިފެންސް ެއންޑް 

ނޭޝަނަލް 
ސެކިުއރިޓީ 
)މޯލްޑިްވސް 
ނެޝަނަލް 

ޑިފެންސް ފޯސް 
 ނުހިމެޭނގޮތަށް(

 
 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
ހިއުަމން ރިޯސސަްސ، 

ޔޫތް އެންޑް 
 ސްޕޯޓްސް 

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪
 އިސްލާމިކް އެފެައރޒް 

 
ޒީާފއާ ބެހޭ ވަ ▪

 ޓްރައިިބއުނަލް 

 
މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪

 ހެލްތް

 
މިނިސްްޓރީ އޮފް  ▪

ޖެންަޑރ، ފެމެލީ 
އެންޑް ިހއުމަން 

 ރައިޓްސް 
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 3ޖަދުވަލު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު  82ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ނަމޫނާ ރައީސް 

 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ( 7)

 
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ނަމޫނާ  .1

 

 އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ނަމޫނާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް  .2

 


