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 ބިލު  ބާރުތަކުގެ  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 

 

 ދަށުން އަސާީސގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ، )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ބާރުތަކުގެ  އިމްތިާޔޒުތަާކއި ލިބިގެންވާ ލީހަށްމަޖި ްނގެ ރައްޔިތު

 .ާޤނޫނެވެ ބަޔާންކުރުުމގެ ރުތައްބާ އިަތކާ އިމްތިޔާޒު ބައެއް ތެރެއިން

 އިމްތިާޔޒުތަކާއި  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ[ ކިޔާނީ، ށްޤާނޫނަ މި )ށ(  

 .ެއވެ] ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާުރތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ޙަްއޤުތަކުެގ  )ނ(  

ޙައްޤުތަކާިއ މާނައިގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ 

 ހުގެ މަޖިލީ އެ ،ކޮމިޓީތަކަށާއި ހުގެމަޖިލީ އެ ،ބާރުތަކާއި

. ހިމެނިގެންވެެއވެ ބާރުަތއް ޙައްޤުތަކާއި ލިބިގެންވާ މެންބަރުންނަށް

ޤާނޫނީ  ،ން ކުރަމުންދާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަާކއިމަޖިލީހު އެ އަދި

 ކުރިއަށް  ،އެ މަަސއްކަްތތަކުގެ އެިކއެކި މަރުޙަލާތައް  ،މަސައްކަތްތަކާ 

ނޑަެއޅުމުގެ ބާރާއިގެންދާނެގޮ އެ މަަސއްކަތްތައް އެިކއެިކ  ،ތް ކަ

 ،ުކރުމާއިކޮންޓްރޯލް  ،ހިންގުާމއި ،މަރުޙަލާތަކުގައި ތަރުޖަމާކުރުާމއި

 .ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ފުރިހަމަ ބާރުވެސް ހިމެނިގެންެވއެވެ 

 

ަކނޑަެއޅުމުގެ ބާުރ  ހިނގާެނގޮތްކަންކަން  އެންމެހައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   .2 ކަންކަން  އެންމެހައި  މަޖިލީހުގެ 
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 .ލިބިގެންވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށެވެ ކަނޑައެޅުން  ހިނގާނެގޮތް 

 

އިން ) ށ( އާއި ) ހ( ގެމާއްދާ  ވަނަ 90 ޤާނޫނުއަާސސީގެ ،ތިރީގައި ިމވަނީ  .3 ޙައްޤުތައް  މައިގަނޑު 

އިމްތިާޔޒުތަުކގެ ތެރެިއން ރައްޔިތުންގެ ގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ރައްޔިތުން

ގެ މަޖިލީހު އެ ،ލީހަށާއިމަޖި އެ ،ންުގޅިގެ އްކަތާމަޖިލީހުގެ މަސަ

ނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޤާނޫ މިހުެގ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީ އެކޮމިޓީތަކަށާއި 

 .އިމްތިޔާޒުަތކެވެ ،ބައެއް ބާރުތަާކއި

ލީހުގެ ަމޖި އެުނވަތަ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި )ހ(  

ކާ ައސްލަނުގެ ކޮމިޓީއެްއަގއި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރަކު އިސްލާމްދީ

ތުގެމަތިން ދެއްކި ވާހަަކއެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ގޮ ފުނުވާޚިލާ

ހުށަހެޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ވޯޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރި ގޮތެްއެގ 

 އެ ަސސާައކަށް އްކަށް ުނވަތަ ެއއްވެްސ އެހެން ުމއަކޯޓަ  ،ސަބަބުން

 ކު ހާޒިރުކޮށް ުނަވތަ އެ މެންބަރަކާ މެދު އެްއވެސް މެންބަރަ

ހިންގައި ސުވާެލއްކޮށް ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮްށ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް 

 .ވާނެެއވެދައިގެން ނުޮކށް ހަދަޢުވާެއއްބަންދުކޮށް ނުވަތަ 

މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  )ށ(  

ިއ ގަ ިދއުމު ރިނބުއަންނަ ައއުމުަގއާިއ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތުން އެ

ހުންނަ ވަގުތުަގއި ބަންދުކޮްށ  ރުވެއި ހާޒިގޭގަ ކުރާއަދި މަޖިލިސް

 ޖިނާއީ ކުށެއް  ނަމަވެސް މެންބަރަކުހައްޔަރުކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. 

ބަރަކު މެން ޙާލަތުަގއި އެ  ށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކުރަނިކޮ

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ޤާނޫނުގަިއާވ  ހައްޔަރުކުރުމާިއ، އަދި އެ 

އެޅުމަށް މި މާއްދާ  ބަރަާކމެދު ފިޔަވަޅުމެން އެގޮތުގެމަތިން 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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ފަިއާވ ންތިޚާުބވެބަރަުކ އިމެން އެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު  )ނ(  

ތުރުތަކުަގއާިއ، އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްަކާތ ދަ ކުރާދާއިރާއަށް 

ގުޭޅގޮތުން އެކި ކަންކަުމގަިއ މެންބަރުން އެހެނިހެން އަތޮޅުތަާކިއ 

 އެ ެޅްއގައި ުނވަތަ އަތޮ އެރުތަކުގަިއ، ދަތު ކުރާރަށްރަށަށް 

އްަގއި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާިއ، އިދާރާަތކާއި ެއހެނިހެން ރަށެ

ބަރަކު އެދޭ ކަންކަމުަގއި އެީހތެރިކަމާިއ މެން އެމުއައްސަސާަތކުން 

 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަްށ ނުވަތަ  )ރ(  

ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަކަްށ ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަމަ، އެތަންަތނުން އެ 

އެހީތެރިކަްނ ކަމުގައި އެއްބާރުލުމާއި ކަން ދޭމެންބަރަކު އެ

ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ މެންަބރަކު އެދޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެުކ 

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ.

 

 ލިބޭފަދަ  އުނިކަން  އިމްތިޔާޒަށް 

 ޢަމަލު 

ލީހުގެ ޤަދަަރށާއި، ެއ މަޖި އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށާިއ،  (ހ)  .4

ނުވަަތ ހުރަހެއް  ލިބިދާފަދަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ުއނިކަމެއް 

އެޅިދާފަދަ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ުއނިކަމެްއ 

 ލިބިދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ.

 ލިބޭ ނިކަން މަިޖލީހުގެ އިމްތިާޔޒަށް އު ،އަންނަނިވި ކަންކަަމކީ )ށ(  

 .ކަންކަމެވެ

ކޮިމޓީެގ  ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއެހުމަށާއި )1(   

ބައްދަލުވުންތައް އަުޑއެހުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ެގއަށް ވަނުމަށް 

މަޖިލީހުގެ ނިޒާމަްށ  ،މެދުގައި  މާނުންގެމެހެހުއްދަދެވޭ 

 ؛ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން ،ގުމާއި ލު ހިން ދަ ޢަމަކަން ލިބޭފައުނި
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 ބަޔާންކުރާަފދަ ަވނަ ނަންބަރުގައި  1 ގެ) ށ( މާއްދާގެ މި )2(   

 ހިންގާ  ޢަމަލެއްމިފަދަ . ގުމަކީ ކުށެކެވެ އް ހިންޢަމަލެ

 ރުފިޔާާއއި) ފައްސަތޭކަ( 500/- ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ުރފިޔާއާ ) އެއްހާސް( -/1,000

 6 މަސްދުވަހާއި) ތިނެއް( 3ރުމެވެ. ނުވަތަ ޖޫރިމަނާކު

 ވެ.ލަށްލުމެއްދަތަށް ޖަމަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މު) ހައެއް(

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަކާ ުގޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  )3(   

ޢުލޫމާތު އޮޅުވާަލއިގެން ދިނުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކު މަ

ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅިާދފަދަ ގޮތަކަށް ދިނުމަށް 

އޭނާއަްށ  ،އޭނާއަްށ ބިރުދެއްކުމާއި  ،ބާރުއެޅުމުެގގޮތުން

އެްއވެްސ  ،އޭނާއަްށ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި  ،ނުމާއިދި އެއްމަލާހަ

 ؛ގޮތަކުން ރިްޝވަތެއް ދޭން މަސައްކަތްކުރުން 

 ބަޔާންކުރާަފދަ ަވނަ ނަންބަރުގައި  3ގެ ) ށ( މާއްދާގެ މި )4(   

 ަވކި މި ކުށް ކުރީ . ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުެށެކވެ

) އެއްހާސް( -/1,000 ،ފަރުދަކުނަމަ އޭނާގެ އަދަބަކީ

ރުފިޔާއާ ދެމެދެުގ ) ފަސްހާސް( -/5,000 ރުފިޔާއާއި

ކަމެއް ޖަމާޢަތަކުން  މިފަދަ. ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ

ނުވަތަ އޮގަަނއިޒޭޝަަނކުން ނުވަތަ މުއައްސަާސއަުކން 

) ތިންހާސް( -/3,000 ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ

ރުފިޔާއާ ދެމެުދގެ ) ހަތްހާސް( -/7,000 ރުފިޔާއާއި 

) ތިނެއް( 3 ނުވަތަ .ން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެކުޢަދަދަ

މެދުގެ މުއްދަތަށް ަމސްދުވަހާ ދެ) ހަެއއް( 6 މަސްދުވަހާއި

 ވެ.ށްލުމެޖަލަ
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މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޮގތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން  )5(   

އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިުބތައް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުްނ 

 ؛ަދތިކުރުން އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި

 ަފދަ ޔާންކުރާބަ ަވނަ ނަންބަރުގައި 5 ގެ) ށ( މާއްދާގެ މި )6(   

 ޢަމަލެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ

ކަމެއް ހިންިގކަމުގެ ތުހުަމތު ކުރެިވއްޖެނަމަ އެކަެމއް 

ކުރުމަށްފަހު ޤު ޤީޙުމެުދވެރިކޮށް ތަ ފުލުހުންގެ އިދާރާ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ކަމެްއ  ސްުދގައިގަ ،މުޅި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް  )7(   

 ؛އޮޅުވާލުން 

 ބަޔާންކުރާަފދަ ަވނަ ނަންބަރުގައި  7ގެ ) ށ( ދާގެމާއް މި )8(   

 -/3,000 ހިންގައިފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ކަމެއް

ރުފިޔާއާ ) ދިހަހާސް( -/10,000 ރުފިޔާއާއި) ތިންހާސް(

) ތިެނއް( 3 ުނވަތަ. ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ

ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް  ަމސްދުވަހާ) ހަެއއް( 6 މަސްދުވަހާއި

 ވެ.ޖަލަށްލުމެ

 

 ތަކާއި ޖަލްސާ  މަޖިލީހުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް  ޓީތަކުގެ ކޮމި 

މަޖިލީހުގެ [ ،ނުވާހާހިނދަކު ގޮތަކަށް ބުނެފައި މި ޤާނޫނުގައި އެހެން  .5

 .އެްއގެ މާނައިަގއި ައންނަނިވި މަރުޙަލާތައް ހިމެނިގެންވެެއވެ] ޖަލްސާ

ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާިއ  ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެަމތިން )ހ(  

 ؛ނިމޭ ހިސާބަށް ބައްދަލުވުްނތައް ފެށިގެންކޮމިޓީތަކުގެ އެފަދަ 

 މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްެގ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކަިއ ދެކެވޭ  (ށ)  

ސީދާ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަާތ  ،ފިަޔވަޅުތަާކއި ވާހަކަާއއި ައޅާ
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 ކުރުަމށްޓަކައި ހާސިލު ދުތައްމަޤްޞަ ގުޅުންހުރި ގޮެތއްަގއި ުނވަތަ އެ

 .ވަގުތު ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާ ވާހަކަާއއި ދެކެވޭ

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދައުލަތުެގ   .6 ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  ސަލާމަތީ 

 .ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ

 

މެންބަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަތްތަްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   .7 ޔަތް ނާ ޢި  މާލީ  މެންބަރުކަމުގެ 

ނޑައަޅާީނ . ދޭންވާނެއެވެ  މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް ކަ

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ރައްޔިތުންެގ  102 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 .މަޖިލީހުންނެވެ

ބަރެއްެގ ެމން އެ އިމެންބަރަކާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޮކންމެ  )ހ(  

ނުފުރޭ  އަހަރު (އަށާރަ)  18ޢުމުރުން  ފިރިމީހާ އަދި/އަނބިމީހާ

ަޤުއމުތަކާއި އަދި އާިސއާންެގ ޤަުއމުތަކުން  އްޖެާއއި ާސކްރާ ،ދަރިން

ންސް ސްީކމެއްަގިއ ރަލިބޭނެފަދަ މެޑިކަލް އިންުޝއަ ޞިއްޙީ ފަރުވާ

 .ެއވެކޮށްދޭންވާނެބައިވެރި 

ރެއްެގ މެްނބަ އެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށާއި  )ށ(  

 ފިރިމީހާއަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމު/އަނބިމީހާ

 .ވެސައިދޭންވާނެއެ ހަމަޖައް

 ޖޭަގއި ރާއް ،ބު ަރއީސަށްނައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި )ނ(  

ަދއުލަތުން  ،ވަސީލަތްތައް ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު އެްއގަމު

މީެގ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުަގިއ . ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ

 އެއް ދަތުރުތަކުގަިއ އަދި ާރއްޭޖގެ  ކުރާ ރަްސމީ ބޭރަށް ޖެއިންރާއް

 ަދތުރުފަތުރު، ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ރަށުން އަނެއް ރަށަށް
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ގަިއ ދައުލަތުގެ ަޚރަދު ،ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް 

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ

ނައިބު ރައީްސގެ ސަލާމަތީ  ،މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ތުންގެރައްޔި )ރ(  

 .ކަންކަން ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ

ަބާޔންވެގެްނާވ  ގައި) ރ( އަދި) ނ( ާއއި) ށ( ގެމާއްދާ މި )ބ(  

މަޤާމުަގިއ  ޢާންމަށް މީންމަޖިލީހުގެ އަޢިނާޔަތްތައް ރައްޔިތުންގެ 

 .ލިބިދެވޭނެެއވެ ،ދެމިހުންނަ މުއްދަތުގައި

 

ކޮށްފައިާވ  ދައުރު މެންބަރުކަން )އެެކއް( 1 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ )ހ(  .8 ޢިނާޔަތް  ޚިދުމަތުގެ 

މާލީ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ  ،މީހަކަށް

  މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނަ މީހަކަށް އޮންނަ މުާސރައެްއެގ 

 .ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެވެ ) އިންސައްތަ ތިރީސް( 30%

ދައުރު މެންބަރުކަން ޮކށްފައިާވ  )ދޭއް( 2 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ )ށ(  

ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލީ  ،މީހަކަށް

މީހަކަށް އޮންނަ މުާސރައެްއެގ  މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނަ

 .ދައުލަތުން ދޭންވާނެެއވެ) އިންަސއްތަ ސާޅީސްފަހެއް( 45%

 ޢިނާޔަތްމާލީ  ަބޔާންކުރެވިަފިއވާގައި  )ށ( ާއއި) ހ( މި މާއްދާގެ )ނ(  

އަދި ެއ  ން ވަކިވުމަށްފަހުލިބޭނީ އެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

އަހަރު ފުރުމަށް (ފަންސާސް ފަހެއް)  55ޢުމުރުން މެންބަރެއްގެ 

 .ފަހުގައެވެ 

ަވޒީފާެއްއ  އެ ،ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ވަޒީާފއެއް އަދާކުރާނަމަ )ރ(  

 .ނުލިބޭނެއެވެއަދާކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި ިމ ޢިނާޔަތެއް 

ޔަތް ޢިނާމާލީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާގައި ) ށ( އާއި) ހ( މި މާއްދާގެ )ބ(  
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ލިބޭކަމުގަިއވާނަމަ ދައުލަތުެގ އިތުރު ޕެންޝަނެއް ނުަވތަ މާލީ 

 .ތެއް ދައުލަތުން ނުލިބޭނެއެވެޔަނާޢި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  )ޅ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮންނަފަދަ ހެލްތް 

 .ކޮށްދޭންާވނެއެވެ ންސް ްސކީމެްއގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާރައިންޝުއަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  )ކ(  

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

 

ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ޢިނާޔަތްތައް ޚިދުމަތުގެ 

ދައުރު ކޮށްފަިއާވ (އެެކއް)  1މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަން ރައްޔިތުންެގ  )ހ(  .9

ެގ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިނާޔަތެއްމާލީ ، މީހަކަށް

ރައީސްކަުމގެ މަޤާމުގައި ުހންނަ މީހަކަށް އޮންނަ މުސާރައެްއެގ 

 .ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެވެ ) އިންސައްތަ ތިރީސް( 30%

ކޮށްފަިއވާ މީހަަކށް މާލީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްކަން (ށ)  

) ރ(އާއި ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 8ނުގެ ޤާނޫ  މިތް ދިނުމުގައި ޢިނާޔަ

ނޑައެޅިަފިއވާ އުސޫލުަތކަށް ) ބ(އަދި   . ާވނެއެވެންކުރަޢަމަލުަގއި ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްކަން ކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  )ނ(  

 .ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކު މަޤާމުން  )ރ(  

ސަލާމަތީ އަހަރު ހަމަވަންދެން ދައުލަތުގެ (ފަހެއް)  5 ވަިކވުމަށްފަހު

 .ބާރުތަކުން ޙިމާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ

 

 

 ނައިބު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ނާޔަތްތައް ޢި  ޚިދުމަތުގެ  ރައީސްގެ 

ދައުުރ  )އްކެ އެ( 1މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ރައީސްކަްނ  ރައްޔިތުންގެ  )ހ(  .10
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ރަްއޔިތުންެގ އްގެ ގޮުތަގއި ޢިނާޔަތެމާލީ ، ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އޮންނަ 

 .ދައުލަތުން ދޭްނވާނެެއވެ) އިންސައްތަ ތިރީސް( %30 މުސާރައެްއގެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސްކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް މާލީ ށ)(  

 )ރ( އާއި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ނޫނުގެޤާ މިތް ދިނުމުގައި ޢިނާޔަ

ނޑައެޅިަފިއވާ އުސޫލުަތކަށް ) ބ( އަދި  .ާވނެއެވެންކުރަޢަމަލުަގއި ކަ

 ރައީސްކަން ކޮށްފަިއވާ މީަހކަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު  )ނ(  

 ަބޔާންުކރެވިފަިއވާ  ގައި) ކ( ާއއި) ޅ( މާއްާދގެ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ

ލް ޕާސްޕޯްޓ ލިބޭނެ ންސާއި އޮފިޝަރައަ ގޮތުގެމަތިން ހެލްތް އިންޝު 

 . ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ މުއިންތިޒާ

 

ބައެއް ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން 

 ނުޖެހުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކަްށ  )ހ(   .11

ގޮތަކަށް،  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ

ކޯޓަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއައްސަާސއަކަށް ެމންބަރަކު ޝަރުޢީ 

 .ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާެނެއވެ

 ލިސްކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމުގެ ލިޔުމެއް މަޖި (ށ)  

 ށްގެން ނުވާެނއެވެ. ހަވާުލކޮމެންބަރަކު ހުއްޓާ  ގޭަގއި

 

މަދަނީ މައްސަލައެއްަގއި ނުަވތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގައި ހެއްކެްއެގ  )ހ(  .12 ހައްޔަރުކުރުން 

ތަޙުޤީޤަކަްށ ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ާހޒިރުވުމަްށ  ،ވިޔަސް ގޮތުަގއި 

ލިޔުމެއް، ަމޖިލީހުގެ  މެންބަރަކަށް އަންގާ އަމުެރއް ހިމެނޭ

ންބަރަކު ހުއްޓާ، މެ އެމަސައްކަުތގައި، މަޖިލިސްކުާރ ގޭަގއި 

 .ދެއް ނުކުެރވޭެނއެވެއޭނާއަކަށް ަރއް
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 ގޮަތކަށްެވސް  އެނޫން ުނވަތަ އަތްލައި ގަޔަށް  މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ )ށ(  

 އޭނާގެ  ނަމަވެސް . ނުވާެނެއވެ ފާްސކޮށްގެން ބަލައި  ތަނެއްގައި ޢާންމު

 ބަަލއި  ،ޙާލަތުަގއި އެފަދަ ތުުހމަތުކުރެވޭނަމަ ކުށެްއގެ ޖިނާއީ މައްޗަށް

 ބަލައި މެންބަރަކު  އެ އިޙްިތރާމާއެކު ފާސްކުރަންވެއްޖެނަމަ

 .ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ

 އެކަންކުރާނަމަ، ފާސް ލައިންމު ތަނެއްގައި ެމންބަރަކު ބަމިގޮތަށް ޢާ ނ)(  

ަޝއްެކއްނެތި ޔަޤީންކުެރވޭ މިންވަރަްށ އެފަަދ  ންވާނީކުރަ

 .އެވެކުރެވޭނަމަ ތުދަ ކަމަކަށް ތުހުމައެފަ ކާމެދުމެންބަރަ

 

ބަންދުކުރުމާއި މެންބަރުން 

 ދޫކޮށްލުން 

ކުށެއް ކުރަިނކޮށް ހިފިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެުނވީ ރަްއޔިތުންެގ  ޖިނާއީ )ހ(  .13

ށް ަތޙުޤީޤަމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގެ 

ޕީރިއަރ ސުކުރަންވާނީ  ބޭނުންވެއްޖެަނމަ އެކަންހައްޔަރުކުރަން 

 މިފަދަ  .އަމުރަކަެށވެ ކޯޓެއްގެ ކޯޓު ކޯޓެއް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަތީ

 ރާ ކުތަޙުޤީޤުސަލަެއއް މައް އެެއދޭނީ  ކޯުޓަގއި އެއަމުރަކަށް 

ތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮސިކިއުަޓރ ފަރާ

 . ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާއެވެ ލަށްޖެނެރަ

 ޖިނާއީ ގައިވާފަދަ ) ހ( މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ދަށުންއަމުރެއްގެ  ކޯޓު )ށ(  

ހައްޔަުރކޮށްފިނަމަ  މެންބަރަކު ހިނދެއްަގއި ހިފިއްޖެ ިނކޮށްކުރަ ކުށެއް

ހައްޔަރުކުރި ފަރާތުން ލަސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ 

 . އެކަން ލިޔުމަކުން އަްނގަްނވާނެއެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ މައްސަަލއެްއ ނުވަަތ  )ނ(  

ނެތްކަމުގެ މައްސަލަެއްއ ނުވަތަ  އިތުބާރު ވަޒީެރއްގެ މަްއޗަށް 

ނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކުެގ  ފަ
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މީހުން  މެންބަރުންނާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ިތބޭ

މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ަމްއސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 

ނަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މެންބަރަކު ބަްނދުކޮށްފި ވަގުެތްއގައި

މައްސަލައާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއަްށ 

އަދި . ންބަރަކު ހާޒިރުކޮށްދޭންވާެނެއވެމެ  އެބަންދުކުރި ފަރާތުން 

ބަންދުގައި ހުރި މެންބަރަކު ބައިވެރިނުކޮށް މިފަދަ ޖަލްސާއެްއގަިއ 

 . އެްއވެސް ވޯޓެއް ަނގަިއގެން ުނވާނެެއވެ

 

ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މެންބަރަކު  މާްއދާގެ ނަވަ 13 ނޫނުގެޤާ މި  .14 ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އިމްތިޔާޒު 

އެންމެ ައވަހަކަށް ެއކަން  ވީ ،ބަންދުކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ

 .ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީ ެއއްކުަރންވާނެެއވެ

 

 މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  އިމްތިޔާޒު 

 ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓު  ބަލައި،

އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޭވ  ،ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 14މި ޤާނޫނުގެ   .15

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް  ،މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާަގއި ނުވަތަ ޖިނާީއ   .16 ޙައްޤު  ހާޒިރުވުމުގެ  ޖަލްސާއަށް 

ްއ ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ުޙކުމެ )ބާރަ( 12ކުށެްއގަިއ 

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ،  މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފަިއވާނަމަ

ގެ ޖަލްސާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުެގ ންބަރަކު މަޖިލީހުމެ އެފަރާތަކުން 

 .ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިުރކޮށްދޭންވާނެެއވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުކން އަންނަނިވި   .17 ބާރު  ހާޒިރުކުރުމުގެ  މީހުން 

 .ލިބިގެންެވއެވެ  ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ  ،ކޮންމެ މީހަކަށްމެ )ހ(  

ނޑައަޅާ ގޮ ،ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިުރވެ ެތްއގެމަތިން އެ މަޖިލީހުން ކަ

ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ 

 .ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން

އަކަްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ )ށ(  

 .ހާޒިރުވުމަށް ަވކި މީހަކަށް ނުަވތަ ވަކި މުައއްސަާސއަކަށް ެއންގުން

 ،ީމސްމީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަާކއި  ،މުއައްސަސާަތކުންނާއި )ނ(  

 .އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަތުން ،އިލްތިމާސްތަކާއި 

 

ހާޒިރުކުެރވޭ މީހާާއިއ ކުރެޭވ މިޓީައކަށް މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ކޮ )ހ(  .18 ޖަވާބުދިނުން  ސުވާލަށް 

ސުވާލުތަކަށް އެމީހަކަށް އެނގިހުރި އެންމެ ރަނގަޅަކަްށ ތެދުބަހުން 

 .ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ

 މި މާއްދާގެ ،މީހަކު މަޖިލީހުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަުކން ސުވާލުކުރެވޭ )ށ(  

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަާވބުނުދީފި ހިނދެއްގައި ުނވަަތ ލިޔުމެއް ) ހ(

 ،މީހާ މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ ގެނައުމަށް އަންގާަފިއވާނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،އެ ލިޔުމެްއ ނުވަތަ ަމޢުލޫމާތެއް ނުފޮނުވައިފިނަމަ

 ވިއޭާނއަކީ މަޖިލީހުގެ އަމުރަށް ނުކިަޔމަންތެރި ،ނެސްފިނަމަނުގެ

 .މީހެއްކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ

ކަމެއް ހިންގައިފިނަމަ  ބަޔާންކުރާފަދަަގިއ ) ށމި މާއްދާގެ  ( (ނ)  

 -/3,000 ރުފިާޔއާއި ) ެއއްހާސް( -/1,000އެފަރާތެްއގެ އަދަަބކީ 

 3ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ނުވަތަ ) ތިންހާސް(

ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހާ) ހައެއް( 6 މަސްދުވަހާއި) ތިނެއް(

 ޖަލަށްލުމެވެ.
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 ގުޅުންހުރެދާނެ  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ 

 ޖަވާބުދިނުން  ކަންކަމުގައި 

 ،މަޖިލީހަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ިރކޯޑެްއ ފޮނުވުމަށް އެްނގޭ އިދާރާއަކުން )ހ(  .19

ސަލާމަތަށް  ަޤއުމީ ،ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ފޮުނވުމަކީ

ނުަވތަ ރިކޯުޑ  ިލޔުން އެ ،އުނިކަން އަުތވެދާނެ ކަެމއްަކމަށްވާނަމަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ށަހަޅާނީހު

ަސލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް  ޤައުމީ އެއީ. ކޮމިޓީއަށެވެ 

 .އެ ކޮމިޓީންެނވެ ަކނަޑއަޅާނީ ނުވަތަ ރިކޯެޑއްކަުމގައި

 ،މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކަށް ހާޒިރުކުެރވޭ މީހާ )ށ(  

 ލޫމާތަކީ އެ ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢު  ކޮމިޓީއަށް

ލޫމާތެއް ޢާންމުވުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެްއެގ މަޢު

އްޤަކަްށ އުނިކަެމއް އަުތވެދާނެ ުނވަތަ ަޝރީޢަތަށާއި އެްއވެސް ޙަ 

ކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބުނެ  ތަޙުޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް

ޤުޫބލު ސަބަބުތައް ދެްއކުމާއެުކ އެކަްނ އެފަރާތަކުން ެއކަމުގެ މަ

ސިއްރުކޮށްދޭން އެިދއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުންތަްއ ސިއްރު 

 .ބައްދަލުވުމެްއގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެެއވެ

 

މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ބޭނުމަކަށް  )ހ(  .20 އިމްތިޔާޒު  މީހުންގެ  ހާޒިރުކުރެވޭ 

ކޮމިީޓއަށް ބަޔާެނއް ނުވަތަ  ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކު މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ

ޤާނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައިވާ އެްއވެސް ފަރާތަކުން  ،މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން

 .އެމީހަކާ ސުވާެލއް ނުކުރެވޭެނެއވެ

ގައި ބުެނފައިވާފަދަ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ަމޢުލޫމާތެއް ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

އަިދ . ނުވާނެެއވެ މީހެްއގެ މަްއަޗށް ދަޢުވާެއއްކޮްށގެންދީގެން އެފަދަ 

ނުވަތަ  ަދއްެޗއް އެފަދަ މީހަކަށް އެްއެވސް ބާވަތެްއގެ 
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 .ުނވާނެެއވެ  އުދަނގުލެްއކޮށްގެން

 ،މަޖިލީހުން ކުރާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ހާޒިރުކުރެޭވ މީހަކު )ނ(  

މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މީހަކު  ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ބަޔާނެއް ދޭ

ނުވަތަ  ،ކޮމިޓީއެްއަގއި ދައްކާ ވާހަަކައކީ ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ލިޔުމެއް

ނުވަތަ ޭދ  ،މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މީހަކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ

ކުރެވިދާނެ  މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިން މީހަކާމެދު ފަހުން

ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްެޗްއ  އޭނާއާ ،އެްއވެސް ދަޢުވާެއްއގައި 

 .ނޫނެވެ

 

 ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަޖިލީހުގެ 

 ރައްކާތެރިކަން 

ނުވަތަ   ،އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ޞައްޙަ އަމުރެްއގެ ދަށުންރަ  .21

 ހެޔޮ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފެްއގެ ާޤނޫނީ ހައިސިއްޔަުތގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި

ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެުދ އޭނާގެ ަމއްޗަްށ  ކަމަކުން ނުަވތަ ނުކޮށްނިޔަތުގަިއ ކުރާ 

ދި މިފަދަ އަ .އެްއވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެެއވެ

ނުވަަތ ބަންދެއްކޮށްގެން  ،މުަވއްޒަަފުކ ހައްޔަރެއްކޮށް  ކަމެއްަގއި އެ

ވެސް އެއް  ުގޅިގެން އޭާނގެ އަތުން އަުތލެވޭނެ އަދި އެކަމާ .ނުވާނެެއވެ

 .ބަދަލެއްވެސް އޮެވގެން ނުވާެނއެވެ

 

 މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ރުހުންދިނުން 

ސަރުކާރާއި ދައުލަުތގެ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  )ހ(  .22

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން  ،ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު

ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެްއގައި ބުނެފައިވާ 

މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ީމހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  ،ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފަހުން

 .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ
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މަށް މަޤާ އެފަރާތެއް އެ ،މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދީފިނަމަރައްޔިތުންގެ  )ށ(  

ރުހުން  ،އަދި ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާަނމަ. ެއވެކުރެވޭނެނު ންނެޢައްޔަ

އެފަރާތެއް  ،ނުދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއެކު

 .ވަކިވީެއވެ މަޤާމުން

 

 މަންފާ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު 

 ނުނެގުން 

ުނވަަތ އެއިްނ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު )ހ(  .23

ލިއްޔަތު އަާދކުރުމުގަިއ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުެގ މަސްއޫ

މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަުތން އެއިން  ،އެހީތެރިވެދޭ އެްއވެސް މުަވްއޒަފަކު

މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ ެއއިން މީހަކު އަދާކުރާ 

ވަޒީާފގެ ބޭނުން އަމިއްލައަްށ ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ނުވަަތ ނާޖާއިުޒ 

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ ފައިދާއެްއ ލުމަންފާއެއް ހާސި

 .ނުވާނެެއވެ ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން

ދާ ޒާތީ މެންބަރެްއގެ ސީ ،މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެްއގައި  )ށ(  

މަޞްލަޙަތެއްއޮތް ުނވަތަ ީސދާ މާލީ މަޞްލަޙަތެއްއޮތް މެންބަރަކު 

ނުވަތަ އަދާކުރާ ަވޒީފާައކާ ނުވަތަ މަޤާމަކާ ގުޅޭ މަޞްލަޙަތެއްއޮްތ 

 .އެ މައްސަަލއިަގއި ވޯުޓދީގެން ނުވާނެެއވެ ،މީހަކު

ތަކަށް ލުސޫއު  މަތީގައިވާމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގަިއެވސް  )ނ(  

 .ންވާނެއެވެރަޢަމަލުކު

ފަދަ ކަމެއް އެކަށޭނަ ސަބަބެއްނެތި އެްއވެްސ ގައިވާ) ހ( ދާގެމާއް މި (ރ)  

) އެއްހާސް( -/1,000ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ އަދަަބކީ 

ރުފިޔާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ) ފަސްހާސް( -/5,000 ރުފިޔާއާއި

) ހައެއް( 6 މަސްދުވަހާއި) ތިނެއް( 3ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 ތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.ދެމެދުގެ މުއްދަ މަސްދުވަހާ
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މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާ  ،ވެއްދުމާއި  މާނުން މެހެމަޖިލީހުގެ ގެއަށް   .24 ޢަމަލުކުރުން  މާނުންނާމެދު މެހެ 

ޓީެގ މެންބަރުން ފިޔަވައި މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމި ވަގުތުަތކުަގއި އެ

ޓީައކަށް ވެއްދުުމގަިއ ކޮމި ނޫްސވެރިން އެ ،މާނުންނާއިމެހެ ،މެންބަރުންނާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާޢަމަލުކުރާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގިއ 

 .ނެވެގެމަތިންގޮތު

 

އެކަމުަގިއ  ،ޓީއެއްެގ މަސައްކަތަކާ ގުޭޅގޮތުންމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމި (ހ)  .25 ހާމަނުކުރުން  މަޢުލޫމާތު  މަޖިލީހުގެ 

އެހެން އެްއވެްސ  މަޖިލިސް ނޫން ،މެންބަރަކުހިމެނިގެންވާ 

މަޖިލީހުން ހާމަކޮށްފައިނުވާ ިސއްރު ަމޢުލޫމާތެއް  ،ފަރާތަކަށް

 .ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ

 މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްެގ މަސައްކަތަކާ ގުޭޅގޮތުން، މަޖިލިސް  (ށ)  

މަޖިލީހުން ހާމަކޮށްފައިނުވާ  ،ަފރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން ނޫން

މަޖިލީހުގެ ެއްއވެސް މުަވއްޒަަފކަށް ހާމަކުރެވޭީނ ، ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް

 އެ އެކަމަށް ހުއްދަ ލިބިގެން، ަކނޑަެއޅިފަިއވާ އުސޫެލއްގެ ަދށުން

ިއވާ ފަރާަތށް ނުވަތަ އްދަދެވިފަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ހުމަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 ޢިނާޔަތްތައް  މާލީ  ހަދިޔާއާއި 

 މަނާވެގަތުން  ދިނުމުން 

 ،ކަުމގައި އަްނނަނިވި މީހުންނަށް އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ ފީެއއްކަން އަންނަނިވި  .26

ލޯނެއް ނުވަތަ އެހެންެވްސ  ،އުޖޫރަެއއް  ،ަފއިދާއެއް  ،ބަދަލެއް ،ހަދިޔާއެއް 

 ،ނުވަތަ ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަކީ ،ތަކުްނ ދިނުމަކީއެްއޗެއް އެްއވެސް ފަރާ

 .ކުށެކެވެ 

ލެްއ ނުވަތަ ޤަރާރެއް ނުވަތަ މަްއސަލައަާކ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބި )ހ(  
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ުނވަތަ ދެކޮޅަްށ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުގެ  ،އެްއކޮޅަށް

ރައީސަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ 

 ؛ތުންމުގެގޮމުވަްއޒަފަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯުރވު 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއް ނުވަތަ  )ށ(  

 މަޖިލީހުަގިއ ނުވަތަ ކޮމިީޓއެްއަގިއ ކުރިއަށް ،މައްސަލަެއއް

މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް  ،އިުމގަ ންދިއުގެ

 ؛ން ވުމުގެގޮތުނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފަަކށް ނުފޫޒު ފޯރު

ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއް  މަޖިލީހަށް  )ނ(  

ނުވަަތ ދެކޮޅަށް ާތއީދު ހޯދުމަށްޓަކަިއ  ،ނުވަތަ މައްސަަލއަކާ ެއއްކޮޅަށް 

ން ނުަވތަ އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ހީތެރިވެދިނުމުެގގޮތުއެ

ްށ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކަ

 ؛މުގެގޮތުންމީހެްއގެ އެހީތެރިކަން ހޯދު ،ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގައި 

ކަމެއް  ބަޔާންކުރާަފދަގައި ) ނ( އަދި )ށ( އާއި )ހމާއްދާގެ (މި  (ރ)  

 ރުފިޔާއާއި ) ެއއްހާސް( -/1,000ހިންގައިފިނަމަ އެފަރާތެްއގެ ައދަބަކީ 

ޖޫރިަމނާކުރުމެވެ. ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ) ތިންހާސް( -/3,000

މަސްުދވަާހ ދެމެދުގެ ) ހައެއް( 6 މަސްުދަވހާއި) ތިނެއް( 3 ވަތަނު

 ވެ.ޖަލަށްލުމެއްދަތަށް މު

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޖިލީހުގެ  )ހ(  .27 ބާރުތައް  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ 

 ންމެހައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ .ރައީސަކު ހުންނަންވާނެެއވެ

ކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔަ ވެރި ކަންކަން ހިންގުމުެގ އެންމެ އިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ މި ޤާނޫނާއި. ެއވެރައީސް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާާއއި  ްތވާ ގޮތުގެމަިތންގަާވއިދާ އެްއގޮ
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ކަންކަން ހިންގުމުގެ  މެހައިމަޖިލީހުގެ އެން ،ކޮމިޓީތަާކއި  ،ޖަލްސާތަކާއި

 .ކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެއވެޔަެވރި  އެންމެ އިސް

ނޑަެއޅިގެްނ އެހެން  )ށ(   ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ުނވަތަ ޤާނޫނެއްގަިއ ކަ

ލީހުގެ ޢިމާރާތާއި މަޖި ،ުނވާހާހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިގޮތަކަށް 

އައުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުެގ ގޯްއާޗއި މާލަމަށް  އެ  ،މާލަމާއި މަޖިލިސްކުރާ

މަޖިލީހުގެ  ،ހިނގަންޖެހޭ މަގުތަކާއި ކޮރިޑޯތަކާއި  ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން

މަޖިލީހުގެ  ،ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަޖިލީހުގެ ގޯތީގެ ސަރަޙައްަދކީ

 .ރައީސްގެ ބެލެހެްއޓުމާއި އަމުުރގެ ދަށުަގއިވާ ތަންތަނެވެ 

 ،ކޮޓަރިތައް ހިމެނޭ ިޢމާރާތާއި އެ ،ކޮޓަރިަތކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީކުރާ  )ނ(  

 ިހނގަންޖެހޭ  ކޮޓަރިަތކަށް ައއުމަށް އެ ޢިމާރާތުގެ ތެެރއިން އެ

އެ ޢިމާރާތާ އިްނވެގެްނާވ ގޯީތގެ  ،މަގުތަކާިއ ކޮރިޑޯަތކާއި 

މަޖިލީހުގެ  ،މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި  ،ސަރަޙައްދަީކވެސް

 .ގެ ދަށުަގއިވާ ތަންތަނެވެ ރައީސްގެ ބެލެހެްއޓުމާއި އަމުރު 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގެއިން  ،މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މަސަްއަކތެއް )ރ(  

އެ މަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވަނީ  ،ބޭރުގައި ހިނގާނަމަ

އެ ޢިމާރާތަކީ  ،ޢިމާރާތެއް ުނވަތަ ކޮަޓރިއެއް ކަމުަގއިވާނަމަ ވަކި

މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ބެލެހެއްޓުމާިއ އަމުރުގެ  ،ނުވަތަ ކޮޓަރިައކީ

 .ދަށުގަިއވާ ތަނެކެވެ 

ޔިތުންެގ ަރއް ،އެޭގގެ ގޯތިތެެރއާއި  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެާއއި )ބ(  

މަޖިލީހުގެ ދަށުން ހިނގާ ެއންމެހައި ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަްނ 

ބަލަހައްޓާނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް ަކނަޑއަޅާ ޮގތުގެމަތިން 

 .ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުްނނެވެ
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މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުުރމަށްޓަކައި  ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  )ހ(  .28 ޚަރަދުތައް  މަޖިލީހުގެ 

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށްޓަކަިއ  ،ޓު ެއކުލަވާަލއިބޭނުންވާ ބަޖެ

ހުށަހަޅައި  ކޮމިޓީއަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާެގ ބަޖެޓުގެ . ފާސްކުރަންވާނެެއވެ

ބަޖެޓުގަިއވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން ގޮތުަގއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 .މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ދޫކުރަްނވާނެެއވެ

ޤައުމަށް  ،ވީނަމަވެސް ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި) ހ( މި މާއްދާގެ )ށ(  

ަވކި  ބަޔާންެވގެްނވާ ،ލަތެްއެގ ސަބަބުންދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާ

ފާސްކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ،މުއްދަތަކަށް

ގޮތެްއގެމަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތައް 

 .ވެއްނާޅައެ ހުރަހެ ކުޑަކުރުމަކަށް މި މާއްދާ

 

ކަންކަާމއި އަދި ރަްއޔިތުންެގ  ވާބަޔާންކޮށްފައި  އްކަމަށްނުގައި ކުށެޤާނޫ މި  .29 އަދަބު  ކުށާއި 

ފިޔަވަޅު  މެދުކަްނކަމާމަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ 

އަޅާނީ އެ މައްސަަލއެްއ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީަހށް ހުށަހަޅައިގެން 

 .މެދުވެރިކޮށެވެ ޝަރީޢަތް

 

 އަމީން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ޢާންމު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސައި،   .30

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަަހއްޓަިއ، އިދާރީ މަސައްކަތްަތއް ރާަވިއ ހިންގުމަށާއި، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި މެންބަރުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުަގިއ 

ްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެހީތެރިވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ރަ

 މުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.ން ޢާންޖިލީހުގެ އަމީއެ މަ
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 މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

 މަޤާމުތައް  ޢައްޔަންކުރާ 

ސަރުކާރާއި ަދއުލަތުގެ މަާޤމުތަކުގެ ތެރެއިން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން   .31

ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތައްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ޤާނޫނުތަކުގަިއ 

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުާރނީ ރައްޔިތުންގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މަޖިލީހުންނެވެ.

 

ރވިސްަގިއ ސަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ ސިިވލް   .32 ސަރވިސް  ރީ ޓަ ޕާލަމެން

ންޓަރީ ޕާލަމެނުހިމެނޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނެވެ. ައދި 

 މުސާރަ ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުން ލެއްވުާމއި، ވަިކކުރުމާިއ، މުަވްއޒަފުންގެ 

ނަޑއެޅުމާއި  ަގވާއިދުަތއް ހަދައި  އަދި މިނޫްނވެސް ުމވަްއޒަފުންނާބެހޭ ކަ

 ންނެވެ.ހިންގާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 

ދިވެހި  ،ނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށްޤާ މި ،ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީޤާނޫ މި  .33 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 .ޝާއިުޢކުރުމުންނެވެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި

 

ހަދައި ހިންގާނީ  ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައްށްޓަކައި ނު ހިންގުމަޤާނޫ މި  .34 ހެދުން  ގަވާއިދު 

ސަުރކާރުގެ ގެެޒޓުަގިއ  ،އަދި ޤާނޫނަކަްށވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނެވެ

ަމސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  )ދޭއް( 2 ކުރާތާޝާއިޢު

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ނުން ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުތަާކއިޤާނޫ މިމެންބަރުންނަށް 

ލިބިދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާޒުަތއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ،ވީތީށްމެންބަރަކަ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ އިހައި ަގވާއިދުަތއް ހަދައެންމެ

 

 ؛ކުހިނދަނުވާހާ ބުނެފައިއެހެން ގޮތަކަްށ  ޤާނޫނުގައި މި  .35 މާނަކުރުން 

 ،ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ މުޅި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ] ކޮމިޓީ[ )ހ(  
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 ވަކި  ނުވަތަ  ،ކޮމިޓީއަކަށް  އުފެއްދޭ  ދައުރަކަށް މަޖިލީހުގެ  ނުވަތަ

 ،ކޮމިޓީއަކަށް  ދާއިމީ ނުވަތަ  ،ކޮމިޓީއަކަށް  ަވގުތީ  އުފެއްދޭ  ކަމަކަށް

 މެންބަރުންގެ ހުގެ މަޖިލީ އެ މަޖިލީހުން  ގޮތެްއގައި  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ

 .ކޮމިޓީއަކަެށވެ ކޮންމެ އެކުލަވާލާ  މައްޗަށް 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ] މެންބަރު[ )ށ(  

 މި  އަދި. ނަށެވެމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އެ ނުވަތަ  ،މެންބަރަކަށް

 ރައީސްވެސް  އިބު ނަ ރައީސާއި  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  މާނަކުރުމުގައި 

 .ހިމެނިގެންވެެއވެ

 ރައްޔިތުންގެ  ،އެވަނީ  ބުނެފައި  ަކމަށް] މުވައްޒަފެއް  މަޖިލީހުގެ[ )ނ(  

 .މުވަްއަޒފުންނަށެވެ އެންމެހައި މަޖިލީހުގެ

 ރަްއޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް] މަޖިލިސް[ )ރ(  

 ގޯތިތެރެއާއި  ގޭގެ  އެ ،ގެއާއި  މަޖިލީހުގެ ،ކޮމިޓީތަާކއި ،މަޖިލީހާއި

 ަކނޑަައޅާ  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ ސަރަޙައްދުަކމަށް ޭގގެ  މަޖިލީހުގެ

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ ސަރަޙައްދު 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ  ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] ގެ މަޖިލީހުގެ[ )ބ(  

 ،ގޯތިތެެރއާއި  މާރާތުގެ ޢި އެ ،މާރާތާއިޢި ބެލެވޭ  ގެކަމަށް 

ނަޑއަޅާ  ރައީސް މަޖިލީހުގެ ސަރަޙައްދުކަމަށް   ަސރަޙައްދު ކަ

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

 މަޖިލީހާއި ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] ފަރާތެއް ނުވަތަ މީހަކު[ )ޅ(  

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ މުަވއްޒަފުން  މެންބަރުންނާއި  މަޖިލީހުގެ

 ިއދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް " މުވަްއޒަފު" )ކ(  

 .މުވަްއޒަފުންނަށެވެ ދާއިމީ އަދި  ވަގުތީ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ] ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ [ )އ(  
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 އިބުނަ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ރަީއސާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 .ހިމެނިގެންވާގޮތަށެވެ ރައީސް 

 ،މެންބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ،އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް  ]މާނުންމެހެ[ )ވ(  

 .މީހަކަށެވެ ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަަވއި  މުވައްޒަފުން  މަޖިލީހުގެ

ކަމަށް ބުނެފައި  "ދައުެރއް މެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނގެ " )މ(  

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއް އިންތިޚާބުން އަނެްއ އިންތިޚާބާ  ،އެވަނީ 

ނޑި ދެމިހުރުމަށެވެ  .ދެމެދުގައި މެންބަރުކަމުގައި ެމދުނުކެ

ސީާދ އެމީހަކާ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " ޒާތީ މަޞްލަޙަތު" )ފ(  

 .ކަންކަމަށެވެ ލިބޭ ހަމައެކަނި އެމީހަަކށް މަންފާ ގުޅުންހުރި

ކަމަށް  "މީހެއް  ކޮށްފައިވާ  މެންބަރުކަން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ" )ދ(  

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ޤާ މި ،ބުނެފައި އެވަނީ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ 

) ހަތަރެއް( 4 އެންމެ މަދުެވގެން ،މުރުގެ ދައުރެއްގެމަޖިލީހުގެ ޢު

އަިދ އެފަދަ . އަހަރު މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ

އްޤުވާ މާލީ ޢިނާޔަތާއި އެހެން ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި މީހަކަށް ޙަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން  އެމީހަކު ވަިކވާ ތާރީޚުގެ ކުިރން ރައްޔިތުންގެ

މިގޮތުން . މުރުެގ ހުރިހާ ދައުރެއް ގުނޭނެެއވެކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ ޢު

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޢުމުރުގެ  ،މަޖިލީހުގެ ދައުރު ގުނުމުަގއި 

އަހަރު މެންބަރުކަން ) ހަތަރެއް( 4 ދައުރެްއގެ އެންމެ މަދުވެގެން 

 .ގުނޭނެެއވެެއއީ ދައުރެްއގެ ގޮުތގައި  ،ކުރުމުން
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