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 ފެށުން  .0
 

 .0 ތަޢާރުފާއި ނަން 

  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  02މިއީ، 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  .0
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޖިީލހުގެ  80ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .0 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ކު ހުންނަންވާނެެއވެ.ރައީސަ

މަޖިީލހުގެ ަރއީސަކީ، ވަކި ަފރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި، ޤާޫނނުއަސާސީާއއި  )ށ(  

މިގަވާިއދާއި ަމޖިީލހުގެ ނިންުމންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިީލހުގެ ިއދާރާާއއި މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަާކއި މަޖިީލހުގެ 

 ކަން، ހިންުގމުެގ އެންމެ އިސްެވރިޔާއެވެ.އެންމެހައި ކަން 

މަޖިީލހުގައި ހިނަގމުންދާ ެއއްވެސް ބަުހސެއްގައި، ުނވަތަ ކޮމިޓީއެއްެގ   )ނ(  

ބައްދަލުުވމެއްގައި ހިނގާ އެްއވެސްކަެމއްގައި، މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ޚިޔާލެއް 

 ވެ.ފާޅުކޮށް، މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ެއކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެ

ގަވާއިދު 

 ހިފެހެއްޓުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަވާިއދާއި އެމަިޖލީުހގެ ޙުރުމަތާިއ ޤަދަރު ިހފެެހއްޓުމަކީ،  .3

މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ ަމސްއޫިލއްޔަތެކެވެ. މަިޖލީުހގެ ަގވާއިަދށް އުނިކަން އަންނަަފަދ 

އުނިކަމެއް އެއްވެސް ަޢމަލެއް ހިނގަިއފިނަމަ، ނުވަތަ މަޖިލީުހެގ ގަވާއިދަށް 

އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއްެވސް ކަމެއް ފާަހގަކުރެިވއްޖެނަަމ، އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަްށ 

 ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ކުުރމަކީ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ ޒިްނމާއެެކވެ.
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މަޖިލީހުގެ ޢިމާރާތް 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

ނޑައެޅިގެްނ އެ )ހ( .4 ހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި ުނވަތަ ޤާނޫނެއްަގއި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާާހހިނަދކު، މަޖިީލހުގެ ޢިާމރާތާއި މަިޖލިސްުކރާަާ ާމލަާމއި، 

އެ މާލަމަށް އައުމަށްޓަކަިއ މަޖިލީުހގެ ގޯއްޗާއި ިޢާމރާތުގެ ތެރެއިން 

ހިނގަންެޖހޭ ަމގުތަކާއި ކޮރިޯޑރތަކާއި، މަިޖލީުހގެ ިޢމާރާާތ އިންވެގެްނވާ 

ކީ، މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ ބެެލހެްއޓުމާއި އަމުުރގެ މަޖިީލހުގެ ގޯތީގެ ސަރަޙަްއދަ

 ދަށުގައިވާ ތަންތަނެވެ.

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

ކޮޓަރިތަކަށް އައުމަށް އެ ިޢމާރާތުގެ ތެރެއިން ހިނގަްނެޖހޭ މަގުތަކާިއ 

ިމ ، ގޯތީގެ ަސރަޙަްއދަކީވެސް  ކޮރިޑޯރތަކާއި، އެ ޢިާމރާތާ އިންވެގެންވާ

މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ ބެެލހެްއޓުމާއި އަމުުރގެ  ާމްއާދެގ ަމްޤަޞުދަތަކްށަޓަކިއ،

 ދަށުގައިވާ ތަންތަނެވެ.

މަޖިީލހުގެ ެއއްވެސް މަސަްއކަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ެގއިން ބޭރުގަިއ  )ނ(  

ފައިވަނީ ވަކި ޢިާމރާތެއް ހިނގާނަމަ، އެ މަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަުކރެވި 

ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ކަމުގަިއާވނަމަ، އެ ޢިމާރާތަކީ ނުަވތަ ކޮޓަރިއަކީ، 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ ބެެލހެއްޓުާމއި އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެކެވެ.

ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ  021ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ރ(  

ތީ ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ ަސާލމަ

ގެއާއި، ެއގޭގެ ގޯތި ތެެރއާިއ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ދަށުން ހިންާގ 

އެންމެހަިއ ތަންތަނުގެ ަސާލމަތީ ކަންކަން ބަަލހައްޓާީނ ރައްޔިތުންގެ 

ނަޑއަޅާޮގތެއްގެމަތިންނެވެ.  މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ކަ

އެކިއެކި ލިޔުމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 

މި ގަވާިއދުގައި ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކ، މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ  .1

ބިލުތަކާއި، ޤަާރރުތަކާއި، ވަިކ މީހަކު މަިޖލީހަށް ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއަކަށް 

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

ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 )ހ( .6

 

ވަަނ މާްއދާގަިއވާ އެންެމހަިއ  02ވަަނ މާްއދާ އާިއ  1ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާކުުރަމށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިީލހުގެ ިއދާރާގެ ަނމުގައި ޮއފީހެއް ާގއިމްުކރަންވާނެެއވެ.

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

ހަމަޖެްއސުމަށްޓަކައި ާޕލިމެންަޓރީ ސަރވިްސގެ ުމވައްޒަުފްނގެ ގަާވއިދުގެ 

 ނަމުގައި ަގވާއިެދއް އެކުަލވާލަިއ، މަޖިލީުހން ފާސްުކރަންވާެނެއވެ.

ްށޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބަޔާންކުރާ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާުކރުމަ )ނ(  

ބަޖެޓް އެކުލަވާަލއި، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ާޢންމު ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހަޅައި ާފސްކުރަްނވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ިއދާރާގެ ބަޖެޓުެގ 

ގޮތުގައި މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ ބަޖެޓްގައިވާ ފައިސާ އެްއވެސް އުނިކުރުމެްއނެތި 

 ިޖލީހުގެ ިއދާާރައށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.ސަރުކާރުން މަ

މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެންބަޔާންވެފަިއވީނަަމވެސް، ަޤއުމަށް ދިމާވާ  މި )ރ(  

ޚާއްޞަ ހާލަތެްއގެ ސަބަބުން، ބަޔާންވެގެންވާ ވަކި މުްއދަތަކަށް، މަޖިލީހުެގ 

ރާެގ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ފާްސކުރާޮގތެއްގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ އިދާ 

 ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުަމކަށް މިމާްއދާ ހުަރހެއްނާޅަެއވެ.

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  .4
ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

މިގަވާިއދުގައި ެއހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނަދކު، މަޖިލީުހގެ  )ހ( .0

 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަަހްއޓާނީ، މަޖިލީުހގެ ރަީއސެވެ.

ގެ ަރއީސް، ަމޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގެ ރިާޔަސތުގައި އިންނަ މަޖިީލހު )ށ(  

 ވަގުތުތަކުގައި، އޭނާއަށް މުޚާޠަބުކުރާނީ "ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ" މިހެންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

 ރައީސް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޖިީލހުގެ  80ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .8

 ެއވެ.ނައިބު ރައީސަކު ހުްނނަންވާނެ
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މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީސަކީ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސްގެ މަާޤމުގެ ވާޖިބުތަްއ  )ށ(  

އަދާކުުރމުގަޔާއި، މަިޖލީހުެގ ކަންކަން ހިްނގުމުަގއި، މަިޖީލހުގެ ަރއީސަށް 

އެހީތެރިެވދޭން ހުންނަ ީމހެކެެވ. މަޖިީލހުގެ ރަީއސްގެ ަމާޤމު ހުސްެވއްޖެ 

އީސް އޭނާގެ ަމާޤމުގެ ވާޖިބުތައް ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ރަ ،ހިނދެްއގައި

އެމަާޤމުގެ  ،ވަގުތީގޮތުން  ،އަދާކުުރމަށް އުޒުރުެވރިވެްއެޖ ހިނދެއްަގއި

ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނީ، ާޤނޫނުއަސާީސގައި ނުވަތަ ިމ ގަވާއިުދގައި 

 އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، މަިޖލީުހގެ ނައިބު ރައީސެވެ.

ނައިބު ރައީސް 

ސަތު ރިޔާ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، މަޖިީލހުގެ  0މި ގަވާއިުދގެ  )ހ( .9

ރައީސް ބޭނުްނވެއްެޖ ހިނެދއްގައި، ަމޖިީލހުެގ ޖަްލސާެއއްގެ ނުވަތަ 

ޖަލްާސއެއްގެ ބައެްއގެ ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓުން، މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީާސ 

 ހަވާުލކުރެިވދާނެއެވެ.

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

މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރަީއސާ ަހވާލުކުުރމުގަިއ މަިޖލީުހގެ ރަީއސް މަިޖލީހަްށ 

 އަންގަންެޖހޭ ވަކި އެންުގމެއް ޯނންނާނެއެވެ.

ދާ މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރައީްސ ޖަލްާސއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓަމުންގެން  )ނ(  

ޭއާނ ވާަހަކެއްއަދްއަކިއ، ިޚާޔެލްއ ، ވަގުތު، ބަހުސްކުރެވޭ ަމއްަސަލއެއްގައި

 .ފުާޅޮކްށެގްނ ުނވާެނެއވެ 

ހުގެ ރަީއސް ބޭނުންެވގެން، މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއްއގެ ރިޔާސަތު މަޖިލީ  )ރ(  

ބެލެހެއްޓުން ނައިބު ރަީއސާ ހަވާުލކޮށްފައިނުވާ ޖަްލސާއެއް ފެށުމުގެ ވަގުތު 

ކުރިްނ އެނގެންނެްތ އެއްެވސް ސަބަބެއް ދިމާެވެގން  މަިޖލީުހގެ  ޖެހޭއިރު،

ރައީސަށް އެ ޖަލްސާގެ ރިާޔަސތު ބެލެހެއްޓެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، އެޖަލްސާ 

ޢާންމު އެކަްނ ޖަްލސާއަށް އަމީން ފެށުމުގެ ވަގުތު ެޖހުމާެއކު، 

ރަީއސް  އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ. އެކަްނ އިުޢލާނުކުުރމުން، ަމޖިީލހުެގ ނައިބު

މަޖިީލހުގެ ރިާޔސަތާ ހަާވލުވާްނވާނެއެވެ. ެއހިސާބުން އެަޖލްާސއަކާ ގުޅިގެްނ 

ނޑައެޅިފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނީ  މަޖިީލހުގެ ރަީއސް އަދާކުުރަމށް ކަ
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 މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސެވެ.

ގަާވއިދުެގ ދަށުން މަިޖލީހުެގ ރަީއސަށް ލިބިޭދ ުހރިހާ ބާރަާކއި  މި )ބ(  

ަމޖިލީުހގެ ނައިބު  ،ައދި އޭނާ އަާދުކރަންޖެހޭ ހުިރހާ ވާޖިބުތަކެއް ،ޔާޒެއްއިމްތި

 ރައީސް ރިާޔސަތު ބަލަހައްާޓ ވަގުތުތަކުގައި އޭނާއަށްވެްސ ނިސްބަތް

 ކުރެވިގެްނވެއެވެ.

ރިޔާސަތު 

ބަލަހައްޓާނެ 

 މެންބަރުން 

ާސއެއްެގ މަޖިީލހުގެ ރައީާސއި މަިޖލީުހގެ ނައިބު ރަީއސް ަމޖިީލހުެގ ޖަލް )ހ( .02

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުެޅދިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެ ޖަްލސާގެ ރިޔާސަތު 

ވަަނ މާްއާދގެ )ށ( ގައިވާ  80ޤާޫނނުއަސާސީެގ ، ބަލަހައްޓާނެ މެންބަުރން

ނަޑއަޅަންވާނެެއެވ. މިގޮތުން،  ގޮތުގެމަތިން، މަިޖލީހުގެ ރައީސް، ކަ

ނޑައަޅާނީ ަމޖިީލހުގައި ެއންމެ ގިނަުދވަހު  ިޚދްމަތްކުިރ މެންބަރުންެގ ކަ

މެންބަެރކެވެ. ައދި އެއިްނ މެންބަަރކަށް ރިޔާސަތު  1ތެރެއިން ޖުްމލަ 

 ބެލެހެއްޓޭނީ ވިިދވިިދގެން ތިން ޖަލްާސގެ މުްއދަތަށެވެ.

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

ެގ ރަީއސާއި ަނއިބު ރައީްސ މަިޖލީހު ،މެންބަރުން 1ބަލަހައްޓާނެ 

އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، ވީއެންމެައވަހަކަށް މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ަކނޑައަޅައި، އެ 

 ނަންތައް މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއްއގައި އިުޢލާންކުރަްނވާނެއެވެ.

މެންބަރުން މި މާްއާދގެ )ށ( ގައިވާ  1މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(  

ނޑަ ނޑައަޅާނީ، އެ ގޮތުގެމަތިން ކަ  1އެޅުުމގައި، އެ މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ކަ

މެންބަރުންގެ މެންަބރުކަމުެގ ުމއްދަތަށް އިސްކަންީދގެންނެވެ. މެންބަރުކަމުެގ 

މުއްދަތު ެދ މެންބަެރއްގެ ޭދތެރޭގައި ަހމަަހމަވެއްެޖ ހިނެދއްގައި، ެއފަދަ 

ށް މެންބަރުން ތަރުތީބުކުރާނީ މެންބަރުންގެ ޢުުމރުެގ ދޮށިކަމަ

 އިސްކަންީދގެންނެވެ.

މަޖިީލހުގެ ރަީއސާއި ަމޖިީލުހގެ ނައިބު ރައީސާ ދެ ީމުހންމެ މަޖިީލހުގެ  )ރ(  

ިރާޔަސުތ ، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުެޅދޭ ޙާލަތަކަށް އަންނަހިނެދއްަގއި

ނޑައެޅިަފއިނެތް ޙާލަތެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ، ަބަލަހްއާޓެނ ީމަހުކެވްސ ުދާރާލ  ކަ
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ސަތު ބަލަހައްޓާެނ މެންބަރުންކަމަށް މި މާްއާދގެ )ހ( ގައި ނުވަތަ ރިޔާ

މެންބަރުންެވސް ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއް ިދާމވެއްޖެނަމަ، އެ  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޖަލްާސއެއްގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ، މަޖިީލހުގެ ޚިްދަމތުގައި އެންމެ 

ުއސޫލުްނ  ގިނަދުަވސްވީ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން، ިމ މާްއދާގެ )ނ( ަގއިވާ

 އެންމެ އިސްކަްނދެވޭ ެމންބަރެވެ.

 މަޖިލީހުގެ އޮފިސަރުން  .1
މަޖިލީހުން 

ނޑައަޅާ  ކަ

 މަޤާމުތައް 

އަލަށް އެކުލަާވލެވޭ ކޮންމެ މަިޖލީހެްއމެ އިންތިޚާބުވެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު،  )ހ( .00

ވީއެންމެައވަސް ުފރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ތިން މަޤާމަށް، 

 މީހުން ޢައްޔަން ުކރަންވާނެއެެވ.، މަޖިީލހުން

 އަމީންޢާްނމު  -0   

 އާމްސް -އެޓް-ސާޖަންޓް  -0   

 ކައުންސެލް ޖެނެަރލް  -3   

މަޤާމުތަކުގެ 

 ޝަރުތުތައް 

( ގައި ބަޔާންކުރެިވފަިއވާ މަާޤމުތަކަށް 3( ައދި )0ގެ ) މާއްާދގެ )ހ( މި )ށ( 

ހުުރމަށް ޤާނޫނުއަާސސީ  ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ ދަުއލަތުެގ ބަންޑާރަނައިބުގައި

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

ިޑްވްސ ، ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ 0) މްޯލ

ޭނަޝަންލ ިޑެފްންސ ފްޯސެގ ެލްފިޓެންންޓަކުމެގ ަމާޤަމްށ ަޝުރުޠ 

 ހެކެވެ.ުފިރަހަމވާ މީ 

ާދގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މަާޤމަކަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މި މާއް )ނ(  

މީހަކުެވސް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީައށް އިޙްތިރާމު 

ކުރުމަށާއި އޭނާގެ މަާޤމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތައް 

ދިން އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއި އަމާނާތްތެިރކަމާއެކު އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތު ތަން

ަމިޖީލުހެގ ިސްއުރ ަމިޖީލުހެގ ، ފުޅާމިނެއްަގއި ައދާކުރުްނމަތީ ދެމިުހރުމަށާއި

ިސްއުރެގ ޮގުތަގިއ ިހެފެހްއުޓަމްށ ައުހުދެވ، ެއ ައުހުދެގ ިލުޔުމަގިއ 
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އެ އަހުދުގެ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ ަރީއްސެގ ާހިޒުރަގިއ ޮސިއޮކްށ، 

 ވާނެެއވެ.ލިޔުން މަިޖލީުހގެ ރަީއސާ ހަާވުލކުރަން

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

ނޑައަޅައި،  މަޤާުމގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާުކރުމަށް ބޭނުންވާނެ މުވަްއޒަފުްނ ކަ

އެ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާދޭީނ، ޕާލިމެންޓަރީ ސަރވިްސގެ މުވައްަޒފުންެގ 

 ަމިޖލީހުގެ ރައީެސވެ.، ގެމަތިންގަވާއިުދގައިވާ ގޮތު

، އަމީންޢާންމު

-އެޓް -ަސރަޖްނޓް 

އާމްސް އަދި 

ކައުންސެލް 

ޖެނެރަލް 

ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

އާމްސް އަދި ކައުްނސެލް ޖެެނރަލްގެ ަމޤާމަށް -އެޓް-ސަރަޖންޓް، އަމީންޢާްނމު )ހ( .00

ުރޞަތު ޢާންުމކޮށް މީހުން ޢައްޔަންުކރާނީ، އެ ަމޤާމުތަކަށް ކުިރމަތިލުމުެގ ފު 

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ހުޅުާވލުުމން، ކުރިމަތިލާ މީުހންގެ ތެރެއިން، ކޮންެމ 

ނަމެއް  3މަޤާމަކަށް ަޝރުޠު ފުރިހަަމވާަކމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީސަށް ފެްނނަ 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިީލުހގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ 

 ޔަތުންެނވެ.މެންބަރުންގެ ައޣްލަބިއް

މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަްށ  މި މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެ )ށ(  

ހުޅުވާުލމުން ކޮްނމެ ަމޤާމަކަްށ ކުރިމަތިީލ ީމހުންގެ ޢަަދދު ތިނެއް ނުވަތަ 

 ތިނަކަށް ވުރެ މަދު ނަމަ، ެދަވނަ ފަހަރަށް ިއޢުލާންުކރާނީއެވެ.

މަތީން އެމަޤާމުތަކަްށ ކުރިމަތިލުމަށް  މި މާއްާދގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  

ތިނެއް ނުވަތަ ހުޅުވާުލމުން ކޮްނމެ ަމޤާމަކަްށ ކުރިމަތިީލ ީމހުންގެ ޢަަދދު 

ވުރެ މަދު ނަމަ، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުިރހަމަވާ މީހުްނގެ ތިނަކަށް 

 ނަންތައް މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަިއ މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގައި ާހޒިރުވެ ވޯޓުަގއި

 ބައިވެރިވި މެންބަުރންގެ އަްޣލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރާީނއެވެ.

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ  00ގަާވއިދުެގ  މި )ރ(  

މަޤާމުތަކުންުކރެ މަާޤމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އަންނަިނވި ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން 

މަޖިީލހުގައި ، ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް މަިޖލީުހެގ ރައީސަށް ފެނިއްެޖހިނދެްއަގއި

ތަމްސީލުުކރާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ަމޝްވަާރގެ މަތިން ަމޖިީލހަށް އެކަމެްއ 

ހުށަހަޅައި، ަޖލްސާއަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންެގ 
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 ަމޤާމުން ވަކިވީެއވެ. އެމީހަކު އެ ،އަޣްލަބިއްޔަތުން ާފސްވެްއޖެނަމަ

 ަޢމަެލއް ހިންގުން.ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު   -0   

 މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދާ ޚިާލފު ަޢަމލު ތަކުރާރުުކރާކަމަށް ާފހަގަވުން. -0   

މަޤާުމގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުުރމުގަިއ ފަުރވާކުޑަުކާރކަމަށް  -3   

 ފާހަަގވުން.

 މަޤާުމގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ޤާބިލު ނޫންކަމަށް ާފހަގަުވން. -4   

ޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުްނ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަެލއް ކުރިކަމަްށ މަ އެ -1   

 ފާހަަގވުން.

ވަނަ  00ގަވާިއދުގެ  މި މާްއދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަކިނުކުާރހާހިނދަކު، މި )ބ(  

އެމީހަކު އެ ، މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ކޮްނމެ ީމހަކީ

އްޔަންުކެރވޭ، އަދި އެ ޢައްޔަންކުެރވޭ މަިޖީލހުގެ ުޢުމރުގެ މުްއދަތަށް ޢަ

މަާޤމަށް މީހަުކ  މަޖިީލހާ ިވދިގެން އެުކލަާވލެވޭ ަމޖިީލހުގެ އެ

ނޑައެޅެންދެން، އެ މަޤާުމގަިއ ދެމިހުންނާނެ މީހެެކވެ.  ކަ

އަމީންޢާންމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަންނަނިވި ކަންކަަމކީ، އަމީްނާޢންމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަންަކމެވެ. .03

ކޮންމެ ަމޖިީލހެއް ައލަށް ެއކުލަާވލުމާއެކު، އެ ަމޖިީލހުަގއި ހިމެިނގެންާވ  )ހ(  

އެ މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ  ،މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް 

 ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާުނކުރުން. ،ތަރުތީބުގެމައްޗަށް

ރަީއސް  މަިޖލީހުގެ  ކޮންމެ ަމޖިީލހެއް ައލަްށ އެކުަލވާުލމާއި އެ  )ށ(  

އިންތިޚާބުކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ ވަގުތުތަކުގައި، މަިޖލީހުގެ ަޤދަރާއި ޝަަރފު 

ހިފެެހއްޓުމާއި ަމޖިީލހުގެ ގަާވއިދާ ގުޅޭގޮތުން ައދާކުަރންެޖހޭ ވާޖިބުތައް 

 އަދާކުރުން.

މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ދައުެރްއ ފެށުމާއެކު، އެ ދަުއރަަކށް ހުށަހެޅުމަށް  )ނ(  

ރިޕޯޓުތަކާިއ އެ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަްނެޖހޭ ކޮމިޓީތަކާއި ތައްޔާރުވެފަިއވާ 
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ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ފަރާތާއި ެއ 

ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ަމޖިލީުހގެ ކޮން ނިންމުމެއްގެ ަދށުންކަން ނުވަތަ 

ަމތިން، ލިޔުމެއް ކޮން ނިންމުމަކާ ގުޭޅގޮތުންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތުގެ 

 ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްމެ ފޮނުުވން.

ަަގައި އުެފދޭ ނިޒާމީ ކޮްނމެ ަމއްސަލަައކާއި އެ  )ރ(   މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގެ ތެޭރ

މައްަސލައެއް ިނމިގެްނދާގޮތް ޯނޓުކުރުމަށްފަހު، އެ ުދވަހުެގ ޔަުއމިއްޔާގައި، އެ 

މީ މަްއސަލަތައް ވަިކން ސާފުކޮށް ދުވަެހއްގައި ނިްނމި ިނޒާ

އެނގޭނެގޮތުގެމަތިން ހިމެނުްނ، އަދި އެގޮތުން ނިންަމމުންދާ ނިޒާީމ 

 މައްަސލަތަކުގެ ވަކި ަދފްތަރެއް ބަލަހައްޓަމުން ދިުޔން.

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

 މަތިން ހިމެނުން.ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތުގެ 

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

 ޖަލްާސގެ ޔައުމިއްޔާ އެކުަލވާލުަމށްފަހު، ކޮންމެ މެންބަރަކަށްމެ ފޮނުވުން.

މަޖިީލހުގެ ރައީސް، ަސރުކާރުެގ ވަކި ޮއފީސްތަކަކަށް ަޔއުމިއްާޔ ފޮނުާވގޮތަކަށް  )ކ(  

 މަޖަްއސާަފއިވާނަމަ، އެ ޮއީފސްތަކަށް ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވުން.ހަ

މަޖިީލހުން ފާސްވާ އެްނމެާހ ބިލުތަކާއި ބިލުތަކަށް ގެނެވޭ އެންމެހާ  )އ(  

އިޞްލާޙުތަކާއި މަިޖލީހުން ާފްސކުރާ އެންމެހާ ޤަާރރުތައް މަޖިީލހުން ފާސްކޮށް 

އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންތޯ ނިމުމުން، ެއކަން ކުެރވިަފއިވަީނ މަިޖލީހުެގ ގަާވއިދާ 

ނޑައަޅައި، އެ ިބލުތަކަށާއި ޤަާރރުތަކަށް ދީފަިއވާ ުސާމރު ނަންބަރުތައް  ކަ

ދީފަިއވަނީ ތަރުތީބުންތޯ ކަނޑައަޅައި، މަޖިީލހުގެ ބިލުތަާކއި ޤަރާރުތަްއ 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔއަށް ަރއްދުކުުރމުގެ ޒިންމާ ުއުފލުން. އަދި 

 ރި ާތރީޚު މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އެްނގުން.ރައްދުުކރުމަށްަފހު ރަްއދުކު

މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ގެ ހުްއދައާއި އިުރާޝދާއެކު، މަިޖީލހުގެ ރަްސމީ  )ވ(  

ނޑައަޅައި، ެއމީހުންނަށް މަޤާމު ދީ، އެީމހުން މަޤާމުން  ރިޕޯޓަރުން ކަ
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 ވަކިކުރުން. 

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު ވަކި ފަ )މ(   ރާތަކަށް މި ގަވާއިުދގައި ވަކި ުމވަްއޒަފަކު ކަ

ދީފައިުނވާ ޙާލަތުގައި، މަިޖލީހުެގ ރަީއސްގެ ލަާފގެމަިތން މަިޖލީހުެގ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ެއހީތެިރވެދޭނެ މުަވއްޒަފުން ަކނޑައެުޅން.

މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ދުަވހެއްެގ މަސައްކަތްތައް އެުކލެިވގެންވާ ގޮތް އަންގަިއދޭ  )ފ(  

 ތާވަލެއް ާޝއިޢުުކރަމުން ދިޔުްނ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި ނުވަތަ މަޖިލީުހގައި، އެދުަވހެއްގެ ތެރޭގަިއ  )ދ(  

މަޖިީލހުގެ ިނޒާމުގަިއ ހިނާގ ކަންކަން ާސފުކޮށް އެނޭގނެ ދަފްތަެރއް 

 "މަިޖލީުހގެ ދަފްތަުރ" ގެ ނަުމަގއި ކޮންމެ ދުަވހަކު ޝާއިޢުުކަރމުން ދިޔުން.

މަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ އަމީންޢާްނމު އޭނާގެ މަަސއްަކތް ކުރު )ތ(  

އަމީންާޢންމުެގ  ،ވަގުތީގޮތުން އެކަމަށް ޢުުޒރުވެރިެވއްޖެ ހިނެދއްގައި

މަިޖލީުހގެ ރަީއސްެގ ރުހުާމއިއެކު،  ،މަސައްކަތްކުރާެނ މީަހކު ާފަހގަކޮށް

އެކަމަށް އެމީހަކު ޢައްޔަނުކޮށް، އަމީންޢާންމު ަރސްީމގޮތުން ސޮއިކުރަްނޖެހޭ 

ޤާނޫނެއްގައި  ،ސޮިއކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެމީހަކަށްދީ  ތަކުގައިލިޔެކިޔުން

މަިޖލީުހގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން ، އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު

އަމީންޢާްނމު ކުރަންެޖހޭ ކަންަކން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެމީހަކަށްދީ، 

ޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރަްއދުކުރުން. ައދި އެކަން އަންގާ ލިުޔމެއް ތައްޔާުރކޮށް، މަ

އެ ލިޔުުމގައި ައމީންޢާްނމު ސޮއިކުުރމަށްފަހު، ެއމީހަކު ުކރާ ކަންކަމަކީ 

ނޑައަޅާ  އަމީންޢާްނމުގެ ނަމުަގއި ކުރެވޭ ކަންކަންކަމުަގއި ބެލުމާއި އެގޮުތން ކަ

މީހަކު، ހަަމޖެއްުސމަށް ދޫކުރާ ލިޔުން، މަޖިީލހުެގ ދަފްތަރުގަިއ 

 ން.ޝާއިުޢކުރު

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

އަންގާ އެންގުންތައް ތަންފީުޒކުރުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ އިުރޝާދުގެ މަތިްނ 

 އަދާކުރަްނޖެހޭ ާވޖިބުތައް އަދާުކރުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ ސިޔާސަުތތައް ހިންގުން.

ިސޔާސަތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަުށން، އަންނަނިވި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ޢާންމު  )ގ(  
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 ކަންކަން ކުރުން.

މަޖިީލހާއި މަިޖލީުހގެ ނިޒާމުަގއި ހިމެނޭ މުއައްަސސާތަކުން ނުވަތަ  -0   

ކޮމިޓީތަކުން ނުވަތަ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ އިދާރީ ކަންކަމާިއ 

ުމ އެކަންކަމަށްޓަކައި ކުާރ ޚަރަދުެގ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ާޢން

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

މަޖިީލހުގެ ވަކި ޮއފީަހކުން ުނވަތަ ވަކިމީހަކު ުކރާ މަސަްއކަތުގެ  -0   

އޮޑިޓެއް ހުށަހަޅަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއަީކ 

ކޮބައިކަމާއި ިއްޞލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަީކ ކޮބަިއކަން 

 ނގުން.އެ އޮފީހަށް ނުވަތަ އެ ީމހަކަށް އެ

މާލީ ެއއްވެސް ނުރަނގަުޅ ޢަަމލެއް ާފހަގަުކރެިވފައިވާަނމަ، ެއކަމެްއ  -3   

މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށާއި މެޯޖރިޓީ ލީޑަރަށާއި މައިނޯރިޓީ ލީަޑަރށާއި 

ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤަްއރިރުންނަށާިއ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަށް 

 އެންގުން.

ޑިޓެއްގެ ރިޕޯޓު، މަިޖލީހުެގ މަޖިީލހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ ޮކންމެ އޮ -4   

ރައީސަށާއި މަޖިީލހުގަިއ ތަމްސީލުުކރާ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ 

ދާިއމީ ކޮިމޓީތަކުގެ މުޤައްރިުރންނަށާއި ޢާންުމ ، ލީޑަރުންނަށާއި

 ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް ފޮުނވުން.

މަޖިީލހުގެ އެއްެވސް ގަވާިއދަކާ، މެންބަރަކު ޚިލާފުވެއްޖެަނމަ ނުވަތަ  -1   

ނޑުތަކުންކުެރ މިންަގނޑަާކ މެން ބަރުން ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަ

އެއްވެސް މެންބަރަކު ޚިާލފުެވފައިވާަނމަ، އެކަމަކާބެހޭ މަުޢލޫމާުތ 

 ސުލޫކާބެހޭ ޮކމިޓީއަށް އެންގުން. 

-އެޓް -ސާޖަންޓް 

އާމްސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ރޭގައި ހިމެނޭ އާމްސްގެ މަސްޫއލިްއޔަތުގެ ތެ-އެޓް-އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ، ާސަޖންޓް .04

 ކަންކަމެވެ.
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މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ހިނަގމުންދާ ަވގުތުތަކުގައި، މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާަގއި  )ހ(  

ހާޒިރުވެ ިއނުމާއި، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް އަންގާ ގޮތުގެމަިތން މަޖިީލހުގެ 

 ގަވާއިދު ހިެފހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާުއފުލުން.

މަޖިީލހުން ުކރާ އަުމރުތައް  މަޖިީލހުގެ ރައީސް ކުރާ އަމުރުތަކާއި )ށ(  

 ތަންފީޒުކުރުން.

މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒާގުޅޭ އުޫސލުތައް ތަންފީޒުުކރުމާއި، އޭނާެގ މުވައްަޒފުންެގ  )ނ(  

 ޢަމަލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢާންމު ޮކމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީުވން.

ގޮތަށްކަން މަޖިީލހުގެ ެގލެރީތަކަށް މީހުްނ ވަންނަނީ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިާދ އެއް )ރ(  

ކަށަވަރުކުރުާމއި ގެެލރީތަކުްނ ނެރެންޖެހޭ ީމހުން ގަާވއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ނެރުމުގެ ިޒންމާުއުފލުން. 

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

ގައި މީހަކު ަޖލްސާެއއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތު، މަިޖލިސްުކާރ މާލަމު 

 ނުބެހެއްޓުން.

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

އެކަމަށް ހިނގާަފއިވާ ޚަރަދު އެނގޭނެ ލިޔުެމއް، ފުިރހަމައަްށ ތައްޔާރުކޮށް، 

 30ވަނަުދވަހު އަދި ޑިެސްމބަރުމަހުގެ  32ކޮންމެ އަަހރެއްެގވެސް ޫޖންމަުހގެ 

 ހު ޢާންމު ޮކމިޓީއަށް ުހށަހެޅުން.ވަނަދުވަ 

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

ރިޕޯޓެއްގައިވެސް އެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ކުރެވުުނ 

މަސައްކަތުގެ ތަްފޞީލު ިހަމނައި، އަލަށް އެކުލަާވލައިގެްނ ހިންގަމުންާދ 

ައލަށް ތަޢާރުފުުކެރވުނު ސިޔާސަތުތަކާއި އުޫސލުތަކާއި ވަކިކަެމއް  ކަންކަމާއި،

 ކުރުމަށް ކުރިަމގަށް ރާވާަފއިވާަނމަ، އެކަމެއްގެ ތަްފސީުލވެސް ިހމެނުން. 

 ކައުންސެލް 

ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކައުންސެލް ޖެނެަރލްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ ަމޖިީލހަށް ޤާނޫނީ ަލފާދީ،  )ހ( .01

ން މަިޖލިސް ަތމްސީލުުކރަންެޖހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި މަޖިިލސް ޤާނޫނީގޮތު
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 ތަމްސީލުުކރުމެވެ.

ކައުންސެލް ޖެެނރަްލގެ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ެމންބަރުންނަށާއި  )ށ(  

 މަޖިީލހަށް ދޭނީ ސިޔާސީ ުނފޫުޒން އެއްކިބާވެ ހުެރގެންނެވެ.

 ދައުރާއި ޗުއްޓީ  .6
ވަނަ ާމްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ަމޖިީލުހގެ ޖަްލސާތައް،  83އަާސސީގެ ޤާނޫނު )ހ( .06 ތިން ދައުރު 

 ދައުރެްއގެ މައްޗަށެވެ.  3އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ބެިހގެންވާީނ 

ނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ނުވަތަ އެހެންގޮތަކަށް  )ށ(   މި ގަވާއިުދގައި އެހެްނގޮތަކަށް ކަ

ަދއުރު ިހނގާނީ  ހިނަދކު، މަިޖލީހުެގ ުފރަތަމަހުން ަކނޑަނާޅާހާ މަޖިލީ 

ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން އޭޕްރީލްމަުހގެ ނިޔަލަށެވެ. ދެވަަނ  0މާޗްމަުހގެ 

ދައުރު ހިނގާނީ ޖޫްނމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުަވހުން ފެށިގެން އޯގަސްޓްަމހުގެ 

ނިޔަލަށެވެ. ތިންވަނަ ަދއުރު ހިނގާނީ އޮކްޓޯބަުރމަހުގެ ފުަރތަމަ ދުވަހުްނ 

 ލަށެވެ.ފެށިގެން ޑިސެމްބަުރމަހުގެ ނިޔަ 

މި ގަވާިއދުގައި ެއހެންގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ނުވަތަ  )ނ(  

އެހެންގޮތަކަށް މަިޖލީހުން ަކނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ަމޖިީލހުެގ ޖަލްސާތަްއ 

ބެހިގެންވާ ތިން ދައުރުގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ދައުރެއްެގވެސް ފުރަތަމަ ޖަްލސާ 

ވިދިގެން އަންނަ ުފރަތަަމ ހޯމަ ނުވަތަ  ބާއްވާނީ، އެ ދަުއރެއް ފެށޭ ާތރީޚާ

ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުަވހުއެވެ. އެދައުރު ނިމޭ ޖަލްސާ ބާއްާވނީ، އެ ދައުރުގެ 

 ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ ފަހު ުބރާސްފަތި ުދވަހު ނުވަތަ ޯހމަ ުދވަހުއެވެ.

ގެ ވަަނ ރައްޔިތުން 00މި މާއްާދގެ )ށ( އެހެންއޮތްަކމުގައި ވީަނމަެވސް،  )ރ(  

ވަަނ ދުަވހާހަަމއަށް  30މަޖިިލސް ފެށުނު ތާރީޚުން ފެިށގެން ޑިސެމްަބރުމަުހގެ 

ނޑައަޅާނީ، މަޖިލީުހގައި  ނަޑއެޅިގެންދާެނގޮތް ކަ މަޖިީލހުގެ ަދއުރުތައް ކަ

 ތަމްސީލުުކރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން މަޖިީލުހގެ ރައީެސވެ.

މަޖިލިސް އޮންނަ 

 ދުވަސްތައް 

ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ އަަހރަކު  ރުގެ ތެޭރގައި، މިއަހަ )ހ( .00

އަަހަރކަށް މަޖިލިސް  އެ ،މަޖިިލސް ބައްދަުލވާނެ ދުަވްސތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް 
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 އަމީްނޢާންމު ޝާިއޢުކުރަްނާވނެއެވެ.، ހުޅުވައިދޭ ޖަްލސާ އޮންނަ ުދަވހު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުަވހަކީ، ރަްސމީ  މި ގަވާިއދުގައި ވަކިކަެމއް ހިނގާނެކަމަށް )ށ(  

ބަންދު ދުވަެހއް ކަުމގައިވެްއެޖނަމަ، އެދުަވހަކު ުކރުމަށް ިމ ގަވާއިުދގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަެމއް ދެން ކުރާނީ، ނުވަތަ ކުާރނެ ކަމަްށ މި ގަާވއިދުެގ 

 ވިދިގެްނ އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުޫނން ުދވަހެއްަގއެވެ. ،ބޭނުމަށްޓަކައި ބަލާނީ

 ން ލިސްކުރާ މާލަ މަޖި  .0
 މާލަން 

 ބޭނުންކުރުން 

މަޖިިލސްކުރާ ާމލަން ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެަކނި މަޖިީލހުެގ ޤާނޫނީ ޖަލްސާތަްއ  .08

ބޭއްވުމަށެވެ. ނުވަތަ މަޖިީލހުެގ މެންބަރުންގެ އެކިއެކި ކޮްނފަރެންސްތަކާިއ ރަްސމީ 

ނޑައަޅާ އެ  ހެނިހެްނ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށެވެ. ނުވަތަ މަިޖލީހުން ކަ

 ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށެވެ. 

މަޖިިލސްކުރާ މާލަމަށް ހާޒިރުެވވޭނީ، ނުވަތަ މަިޖލިސްުކރާ ާމލަމަށް ވަދެ، ެއ  )ހ( .09 ހުއްދަ މީހުން 

ނޑައަޅާ އިންތިާޒމެއްގެ މަތިްނ  މާލަުމގައި ތިބެވޭނީ، އަމީްނޢާންމު ކަ

 އަންނަނިވި ީމހުންނަށެވެ.  

 ލީުހގެ މެންބަުރން.ރައްޔިތުންގެ މަޖި  -0   

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ. -0   

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބު. -3   

 ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުްނ. -4   

 ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުން. -1   

 މަޖިީލހުގެ ަމޤާމުތަކަށް ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ އޮިފސަރުން. -6   

ން ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްަސލައެއްގެ ބަހުސް މަޖިީލހުގެ ވަކި ކޮމިޓީއަކު -0   

ހިނގަމުްނދާ ވަގުތު، ކަމާބެޭހގޮތުން އެ ކޮމިޓީއަކުން ހުްއދަކުރާ 

 މުވައްަޒފުން.

 އަމީންޢާްނމު. -8   
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 އާމްސް.-އެޓް-ސާޖަންޓް  -9   

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ހިނގާކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން، ހުއްދަ ިލބިގެން  -02   

ގެ އޮީފހެްއގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާއާއި އޭނާއަށް އަންނަ، ސަރުކާރު 

 އެހީތެރިެވދިނުމަށްޓަކައި އަންނަ އޭނާގެ ދެ ުމވައްޒަުފން.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަކުގައި ހިނގާކަަމކާ ގުޅޭގޮތުން، ަމޖިލީުހގެ  -00   

 ރައީސް ަދޢުވަތު ދޭ ީމހުން.

، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން، އެމީހެއްގެ ނަން ފާހަގަކޮށް -00   

ޝުކުުރވެރިކަާމއެކު ބަލައިގަްނނަ، މީހެއްގެ ގޮތުގައި ަކނޑައަޅާ 

 މީހުން.

 މަޖިީލހުގެ ުމވައްަޒފުން. -03   

މަޖިީލހުގެ ިޚދްމަތުގަިއ ތިބޭ މުވައްަޒފުންނާއި، މަިޖލީހުެގ ޚަބަރު  )ށ(  

ފެތުރުމަށްޓަކައި އެކްރެޑިޓް ޮކށްފައި ތިބޭ ނޫސްވެރިންނާއި، މެންބަރެއްގެ 

މަތިން އޭނާއަށް އެހީެތރިވުމަށް އަންނަ މީުހން، ިލޔުމުން ހުއްދަ އެދުމުގެ 

ިމނެޓުވުމާހަަމއަށް،  01ލިބިގެން، މަޖިީލހުގެ ަޖްލސާއެއް ފެށުމުގެ 

މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމަށް ވަދެިވާދނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، މަިޖީލހުގެ ޖަްލސާއެއް 

ްނ މިނެޓަށްވުމާއެކު އެމީހުން މަިޖލިސްުކރާ މާލަމު 01ފެށެން 

 ނުކުންނަންވާނެއެެވ.

 ގެލެރީތައް  .8
ނޑައެޅުން  މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެޭވ ގެލެރީތައް  )ހ( .02 ގެލެރީ ކަ

ނޑައެޅުމާއި، އެ ގެެލރީތަކަށް ވަންނާނެ މީހުންގެ ބާވަތާއި ގިންތި  ކަ

ނޑައެޅުމާއި އޭގެތެރެއިން ވަކި ގެެލރީތަކެއް ރަީއސުްލުޖމްހޫރިއްޔާ  އަށާއި ކަ

ނޑިޔާރުންނަށާއި  ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހުެގ މެންބަުރންނަށާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

އެމީހުންގެ ުމވައްަޒފުންނަށް ވަެދވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްުސމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގެ 

 ރައީސަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 
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ލްސާ މަޖިީލހުގެ މެންބަރެްއގެ ފަރާުތން ހުއްދައެއް ލިބިގެން ަމިޖލީހުގެ ޖަ  )ށ(  

ނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު  އަޑުއެހުމަށް އަންނަ މީހުންނަްށ ވަދެވޭނެ ގެެލރީއެއް ކަ

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

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

ވޭނެ ތަނެއްކަމުގައި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ރިޕޯޓަރުންނަށް ބޭނުންކުރެ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު، ަމޖިީލހުެގ ރައީސަށް ލިބިގެންެވއެވެ.   ކަ

މި މާއްާދގެ ދަށުން ަމޖިީލހުެގ ރައީސް ުއފުލަްނޖެހޭ ޒިްނާމތައް މަޖިީލހުގެ  )ރ(  

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ުމއައްަސާސތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ ތެެރއިން ވަކި ފަރާތަކާ 

 ަސށް ކުރެވިދާނެ ކަމެެކވެ. ހަވާުލކުރުމަކީ މަިޖލީހުގެ ރައީ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން  .9
ޖަލްސާތައް 

 ނާނެގޮތް ފެން

 ހަމަޖެއްސުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެއް ިހނގަުމންދާ ވަގުތު، ކްލޯޒްޑް ސަރިކޓް ކެމެރާ މެދުވެރިކޮްށ  .00

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ކޮމިީޓ ކޮޓަރިތަކަށާއި މަޖިލީުހގެ އެހެން އޮީފސްތަކަށާއި 

ނޑައަޅަންވާެނއެވެ.ގެލެރީތަކަ  ށާއި ކޮޓަރިތަކަށް ފެްނނާނެ ނިޒާމެއް މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު 

 ގެ ފުރުޞަތު 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާތައް، އުނިިއތުރެއް ގެނަުއމެއްނެތި، ރޭިޑޯއ މެުދވެރިކޮށް  )ހ( .00

، ނުވަތަ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް، ާޢންމުކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމެގ އުސޫލުތައް

ނަޑއަޅައި، އެކަން  ާޢްނުމ ޮކިމީޓެގ ަލފެާގަމިތްނ ަމިޖީލުހެގ ަރީއސް  ކަ

ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ ިއދާާރތަކަށް މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާތަކުެގ ރެކޯޑިންގެގ 

ނޑައަޅާ  އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި ވީޑިޯއ ލިބޭނެގޮތް ޢާންުމ ކޮމިީޓން ކަ

 ންވާެނއެެވ. އުސޫލެްއގެމަތިން، މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ހަަމޖައްަސއި ދޭ

ަެލެވިޜަން ސްޭޓޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޢާްނމު  )ށ(   ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަާކއި ޓެ

ނޑައަޅާ އުޫސލުތަކެއްގެމަތިން މަިޖލީހުްނ އެކްރެޑިޓްކުރާ  ކޮމިޓީން ކަ

ތަންތަނަށް މަޖިލީހުެގ ަޖލްާސތައް ވަގުތުން ޮފނުވުުމގެ ުހއްދަ ަމޖިީލހުެގ 

 ރައީސް ދޭްނވޭނެއެެވ. 

ކުރުމު ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ގެ މަޤްޞަދު 

ވަނަ  00މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާތައް ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމަށް މި ގަވާިއދުެގ  )ހ( .03
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މާއްދާަގއި އޮތް އުސޫުލގެ ބޭނުަމކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުާވލެިވގެން ބާއްވާ މަިޖލީުހގެ 

އާއި ޓީވީގެ  ރޭޑިއޯ  ،ޖަލްސާތަކާއި މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ންނަިނވި މަްޤަޞދުތައް ހާސިުލކުރުމަށްޓަކައި، ަމޖިލީުހގެ އަބުރާ ޒަރީޢާއިން އަ

  ،އަދި ޤަބޫލުކުެރވޭ ަހމަތަކެއްގެ މަތިން ،ޢިއްޒަތް ނުގެްއލޭނެ ގޮތުެގމަތިން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ހުްއދަ ިދނުމެވެ. 

 ހޭލުންތެރިކަން ފެތުރުމަށްޓަކައި؛ -0   

 ؛މަޢުޫލމާތު މުއްސަނދިކުުރމަށްޓަކައި -0   

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތެދު ަޚބަރު ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި؛ -3   

މަޖިީލހުގެ ުއސޫލުތަކާިއ އާދަތަކާއި ކަން ހިނގާގޮތަްށ  -4   

 އަހުުލވެރިުކރުމަށްޓަކައި؛

ޢާންމު މައްަސލަތަކާއި ޤައުުމެގ އެކިއެކި ކަންކަމާ ެބހޭގޮތުްނ ދެކެވޭ  -1   

 ކުގެ މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކަިއ؛ވާހަކަތަކާއި އަޅާ ފިަޔވަޅުތަ

މަޖިީލހުގެ މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ަސރުކާރާިއ ޤަުއުމ  -6   

ހިންގުުމގައި ދިާމވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޭހލުންެތރިކަމާއި 

 ވިސްނުންތައް އުެފއްދުމަށްޓަކައި.

ކޮމިޓީެއއްެގ ޖަލްސާއެްއގެ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  )ށ(  

ރެކޯޑިންގ )އެއީ އޯިޑއޯ ރެޯކޑިންގއެއް ަކމަށްވީނަމަެވސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ 

ރެކޯޑިންގެއއް ކަމަށްވީަނމަެވސް( އެއްެވސް ސިާޔސީ ޕާީޓއެއްގެ ސިޔާސީ 

މަސްލަޙަތު ކުރިެއރުވުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެހެން 

ގެ ޙައްޤަކަށް ހުރަސްއެޅުުމގެ ގޮތުންވެސް އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓެއް

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރެކޯޑިންގ 

ބޭނުންނުކުރެވޭ 

 ޙާލަތްތައް 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާގެ ރެކޯޑިްނގއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުްއދަދެޭވ ފަރާތްތަކާއި މަޖިލީހުެގ  .04

ސާއެްއގެ ރެކޯޑިންގގެ ލައިވް ކަަވރޭޖް ހެުދމުގެ ހުްއަދދެވޭ ފަރާތްތަކުން މަޖިީލހުގެ ަޖލް

 އެއްވެސް ބައެއް އަްނނަނިވި ެއއްވެސް ކަަމކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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 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  .02
ތަަމ ކޮންމެ އަހަރަުކމެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ ފުރަ )ހ( .01 ރިޔާސީ ބަޔާން 

ޖަލްާސގައި ޤަުއމުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް 

ރަނގަޅު ކުުރމަށްޓަކައި ކުާރންޖެހޭކަމަށް ަރއީުސލްޖުްމހޫިރއްޔާއަށް ފެންނަ 

 84ޤާނޫުނއަސާސީގެ  ،ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލެވޭ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް

ރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހގެ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ަރއީސުްލޖުމްހޫ 

 ޖަލްާސއެއްގައި ިއއްވަްނވާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަުކމެ ރައީުސލްުޖްމހޫރިއްޔާ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްުވމުން، އެވަގުތު  )ށ(  

މަޖިީލހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުްލޖުްމހޫރިްއޔާ ނިސްބަތްވާ 

ންބަރުން ތިބި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ޕާޓީ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ިގނައިން މެ

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

ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް، އެ ޖަވާުބ މަިޖލީހުެގ ަޖލްސާއެްއގައި، ިރޔާސީ ބަޔާނަށް 

 ދޭ ޖަވާބުގެގޮތުަގއި އިއްވަްނވާެނއެވެ. 

ނީ ރަީއސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ނިސްބަތްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރަ )ނ(  

ޕާޓީގެ މެންބަރުން ފިަޔވައި ަމޖިލީުހގައި ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތަކާއި ޕާޓީތަކަށް 

ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ ފިކުރު ހިމަނަިއގެންެނވެ. މިގޮތުން 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހޯދާނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ބައްދަުލވުމެްއގައި 

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

އެ ޖަވާބު ދޭ ފަރާތުން އެންގުމުން، ެއ  ،ޖަލްާސއެއް ަމޖިީލހުގެ ރައީަސށް

ޖަލްާސއެއްގަިއ އެ ޖަާވބު ދެވޭނެގޮތް މަޖިީލުހގެ ރަީއސް 

ވަގުތުން  ،ބަޔާން އިއްވުމުގައިހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ. އަިދ ރިޔާސީ 

ތެރިިވ ފަރާތްތަކުން، ރިާޔސީ ބަޔާުނގެ ޖަވާބުެވސް، ތްދުރަށްފޮނުުވމަށް ޙަރަކާ

 ހަމަ އެ އުޫސލުން ަވގުތުން ުދރަށް ފޮނުވަިއދޭންވާނެެއވެ.

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

 ރޭގައި، ދޭންވާނެއެވެ.ދުަވހުގެ ތެ 04އިއްވާތާ 

 މަސައްކަތާއި ތަރުތީބު  .00
ނޑު  )ހ( .06 ތިން ތާވަލު  ަެއްެގ  3މަޖިީލހުގެ މަސަްއކަތް ތަރުތީބުކުރަންވާނީ މަިއގަ ތާވަލެ

 މައްޗަށެވެ.

ފުރަތަމަ ތާވަލަކީ، މަިޖލިްސ ތާވަލެވެ. މި ތާވަލުގައި ހިމެޭނ  -0   

އި ބަްއދަލުވެ، ކަންކަމަކީ މުޅި ަމޖިިލސް އެކުގައި ކޮމިޓީެއއްގަ

ތަފްސީލުކޮށް، އެ މައްަސލަައށް ބަހުސްކުރެވިގެން ނިންަމންޖެޭހ 

 ކަންކަމެވެ. އެކަްނކަމަކީ:

ޢާންމު ބިލުތަކާއި ޤަާރރުތަކުެގ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ މާިލްއޔަތަށް 

އެއިން އަސަރުުކރާނެ ނުވަތަ ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭނެ ނުވަަތ 

އް ނަގަްނޖެހޭެނ ނުވަަތ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުުރ ފައިާސއެ

ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ އިތުރުވެެގންދާނެ ނުވަތަ ސީާދގޮތުން ނުވަތަ 

ނުސީދާގޮތުން އެްއވެސް ަފއިސާއެއް ަދއުލަތުގެ ާމލިްއޔަތުން 

ޚަރަދުވެދާނެ ުނވަތަ ވަކިކަމަަކށް ފައިސާ ޚަރަދުކުުރމަށް ހުްއދައެްއ 

ވާަނމަ، އެ ދޭންޖެިހދާނެ ކަމެއް ިހމެޭނ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި 

 މައްަސލައެއް ިހމަނާނީ މަިޖލިްސ ތާވަލުގައެވެ. 

 ދެވަނަ ތާވަލަކީ ޢާންމު ތާަވލެވެ.  -0   
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ތެެރއިން، ޢާންުމ  މަޖިިލސް ތާވަލުަގއި ހިމަނަްނުނޖެހޭ މަްއސަލަތަކުގެ

 ބިލުތަކާއި ޤަާރރުތައް ހިމަނާނީ ޢާންމު ތާވަުލގައެވެ. 

 ލެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލަކީ، ޚާއްޞަ ތާވަ  -3   

 ޚާއްޞަ ބިލުތައް ހިމަނާނީ ޚާްއޞަ ތާވަލުަގއެވެ.

" ކަމަށް ާޢްނުމ ިބލު "، މި މާްއދާގެ )ހ( ބޭނުމަްށޓަކައި -0 )ށ(  

ބުނެފައިއެވަނީ، ޢާންުމކޮށް މުޅި ދައުލަތަށް ނުވަތަ މުޅި ރައްޔިތަށް 

 އޭގެން އަަސރުކުރާނެ ބާވަތުގެ ބިލަށެވެ. 

ުމިޅ ަދުއަލަތްށ ުނަވަތ ުމިޅ ، ިއއެވަނީ"ޚާއްޞަ ބިުލ" ކަމަށް ބުނެފަ -0   

އެކަިނ ަރްއިޔަތްށ ައަސުރުކުރުމެގ ަބަދުލަގިއ، ަވިކަފާރަތަކްށ 

ނުވަތަ މަދު ފަރާތްތަކަކަށް އެަކނި، ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ ބަޔަކަށް 

 އެކަނި އަސަުރފޯރާނެ ބިލުތަކަެށވެ.

ތަރުތީބު 

ނޑައަޅާނެގޮތް   ކަ

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ކޮންެމ ދުވަހަކުެވސް މަޖިީލހުެގ މަޖިީލހުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ .00

 ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވޭނީ އަންނަިނވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

 ދުޢާ. )ހ(  

 ދުވަުހގެ އެޖެންޑާ ިއޢުލާުނކުރުާމއި ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުން. )ށ(  

ަސލަތަކަށް އެންމެަފހުން ަމޖިލިްސ ހުއްޓާލިިއރު، ނުނިިމހުިރ މައް )ނ(  

 ފުުރޞަތުދިނުން.

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިުލތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުން. )ރ(  

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުން. )ބ(  

 އިތުރު އެހެން ަމސައްކަތެއް އޮްތނަމަ އެކަމެއްުކރުން. )ޅ(  

ތަރުތީބުން 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ސްގެ މޭޒުަމތީގައިވާ މަްއސަލަތައް ނިުމމަކަްށ މަޖިީލހުގެ ަރއީ -0 )ހ( .08

ގެނައުމުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އިްސކަމެްއ ދޭީނ 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ފަރާުތން އެއްެވސް ލިުޔމެއް، ނުވަތަ 
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މެސެޖެއް، ނުވަތަ ޚިޠާބެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ެއކަމެްއ 

 ކުރުމަށެވެ.

ަހށް ތަޢާރުފުކުރަންެޖހޭ ބިލެއް ނުވަތަ ދެން އިސްކަންދޭނީ، ަމޖިލީ  -2   

ބިލެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ޤަާރރެއްެގ  ޤަރާެރއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ

 ނަން އިއްވައި، ުފރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވުމަށެވެ.

ދެން އިސްކަންދޭނީ، ކުރިްނ ތަޢާރުފުކުރެިވފައިވާ ބިލެްއ ނުވަތަ  -3   

މަށް އޮތްކަމަށްވާނަަމ ޤަރާެރއްގެ އެއްެވސް ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރު 

 އެކަމެއް ކުުރމަށެވެ.

ދެން މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ިއސްކަންދޭނީ މަިޖލިސް އެްނމެަފހުން ނިމުަމކަށް  )ށ(  

އައިއިރު، ނުިނމި ުހރި މަްއަސލަތައް ނިންމުމަށް ފުުރޞަތުިދނުމަށެވެ. އަދި 

ގަޑިއިރު ވަްނދެނެވެ. އެަވގުތުދީގެންެވސް  0އެއީ، ގިނަވެގެން 

މަށްވާނަމަ، ވިދިެގން ައންނަ ޖަލްާސގެ ަހމަ އެގަޑިއަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިމޭކަ

ފަސްކުާރނީއެވެ. ައދި، އެގޮަތށް އެ މަސައްކަތް ނިުމމަކަށް އަންނަންދެްނ 

ގަޑިއިރު ެއ މަސައްކަތަށް  0އެގޮތަށް ކޮންމެ ދުަވހަކުެވްސ ގިނަވެގެން 

 ޚާއްޞަކުަރމުން ގެންެދވިދާެނއެެވ. 

މަްއސަލަތަކަށް ދޭްނޖެހޭ ަވގުތު ހަަމވުމުން، ެއކިެއކި ކޮމިޓީތަކުން ނުނިމިހުިރ  )ނ(  

ހުށަހަޅަންހުރި ަމއްަސލަތައް ުހށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނީެއވެ. ކޮމިޓީތަކަށް 

ފުުރޞަތު ދޭނީ މައްަސލައެްއ ނުވަތަ ަޤރާރެއް ހުށަހަަޅން އޮތްކަމަށް 

ދީފަިއވާ މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ކުރިްނ ނޯޓިސް ދީފަިއވާނަމަ، ނޯޓިސް

ތަރުތީބުންނެވެ. ނޯޓިސްދީަފއިވާ ކޮމިޓީތަކަށް އެދުަވހު ފުުރޞަތު 

ނުދެވޭކަމަށްވާަނމަ، ވިދިެގން އޮންނަ ޖަލްާސގައި ފުުރޞަތުޭދނީ، ކުރީދުވަުހ 

 ޖަލްސާ ހުއްޓާލިިއރު ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތް ނިމުނު ިހސާބުން ފެށިގެންނެވެ. 

ކުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކާއި މައްަސލަތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ކަންަކމަށް ކޮމިީޓތަ )ރ(  

ގަޑިއިރަށް ުފރުޞަތުދިުނމަށްފަހު، ވަކި ބިެލއްގެ މައްސަލަ  0ގިނަވެގެން 

 ނިންމުމަށް މަިޖލީހުގެ ރައީސަްށ ފުރުޞަތު ެދވިދާނެެއވެ.
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 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދައުރު  .00
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 

 ދައުރު 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވަކި  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަކީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް  )ހ( .09

 ،އުސޫލުތަކަކަށް ތަބާވެގެން، ވަކި އިންތިޒާމެްއގެ މަތިްނ ތަރުތީބުވެގެން

ޙަރަކާތްތެރިވުމަށާއި މަސައްކަްތކުރުމަށް އޮތް މަޖިލީހެެކވެ. އެހެންކަމުން، 

މަޖިީލހުގެ އަންނަިނވި މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި، ސިޔާީސ 

ކާތްތަކަށާއި ދައުރަށް ބުރަވެ، ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަ

 ަމޖިީލުހގެ ރައީސް ހޯދަންާވނެއެވެ. ،ލީޑަރުންގެ މަްޝވަރާ

މައްަސލަތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ވާހަކަަދއްކާނެ މެންބަރުންގެ ޢަދަުދ  -0   

ނޑައެޅުން.  ކަ

ކޮބަިއކަްނ  މައްަސލަތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ވާަހކަދައްކާނެ މެންބަރުންނަކީ -0   

ނޑައެޅުން.  ކަ

ކޮމިޓީތަކުަގއި ޕާޓީަތއް ތަްމސީލު ކުެރވޭނެ ނިސްބަތާިއ ޕާޓީެގ  -3   

ނޑައެޅުން.  މެންބަރުން ކަ

 ގިނަ މެންބަރުންނަށްވުރެ 1 ޕާޓީއަކީ ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ )ށ(  

 ލީޑަރުގެ ޕާލިމެްނޓަރީ ޕާީޓގެ އެ ޕާޓީއެއްކަުމގަިއވާނަމަ، ހިމެނޭ މެންބަރުން

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ ވިޕުން ޕާޓީ މަސައްކަތްކުރާނެ ދަށުން  ެއގޮތުން. ކަ

ނަޑއަޅާނީ، ވިޕުން  ހުންނާނެ  ވިޕެއް މެންބަރަކަށް 02 ކޮންމެ ކަ

 ތަމްސީލުވާ މެންބަރުން  މަދުން މެންބަރުންނަށްވުރެ 1. ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 .ދޭނެއެވެފު ހުރުމުން ލީޑަރެއް ޕާލިމެންޓަރީ ހަމައެކަނި ޕާޓީތަކުން

 ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ގަވާއިުދގެ މި )ނ(  

 :ބުނެފައިއެވަނީ މެންބަރުންކަމަށް

 ކުރިމަތިލައިގެން އިންތިޚާބަށް ޢާންމު ނަމުަގއި ޕާޓީެއްއގެ ސިޔާސީ .0   

 މެންބަރުން؛ ހޮވިފައިވާ
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 ޕާީޓއަާކއި އެހެން އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ  .0   

 .މެންބަރުން އެދޭ ތަމްސީލުކުރުމަށް ނަމުގައި ޕާޓީެއްއގެ އެ ގުޅި،

 ގޮުތެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  0 މައްދާގެ މި .3   

 ގޮތުން، ޤާނޫނީ ޕާީޓއަކީ ުގޅޭ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު،

 ރަޖިސްޓްރީެވފައިވާ  ދަފްތަރުގައި ޕާޓީތަުކގެ ސިޔާސީ

 .ވާންޖެހޭނެެއވެ ކަމުަގއިޕާޓީއެއް 

 އެދޭ  ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( 0) ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 .މަދުވެގެންނުވާެނއެވެ މެންބަރުންނަށްވުރެ 3 ޢަދަދު މެންބަރުންގެ

 0 އެކަން ހިމެނުމަށްޓަަކއި، ދަފްތަރުގައި މަޖިލީހުގެ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، )ބ(  

 .އަްނގަންާވނެއެވެ ލިޔުމަކުން ިއދާރާއަށް ލީހުގެމަޖި ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

މެންބަރަކު ޕާޓީއަކާ 

ގުޅުމާއި ޕާޓީއަކުން 

 ވަކިވުން 

ޕާޓީއެްއގެ ނަމުަގއި އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލައިގެން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި  )ހ( 09-0

މެންބަރަކަށްވިޔަސް އަދި ައމިއްލަ ގޮތުން އިންޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން 

ބުވި މެންބަރަކަްށވިަޔސް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިންތިޚާ

ތެރެއިން ޕާޓީއަކާ ުގޅި ނުވަަތ ވަކިެވވިދާނެެއވެ. އަދި ެއއް ޕާޓީއިން އަނެއް 

ޕާޓީއަށް ބަދަލުވެސް ވެވިދާެނއެވެ. އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިޞްބަތްނުވާ 

 މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއވެސް ދެިމހުރެވިދާނެއެވެ.

ޕާޓީއެްއގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީައކުން ވަިކވެއްޖެނަމަ، އެ ޕާޓީައކުން  ()ށ  

އެ މެންބަރަކު ަވިކވެއްޖެަކން އެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ 

ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާެނއެވެ. އަދި ެއކަށް ކަަށވަރުކޮށްދޭ އިލެކްޝަންްސ 

 ކޮމިޝަންގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަަޅންވާނެެއވެ.

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު އެހެން ޕާޓީއަކަށް  )ނ(  

ބަދަލުވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ހުރި ޕާޓީން ވަކިީވކަމުެގ 

ލިޔުމެއް އެމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. އަދި ެއ 

ލީޑަރު އެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރަކު ބަދަލުވި ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ 
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ޕާޓީއާ ގުިޅއްޖެކަން އަންަގިއ އެކަން ލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ މެންބަރަކު ހުރި ޕާޓީއިން ވަިކވެ އެހެން 

ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަށް ީވކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ 

 ގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ލިޔުމެއް އެ މެންބަރަކު މަޖިލީހު

ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތނުވެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވީ މެންބަރަކު  )ރ(  

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުެގ ތެރެއިން ަވކި ޕާީޓއަކާ ގުިޅއްެޖނަމަ، އެކަން 

ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ ިލޔުމަކާިއ އެ ެމންބަރު ގުޅުނު 

ލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ ލިޔުމަާކއި އެ މެންބަރުގެ ލިޔުމެްއ ޕާޓީގެ ޕާ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މެންބަރަކު ޕާޓީއަކުން ަވކިާވ  )ބ(  

ޙާލަތްތަކުގަާއއި، ޕާޓީައކުން ވަިކވެ އެހެން ޕާޓީއަާކއި ގުޭޅ ޙާލަތްތަކުަގއި 

ދާތަުކަގއި ބުނެފަިއވާ ލިޔުންތައް މަޖިލީހުގެ ރަީއަސށް ލިބުމުން އެ އެ މާއް

މެންބަރަކު ޕާޓީއަކުން ވަިކވެއްޖެކަން ުނވަތަ ޕާީޓއަާކ ގުިޅއްޖެކަން 

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢިއުލާން ކުރަްނވާނެެއވެ.

ޓީައާކ ގުޅުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއިާވ ޮގތުގެމަތީން މެންބަރަކު ޕާ )ޅ(  

މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އެ މެންބަރަކު ގުޅުނު ޕާީޓެއްއގެ ޕާލިމެންޓަރީ 

ގްރޫޕްގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގިއ އެ މެންބަރަކު ގުނިގެން ދާެނއެވެ. އެގޮތުން 

ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނޭ ނިސްބަތަށާއި ވާހަކަ ދެއްކުުމެގ ފުރުޞަތާއި 

ޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ެއ މިނޫންވެސް މަޖިލީހުގެ ނި

 މެންބަރަކު ގުޅުނު ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ބަދަުލެވގެން ދާނެއެވެ.

ކޯލިޝަންއެއްގެ 

ގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުަގއި ޕާޓީތައް ގުިޅގެން ކޯލިޝަން އެްއގެ ގޮުތގަިއ  )ހ( 09-0

މުގެ ފުުރޞަތު ލިބިގެން ވެެއވެ. މިގޮތުގެމަތީން މަސައްކަތް ކުރު

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ގިނަ ޕާޓީން 

އެއްބަްސެވއްޖެނަމަ އެ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުން ލިޔެ 
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 ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުެމއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ.

ނުން ވަިކެވއްޖެނަމަ، އެކަން ދެޕާީޓގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫްޕގެ ކޯލިޝަ )ށ(  

ލީޑަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެކަން އެންމެ 

އަވަހަށް ބާްއވާ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

 09އިއުލާންކުރަްނވާނެެއވެ. މިގޮަތށް އިއުލާންކުރުމަށްފަހު މިގަވާއިުދގެ 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުާނ ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުގެ އިާދރީ އިންތިޒާމް ވަ

ދުވަހުގެ ުމއްދަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  02ހަމަޖެއްސުމަށް މަދުވެގެން 

 ޕާޓީތަކުން ދޭންވާނެެއވެ.

ނޑަައޅާ މެންބަރުން  )ނ(   މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަ

ނެއް ކޮިމޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޕާޓީތަކަށް އެއް ކޮމިޓީައކުން އަ

ލިބިގެން ވެެއވެ. މިގޮތުން އެއް ކޮމިޓީއަކުން އަެނއް ކޮމިޓީއަކަްށ 

މެންބަރުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ މެންބަރަކު ުނަވތަ މެންބަރުން 

 ހިމެނޭ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ފޮނުވާ

ލިޔުމަކުން ެއކަން އަްނގަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ިލޔުމުަގއި ބަދަލު ގެންނަން 

ބޭނުންވާ ގޮުތގެ ތަފްޞީލު ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ. އަދި އެަކން މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ޢިއުލާންކުރުމުން އެބަދަލު އެ 

 ހިނދުންފެށިގެން ގެނެވުނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

ލިމެންޓަރީ ޕާ 

 ލީޑަރުން 

ޕާލިމެންޓަރީ ލީޑަރަކީ، މަިޖީލހުގައި ހިނގާ ަބހުސްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ  )ހ( .32

މަޖިީލހުގެ ެއހެނިހެން ކަންަކމުގައި، މަިޖލީުހގައި ތަމްީސލުވާ ޕާޓީތަކުން 

ނޑައަޅަިއ، އަދި އެގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން  އިޚްތިޔާރުކުރާގޮތް ކަ

 ޅައި، ަމަސއްކަތްކުރާނެ ފަރާތެވެ.ޢަމަުލކުރުމަށް ބާރުއަ

ނޑައަާޅ ގޮތެއްެގަމތިން )ށ(   އެ ޕާޓީން  ،ޕާޓީގެ ވިޕުންނަކީ ޕާިލމެންޓަީރ ލީޑަުރ ކަ

ނޑައަޅާގޮތް ތަންފީޒުކުރުުމަގޔާއި ދެމެހެއްޓުުމގައި އޭނާއަްށ އެހީތެރިވެދޭނެ  ،ކަ

 އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެވެ.
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ރައީްސ ޕާޓީތަކުގެ ިއސްވެރިންާނއެކު މަޖިީލހުގެ ރައީްސ ނުވަތަ ނައިބު  )ނ(  

ަައި ބައިވެރިާވނީ މެޖޯރިީޓ  ،މަޝްަވރާކުުރމަށް ބާއްވާ ބައްދަުލވުންތަކުގަ

 ލީޑަރާއި ަމއިނޯރިޓީ ލީަޑރާއި ާޕލިމެންޓަރީ ލީޑަރުންނެެވ.

ނޑައެޅޭ ވަގުތު ރާވާެލވިގެްނދާނީ،  )ރ(   ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ބަުހސްކުރުމަށް ކަ

މަިޖލީހުގެ ުކރިަމތީގައިވާ ކޮންމެ މައްަސލައެްއގައިވެސް އެިކ ރައްޔިތުންގެ 

ޕާޓީތަކުގެ ވިސްނުންހުިރގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެކި ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު 

ނޑައެޅޭ ގޮތެއްގެމަތިންެނވެ.  ކަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 

ނިސްބަތްނުވާ 

 މެންބަރުން 

އި ތިބި މެންބަރުންނަކީވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަ .30

ޖުމްަލގޮތެއްގައި، އެީމހުންެގ މައްޗަށް، ޕާޓީގެ އުސޫލުކަމަށް މިގަާވއިދުަގއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުން، އެ ނިސްބަތަށް، ވަޒަންހަމަާވގޮތަށް، ފުުރޞަތު ެދވޭނެ ައދި 

 ޢަމަުލކުރެވޭނެ ބައެެކވެ.

މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި 

 މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު 

ހުގައި ެމޖޯރިޓީ ލީަޑރަާކއި މައިނޯރިޓީ ލީަޑރެއް ހުްނނަންވާނެއެވެ. ެމޖޯރިޓީ މަޖިލީ  .30

ނޑި  ނޑިތަކުގެ ތެރެއިްނ އެންމެ ގިނަ ގޮ ލީޑަރަކީ، ަމޖިީލހުގައި ިހެމނޭ ގޮ

ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ހުންނަ އެންމެ އިސްމެންަބރެވެ. 

ނޑި ޮކންޓްރޯލްކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ މައިނޯރިޓީ ލީަޑރަކީ، މަިޖލީުހގައި އެ ންމެ ގިނަ ގޮ

ނޑި ކޮންޓްޯރލްކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުްނ  ޕާޓީތައް ފިޔަވައި، ދެން ހުިރއެންމެ ގިނަ ގޮ

 ހުންނަ އެންމެ ިއސް މެންބަރެވެ.

 ޖަލްސާތައް  .03
ޖަލްސާތައް 

 ބެހިގެންވާ ގޮތް 

ޚާއްޞަ  މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތައް ބެިހގެންވަނީ ޢާްނމު ަޖލްސާތަަކށާއި )ހ( .33

ޖަލްސާތަކަށެވެ. ޢާްނމުކޮށް ހުޅުވާލެިވފައިވާ ަޖލްސާަތކަށާއި ސިއްރު 

 ޖަލްސާތަކަށެވެ.

ދައުރުގެ ތެޭރގައި ބާއްވާ ުހރިހާ ަޖލްސާތަކަކީެވސް ޢާްނމު ޖަްލސާއެވެ.  )ށ(  

 ދައުރުން ބޭރުަގއި ބާއްވާ ަޖްލސާތަކަކީ ޚާއްޞަ ަޖލްސާެއވެ.

ގައި ސިއްރު ަޖލްސާ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ  34ގަވާއިުދގެ  މި )ނ(  
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ޖަލްސާތައް ފިަޔވައި އެހެން ުހރިހާ ޖަްލސާތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ 

 ޖަލްާސއެވެ.

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިރސެސް ތެރޭަގއި ނުވަަތ ދައުރުން ބޭރު  )ރ(  

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ޖަލްާސތަކެއް ބާްއވަން ރަްއޔިތުންގެ މަ

ތިންބައިކުޅަ ެއއްބައި މެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންެގ 

ވާއިުދގެ އެހެްނ މާއްދާއެއްަގއި ގަމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި

 41އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކުެރވިފައިވީނަަމވެސް، އެހުށަހެޅުން ހުށަހެޅޭތާ 

ތައް ބޭއްވޭޭނގޮތް ހަމަޖައްސައި )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ޖަލްސާ

ދުވަސް  41އެޖަލްސާތައް ބާްއވަްނވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، 

 .ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތަްއވެްސ ހިމަނައިގެންނެވެ

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

ތެއް ދިމާެވއްެޖކަމަށް ފެނިގެން މަިޖލީހުން، އެ ޖަްލސާއެްއ ޙާލަތްތަކުން ޙާލަ

ނުވަތަ އެ ޖަލްސާގެ ބައެއް ސިއްރު ޖަލްާސއެއްެގގޮތުގައި ކުިރއަށްގެންދިޔުމަށް 

 ފާސްކުުރމުންނެވެ. 

ޤައުީމ ރައްކާތެިރކަމާ ޤައުީމ ސަލާމަތާގުޭޅ މަުޢލޫމާތު ހާމަުކރަންޖެޭހ  -0   

 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

އްެގ އަބުރާިއ ރީތިނަމަށް އުނިކަން ލިިބދޭފަަދ ާވހަކައެްއ ދެކެޭވ މީހެ -0   
 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

މީހަކާެމދު ޢާންމުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުެވދާނެަފދަ ނުވަތަ އޭނާ ކުށެއް  -3   

ޫބުލކުރެވޭ ފަދަ މަުޢލޫމާތު ބަަދލުކުރެޭވ ކުރީކަމަށް ީމހުންނަށް ޤަ

 ޖަލްާސއަކަށްވުން.

ކުެރވޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ެމދުގައި ހިންގޭ ެއކިއެކި ޤާނޫނު ތަންފީޒު -4   

އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަުކަރންޖެހޭ 

 ޖަލްާސއަކަށްވުން.
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ވިޔަފާީރގެ މުާޢމަލާތެްއގެ ުނވަތަ މާލީ ުމޢާަމލާތެއްގެ ސިއްރު  -1   

 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. 

ވުނު ސިއްރު ޖަްލސާއެްއގައި ނިްނމޭ ނިންމުންތައް ރަސްމީގޮުތން ފާޅުކުރެ

ެއފަދަ ަޖލްާސއެއްގައި ދެެކވޭ ވާހަކަތައް ިހެމނޭނީ ދައުލަތުގެ  ،ކަމުގައިިވއަސް

 ސިއްރު ކަުމގައެވެ.

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

މަޖިީލހުގެ ަފރާތުން ރަސްީމޮކށް ހާމަކުރުން ކަުމގައިވާނީ، އަމީންޢާންުމގެ 

ނުވަތަ އޭނާ ސޮއިކޮށް ނެރޭ ބަޔާނަކުން، އެ ޖަލްސާއަާކ ، އަނގަބަހުން

 ބެހޭގޮތުން ހާމަކުރާ މިންަވރަށް ހާމަކުުރމެވެ.

ގަވާއިުދގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ނުވަތަ އެހެންގޮަަތަކަށް  މި .31 ޢާންމު ޖަލްސާތައް 

ނޑަނާޅާާހހިނަދކު، މަޖިލީުހގެ ދައުރުގެ ތެޭރގައި ހިނގާ ޢާންުމ މަޖިީލހުން ކަ

 ޖަލްސާތައް، ަހފްތާއަކު ަމދުވެެގން ތިން ދުވަހު ބާއްވަންވާެނއެެވ.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް ފެށުމާިއ ނިންމުމާދެެމދު މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު  )ހ( .36 ޖަލްސާގެ ވަގުތު 

 ހަމަެޖހިފަިއވާނީ އަންނަނިވި ތާަވލުގައިެއވާ ގޮތަށެވެ.

 ޖަލްސާ  ށްއަ 02032ން  9022   

 ހުސްަވގުތު އަށް 00022ން  02032   
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 ޖަލްސާ  އަށް 00032ން  00022   

 ހުސްަވގުތު އަށް 03022ން  00032   

 ޖަލްސާ  އަށް 04032ން  03022   

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގެ ވަުގތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެްއ  )ށ(  

ަޖލްސާގެ ވަގުތު  އެ ،ށް ފެނިްއޖެނަމަމެދުެވރިވެްއޖެކަމަށް މަިޖލީުހގެ ރައީސަ

އިތުރުކުރުމަށް މަޖިީލހަށް ހުަށހަޅައި ވޯޓަށް ައހާ މަޖިީލހުްނ ނިންމާގޮތަކަށް 

 މާްއދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ. އަމަލުުކރުމަށް މި

މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއއެވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންުކރާ ުހސްވަގުުތކޮޅެއްގެ ވަގުުތ  )ނ(  

ބަރަކު ާވހަކަަދއްކަން ހުރެްއޖެނަމަ، އެ މެްނބަރެއްގެ ވާަހކަ ޖެހޭއިރު، މެން

ކުރިއަށްގެންދިުޔމަށް ފުުރޞަތު ދޭނީ، ހުސް ވަގުތުކޮުޅ ނިމުމުންނެވެ. 

މެންބަރެއްގެ ވާަހކަ އެވަގުތު ވަނީ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮްސަފއިކަމަށް ބުނެ، 

ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު ވާަހކަ ކުރިއަށްގެްނދިޔުމަްށ މެންބަރު 

އިޢުތިރާުޟކުރާނަމަ، އޭނާ ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަަކ ނިންމުަމށް، ފުރުޞަުތ 

 ދިނުމަށްފަހު، ޭއނާގެ ާވހަކަ ިނމުމުން ުހސްވަގުތުކޮޅު ެދވިދާެނއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ޖަްލާސއެއްގެ ޤާނޫނީ ަޢދަަދކީ މަިޖލީުހގެ މެންބަރުންގެ  )ހ( .30 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 ެއވެ.ފަންސަީވސް އިން ސައްތަ

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

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަޢދަދު ަހމަވާނަަމއެވެ.

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

ަޢދަދު އެ ަޖްލސާއެއް ފަށާއިުރ  ޖަލްާސއެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ

ހަމަނުވާަނމަ، ކޯަރމް ރަނގަބީްލ ޖަހަްނވާނެއެވެ. އެ ރަނގަބީްލ ޖެުހމަށްފަހު، 

މިނެޓް ވާއިރުެވސް، މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާ ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް ބޭނުންވާ  1

ޢަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވާަނމަ، އެ ޖަލްސާ ެއހެން ވަގުަތކަށް މަޖިލީުހގެ 

ފަސްުކރެވިދާެނއެވެ. ނުވަތަ ޖަލްސާ އެދުަވހު  ނުބާއްވާ ގޮތަށްވެސް  ރައީސަށް
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 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ނިންމިާދެނއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން އެްއެވސް ކަމެއް ފާސްުކރުމަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މި  )ރ(  

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަަދދު ހަަމތޯ ރިޔާސަތުން 

 އެ ޢަަދދު ހަަމކަމަށްވާަނމައެވެ.، ބަލައި

މިމާއްާދގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް ރައްިޔތުން އެމައްޗަށް  (ބ)  

ޢަމަުލކުރުން ލާޒިމް ެއްއވެސް ކަެމއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުން 

ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ަމޖިީލހުގެ ުޖމްަލ މެންބަރުންެގ 

އްބަޔަށްވުރެ ގިަނ މެންބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްާސގައި ދެބައިކުޅަ އެ

 ހާޒިރުވެތިބޭ ވަގުތެއްަގއެވެ.

ޤާނޫނީ ޢަަދދު ަހމަނުވުުމގެ ަސބަބުން މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ނުބޭއްވިގެން އެ  (ޅ)  

ޖަލްާސ ަފސްކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ަޖލްާސ ނުބާއްވާގޮތަށް 

ށް ހާިޒރުވި މެންބަރުންނާއި، ހަމަޖަްއސަިއފިކަމަށްވާނަމަ، އެ ޖަލްސާއަ

ހާޒިރުނުާވ މެންބަރުްނގެ ނަްނ މަޖިީލހުގެ އެދުަވހުެގ ަޖލްސާެގ ޔައުމިއްާޔގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުން 

އެމައްޗަށް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ީލހުން ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަަމލުުކރުން ލާޒިމުުކރާ އެއްެވސްކަެމްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖި .38

ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އެ މަިޖލީުހެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ެމންބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަްލސާއެއްގައި ހާޒިރުވެތިބޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  80ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުކުރާ އެްއވެްސ  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، "ރައްިޔތުން

ކަމެއްކަމަށް" ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މި ގަވާިއދުގެ ަމޤްަޞަދށްޓަކައި ބުނެފައިއެވަނީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.

 ރައްޔިތުން ވަކިގޮތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ފާސްުކުރމަށް. )ހ(  

ށް ޢަމަުލުކރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުން ވަކިގޮތަކަ )ށ(  

 ފާސްކުުރމަށް.
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ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިާސެއއް ޚަރަދުުކރަންެޖހޭކަމެްއ ިހމެނޭ ޤާނޫެނއް  )ނ(  

 ފާސްކުުރމަށް.

 ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކުހެއް ެނގޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކުުރމަށް. )ރ(  

ނުކުރުމުން ަރއްޔިތަކު ކުށްެވރިވުން ިހމެނޭ  ވަކިކަމެއް ުކރުމުން ުނވަތަ )ބ(  

 ޤާނޫނެއް ާފސްކުުރމަށް.

 ރައްޔިތަކު އުުފލަންޖެހޭ ޝަްޚޞީ ޒިންމާެއއް ހިމެނޭ ޤާނޫނެްއ ފާސްކުުރމަށް. )ޅ(  

ޖަލްސާތައް ފެށުމާއި 

 ނިންމުން 

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

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

މިގޮތުގެމަތިން ޙަމްދު ަޞލަާވތް ކިޔުމަށްފަހު "މަިޖލިސް ފެށުނީ" މިހެްނ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިއޢުލާނުުކަރންވާނެއެވެ.

މި  العالمين رب هلل والحمدޖަްލސާއެއް ނިންަމންވާނީ، " މަޖިީލހުގެ )ށ(  

މިގޮތުގެމަތިން  ފަހުގައެވެ. ޢިބާރާތުން މަޖިީލހުގެ ރަީއްސ ޙަމްދުކުރުމަށް 

ޙަމްދުކުރުމަްށފަހު، "މަޖިިލްސ ނިމުނީ" މިހެން ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް 

 ވާނެއެވެ. އިޢުލާުނކުރަން 

ތް މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ކިޔަވާނީ، މި މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ޙަްމދު ަޞލަވާ )ނ(  

 މެންބަރުންނަށް އަޑުއިވޭަވރަށެވެ.

 )ހ( .42 ޖަލްސާއެއް ނިމުން 

 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ ހިނަގމުންދާކަމަށް މި ަގވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ގަޑީގެތެރޭގައި، އެ ގަިޑ ހަމަުވމުގެކުިރން މަިޖލީުހގެ ޖަްލސާއެްއ 

 ާޙލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ިދމާވުމުންެނވެ.ނިންމާލަންާވނީ، އަންނަނިވި 

 ޖަލްާސގެ އެޖެންޑާ ިނމުމުން.  -1   

ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޤާޫނނީ ޢަދަަދށްވުރެ   -2   

 މަދުުވމުން.

ދިމާވާ ަކމެއްގެ ސަބަބުން ަޖލްސާ ުކރިއަށް ގެންެދވެން ެނތްކަމަށް   -3   
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 ރިޔާސަތަށް ފެނުމުން.

ޖަލްސާ ުކރިއަށްގެންެދވޭ މިްނވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޖިީލހުގެ ނިޒާމު   -4   

 ގެއްލިްއޖެކަމަށް މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް ފެނުން.

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

ްނ ނުކުންނާނެއެވެ. މަިޖލީުހގެ ަރއީސް ަމޖިިލސްކުާރ ާމލަމުން ނުކުންނަންދެ

 މެންބަރުން އެ މެންބަރެްއގެ ޮގނޑީގައި މަޑުުކރަންވާނެެއވެ.

ނޑަނާޅާހާހިނަދކު، މަިޖލީހުގެ ކޮންެމ  )ހ( .40 ރަނގަބީލުޖެހުން  މަޖިީލހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

 ޖަލްާސއަކާ ވިިދގެން، އަންނަިނވި ވަގުތުތަކުގައި، ރަނގަީބލެއް ޖަހާނެއެެވ.

ނޑައެޅިަފއި   -1     ؛މިނެޓު ުކިރން 1ވާ ގަޑިޖެުހމުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކަ

 ؛މިނެޓު ކުރިން 1ޖަލްާސގެ ހުްސވަގުތުކޮޅުގެ ަވުގތު ހަމަވުމުގެ   -2   

 ؛މިނެޓު ުކރިން 1އެއްވެސް ަމއްަސލައެއްަގއި ވޯެޓއް ނެގުމުގެ   -3   

ޖަލްާސއެއް ހިނގަމުންަދނިޮކށް، ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުެވ ތިބި   -4   

ށްވުރެ މަުދވެގެން އެ ޖަްލސާއެްއ މެންބަރުންގެ ަޢދަދު ޤާނޫނީ ަޢދަދަ

ނާޑލައި، މެންބަރުން ހަަމވޭތޯ ބަލަން ފެށުމުގެކުރިްނ.  މެދުކަ

އެއްވެސް މައްަސލައެްއގައި ާވހަކަ ދެއްުކމަށް މެންބަރުންނަްށ ދެޭވ   -5   

ނޑައަާޅފައިާވ ވަގުތު ހަމަުވމުގެ  ިމނިޓަށް  0ފުރުސަތުަގއި ކަ

ރަނަގބީލެްއ  ވެއްޖެކަްނ ރިޔާސަތުން އެންގުމުެގ ގޮތުން

ޖަހަންވާެނއެވެ. ައދި ެއއަށްފަހު ަވގުތު ހަަމވެްއޖެކަްނ 

އަންގައިދިުނމުގެ ގޮތުން ރަނަގބީލު ޖެހުމާއެކު މައިުކގެ އަޑު އިދާީރ 

ނޑާަލންވާނެެއވެ.  މޭޒުން ކަ

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

ަބރަކަށް އަންގައިފިަނމަ، ެއ މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މެން

 ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައިކުގެ އަުޑ އިދާރީ މޭޒުން ަކނޑާލަްނވާެނއެވެ.

( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތް ފިޔަވަިއ މި ާމއްދާަގއި 1މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
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އެަވގުތަކު މަޖިލިސްުކާރ ، ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ރަނގަބީލު ޖެުހމުން

ކޮްނމެ ، މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމަްށ ވަދެ، މާލަމުން ބޭރުަގއި ތިބި މެންބަރުން

ނޑީގައި އިށީންނަންވާެނއެވެ.  މެންބަރަކުވެސް އެ މެންބަރެްއެގ ގޮ

ޖަލްސާތަކުގެ 

 އެޖެންޑާ 

މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ަޖލްާސއެއްަގއިވެސް ެއޖެންޑާއެްއ އޮންނަންާވނެއެވެ. ައދި ެއ  )ހ( .40

ުހގެ ަރީއސާއި މެންބަރުްނ އިޙްތިރާމްުކރަންވާނެއެެވ. އެ އެޖެންޑާއަށް މަިޖލީ

ނޑައަޅާނީ، ަމޖިީލުހގެ ރައީެސވެ.  އެޖެންޑާ ކަ

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

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަކންަކމެވެ. އަދި ެއކަންކަން ާސުފކޮށް އެނގޭނެ 

އަދި އެކަްނކަން ނިންމުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ެއދޭ ތަރުތީބުވެސް ، މިންވަރަށް

 އެޖެންޑާގައި ެއނގެން އޮންނަްނވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ޖަްލސާއެްއގެވެސް ެއޖެންޑާ، އެ ޖަްލސާއަކަށް ހާޒިރުވެ ތިބި  )ނ(  

 މެންބަރުންނަށް ފެންނަން އޮންަނންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާއިން 

 ނުކުތުމާއި ވަނުން 

އް ހިނަގމުންދަނިޮކށް، މެންބަރަކު މަޖިލިސްުކރާ މާލަމުން ބޭރަްށ ޖަލްާސއެ .43

ރިޔާސަތަށް އިޙްތިރާްމ އަދާކުރުމަްށފަހު ބޭރަށް  ،ދާންވެއްެޖނަމަ، ކޮޅަށް ތެދުވެ

ދެވިދާެނއެވެ. ހަމަ އެަފދައިން، ޖަްލސާއެއް ހިނަގމުންދަނިކޮްށ، މަޖިިލސްކުާރ ާމލަމަށް 

 ޙްތިރާމް އަދާކުރުމަށްަފހު، ވަދެިވދާނެއެވެ.ވަންނަ މެންބަރުެވސް، ރިޔާސަަތށް އި

މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއްގައި 

ކުރުން ހުއްދަނޫން 

 ކަންކަން 

ގައި އެވަނީ މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެްއގައި ކުރުން ހުއްދަ ނޫން  0މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުަވލު  .44

 ކަންކަމެވެ.

 މަޖިލީހުގެ ބަހުސް  .04
ނގަމުްނދާ ބަުހސެއްގައި މެންބަަރކު ބައިވެރިެވ ވާހަކަދަްއކަން މަޖިީލހުގައި ހި  )ހ( .41 ފުރުޞަތަށް އެދުން 

ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ، ަމއިކް ސިސްޓަމް ެމދުވެިރކޮށް، އެކަަމށް އެދޭނީއެވެ. 

ވާހަކަެދއްކުމަށް ެއދޭ މެންަބރުންގެ ތަރުތީބު، މަިޖލީހުެގ މެންބަރުންނަށް 

ހުގެ ރައީސް ސްކްރީނަކުން ފެންަނން ުހންނަގޮތް، ވީވަރަކުން މަިޖލީ 
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 ހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ.

ވާހަކަެދއްކުމަށް ބޭނުންާވ މެްނބަރު ވާހަަކދައްކާީނ އެ މެންބަރެއްގެ މައިްކ  )ށ(  

ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮޅަށް ތެދުވެހުރެގެންެނވެ. ކޮޅަށްތެދުވެހުރެ 

އެކު، ވާހަކަެދއްކުމަށް އުޛުރުވެިރވާ މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ރަީއސްެގ ހުއްދައާ

 އިށީންދެ އިނދެގެން ވާހަަކދެއްުކމަކީ ހުްއދަކަމެެކވެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

 އަދަބު 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ާވހަކަދެއްުކމުގައި، ކޮްނމެ މެްނބަރަކުވެސް އަންނަިނވި  .46

 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ުހެގ ރައީސާދެެމދު މެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަމުްނާދ ވަގުތު އޭނާއާއި މަޖިލީ )ހ(  

 އެއްވެސް ހުރަެހއް ނުހުުރމާއި، މެންބަރަކުވެސް އެދެެމދުން ުހަރސް ނުކުރުން.

 ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްަސލަެއއްގެ ަމއްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާަހކަ ބިނާކުރުން. )ށ(  

އިސްާލމްދީނުގެ ައސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ިދވެިހރާއްޭޖގައި ބަސްމޮށެ އުޅުމުެގ  )ނ(  

ކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، މަޖިީލހާއި މަިޖީލހުގެ އެއްވެސް އަދަބުތަ

މެންބަރެއްގެ ިޢއްޒަތާއި ކަާރމަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާޭނ ގޮތުގެމަތިން، 

 ޖަލްާސގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކޮށް، ވާހަކަދެްއކުން.

މެންބަރެއްގެ ނަްނގަންނަްނ ޖެހިއްޖެަނމަ ނަްނގަންނަންވާނީ،  )ރ(  

އެކުގައި، "އެ މެްނބަރެއްގެ ދާއިާރއާ ހަާވލާދީ، އެ ދާއިރާގެ އިޙްތިރާމާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ެއހެްނ ބުނުމަށްފަހު، ދެން އެ މެްނބަރެއްގެ ނަން" 

 ކިޔާ އުސޫލުންެނވެ.

ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި 

ފަހުބަހަށް 

 ފުރުޞަތުދިނުން 

ުރޞަތުގަިއ މަޖިީލހުގަިއ ބަހުސްުކރެވޭ މައްަސލައަކާެމދު ފުރަތަަމ ފު )ހ( .40

ވާހަކަަދއްކާ ިނމުމުން، އެ ަމއްސަލަެއއް ހުަށހެޅި ަފރާތުން ޖަވާބުދާީރވުމަށް 

މިނިޓުގެ ުފރުޞަތެއް، އަދި އެ މަްއަސލައިގެ ބަހުްސ  02ގިނަވެގެން 

މިިނޓުގެ ފުރުޞަތު  1ނިމުމުން، އެންެމފަހު ބަސް ބުނުމަށް ގިނަވެގެން 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ދޭްނވާނެއެވެ.

އްަސލަ ހުށަހެޅި މެންބަަރށް އެންމެ ަފހުބަސް ބުުނމުގެ ުފރުޞަތު މަ )ށ(  
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 އެ މަްއސަލަިއގެ ބަހުސް ނިމުނީެއވެ. ،ދިނުމާއެކު 

މައްަސލައެއްެގ ބަހުްސގެ ވަގުތު ނިމުނީަކމަށް މަިޖީލހުގެ ަރއީސް  )ނ(  

އެންގުމަށްަފހު، ނިޒާމާބެހޭ މަްއސަލައެއް ހުށަހެުޅމުގެ ގޮތުން މެނުވީ އިތުރު 

 އެއް ދެއްުކމުގެ ުފރުޞަެތއް ނޯންނާނެއެވެ.ވާހަކަ

ވާހަކަދައްކަމުން 

ދަނިކޮށް 

 އިށީންނަންޖެހުން 

މެންބަރަކު ާވހަކަަދއްކަމުން ދަނިކޮށް އަންނަނިިވފަަދ ކަެމއް ދިާމވެއްޖެަނމަ، ެއ  .48

 މެންބަރަކު ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަަކ ހުއްޓާލައި، އިށީންނަންވާެނއެެވ.

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

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް އެްނގުން.

 އެހެން މެންބަރަކު ނިާޒމާބެހޭ ަމއްސަލަެއއް ނެގުން. )ށ(  

ނިޑން ތެދުވުން. )ނ(    މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ގޮ

 މެންބަރަކު 

 ދައްކަމުންގެންދާ 

ވާހަކައެއް 

 ހުއްޓާލުމަށް 

 އެންގުން 

ޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި ެމންބަރަކު ދައްކަމުްނދާ ވާހަކަެއއް، އަންނަނިވި މަ )ހ( .49

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބބަކާހުރެ، ހުއްާޓލުމަށް ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަށް 

 އެންގިދާނެެއވެ.

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަަކއަކަށްުވން؛ -0   

އްުކމުގެ އަދަބުތައް ކަމަށް ިމ ގަވާިއދުަގިއ މަޖިީލހުގަިއ ވާަހކަދެ -0   

 ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާުރޟުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަައކަށްވުން؛

އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެްނވާ ަކމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތަށް ދައްާކ  -3   

 ވާހަކައަކަށްވުން.

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

މި ގަވާއިާދ ، ރައީސް އަްނގާނަމަ، އެާވހަކަެއއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ސަބަބު

 ޙަވާލާދީ، ަމޖިީލހުގެ ރަީއސް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ާވހަކަ ހުއްޓާުލމަށް މަޖިީލހުެގ  )ނ(  
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 އިށީންނަންވާނެއެވެ. ރައީސް އަްނގައިފިަނމަ، އެ ެމންބަރަކު

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

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މެންަބރަކަށް އަންގައިފިަނމަ، ެއ މެންބަރަކު 

 ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައިކުގެ އަުޑ އިދާރީ މޭޒުން ަކނޑާލަްނވާެނއެވެ.

 ނިޒާމީ މައްސަލަ  .01
މަޖިީލހުެގ ޖަލްސާެއއްގެ ތެރޭގައި ާވހަަކ ދެއްކުމުަގއި،  މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު )ހ( .12 ލަ ނިޒާމީ މައްސަ 

މަޖިީލހުގެ ގަވާިއދުގައި ކޮށްގެްނނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަކމެއް ކޮށްފިނަަމ 

ނުވަތަ މަިޖލީހުެގ ގަާވއިާދ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، އެކަްނ އެ މެންބަރަކަށް 

ންގަްނވާނެއެވެ. އެކަން އެްނގުމާެއކު އެމީހަުކ މަޖިީލހުގެ ރަީއސް އަ

 ކުރަމުންދިަޔކަމެއް ހުއްޓާލަންާވެނއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއގައި މަިޖލީހުެގ ގަާވއިދާ ިޚލާުފ ޢަަމެލއް މަިޖލީުހގެ  )ށ(  

ރައީސް ނުވަތަ ެމންބަރަކު ޮކށްފިކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިްއޖެނަމަ، ނިޒާީމ 

އި އެކަްނ މަޖިލީުހގެ ސަާމލުކަމަށް އެ މެންބަރަކު މައްަސލައެއްެގގޮތުގަ

ގެންނަންވާނެެއވެ. ަމޖިީލހުގެ ސަމާލުަކމަށް އެކަން ގެނައުމަްށ ހަދާެނގޮތަކީ، 

އަތް އުފުލާުލމަށްފަހު "ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  ނިޒާމީ މައްަސލައެްއ" މިހެްނ 

 ހަރުއަޑުން ބުނުެމވެ.

މަިޖލީހުގެ ސަމާުލކަަމށް މެންބަރަކު  ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ދިމާެވްއޖެކަން )ނ(  

ގެނެސްފިަކމަށްވާނަމަ، ަމޖިީލހުެގ ރައީސް އެ ނިޒާމީ މައްަސލަ ނެގި މެންބަރު 

އެކަމެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ުފރުޞަތު ދީ، އެކަމަާކމެދު، ެއވަގުތު، ގޮތެއް 

ނިންމަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން ިނންމާ ނިންމުމެްއގައި، އެ ަމްއސަލަ މެންބަަރކަށް 

ނިސްބަތްވާނަމަ، އެ ނިސްބަތްވީ މެންބަރު، ނިޒާމާ ޚިލާފުނުާވަކމަށް މަޖިލީުހގެ 

ރައީސް ިނންމަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެ މެންބަަރކު ކުަރމުންދިަޔ ކަމެއް ުކރިއަށް 

ގެންދެިވދާނެއެވެ. އެނޫން ާޙަލތެއްގައި އޭުރ ކުރަުމންދިޔަ ކަންތައް ދެން 

 އިތުރަށް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖަްލސާެއއްގައި ނިޒާމީ  )ރ(  

މައްަސލަ ތަކުރާރުކޮށް މެންބަުރން ނަގަނީ، އަންނަނިވި ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން 

ނުވަތަ އެއިން ޙާލަތެއްގައިކަަމށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނިްއޖެނަމަ، ނިޒާީމ 

ސަމާލުކަން ނުދިނުމުގެ  މައްަސލަ ނެގުމުން އެކަމަށް، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،

 އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ސުވާލުުކރުމަށް. -0   

 މެންބަރަކު ދައްަކމުންދާ ވާހަކަައކަށް ރައްދުދިުނމަށް. -0   

 ޖަލްާސގެ މަަސއްކަތް ހުއްޓުވުަމކަށް ގެނައުމަށް. -3   

 ލުކަމަށް ގެނަުއމަށް.މަޖިީލހުން ބޭރުގައި ހިނާގފައިާވ ކަމެއް ސަމާ  -4   

 އިދާރީ ަމޢުޫލމާތެއް ސާުފކުރުަމށް. -1   

ނޑައަޅާ ނިިމފައިވާ ިނޒާމީ މައްަސލައެއް ތަކުާރރުކުުރމަށް. -6     ގޮތެއް ކަ

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ާވހަކަަދއްކަުމން ދަނިކޮށް. -0   

 އި މާްއދާގަ ވަނަ 84 ާޤނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ -8   

 ަމިޖލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ

 .ވަގުތު ހިނގަމުްނދާ ަޖލްސާ އިއްވާ ބަޔާން ރިޔާސީ

 ާމްއދާގައި  ވަނަ 004 ާޤނޫނުއަސާީސގެ ުޖމްހޫިރއްޔާގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 9-   

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިްއޔާއާއި  ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކުރާ

 ަޖްލސާއެއް  ުހވައިކުުރމުގެ މަޤާުމގެ ނައިބު  އްާޔގެރައީުސލްޖުްމހޫރި

 .ވަގުތު ހިނގަމުްނދާ

 ގައި ( ށ) މާްއދާގެ ަވނަ 01 ަގވާިއދުގެ ަމޖިީލހުގެ ރައްޔިތުންގެ 10-   

 ަމޖިލީަހށް  ޖަވާބު ދޭ ބަޔާނަށް ރިާޔސީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރާ

 .ވަގުތު އިއްވާ

ވަނިކޮށް އަދި ނަތީޖާ އިޢުާލނުކޮށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ރަނގަބީލު ޖަާހފައި 11-   
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 ނުނިމެނީސް އެ ެދމެދު.

 ސުލޫކީ ކަންކަން  .06
ބައެއް ނިޒާމީ 

 އުސޫލު 

މަޖިީލހުގެ ރަީއސް މަޖިީލހަށް ކަމެއް ހުށަހަޅަމުްނދާ ވަގުތު ނުވަތަ މަޖިލީާހ  )ހ( .10

ވާހަކަަދއްކަމުްނދާ ވަގުތު އެްއވެސް މެންބަރަކު މަިޖލިސް ޫދކޮށް ގޮސްގެްނ 

ވެ. މަޖިީލހުގެ މެްނބަރަކު ވާހަަކދައްކަުމންދާ ަދނޑިވަޅެއްގަިއ ނުވާނެއެ

މަޖިީލހުގެ ަރއީސާ އެ މެްނބަރަކާ ދެމެދު ހުަރސްވާގޮތަްށ މެންބަރަކު 

   ހިނގައިެގން ނުވާނެއެެވ. 

ނިޑވަުޅ ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާެއއް ހިނަގމުންދާ  )ށ(   ވޯޓެއް ނެގެމުްނދާ ދަ

ނޑިވަޅު މަިޖލީުހގެ އަމީން ާޢންމުގެ މޭޒުގެ ކައިިރއަށް އެއްެވސް މެންބަރަކު ދަ

 ގޮސްގެން ނުާވނެއެވެ.

ދައްކަމުްނދާ ާވހަކައަާކ ގުޅިެގން އިތުރު ަމޢުލޫމާތު ދިނުަމށްޓަކައި އިތުރު  )ނ(  

ވަސީލަތެްއގެ ބޭނުން ހިފާކަމަްށވާނަމަ، އެކަެމއް އެއީ، ކުރަްނ އެންމެރަނގަުޅ 

ނިގެން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށްިފ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މެންބަަރކަށް ފެ

ކަމަށްވާނަމަ، ބަުހސްކުރުެމްއނެތި ނަގާ ވޯޓަކުން އެަކން މަިޖލީހަށް 

 ނިންމިދާނެެއވެ.

ނޑިވަޅެއްަގއި ެމންބަރުން ކޮޅަށް  )ރ(   މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ވާހަަކދަްއކަމުންދާ ދަ

 ތެދުވެ އުޅުމާއި މަިޖލީހުެގ ޖަލްާސއަށް އުނދަޫގވެދާެނ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 ވާހަކަަދއްކާ ަހދައިގެންުނވާނެއެެވ.

ނޑިވަޅެއްގައި އެ މެްނބަރަކާ ރިޔާސަތާ  )ބ(   މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްކަމުްނާދ ދަ

ދޭތެރެއިން ުހރަސްުކރުމާއި ެއ މެންބަރަކަށް އުނަދގޫކުުރމާިއ އެ މެންބަރަކު 

ވާހަކަެދއްކުން ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ަކމެއް، ނިޒާީމ 

 ަސލައެއް ނެުގމުގެ ގޮތުން ނޫން ގޮތެއްގައި ކޮށްގެންނުވާެނވެ.މައް

މެންބަރެްއެގ ސީދާ ޒާތީ  ،މަޖިީލހުގައި ހިނަގމުންދާ ަމއްސަލަެއއްގައި )ޅ(  

މަްޞލަޙަތެއް އޮތް ނުވަތަ ީސދާ ާމލީ ަމްޞލަޙަތެއް އޮތް ެމންބަރަކު ނުވަތަ 
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ޮއތް މީހަކު، އެ އަދާކުރާ ަވޒީފާއަކާ ުނވަތަ މަޤާމަާކގުޅޭ ަމޞްލަޙަތެއް 

 މައްަސލައިގައި ވޯޓު ދީގެންނުާވނެއެވެ. 

މެންބަރެއްގެ 

މަސްލަޙަތު 

ޙިމާޔަތްކުރުން 

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރެއްގެ ޒާތީ މަްސލަޙަތު ޙިމާަޔތްކުރުންކަމުގަިއ ބެލެވެނީ  .10

މަިޖލީުހެގ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރަކު ުކރާ ަޢމަެލއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުން އަންނަިނވި 

 ކަންކަމުންކުރެ ަކމަކަށް މަުގފަިހވާ ކަމަށްވާނަމަެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރެއްގެ ިމލްކިއްޔާތުަގއި ުހރި މުދަެލއްގެ ައގު  )ހ(  

 ވަތަ އެގޮތުގައި ެއ އަގު ދެެމހެއްޓުމަށް.މަތިވުމަށް ނު

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ މެންަބރެއްގެ ާމލީ ޒިންމާެއއްކަުމގަިއވާ ޒިންމާއެއް  )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 

މަސްލަޙަތު 

ޙިމާޔަތްކުރުން 

ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ މެްނބަރަކު އޭނާގެ އަމިްއލަ ަމސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރަން  .13

 މަސައްކަތްކުރަީނކަމުަގއި އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގައެއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.

ރެއްގެ ުމސާރަ ނުވަަތ ޢިނާޔަތެއް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ެމންބަ )ހ(  

ނޑައެޅުމުެގ ބަހުްސގައި ަބއިވެރިެވ ވާަހކަ ެދއްކުމާއި، އެ މުާސރައެއް  ކަ

 ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ލިބިގަތުމަށް ފަހިާވގޮތަށް ވޯޓުދިނުން.

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

ުވމަށްވުރެ ޮބޑަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އޭގެ ފަިއދާ މީހަކަށް ފަިއދާ
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 ލިބޭކަމަކަށް ވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެްނބަރަކަށް ފައިދާއެއްުވމާ އެުކއެކީގައި، އެ  )ނ(  

 ގިންތީގައި ތިބި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އޭގެފައިދާ ލިބޭކަމަކަށްުވން.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

ން އަމުރަށް މެންބަރު 

 ކިޔަމަންވުން 

މަޖިީލހުގެ ޖަލްާސއެއް ެދމިއޮތްހާ ހިނދަކު، ަމޖިީލހުގެ ަރއީްސ  )ހ( .14

ޤާނޫނުއަާސސީއާއި މި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ކޮންމެ 

 އަމުރަކަށް މެންބަރުން ފުރިަހމަައށް ކިޔަމަންވާންވާނެެއވެ.

  

 

ރަީއސް ކުރާ އަުމަރކަށް މެންބަރަކު މި ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ  )ށ(

ކިޔަމަންނުވެްއޖެނަމަ، ކިޔަަމްނވުމަށް، އެ މެންބަރަަކަަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް 

ނަސޭޙަތްތެރިވާންވާނެއެވެ. ިމކަމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީްސ ބޭނުންކުރާނެ 

ޢިބާރާތަކީ " )އެ މެންބަެރއްެގ ދާއިރާގެ ނަން އިއްުވމަށްފަުހ( ޢިއްޒަތްތެރި 

 ވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަން".މެންބަރު ގަ

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

ކިޔަމަންނުވެްއޖެނަމަ، މަޖިީލުހގެ ރަީއސް އޭނާއަށް އިްނޒާުރކުރަންވާނެެއވެ. 

")ެއ މެންބަރެއްގެ މިކަމަށް މަިޖލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކީ 

ދާއިރާެގ ނަން ިއއްވުމަްށފަހު( ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ގަާވއިދަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް އަދިވެސް އެްއފަަހރު ދަންނަވަން. ދެން ޖެހޭނީ 

 ނަން އިއްވަން".

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

ންނުވެްއޖެނަމަ، މަިޖިލސް ދޫކޮށްފައި ދިޔުމަށް އެ މެންބަރަކަށް ކިޔަމަ

 އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުެގ ރައީސަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މަޖިިލސް ދޫކޮށްދިުޔމަށް ެމންބަރަކަށް އެންގުމަށް މަިޖީލހުގެ ރަީއސް  )ބ(  

މެންބަރެްއ ބޭނުންކުރާނެ އިބާރާތަކީ "އަޅުަގނޑު މިއިްއވަނީ )މަިޖލީުހގައި އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު )މެންބަރުެގ  ، ހިމެނިގެްނވާ ާދއިރާެގ ނަން ިއއްވާފައި(

 ނަން އިއްވާަފއި( ގެ ނަން."
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މި މާއްާދގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މަޖިީލހުގެ ރައީސް މެްނބަރެއްގެ ނަން  )ޅ(  

އިވެރިެއއް އިއްވަިއފިނަމަ، އެ މެންބަރަކަްށ، އެޖަްލސާގެ ބާކީ އޮތް ބައިަގއި ބަ

 ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެ މެންަބަރކު ވަގުތުން ޖަްލސާ ދޫކޮށް ދާްނވާނެއެވެ.

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

އިއްވުމުން، އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ޫދކޮށް ދިޔުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

ނިކަެމއް ނާންނާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އެ މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ަކރާމަތަށް އު

 މަޖިިލސްކުރާ ާމލަމުން ެނރުމުެގ ބާރު، މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ކުިރއަށްގެންދެވެން ނެތް މިންވަރަށް ަމޖިލީުހގެ ނިޒާމު  )އ(  

ކަްށ ފަސްކުުރމުގެ ގެއްލިްއޖެކަމަށްވާަނމަ، މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާ ެއހެން ވަގުތަ

 ބާރު މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 މެންބަރުންގެ 

 ސުލޫކީ ހަމަތައް 

މެންބަރުންގެ ޢަަމލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ މަިޖީލހުގެ ޤަަދރާއި  )ހ( .11

ޝަަރފާއި ކަރާމާތާއި އަބުުރ ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެމަތިންެނވެ. މަޖިީލހުގެ 

 މަިޖލީހުގެ ެމންބަރުން އަބަދުވެސް އިޙްތިާރްމކުރަންވާނެެއވެ. ގަވާއިުދގެ ރޫޙަށް 

މަޖިީލހުގައި އަދާުކރާ ަމޤާުމެގ ހައިިސއްޔަތުން ނުޙައްޤު ަފއިދާއެއް ުނވަތަ  )ށ(  

މާލީ ަމސްލަޙަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެްއ އެއްެވސް ަފރާތަުކން ހޯދަިއގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ނޑައަާޅ އުސޫ )ނ(   ލުތަކެއްގެ މަތިން މެނުވީ، ހަދިާޔ ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަ

 ޤަބޫލުކޮށްގެންނުާވނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން މެނުވީ، އަގުލިބޭގޮތަށް  )ރ(   ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަ

ތަނެއްގައި ާވހަކަދަްއކައި، ނޫްސމަޖަްއލާއަށް ލިޔެ އެފަަދ އެްއެވސް ޙަރަކާތެއް 

 ހިންގައިެގން ނުވާނެއެެވ.

މަިޖލީހުގެ ަމސައްަކތެއްކުރުވުމަށް، މަިޖލީހުން އުޫޖރައެއްޭދގޮތަށް  މެންބަރަކު )ބ(  

ޢައްޔަންކުރާ ުމވައްޒަފުްނނަކީ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުަތއް އަދާކުރެވޭ 

މީހަކުކަުމގައި ނުވާނަމަ، ޭއނާ އެ މަޤާމުގައި، ުމސާަރ ދޭންޖެހޭގޮތަށް 
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 ބަހައްޓައިގެންނުވާެނއެވެ. 

ނޑަ )ޅ(   އަާޅ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން މެނުީވ، މެންބަރަކު ޢާންމު ޮކމިޓީން ކަ

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭީމާހ ނުވަތަ މެންބަރުގެ ަފރާތުގެ ޢާއިާލގެ 

ދެބެންގެެދދަރިއަށްުވރެ ގާތް މީހަކު، އޭނާގެ މުސާަރލިޭބ ވަޒީފާއެްއގައި 

 މަޖިީލހުގައި ބަަހއްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

ފާ ދިނުުމގައި ެއއްވެްސ އުޫސލެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރަކު ުމވައްޒަަފކަށް ވަޒީ  )ކ(  

 ބިނާކޮށް ތަފާތެއްކޮށް ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެންުނވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޖިާނޢީ ޙުކުމެއް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އަތުވެއްެޖކަމަށްވާނަމަ، އެ  )އ(  

 ޙުކުމެއްގެ މުްއދަތުގައި ަމޖިީލހަށް ހާޒިރުުވމައި ަމޖިީލހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙަްއޤު އޭނާ ދޫކޮްށލަންވާނެެއވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަރސްމީ ލިޔުމެއްަކން ދޭހަާވގޮތަށް އެއްޗެއްގައި  )ވ(  

ސޮއިކުުރމުގެ ނުވަތަ ނިާޝނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު، މެންބަރަކު 

 އެހެންއެްއވެސް ަފރާތަކަށް ދީެގންނުވާނެއެވެ. 

މެންބަރަަކށް ލިބުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ ހޯދުުމގެ ކުރިްނ  ސިއްރު މަުޢލޫމާތު )މ(  

އަންނަނިވި ައހުުދވެ، އެ އަހުުދގެ ލިުޔމުގައި ސޮއިކޮށް ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަްށ 

 ރައްދުުކރަންވާނެެއވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަދާކުރާ ވާޖިބު 

ގައި އަހުރެންނަށް ިލބޭ މަޢުލޫމާތު އަދާކުުރމުގައި ސިްއރު މަުޢލޫާމތުގެ ގޮތު

ނުވަތަ ފެންނަ މަުޢލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަާވއިދު ހުްއދަކުާރ 

ގޮތެއްގެމަތިން މެުނވީ، ެއހެްނއެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ދޫނުކުުރމަށް އަހުެރން 

 އަހުުދވަމެވެ." 

މެންބަރުންގެ މުދަލާ 

ފައިސާގެ ބަޔާން 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުަދލާއި ަފއިސާގެ ބަޔާްނ ރައްޔިތުން )ހ( .16

)އެެކއް( އަހަރުުދވަހުގެ ުމއްދަތަަކށެވެ. މުދަލާިއ  0ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، 

)އެކެއް( އަހަރުެގ މުއްދަތުކަމުގަިއ  0ފައިސާގެ ބަޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 



47 

 

ންަނ އިން ފެށިގެން ވިދިގެން އަ 08ހިނގަމުްނދާ އަހަުރގެ މެއި ، ބެލެވޭނީ

 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. 00އަހަރުގެ މެއިަމހުގެ 

ވަނަ ދުވަުހެގ  30މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ ީމލާީދ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރު  )ށ(  

ގެ ކުިރން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ައމީން ޢާންުމއަްށ  4022މެންދުުރފަހު 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ރީ ހިސާުބ ހުށަހަޅަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ެމންބަރެއްގެ ައހަ )ނ(  

)އެކެއް(  0އެމެންބަރެއްގެ ެމންބަރުކަމުގެ ހުވައިުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

)އެކެއް( ައހަރު ުދަވސް ފުިރހަަމވުމުެގ  0އަހަރު ދުވަސް ފުިރހަމަ ވުމުްނނެވެ. 

ކުރިން މެންބަރަކު ވަކި ވެްއެޖނަމަ، އެމެންބަރަކު އަަހރީ ިހސާބު ހުށަހަޅާކަށް 

 ވެ.ނުޖެހޭނެއެ 

 އަމުރުގެ ލިޔުމަށް ޖަވާބުދާރީވުން  .00
ޝަރުއީ އަމުރަށް 

 ކިޔަމަންވުން 

މަޖިީލހުގެ މެންބަަރކަށް ނުވަތަ އޮފިަސރަކަށް ނުވަތަ މުވައްަޒަފކަށް މަޖިލީުހގެ ރަްސމީ  .10

މަސައްކަތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެއްެވސް މަުޢލޫމާތެއް ޯހދުމަށް ނުަވތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެުޅމަށް 

ނުވަތަ އިދާރީ މުއަްއސަސާައކުން އަުމރުކޮށްފިކަމަށްވާަނމަ، އެ  ޝަުރޢީ ކޯޓަކުން

މެންބަރަކު ނުވަތަ ެއ އޮިފސަރަކު ުނވަތަ އެ ުމވައްަޒފަަަކު މި ަގވާއިުދގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން، އަދި މަިޖލީުހގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙައްޤުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ 

 ތަށް ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ. އިދާރީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރާ އެއްގޮ

އަމުރާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

މި ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އޮފިަސރަކަށް ނުވަތަ  )ހ( .18

މުވައްަޒފަކަށް އިާދރީ ުނވަތަ ޝަުރޢީ އަުމރެއް ރައްުދކުރެިވްއޖެ ކަމަށްވާަނމަ، 

ޒަފަކު ވީހާެވސް އަވަހަކަށް، އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އޮފިސަަރކު ނުވަތަ މުވައް

 އެކަން، ލިޔުމުން ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އަންގަންވާެނއެވެ. 

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

ނޑައެޅިފަިއވާ އުޫސުލތަކާ އެއްގޮތްވާ  އަމުރު ަރއްދުކޮށްަފއިވަީނ ކަ

ގަވާއިުދގެ ތެރޭގައިތޯ ިއްމތިޔާޒް ކޮމިޓީން ޤާޫނނާިއ  ައދި ، ގޮތުގެމަތިން
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ނޑައަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ އަމުރުގެ ސަބަބުން މަޖިީލުހގެ ޙައްޤަކަށް  ކަ

ނަޑއަޅަންވާނެެއެވ.   ނުވަތަ އިމްތިޔާޒަކަށް އުނިކަން އާދޭތޯވެސް ކަ

މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަަތ އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކަށް އިދާީރ  )ނ(  

ވަތަ ޝަުރޢީގޮތުން އަުމރުޮކށްފައިވަނީ، ޤާނޫާނއި ގަާވއިުދގެތެރޭގައި ައދި ނު

މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންަކން، އިމްތިޔާޒް 

ނޑައެޅުމާެއކު އެކަްނ މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.  ކޮމިޓީން ކަ

ގިަކމެއް ަމޖިީލހުން ބެލުމުެގގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަުލވުމެްއގެ ޔައުމިއްާޔ ސަރުކާރުން ހިން .19 ތަބާވުމުގެ ދާއިރާ 

ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ހެކިބަސް ިދން މީހަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު އެއްެވސް ގޮތަކުން އެއްވެސް 

އަމުރެްއގެ ދަށުން ހާމަކުުރމަީކ ނުވަތަ ދޫކުރުމަކީ މި ގަާވއިދު ހުއްަދކުރާ ކަމެއް 

ިއ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި މަިޖލީހުެގ ނޫނެވެ. އެނޫން ކަންކަމުގަ 

އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް ނާންާނނެ ގޮތުގެމަތިން، ކުރެވޭ ޞަްއޙަ އަމުރުތަކަށް މަޖިީލހުެގ 

 މެންބަރުންނާއި ޮއފިސަރުންާނއި މުވައްަޒފުން ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

އައީކަމަށް 

 ނުބެލުންަް 

ތަ ޝަުރޢީ އަުމަރށް ތަބާވުމާ ގުޅޭގޮތުން، މި ގަވާއިުދގައިވާ އެއްެވސް އިދާރީ ުނވަ .62

އުސޫލެއް ނުވަތަ މާއްާދއެއްގެ ސަބަބުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަަރކަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް 

ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކަށް ުނވަތަ ުމޅި މަިޖލީހަށް ލިބިދެވޭ ޙަްއޤަަކށް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒަކަށް 

ނޑައެޅެނީކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުެވދާ ނެކަމަށް ުނަވތަ އެ އިމްތިޔާޒާގުޅިގެން ޝަުރޠެއް ކަ

ނުވަތަ އެ އިމްތިޔާޒެްއ ނުވަތަ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލެވެނީަކމަށް ޭދަހވާފަަދ ގޮތަކަށް، އެއިން 

އެއްވެްސ މާްއދާއެއް ނުވަަތ އުޫސލެއް ތަުރޖަމާކުެރވިގެްނ ނުވާނެއެވެ. ަމޖިީލހުގެ 

ިޖީލހަށް ނުވަތަ މަިޖލީުހގެ ޮއފިަސރަކަށް ނުވަތަ މަިޖލީުހގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުޅި މަ

މުވައްަޒފަކަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަރެްއގެ ނުވަތަ 

އޮފިަސރެއްގެ ުނވަތަ މުވައްަޒފެއްގެ ޙަްއޤު، އެކަށައެޅުމަްށ ލިބިދޭ ުފރުޞަތަށް، 

ދާރީ ނުވަތަ ަޝރުޢީ އަމުރަށް ތަބާވުމާ އެއްވެސް ހަނިަކމެއް، މި ގަވާއިދުަގއި އި

 ގުޅޭގޮތުން ހުރި ުއސޫލުތަކަކުްނ ނުވަތަ މާއްދާތަކަކުން ނާންާނނެއެވެ. 

 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން  .08
ވަނަ މާއްދާގެ ނިަޔލަށް އެވާ  68ވަނަ މާްއދާއިން ފެށިގެން  60މި ގަވާއިުދގެ  .60ވަޒީރުންނާ 
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ސުވާލުކުރުމުގެ 

 ވަގުތު 

މަިޖލީުހގެ ، ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން 98ޤާނޫުނ އަސާީސގެ ، އެވަނީ މާއްދާތަކުގަިއ 

ޖަލްާސއެއްގެ ެއޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެން، މަިޖލީހުގެ ަޖލްސާއެްއގައި ަވޒީރަކާ 

 ސުވާލުުކރުުމގައި ަޢމަލު ކުެރޭވނެ އުސޫލުތަކެވެ.

ސުވާލުކުރުމަށް 

 ނޯޓިސް ދިނުން 

ެއ ވަީޒރަކާ ުކަރން ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް ވަީޒރަކާ ުސވާުލކުރެވޭނީ،  )ހ( .60

ސުވާުލގެ ނޯޓިސް މަޖިީލހުގެ ރައީސް ެމދުވެރިކޮށް، އެ ވަީޒރަކަށް ލިޔުމުން 

ުދވަހުގެ މުއްދަުތ އެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމަށްފަހު،  04ފޮނުވައި، 

ދުވަހުގެ  04މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގައެވެ. މި އަކުރުގައި ބަޔާންވެގެްނާވ 

 ުމގައި، ަރސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައްވެސް ހިމެނިގެްނވެއެވެ.މުއްދަތު ގުނު

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

ވަޒީރަކާ ުކރަންބޭނުންވާ ޮކންމެ ސުާވލަކަށް ދޭީނ ަވކި ނޯޓިހެކެވެ. 

ތަކަށް ޮފޅުވަތަށްވުރެ ދިގުުނވާނެގޮތަށް އަދި ބައި 1ސުވާެލއްކަމަށް ބެލޭީނ 

ނޑު އެއް ސުާވލާއި  ބައިކުރެވިަފއިނުވާގޮތަށް ކުރާ ެއއްސުާވލެވެ. ނުވަތަ މަިއގަ

އެ ސުވާލާ ގުޅިފަިއވާ އިތުރު ދެ ސުާވލަށްވުރެ ގިނަނޫން ުސވާލުގެ ަމއްޗަށް 

ފޮުޅވަތަށްވުރެ ިދގުނުވާނެ ގޮތުގެަމތިން، ކުރެވޭ  1ހިމެނޭ، ައދި ޖުމްަލ 

 ސުވާެލވެ.

ކާ ކުރަން ބޭނުން ސުވާުލގެ ނޯޓިސް މަިޖީލހުގެ އިާދރާއަށް މެންބަރަކު ވަޒީރަ  )ނ(  

ލިބުމުން، ެއސުވާެލއް ފޮނުަވންޖެހޭ ވަޒީރަށް މަޖިީލހުެގ އިދާރާއިްނ އެ 

ސުވާެލއް ލިޔުމުން ފޮުނވަންާވނެއެވެ. ސުާވލުގެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚަކަށްވާނީ 

ނޯޓިުހގެ  މަޖިީލހުގެ އިދާާރއިން ެއ ނޯޓިެހއް ފޮނުިވ ތާރީޚެވެ. ައދި ސުާވލުގެ

 މުއްދަތު ގުނާނީ އެ ތާރީޚުން ެފށިގެންނެވެ.

ސުވާލުގެ ނޯޓިހުގައި 

ހިމެނެންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދޭ ސުވާލުގެ ނޯޓިުހގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  60މި ގަވާއިުދގެ  .63

 ހިމަނަންވާެނއެވެ.

 ؛ސުވާލު ވެވޭ ވަީޒރުގެ ުފރިަހމަ ނަމާއި ރަްސމީ ަމޤާމު )ހ(  

 ؛ކުރަން ބޭނުންވާ ސުާވލު ނުވަަތ ސުވާލުތަކުގެ ފުިރހަމަ ޢިބާރާތް  )ށ(  
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ސުވާލުުކރާ ެމންބަރު، ަމޖިީލުހގައި ިހމެނޭ ަހއިސިއްޔަތާއި، އެ މެންބަރެްއގެ  )ނ(  

 ؛ނަމާއި ސޮއި

 ތާރީޚް. )ރ(  

ވަޒީރުން ސުވާލަށް 

 ޖަވާބު ދިނުން 

އިނުާވހާ ހިނދަކު، ަވޒީރަކާ ކުެރޭވ މި ގަާވއިދުަގއި އެެހންގޮތަކަށް ބުނެފަ )ހ( .64

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިުނން ެއޖެންޑާކޮށްފައިާވ ަޖލްސާއަށް، އެ ވަީޒރަކު 

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

 ޖަވާބު ދޭންވާނެެއވެ.

ަޖވާބު އެ ވަޒީރަކާ ކުރެިވފަިއވަީނ އެއްސުވާުލނަމަ، އެ ުސވާލުގެ  )ށ(  

މިނިޓަށްވުރެ ދިގުެވގެން ނުވާނެެއވެ. ައދި އެ ވަޒީރަާކ  1އެއްވެްސގޮތަކުން 

ނޑު އެްއ ސުވާލާއި، އެ ސުާވލާގުޅުްނހުރި އިތުރު ެދ  ކުރެވިަފއިވަނީ މަިއގަ

ނޑު ސުާވލުގެ ަޖވާބު  މިނިޓަްށވުރެ ިދގުވެގެްނ  1ސުވާލުަކމުގަިއވާނަމަ، މައިގަ

 0ތެރެއިން ސުވާެލްއގެ ޖަވާބު ނުވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ސުވާުލގެ 

މިނިޓަށްވުރެ ދިުގވެގެން ުނވާނެއެވެ. ަޖވާބުދޭނީ، ީވހާެވސް ކުރުކޮށް، 

 ސުވާުލގެ މައިނުކުތާއަށް ީސދާ މުޚާޠަބުވާގޮތަށެވެ.

ޖަވާބުދިނުން 

 ލާޒިމުވާ ޙާލަތްތައް 

ވާލަށް ެއ މި ގަވާއިުދގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ވަޒީަރކާ ކުރެވޭ ސު .61

ވަޒީރަކު ަޖވާބުދިނުން ލާޒިުމވާީނ، އެ ސުާވލަކީ އަންނަިނވި ަކންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 

 ނުހިމެނޭ ުސވާލަކަށްވާަނމައެވެ.

ވަޒީރުގެ ލަަފއަކަށް ނުވަތަ ކަމެއް ިދމާވެްއޖެނަމަ ޭއނާ ކަންކުރާނެގޮތުގެ  )ހ(  

 އަންދާޒާއަކަށް ައހާފަިއވުން؛

 ުރގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް އެުކލެވިގެްނވުން؛ސުވާލުުކރާ މެންބަ )ށ(  

 ޢާންމުކޮށް ޝާިއޢުކޮށްފަިއވާ ަމޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ެއދިފަިއވުްނ؛ )ނ(  

 ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި ިހނގަމުްނާދ މައްސަަލއެއްގެ ަމުޢލޫމާތަށް އެދިފަިއވުން؛ )ރ(  

 ން؛އެކުވެރި ޤައުމަކަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަވާ ބާވަތުގެ ސުާވލަކަށްވު )ބ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ހާމަުކރަންެޖހޭ ސުާވލަަކށްވުން. )ޅ(  
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ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހުަގއި ކުރެވޭ ަމޝްަވރާތަކުގެ ތެރެއިން  -0   

 ޢާންމުކޮށްފަިއނުވާ ާވހަކަތަކާއި ލިޔުންތައް ހާމަުކރަންެޖހޭ ފަދަ ކަމެއް؛

ހާމަކޮށްިފނަމަ، އެކަމުްނ ހާމަކުުރމުގެ ވަގުތު އައުުމގެކުރިން  -0   

 ނުރަނގަޅު އަަސރެއް ޯފރަފާެނަފދަ ކަމެއް؛

ސިއްރު މަުޢލޫމާތުގެ ގޮތުގަިއ އެ ވަޒީރެއްގެ ސަާމލުކަމަްށ އަންނަ  -3   

ދައުލަތާ ގުޅުްނހުރި އަދި އެ މަޢުޫލމާތެއް ހާމަކޮށްިފނަމަ ަދއުލަތުެގ 

ން އަތުވެދާެނ އަމިއްލަ ެވރިކަުމގެ ބާރަށާއި، ޤައުމީ ަސލާމަތަށް އުނިކަ

 ފަދަ ކަެމއް؛

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހާމަުކރުން ހުއްދަނޫން މަުޢލޫމާތެއް ާހމަުކރަންޖެޭހ  -4   

 ފަދަ ކަެމއް.

އިތުރު 

 ސުވާލުކުރުން 

ވަނަ ާމްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނޯޓިްސ ފޮނުވައި ކުރާ  60މި ގަވާިއދުގެ  )ހ( .66

ނުވަތަ އޭނާއާ ކުރެވުނު ސުވާލަާކ ސުވާލަކަށް ވަީޒރަކު ދޭ ޖަވާބަާކ ގުޅިގެން، 

ގުޅިގެން، ނޯޓިސް ދިނުމެއްެނތި، އަނގަބަހުން، އިތުރު ސުވާލު ކުުރމުގެ 

ފުުރޞަތު އެ ސުވާލުކުރި މެްނބަރަށާއި އެހެން މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިގޮތުން ުފރަތަމަ ުފރުޞަތު އަބަދުވެްސދޭނީ، ުސވާލުުކރި މެންބަރު އިތުުރ 

އަދިއެއަްށފަހު ނަމަ ެއ ސުާވލެއް ުކރުމަށެވެ. ސުވާެލއް އޮތް

 އިތުރުމެންބަރުންނަށް އިތުރު ުފރުސަތު ހުޅުާވލާނީއެވެ.

ވަޒީރަކު ދޭ ަޖވާބަކާ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އޭނާއާ އިތުރު  )ށ(  

 01ސުވާލު ކުރުާމއި، ޖަވާބުިދނުުމގެ ވަގުތު ކުިރއަށްގެންދާނީ، ގިނަވެގެން 

ިމނިޓު ގުނަން ފަށާނީ، ނޯޓިްސ ފޮނުވައި، ުކރި  01ދެެނވެ. އެ މިނިޓު ވަން

 ސުވާލަށް ވަީޒރު ދޭ ަޖވާބު ދީ ނިމޭ ހިސާބުންނެވެ. 

ވަޒީރަކު ދޭ 

ޖަވާބާމެދު 

 ބަހުސްކުރުން 

ވަނަ ާމއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، މެްނބަރަކު ވަޒީރަކާ ކުާރ  60މި ގަވާިއދުގެ  .60

މެދު ަމޖިީލހުގައި ބަހުްސކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އިތުުރ ސުވާލަކަށް އެ ވަީޒރަކު ދޭ ަޖވާބަކާ

އެއްވެސް ފިަޔވަޅެއްއެޅޭނީ، ވަިކ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުގައި ގަާވއިދުން އެކަން މަޖިީލހަށް 
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 ހުށަހެޅިގެންނެވެ. 

ލިޔުމުން ޖަވާބު 

 ހޯދުން 

 )ހ( .68

   

 ވަޒީރަކާ ުކރާ ސުާވލަކީ، ަމޖިލީުހގެ ަޖލްސާއަކަށް ހާޒިުރނުވެ، މަިޖލިސް 

މެދުެވރިކޮށް، ލިޔުމުން ހޯދަންޭބނުންވާ ޖަވާބެއްކަމުަގއިވާަނމަ، މި މާއްދާއަށް 

ޙަވާލާދީ ުސވާލު މަިޖލީހުގެ ިއދާރާ ެމދުވެިރކޮށް ފޮނުވުމުން، އެ ސުވާުލގެ 

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

 މެދުެވރިކޮށެވެ.ޖަވާބު ފޮނުވާނީ ަމޖިީލހުގެ ަރީއސް 

 64ލިޔުމުން ަޖވާބުދޭިހނދުަގއިވެްސ، ޖަވާބުދިނުާމގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިުދގެ  )ށ(  

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫުލތައް، އެކަމާގުޅޭ  61ވަނަ މާއްދާާއއި 

 ނިސްބަތުން، ލިޔުމުން ޖަވާބުިދނުމުގައިެވސް، ހިނގާެނއެވެ.

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

ރައްދުުކރާ ދުަވހުގެ މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސގެ ޔައުމިއްޔާަގއި، އެ ޖަވާބު 

 އުނިއިތުރެއް ގެނަުއމަކާ ނުަލއި ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ.

 މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  .09
މިނިވަން 

މުއައްސަސާތައް 

 ޖަވާބުދާރީކުރުވުން 

، މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާއި ުމސްތަޤިއްލު މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް )ހ( .69

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހަށް ޖަވާުބދާރީ ކުުރވާނީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީުހގެ ދާިއމީ 

ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުައްއސަސާއެްއގެ ާދއިރާއަާކ ގުޅުްނހުރި ޮކމިޓީއެއް 

 މެދުެވރިކޮށެވެ. 

ގެ މަިޖލީުހގެ ދާިއމީ ކޮމިޓީތަކަށް މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކާިއ ރައްޔިތުން )ށ(  

މުސްތަޤިްއލު ަމޤާމުތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުންނާއި، އެީމހުންގެ ަފރާތުން 

މަސައްކަތްކުރަްނ ތިބޭ މީހުންާނއި، އެތަންތާނގެ މުވަްއޒަފުން ހާޒިރުކޮށް، ެއ 

ނުންވާ ސުާވލު ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާުތ ހޯދައި، އެ ޮކމިޓީއަކަށް ބޭ

 ކުރެވިދާެނއެވެ.

މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާއި މުސްތަޤިްއލު ަމޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި  )ނ(  

ސުވާލުުކރަން ބޭނުންާވ މެްނބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުެގ ދާިއމީ 
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ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުއައްސަސާެއއްގެ ދާިއރާއާ ގުޅުްނހުރި ކޮމިޓީއެްއ 

 ކޮށް ސުާވލުކުރުުމގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެްނވެއެވެ.މެދުެވރި

ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހގެ  ،ވަޒީރުން ފިޔަވަިއ އެެހންއެްއވެސް ފަރާތެއް )ރ(  

ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގަިއ ސުާވލުުކރުމަށް ހާިޒރެއް  ،މާލަުމގައި

ކޮމިޓީތަކުގެ ނުކުރެވޭނެެއވެ. ެއހެންނަަމވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ާދިއމީ 

ތެރެއިން، އެ މުއައްސަސާައކާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީއަކަށް ހާިޒރުޮކށް އެފަރާތްތަކާ 

ސުވާލުުކރުުމގެ ުފރުޞަތު ަރްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޮކންމެ ެމންބަރަކަށްވެސް 

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާިއ މުސްތަޤިްއލު މަާޤމުތަކުަގއި ތިބޭމީހުންނާ  )ބ(  

ލުުކރުުމގައި، ވަޒީރުންާނ ސުވާލުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން ުހރި އުސޫލުތައް، ސުވާ

 އެކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޓީތަކުގައި ސުާވލުކުުރމުގަިއވެސް ިހނގާނެއެވެ.

 ބިލާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު  .02
ބިލު އޮންނަންވީ 

 ގޮތް 

އުޫސލެއްގެ މަޖިީލހަށް ތަޢާރުުފކުރެވޭ ުނަވތަ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެްއެވސް، ޢާންމު  .02

ނޑުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.  ގޮތުން، އަދި ވީވަަރކުން، އަްނނަނިވި މިންގަ

 ބިލުގެ ސުރުޚީއެއް އޮތުން. )ހ(  

ކޮންކަމަކާގުޅޭ، ކޮން ބޭނުމަކަށް އެކުލަވާާލފައިވާ ބިލެއްަކން ބަޔާންކޮށް  )ށ(  

 ތަޢާރުފެއް ހިމެނުން.

 ފައި އޮތުން.މާއްދާތަކަކަށް ބަހައި، ނަންބަުރ ޖަހާ )ނ(  

 ކޮންމެ މާްއދާއެއްަގއިވެސް އެ ާމއްދާއެްއގެ އަރިމަތީ ުސރުޚީއެއް އޮތުން. )ރ(  

 ޢަމަުލކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ޮއތުން. )ބ(  

 ބިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުހިްނމު ބަސްތަކާއި ލަފްޒުތަުކގެ މާަނ އޮތުން. )ޅ(  

ުނގެ ަދށުން ގަވާއިުދ އެ ބިލު ޤާނޫަނކަށްވެއްެޖނަމަ، އެ ޤާނޫ )ކ(  

ނޑައެޅުމާއި،  ހަދަންެޖހޭކަމަށްވާަނމަ، ގަވާިއދު ހަދަންެޖހޭނެ ދާިއރާތައް ކަ
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ގަވާއިުދ ަހދައި ހިންގާނެ ފަރާަތކާއި، ގަާވއިދު ހަދަިއ ނިންމަްނޖެހޭނެ ތާރީޚެްއ 

ނޑައެޅުން.  ކަ

ތަކަކީ އެއްވެސް ޖަުދވަލެްއ ިހމެނޭަނމަ، އެކަން ފާަހގަކުރުާމއި، ެއ ޖަދުަވލު )އ(  

 ޤާނޫނުގެ ބައެއްކަން ަކނޑައެުޅން.

ބިލާ ގުޅިގެން ެއއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްެގ މާއްދާެއްއ  )ވ(  

އުވާލަްނޖެހޭނަމަ، އެކަން ާފހަަގކުރުން. )ޢަމަލުުކރަމުްނދާ ޤާޫނނެއް އެކުގައި 

ނިޑވަޅުތަކުގައި، ޤާޫނނަކުން ުއވާަލންޖެހޭ ބައިތަ އް އުވާލުންަކމަށް ނުހިެމނޭ ދަ

ވަކިން އަކުރުންައކުރަށް އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ބިލާއެުކގައި ހިެމނުން(.  އެ 

ައުކުރްނ ައުކަރްށ ، ޤާނޫނަކުން އުނިކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ބައި

 .ަތުކާރުރުކެރިވަފިއ ޮއުތން 

 ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބު ބަޔާންކުުރން. )މ(  

 ބިލު ތަޢާރަފުކުރުން  .00
ލު ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުްނނާއި މެންބަރުންނެެވ. ސަރުކާރުްނ މަޖިީލހަށް ބި )ހ( .00 ތަޢާރަފުކުރުން 

ހުށަހަޅާ ބިލު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅާނީ، ސަރުާކރު ނިްސބަތްވާ ޕާޓީގެ 

ނޑައަޅާ މެންބަެރކެވެ. މެންބަރުން  ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ީލޑަރު ުނވަތަ އޭނާ ކަ

 ހުށަހަޅާ ބިލު ހުށަހަޅާނީ އެ ެމންބަރަކު އަމިްއލައަށެވެ.

ޓެކުހެއް ނެގުމަށް ނުވަތަ ޓެކުހެއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުަތއް ހުށަހަޅާނީ  )ށ(  

 ސަރުކާރުްނނެވެ.

ބިލުގެ 

 ސްޕޮންސަރުން 

ސަރުކާުރގެ ބިލެއްނަަމވެސް ުނވަތަ އަމިއްލަ މެންބަރެްއގެ ބިލެއްނަަމވެސް،  )ހ( .00

. މަޖިީލހަށް ބިލު ތަޢާރުފުކުާރ މެންބަރަކީ، އެ ބިލުގެ ސްޕޮންސަރެއވެ

މަޖިީލހަށް ބިލެއް ތަޢާރުފުކުެރެވނީ، އެ މެންބަރުގެ ޙަޤީޤީ ރުހުމާއެުކގައިކަން 

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިީލހަށް ބިލެއް ތަޢާރުފުކުެރވޭނީ، އެ ބިލުގައި އެ ބިލު 

 ހުށަހަޅާ މެންބަރުގެ ަނމާއި ޮސއިކުރުމަށްަފހު ހުށަހެޅުުމންނެވެ.  

މެންބަރަކު ތަޢާުރފުކުާރ ބިަލކަށް ތާއީދުކުރާ މަޖިީލހަށް ސަރުާކރުން ނުވަަތ  )ށ(  
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މެންބަރަކު ހުރުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ބިލަށް މެންބަރަކު 

ތާއީދުކުރާނަމަ އެކަން، ކުރެިވދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލަށް ތާއީދުކުރާ 

 މެންބަރުންނަކީ ބިލުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރއިންެނވެ. 

ދަފްތަރުގައި 

 ޝާއިޢުކުރުން 

ނުޑ ތަފްސީލުތައް، ިބލުގެ  .03 މަޖިީލހަށް ބިލެއް ތަާޢރުުފުވމުން އެ ބިުލގެ ަމއިގަ

ސުރުޚީއާއި ސުާމރު ނަންބަރާއެކު، މަޖިީލހުގެ އެދުަވހުގެ ދަފްތަުރގަިއ 

ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ. މަިޖލީަހށް ބިލެއް ތަޢާރުފުވެއްޖެކަމަްށ ބަލާނީ، އެ ބިލުގެ 

އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިީލހުގެ ރައީސް ަމޖިީލހަށް  ފުރަތަމަ ކިޔުން ކިޔުމުެގގޮތުން،

 އިއްވުމުންެނވެ.

ބިލަށް ސުމާރު ނަންބަުރދޭީނ ސުމާރު ނަންބަރު ތަރުތީުބން މަޖިީލހުގެ  )ހ( .04 ސުމާރު ނަންބަރު 

 އަމީންޢާްނމެވެ. 

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

މިޓީއަށާއި ަމޖިލީުހގެ މެންބަރުންނަށް ެއ ބިލުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަންެޖހޭ ކޮ

 އަމީންޢާްނމު ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. 

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

 ހިމަނާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. 

 ތިން ކިޔުން  .00
 ިކޔުމެވެ.  3ބިލެއްގައި ިހމެނިގެްނވަނީ  )ހ( .01 ބިލުގެ ކިޔުން 

ފުރަތަމަ ކިުޔމަކީ ބިުލ ތަޢާުރފުކުރުުމގެ ގޮތުން، ބިުލގެ ސުރުީޚ  -0   

 މަޖިީލހަށް އިއްވާ އިްއވުމެެވ.

ދެވަނަ ކިުޔމަކީ އެ ިބލާމެދު ާޢންމުކޮށް ބަހުސްކުުރމުގެ މަރުަޙލާއާިއ  -0   

ށް ދިާރސާކޮށް ކޮމިޓީއެއްގެ ަމރުޙަލާަގއި ބިލު ތަފްޞީުލކޮ

 އިޞްލާޙުުކރެވެުމންދާ ަމރުޙަލާެއވެ.

ތިންވަނަ ކިޔުމަކީ ކޮމިޓީއެްއގެ މަރުޙަލާ ިނމިގެން ަމިޖލީހުްނ  -3   

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ބިލު ުހށަހެޅުމަށްފަހު، ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމުެގ 



56 

 

ކުރިން ބިލާމެދު ކުެރވޭ އެްނމެފަުހގެ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާާއއި އެ 

ުމމުން، ބިލަށް ޯވޓަށް އެހުމުގެުކރިން ބިުލގެ ސުރުީޚ ބަހުސް ނި

 އިއްވާ މަރުަޙލާއެވެ.

ފުރަތަމަ ކިޔުުމގައާއި ތިންވަަނ ކިޔުމުގައި ަމޖިީލހަށް އިއްާވނީ ހަމައެކަިނ  )ށ(  

 ބިލުގެ ރަްސމީ ނަން ނުވަތަ ުސރުޚީއެވެ.

އަކަށެވެ. އެއީ، ބިލުގެ އިބްތިދާީއ ބިލެއްގެ ެދވަނަ ކިޔުން ބެހިެގންވަނީ ދެ ަމރުޙަލާ .06 ދެވަނަ ކިޔުން 

 ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާއާއި، ބިލު ޮކމިޓީއަކުން ދިާރސާކުެރވެމުންދާ މަރުޙަލާެއވެ.

މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ިބލެއްގެެވސް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި ިބލު  )ހ( .00 އިބްތިދާއީ ބަހުސް 

އެ ިބލުގެ އިބްތިދާީއ ، ދުވަުހގެ ނޯޓިސްދިުނމަށްފަހު 0ތަޢާރުފުުކރުމަށްފަހު، 

 ބަހުސެއް މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ބާއްވަންވާނެެއވެ.

ބިލެއްގެ އިބްތިދާީއ ބަހުސަކީ، އެ ބިލުގެ މައިަގނޑު ައސާްސތަކުގެ މައްޗަށް  )ށ(  

މެންބަރުން މަިޖލީުހގައި ބަުހސްކުރާ ކުުރމެވެ. އެ މަރުަޙލާގައި ބިލަށް 

ެއވެ. ައިދ އެ ބަހުސް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ހުށަެހޅުމެއް ނޯންނާނެ

ނުޑ  އަމާޒުވާނީ، އެ ބިލުގައި ހިމެިނގެންވާ، ނުވަތަ ހިމެނިގެންވާްނވާނެ މައިގަ

އުސޫލުތައް ނުވަތަ އެ ާދއިރާތައް ފާަހގަކުުރމުގެ ަމްއޗަށެވެ. ނުވަތަ 

ނޑު އުޫސލުތައް ހިމެނުމުގެ މަްއޗަށެވެ. އެފަދަ ބިލަކުްނ  ހިމެނިގެންުނވާ މައިގަ

ުނަވތަ އިޤްތިޞާީދ ނުވަތަ ާމލީ ސިޔާސަތުތަކަށް  ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަުރޢީ

ކުރާނެ ހެޔޮ ނުވަތަ ނުރަނަގޅު އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ 

ޤާނޫނެއް އަތުެވއްޖެނަމަ، ބަދަުލ އަންނަންެޖހޭނެ ކަންަކމުގެ ަމއްޗަށެވެ. ނުވަތަ 

 ކުރަންޖެޭހނެ ޚަރަދުގެ މައްޗަށެެވ.

އެ ބަހުސް  ގަިޑއިރެެވ. 3ތަކީ، ގިނަވެގެން އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ ަވގު )ނ(  

ނިމުމުން، ބިލު ބަލަިއގަންނަްނ ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އަހަންވާެނއެވެ. އެ ބިލު 

ބަލައިގަންނަން ާފސްނުވެްއޖެނަަމ، އެހިސާބުން އެ ބިލު ބާޠިލުީވއެވެ. އަދި ެއ 

 .ދައުރުަގއި ދެން އެ ބިެލއް މަިޖލީހަކަށް އަުލން ތަޢާރުެފއް ނުުކރެވޭނެއެވެ
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ކޮމިޓީގެ ދިރާސާ 

 މަރުޙަލާ 

ބިލެއް ބަލައިގަތުމަށް ާފސްވުާމއެކު، އެ ބިލަކާގުޅޭ ާދއިމީ ޮކމީޓީއަށް އެ ބިލު  )ހ( .08

ފޮނުވުނީކަުމގައި ބަލަންވާެނެއވެ. އަދި އެިހސާބުން، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ 

އެޖެންޑާގައި ހިމެިނގެން އެ ބިލު ދިާރސާކޮށް ފުިރހަމަުކރުުމގެ މަސަްއކަތް 

 ށް ގެންދާނީެއވެ.ކުރިއަ

އެ ބިލާއިގުޭޅ ދާިއމީ ކޮމިީޓއަކީ ކޮބައިކަން ަކނޑައަޅާީނ މަިޖލީހުަގއި  )ށ(   

ތަމްސީލުުކރާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީަޑރުންގެ ަމޝްަވރާގެ ަމތިން މަޖިީލހުގެ 

 ރައީސެވެ.

 ބިލު އަނބުރާ 

 ގެންދިޔުން 

ހިނެދްއގައި، އެ ބިލު މަިޖލީހަށް ބިލެއް މަިޖލީހަށް ތަޢާުރފުކުރާ މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ  .09

ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެުހމުގެުކރިން، އެ ބިެލއް އަނބުރާ ގެްނދެވިދާެނއެވެ. މަޖިީލހަށް 

ބިލެއް ބަލައިގަެނއްޖެނަމަ، ެއހިނދުން ފެށިގެން، އެ ިބުލ އަނބުރާ ގެންދިޔުުމގެ 

ގޮތެއް  ފުުރޞަތު، އެ މެންބަރަކަށް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި، ެއ ބިލާމެދު ދެން

ނޑައެޅިގެްނދާނީ، މި ގަާވއިުދގައިވާ އުޫސލުތަކުގެ މަތިންނެެވ.  ކަ

 ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން  .03
ބިލަށް އިޞްލާޙު 

 ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީއަކުން ބިލަާކމެދު ިރޢާަޔތްކުރުމަށް މަިޖލީހަށް ހުށަހެުޅމުން ހިނގާ ަބހުސްެގ  .82

 ިޅދާނެެއވެ. ވަގުތުގައި އަންނަިނވި އުޫސލުްނ އިޞްލާޙު ހުށަހެ

ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްގައި ިހެމނޭ ވަކި މާއްދާއެއް ނުވަަތ ޢިބާރާތްތަކެއް  )ހ(  

އުނިކުރުމަށްަފހު، އޭގެ ބަަދުލގައި އާ މާްއދާއެއް ުނވަތަ ޢިބާރާތްތަކެއް 

 ހިމެނުމަށް.

 ށް.ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްަގއިވާ ވަކި މާއްދާެއއް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކެްއ އުނިކުރުމަ )ށ(  

 ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް މާއްާދއެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް އިތުރުކުރުމަްށ. )ނ(  

ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙުތަކުގެ 

 ޝަރުޠު 

ބިލަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަީކ އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ މާްއާދއާ ގުޅުންހުރި  )ހ( .80

 އިޞްލާޙަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

ޖެޭހފަދަ މުހިްނުމ މައްސަލަެއއް ވަކި މައްަސލައެއްގެ ގޮތުަގއި ނަގަން )ށ(  
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 އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުގައި ާމއްދާައކަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް ހުށަހެޅި، މަޖިީލހުން ގޮތެއް ނިންާމފަިއވާ އިްޞލާޙެއް  )ނ(  

 އަލުން ހުށައެއް ނޭޅޭެނއެވެ.

ން ނުވަތަ އެއާދިާމ ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލުގައި ބަޔާންުކރާ ވާހަކަ ަނފީކުރުުމގެ ގޮތު )ރ(  

 އިދިކޮޅު ޭދހައެއްުކރުމުގެ ބޭނުުމގައި އިްޞލާޙެަެއް ހުށައެއްނޭޭޅނެއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގައި ބަުހސްކުރެެވމުންދާ ބިލަކަށް އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅަން  )ބ(  

ގަސްދުުކރާ މެންބަރަކު އެ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާނީ، އެ މެްނބަރު ހުށަހެޅުމަށް 

މަޖިލީުހގެ ރައީސް އަްނގާ ަވގުތެއްގެ ކުރިން އިްޞލާޙުގެ ލިޔުްނ ގަސްދުުކރާ 

 މަޖިީލހުގެ ައމީންޢާްނމުއާ ހަާވުލކުރުމަށްފަުހގައެވެ. 

ކޮންމެ ިއޞްލާޙަީކވެސް އެ ިއޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް ެއހުމުެގ ުކރީގައި އަނބުރާ  )ޅ(  

ދު ގެންދެިވދާނެ ިއޞްލާޙެެކވެ. ނުވަތަ އެ އިްޞލާޙަކަށް ޮކށްފައިވާ ތާއީ

އަނބުރާ ގެްނދެވިދާެނ ިއްޞލާޙެކެވެ. ިމ މާްއދާގެ ބޭނުަމށްޓަކައި ވޯޓަށް 

އެހުމުގެ ކުރިން ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވޯޓަށް އެުހމުގެ ުކރިން ޖަހަްނޖެޭހ 

 ރަނގަބީލު ެޖހުމާ ަހމަޔަށެވެ.

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް 

 އެހުން 

އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާއީުދ  އެއްވެސް ިއޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އަހާނީ އެ އިޞްލާޙަކަށް .80

 ލިބިފައިވާަނމައެވެ.

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް 

 އަހާނެ ގޮތް 

 ބިލަކަށް ހުށަހެޅޭ އިްޞލާޙުތަކާެމދު ވޯޓަށް އަހާނީ، އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ. .83

ވަކި ޢިބާރާތެއް ުއނިކުރުމަްށފަހު ޭއގެ ބަދަުލގައި ެއެހން ޢިބާރާތެއް  )ހ(  

ވާަނަމ، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާީނ އެ އިްޞލާޙު ހިމެނުާމގުޅޭ އިްޞލާޙެއް

ގެންނަން ފެނޭތޯއެވެ. ެއގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، އެގޮތަށް ފާސްވެްއޖެނަމަ، 

އުނިކުރަން ހުަށހެޅި ޢިބާރާްތ އުނިކޮށް، އިތުރުކުރަން ުހށަހެޅި ޢިބާރާތް 

އިވާ އިތުރުކުރެވުނީަކމުގައި ބެލޭެނެއވެ. އެގޮތަށް ފާސްނުވެްއޖެނަަމ، އެބިލުގަ

ޢިބާރާތް އުންޏެްއ ނުކުެރވޭެނއެވެ. ައދި އިތުރުުކރަން ބޭުނންވާ ޢިބާރާތް 

 އިތުރެއްވެސް ނުުކރެވޭނެެއވެ.
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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(  

އް ގެްނނަން ފެނޭތޯއެވެ. އެގޮތަށް ޯވޓަށް އެހުމުން، އަހާނީ ެއ ިއޞްލާޙެ

އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެނަމަ، އިތުރުކުރަން ހުށަެހޅި ޢިބާރާތް 

ިއުތުރުކަރްނ  ،އިތުރުކުރެވުނީަކމުގައި ބެލޭެނެއވެ. އެގޮތަށް ފާސްނުވެްއޖެނަމަ

 އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.ުހަށެހިޅ ިޢާބާރެތްއ ެއާމްއާދައަކްށ 

ތައް ބިލުގެ އުސޫލު 

ޤަރާރުގެ މައްޗަށް 

 ހިނގުން 

ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތައް،  .84

މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތަކާއި ަޤރާރުތަކާއި ޮކމިޓީން ހުަށހަޅާ ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެްނ 

 ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށްވެސް ހިނާގނެއެވެ. 

ބިލު މަޖިލީހުގެ 

ޒާމުގައި ނި

 ދައުރުކުރާނެ ގޮތް 

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މަިޖލީހުެގ ހަމަކޮންމެ މެންބަރަކަށްެވސް މަޖިީލހުްނ  )ހ( .81

ފާސްކޮށްދިނުން އެދި ިބލެއް ަތޢާރުުފކޮށްދިނުމަށް ެއދި، އެ ިބލުގެ ނަަކލެއް 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ފޮނުިވދާެނއެވެ. 

ކު، ަމޖިީލހުގެ ައމީްނޢާންމަށް ބިލު ބިލެއް ތަޢާުރފުކުރަްނ އެޭދ މެންބަރަ )ށ(  

ފޮނުވުމުން، އެ ބިލަކީ، މި ަގވާއިދުަގއިވާގޮތަށް އެކުލަާވލެިވަފއިވާ ބިލެއްކަން 

ުދވަހުގެތެޭރގައި މަިޖލީުހގެ ރަީއސް ެއ  04ކަށަވަރުކުރުމަްށފަހު، ގިނަވެގެްނ 

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަިޖލީަހށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

ދުަވހުގެ ުފރުޞަތު  0ރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުމަށްފަހު، މަދުެވގެން ބިލެއްގެ ފު  )ނ(  

ދިނުމަށްފަހު، އެ ިބލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ަމޖިީލހުގައި ހިްނގާނީއެވެ. ައދި 

 ބިލު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ.

ނޑައަޅަިއފިނަމަ، ެއ ބިލު ދެްނ  )ރ(   ބިލު ބަލައިގަންނަްނ ފެންނަަކމަށް ކަ
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 ރުކުރާނީ، އެ ބިލާ ގުޅޭ ޮކިމޓީއަށެވެ.ދަތު

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

ބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވާަނމަ، ކަާމގުޅޭ ސަރުާކރުގެ އިާދރަތަުކން އެ ބިލަށް 

ކުރުމަްށފަހު، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯިދދާނެެއވެ. އަދި ކަމާގުޅޭ މާހިުރން ހާޒިރު

އެމީހުންގެ ވިސްނުން އެ ިބލާެމދު ހުިރގޮތްވެސް ާސފުކުެރވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ 

އެ ބިލުން ައސަރު ފޯރާނެެހން ހީވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ބަޔަކުވެްސ 

ހާޒިރުކޮށް، އެމީހުްނގެ ވިްސނުން އެ ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި ހުރިގޮތްވެްސ 

 ކޮމިޓީއަށް ސާފުކުެރވިދާެނއެވެ. 

ބިލު ދިރާސާކޮށް ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞާލހުތައް ގެނެސް، ބިލު  )ޅ(  

ފުރިަހމަކުުރމަށްފަހު ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޓީން ބިލު މަޖިީލހަށް 

 ފޮނުވާނީެއވެ. 

މަޖިިލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޓީން ބިލު ފޮނުވުުމްނ، އެ ބިލުގެ  )ކ(  

ންދެވޭެނއެވެ. ައދި އެބަހުްސެގ މަރުޙަލާަގއި، ބަހުސް މަިޖލީުހގައި ކުިރއަށް ގެ

 ބިލަށް އިތުރު އިޞްާލހު މަިޖލީަހށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ބަހުސް ނިމުމުްނ މަޖިީލހަށް ބޭނުންކަމަށް ަމޖިީލހަށް ފެނިްއޖެ  )އ(  

 ހިނދެްއގައި، ބިލު ާފސްކުުރމަށް އެދި ވޯޓަށް އެހިދާނެެއވެ. 

ވޯޓަްށ އެހުމުން ބިލު ފާސްެވއްޖެކަމަށްވާަނމަ، ފާސްކުުރމަށް އެދި  )ވ(  

ޤާނޫނުއަާސސީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތަޞްީދޤުކުުރމުެގ މަރުޙަލާ 

 ފެށިގެންދާނެެއވެ.

ބިލު މަޖިލީހުން ާފސްކުުރމަށް ނުފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި، އެ ބިލު އިތުރަށް  )މ(  

 ީނއެވެ. ފުރިަހމަކުުރމަށް، އަނބުރާ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް އަހާ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްެވސް ފާްސނުވެއްޖެނަމަ، ބިލު އެހިސާބުން ބާޠިލުވީއެވެ. )ފ(  

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

ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާަތށް އަލުން ެއފަދަ ބިެލއް ތަޢާރުފުުކރުމުގެ 
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 ވެ.ފުުރޞަތު ލިބިގެންވެއެ 

ނޑު  .86 ކޮމިޓީ ފިޔަވަހިތައް  ފިޔަވަްއަސކަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  4ބިލެއް ކޮމިޓީން ދިާރސާކުުރމުަގއި، މައިގަ

 ބެހިގެންވެެއވެ. އެ ހަތަރު ފިަޔަވއްސަކީ:

ބިލާގުޅޭގޮތުން ސަރުާކރުގެ ިއދާރާތަކުން ލިޔުމުން އެިބލާެމދު ފެންނަގޮތް  )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(  

 ވުން.އެ ބިލު ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ެއިދ ފޮނު

ބިލަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

މަޖިީލހުން ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުންެއދި ކޮމިޓީއަކުން ިބލެއް ފޮުނވާިއރު، މަިޖލީހުެގ  )ހ( .80

ޢާންމު އުޫސލުތަކަށްވުރެ ތަފާުތ އުސޫލަކުން އެ ބިާލމެދު ިރާޢޔަތްކޮށްދިނުމަށް 

ެއ ިބަލްށ ިރާޢަޔްތުކަރްނ ެފުށުމެގުކިރްނ ، އެދޭކަމަށްވާަނމަ

 . ިދުންނެއދޭ ުއޫސަލާކެއުކ ެއ ިބުލ ފުޮނިވާދެނެއވެ ފްާސޮކށް 

މިފަދަ ުއސޫލަކާެއކު ކޮމިޓީއަުކން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުަވއިފިކަމަށްވާަނމަ،  )ށ(  

ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ އެ އުސޫލުން އެ ބިލާމެދު ޢަަމލުކުުރމަށް މަޖިލީހަްށ 

ކަންުކރާނީ އެ އުސޫލާ  ފެނޭތޯއެވެ. އެ އުސޫލުން ަޢަމލުކުރަން ފެނިްއޖެނަމަ،

އެއްގޮތަށެވެ. އެ އުސޫލު ާފސްނުވެއްެޖނަމަ، އެ ހުށަހެިޅ ރިޕޯޓަކާމެދު 

 ޢަމަުލކުރާނީ ަމޖިީލހުގެ ޢާްނމު އުސޫލުންެނވެ. 

ބިލަށް 

ބަހުސްކުރުމުގެ 

 ވަގުތު 

ނަޑއެޅިގެންވެެއވެ.  )ހ( .88 މަޖިީލހުގައި ބިލަާކމެދު ބަހުްސކުރުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަ

 3ތަާޢރުފުުކރުމަްށފަހު، ެދވަނަ ކިުޔމުގެ ަމރުޙަލާގައި  އެއީ، ބިލު

ގަޑިއިރަށްވުރެ ިގނަ ނުވާނެ ޮގތުގެމަތިން ހިނގާ ޢާންމު ބަުހސްގެ ވަގުތާއި، 

ޢާންުމ ކޮމިޓީން، އެ  ،ބިލު ކޮމިޓީއަކުން ފުިރހަމަުކުރމަށްފަހު ހުށަހެޅުުމން

ނޑައަޅާ ވަގުތެވެ.  ބިލަކާމެދު ބަުހސްކުުރމަށް ކަ
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ވަގުތު ބައިުކރެވިެގންވާނީ، މަޖިީލހުގަިއ ތަމްީސލުކުާރ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ އެ  )ށ(  

ލީޑަރުންގެ މެުދގައި ާވހަަކދެކެވިގެން، މަިޖލީހުަގއި ތަމްސީުލވެގެންާވ 

މެްނބަރުންނަށްވެސް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާޕާޓީތަކަށާއި 

 ނިސްބަތުން ބަހުސްގައި ބައިވެިރވެވޭ ގޮތަށެވެ.

 އިތުރަށް 

 އިސްލާޙުކުރުން 

މަޖިީލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުްނ އެދި ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ބިލަށް  .89

މަޖިީލހުން އިތުރު އިްޞލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ ބިލުގައި ހިމެނިގެްނާވ 

އަށް އަނބުރާ ޮކމިޓީ ،އެ ިބލު ،މާއްދާެއއް އުނިކުުރމަށް ހުށަހަަޅން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ

ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ އެ އިޞްލާޙެއް ަމޖިީލހުގައި ގެނައުމަށް، މަޖިީލހަށް 

ނޑައެޅިދާނެެއވެ. ނަަމވެސް ބިލަށް އެމަރުޙަާލގައި ގެންނަްނޖެހޭ ބަަދލަކީ ލިުޔމުެގ  ކަ

ކުށެއްނަމަ، ނުވަތަ ބަލަްނވީވަރަށް ނުބެުލމުގެ ސަަބބުން އުނިވެފަިއވާކަމެްއ 

ކަން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވުމުެގ ބަދަލުގައި މަިޖލީުހގައި ރަނގަޅުކުރުްނކަމަށްވާނަމަ، އެ 

އެކަމެއް ިއްޞލާޙުކޮށް، ރަނގަޅުުކރަންޖެޭހ ކަމެއްެވސް މަިޖލީުހގައި 

 ރަނގަޅުކުުރމަށްފަހު، އެ ބިލު ިތންވަނަ ކިޔުމަށް ފޮނުިވދާނެއެވެ.

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން  .04
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން 

ނޫނުއަާސސީއަށް އިްޞލާޙެްއ ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ބިލު ޤާ )ހ( .92

ހުށަހަޅާ އުޫސލުން މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ބިލަކުންނެވެ. ެއފަދަ ިބލެއް މަިޖލީހަށް 

ބަލައިގަތުމުގަޔާއި، ެއފަދަ ބިލަކާެމދު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގައި ހިނގާެނ 

އުޫސުލތައްކަމަށް މި  އުސޫލުތަކަކީ ެއހެން ބިލަާކމެދުެވސް، ހިނގާނެ

 ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކެވެ.

ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާޙެްއ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބިލެްއ  )ށ(  

ފާސްވާނީ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ޖުމްލަ ެމންބަރުންގެ ހަތަރުަބއިކުޅަތިންބައިގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ންގެ މަިޖލީހުން ޤާނޫުނއަސާސީއަށް ގެނަުއމަށް ފެންަނ އިޞްލާޙެއް ރައްޔިތު )ނ(  

ހިމެނޭ ބިލެއް ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ 

ފާސްކޮށް، ަރއީުސލްޖުްމހޫރިްއޔާއަށް ފޮނުުވމުން، ރަީއުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ 
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އަނބުާރ ފޮުނވައިފިަނމަ، ެއ  ތަޞްދީޤުުނކޮށް އެ ބިުލ ރައްިޔތުންގެ މަިޖލީހަށް

ނޑައަާޅ  ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ ުރހުން އޮތްތޯބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހން ކަ

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގަިއ ރައްިޔތުންގެ ޚިޔާލު ޯހދުުމގެ ާޢންމު ވޯޓެްއ 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ިއލެްކޝަންްސ ކޮމިަޝނުން  002ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 ނަގަންވާނެެއވެ.

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

ޚިޔާލުހޯުދމުގެ ޢާްނމު ވޯޓުގައި، ވޯޓު ދިން މީހުްނގެ އަްޣލަބިއްަޔތު އެ ބިލަކަށް 

 01ލިބިއްޖެނަމަ، ރަްސމީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ބިުލ ތަޞްީދޤުކޮްށ، ސަރުކާުރގެ  ދުވަުހގެތެރޭގައި ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާ އެ

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުުކރަންވާނެެއެވ.

 ކޮމިޓީތައް  .01
ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ބާވަތްތައް 

މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީތައް ބެހިގެންަވނީ ދެ ބާވަތަކަށެވެ. އެއީ، ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ  .90
 ކޮމިޓީތަކަށެވެ.

ވެްސ ދެމިއޮންނަ، ައދި ވަކި ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކެއް ދާއިމީ ޮކމިޓީތަކަކީ، އަބަދު )ހ( .90 ދާއިމީ ކޮމިޓީ 

 ހަވާުލކުރެިވގެންވާ ކޮމިޓީތަކެކެވެ.

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

 ދާއިރާގެ ޮކމިޓީއާއި ަސރުކާރު ިއދާރާތަކާގުޅޭ ކޮމިޓީެއވެ.

 ކޮމިޓީއެވެ. 4ޓީތަކަީކ އަންނަނިވި މަޖިީލހާގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމި )ނ(  

 ޢާންމު ކޮމިޓީ  -0   

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 0   

 އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ  3   

 ސުލޫކު ކޮމިޓީ  4   

ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާތަކާގުޅޭ 

 ކޮމިޓީެއވެ. 9ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކާގުޅޭ ކޮިމޓީތަކަކީ އަންނަނިވި  .93
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 ކޮމިޓީތައް 

 ގަވާއިދު ޮކމިޓީ )ހ(  

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ( )ށ  

 އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ  )ނ(  

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާެގ  040ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮިމޓީ ) ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ބ(  

 ދަށުން އެކުލަާވލެވޭ ޮކމިޓީ(

 މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކޮިމޓީ  )ޅ(  

 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ  ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައާދކުރާ )ކ(  

 ޤައުމީ ތަރަްއޤީގެ ޮކމިޓީ )އ(  

 ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ޮކމިޓީ )ވ(  

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

މަޖިީލހުގެ ކަންކަން ހިންުގމުެގ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، މުރާޖިޢާުކރަންެޖހޭ  )ހ(  

 މުރާިޖޢާކުުރން. ކަންކަން

މި ގަާވއިދަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަންެޖހޭކަމަށްާވނަމަ، އެކަެމއް  )ށ(  

 ދިރާސާުކރުން.

މެންބަރުންގެ މުާސރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެފަދަ އެހެިނހެން ކަންކަން  )ނ(  

 ދިރާސާުކރުން.

 މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަްއ ދިރާސާުކރުން. )ރ(  

ނޫންވެސް، މެންބަރުންގެ ިއމްތިޔާޒުގެ ކަންކަން ފިޔަވައި، މެންބަރުންެގ މި )ބ(  

 މަްޞލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަން ިދރާސާކުރުން.
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ބިލަކާމެދު ނުވަތަ މަްއަސލައަކާެމދު މެންަބރުން ަބހުސްކުުރމުގައި  )ޅ(  

މެންބަރުންނަށް ވާހަަކދައްކަން ދެވޭ ުފރުޞަތުގެ ިދގުމިން ަކނޑައެޅުމުގަިއ 

 ހުގެ ަރއީސަށް ަލފާދިނުން. މަޖިލީ 

ބިލެއްގެ ނުވަތަ މައްަސލައެްއެގ މަރުޙަލާތައް ނިންމަމުން ެގންދާނެ ވަގުތު  )ކ(  

ނޑައެޅުމުަގއި މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް ލަފާދިުނން.  ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ބ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން  )އ(  

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް،

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

ނޑަެއޅުން.  މައްަސލަތަކާއި ފޮނުވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީތައް، ކަ

އާމްސްއާއި ެއހެން ިއސްމުވަްއޒަފުންެގ -އެޓް-އަމީންޢާްނމުއާއި ާސރޖަންޓް  )މ(  

ގަުމންގެންދާގޮތާއި ެއ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތައް ހިނ

ތަންފީޒުކުރެެވމުންދާގޮތާ ގުޭޅގޮތުން، ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައިދީ، 

 ދައްކަިއދޭންޖެހޭ މިްސރާބު ދަްއކައިދިނުން.

އެމީހުން ތަންފީޒުުކރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެސްދޭންެޖހޭ ބަދަލުތައް  )ފ(  

 ގެނެސްދިނުން.

ރވިްސގައި ިހމެނޭ މުވައްަޒފުންގެ ކަންތައްތަުކގައި މަިޖލީހުެގ ޕާލިމެންޓަރީ ސަ )ދ(  

 ރައީސަށް ަލފާދިނުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިާދރާެގ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާާރއަށް  )ތ(  

 ލަފަާއއި އިުރޝާދު ިދނުން.

ހަށް ހުަށހެޅޭ ޕެޓިޝަނާ ގުޭޅގޮތުން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްޫއިލއްޔަތަކީ، މަިޖލީ .91 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.

 ޕެޓިޝަންގައި ހިެމނިގެންވާ ކަްނކަން ބަލައި ދިާރސާކުރުން. )ހ(  

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ޯހދަންެޖހޭ އިތުުރ ބަޔާންތަކާއި އިތުރު ހެކިތައް ހޯދުން. )ށ(  
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ޙުުކރުމަށްޓަކައި ކުރެވިާދނެ ޕެޓިޝަންގައި ފާަހގަކޮށްފަިއާވ ކަންކަން އިޞްލާ )ނ(  

 ކަންކަން ބަޔާންކުރުން.

ޕެޓިޝަންގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ ބާވަތުގެ ކަންކަން މުސްތަޤްބަުލގައި ހިނގިަޔ  )ރ(  

 ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް ބަޔާންކުރުން.

ށް މި މާްއދާެގ )ހ( އިން )ރ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންަކމުގެ ަމއްޗަ )ބ(  

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލްއޔަތަކީ، މަޖިލީހާއި މެންބަރުންެގ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭގޮތުން،  .96 އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.

ޅޭ އިމްތިޔާޒުގެ މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރަާކ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެ  )ހ(  

 މައްަސލަތައް ދިާރސާކޮށް ބެލުްނ.

މަޖިީލހުގެ ުނވަތަ މެންބަރެއްެގ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަްނނާނެ އެއްވެްސ  )ށ(  

 ކަމެއް ހިނގާފަިއވޭތޯ ބެލުން.

މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރެްއގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އައިސްފަިއވާނަމަ،  )ނ(  

ކަާމއި، އެކަން ިދމާވިގޮތާއި، އެކަުމެގ ސަބަބު ހޯދައި އުނިކަން އަިއސްފަިއވާ 

 ބަޔާންކުރުން.

މަޖިީލހުގެ ުނވަތަ މެންބަރެްއެގ އިމްތިޔާޒާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް  )ރ(  

 ވާނަމަ، އެފިަޔވަޅެއް ބަޔާންކުުރން.

ޔަވަޅެްއ މުސްތަޤްބަުލގައި ެއފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ުނދިނުމަށްޓަކައި އެިޅާދނެ ފި )ބ(  

 އޮތްނަމަ އެފިޔަވަޅެްއވެސް ފާހަަގކުރުން.

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

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

ޫލކާ ގުޅޭގޮތުން ސުލޫކު ޮކމިޓީގެ ަމސްޫއލިްއޔަތަކީ، މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުްނގެ ސު .90 ސުލޫކު ކޮމިޓީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.
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މެންބަރުންގެ ސުލޫާކގުޅޭ ަހަމތައް ތަންފީޒުކުރުުމގައި އަަޅންޖެހޭ ިއދާރީ  )ހ(  

ނޑައެުޅން.  ފިޔަވަޅުތަކާއި ތަޢާުރފުކުރަްނޖެޭހ އިދާރީ އުޫސލުތައް ކަ

ނާޑ ޚިާލފަށް، ނުވަތަ )ށ(   ޤާނޫނާިއ  މެންބަރުން ަޢމަލުުކރަންެޖހޭ ސުލޫކީ މިންގަ

ގަވާއިދާ ޚިާލފަށް މެންބަރަކު ކަމެއް ކޮށްފިކަމުެގ ތުހުމަތު 

ކުރެވިްއޖެހިނދެއްގައި، އެކަެމއް ބަލައި ތަޙްީޤޤުކޮށް ގަާވއިދާ ޚިާލފްިވ 

މެންބަަަރަކު ުނވަތަ މެންބަރުްނނާއި މެދު އަޅަްނވީ ިއޞްލާީޙ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ލަފާ ަމޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އެރުުވން.

ކީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް މެންބަރެއްގެ ުނވަތަ އޮިފސަރެއްގެ ނުވަތަ ސުލޫ )ނ(  

މުވައްަޒފެއްގެ ޢަަމލުތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ، 

 މެންބަރުންނަށާއި އޮިފސަރުންަނށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ިދނުން.

ނޑައެުޅން. )ރ(    ހަދިޔާ ބަލަިއގަތުމާއި ަހދިޔާ ިދނުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ކަ

ނޑައަޅައި،  )ބ(   މެންބަރުންގެ ާމލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ އުޫސލުތަކާއި ަހމަތައް ކަ

 ތަންފީޒުކުރުން.

ޚާއްޞަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

ލިބިގެންވާ  

 ކޮމިޓީތައް 

ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަާކގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކޮމިޓީތަކަށް ޚާއްޞަ  .98

އެވެ. އެ ކޮމިޓީތަކަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަކި އިދާާރއަކަށް އެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކެއް ލިބިގެންވެ 

ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުގެ ދާއިރާ ހަނިެވގެންނުވާ އަިދ ސަރުާކރުގެ ހުިރހާ 

އިދާރާތަކަށްވެްސ އެ ޮކމިޓީެގ ބާރު ހިނގާނެގޮތަށް ަމސްއޫލިއްޔަތު ރޭިވފައިވާ 

 ކޮމިޓީތަކެވެ.

 ގަވާއިދު ޮކމިޓީ )ހ(  

 ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު  )ށ(  

 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ  )ނ(  

ގަވާއިދު ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫިލްއޔަތަކީ، ޢާންމުން ޢަަމލުކުުރމަށްޓަކައި، ސަރުކާުރގެ  .99 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 

 އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުުކރާ ގަވާިއދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ަކންކަން ކުރުމެވެ.

ސަރުކާުރގެ ިއދާރާތަކުން ތަޢާުރފުކުރާ ގަވާިއދުތަކާއި އުޫސލުަތކާއި ޢާންުމން  )ހ(  
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ޢަމަުލކުރަންެޖހޭ އެްނގުންތައް ތަޢާރުފުުކރަމުން ގެންދަނީ ޤާޫނނުއަސާސީާއއި 

ޤާނޫނުގެ ދާިއރާގެ ތެރޭގައި، އެ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިާވ އިޚްތިޔާރުގެ 

 ތެރޭގައިތޯ ބެލުން.

ރާއަކުން ހަދާ ގަވާއިަދކުން ޓެކުހަކަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނަގާތޯ ސަރުކާުރގެ އިދާ  )ށ(  

 ބެލުން.

ޝަރުީޢ  ،ސަރުކާުރގެ އިާދރާއެއްގެ ަގވާިއދުގައި، ީސދާ ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން )ނ(  

ނޑުވާުލމަށް މަގުަފހިވާ ުއސޫލެއް އޮތްތޯ ބެުލން.  ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ކަ

ބިދޭ ގޮތަށް، ސަރުކާރުެގ އިދާރާއެއްެގ ކުރިން ހިނގާނިިމފައިވާ ކަމަކަްށ ބާރުލި )ރ(  

ނަޑައޅާފައިވޭތޯ ބެލުން.  ގަވާއިުދގައި، އުޫސލެއް ކަ

ޤާނޫނުއަާސސީން ނުވަތަ ާޤނޫަނކުން ލިބިނުދޭ ބާރެއް ސަރުާކުރގެ އިދާާރއެއްގެ  )ބ(  

 ގަވާއިދުން ލިބިގެންަފއިވޭތޯ ބެުލން.

ވަތަ އެ ގަވާއިުދން ސަރުކާުރގެ އިާދރާއެއްގެ ަގވާއިދު އޮތްގޮތުން، ނު )ޅ(  

ހާސިުލކުރަން އުޅޭ ބޭނުމުެގ ސަބަބުން، އެ ގަާވއިދު އިްޞލާޙުކުރަންެޖހޭތޯ 

 ބެލުން.

 އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީހުން ުކރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުން. )ކ(  

މި މާއްާދގެ )ހ( އިން )ކ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން،  )އ(  

 ޔާރުކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައް

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތަކީ، ދައުލަތުެގ ާމލިއްަޔތާ ގުޅޭގޮތުން  )ހ( .022 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެވެ.

ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުން ކުާރ އެކިއެކި ޚަރަދަކީ ޤާނޫނު ުހއްދަކުާރ  -0   

ބަޖެޓާ ެއއްގޮތްވާ ީލހުްނ ފާސްކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި މަޖި

 ކުރާ ޚަރަދުތަކެއްޯތ ބެލުން.ގޮތުގެމަތިން 

މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ ފަިއސާެގ ޢަދަދުތައް ހޭަދކުރެިވގެން ނުވަތަ  -0   

 ޚަރަދުކުެރވިގެން ދަނީ ެއކަންކަަމށްތޯ ބެލުން.
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 ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކުގެ ާމލީ ިހސާބުތައް ދިރާސާުކރުން. -3   

މާލީ އިާދރާތަކުެގ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުްނފުިނތަކާއި ވިޔަފާރި  -4   

 ހިސާބުތައް ދިާރސާކުރުން.

 ސަރުކާުރގެ މިނިވަން އިދާރާތަުކގެ މާލީ ިހސާބުތައް ދިާރސާކުުރން. -1   

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްެގ އެކިއެިކ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާުކރުމާިއ އަަޅންޖެހޭ  -6   

 ސަރުާކރުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާތަކަށް އެްނގުން.، ފިޔަވަޅުތައް ފާަހގަކޮށް

ހުއްދަކޮށްަފއިވާ މިންަވރަށްވުެރ އިތުރަށް ފައިސާ ޚަރަދުޮކށްފައިވާ  -0   

ކަމުގައިާވނަމަ، އެގޮތަށް ފައިާސ ޚަރަދުކުރަންެޖހުނު ސަބަބާއި ޙާލަތު 

 ކޮމިޓީން ބެލުން.

ރެންޓީ ދިުނމުގައި ސަރުކާރަށް ލޯނު ނެުގމާއި ދަުއލަތުގެ ަފރާތުން ގެ -8   

މަޖިީލހުގެ ފަރާތުން އަދާުކރަންޖެޭހ ދަުއރާގުޅިގެްނ ުކރަންޖެޭހ 

 ކަންކަން ކުރުން.

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީާއއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހްނ ކުރާ  -9   

 މަސައްކަތްތައް ބެލުން.

ނޑަ  10-     ެއޅުން.ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ ުމސާރަތައް ކަ

 ސަރުކާރުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ ގައި 0 ަޖދުަވލު ގަވާއިދުގެ މި -00   

 އަދި  ކޮިމޝަންތަކުންނާއި  މުސްތަިޤއްލު އިދާރާތަކުންނާއި،

 ަދއުލަތުގެ ހިންގާ ނުވަތަ އަދާކުރާ މަާޤމުތަކުން މުސްތަޤިްއލު

 .ދިާރސާކުރުން ބަލައި ކަްނކަން މާލިއްޔަތާ ގުޅޭ އެންމެހައި

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށް،  00ން  0ްއދާގެ މި މާ 12-   

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

ކޮމިޓީގެ ަމސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ސަރުާކރު ހިްއސާާވ  )ށ(  

ކުންފުނިތަކާއި ވިަޔފާރި އިދާާރތަކުގެ އަހަރު ހިސާބުތައް ބަާލނީ، އަންނަނިިވ 

ނޑުތަކުގެ ައލީގަެއވެ.މިން  ގަ
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ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަާފރި އިދާރާތައް ހިނގަމުްނދަނީ، ނުވަތަ  -0   

 ހިންގަނީ، ަހރުދަނާ ވިަޔފާީރގެ އުސޫލުންތޯ ބެލުން.

ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިޔަާފރި އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް  -0   

 ތޯ ބެލުން.ހަރުދަާނކުރުމަށް، އެްއވެސް ަމސައްކަތެއް ކޮށްފައިވޭ

ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިަޔާފރި އިދާރާތަުކގެ މާލީ ާޙލަތު ދަނީ  -3   

އަހަރުން އަހަރަށް ހަުރދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި ަވމުންތޯ 

 ބެލުން.

ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާިރ އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓު އެކަށައަޅާފައިާވ  -4   

ޑު އައިޓަމެއް ފާަހގަވޭތޯ ބެލުމާއި، ގޮތަށް ބަލާއިރު، އާދަޔާ ޚިާލުފ ބޮ

އެގޮތަށް ފާހަގަވާަނމަ، އެއީ ޮކން ކަމަކަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ަޚރަދެއްތޯ 

 ބެލުން.

ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިޔަާފިރ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓްކޮށްފަިއާވ އަހަރު  -1   

ހިސާބުތައް ބެލުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ ހިސާބު ބެެލހެްއޓުމާއި، 

ން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގަނީ ހިސާބު ބެލެހެްއޓުމާއި އެތަންތަ

އޮޑިޓުކުރުމަށް ހަަމޖެހިަފއިާވ އުސޫލާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިންތޯ 

ބެލުމާއި، އުޫސލަށް ތަބާނުވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިަޔފާރި ތަންތަން 

 ފާހަގަުކރުން.

ލޯނާއި، ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ ވިޔަާފރި ތަންތަނުން ނަގާފައިވާ  -6   

ސަރުކާުރގެ ގަރަންޓީގެ ދަށުން އެތަންތަނުން ނަގާފައިާވ ލޯނުެގ 

ނިސްބަތް ބެލުމާއި، ެއ ލޯުނެގ މަްޤޞަުދ ާހސިލުަވމުންާދ ިމންވަރު 

 ބެލުން.

ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ވިަޔާފރި އިާދރާތަކުގެ ހިްއސާގެ ފައިާދ  -0   

 އަހަރުން ައހަރަށް ދަްއކަމުންޮގސްފައިވާ ގޮތް ބެލުން.

ކުންފުނިތަކުގެ ުނވަތަ ވިޔަާފިރ އިދާރާތަކުެގ ތެރެއިން އެކަީށގެންވާ  -8   
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ފައިދާ ުނލިބޭ ތަންތަނުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަާޅަފއިވޭތޯ 

ބެލުމާއި، އެ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމުން ލިބޭ ނަތީޖާތައްވެސް 

 ދިރާސާުކރުން.

ނީެގ ހިންގާ ކުންފުނި ހިންގުުމގައި ކަާމބެހޭ ޤާނޫނާއި ކުންފު -9   

ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޯޑުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުަރުމން ދޭތޯ 

ބެލުމާއި ބޯޑުގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުުރމަށް އެއްެވސް ުހރަހެއް އޮތްތޯ 

ބެލުމާއި، ކުންފުނީގެ މުާއމަާލތްތައް ހިނގަމުންދާނީ، ކުންފުނީެގ 

 ތަށްތޯ ބެލުން.ހިންގާ ގަާވއިދާއި، ބޯޑުގެ ނިްނމުންތަކާ އެއްގޮ

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް،  9ން  0މި މާއްދާގެ  -02   

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްނ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

ޚާއްޞަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނަނިވި ދުވަހުގެތެރޭގައި ބަޖެުޓގެ އަން 0މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ބަޖެޓު ލިބޭތާ  )ހ( .020

 ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާްނމު ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަްނވާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުްނ ހުށަހަާޅފައިާވ ޢާްނމު ބަޖެޓަރީ ސިޔާސަތުތަކާއި ާމލީގޮތުްނ  -0   

ނުވަތަ އިޤްތިާޞދީގޮތުްނ ވާނޭކަމަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގަިއ 

 ޤަބޫލުކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް؛ ައދި 

ހިމަނާފައިާވ ޢަދަދުތައް ހިމެނުުމގައި ވަކިގޮތަކަްށ  އެ ބަޖެޓުގައި -0   

އިޤްތިާޞދީގޮތުން ނުވަތަ މާީލގޮތުން ހިނގާނެކަމަށް ފާަހގަޮކށްފައިވާ 

 ކަންތައްތައް. 

ބުނެވިދިޔަގޮތަށް ބަޖެޓު ދިާރާސކުރުމުަގއި ާމލީ ވަީޒރާއި މޯލްިޑވްސް މަނިަޓރީ  )ށ(  

އަިދވެސް ޮކމިޓީއަށް މުހިންމުަކމަށް އޮތޯރިޓީގެ ގަަވރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

ފެންނަ އެހެން ފަރާތްތައް ހާިޒރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތް ސާފުކުރުުމގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

އެހެންގޮތަކަށް މި ގަާވއިދުގެ ެއހެން މާއްާދއެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް،  )ނ(  

ބާްއާވ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް ާބއްވާނީ ަޤއުމީ ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެމަތިން 
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ސަލާމަތުގެ ަކމެއް ިހމެނޭކަމަްށޓަކައި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށްޓަކައި، ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ސިއްުރ ބައްަދލުވުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ުކރިއަްށ ގެންދިޔުމަށް 

 ކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމިޓީން ފާސްނުުކރާހާ ިހނދަުކ ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ކޮމިޓީތަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއގެ ޮގތުގައި ކޮންމެ  )ރ(  

އަހަރަކު ަވކި އިދާާރއަކަްށ ދޫކުރެިވފައިވާ ބަޖެޓު އެ އިދާރާއިން 

ބޭނުންކުރަމުންާދ ގޮތުގެ ދިރާާސތައް ކުރުމަށްަފހު ކަާމގުޅޭގޮތުްނ ފެންނަ ޚިޔާުލ 

 . ހުށަހެޅިދާނެެއވެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އުުފލަްނޖެހޭ މަްސއޫލިއްޔަތުގެ ތެޭރަގއި، އަހަރަކަށް  )ބ(  

ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ެއކިއެކި އިާދރާތަކާއި ޢާންުމ 

ޚިޔާލުތަކާއި ޤައުމީ ފެންަވރުަގއި މަސައްކަތްުކރާ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ 

ދަްނވާނެއެވެ. ކޮމިީޓން ކުރަމުްނދާ މެންބަރުންގެ ޚިާޔލު ކޮމިީޓއަށް ހޯ

މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެިކ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަާވލަންވާެނެއވެ. މަިޖލީުހގައި 

ބަޖެޓުގެ ކަންކަން ހިްނގަމުްނެގންދާ އުޫސލުތައް ާދއިމީގޮތެްއަގއި ދިާރސާކުެރވި 

އެކަންކަން ަހރުދަނާކޮށް ނަީތޖާ ނެރެވޭ ގޮތެްއގައި އެކަްނކަން ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ޚިާޔލު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. 

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ާދއިމީ ހަމަޮކންމެ  0މަޖިީލހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅޭތާ  )ޅ(  

ކޮމިޓީއަކުންވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމޓީއަށް އަންނަނިވި ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ލިްއޔަތުގެ ދާއިރާގައި ިހމެނޭ ކަންކަާމ އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫ  -0   

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެިޅފައިާވ ބަެޖޓާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޓީއަށް ފެންަނ 

 ޚިޔާލުތައް.

އެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައިާވ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ެއ ކޮމިޓީގެ  -0   

މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ާދއިރާއާ ުގޅޭގޮތުަުން ހިނަގމުންދާ ަކްނކަމަށް 

ންވާަކމަށްާވނަމަ، ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް އިތުރު ޚަރަދު ބޭނު

 އިތުރު ބަދަލުގެންނަްނޖެހޭނެ ަކަމށްވާނަމަ އެކަން.
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ސަރުކާރުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކޮމިޓީ 

ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތަކީ، އަންނަނިިވ  .020

 ކަންކަން ކުރުެމވެ.

ން ހިންގަމުްނގެންާދ ސިޔާސަތުތަކާ އުސޫލުތަާކ ގަވާއިދުތަކާ ސަރުކާރު )ހ(  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާގުޭޅ ޤާނޫނުތަކުގައި 

 ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް އެކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަަސއްަކތްކުރުން.

ތައް ބަލައި، ސަރުކާުރގެ ނިާޒމު ިއޞްާލޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުާރ ކަންތައް )ށ(  

 އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ފެންނަ ަލފާދިނުން.

 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ަސރުކާރުން ައދާކުރާ މިްނވަރު ބަަލމުންދިޔުން. )ނ(  

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

ާރސާޮކށް ސަރުކާރަށް ހިންގަންެޖހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ިހންގައި، ކުރަންެޖހޭ ދި

 އަންގަންެޖހޭ އެންގުންތައް އެްނގުން.

ސަރުކާުރގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ  )ބ(  

 މަސައްކަތްެވސް ކުރަންވާެނއެވެ.

ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާތަުކން އެކުލަާވލާ ޝާިއޢުކުަރމުންާދ އެކިއެކި  -0   

ދިރާސާކުރުމަށްަފހު، އެ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް  ރިޕޯޓުތައް

ގެންދަންެޖހޭނެކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ފާހަގަކުެރވޭަަ ކަންތައްތަކުެގ މައްޗަށް 

 ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާުލން.

އިދާރީގޮތުން ަސރުކާރު ހިްނގުުމގަޔާއި، ޤާނޫނުތައް ހެުދމުގެ ާދއިރާގަިއ  -0   

ާސކުރުމަށްަފހު، ަކމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރުުމގެ އުޫސލުތަްއ ދިރާ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިްޞލާޙީ އެކިެއކި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.

ސަރުކާާރއި ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ސަރުކާރުތަކާ އޮންަނ ގުޅުން  -3   

 ދިރާސާުކރުން.

ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކައުންިސްލތަކާއި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި ހިންގުުމގެ  -4   
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 ހުރި ގުުޅން ދިރާސާުކރުން. އިންތިޒާމުތަކާ ދެމެދު 

ދިވެިހރާއްޖެ މެންބަރަކަށްެވފައިވާ ބައިަނލްއަްޤވާީމ އެކިއެކި  -1   

 ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ިދވެިހރާއްޖޭން ގެންގުޅޭ ގުޅުން ިދރާސާުކރުން.

އެހެން ކޮމިޓީައކަށް ޢާންމު ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ  )ޅ(  

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް، ެއއީ ސަުރާކރުގެ ހިްނގުން ދާއިރާއާ ގުޅުންުހރި 

ހަރުދަާނކޮށް އިްޞލާހުުކރުމާ ގުޅުންހުރިަކމެއް ަކމުގައިާވނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ 

ހުއްދަެއއް ހޯުދމަކާ ނުލައި، ސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންަވރު 

ދާނެއެެވ. ބަލާ ކޮމިޓީއަށްވެސް އެކިއެިކ ތަޙްޤީޤުތައްކޮށް ދިރާސާތައް ކުރެވި

އަދި އެފަދަ ިދރާސާތަކުން ފެންނަ ކަންކަން އެކަމެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަާތ 

ސީދާގުޅޭ ކޮމިޓީއަކާ ހިއްާސ ކުރެވިދާނެެއވެ. މި މާްއދާގައި މިެހން 

ވަަަނަ މާއްާދގެ ދަުށން އުފެިދފައިާވ  040އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނުައސާސީެގ 

އްކަތްތަކެއް މިކޮމިޓީއަކުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮިމޓީގެ ދާއިރާގެ މަސަ 

 ނުބެލޭނެއެވެ.

ގެ  0ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޓީތައް 

ގައި ެއ ކޮމިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން  0އަންނަނިވި ކޮމިޓީތަކަކީ މި ަގވާއިދުގެ ޖަދުަވލު  .023

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަުރކާރުގެ ިއދާރާތަކުން ހިްނގާ ކަންކަން ބަަލހައްޓާނެ ކޮމިޓީތަކެވެ. ެއ 

ލަގޮތެްއގައި އިޝާރާތްކުާރނީ " ސަރުާކރުެގ އިދާރާތަކާިއ މިނިވަްނ ކޮމިޓީތަކަށް ޖުމް

 މުސްތަޤިްއލު މުއަްއސަސާތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް " މިހެްނނެވެ.

 އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ  )ހ(  

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  )ށ(  

 ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ޮކމިޓީ  )ނ(  

 މިޓީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާބެހޭ ކޮ )ރ(  

 ޤައުމީ ތަރަްއޤީގެ ޮކމިޓީ )ބ(  

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީ )ޅ(  
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ގެ  0ޖަދުވަލު 

ކޮމިޓީތަކުން   

 ކުރާނެ ކަންކަން 

 ގައި ިހމެނޭ ކޮމިީޓތަކުން އަދާކުރާނީ އަންނަިނވި މަސްޫއލިއްޔަތުތަކެވެ. 0ޖަދުަވލު  .024

މެޭނ ސަރުާކރުެގ އިދާރާތަކުްނ ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުގެ ާދއިރާގައި ހި )ހ(  

ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިާރސާކޮށް، ފުރިަހމަކޮށް، މަިޖލީހުން ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުން 

 އެދި ހުށަހެޅުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ަސރުކާރުގެ ިއާދރާތަކުގެ އަހަރު  )ށ(  

ގަކޮްށ އެ ކަންކަން ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ާފހަ

 އެންގުން.

ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުގެ ާދއިރާގައި ހިމެޭނ ސަރުާކރުެގ އިދާރާތަކުްނ  )ނ(  

ހުށަހަޅާ މައްަސލަތައް ދިާރާސކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުިރއަށް ދެވިދާނެގޮތުެގ 

 ލަފާިދނުން.

ރާތަާކ ކޮމިޓީގެ މަްސއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާަގއި ިހމެނޭ ސަުރކާުރގެ އިދާ )ރ(  

ބައްދަލުކޮށް، ެއ އިާދރާތަކުން ހިންގާ ކަްނކަމާ ބެޭހގޮތުން ަމުޢލޫމާތު ޯހދައި، 

ސުވާލުކޮށް، އެ ދާއިރާތަކުްނ ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ެއ ދާއިރާތަކުްނ 

 ކުރަމުންާދގޮތް ބަލައި، އިްޞލާުޙކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ބަޔާންކޮށްިދނުން.

ދާއިރާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވަޒަންކުރުން 

ދާއިމީ ކޮްނމެ ޮކމިޓީއަކަށްެވސް، އަންނަނިިވ ކަންކަާމ ގުޅިގެން، ަސރުކާުރގެ  .021

ފަރާތްތަކުން ޢަމަުލކުރާގޮތް ބަލައި، އެމީހުންގެ ަމސްޫއިލއްޔަތު އުފުލާ މިންަވރު 

 ވަޒަންކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެްނވެެއވެ. 

ގޮތާިއ އޭގެ ނަތީޖާ އެކިއެކި ޤާޫނނުތައް ތަންފީޒުކުެރވެމުންާދގޮތާއި ހިނަގމުންދާ  )ހ(  

 ދައްކާގޮތް ދެެނގަނެ ވަޒަންުކރުާމ ގުޅޭގޮތުން. 

ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ވަޒަްނކޮށް ބެލުމަށްަފހު، ހިނގަމުްނާދ ޤާނޫނަކަށް  )ށ(  

އިޞްލާުޙގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން، ނުވަތަ އެފަދަ ާޤނޫނެއް އުާވުލމާ ގުޅޭގޮތުން 

 އް އޮތްތޯ ބެލުމުގެގޮތުން.ނުވަތަ އަލަށް ޤާނޫނެއް ތަާޢރުުފކުރުމުގެ ބޭނުމެ 

ޤާނޫނުތައް އެުކލަާވލުމާއި ާޤނޫނުތައް ތަޢާރުފުުކރުމާިއ ުހރި ޤާނޫނުތަކަށް  )ނ(  
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 އިޞްލާޙު ގެަނއުމާއި އިތުރު ާޤނޫނުތައް ހެދުމާ ގުޭޅގޮތުން.

ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާއިރާާއ ގުޅިގެްނ އުެފދި ހިނގަމުން އަންަނ  )ރ(  

ޤަތުގަިއވެްސ ހިނގަނީ މަޖިީލހުގެ ިނޔަތް އެކަމުގައި ޤާނޫނުތައް ޙަޤީ

އޮތްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، އެގޮތުން ބަލާއިރު އެއްވެސް ޤާޫނނެއް ކުރިއަށް 

ގެންދަންެޖހޭތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ 

އިޞްާލހެއް ގެންނަްނޖެހޭޯތ ނުވަތަ އުވާލަންެޖހޭތޯ ނުވަތަ ދާއިރާ 

 ކުރަްނޖެހޭތޯ ބެލުމާގުޭޅގޮތުން. ހަނި

ކޮމިޓީއެަެްއގެ މަސްޫއލިއްޔަތުެގ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންަކމާުގޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި  )ބ(  

އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިްނގަމުން ެގންދަނީ އެކަންކުރަްނ ރައްޔިތުންެގ 

ހުގެ މަޖިީލހުގެ ނިޔަތް އޮތްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ އޭގެން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ މަޖިލީ 

ނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުްނ.  ނިޔަތް އޮތްގޮތަށް ނުކުންނަ ނަތީޖާއެއްތޯ ކަ

ކޮމިޓީއެއްގެ ަމސްޫއލިއްޔަތުެގ ދާއިރާގެތެޭރގައި ިހމެނޭ ެއކިއެކި ރަްސމީ  )ޅ(  

އިދާރާތައް އިންތިޒާުމކުރެިވފައިަވނީ އަދި ހިނގަމުްނދަނީ އަިދ އެފަރާތްތަކުން 

ންގަމުންގެްނދަނީ ނުވަަތ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަންެޖހޭ އެކިއެކި ޤާނޫނުަތއް ހި

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންަގމުންގެންދަނީ ަމޖިީލހުގެ ނިޔަތް އެކަމުގައި 

 އޮތްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން.

ޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި، އިތުރު ޤާނޫނުތަކެއް ތަޢާރުުފކުރަްނޖެހޭތޯ ނުވަތަ  )ކ(  

ގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އިތުރު ޤާޫނނެއް ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް 

 އެއްވެސް ިއްޞލާޙެއް ގެންނަްނޖެހޭތޯ ބެލުމުެގގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ދާިއރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ޮއތްތާނގައި ކަން  )އ(  

 ގޮތެއްގެ އަްނދާޒާތަްއ އެކުލަާވލުމުެގގޮތުން. ހިނގާފާނެ

ކޮމިޓީއެއްގެ ދާއިާރގައި ިހމެނޭ ކަމަކާގުޅިގެން، ހިނަގމުންދާ ެޓކްސް ނެގުުމގެ  )ވ(  

ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކަންކަމަށް ކުރާ އަަސރު ދިރާސާކޮށް 
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 ވަޒަންކުރުމަްށފަހު، ފެންަނގޮތް މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުން. 

ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކީ، ަމޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަުމގެ ތެރެިއން، މަޖިީލހުގެ ދާއިީމ  .026 ޓީ ވަގުތީ ކޮމި 

ކޮމިޓީއަކުން ބެލުުމގެ ބަދަލުަގއި، އެކަމަށްޓަކައި ހޮވޭ ަވުގތީ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށް 

 މަޖިީލހަށް ފެންނަ ކަންކަން ބެުލމަށް އެކުލަާވލެވޭ ކޮމިޓީެއކެވެ.

ކޮމިޓީތައް 

 ން ޢައްޔަންކުރު 

މަޖިީލހުގެ އެްނމެހާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަާކއި މަިޖލީހުެގ  )ހ( .020

ނޑައަޅާީނ މަިޖލީހުން ފާސްުކރާ ގޮތެއްގެމަިތންނެވެ. ައދި  ކޮމިޓީތައް ކަ

މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަްނކުރުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީއަކުްނ 

އި ެއހެން މެންަބރަކު ަޢއްޔަންކުރުުމގެ ވަކިކޮށް އެ މެންބަުރގެ ބަަދލުގަ

އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ އެ މެންބަުރގެ އިތުރަށް އެހެން މެންބަރަކު، އެ ކޮމިޓީގައި 

 ހިމެނުުމގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ަމިޖލީހަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

ނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ނުވަތަ މި ގަވާިއދުގަިއ  )ށ(   މަޖިީލހުން އެހެްނގޮތަކަށް ކަ

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން އެހެންގޮތަކަށް 

ނޑައެޅުމުަގއި މަިޖލީުހގައި އެކިއެކި ޕާޓީތައް ނިސްބަތްވެަފއިވާ ގޮތް އެީއ  ކަ

ހަމައެއްަކމުގައި ބަލައި، ކޮމިޓީ އެކުލަާވލާނީ ހަމަކޮްނމެ ކޮމިޓީެއއްގައިެވސް އެ 

ސިޔާސީ ރުމުަގއި، ހަމަ ތަމްސީުލވާ ގޮތެއްގެ މަިތންނެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުކު 

ންބަރުންނަށްވެސް އެކަށީގެްނާވ ވަޒަންަހމަ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެ

 ފުުރޞަތުތަކެއް ދިނުމަށް މަިޖީލހުން މަސަްއކަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ސިއްރު 

 ބައްދަލުވުން 

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ދާއިީމ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ޮކމިޓީތަކާއި ޚާއްޞަ ކޮމިޓީތައް  .028

ދަލުުކރާހިނދު، އެއިްނ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއްެގ ބައްދަލުުވމެއް ިސއްުރ ބައް

ވަަނ  34ބައްދަލުުވމެއްެގގޮތުގައި ކުރިއަްށގެންދަން ބޭނުންކަމަށްވާަނމަ، މި ގަވާިއދުގެ 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއ 

ާވ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، އަދި ަރއްޔިތުންގެ ސިއްރުުކރުމަށް ުހއްދަކޮށްަފއި

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ސިްއރު ޖަލްސާެއއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުަގިއ 

ޢަމަުލކުރާނެ އުސޫލުތަްއ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

 ެދވިދާނެެއވެ.ސިއްރު ބައްަދލުުވމެއްެގގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެން
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ކޮމިޓީއަށް 

ލިބިގެންވާ ޢާންމު 

 ބާރުތައް 

ަުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް  .029 ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކު

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ނޑައަޅާ ދުވަާހއި ަވގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ބަްއދަުލވުންތައް ބޭއްވުމާއި،  )ހ(   ކޮމިޓީން ކަ

ޭރގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭްނ ބޭުރގައި ކޮމިޓީގެ ރާއްޖޭެގ ސަރަޙަްއދުެގ ތެ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމާއި، މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެްއ ހިނގަމުްނދާ 

ދުވަެހއްކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، ަމޖިލީުހގެ ޗުއްޓީގެ ވަގުތެއްަކމުަގއި ވީނަަމވެސް 

ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއް ނެތް ދުވަހެއްަކމުގައި ވީނަމަެވސް، ކޮމިޓީތައް 

 ބޭއްވުން. 

 އަމުރުކޮށްގެން ީމހުން ހާިޒރު ުކރުމާއި އެީމހުންގެ ހެކިބަސް ޯހުދން. )ށ(  

އެކިއެކި ފޮތްފޮތްތަކާއި ރެކޯާޑއި ލިޔުމާއި ސިޓީއާއި ތަެކތި ކޮމިޓީއަށް  )ނ(  

 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް  .06
ަރއީްސ ފިޔަވައި މަިޖލީހުެގ ކޮންމެ ެމންބަރަކީވެސް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ  )ހ( .002 މެންބަރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮންެމވެސް އެްއ ކޮމިޓީއެއްގައި މެންބަރުކަްނ ކުރަންޖެހޭެނ 

 މީހެކެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާނީ އެ މެންބަުރން ނިސްބަތްވާ  )ށ(  

ޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރެވެ. ސިާޔސީ ޕާ

 މެންބަރުންގެ ަމސްލަޙަތުތައް، ޙިމާޔަތް ކުރާނީ މަިޖލީހުގެ ރަީއސެވެ.

މެނެަްބަރުންގެ ސުޫލކާބެހޭ ކޮިމޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަަޖއްާސނީ މަޖިީލހުގަިއ  )ނ(  

ސިޔާސީ  ،ތަމްސީލުުކރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަުގެ ލީަޑރުންގެ ަމޝްވަާރގެަމތިން

ރާ މެންބަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކު

 މެންބަރުން ހިމެޭނގޮތަށެވެ. 

ކޮމިޓީތަކަށް 

މެންބަރުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލިސް ައލަށް އެކުލަާވލެވުމަށްަފހު ހިނާގ ފުރަތަމަ ެދ  )ހ( .000

ރަންވާނެެއވެ. ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކު
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ދާއިމީ ޮކމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ، މަޖިީލހުގަިއ  އިންތިޚާބުކުރުން 

ތަމްސީލުވާ ޕާޓީތަކުން އެކިއެކި ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އެ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަްއ 

ނިޔާކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ަމިޖލީހަށް ހުށަހަޅާ ެމންބަރުންެނވެ. އަދި އެ 

ތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ހިމެނުުމގެ ކޮމިޓީތަކުގައި  ސިޔާސީ ޕާޓީ 

މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާނީ މެޯޖރިޓީ ލީޑަރާއި ަމއިނޯރިޓީ ލީަޑރު އެއްބަސްާވ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

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

ދަތަކަށް އެ ކޮމިޓީގައި، އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރި މުއް

މަޖިީލހުގެ ޢުުމރު ނިމެްނދެްނ ހުންނާނެ މެންބަރެކެވެ. ަވކި ކޮމިޓީއަކަށް 

މެންބަރަކު ަޢއްޔަންކޮށްފަިއަވނިކޮށް އެ މެންބަރު ޢައްަޔންކުރި ޕާޓީގެ 

މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަިކވެއްޖެކަމަށްާވނަމަ، އެ ާދއިމީ ކޮމިޓީގެ 

 ުހުރން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެެވ. މެންބަރެއްކަުމގައި އޭނާ ުހރި

އެއްވެސް މެންބަަރކު ގިނަެވގެން ދެ ކޮމިޓީއަށްވުރެ ިގނަ ކޮމިޓީގައި  )ނ(  

އެއްވަގުތެއްަގއި ޚިދްމަތްކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. ައދި ކުަޑ ކޮމިޓީތަކުގައި 

ުކޑަ ކޮމިޓީއަށްވުރެ ިގނަ ޮކމިޓީގައި އެއް  4މަސައްކަތްކުުރމުގައި، 

ވަގުތެްއގަިއ މަސައްކަތްކޮށްގެންުނވާނެއެވެ. މި ާމއްދާެގ  މެންބަރަކު، އެއް 

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ޮކިމޓީގެ މެންބަރުން  040ބޭނުމަށް ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

 އިސްތިސްނާވެެގން ވެއެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގެ ެމންބަރެއްގެ ަމޤާމު ުހސްވެްއޖެކަމަށްވާަނމަ، އެ ހުސްވި  )ރ(  

ކުރި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ެއހެން ނަެމއް މަޤާުމގައި ހުރި މީާހ އިންތިޚާބު

 ހުށަހަޅައިގެން ެއމީހަކު އެ ޮކިމޓީގައި އަލުން ިހމަނަންވާެނއެވެ. 

މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖެއްސުން 

ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްެގވެސް އިާދީރ މަސައްކަތްތަކާއި ފަންނީ މަަސއްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  .000

ރާއިން ހަަމޖަްއސައިދޭްނވާނެއެވެ. އަިދ މުވައްަޒފުން މަޖިީލހުގެ އިދާ  3ގިނަވެގެން 

 1ކުރަންހުރި މަސަްއކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަށްވެސް، ވަގުތީގޮތުން އިތުރު 

 މުވައްަޒފުން ހަަމޖެއްުސަުުމގެ ފުުރޞަތު އެ ކޮމިޓީއަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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 ބައްދަލުވުން 

 ޢާންމުކުރުން 

ބައްދަލުުވމެއް ބޭްއވުމުގެ ުކރިން އެ ބައްަދލުުވމެއް މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ ކޮންެމ  .003

ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި ތަނާއި އެދުވަހު ުކރެވޭނެ މަަސއްކަތުގެ ތަފްސީލު ކޮމިޓީެގ 

މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެެއެވ. އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ތަފްޞީލު 

 ދަފްތަރުަގއި ހިމަނަްނވާނެއެވެ.

 މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ  0އަލަށް މަޖިީލހެއް އެކުަލވާެލވޭ ހިނދު، ލަްސވެގެން  )ހ( .004

ދާއިމީ ކޮންމެ ޮކމިޓީއަކުންެވސް އެ ޮކމިޓީއެއްެގ މަަސްއކަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ސަރުކާުރގެ ދާިއރާތަކުން ިޒންމާ އުުފލަމުްނދާގޮތް ބަލާެނގޮތުގެ ޕްލޭނެއް 

 ވާނެެއވެ.މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަން

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

 ކޮމިޓީއަކުންވެސް އަންނަނިވި ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެެވ. 

ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ ަމސައްކަަތކާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ކޮމިޓީައކަށްވެސް  -0   

އް ުއފުުލމުެގ ޒިންމާ އެ މަސްޫއލިއްޔަތާ ގުޅުްނހުރި ކަމެ

ހަވާުލކުރެިވފައިވާަނމަ، ެއ ދެ ކޮމިޓީގެ ދެމެުދަގއި ނުވަތަ 

މަސްޫއލިއްޔަތު ފުށުއަާރގޮތަށްހުރި އެިކއެކި ޮކމިޓީތައް ގުޅިގެްނ 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ޕްޮރގްރާްމތަކާއި އެކިއެކި އިާދރާތަކުގެ ަނތީޖާއަށް  -0   

ކުާރއިރު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮުތން އެހެން  ބަލައި، ދިރާސާތައް

ކޮމިޓީއަކަށްވެސް އެއްެވސް މަސްޫއލިއްޔަތެއް ހަާވލުކުެރވިަފއިވާނަމަ، 

އެގޮތަށް މަސްޫއލިއްޔަތު ހަާވލުކުރެިވފަިއވާ ކޮމިޓީތައް ގުިޅގެން ެއ 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ްނގުންތަކާއި ސަރުކާުރގެ އެކިއެކި ގަވާިއދުތަކާއި އުޫސލުތަކާއި އެ -3   

އެކިއެކި ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ބަލާއިރު އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ 

ދޭހަާވގޮތަށް ނުވަތަ ހަމައެްއނެތި އިޚްތިޔާރުގެ ދާިއރާ ފުާޅވެގެްނދާގޮތަށް 

ނުވަތަ އެއްވެސް ުއސޫލެއް ނެތްގޮތަށް ނުވަތަ ފަރުދުންެގ މައްޗަށް 

ކިއެކި މައްސަލަތަްއ ފައިސާގެ ބުރަކަން ެވރިވާޮގތަށް ހުރި އެ
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 ދިރާސާުކރުން.

އެ ކޮމިޓީއެއްގެ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހާ ޤާޫނނުތަކާއި  -4   

 1ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިދާރާތަުކގެ ަމސައްކަތާއި ނަތީޖާ ަމދުވެގެްނ ކޮންމެ 

އަހަރަކުން އެއްަފހަރު ފުރިަހަމއަށް ދިރާސާުކރެވޭނެގޮތަށް ަމސައްކަތް 

 އެކުލަާވލުން.

ރުކާރުން ހިްނގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގމުގައި ަމޤްަޞދާިއ ސަ -1   

މަސައްކަތް ފުށުނާރާނެގޮތަކަްށ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނގޭނެގޮތަށް 

 ކަންކަން ރޭިވފައިވޭތޯ ކަށަވަރުުކރުން.

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން ަމސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާެނޮގތުގެ ޕްލޭން  )ނ(  

ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި، މަިޖީލހުގެ ރަީއސާއި  0ގިނަވެގެްނ ، އިޢުލާުނކުރުމުން

މަޖިީލހުގައި ތަމްީސލުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 

ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންާނއި ގުޅިގެން މަިޖލީހަްށ ހުށަހެޅުމެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެއީ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށްވުރެވެސް 

ަހމައަށް އެކަން ުކރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، އިތުރު ހުށަހެޅުެމއް މަިޖލީހުެގ ފުރި

މެންބަރުންގެ ތެޭރގައި ޮއތްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުެމްއ ހުށަހެޅުމަށް 

 ފުުރޞަތުދިނުމަށެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ 

އިންތިޤާލީ 

 އުސޫލުތައް 

އިދުގަިއވާ ހަފްތާގެތެރޭގައި ިމ ގަވާ 0މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ަފށާތާ  )ހ( .001

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީތައް އެުކލަވާަލއި ނިންމަްނވާނެއެވެ. އަދި މަިޖލިްސ 

އެކުލަާވލުާމވިދިގެން، ޮކމިޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭެނކަމަށް ބުނެފަިއވާ ކަންކަން މި 

މަސް ދުވަުހގެތެރޭގައި ކޮްށ  0ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަްނފަށާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެެއވެ.

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  00މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމާއި ހަމައަށް  )ށ(  

މަޖިީލހުންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަްތތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފެދޭ ކޮމިޓީތަކުގެ 

އެަކމަކާ ުގޅޭ ކޮމިޓީއަކަށް  ،މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ގޮތުަގއި ިހމެނޭ ބައިތައް

 ބަދަލުވީެއވެ.
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 ވަގުތީ ކޮމިޓީ  .00
މަޖިީލހުން ާފސްކުރާ ފާްސކުރުމަކުން، ަވކިމަްއސަލަެއްއ ދިރާސާކޮށް  )ހ( .006 ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

ބެލުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް އުފެްއދިދާނެެއވެަެ. ެއއީ އެ ކޮމިޓީއަށް 

ހަވާުލކުރެޭވ މަަސއްކަތް މަިޖލީހުެގ ދާިއމީ ކޮމިޓީެގ ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

 ތެރޭގައި ހިމެިނފައިީވނަމަެވހެވެ.  

ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިެގންވާނީ، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުްނ  ށ()  

ނޑައަޅާ ަޢދަަދކަށް، މި ާމްއދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  ކަ

ހޮވޭ މެންބަރުންނެވެ. ވަގުީތ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭނީ މަޖިލީުހގެ ދާއިީމ 

 ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަުރްނނެވެ.

ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގައި ތިބުމަށް އެދޭ މެންބަރުންގެ ަޢދަދާއި ެމންބަރުންގެ ނަން  )ނ(  

ހުށަހަޅާނީ، މަޖިީލހުގެ ޖަްލާސއެއްގައި، މެންބަރުންނެެވ. އެޮގތުން ފުރަތަމަ 

ނޑައަޅާނީ، ކޮމިޓީގައި ިހމެެނންވާނެ މެންބަރުންގެ ަޢދަދެެވ. އެއަށްފަހު، އެ  ކަ

މެނެްނވާނެ މެންބަރުްނގެ ނަެމވެ. މެްނބަރުންގެ ނަން ޢަދަދަށް އެ ކޮމިޓީަގއި ހި

ހުށަހަޅާނީ، އެ ހުށަހަޅާ މެންަބރަކަށް ފެންނަގޮތުގައި އެ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންެގ 

ނަޑއަޅާފައިވާ ޢަަދދަށް ތިބެންވާނެ މެންބަރުންެގ  ޢަދަުދކަމަށް މަިޖލީުހން ކަ

ގައި މަޖިީލހުަގއި ލިސްޓެއް ހުށަހަޅާ އުޫސލުންެނވެ. މިގޮތުން ނަގާ ޮކމިޓީތަކު

ހިމެނޭ ހުިރހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލަ މެންބަރުްނ ހިމެނުމަށް 

 އިސްކަންދޭްނވާނެއެވެ.

ވަގުތީ ކޮމިޓީ ދެިމއޮންނާނީ، ެއކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުނު ަމއްަސލައެއް ބަަލއި،  )ރ(  

ތެްއ އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ރިޕޯޓާމެދު ަމޖިލީހުން ގޮ

ނޑައެޅުމާ ަހމައަށެވެ.  ކަ

ނޑަނާޅާހާ ިހނދަކު، ދާއިމީ ޮކމިޓީތަކާ  )ބ(   މަޖިީލހުން ެއހެން ގޮތަކަށް ކަ

ގުޅޭގޮތުން މިގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާްނމު އުޫސލުތައް ވަގުީތ 

ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް ހިނާގނެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް މަޖިީލހުން 

ނޑައަޅާފަިއާވ ހޮވާަފއިވަނީ، މިގަ ާވއިދުގެ ަދށުން ކޮމިޓީއަކުން ކުރުމަށް ކަ
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ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް، ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމަށްކަމަށްާވނަމަ، އެކަމަާކ 

ގުޅޭގޮތުން މިގަވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު އުޫސލުަތއް އެކޮމިޓީގެ 

 ެވ.މަސައްކަތުގެ ަމއްޗަށް ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަކުން ހިނގާނެއެ

 މުޅި މަޖިލިސް އެކީގައި ކޮމިޓީއަށް ދިއުން  .08
މަޖިލިސް އެކުގައި 

ކޮމިޓީއަށް ދިޔުމުގެ 

 އުސޫލު 

ވަނަ ކިޔުމުގެ ަމރުޙަލާއަށް ނުވާގޮތުން، މަިޖީލހުން ވަކިކަެމއް  3ބިލެއްގެ  )ހ( .000

ނިންމުމުގައި މަިޖލިސް އެުކގަިއ ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް 

ނޑައެޅިދާެނއެވެ.މަޖިލީ   ހަށް ކަ

މިމާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާގޮތަށް މުޅި މަިޖލިސް ެއކުގަިއ ކޮމިޓީއަކަށް  )ށ(  

ގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ަމިޖލީހުބަދަލުވެގެްނދާ ާހލަތުގައި ކޮމިީޓގެ 

   އިބު ރަީއސެވެ.ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ނަ

ވާ ކޮންެމ ިހނދެއްގަިއވެސް، މުޅި މަިޖލިސް އެުކގައި ޮކިމޓީއަކަށް ބަދަލު )ނ(  

ބަހުސްކުރުެމއްނެތި، މަޖިީލހުެގ ރައީސް އެކަން އިުޢލާުނކުރަންވާނެެއވެ. 

"މިާހހިސާބުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިިލސް އެކުަގއި ކޮމިޓީއަަކށް ހިނގައްެޖ" 

 މިހެން އަންަގންވާނެެއވެ.

އްސަލަތަްއ މުޅި މަޖިލިސް އެުކގައި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން ނިންމަންޖެޭހ މަ )ރ(  

އެވަގުތަކަށް އެންމެ އިސްކަްނދެވޭ ތަރުތީބަކުން ނިންަމމުްނ ގެންދިޔުުމގެ 

 އިޚްތިޔާރު މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަޖިިލސް އެކުަގއި ކޮމިޓީއެްއެގގޮތުގައި މަަސއްކަަަތްކޮށްގެން ޢާންމު ބަހުެސއް  )ބ(  

 ީލހަށް އިއްވަންާވނެއެވެ.ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މައްަސލަ ުފރިހަމައަށް ަމޖި

ބަހުސްކޮށް ނިމުމުން ދެން ވަުގތު ދޭންވާނީ އެކަމަށް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމަށް  )ޅ(  

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށެވެ. އިްޞާލޙު ހުށަހެޅުމަށް 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެްއ  1ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް އެކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް 

މިނިޓުގެ  1އަދި އޭނާއަށްފަުހ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ މެންބަރަކަށް  ދޭންވާނެެއވެ.

ފުުރޞަތެއް ދޭންވާނެެއވެ. އެ އިޞްލާޙަށް އިތުރަށް ބަހުސެްއކުރުމަކާ ުނލައި 
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 ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ.

އިޞްލާޙަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތުވެސް ިމ ފުުރޞަތުގަިއ  )ކ(  

އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  ލިބިގެންވެެއވެ. އެކަން ކުރާނީވެސް

 އުސޫލުންެނވެ.

މުޅި މަިޖލިސް އެުކގައި ކޮިމޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ  )އ(  

ެއވެ. އެއްވެސް  06ނިންމާކަމަށްވާނަމަ، އެ ޮކމިީޓގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދަކީ 

ހިނދެްއގައި އެ ކޮމިޓީގެ ާޤނޫނީ ޢަަދދަށް އުނިކަެމއް އަތުވެއްޖެނަމަ، 

އެހިސާބުން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލައި، މަޖިީލހުގެ ޤާނޫނީ ޢަަދުދ 

ހަމަކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރަްނާވނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ުފރުޞަުތ ދިނުމަށްފަހު، 

މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީގެ ޤާޫނނީ ަޢދަދު ހަމަުނވެއްޖެަނމަ، އެވަގުުތ ހާޒިރުވެ ނެތް 

 ންވާެނއެވެ.މެންބަރުންގެ ނަންތައް ރިާޔސަތުން އިއްވަ

 ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް އުސޫލު  .09
މަސައްކަތް 

މެދުނުކެނޑި 

 ގެންދިޔުން  ކުރިއަށް 

ނޑޭެނ  .008 މަޖިީލހުން އެކުލަާވލާ ކޮމިޓީތަކަކީ، އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތްތައް މެދުނުކެ

ކަކަށް ގޮތެއްގެމަތިން، އެކަށީގެންާވ ހަލުވިމިނެްއގައި، ޙަރަކާތްތެރިވަމުްނދާ ކޮމިޓީތަ

 ވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ 

މެންބަރުކަމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެިނގެންާވ މެންބަރަކު ަމޖިީލހުގެ ރައީސަށް ފޮުނވާ  )ހ( .009

ލިޔުމަކުން، އެކޮމިޓީގެ ޚިދުަމތުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެެއެވ. އިސްތިޢުފާ 

ސިޓީ ލިބޭ  ދިންކަމަށް ބަލާނީ، ަމޖިީލުހގެ ރައީސަށް ިއސްތިޢުާފގެ 

 ހިސާބުންނެވެ.

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

ވަކިކޮށްގެން ުހސްވާ ަމޤާމަށް، އެހެން މެންބަރަކު މަިޖލީހުްނ ހޮވަންވާނެެއވެ. 

ގެ އެގޮތުން ހޮވޭ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރާނީ އެ ކޮިމޓީގެ މުއްދަތު

 ބާކީ އޮތް ބަޔަށެވެ.

ކޮމިޓީއަކުން އިސްތިުޢފާ ޭދ މެންބަރަކީ، ދާއިމީ ޮކމިީޓއެއްގައި ިހމެނޭ  )ނ(  
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މެންބަރެއް ކަުމގައިވާަނމަ، ދާއިމީ އެހެން ޮކމިޓީއެއްގައި ޭއނާ 

 ހިމެނެންެޖހޭނެއެެވ.

ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރާއި 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު 

ަޤއްރިރަކާއި ުމޤަްއރިރުގެ ނައިަބކު ހުންނަންވާނެެއވެ. އެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްަގއިވެސް މު  .002

ދެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮިމޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުުމގައި، އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުންެނވެ. މިގޮތުން އިންތިހާބުކުރާ މުޤައްިރރާއި، މުޤަްއރިުރގެ 

އް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކަމުގައި ނައިބަކީ މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ އެ 

ވެގެން ނުވާނެެއވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް ހާޒިުރވެވެން ނެްތ ޙާލަތެއްގައި އެކޮމިޓީގެ 

 މުޤަްއރިރުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައދާކުރާނީ ުމޤަްއރިރުގެ ނައިބެެވ.

މުޤައްރިރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކޮންމެ ޮކމިޓީއެއްެގވެްސ މުަޤއްރިުރގެ ޢާންމު ، އަންނަނިވި ކަްނކަން ުކރުން  .000

 މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިެމނިގެންވެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ބޭއްުވން. )ހ(  

ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ހަާވލުކުެރވޭ މަސައްކަތް އިްސވެ ކުުރމާއި، ކޮމިޓީެގ  )ށ(  

ނޑަެއޅުމާއި ހިެފހެއްޓުން  .މަސައްކަތުގެ ިމސްރާބު ކަ

ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ުނދާނެގޮަތށް، އަދި ކޮމިޓީއަށް ހަވާުލެވވޭ މަސައްކަތް  )ނ(  

 ބޭކާރު ދުވަސްތައް ހޭދަނުވެ ިނމެމުންދާެނގޮތަށް މަސައްކަތްކުުރން.

 ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާތު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޭޓރިއެޓް މެުދެވރިކޮށް ހޯދުން. )ރ(  

 ޓްގެ މަަސއްކަތް ވިލަެރސްކުރުން.ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޭޓރިއެ )ބ(  

ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންާވ ތަފާސް ިހސާބާއި ލިެޔކިޔުްނތައް، ކޮމިޓީގެ  )ޅ(  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް ެމދުވެިރކޮށް ޯހދުން.

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން. )ކ(  

 .ކޮމިޓީ ތަމްސީލުުކރަންެޖހޭ މަާޤމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްީސލުކުުރން )އ(  

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީިޑއާއަށް ާހމަކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ާހމަކުރުްނ. )ވ(  

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުްނވެސް އެޮކިމޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުުރމަށްޓަކައި ބައްދަުލވުން  )ހ( .000ބައްދަލުވުން 
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ނޑައަޅައި އިުޢލާނުކުެރވިދާނެއެެވ. ެދ  ބޭއްވުން  ބާއްވާނެ ދުަވސްތައް ެއ ކޮިމޓީން ކަ

ދުވަސް ާފއިތުވެގެންނުވާެނ  04އްދަލުުވމުގެ ދެެމދުގައި ިގނަވެގެން ބަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގައި ިބލެއް އޮތްކަަމށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީން ަމސައްކަތްކުރުމަްށ  )ށ(  

ނޑައަޅާފަިއވާ ކޮންމެ ުދވަަހކު، މުހިންމު ުޢޒުރެއް ދިމާެވގެންމެނުވީ، ެއ  ކަ

 ަމސައްަކތް ކުރިއަށްގެންދަންވާެނއެވެ.ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށް އެ 

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

މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެްނދިޔުަމށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ފާސްުކރަންޖެިހފައިާވ 

 ޤަރާެރއްގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެ ކޮމިޓީގެ 

މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ މަަސއްކަތްތައް ކުރުަމށްޓަކައި އިތުރު 

ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވަންވެްއޖެކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަށް ފެނިއްެޖ 

ނޑައަޅައި  ހިނދެްއގައި، އެަފދަ ބައްދަުލުވންތައް ބާއްވާނެ ވަގުތާއި ތާރީޚު ކަ

 ެއވެ.އެ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެ

މެންބަރުން 

 ބައްދަލުވުމަށް 

 އެދުން 

މެންބަރުން  3ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ަމދުވެގެްނ  )ހ( .003

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުަމކުން ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ 

މުޤަްއރިރު ގާތު އެދެިވދާެނއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެޭދ އެދުމުގައި 

ބައްދަުލވުމެއްަގއި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާުފކޮށް އެނގެން އެ

 އޮންނަންވާނެއެެވ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ ައީމންޢާންމަށެވެ.

އަމީންޢާްނމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް ވަުގތުން އެކަން  )ށ(  

 އަންގަންވާނެެއވެ.

ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ޮކމިޓީެގ ބައްދަުލވުމެްއ  3ެމއް ހުަށހަޅާތާ އެފަަދ ހުށަހެޅު )ނ(  

ނުބާއްވައިފިަކމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުަކމަށް ބެލެވޭ ޢަަދދަށް 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ގުޅިެގން އެ ކޮމިޓީގެ ބައެަްަދލުުވމެއް ބޭއްވުމަށް 

ން ބޭނުންާވ ދުަވހެއްގަާއއި ނޯޓިސް ދެިވދާނެއެވެ. އަިދ އެ ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަ 

 ވަގުތެއްގައި އެ ޮކމިޓީގެ ބައްަދލުވުމެއް ބޭްއވިދާނެެއވެ.
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އެފަދަ ޚާއްަޞ ބައްަދލުވުެމއް ބޭއްވޭނީ އެ ކޮމިީޓެގ އަްޣލަބިއްޔަތަށް  )ރ(  

ނިސްބަތްވާ ޢަދަުދގެ މެންބަުރން އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންަގއިގެންނެވެ.ހުށަހެޅުމުން، އަމީްނޢާންމު އެ 

 ކޮމިޓީގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކޮމިޓީން ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޤާޫނނީ ޢަދަދު އޮތް  )ހ( .004

 ޖަލްާސއެއްގަެއވެ.

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް ެއ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދަްށ ނިސްބަތްވާ  )ށ(  

ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިދާެނއެވެ. ކޮމިޓީއަކުން އެ މެންބަރުންނަކީ ކޮބައި ކަން ކަ

ނޑައަޅާއިރުެވސް ކޮމިޓީެގ ތިންބައިކުޅައެއްބައި  ކޮމިޓީގެ ޤާޫނނީ ަޢދަދު ކަ

ަުރެ ޤާނޫނީ ަޢދަދު ކުޑަކޮށްގެނެއް ުނވާނެއެވެ.  މެންބަރުންނަށްވު

ިހއްެޖ ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުްނދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެްއ ނަގަންޖެ )ނ(  

ހިނދެްއގައި އެ ވޯޓު އެވަގުތު ނުނަގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއް އެ ވޯޓުނެގުމަށް 

ފަސްކުެރވިދާެނއެވެ. ެއގޮތަށް ަފސްކުރަންވާީނ ކޮމިޓީގަިއ މެންަބރުން އެުދވަހު 

ތިބި ޢަދަދަށް ބަލައި، ެއފަދަ ވޯޓެްއ ނެގުުމގައި ީވހާވެސް ގިަނ 

ރަނގަޅުގޮތެްއކަމަށް ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިެވވޭގޮްތ ހެދުން އެއީ

 މުޤަްއރިރަށް ފެނިްއޖެ ހިނެދއްަގއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ 

ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިުރގެ ހުއްަދެއއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިެގން ތިން ބައްދަލުވުމަށް  .001

ށް އެދި، ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު ހާޒިރުުނވެއްޖެަނމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަ

 މުޤަްއރިރަށް މަިޖލީހަށް މަްއަސލަ ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

ސަބަބުން 

މަސައްކަތަށް 

 ދަތިވުން 

ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިުރވާންެޖހޭ ެމންބަރުން ހާޒިރުުނވެގެން، ުނަވތަ އެނޫންވެސް  )ހ( .006

ވަނަ  000ިއދުެގ ސަބަބަކާހުރެ، ކޮމިޓީއެްއގެ މަަަަސއްކަތް، މި ގަވާ

މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ުކރިއަށްގެންދިުޔމަށް ދަތިވާގޮތެއް ދިމާވެއްެޖ 

ޙާލަތެއްގައި، މަޖިީލހުން އެަކން ޙައްލުކޮށްދިނުން އެދި، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ 

 މުޤަްއރިރު ަމޖިީލހަށް އެކަން ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަށް މައްަސލައެއް ުހށަހެޅިއްޖެނަމަ، މިމާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން މަޖިލީ )ށ(  

އެވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ކަމަށް ަމޖިީލހަށް ެފންނަ ގޮތަކަށް، 
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 އެމައްަސލަ ހަްއލުކުާރނީއެވެ.

ކޮމިޓީތަކުން 

 ކަންކަން ނިންމުން 

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ މަްއސަަލތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުްނ  )ހ( .000

ންމުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެެއވެ. މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤު ނުލިބޭ އެކަމެއް ނި

ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް 

 ހާޒިރުވެތިބި، އެކޮމިޓީއެްއގެ ވޯުޓދޭ މެންބަރުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުްނނެވެ.

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

ބައިވެރިވެގެްނނުވާނެެއވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، 

 މައްަސލަަަެއއްގައި ެދކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްެވސް ބައްަދލުވުމެްއގައި ަނގާ ވޯޓެްއގަިއ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  

 ެމންބަރަކަށް ޯވޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ފަރާތުން އެހެން

މުއްދަތު 

ނޑައެޅުން   ކަ

ދުވަހުގެތެރޭަގއި،  0މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވޭ މައްަސލައެއް، އެ ޮކމިޓީއަށް ިލބޭތާ  .008

އެ މައްސަަލއެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ ކޮބައިކަން އެ ކޮމިޓީން 

ނޑައަޅައި، މަޖިީލހުގެ ރަީއސަށް އަ ންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް އަންގާ ކަ

 ސުންގަޑިތައް، މަިޖލީުހގެ ރަީއސް، މަޖިީލހަށް އިުޢލާނުކުރަްނާވނެއެވެ.

ކުޑަ ކޮމިޓީ 

 އުފެއްދުން 

ކޮމިޓީއަކުން ކުރާ މަސަްއކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ޮކމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެްއ  )ހ( .009

 އުފެއްިދދާނެެއވެ.

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

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ުހރިހާ ާބރުތަކެއް ލިބިގެންވާެނއެވެ.

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

ނޑައަޅަންެޖހޭ ނިންމުމެކެވެ. މަ  ިއ ކޮމިޓީން، އެ ނިންމުމާެމދު ގޮތެއް ކަ

ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ިނންމުން ޤަބޫލުުކރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ ަމއި 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުެމއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

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

ނޑައެޅުމަށްަފހު، އެ މަސްއޫ  ލިއްޔަތެއް އެނގެންއޮތް މަްސއޫލިއްޔަތެްއ ކަ
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 އަދާކުުރމަށެވެ.

ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަާވލުކުެރވޭ ަމސްއޫލިއްޔަތެއް ެއކޮމިޓީން އަާދކޮށް ނިމުމުން،  )ބ(  

 އެކުޑަ ކޮމިޓީ އުވުނީެއވެ.

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

އުފަްއދާ އެއްެވސް ކޮމިޓީއެްއ  ޓާސްކްފޯހެއް ުނވަތަ އެ ކޮިމޓީގެ ތެރެއިން

 ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުަޑ ޔުނިޓަކަށެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން 

މަޖިީލހަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ިރކޯޑެއް ފޮނުވުމަށް އެްނގޭ އިާދރާއަކުން، ފޮނުަވންޖެޭހ  .032

އުނިކަން އަތުެވދާނެ  ލިޔުމެއް ުނވަތަ ރިކޯޑެްއ ފޮނުވުމަީކ ޤަުއމީ ަސލާމަތަށް

ކަމެއްކަމަށްވާަނމަ، އެލިޔުން، ނުވަތަ ރިކޯޑު ހުށަހަޅާނީ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

ކޮމިޓީއަށެވެ. އެއީ، ޤަުއމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަްނނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަަތ 

ނޑައަޅާނީ، އެކޮމިޓީންނެވެ.  ރިކޯޑެއްކަުމގައި، ކަ

މީހުންގެ ބަޔާން 

 ނެގުން 

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކުރެޭވ ީމހެއްެގ ބަޔާން ނެގުުމގައި ުނވަތަ އެީމހުންގެ ކިބައިްނ  ()ހ .030

ކޮމިޓީން ޢަމަުލކުާރނީ އަންނަނިިވ  ، މަޢުޫލމާތު ާސފުކުުރމުގައި

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުެރވޭ މީހާ ާހޒިރުކުރުުމގެ ކުރީަގއި، އޭނާއާ ކުރަންީވ  -0   

ުސވާލުތައް ކުރާނޭ ުއސޫލު ކޮމިޓީްނ ، ސުވާލުތަކުގެ ބާވަތާއި

ނޑައަޅަންވާނެެއވެ.  ކަ

ކޮމިޓީން ކުރެވެމުްނދާ ަމަަަސއްކަތަކާ ގުޅިގެން، ހާޒިުރކުެރވޭ މީހާެގ  -0   

 ކިބައިން ކުރަންވާ ުސވާލު ުކަރންފަށާނީ، ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިެރވެ.

ްނ، އެހެްނ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްިރރު ުކރަން ބޭނުންވާ ސުާވލުތައް ކޮށްނިުމމު -3   

މެންބަރަކު ސުާވލެއް ކުުރމަށް ބޭނުންތޯ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ ބަލައި، 

 ސުވާލުުކރުމަށް ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް ފުުރޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިާރއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ސުާވލުކޮށް ނިމުމުން،  -4   

އަށް ކޮމިޓީައށް ދޭން ކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތެއް އެމީހަކު އަމިްއލަ



90 

 

 އޮތްތޯ، އެމީހެއްގެ ކިބައިން ކޮިމޓީގެ މުޤައްިރރު ާސފުކުރަްނވާެނއެވެ.

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

 ޔައުމިއްޔާކުަރންވާނެެއވެ.

މެންބަރަކު ނުވަތަ  ކޮމިޓީއަށް މީހަކުދޭ ބަޔާނަކާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ކޮމިޓީގެ )ނ(  

އެހެންެވސް މީހަކު މަޖިީލހަށް އެކަމެއް ހުށަހެުޅމުގެ ކުިރން، އެހެން އެއްެވްސ 

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންުނވާނެއެެވ.

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

ނޑައެޅިދާެނއެވެ. ކޮމިޓީއަްށ ޚުލާޞާއެއް މަިޖލީހަށް ހުށަހެުޅމަށް ކޮމިޓީއަށް ކަ

މީހަކު ހާިޒރުކޮށްގެން ނެގި ބަޔާނެއްގެ ތެރެއިން މަިޖލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ބައެއް 

ބެލުަުމުގެ ުހއްދަ އެހެން ެމންބަރުންނަށް ދެވޭނީ، މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ 

 އިޒުނައާއެކުަގއެވެ.

ޙްޤީޤެއް ފެށުމުގެ ުކރިން، އެކުރަން ކަމެއް ހިނގާފަިއވާގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި، ތަ )ހ( .030 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 

ނޑާ ޚިލާފު ަޢމަލެްއ  އަންނަފަދަ ަކމެއް ނުވަަތ ސުލޫކީ މިްނގަ

ހިންގަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެ ކޮިމޓީއަކުން އޭނާ ނުކުތުމަށް އެންުގމާއި މަިޖލީުހެގ 

ށް ިއޢުލާުނކޮށް، އޭނާއާމެދު ފިޔަވަުޅ ޤަދަރަށް އުިނކަން އޭނާ 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.

ނަޑައޅާ މެންބަރަކު،  ކޮމިޓީގެ )ޅ(   ުމޤައްިރރު ުނވަތަ ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަ

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ެތދުބަހުން ހެކިބަްސދިނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް 

 ހުވާަލއިދެިވދާނެެއވެ.

ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަާކ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު ހާޒިުރ ކުރުމަށްޓަކައި  )ކ(  

މިޓީގައި ނަގާ ވޯޓަުކން، ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުުވމަށް އަމުެރއް ކުެރޭވނީ ކޮ

 އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްޮކށްގެންނެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ހިންގުމުގެ އުސޫލު 

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް އެ ކޮމިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަުލކުރަންވާެނ  )ހ( .033

 އުސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުތައް އެ ޮކމިޓީއަކުން ލިޔެ ިއޢުލާނުުކރަންާވނެއެވެ.

މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ ެއއްވެސް ަގވާއިެދއް މަިޖީލހުގެ ަގވާއިާދ  )ށ(  

ފުށުއަރައިގެންުނވާނެއެެވ. ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެެވސް ގަވާިއދު، އެ ކޮމިޓީއެއް 

ދުވަހުގެތެޭރގައި ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ  32އުފަންވާ ުދވަހުން ފެށިގެްނ 
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 މެދުެވރިކޮށް ޝާިއޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

ޓީއެއްގެ ިހންގުުމގެ އުޫސލުަކމުގައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގެ ގަވާިއދެވެ. ކޮމި )ނ(  

އެއީ، މަޖިލީުހގެ ގަވާިއދު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހިންގެން އޮތް 

ނިސްބަތެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީގެ ގަވާިއުދ އަމިއްލައަށް 

 އިޢުލާުނކޮށްފައި ނުާވހާ ހިނަދުކއެވެ.

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

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ އިރުާޝދާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ ުއސޫލުތަުކގެ މަތިންނެވެ.  ބާރުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޓީން ކަ

ޓީއެއްގެ މަަސއްކަތްތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންެވސް އެ ޮކމި )ބ(  

ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކިެއިކ ދިރާސާތައްކޮށް ތަޙްީޤޤުތައް އެ ކޮމިޓީއަށް 

 ފެންނަ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކުރެވިދާެނއެވެ.

ޚަރަދުކުުރމުގެ ޤަާރރު ުހއްަދ ދޭ ިނސްބަތެއްގެ މަްއޗަށް އެ ކޮމިޓީެގ  )ޅ(  

 ޚަަރދުތައް ކުރެވިދާެނއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

އެއްވެސް ކޮމިޓީައކުން ބައްަދލުވުމެއް ބާްއވައިފިަނމަ، ނުަވތަ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް  .034 ކޮމިޓީ ރެކޯޑު 

ހިންގަިއފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެްސ ހެކިބަހެއް ހޯދަިއފިނަމަ، އަުކުރން އަކުރަށް ކަންހިނގާ 

ޔެ، ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ދިޔަގޮތް އެނގޭެނ ތަފްީސުލ ޔައުމިއްޔާެއއް ލި

 ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުގެ ތަފްީސުލ ރެކޯޑެއް ލިޔެ، ބަަލހައްޓަންާވނެއެވެ.

ވޯޓު ދިންގޮތުގެ 

 ތަފްސީލު 

ނޑައަޅާފައި ުނވާާހހިނދަކު ކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓު ނަާގ  .031 އެހެންގޮތަކަށް އެ ކޮމިޓީން ކަ

ސީލު ޢާންމުކޮށް އެނގެން ހުންނާެނގޮތަށް މައްަސލައެއްަގއި މެންބަރުން ޯވޓުދޭގޮތުގެ ތަފް

ހަމަޖަްއސަިއދޭންވާނެެއވެ. ވޯަޓށް އެހި މައްސަލަ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާުނކުރުުމގައި ވޯޓަށް 

އެހި މަްއސަަލއިގެ ތަްފސީލާއި ވޯޓަށް އެހި މަްއސަލަިއގެ ޚުާލސާއަކާއި ެއކަމާ ެދކޮޅަށް 

ން މެންބަރުންނާއި ވޯޓުގަިއ ވޯޓުދިން މެންބަރުންނާއި އެަކމާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދި

 ބައިވެރިނުވާ މެންަބރުންގެ ތަްފސީލުތައް ާހމަކުރަންާވނެއެވެ.

ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުންތައް 

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުންާނއި ކޮމިޓީން ހިންގަމުްނގެންާދ އެކިއެކި ެއހެން  )ހ( .036
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މީޑިއާއަށް 

 ހާމަކުރުން 

ދަލުވުންތައް ޢާްނމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބައް

ބަލަން ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް ވަދެޭވގޮތަށް ހުޅުވާލަްނވާެނއެވެ. ފޮޓޯނަގަްނ 

ބޭނުންވާ ނޫސްވެރިންނަށް އެަތނަށްވަދެ ފޮޓޯ ނަގައި، ރޭިޑއޯާއއި ޓެލެވިޜަންގެ 

ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ބައްދަލުވުން ެރކޯޑުކުރަން ޭބނުންވާނަމަ، އެ 

 ޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.ފުރު 

ޢާންމުންނަށާއި މީޑިާއގެ މީހުްނނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމއް  )ށ(  

ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ، އެކަންުކަރންވާނީ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އަހައި، އެގޮތަށް 

ފާސްކޮށްގެންެނވެ. އެގޮަތށް ފާސްކުރެވޭީނވެްސ ތިރީގައިވާ 

 ކައެވެ. އެއީ:ސަބަބުތަކަށްޓަ

ޤައުުމގެ ަސލާމަތަށް ނުރައްަކެލއް ވެދާެނފަދަ މަުޢލޫމާތު ހިްއސާކުރެޭވ  -0   

 ބައްދަލުުވމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުުކރުުމގެ ދާިއާރގައި ުހރި ޢާްނމުކުރުްނ އެކަީށގެންނުވާ  -0   

 މަޢުޫލމާތު ބަދަލުުކރެވޭ ބައްަދުލވުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ކު ަފޟީޙަތްވުމަށް، ނުވަަތ މީހަކާދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ުމޖުތަމަޢުގަިއ މީހަ -3   

ބަދަލުވުމަށް، ުނވަތަ މީހަުކ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ީމހުންގެ މެދުގަިއ 

ހީވުމަށް ފުުރޞަތު ލިޭބ މަޢުލޫމާތު ިހއްސާުކރުަމށް ބޭއްވޭ 

 ބައްދަލުުވމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ވާލައިގެން ާޤނޫނަާކ ނުވަތަ އެ ބައްދަލުުވމުގައި ޢާްނމުޮކށް ހުޅު -4   

 މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދަކާ ިޚލާފުެވާދފަދަ ކަެމއް ކުރެވޭ ބަްއދަލުުވަމކަށްވުން.

އެއްވެސް މަްއސަަލއެއް ކޮމިޓީްނ ބަަަލަމުންދާަކމުގަިއވާނަމަ، ެއ މައްސަލަެއއް  )ނ(  

ބޭއްވުމުގެ އެއްަހފްތާ ކުރިން އެ މައްސަަލއެއް އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚާއި 

ތު ކޮމީޓީގެ ުމޤަްއރިރު ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާނުުކރަންވާނެެއވެ. ކޮމިޓީެގ ވަގު

ނޑަައޅާފައި އޮންަނ  މުޤަްއރިރު ޮކމިޓީއެއްގެ ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ކަ

ތާރީޚަށްވުރެ ކުރިންވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން އެ 

ކަން މައްަސލަަަެއއް ބަލަން ަފށަންވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުެރޭވނަމަ އެ
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ކުރެވިދާެނއެވެ. އެހެންަނމަެވސް، ތާރީޚަށް އައިބަަދުލ ޢާންމުކޮށް 

 އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިނަގމުންދާ މަްއަސލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން އެެހންގޮތަކަށް ފާސްކޮށްފައި  .030 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

 ނުވާހާހިނދަކު، ަމޢުޫލމާތު ދޭީނ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިެރވެ.

ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްިރރަށެވެ. .038 ޓީ އެޖެންޑާ ކޮމި   ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ކަ

 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު  .32
އެއްވެސް ޮކމިޓީއަކުން އެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތާ ގުޅޭގޮުތން ޚަރަދެއް  )ހ( .039 ޚަރަދުކުރުން 

މަޖިީލހުން  ކުރަންޖެިހއްޖެ ަކމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ުކރާނީ އެކަމަށްޓަަކއި

ފާސްކުރާ ޤަާރރަކުންނެެވ. މަިޖލީހަށް އެ ަޤރާރު ހުށަހަޅާނީ ޢާންމު ކޮމިީޓގެ 

ހުއްދަާއއެކުގަެއވެ. ކޮމިޓީއަކުްނ ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށް ބަލައި، ފާސްކޮށްފައިާވ 

ޚަރަދުކުުރމުގެ ަޤރާރެްއގައި ިހމެނިގެންވާ ފައިާސއަށްވުރެ ިގނަ ޢަދަެދއްެގ 

ެޖ ކަމަްށވާނަމަ، ަމޖިީލހަށް ސަޕްލިެމންޓަރީ ހުށަހެޅުެމއް ފައިސާ ޚަަރދުކުެރވިއް

ހުށަހަޅައި، އިތުރު ބަޖެޓު ފާސްކުެރވިދާެނއެވެ. ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިާސގެ ޢަަދދު؛ -0   

 ުރގައި އެ ފައިސާ ހިމެނިަފއިނުވާ ސަަބބު.ފުރަތަމަ ާފސްކުރި ޤަރާ -0   

ކޮމިޓީއަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެޭވ ހުއްދައިގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް  )ށ(  

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުަވއްަޒފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާަރާއއި ކޮމިޓީއަށް 

ތަކަށް ހޯދަންެޖހޭ ތަކެއްޗާއި ޮކމިޓީެގ ޚިދުމަތުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތް

ދޭންޖެޭހ އުޫޖރައާއި ޮކމިޓީްނ ވަކިކަމެްއ ކުުރމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަަރދަށް 

ފައިސާ ހިމަނަްނވާނެއެވެ. އަިދ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުްނވާ ވަީސލަތްތައް 

ހޯދުާމއި ކޮމިޓީގެ މުވައްަޒފުންަނށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭެނ 

 ަޚރަދުތައް ހިަމނަންވާނެެއވެ. ވަސީލަތްތައް ޯހދުމަށް ހިނގާ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ތެރޭގަޔާއި ރާްއޖޭންބޭރަށް ކުރާ  )ނ(  
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ދަތުރުތަކުގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ 

 މުވައްަޒފަކު ކުރާ ދަތުރުތަކުަގިއ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ުއސޫލު ަމިޖލީހުގެ ަރއީސް

ނޑައަޅައި، އިުޢލާނުކުރަްނާވނެއެވެ. އަދި އެްއވެސް މެްނބަރަކަށް ނުވަތަ  ކަ

މުވައްަޒފަކަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރާްއޖޭެގ 

ސަރަޙައްުދގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭްނ ބޭރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޢާންުމ ޤާނޫނުތަކުގެ 

ނަޑއަޅާފައިވާ  ަޢދަދަށްވުެރ ިއތުރު ފައިާސ  ދަށުން ދުަވހަކަށް ކަ

 ދީގެންނުވާެނއެވެ.

ކޮންމެ މެންބަރަކުެވސް ނުވަތަ މުވައްަޒފަކުވެސް ކޮމިޓީގެ ދަތުެރއްކުރުމަށްަފހު،  )ރ(  

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

ނޑައަޅާަފިއވާ ޚަރަދުގެ ތަްފސީލާ އި، އެ ަދތުރެއްގައި ކުރި ކޮންމެ ދުަވހަކަށް ކަ

ކަމަކާއި، ދަތުުރފަތުރަށް ހިނާގދިޔަ ޚަރަދާއި، ަރސްމީ ބޭނުްނތަކަށް ކުރެވުނު 

ޚަރަދާއި، ކެއިންބުއިމަށް ކުެރުވނު ޚަރަދު ސާފުކޮށް އެނޭގެނގޮތަށް ބަޔާނެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ދަލުވުންތައް ކޮމިޓީގެ ބައް  .30
ކޮމިޓީ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 ގެ ބައްދަުލވުންތައް ބެހިެގން ވަނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ.ކޮމިޓީ .042

 ޤާނޫނު ެހދުމާ ގުޅޭގޮތުން: )ހ(  

ކޮމިޓީގައި ދިާރސާކުެރވެމުްނދާ ބިލެއްގައި ހިެމނޭ ސިޔާސަތުތަކާއި    

އުސޫލުތަކާއި އަދި އެިބލުން ހާސިުލކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށފައިާވ މަޤްަޞދުތަކާ 

ކާުރގެ އިާދރާތަކާއި ާޢންމު ފަުރދުންނާއި ބިުލގެ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެޭހ ސަރު 

މައުޟޫާއގުޅޭ މާިހރުން ހާޒިުރކުރުމަށްފަހު ެއމީހުްނގެ ވިްސނުން ހުރިގޮތް 

 ކޮމިޓީއަށް ހޯދިދާެނއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކުރެޭވ ީމުހންގެ ތެރޭގަިއ މަިޖލީުހގެ މެންބަރުންނާއި    

ޒަފުންާނއި މަްއސަަލއާ ގުޅޭގޮތުްނ ސަރުކާުރގެ ިއދާރާތަކުގެ ވެރިްނނާއި މުަވއް

ޝައުުޤވެިރވާ ަޖމްޢިއްާޔ ަޖމާޢަތްތަކާއި ިސވިލް ސޮސަިއޓީއާއި ކަމުެގ 
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ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ މާހިރުންާނއި އެ ބިލުގެ އަސަުރކުރާނެ ފަުރދުން 

 ހިމެނެއެެވ.

 މަސްޫއލިއްޔަތު އުުފލާގޮތް ބެލުަމށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން: )ށ(  

ސްޫއލިއްޔަތު އުުފލާގޮތް ބެލުމަށް ނުވަތަ ސަުރކާރުން ހިންގަމުްނގެންާދ މަ   

މަޝްޫރޢެއް ޕްރޮްގރާމެއް ނުަވތަ ވަކި ކަމަކާމެދު ޢަަމލުުކަރމުންދާ ގޮތެއް، 

ކަމާގުޅޭ ޤާޫނނުގެ ައލީގައި ުނވަތަ ކަމާގުޅޭ ސިާޔސަތުގެ ައލީގައި ބެުލމަށް 

 އްދަުލވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެެވ.ކޮމިޓީއަކުން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، މިބާވަތުގެ ބަ

މި ބާވަތުގެ ބައްަދލުވުުމެގ ބޭނުމަކީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ސަރުާކރުން    

މަސައްކަތްކުަރމުންދަނީ ަމޖިީލހުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ޤާޫނނުގެ ނިޔަތާ 

އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަްސލަޙަތު އެންމެބޮޑަށް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ 

 ރުމެވެ.ގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކު

މިފަދަ ބައްަދލުވުންތަކުގެ ތެރެިއން ހާސިލުކުެރވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ    

ނެރެވޭގޮތަށް ސަރުކާުރގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާއި އިްޤތިޞާދުކޮށްގެްނ 

މަސައްކަތްކުުރމާއި ހާިސލުކުރަްނ ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާިއ ާހސިލުުކރަން ބޭނުންާވ 

 ކުރުވުން ހިމެނެެއވެ. ނިޔަތާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން

 ވަކިކަމެއް ތަޙްީޤޤުކުުރމަށްޓަކައި ބައްދަލުވާ ބައްަދލުވުން: )ނ(  

މި ބާވަތުގެ ބައްަދލުވުުމގަިއވެސް ޤާޫނނެއް އެުކލަާވލުުމގައި ނުވަތަ    

ސަރުކާރުްނ މަްސއޫިލއްޔަތު އުުފލާތޯ ބެލުމަށް ބާއްާވ ބައްދަުލުވންތަކާ އެއްގޮތް 

 . ސިފަތަކެއް ިހމެނެއެވެ

ނޑު ތަފާތަކަށްވާނީ ަމޖިީލހުގެ ަފރާތުން ކަމެއް ތަޙުޤީުޤުކރުމަށް އޮންނަ     މައިގަ

ނިޔަތަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ަރސްީމ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަުރކާުރގެ މުވައްަޒފަކު 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިްއޖެ ޙާލަތްތަކެއްގައި، 

ހުަމތާގުޅިގެން ކަން ހިނާގދިޔަގޮްތ ބެލުމަށްޓަކައި އޭނާއާމެދު ުއފުިލފަިއވާ ތު

 ކޮމިޓީން ބައްދަލުުވން ބޭއްވިދާެނއެވެ.
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މިފަދަ ބައްަދލުވުންތަކުގެ ނަީތޖާއަކަށް ވަނީ ކަމާގުޅޭގޮތުްނ ފާހަގަކުެރަެވޭ    

 މައްަސލަތަކަށް ވީހާވެސް އަވަަހށް ޤާނޫނުތައް އެކުލަާވލުެމވެ.

 ގޮތުން ބައްދަލުވުން:ރުހުމާއި މަްޝވަރާ ދިުނމުގެ  )ރ(  

މިއީ، ޤާޫނނުއަާސސީގެ ދަށުން ދަުއލަތުގެ އެްނެމ އިސްެވރިޔާ    

ޢައްޔަންކުރަްނޖެހޭ ަމޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުުރމުގައި ަމޖިލީުހގެ ރުހުްނ 

ދިނުމަށް ނުވަތަ މަްޝވަރާައށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް ބަލައި، 

 މެވެ.ދިރާސާުކރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްަދލުވު 

 ަކމެކެވެ. އެއީ: 0މިފަދަ ބަްއދަލުުވންތަކުގެ މައިަގނޑު އަމާޒަކަށްެވފައިވަނީ    

ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ަހވާުލވުމަށް ތައްޔާރުވަމުްނާދ މަޤާުމގެ  -0   

މަސައްކަތްތަކާއި އެ ިއދާރާައކާއި އެ ދާިއރާއެްއގެ މަަސއްކަތްތަކާ 

އެ މަސައްކަތްތަކަށް އެމީހަުކ ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ މަުޢލޫމާތުތަކެްއ ހޯދުާމއި 

 ކިހާވަަރކަށް ފަރިތަވެ ތައްޔާރުެވފައިވޭތޯ ބެލުމާއި؛

 އޭނާގެ ޤާބިލުަކން އެކަމަށް ުހިރވަރު ބެލުން. -0   

ކޮމިޓީތަކަށް 

 މައްސަލަ ފޮނުވާގޮތް 

މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުކުެރވޭ ކޮންެމ ބިލެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއްގެ ދެިލކޮޕީ ނުވަތަ އެހެންވެސް  .040

އްަސލައަކާ ގުޅޭ ލިޔުެމްއ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން އެ މައްަސލައަކާގުޅޭ ދާއިމީ މަ

ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިީލހުގެ ަރއީްސ އެ މައްސަަލއެއް ފޮުނވަންވާެނއެވެ. ބުނެވިދިޔަ ގޮތަށް 

ޢަމަުލކުރުުމގައި މައްަސލައެްއ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމުަގއި ައންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުެރ 

 ރަީއސަށް ަޢމަލުކުެރވިދާެނއެވެ.ގޮތަކަށް މަޖިލީުހގެ 

އެ މައްަސލައަކާގުޅޭ އިޚްތިާޞޞް އަސާީސގޮތުން ލިބިފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް އެ  )ހ(  

 މައްަސލައެއް ފޮުނވުން.

އަސާސީގޮތުން އެ ަމއްަސލަައކާގުޅޭ އިޚްތިޞާޞް އޮތް ކޮމިޓީއަށް އެ  )ށ(  

ލުމަށް އެހެން މައްަސލަ ފޮނުުވމާއެކުއެީކގަިއ އެ މައްސަަލއިގެ ބައެއް ބެ

 ކޮމިޓީއަކަށްވެސް ފޮުނވުން.

މައްަސލައިގެ އަާސސީ އިޚްިތޞާްޞ އޮތް ކޮމިޓީއަކަށް ެއ މައްަސލައެއް  )ނ(  
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ފޮނުވުމަށްަފހު އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، އަނުބރާ މަޖިީލހުގެ 

ރައީސަށް ފޮނުުވމުން އެހެން ޮކމިޓީއެއްގެ ަމޝްވަރާ އެ މަްއސަލައަށް ނުވަތަ 

 އެ މައްަސލައިގެ ބަޔަކަށް ހޯދުްނ.

މައްަސލައެއް ލިބުމުން އެ ަމއްސަލަިއގެ އެިކ ބައިތައް ެއކި ކޮމިޓީތަކަށް  )ރ(  

 ފޮނުވުން.

ަުގެ ހުއްަދއާއެުކ  )ބ(   އެ މައްަސލަ ބެލުމަށްޓަކައި ވަިކން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ަމޖިީލހު

 އެކުލަާވލާ އެ ކޮމިޓީއަށް އެ ަމްއސަލައެއް ފޮނުވުން.

މައްަސލައެއް ޮކމިޓީއަށް ފޮނުުވމުގައި ެއ މަްއސަލަައކާ ބެހޭޮގތުން ކޮމިޓީއަށް  )ޅ(  

 ފެންނަގޮތެއް މަިޖލީުހގެ ރަީއަސށް އަންގަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެްއ ބަޔާންކުރުން.

 ޤަރާރު  .30
ދިނުމަށާއި، ޤަރާރު ާފސްކުރަނީ ަމޖިީލހުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ުއސޫލުަތއް ބަޔާންކޮށް .040 ޤަރާރުގެ ބާވަތް 

މަޖިީލހުގެ ހިްނގުމުގެ ުއސޫަލށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ފާްސކުރުމަށާއި، މަިޖލީހުެގ 

ގަވާއިދަށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަކާއި އަދި މަިޖލީހުން ަކމަކާ ދޭތެޭރގައި ދެކޭގޮތް ަހމައެކަިނ 

 ހާމަކުުރމަށްޓަކައެވެ.

ބިލުގެ އުސޫލު 

 ހިންގުން 

ސް ހިނގާނެ އުޫސލަކީ ޢާންުމޮގތެއްގައި ބިލުގެ މައްޗަށް މަޖިީލހުގަިއ ޤަާރރުގެ މައްޗަށްވެ  .043

ހިނގާނެ އުޫސލެވެ. ައދި ޤަރާރާ ބެޭހގޮތުން ޢަމަުލކުެރވޭނީވެސް ބިލާބެޭހގޮތުން 

 މަޖިީލހުގައި ޢަަމލުކުރާ ުއސޫުލންނެވެ.

ޤަރާރާއި ބިލާ ހުރި 

 ތަފާތު 

ވެ. ބިލަކާ އަޅާބަލާއިުރ މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް ޤަާރރެއް ހުށަހެިޅދާނެއެ  .044

ނޑު   ތަާފތު ހުރެއެވެ. އެއީ: 0ޤަރާެރއްގައި ަމއިގަ

 ޤަރާުރގައި ބިލާ ޚިާލފަށް ދީބާާޖއެއް އެކުެލވިގެންުވމާއި؛ )ހ(  

އެ ޤަާރރު ފާސްުވމުން، ބިލު ތަޞްީދޤުކުުރމަށް އޮްނނަ އުޫސލުން  )ށ(  

 ތަޞްދީޤުުކރުމަށް ފޮުނވަންނުެޖުހން.
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 ކުއްލި މައްސަލަ   .33
ޖަލްާސއެއް ހިނގަމުްނދަނިކޮށް، ޖަލްސާެއއްގެ ެއޖެންޑާަގއިވާ ކަންކަްނ  )ހ( .041 ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުއްޓުަުމަކަށް ގެެނސް، ަރއްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤައުުމެގ މަޞްލަޙަތު 

ހިމެނިގެްނވާ ުމހިންުމ ކަމެއް، ކުއްލި މައްަސލައެްއގެ ގޮތުަގއި، ޖަްލސާއަކަށް 

 މެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިިބގެންވެެއވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު ކޮން

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

ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަްޞލަޙަތަށް ސީދާ އަސަުރކުރާަފދަ ބޮޑުކަެމއް ކުއްލިއަކަށް 

 ދިމާުވމުަުން، އެ ަކމެއް ސަުރކާރުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެނައުމަާށއި، ސަރުކާރުން 

އެކަމާެމދު އަޅާފައިވާ ނުވަތަ އަޅާފައިނުވާ ފިަޔވަޅަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން، 

އަދި، މައްަސލަ ހުށަހެުޅމަށް މިގަވާއިުދގައި އޮްނނަ އުސޫލުން 

ނިޑދާނެތީ، ނުވަތަ ވަގުތު  ހުށަހަޅައިފިަނމަ، އެކަމުގެ މުޢާލާތް ކެ

 ފާއިތުވެދާނެތީ، ހުށަހަޅާ ަމއްަސލައެކެވެ.

 ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމާއި 

 ބަހުސްކުރުން 

ރަކު، ެއ މައްަސލައެްއ ކުއްލި ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅުަމށް ބޭނުންވާ މެންބަ )ހ( .046

މުގެ ުފރުޞަތު، މަިޖލީހުގެ ަރއީސް ދިުނމުން، ެއ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅު

 އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާީނއެވެ.

އަާކމެދު ބަހުސްކުރުމަްށ ކުއްލި ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅިްއޖެނަމަ އެ މައްަސލަ )ށ(  

ފެނޭތޯ މަިޖލީހުަގއި ވޯޓެއް ނަަގންވާނެއެވެ. އެވޯޓު ނަގާީނ ބަުހސަކާ ނުަލއެވެ. 

މިގޮތުން ނަގާ ވޯޓުގައި މަޖިީލުހގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނީ، އެ މައްސަލަައކާމެުދ 

ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ުދވަހުެގ އެޖެްނޑާގަިއ ހިމަާނފައިާވ 

ޭރން، ާއދައިގެަމތިން ހިނގާ ަކންކަން ފިޔަަވއި، ޖަްލސާެގ ކަންކަމުގެ ތެ

 އެޖެންޑާ ހުއްޓުަމކަށް ގެނެސް، އެ މައްަސލައަކާެމދު ބަހުސް ުހޅުވާލާނީެއވެ.

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

ުދ ޞަަލވާތާއި، މަތިން ހިނގާ ކަންކަން ަކމުގައި ބުނެފަިއއެވަނީ، ޙަމް 

ސުވާާލއި، ޕެޓިޝަނާއި، ަވޒީަރކު ނުވަތަ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ބަޔާނަށެވެ. އަދި 

ނޑު ަކންކަން ކަމަށް  ޖަލްާސއަކަށް އެޖެންޑާ ުކރެވިފަިއވާ ަމއިގަ
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ބުނެފައިއެވަނީ، ާއދައިގެ މަތިން ހިނގާ ކަންކަުމގެ ބޭރުން، ސަރުކާރުްނނާއި، 

 ހުށަހެޅުމަށް، އެޖެންޑާކުެރވޭ ަކންކަމަށެވެ. މެންބަރުންގެ ަފރާތުން މަިޖލީހަށް 

ކުއްލި މައްސަލައިގެ 

 ބަހުސްގެ ވަގުތު 

ނޑަނާޅާާހ  .040 ކުއްލި މައްަސލައެްއގެ ބަުހސަށް ދެވޭ ވަގުތު، ަމޖިީލހުން ެއެހން ގޮތަކަށް ކަ

ގަިޑއިރަށްވުެރ ދިގުވެގެން ުނވާނެއެވެ. ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް، އެ  0ހިނދަކު، 

މިނެޓެވެ. އަދި އެމަްއސަލަައކާމެުދ  0ށަހަޅާ މެންބަރަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ މައްަސލަ ހު

 މިނެޓެވެ. 3ވާހަކަެދއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެެހްނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ިގނަވެގެން 

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގެ 

 ނަތީޖާ 

އް ނުވަތަ ކުއްލި ަމއްަސލައެއްަގއި ވޯެޓއް ނެގުމެއް ުނވަތަ ޤަާރރެްއ ފާސްކުުރމެ .048

އެނޫންވެސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމެއް ނޯންނާނެއެެވ. އެ މައްސަލަިއގެ ބަހުސުން 

 ދޭހަވާނީ، ެމންބަރުންގެ ޚިޔާލު، މައްަސލައިގައި ހުރިގޮތެވެ.

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 

 އް ފުރިަހމަވުމުްނނެވެ.މައްަސލައެއް ކުްއލި މަްއސަަލައކަށްވާނީ އަންނަނިވި ިސފަތަ .049

 ައދި ؛ އެ މައްަސލައިގައި ބަޔާންުކރާަކމެއް ދިާމވީ ކުއްިލއަކަށް ކަމުަގއިވުން )ހ(  

ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ަޤއުމުެގ މަްޞލަޙަތަށް ސީދާ އަަސރުކުރާ ކަަމކަށް  )ށ(  

 ައދި ؛ އެކަންވުން

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

 ައދި ؛ ވާހަކަަދއްކަންެޖހޭ ަފދަ މުހިްނުމކަމަކަށްވުން

ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުީސދާޮގތުން ނަމަވެސް ަސރުކާރުްނ އުފުލަްނޖެޭހ  )ރ(  

 ައދި ؛ ޒިންމާއަކާ ގުޅުން ހުރި ކަަމކަށްވުން

 ައދި ؛ ޝަީރޢަތުގައި އޮތް މައްަސލައަާކ ގުޅޭ ކަމަކަށްނުވުން )ބ(  

ނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮްތ ވަކި ކަމަކަށްޓަކައި ހުށަހެޭޅ ކަމެއްކަުމގައި  )ޅ(   ކަ

 ައދި ؛ ވުން

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

 ައދި ؛ ންމަޢުޫޟއަކަށް އޮތް މައްަސލައަަކށް ނުވު

އެދައުުރގައި މަިޖލީުހގައި ބަހުްސކޮށްފައިވާ މަްއސަލަެއއް އަލުން އުފަންކުުރމަށް  )ވ(  

 ައދި ؛ ހުށަހެޅޭ މައްަސލައަކަށް ނުވުން 

ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަިޖލީހުަގއި ވާހަަކދައްކާނެ ަމއްަސލަައކާ ގުޅޭގޮތުން  )މ(  

؛ ހުށަހެޅުމެއް ަކމުގައި ނުވުންދުރާލާ ެއއްޗެއް ބުނުމުގެ ބޭުނމުގައި ހުށަހަޅާ 

 ައދި 

 އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަލަެއއް ހުށަެހޅުން ކަމުގައި ނުވުން. )ފ(  

ކުއްލި މައްސަލަ 

 ހުށަނޭޅޭ ވަގުތު 

 ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ިމގަވާއިދު ހުއްަދނުކުރާ ަވގުތުތަކަކީ: .012

 އިދޭ ަޖލްާސގެ ވަގުތު.ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިިލސް ހުުޅވަ )ހ(  

 ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ މަާޤމުން ދުރުކުުރމުގެ ަމއްަސލައެއް ކުިރއަށްދާ ވަގުތު. )ށ(  

 ވަޒީރަކާެމދު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ މައްަސލަ ކުރިައށްދާ ވަގުތު. )ނ(  

 ބަޖެޓު ޖަލްސާ ހިނގާ ވަގުތު. )ރ(  

ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޠުތައް ޝަރު 

ކުއްލި ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅުަމށް މިގަވާިއދު ހުްއދަކުރަީނ ައންނަނިވި ަޝރުޠުތަކުގެ  .010

 މަތިންނެވެ.

 ޖަލްާސއަކަށް، އެފަދަ ެއއްމަްއސަލައަށްުވރެ ގިނަ މަްއސަލަ ުހށަނޭޅުން. )ހ(  

އެފަދަ މަްއސަަލއެއްގައި ަމޝްވަާރކުރެވޭނީ ަހމައެކަިނ ހުށަހެޅިފައިާވ  )ށ(  

 އްަސލައަށް ކަމުގަިއވުން.މަ

އެއް މައްަސލައަށްވުރެ ގިަނ މައްސަލަިއގެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވާަނމަ، އެ  )ނ(  

ޖަލްާސއަކަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްަސލަ ުގރުއަތުން ނެގުާމއި، ދެްނ ހުރި ަމއްަސލަ 

 ފަހުގެ ޖަލްާސއަކަށް ގެންދިޔުން.

ިހމެނިެގންވާ ބަހުސަކަށް  ނޯޓިސް ދީގެން ހުށަހަޅަންެޖޭހ ފަދަ ަމއްަސލައެއް )ރ(  
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 ކުއްލި މަްއސަަލއިގެ ބަހުސް ުނވުން.

ކުއްލި މައްސަލަ 

ނިމުމުން އެޖެންޑާ 

ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމާއި ވަގުތު 

 އިތުރުކުރުން 

އެހެން ގޮތަކަށް މަޖިީލހުން ަކނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ކުއްލި މައްަސލައެއް ނިންުމމަށް  .010

މަވުމުން، އެ މައްަސަލއިގެ ބަހުސް ނިމުމަކަށް މިގަވާިއދުގައި ބަޔާންކުރާ ަވުގތު ހަ

އައިސް، އެޖެންޑާ ހުއްޓުމަކަްށ އައި ހިސާބުން، އެ އެޖެންާޑ ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު، އެ  އަދި އެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންާޑ ކުރެވިފައިވާ ކަންަކމަށް، ކަ

ތަށްވެްސ ޖަލްސާއެްއގެ ވަގުތު ޖަލްާސގެ ވަގުތަށް އިތުރުކުެރވިގެންދާެނއެވެ. މިގޮ

 ަގޑިއިރަށެވެ. 0އިތުރުކުރެވޭނީ ިގނަވެގެން 

 އިމްތިޔާޒު  .34
އިމްތިޔާޒުގެ 

މައްސަލަ 

 މުހިންމުވުން 

އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަލަތަކުަގއި އެންމެބޮޑު އިސްކަެމއް ދޭނީ މުޅި މަޖިީލހުެގ  )ހ( .013

ން އަންނަ ކަންކަމަށެވެ. ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒަކަށް ޖުމްލަގޮތުގައި އުނިކަ 

މަޖިީލހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިަކން އަންނަ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި މަޖިީލހުެގ 

ރައްކާތެރިކަާމއި މަިޖލީުހގެ ަޤދަރާއި ަމޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަުކގެ ޞައްޙަކަްނ 

 ހިމެނިގެްނވެއެވެ.

އްޤުތަކާއި ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު އިްސކަެމއް ދޭނީ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުްނގެ ޙަ )ށ(  

އަބުރަށް އަންނަ އުނިކަމަެށވެ. އެއީ، އެ މެންަބރެްއގެ ދާއިާރއެއް 

ތަމްސީލުުކރުމުގަިއ މެންބަެރްއގެ ހަިއސިެއަްޔަތުަުން ައާދކުރާ ާވޖިބާ 

ގުޅޭގޮތުން މެންބަރެއްގެ އަުބރަށް ނުވަތަ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ 

 ކަންކަމަށެވެ.

ގެ ޙަްއޤަކަށް ނުަވތަ މަޖިލީުހގެ އިމްތިޔާޒަަކށް އުނިކަމެއް މަޖިީލހު )ހ( .014 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

އަތުވެއްޖެކަުމގެ މަްއސަަލއެއް ހުށަހެޅުމަށް ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާިއ 

މަިޖލީުހެގ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން އެިދއްެޖހިނދެްއގައި

ނޑައަޅާފައިވާ އެހެްނހުރި ހާ ކަަމކަށްވުރެ އެންެމ ޖަލްާސއެއްގައި ކުރުމަށް ކަ

 ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

މަޖިީލހުގެ މެންބަަރކު މަިޖލީުހގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށް  )ށ(  
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މައްަސލައެއް ހުށަހަޅަން ޭބނުންވެއްޖެ ކަުމގައިވާަނމަ، މަޖިިލސް ވަކި 

ިރއަށް އޮތް ދެ ދުވަަހށް ކޮންމެހެން ވަގުތަކަށް ނިންމުމަށް އަދި ަމިޖލީހުން ކު

ނިންމުމަށް ހުރި މައްަސލަތަަކށް އުނިކަން ނާންނާނެގޮތަށް އެ އިމްތިޔާޒުގެ 

 މައްަސލައެއް ހުށަހެުޅމަށް  ފުުރޞަތު ދެވިދާެނއެވެ.

ެގ އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަލަައކާމެދު ބަހުސްކުރުމަށް ހުުޅވާެލވޭ ވަުގތު އަންނަނިވި މީހުން .011 ވަގުތު ބެހުން 

މެދުގައި ހަމަަހމައަށް މަޖިީލުހގެ ރައީސް ބަހާަލއި، އެ މީސްީމހުންނަށް ހަމަަހމަ 

 އުސޫލަކުން ވަގުތު ދޭންވާެނއެވެ.

 މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް. )ހ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަުރންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  )ށ(  

ނޑައަޅާ މެންަބަރކަށް.  މެންބަރުން ކަ

މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ިދމާވާ އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަުމގައިވާަނމަ،  .016 އިމްތިޔާޒު  ޒާތީ 

ނޑައެުޅމަށް  ނޑައަޅާފައިވާ ކަ އެކަމަށްވެސް، މަިޖލިސް ވަިކ ގަޑިއަކަށް ނިންމުމަށް ކަ

 ނެއެވެ.އިސްކަންދިުނން ނޫން އެހެން ުހރިހާ ކަމެްއގެ މައްޗަށް އެަކމަށް އިސްކަންެދވޭ

މައްސަލައިގެ 

 ނޯޓިސް 

އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ މެންބަރު، އެ މައްސަލަިއގެ  )ހ( .010

  01ނޯޓިސް، އެ މައްަސލައެއް ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ ޖަްލސާއެއް ެފށުމުގެ 

ކުރިން، މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް ދޭންވާނެެއވެ. އެ ނޯޓިުހގައި ެއ މައްަސލައިެގ  

ތާއި، ދާއިރާ ާސފުކޮށް، ުކރުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ެއ މައްަސލައިގެ ބާވަ

މަޢުޫލމާތު، އެހެްނ މެންބަރުްނނަށާއި، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭނީ އެަކމެްއ 

 މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުމަށްަފހުގަެއވެ.

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

 ަސލައިގެ ނޯޓިާހއެކު، އެލިުޔމެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.މައް

މިނެޓަށްވާފަހުން ލިބޭ ނޯޓިސް، އެއީ، ވިދިގެްނ  01ޖަލްާސއެއް ފެށުމުގެ  )ނ(  

އަންނަ ދުަވހު އޮންނަ ަޖްލސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިން ނޯޓިހެއްކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.
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މިގަާވއިދު ހުއްދަުކަރނީ އަންނަނިވި  އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަަލއެއް ހުަށހެޅުމަށް )ރ(  

 ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

 ޖަލްާސއަކަށް، އެފަދަ ެއއް މަްއސަލައަށްުވރެ ގިނަ މަްއސަލަ ުހށަނޭޅުން. -0   

ދުވަުހގެތެރޭގައި ހިނގާަފއިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ މަްއސަލައަކަްށ  0ވޭތުވެދިޔަ  -0   

 ވުން.

 އިމްތިޔާޒާގުޅޭ  މައްަސލައަކަށްުވން. މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ މެންބަރުްނގެ -3   

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

މުގެ ފުުރޞަތު، މަޖިލީުހގެ ރައީްސ އްސަލައެްއ ހުށަހެޅުމެންބަރަކަށް އެ މަ

 ދިނުމުން، އެ މަްއސަަލއިގެ ޚުާލޞާ އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާނީއެެވ.

އެ މައްަސލައަކީ، މި މާްއާދގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަްއ ފުރިަހމަނުވާ  )ޅ(  

މައްަސލައެއް ކަުމގައި މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް ފެނިްއޖެނަމަ، އެމައްަސލައެްއ 

ހުށަހެޅުމަށް ދިްނ ނޯޓިްސ އިއްވައި، އެ ަމއްަސަލއެއް މަިޖީލހަށް 

ާޔންކުރާ ޝަރުޠު ހުށަނާޅާނެކަން، ނުވަތަ ެއމަްއސަލައަކީ، މިަގވާއިުދގައި ބަ

 ފުރިަހމަނުވާ ަމއްަސލައެއްކަން ހާމަކުރަްނވާނެއެެވ.

އިމްތިޔާޒުގެ މަްއސަަލއެްއ ހުށަހެޅިއްޖެަނމަ ެއ މައްަސލައަކާެމދު  )ކ(  

ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަިޖލީުހގައި ވޯޓެއް ނަގަްނވާނެއެެވ. މިގޮތުން ނަގާ 

އްސަލަައކާމެުދ ވޯޓުގައި މަިޖލީުހގެ އަްޣަލބިއްޔަތު ލިބުނީ، އެ މަ

ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށްވާަނމަ، އެ މައްސަަލއެއް ކުރިއަށްގެްނަދންވާނެއެވެ. އެ 

މައްަސލައަކާެމދު ބަހުްސކުރުމަށް މަިޖލީުހެގ އަޣްލަބިއްޔަތު 

ނުލިބިއްޖެކަމަށްވާަނމަ، އެކަްނ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ިއޢުލާނުުކރުމުން، 

 އެމައްަސލަ އެާހހިސާބުން ނިމުީނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލައެއް ހުަށހެޅުަމށް މަޖިލީހުެގ  )އ(  

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިްއޖެނަމަ، އެ މައްަސލައަާކމެދު ބަުހސްޮކށް، މަޖިލީހަށް 

ފެންނަ ގޮތެއް ނިްނމަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިެގން، މަޖިީލހުން 
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ނޑައަޅައިިފ ހިނދެއްގައި، އެ މައްަސލަ ބަަލއި، ިދރާާސކޮށް، މަޖިީލހަށް  ކަ

އިްމތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށްވެސް އެ މައްސަލަެއއް  ،ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް

 ފޮނުވިދާެނއެވެ.

 ވޯޓު ނެގުން  .31
މަޖިީލހުގެ ޮކންމެ ަޖލްާސެއއް ހިނަގމުންދާިއރު، ަމިޖލީހުެގ ކޮންމެ  )ހ( .018 ވޯޓުދިނުން 

ާހހިނަދކު، މަިޖލީހަށް ހާިޒރުވެ މެންބަރަކުވެސް އެކަށީގެންވާ ުޢޒުރެއް ިދމާނުވާ

އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާްނވާނެއެެވ. އަދި މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްަގއި ވޯޓަށް އެހޭ 

ކޮންމެ މަްއސަަލއެއްގައި ވޯޓުޭދންވާނެއެވެ. އެއީ، އޭނާެގ ޒާތީ ނުވަތަ މާީލ 

 މަސްލަޙަތެއް ވޯޓަށް އަހާ ަމްއސަލައެްއގައި އޮތްކަމަށް ނުާވހާިހނދަކުއެވެ.

އެއްވެސް ެމންބަރަކު ދޭްނެޖހޭ ވޯޓު އެހެން މެންބަަރުކ މެދުވެިރކޮށެއް  ށ()  

 ނުދެވޭނެެއވެ.

އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެހެްނ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިުރވެއްޖެކަމަށްެވްސ  )ނ(  

 ފާހަގަކޮށެއް ުނދެވޭނެެއވެ.

މައްސަލައަކަށް 

 ވޯޓަށް އަހާނެގޮތް 

ޖެޭހ މައްސަލަތަކުަގއި ވޯޓަށް އަހާނީ އެމަްއސަލަައކަށް މަޖިީލހުގައި ވޯޓަށް އަހަން  .019

ނޑައެޅިފަިއވާ ވަގުތު ަހމަވުުމން ނުވަތަ އެމައްަސލައެއްގެ ަބުހސް ނިމުމުންެނވެ.  ކަ

މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ވޯޓުނަާގ ވަގުތަކީ ވަިކ ވަގުތެްއ ކަމުަގއި މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް  .062 ގުތު ނަގާ ވަވޯޓު 

ނޑައެޅިދާނެެއވެ. ނަޑއަޅަންވާނީ، ުހށަހެޅިފައިވާ މައްަސލަިއގެ  ކަ ެއގޮތަށް، ވަގުތެއް ކަ

ބާވަތަށާއި، ވާހަކަދައްކަން ެއިދފައިވާ މެންބަުރންގެ ަޢދަދަށް ބަލައި، އެ މަްއސަަލއާމެުދ 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަުހސްުކރުމުގެ ުފރުޞަތު މެންަބރުންނަށް ދިނުމަށް ފަުހގައެވެ.

ވަަނ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  40މައްަސލައެއްަގއި ވޯޓު ނެުގމުަގއި، މިގަާވއިދުެގ  )ހ( .060 ރަނގަބީލުޖެހުން 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ރަނގަބީލެްއ ޖަހާެނއެވެ. އެރަނގަބީުލ  3

މިނެޓެއްހާއިރުގެ ތެރޭގަިއ  1ޖަހާނީ މަްއސަލަައކާގުޅިގެން، ކުރިއަށްއޮތް 

ީއސަށް ޤަބޫލުކުެރވޭހިނދު، ެއ ވޯޓެއް ނަގަންޖެޭހނެކަމަށް ަމޖިލީުހގެ ރަ

ނޑިތަކުގަިއ އިށީނުމަށް  ޖަލްާސއަށް މަޖިލީުހގެ މެންބަރުން ވަދެ ގޮ
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ވަގުތުދިނުުމގެގޮތުން، މަޖިީލހުެގ ޖަލްސާއަށް ހުއްޓުމެއް ނުވަަތ މަޑުޖެހުމެްއ 

މިނެޓުފަހުން ވޯޓަށް  1ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ރަނގަބީލު ަޖހާތާ 

 ލަ މަިޖލީހުގެ ރައީސް ބަޔާންކުަރންވާެނއެވެ.އެހުމަށް ހުށަހަޅާ ަމއްސަ 

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

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ވޯޓު ނަާގ ނިމި، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކުރަްނދެން، 

ުހގެ މަޖިީލހުގެ ާމލަުމގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންަބރަކު މަިޖލީ

މާލަން ދޫކޮށް ގޮސްެގންނުާވނެއެވެ. ނަމަވެސް، ިމމާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ރަނގަބީލު ޖެުހމަށްފަހު، ވޯޓުދިނުމަށް ަމޖިީލހުގެ ރައީްސ 

ނޑީގަިއ އިށީނދެއްޖެ ޮކންމެ ެމންބަރަކަށް ވޯޓުގަިއ  އެންގުމުެގ ކުރިން، ގޮ

 ބައިވެރިވެވޭެނއެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

އި ޔައުމިއްޔާގަ 

 ހިމެނުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ެނގޭ ކޮންމެ ވޯޓަކާގުޅޭ ަމޢުޫލމާތު، އެ ވޯޓު ނެގޭ  .060

ޖަލްާސއެއްގެ ޔަުއމިއްޔާަގއި ހިމަނަންވާެނއެވެ. ެއގޮތުން، މަޢުޫލމާތު ހިމެުނމުގައި، 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތުތައް  069މިގަވާިއދުގެ 

އެވެ. އެއްކޮޅަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންނާއި ދެކޮޅަްށ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ހިމަނަންވާނެ 

 ނަންތައް އެދުވަުހގެ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ވޯޓުނެގުމަށް 

 ފަށާނެގޮތް 

މަޖިީލހުގެ ަރއީސް، އެްއވެްސ ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ، ެއ  .063

ެއވެ. ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓަށް އަހާނަމަ، އެކަމެއް މައްަސލައެއް ހުށަހަޅާނީ

 ސާފުކޮށް މެންބަރުންނަށް އެނޭގނެގޮތަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގަެއެވ.

ވޯޓުނެގުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު 

މަޖިީލހުގައި ވޯޓުަނގާނީ އިލެކްްޓރޯނިކް މެިޝން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ވޯޓުލާީނ  )ހ( .064

ތަ ުނފެންަނ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކިކޮަޅކަށް ވޯޓުދޭން ފެންނަކަމަށް ނުވަ

 ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

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

މެދުެވރިކޮށް ނަގާ ވޯޓު ނެުގުމގައި، ަޖލްސާެގ ހާިޒރީއާއި، ހާޒިރުިވ ކޮންމެ 

ދިނީ މަްއސަަލއެްއ ފާސްކުުރމަށް މެންބަރެއްގެ ަނމާއި، އެމެްނބަރަކު ވޯޓު

ފެންނަ ކަމަށް ކަމުގަިއކަން، ނުވަތަ ނުފެންނަ ކަމަށް ކަމުަގއިކަން، ނުވަތަ 
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އެމެންބަރަކު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާކަން، މެންބަރުންނަށް 

ސްކްރީނަކުން ފެންނަްނ ހުންނަ ގޮތަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް 

 ހަމަޖަްއސަންވާެނއެވެ.

ނޑައެޅިގެން ފާުޅގައި އެނެގން އޮތް މައްސަަލއެއް ދިާމވެްއޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަ )ނ(  

މެނުވީ، ިމމާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޓްޯރނިކް ވޯޓިންގ 

ސިސްޓަމް ެމދުެވރިކޮށް ނަގާ ވޯޓަކާމެދު އިތުރު ސުާވލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ނީ، ވަކިވަިކ މެންބަރުންާނ ސުވާލުކޮްށފިނަމަ، ެދން އެ މަްއސަލަިއގައި ވޯޓުނަގާ

 ސުވާލުކޮށްެގންނެވެ.

ވަކިވަކިން 

ސުވާލުކޮށްގެން 

 ވޯޓުނެގުން 

ވަކިވަކިން މެންބަރުންނާ ސުާވލުކޮށްގެން ވޯޓު ެނގުމަށް ުހށަހެޅި ތާއީދު  )ހ( .061

ލިބިގެން އެގޮތަށް ާފސްވާ މަްއސަލަތަކުގަާއއި، މި ގަވާިއދުގެ ދަށުން ވަކިވަިކ 

ކޮށްގެްނކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގަިއ، ނަގަންޖެޭހ މެންބަރުންނާ ުސވާލު

ވޯޓު ނަގާނީ، ކޮންެމ މެންބަަރކާ ސުާވލުކޮށްގެން، އޭނާ ވޯޓު ދޭން ބޭނުންާވ 

 ގޮތެއް އޮޅުންފިުލވަމުންެނވެ.

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

މެންަބރަކު ތެދުވެ، އޭާނއަށް ފެްނނަ އަންނަނިވި  ނަން އިއްވުމުން، އެ

 ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް ހާމަުކރަްނވާނެއެވެ.

 ފެންނަނަމަ، "ފެނޭ". -0   

 ނުފެންނަނަމަ، "ނުފެޭނ". -0   

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވނަމަ، "ވޯޓުނުދެްނ". -3   

 ުސވާލެއް ނުުކރެޭވނެއެވެ.މިގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާާއމެދު އިތުރު  )ނ(  

މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ވޯޓުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

މަޖިީލހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ަމޖިލީުހގެ ަޖލްސާެއއްގެ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާ  )ހ( .066

މީހަކު މަިޖލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓު ީދގެެނއް ނުވާނެެއވެ. 

ނުފެންނަ ަޢދަދު  އެހެންނަަމވެސް، ަކމަކާެމުދ ނަގާ ވޯޓުެގ ފެންނަ 

ހަމަަހމަވެްއޖެ ޙާލަތެއްގައި މަިޖލީހުގެ ަރއީސް ނުވަތަ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާ 
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 މީހަކު އޭނާއަށް ފެްނނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ. 

މަޖިީލހުގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ ވޯޓުން ނުވަތަ ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައިގެ ވޯޓުން  )ށ(  

ިއ، މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ނުަވތަ ރިޔާސަތު ނިންމަންޖެޭހކަމެއް ނިްނމުމުގަ 

 ބަލަހައްޓާ މީަހކަށް ވޯޓު ދެވިާދނެއެވެ. 

 ސިއްރު ވޯޓު 

 ނެގުން 

 އެހެން  ިފޔަވައި ޙާލަތްތައް ލާޒިްމކުރާ ވޯޓުނެގުން ސިއްރު ޤާނޫނުއަާސސީގައި )ހ( .060

  .ވޯޓެކެވެ ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ޢާންުމކޮށް ނަގާނީ ޙާލަތްތަކުގައި

ީލހުގައި ސިއްރު ވޯޓު ަނގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްުރ ވޯޓު ގުނާނީ މަޖި )ށ(  

މެންބަރުްނގެ ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިއްވާނީ  1މަޖިީލހުން ޮހވޭ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސެވެ.

ވޯޓުނެގުމަށް 

 ދަތިނުކުރުން 

ދެެމދު، ނުވަތަ  މައްަސލައެއްެގ ބަހުްސގެ ވަގުުތ ނިމި، އެަމއްަސލައަކަށް ވޯުޓ ނެގުމާ .068

ވޯޓުލާން ފެށީއްުސރެ ވޯޓުގެ ަނތީޖާ އިއްވުމާެދމެދު، މެންބަަރުކ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް 

ބާރުއެޅުން ކަމުަގއި، ނުވަތަ ވޯޓުލުމުަގއި މެންބަރަކަްށ ލިބިގެންވާ ޙަްއޤަށް 

 ުނަވތަ ، ހުރަްސއަޅަނީ ކަުމގައި، ުނވަތަ ވޯޓު ނެގުމަށް ރިޔާސަތަށް ަދތިކުރަނީކަމުގައި 

ބެެލވިދާނެ ކަމެއް އެއްެވސް  ވުޯޓެނުގްނ ަލްސުކުރަވްނ ަމަސްއަކްތ ުކަރީނަކުމަގއި 

 މެންބަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 އިއްވުން 

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ މައްސަލަައކާމެދު ވޯޓު ނަގާ ނިމުމުން، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  )ހ( .069

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިއޢުލާނުުކަރންވާނެއެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިުޢާލނުކުރާއިރު، އަންނަނިިވ މަުޢލޫމާތު  )ށ(  

 އިޢުލާުނކުރަންވާެނއެވެ.

 މަޖިީލހުގެ ުޖމްލަ ެމންބަރުންގެ ޢަދަދު؛ -0   

 ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަަދދު؛ -0   

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދިން ެމންބަުރންގެ ޢަަދދު؛ -3   

 ބަރުންގެ ަޢދަދު؛ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދިން މެން -4   
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 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ ަޢދަދު؛ -1   

 ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ ޢަަދދު؛ -6   

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. -0   

ނައިބު ރައީސް  

 ވޯޓު ދިނުން 

ެވސް މަޖިީލހުގެ ަނއިބު ރަީއސް ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުްނގެންާދ ޖަލްާސއެއްގަިއ އޭނާ .002

 ވޯޓުދޭނީ، މަިޖލީހުގެ ރައީސް ޯވޓުދިނުމަށް ހުއްދަުކރާ ޙާލަތުގަިއ އެކަންޏެވެ.

 ރުހުންދިނުން  .36
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމަްށ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ  .000 ރުހުންދިނުން 

ޔާއި، ަމޝްަވރާ ލަާފދޭންެޖހޭ ކަންކަމުގަ ،މަޖިީލހުން ރުހުްނދޭންެޖހޭ ަކންކަމުގަޔާއި

 ދޭންޖެހޭ ކަްނކަމުަގއި ޢަަމލުކުާރނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

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

 ބޭނުންވާކަމެއް ރަީއސުްލޖުްމހޫިރއްޔާ ލިޔުމުން ަމޖިީލހަށް ހުށަަހޅާނީއެވެ.

ހަށް އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީ )ށ(  

އެކަމެއް އިުޢލާނުކުުރމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ދާިއމީ ކޮމިޓީތަކުެގ 

ތެރެއިން އެ މައްސަލައަާކުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލައެއް 

 ފޮނުވާނީެއވެ.

ިގނަ ކޮމިޓީއާ  ރުހުން ޯހދުމަށް އެދޭކަަމކީ، އެއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ )ނ(  

ގުޅޭކަމަކަށްވާނަމަ، އެއް ކޮމިީޓން އެ މައްސަލަ ބަލައިނިމުުމން، އެކަމާގުޅޭ 

އެހެން ޮކމިޓީއަށް، އެ ަމއްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުގެ ަރއީސަށް 

ަެވެ. ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ރައީސަށް  ފޮނުވިދާެނއެ

ކޮމިީޓ ގުޅިގެން އެ ފެނިއްެޖހިނދެްއގައި، ެއއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ ިގނަ 

ނޑައެޅިދާެނއެވެ.  މައްަސލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުަމށްވެސް ކަ

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

ގޮތުންކުރެ  0ލަފަޔަށް އެދި ފޮނުވާ ަކމަކާ ުގޅޭގޮތުން، ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި 

 ގޮތެއް ނިންމިދާނެެއވެ.
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 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުހުްނިދނުން ފެންނަކަމަށް. -0   

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުހުން ދިނުން ނުފެންނަަކމަށް. -0   

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ކޮިމޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ކޮމިޓީން  )ބ(  

ށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓަކާއެކު، ެއ މައްަސލަ ަރއްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުެގ ރަީއސަ

ލިބުމުން، އެ މައްަސލަ އެޖެްނޑާކުރެވެން އޮތް އެންމެައވަްސ ޖަްލސާއެއްެގ 

 އެޖެންޑާގައި އެ މައްަސލައެއް ިހމަނަންވާނެެއވެ.

މިމާއްާދގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ރިޕޯޓާެމދު ބަހުސްކުރުމަށް   )ޅ(  

ރަކަށާއި މަޖިީލހުގައި ތަްމސީލުުކރާ ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ އެއް މެންބަ

މިނެޓުގެ  32ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެއް މެންބަަރކަށް ޖުމްަލ 

ފުރުސަތެއް ދޭންާވނެއެވެ. އަިދ އެއަށްފަހު އެމައްަސލައަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް 

 ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހގައި ވޯޓަކަށް އަހަންވާެނއެވެ.

ހަޅާފަިއވާ ގޮތް ާފްސވެއްޖެކަމަށްާވނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ޮކމިޓީން ހުށަ )ކ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ާހޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެިރިވ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން އެަކމެއް ާފސްުވމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުން ުރހުްނދިނުން ފެންަނކަމަށް ނުވަތަ ނުފެންނަކަމަށް  )އ(  

ރިޕޯޓަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ކޮމިޓީގެ 

އެ ރިޯޕޓު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ،ވޯޓެއް ނަގަންވާނީ

 ދުަވުހގެ މުއްދަތު ދިުނމަށްފަުހގައެވެ. 3ފޮނުވުމަށްަފހު، ސާފު 

 ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުން ުރހުްނދޭންޖެޭހ މަްއސަލަައކީ، ވަކި ަމޤާމަކަށް ީމހަކު )ވ(  

ޢައްޔަންކުުރމާގުޅޭ މަްއސަލަެއއްކަމަށްވާނަމަ، އެ މަާޤަމކަށް އެމީހަކު 

އެަމޤާމަކާގުޅޭ މަުޢލޫާމތު އެމީހަކަށް ، ޤާބިލުކަން ުނވަތަ ނޫންަކން

އެ ދާިއރާއާ ގުޅޭޮގތުން އެއްވެްސ ، ލިބިގެންވާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން

ުވމަށްޓަކައި، އެ ަިެއރުެއ ާދިއާރ ުކރ، ތަޖުރިބާއެއް ހުރިަކން ނުވަތަ ނޫންކަން

ދާއިރާ ުކރިއަށް ގެްނދިޔުމަްށޓަކައި އޭނާގެ އޮތް ޢާންުމ ތަޞައްވުާރ 

ުސވާލުުކރަންާވނެއެވެ. އެއީ،  ޮކިމީޓެގ ަމުރަޙާލަގިއ ޭއާނއާ ، ބެހޭގޮތުން
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ނޑައަޅާ އުޫސލުތަކެއްގެަމތިން އެމީހެއްެގ  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ކޮމިީޓން ކަ

މާތާއި ފަންނީ މަޢުޫލމާތު ހޯދުމުެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ޢިްލމީ މަޢުލޫ 

 އިތުރުންނެވެ.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ވަކިކުރުން  .30
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާ މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުން 

 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން  022ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ހ( .000

ގެ ަމޤާމުގަިއ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ ނުވަތަ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ނައިބު 

ހުންނަ މީހަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެުދވެރިވެްއޖެނަމަ، 

 އޭނާ މަޤާުމން ވަކިކުެރވިދާެނއެެވ.

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފވުން. -0   

ނޑައެޅިގެން ޚިާލފުވުން.  -0     ޤާނޫނުއަާސސީއާ ނުވަތަ ޤާޫނަނކާ ކަ

ގެ ަމޤާުމގައި ނުވަތަ ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާެގ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ  -3   

 ނައިބުގެ މަާޤމުގައި ުހރެ ކުރުްނ އެކަށީގެންނުވާަފދަ ކަމެއް ުކުރން. 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަމޤާުމގައި ނުވަތަ ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާެގ  -4   

 ނައިބުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުމުގައި ާނޤާބިލުުވން.

ރިއްޔާ މަާޤމުްނ ދުރުކުުރމަށްޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަިޖލީހަށް ރައީުސލްޖުްމހޫ )ށ(  

ޤަރާެރއް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ަމދުވެެގން ތިންބައިކުޅައެއްބައި 

 މެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަުކންނެވެ.

ންކަާމމެދު މަޖިީލހުެގ މި މާްއދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން މި ލިޔުމުަގއިވާ ކަ  )ނ(  

ޖަލްާސއެއްގައި ބަހުްސކުރުަމށްފަހު އެއީ، ކުރިއަށްގެްނދަން ފެންނަ 

މައްަސލައެއް ކަުމގައި މަިޖލީުހގެ ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެރިިވ 

ނޑައަޅައިިފކަމަށްވާނަމަ، ެއ މައްަސލައެއް  މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ކަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  00އްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަށް ރަ

ނޑައަޅައި، ެއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެންވާީނ  ކަ

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގަިއ ހިެމޭނ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުްނ ަމދުވެގެްނ އެއް 
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 މެންބަރާއި އަދި ައމިްއލަ އެއް މެންބަރުގެ މައްޗަށެވެ.

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަްށ މައްަސލަ ފޮުނވުމުން، ެއ މައްަސލައިަގއި  00 )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމކީ، ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާގެ މަާޤމުގަިއ ހުންނަ މީަހކު 

ަވނަ މާއްާދގަިއ  022މަޤާމުްނ ވަކިުކރުމަށް ާޤނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑައަޅާފަިއވާ ޙާލަތްތަކަށް ފެތޭ މައްސަަލއެއްތޯ ބަަލއި، އަދި އެ  ކަ

 މައްަސލައާއިގެން ުކރިއަށްެދވޭަފދަ ހެކި ލިބެްނހުރިތޯ ބަލަންވާެނއެވެ. 

މައްަސލަ ތަޙްޤީޤުކުުރމުގައި ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާއަށް އެ ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުވެ  )ބ(  

 އޭނާގެ ދިާފޢުަގއި ވާހަަކދެއްުކުމގެ ޙައްޤުލިބުގެްނވެއެވެ. 

ބެލުމަށްފަހު، މަިޖލީަހށް ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީން މައްަސލަ ތަޙްޤީުޤކޮށް )ޅ(  

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި، އެ މަްއސަަލއަކީ ކުިރއަށް ގެންދެިވދާެނ 

މައްަސލައެއްަކމުގައިާވނަމަ، ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާގެ ަމއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކޮންމެ ދަުޢވާއެއް ަވކިން ަކނޑައަޅާ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެއިން 

މެ ަދޢުވާެއއް ސާބިތުކުރުަމށް ލިބެންހުރި ހެކިކަމަށް ޮކިމޓީއަށް ފެންނަ ކޮން

ހެކި ބަޔާންކުރަންނެއެެވ. އަިދ އެ ދަޢުވާެއއް ކުރިއަށްގެްނިދޔުމަށް ބޭނުންވާ 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ތަޙްޤީޤަށްަފހު، އެ މައްަސލައަކީ ކުިރއަށްގެންދެވެންނެްތ  )ކ(  

ެއަކުމެގ ަސަބުބ ، މަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަުކރެވޭަނމަމައްަސލައެއްކަ 

 . ަބާޔްނުކަރްނވާެނެއވެ 

މެންބަުރންގެ ކޮމިޓީްނ  00މައްަސލަ ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ފެންނަކަމަށް  )އ(  

ނޑައަޅައި، މަްއސަަލއިގައި ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  ކަ

ޔާންކޮށް، އެ ދަޢުވާއެއްގައި ލިބެންހުރި ހެކި ހަމަ ކޮންމެ ދަުޢވާއެއް ވަކިން ބަ

ބަޔާންކޮށް، އެ ދަޢުާވ ކުރިައށްގެންދިޔުމަށް ފެންަނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، 

ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ 

 ޖަލްާސއެއްގައި ެއކަމާެމދު ބަުހސްކުރަންވާެނއެވެ. 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން އެ މައްަސލަ  00މަިޖލީުހގެ ރައްޔިތުންގެ  )ވ(  
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ކުރިއަށްގެންދިުޔމަށް ނުފެންަނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާެމދުވެްސ 

މަޖިީލހުގައި ބަުހސްކުރުމަްށފަުހ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ނަގާ ވޯޓަކުން 

މެންބަރުންެގ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ަޖލްާސއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ބައިވެިރވި 

އަޣްލަބިއްޔަތުން މަިޖލީހުަގިއ އެކަން ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް 

ފާސްކުެރވިދާެނއެވެ. ެއގޮތުން ނަގާ ވޯޓެއްަގއި އެަކމަށް ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަށް ހާިޒރުވެ ވޯޓުަގއި ބައިެވރިިވ މެންބަރުންެގ 

މެންބަރުންގެ   00އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެަނމަ، މައްސަލަ އަނބުރާ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީެއވެ. 

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

ފޮނުވިްއޖެހިނދެއްގައި، އިުތރު ހެކި ލިބޭތޯ އެ ކޮމިޓީން 

މަސައްކަތްކުުރމަށްފަހު، އިތުުރ ހެއްކާ ޤަރީނާ ުހރިކަމަށްވާަނމަ، އެކަމަކާއެުކ 

 ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފޮނުވާނީެއވެ.މައްަސލަ އަލު

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީން މައްަސލަ ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށް ފެންނަކަމަްށ  00 )ފ(  

ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބުމުން، މަޖިީލހަށްަެ ެއ 

މަށް މައްަސލަ ހުށަހަޅައި، ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މައްޗަށް ދަުޢވާ އުފުލު 

މެންބަުރންގެ ކޮމިޓީއެްއ  3ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން 

 އެކުލަާވލަންވާެނއެވެ.

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ މައްޗަްށ ކުރެވޭ ދަޢުވާެއއްގެ ބަހުްސ މަޖިލީުހގައި  )ދ(  

ކުރެވޭހިނދު، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހާިޒރުވެ، ަޖވާބުދާރީުވމުގެ ފުުރޞަުތ 

ުސލްޖުްމހޫރިއްާޔއަށް ދޭްނާވނެއެވެ. އޭާނއަށް ދޭ ފުުރަޞތުގައި އޭނާގެ ރައީ

ވަކީލުްނ ބޭނުންކުރުމުެގ  3ދިފާުޢގައި މަސަްއކަތްކުރުމަްށ ގިނަވެެގން 

 ފުުރޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއެވ.

މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީން ފޮނުވާ ލިުޔމުގަިއވާ ހަަމޮކންމެ ތުހުމަތަކާ  00 )ތ(  

ކޮންމެ ދަުޢވާއަކާ ބެހޭގޮތުން ވަިކވަކިްނ މަޖިީލހުގަިއ ބެހޭގޮތުން، ހަމަ

 ބަހުސްކުރަްނވާނެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުަގއި ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންެމ ދަޢުވާއެްއެގ  )ލ(  

ނޑައަޅުމުގައި ޖުްމލަ  ގަޑިއިރަށްުވރެ  0ބަހުސްގައި ހޭަދކުރާނެ ވަގުުތ ކަ

 ގިނަވެގެން ނުާވނެއެވެ.

ނިމުމަށްަފހު، ރައްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ ިސއްރު ޖަލްާސއެއްގަިއ ބަހުސް  )ގ(  

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިްނމުމަށް ފެންނަ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މެންބަރުން 

ބަހުސްކުރާނީެއވެ. އެއަށްަފހު، ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ޖަްލސާއެްއގަިއ ރައްޔިތުންގެ 

އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފެންނަގޮތެއް ބެުލމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހާނީ

މެންބަުރންެގ ކޮމިޓީން ފޮުނވާފަިއވާ ލިުޔމުގައިާވ ކޮންމެ  00މަޖިީލހަށް، 

ތުހުމަތަކަށް، އެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެކަމެއް ާސބިތުވޭތޯ ވޯޓަށް 

އަހަންވާނެެއވެ. އެއިން އެްއވެސް ކަމެއް ސާބިތުވާނީ މުޅި މަިޖލީހުެގ 

 އްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަްޣލަބި

މިދެންނެވި ގޮތުގެމަތިްނ އެއިން އެއްެވްސ ތުހުމަތެއް  )ޏ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  022ސާބިތުވެއްޖެކަުމގައިވާަނމަ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ މަާޤމުން ވަކިވާެނއެވެ. އެގޮތަށް 

އިތުރު އިސްތިުޢފާއެއްެނތި އެހިސާބުން  ފާސްވެްއޖެކަމަށްވާަނމަ، ހުށަހަަޅންޖެހޭ

ފެށިގެން އެހިނދުން ފެށިގެން އޭނާ މަޤާމުން ވަކިީވއެވެ. އަިދ އޭނާ މަޤާމުން 

ވަކިކުރެވުނީ ޖިާނޢީ ކުށެއް ކޮށްގެން ކަމުގައިވާަނމަ، އޭނާކުރި ކުށުގެ މައްޗަށް 

 ޖިނާޢީ ަދޢުވާ ުއފުުލމުގެ ޙައްުޤ ދައުލަތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނެަކމަށް މި މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރަ )ސ(  

އުސޫލުތައް ހަމަ އެ މިްނަވރަށް އެ ނިސްބަތަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ 

 ނައިބުގެ މައްޗަށްވެސް މި މާްއާދގެ މަްޤޞަދަށްޓަކައި ހިނގާނެެއވެ.

ަމއްަސލައެއް ހިނގަމުްނދާއިުރ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ ަމޤާމުްނ ވަކިކުުރމުގެ  )ޑ(  

 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ަމޖިީލުހގެ ރައީެސވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ޔާ މަޤާމުން 

ވަކިކުރުމުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮމިޓީގެ  000މި ގަވާިއދުގެ  )ހ( 003

މެންބަރުން  6ކޮމިޓީގެ މަދުެވގެްނ ބައްދަލުުވމެއް ކުިރއަށް ގެންަދންވާނީ އެ
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މައްސަލަ 

 ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ 
ހާޒިރުވެ ތިބޭ ބައްދަލުވުެމއްަގއެވެ. އަދި އެކޮމިޓީގެ އެްއެވސް ނިންމުމެއް 

 ނިންމަންވާނީ އެޮކމިޓީގެ ޖުްމލަ މެންބަރުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުންެނވެ. 

މި މާްއދާގެ )ހ( އެހެްނ އޮތްކަމުގައި ވީނަަމވެސް ެއކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުމެްއ  )ށ(  

އަށް ގެންދިުއމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ނިްނމުމަށް ބޭނުންވާ ކުރި

ބައްދަުލވުމަށް ަމޤުބޫުލ އުޒުރެއްނެތި  0ޢަދަދަށް، ިވދިިވދިގެން ކޮމިީޓގެ 

ަވނަ ބައްަދލުުވމަށް ހާޒިުރވެ ތިބި  3މެންބަރުން ާހޒިރުނުވާަނމަ، ޮކމިޓީގެ 

ންދެވިދާެނއެވެ. މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެ

އެހެންނަަމވެސް ޮކމިޓީން ނިްނމަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ބައްަދލުވުަމށް ހާޒިރުވެތިބި 

 6މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުްނ ނިންމާއިރުެވސް، މަދުެވގެްނ ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. 

ޓީގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮމި 000މި ގަވާިއދުގެ  )ނ(  

ގަޑިިއރުގެ ޯނޓިސް ލިޔުމުން  48ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަންވާނީ ަމދުވެގެން 

ގަިޑ  04ބައްދަުލވުުމގެ ދެެމދުަގއި  0ދިނުމަށްފަުހގައެވެ. އަދި ޮކމިޓީގެ 

އިރަށްވުރެ ިގނަ ވަގުތު ޭހދަވާނަމަ، ވިދިގެްނ އޮންަނ ބައްދަލުުވމުގެ 

 ނޯޓިސްވެސް ަހމަ އެއުޫސލުން ދޭންވާނެެއވެ.

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުނެގުން ރައް .38
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

 ޢަމަލެއްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްާސއެއްގަިއ މަިޖލީހުގެ ރައީސް، މިގަާވއިދާ ިޚލާފަށް ކަމެްއ  )ހ( .004

ގައި އެކަން ކުރާކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެިނއްެޖނަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ޮގތު

 ފާހަގަުކރުުމގެ ޙައްޤު އެ މެންަބރަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަިޖީލހުގެ ކަންަކން ، ެއހެންނަަމވެސް ،މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަކުން ބޭުރގައި )ށ(  

މަިޖލީުހގެ ރަީއސް މިގަވާިއދާ ޚިލާފު ޢަަމެލއް ކޮށްފިކަމަށް ، ހިންގުުމގައި

ކުން މަިޖލީުހގެ ރަީއސަށް އެންގުމުގެ ލިުޔމަ، އެަކން، މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެަނމަ

 ޙައްޤު އެމެންބަރަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ.

މިމާއްާދގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެދ ޙާލަތުގަިއވެސް ަމޖިީލހުެގ  )ނ(  

ރައީސް ކުރި ކަމަކީ، ަގވާއިާދ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް މެންބަަރކު ޝަކުވާއެްއ 
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ުހގެ ރައީސް ޖަވާބުދާީރވެ، އެކަން މަޖިލީުހގެ ކޮށްފިނަމަ، އެކަމަކަށް މަޖިލީ 

ރައީސް ކުރި ގޮތް ނުވަތަ ސަބަބު، އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް 

 އޮޅުންފިުލވައިދޭްނވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

އިތުބާރުނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރުން 

ން މެންބަުރންނަށްވުރެ ަމދުނޫ 01މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުންގެ ެތރެއިން  )ހ( .001

މަިޖލީުހގެ ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ ފެނިއްޖެަނމަ ، މެންބަރުންނަށް

 އެމައްަސލަ މަިޖލީހަށް ހުށަހެިޅާދނެއެވެ.

މިގޮތުން މަޖިީލހުގެ ަރއީސްެގ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްަސަލއެއް މަިޖލީހަށް  )ށ(  

ރެ ެމްނބަރުންނަށްވު 01ަމޖިީލހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ، ހުށަހެޅޭނީ

މަްއސަަލއެއްގެ ގޮތުގަިއ ، ލިޔެ ސޮިއކޮށް، މަދުނޫން ޢަަދދެއްގެ މެންބަުރން

މަޖިީލހަށް ފޮނުުވމުންނެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލަ ޮފނުވާ ލިޔުުމގައި 

 އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި  އޮންނަންވާެނއެވެ.

އެ  ،ްއ ލިބުމުންމި މާއްާދގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން މައްަސލައެ  )ނ(  

ދުވަހުގެ  3މައްަސލައިގެ ލިޔުން ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ރަްސމީ ބަންދުނޫްނ 

ެއމައްަސލަިއގެ ނޯޓިސް އަމީންޢާންމު މެންބަރުްނަނށާއި މަޖިލީހުގެ ، ތެރޭގައި

 02އެނޯޓިުހގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ، ރައީސަށް ދިނުމަށްަފހު

އެންމެ ައވަހަށް އަންަނ ރަްސީމ ބަންދު ނޫން ، ފަހު ދުވަުހގެ ުމއްދަތު ދިުނމަށް

 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. 

ރުެނތްކަމުގެ މަްއސަަލއެއް މަޖިީލަހށް ހުށަހަޅަން މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާ )ބ(  

ހަމަެޖހިފަިއވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަްލސާއެްއގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  006މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސެވެ. މިގަވާިއދުގެ 
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 މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީްސެގ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މަްއސަަލއެއް މަިޖލީހަށް

ހުށަހަޅަން ހަމަެޖހިަފއިވާ ުނވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ަޖލްސާެއއްގެ ރިޔާސަތު 

ބަލަހައްޓާނީ ަމޖިީލހުގެ ރަީއސެވެ. ައދި ަމޖިީލހުގެ ރަީއސްގެ އިތުބާރު 

ނެތްކަމުގެ މައްަސލައެްއގައި، ަމޖިލީުހގައި ކުރާ ބަހުސް، އެްއެވސް ޙާލެއްގައި 

 ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުެވގެން ުނވާނެއެވެ. 3

މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ އިުތބާރުނެތްކަމުގެ މަްއސަަލއެްއ ހިނގަުމންދާ  )ޅ(  

ޖަލްާސއެއްގައި، ާވހަކަ ަދއްކާނެ މެންބަރުންގެ ަޢދަާދއި މެންބަރަކު 

ނޑައަޅާނީ ޢާންުމ ކޮމިޓީންނެވެ.  ވާހަކަަދއްކަން ލިބޭ ފުުރޞަތުެގ ދިގުމިން ކަ

ދެްއކުމަށް ލިބިދޭ އަދި މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް އޭނާގެ ދިާފޢުގައި ވާހަކަ 

ނަޑއަޅާީނވެސް ޢާންމު  ފުުރޞަތުގެ ޢަދަާދއި އެ ފުުރޞަތުގެ ދިގުމިން ކަ

އޭނާެގ ދިާފޢުަގިއ ވާހަކަެދއްކުުމގެ ޙައްޤު މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް  ކޮމިޓީންނެވެ.

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ށް މަިޖލީުހގެ އިތުބާރުނެތް މީހެއްކަމަ، މަޖިީލހުގެ ރަީއސް ކަމުގައި ުހރި މީހަކީ )ކ(  

މަިޖލީހުގެ ރައީސްަކމުގެ މަޤާމުން އޭނާ ، މަޖިީލހުން ފާްސކޮށްފި ހިނެދްއގައި

 އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެެއވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

ރައީސަށް 

އިތުބާރުނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ރައީާސމެުދ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުުމގެ މައްަސލައާ ގުިޅގެން ިމ  .006

ވަނަ ާމއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުަތއް، މަޖިީލހުގެ ނައިބު  001ގަވާއިުދގެ 

 ރައީސްގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާެނއެވެ.

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން  .39
ވަޒީރުންގެ 

މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރެއްގެ 

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ 

 ވޯޓު ނެގުން 

މަިޖލީހުގެ ަމދުެވގެން ދިހަ މެންބަރުން، ސަަބބު ބަޔާންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ  )ހ( .000

ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމަކުްނ ވަޒީރުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަެރއްގެ އިތުބާރު 

 ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

ށަހެޅުަމކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހު )ށ(  
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ދުވަސް ކުރިން ވަީޒރުންެގ މަޖިލީުހގެ އެ  04މަޖިީލހުގައި ބަހުސް ފެށުުމގެ 

މެންބަރަކަށް އެކަން އަންގަްނާވނެއެވެ. ައދި އެބަުހސްގަިއ ައނގަބަހުންނާއި 

ލިޔުމުން އޭާނގެ ިދފާުޢގަިއ މަސައްކަތްކުުރމުގެ ޙަްއުޤ އެވަޒީރަކަށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

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

ގަޑިއިރެވެ. މިބަހުްސގައި ެމންބަރުން ވާހަަކ  0ބަހުސްކުރެޭވނީ ޖުްމލަ 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  94ދެއްކުމަށް ވަގުތު ދެވޭީނ މިގަވާއިުދގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ރެްއގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ވަޒީރުންގެ ަމޖިީލހުގެ މެންބަ )ރ(  

ފާސްވެްއޖެކަމަށް ބެލޭނީ، މަިޖލީހުގެ ުޖމްލަ މެންބަުރންގެ ައޣްލަބިއްޔަތު އެ 

 މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ހުށަހެޅުމަށް ލިބިއްޖެަނމައެވެ.

ތުބާރު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ވަީޒރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަެރއްގެ އި )ބ(  

 ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ، ެއެމންބަރަކު އޭނާގެ ަމޤާމުން ވަިކީވއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން  .42
 މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ނޑިޔާރުންނާއި  ފަ

މިނިވަން 

ސްތަޤިއްލު މު

މުއައްސަސާތަކުގެ 

މެންބަރުންނާއި 

މިނިވަން 

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު 

ތަކުގައި ތިބޭ 

މީހުން މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުން 

ނޑިޔާރުންާނއި މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު ުމއައްަސސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި  )ހ( .008 ފަ

ުރމުެގ މިނިވަން ުމސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާުމން ވަކިކު

މައްަސލަ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

 

މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދަ ހުށަހެޅުމަާކމެުދ މަޖިީލހުގަިއ  )ށ(  
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ގަޑިއިރެވެ. މިބަޙުސްަގއި ެމންބަރުން ވާހަަކ  0ބަޙުސްކުރެވޭނީ ުޖމްަލ 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  94ދެވޭީނ މިގަވާއިުދގެ  ދެއްކުމަށް ވަގުތު

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މިނިވަން މުސްތަިޤއްލު ުމއައްސަސާތަކުގެ މެންަބރުންާނއި މިނިވަން  )ނ(  

މުސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ަމޤާމުން ވަކިވެްއެޖކަމަށް ބެލޭނީ، 

ލީުހގެ ޖަލްާސއެއްގައި އެފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ނެތްަކމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

 ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެިރވި ެމންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ާފސްވުމުންެނވެ.

ނޑިާޔެރއްގެ އިތުބާރު  )ރ(   ނޑިޔާރަުކ ަމޤާމުން ވަކިެވއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ފަ ފަ

ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާެއއްގައި ހާިޒރުވެ ވޯޓުގަިއ 

ބަރުންެގ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ބައިވެރިވި ެމން

 ފާސްުވމުންނެވެ.

ފަންޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި  )ބ(  

މިނިވަން ުމސްތަޤިްއލު ަމޤާުމ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިުތބާރު ނެތްކަމަށް 

 ވީއެވެ.ފާސްކޮށްފިަނމަ، އެފަރާތްތައް ަމޤާމުން ވަކި 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން  .40
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 

 ހުށަހެޅުން 

ކުރިއަށް އޮންނަ ައހަރަށް ލަާފކުރާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް، ިހނަގމުންދާ ައހަުރގެ  )ހ( .009

ވަަނ ދުވަުހގެ ކުރިްނ މިިނސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސް  0ޑިސެމްބަރު މަހުެގ 

 އަކަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.އެންޑް ޓްރެޜަރީ މަިޖލީުހގެ ޢާްނމު ޖަްލސާ

ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް މަިޖލީހަްށ ހުށަހަޅާ ަޖލްާސގައި ބަޖެާޓގުޅޭ ތަފްީޞލު  )ށ(  

މަޖިީލހުގެ ރައީސް މެުދވެރިކޮށް މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިާޒމު މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ ހަމަޖަްއސަންވާނެެއވެ.

ބުނެފައިވާ ގޮތުެގމަތިން މެންބަުރންނަށް ދެވޭ  މިމާއްާދގެ )ށ( ގައި )ނ(  
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މަޢުޫލމާތުގެ އިތުރަށް މެންަބރަކު ވަކި މަުޢލޫމާތެއް ޯހަދން އެދިއްެޖއް 

ހިނދެްއގައި މިާމއްާދގެ )ބ( ގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ އެމެންބަރަކަށް 

އެމަުޢލޫމާތެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 އެވެ.ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެ

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

ކޮމިޓީއާއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިީޓގެ ގުޅިފަިއވާ ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. މިކޮމިޓީެގ 

 ނަމަކީ "ބަޖެޓް ދިާރސާކުރާ ޮކިމޓީ" އެވެ.

 0ށަހަޅާ ތާރީުޚން ފެށިގެން ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ުކރިޔަށް ގެްނދަންވާނީ ބަޖެޓް ހު )ބ(  

 ދުވަުހގެ މުްއދަތު ދިނުމަށްަފހުަގއެވެ. 

ބަޖެޓާ މެދު މަޖިލީުހގައި ބަހުސްކޮށް ނިމުމަށްފަހު، ބަޖެޓާބެހޭގޮތުން  )ޅ(  

 ފާޅުކުރެވުނު ޚިާޔލުތައް ބަޖެޓް ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަްނވާނެއެވެ.

ނިންަމއި، ހިނަގުމންދާ އަަހރުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  )ކ(  

ވަނަ ދުވަުހގެ ކުރިން ބަޖެޓާމެދު ަމޖިލީހުން ގޮތެއް  30ޑިސެމްބަރު މަުހގެ 

ދުަވސްކުރިން ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިީލހަށް  0ނިންމުމަށްޓަކައި އަަހރު ނިުމުމގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .40
ޖަލްސާތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 ޢުކުރުން ޝާއި 

މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ ަޖލްސާެއއްގެވެސް ޔައުިމއްޔާ ލިެޔ ތައްޔާރުކޮށް،  )ހ( .082

ގަޑިިއރުގެ ތެޭރގައި މަިޖލީުހގެ  36އެޖަްލސާއެއް ނިމޭތާ ިގނަެވގެން 

 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުުކރަންާވނެއެވެ.

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުުކރަންވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާހަކައަށް )ށ(  

އުނިއިތުރެއް ުނގެނެސް، މެންބަރަކު ަދއްކާ ާވހަކަެއއް، އެ ެދއްކި ގޮތަކަށް، 

ޔައުމިއްޔާއިން ފެންާނނެ، އަދި ޖަލްާސގައި ކަންހިނގާދިަޔގޮތް ސާފުކޮށް 

 އެނގޭނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ  084މި މާއްާދގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިމގަވާިއދުގެ  )ނ(  
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އްޔާިއން އުނިުކަރންޖެހޭ ކަންަކން އުނިުކަުރުަމަކށް މިގަވާއިދު ދަށުން ޔައުމި

ހުރަެހއްނާޅައެވެ. ައދި، ޖަލްސާތަކުގެ ކަންހިނގިގޮްތ ކުރުގޮތަކަށް 

އަންގައިދިުނމަށްޓަކައި، އިާދީރ ޚުލާޞާ ތައްާޔރުކުުރމަށާއި، އެފަދަ ުޚލާޞާ 

 ތައްޔާރުކުރުުމގައި، ޔައުިމއްޔާއެއްގައި ހުންނަންެޖޭހ ތަފްސީލު

 ނުހިމެނުމަކަށްެވސް، މިަގވާއިދު ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

ޔައުމިއްޔާއަށް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެްއެގ ޔައުމިއްާޔ މަިޖލީުހެގ ވެބްސައިޓުގައި  )ހ( .080

ޝާއިުޢކުރުމުން، އެ ޔަުއމިއްާޔގައި، އެމެންބަަރކު ެދއްކިކަމަްށ ބުނާވާހަކައަށް 

ނުންވާނަމަ، ނުވަތަ ޖަލްސާގައި ކަްނހިނގާދިަޔގޮތް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންާވނަމަ، އެކަން، 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މަޖިީލހުގެ  0އެ ޔައުމިއްޔާ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިުޢކުރާތާ 

އަކަށް ރައީސަށް އަންގަންވާެނއެވެ. މެންބަރަކު އެދޭގޮތަށް، ޔައުމިއްޔާ

އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ، އެޔަުއމިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ ަޖލްާސއެއްގެ ވީޑިޯއ 

ނުވަތަ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިްނގ ައޑުއަހައި، ަޖލްާސގައި ކަްނިހނގާ ދިޔަގޮތުގެ 

ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުުރމަށްޓަކައި، އެ އުނިއިތުުރ ގެްނނަންޖެހޭ ަކމަށް 

ްއގައެވެ. މެންބަރަކު ގެްނނަން ބޭނުންވާ މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ފެިނއްޖެ ހިނދެ

އުނިއިތުރެއް ޔައުިމއްޔާއަށް ގެނެވެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ސަބަބު 

 ބަޔާންކޮށް، އެ މެންބަރަކަށް މަޖިލީުހގެ ރަީއސް އަންގަްނވާނެެއވެ.

މެންބަރަކު ޔައުިމއްޔާއަށް ުއނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަަޅއިފިނަމަ، އެ  )ށ(  

ރަކާއެކު އަދި އުިނއިތުރެއް ހުށަހަާޅފައިނުާވނަމަ، ޔައުމިއްޔާ އުނިއިތު

މެންބަރުންނަށް ފޮނުިވއިރު އޮތްގޮތަށް، އެޔައުމިއްޔާެގ ނޯޓިްސ މެންބަރުންނަށް 

ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މަޖިލީހަްށ  080ދީ، މި ގަވާއިުދގެ 

 ހުށަހަޅައި، ފާްސކުރަންވާެނއެވެ.

ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ަޖލްސާެއްއގެވެސް ޔަުއމިއްޔާ، ަމޖިީލަހށް ހުށަހަޅައި،  )ހ( .080

 ފާސްކުަރންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ަޔއުމިއްޔާ ާފސްކުރާނީ ވޯޓަކާ ުނލައެވެ.

ނޑު  )ށ(   އެއްވެސް ަޔއުމިއްޔާެއއް ާފސްުކރަންއޮތްނަމަ، އެުދވަުހގެ ަޖްލސާގެ މަިއގަ
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ޔައުމިއްޔާ އެއީ، ޮކން ޖަލްާސއަކަށް  މަސައްކަތަށް ފެށުމުގެުކރިން، އެ

ނިސްބަތްވާ ޔައުމިއްޔާއެްއކަން ހާމަކޮށް، އެއީ މަިޖީލހުގެ ރަީއސް ޤަބޫލުުކރާ 

 ޔައުމިއްޔާއެއް ަކމުގައި މަޖިީލުހގެ ޖަްލސާގައި ިއޢުލާނުުކރަންާވނެއެވެ. 

މާ މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ިމގޮތަށް އިޢުލާުނކުރުމުން ެއއްވެސް ެމންބަރަކު އެކަ )ނ(  

ދެކޮޅުަހދައި، އެަކމަށް ވޯޓެްއ ނަގަންޖެޭހނެކަމަށް ނުބުނާާހ ހިނދަކު އެ 

 ޔައުމިއްޔާއެއް ެއއީ، ފާްސވެ ިނމިފައިވާ ަޔއުމިއްޔާެއއްކަުމގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ެއދުނު ެއދުމެއްެގ މަތިން ވޯޓެއް ނަގަިއފިކަމަށްާވނަމަ، އަދި އެ  )ރ(  

ގޮތުގައި އެ ޔައުމިއްޔާ ޤަބޫލުުކަރން މަޖިލީުހގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ 

ޖަލްާސއަށް ފެންނަކަމަށްވާނަަމ، އެހާހިސާބުން އެއީ ާފސްކުރެިވފައިާވ 

ޔައުމިއްޔާއެްއކަމަށް ވާނެއެވެ. އެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ މަޖިީލހުގެ ޔައުމިއްާޔ 

ީލހުެގ ފާސްކުަރން ނުފެންނަކަމަށް ަކމުގައިވާަނމަ، އެ ޔައުމިއްޔާެއއް އެމަޖި

ޖަލްާސގައި ިއްޞލާޙު ހުށަހަޅަިއ، ކުރިއަށްދާން ފެންނަ ގޮތެްއެގ މައްޗަށް ވޯޓު 

 ނަގަންވާނެެއވެ.

މަޖިީލހުން ާފސްކުރާ ޔަުއމިއްާޔތައް، ފާސްކުރުމަްށފަހު، އަަހާރއި ދައުރުތައް  )ބ(  

ވަކިން އެނޭގނެ ގޮތަށް ޮފތެއްގެ ސިަފއިގައި އެކުަލވާަލއި، މަިޖލީހުެގ 

 ގައި ބަހައްޓަންވާެނއެެވ.ލައިބްރަރީ 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެްއގެ ޔައުިމއްޔާ މަޖިީލހުން ފާސްނުުކރަީނސް، މަޖިީލހުގެ  )ޅ(  

 ވެބްސައިޓުގައި އެ ޔަުއމިއްޔާއެްއ ހިމެނުމަކަށް ިމމާއްދާ ހުރަެހްއ ނާޅައެވެ.

ޔައުމިއްޔާގެ ބައެއް 

މަޖިލީހުން ބޭރުގައި 

 ބޭނުންނުކުރުން 

އްޔާއެްއގެ އެއްވެސް ބައެއް، ަމޖިީލހުެގ ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ މަޖިީލހުގެ ޔަުއމި .083

އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަންާނނެ ގޮތަށް، މަޖިީލހުން ބޭރުގައި ބޭނުންުކރުމަކީ، 

 ހުއްދަަކމެއް ނޫނެވެ.

ޔައުމިއްޔާއިން 

 ބައެއް އުނިކުރުން 

ަޖލްސާެއއްގަިއ  އިސްާލމްދީނުެގ އަްސލަކާ ޚިާލފުވާ ގޮތަށް، މެންބަރަުކ ަމޖިލީުހގެ .084

އެ ދެއްކިާވހަކައެްއ ެއަޖްލާސެއްއެގ ަޔުއިމްއާޔިއްނ ، ވާހަކައެއް ދައްަކއިފިނަމަ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް އުނިުކރަންާވނެއެވެ.
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ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ 

އިތުރަށް އޯޑިއޯ 

އަދި ވީޑިއޯ 

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން 

ކުރުުމގެ އިތުަރށް، ކޮންމެ ޖަލްސާެއއްގެ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ތައްޔާރު .081

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ، އަމީންޢާންމު މަޖިީލހުގެ ައުރޝީފުަގއި ރައްކާކޮްށފައި 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖު 

 ހިމެނުން 

ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްާޔގެ ަފާރތުން މަޖިީލހަށް ލިޭބ މެސެޖުތައް ުނވަތަ  .086

ާޔ މަިޖލީަހށް ފޮނުވާ ެމސެޖުތައް މަޖިީލހުގެ ެއދުަވހެއްެގ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއް

 ޔައުމިއްޔާގައި ޝާިއޢުކުރަްނވާެނއެވެ.

 ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .43
ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ކޮމިޓީެއއްެގ ބައްދަލުުވމުގެ ޔަުއމިއްޔާ ިލޔެ ތައްޔާރުކޮށް،  )ހ( .080

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ަމޖިީލހުެގ ވެބްސައިޓުގައި  1ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ 

 ހަމައެކަނި މަޖިީލހުގެ ެމންބަރުްނނަށް ފެންނާނެގޮތަށް ޝާއިޢުުކަރންވާނެއެވެ.

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

ދައްާކ  މެންބަރުން ދައްާކ ވާހަަކއަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެެނސް، ެމންބަރަކު

 ވާހަކައެއް، އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް، ޔައުމިއްޔާއިން ފެްނނާނެ ގޮތަށެވެ.

މި މާއްާދގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެިކއެކި ިއދާރީ ޭބނުންތަކަށްޓަކައި،  )ނ(  

ޔައުމިއްޔާ ނިސްބަތްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ިއދާީރ ޚުލާޞާ ލިޔެ 

މުގެ ެއޖެންޑާއާ ުނުގޅޭގޮތުން އަދި ތައްޔާރުކުރުމަކަށް، ނުވަތަ ބައްދަުލވު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުގެ މަޠުަލބަށްޓަކައި ބޭނުންނުހިފޭ ގޮތަށް، މެންބަރުން 

ަޔުއިމްއާޔިއްނ ، ދައްކާ މަިޖލީުހގެ މަަސްއކަތާ ނުގުޅޭ ވާހަކަ

 .ުއިނުކުރަމަކްށެވްސ ިމާމްއާދ ުހަރެހްއާނަޅެއވެ 

ޔައުމިއްޔާއަށް 

އުނިއިތުރު  

 ގެނައުން 

ޖިީލހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމެްއގެ ޔައުމިއްޔާ މަިޖލީހުގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާިއޢުުވމުން، މަ .088

އެ ޔައުމިއްާޔގައި، އެމެންބަަރކު ދެއްިކކަމަށް ބުނާވާަހކައަށް އުނިއިތުރެްއ ގެންނަްނ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ެއ  04ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން، އެޔައުިމއްޔާ އެމެންބަރަކަށް ލިބޭތާ 

މުޤަްއރިރަށް އަންަގންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު އެޭދގޮތަށް، ޔައުމިއްޔާއަކަށް  ކޮމިޓީގެ
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އުނިއިތުރެއް ގެެނވޭނީ، އެޔަުއމިއްޔާއެއް ިނސްބަތްވާ ކޮމިީޓ ބައްދަލުުވމެއްގެ އޯޑިއޯ 

ރެކޯޑިންގ އަޑުައހައި، އެބައްަދލުވުުމގައި ކަންހިނގާ ދިޔަގޮުތގެ ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް 

އެ އުިނއިތުރު ގެންނަންެޖހޭ ކަމަްށ މުޤައްިރރަށް ފެނިއްޖެ ، ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި

ހިނދެްއގައެވެ. މެންބަރަކު ެގންނަން ބޭނުންވާ އުނިއިތުރެްއ ޔައުމިއްޔާއަށް ގެެނވެްނ 

ނެތްކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ސަަބބު ބަޔާންކޮށް، އެ މެންބަރަކަށް އެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިުރ 

 އަންގަންވާނެެއވެ.

ޔައުމިއްޔާއިން 

 ބައެއް އުނިކުރުން 

އިސްާލމްދީނުެގ އަްސލަކާ ިޚލާފުވާ ގޮތަށް، މެންބަރަކު މަޖިީލހުގެ ޮކމިޓީއެއްގެ  .089

ބައްދަލުުވމެއްގައި ަދއްކާ ވާހަަކ، އެބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްާޔއިން އެ ދެއްކިވާހަަކއެްއ 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އުނިކުެރިވދާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ 

އޯޑިއޯ  އިތުރަށް 

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުަރށް، ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެ  .092

ބައްދަލުުވމެއްގެ އޯޑިއޯ ެރކޯޑިންގ، އަމީްނޢާންމު ަމޖިލީުހގެ ައރުީޝފުގައި 

 ރައްކާކޮށްފައި ބަަހއްޓަންވާނެއެެވ.

ރެކޯޑުތައް 

 އަމީންޢާންމުއާ 

 ހަވާލުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ކޮްނަެމެ ަދއުެރއް ނިމުމާއެކު ދެން ފެޭށ ދައުރެްއގައި  )ހ( .090

ބޭނުންނުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް މަޖިީލހުގެ ައމީންޢާންުމއާ އެ 

 ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ހަާވލުކުރަްނވާނެއެވެ. 

މުން، މަިޖލީހުެގ ކޮންެމ ހަމައެގޮތަށް ަމޖިީލހުގެ ކޮްނމެ ދަުއރެއް ިނމު )ށ(  

އޮފީހަކުން އެ އޮީފހެްއގެ އެ ދައުރަށްފަހު ދެން ބޭނުންުނވާނެ ރެކޯޑުތައް 

 މަޖިީލހުގެ ައމީންޢާްނމުއާ ހަާވުލކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްާދގެ ދަށުން އަީމންާޢންމުއާ ހަާވލުުކރެވޭ ރެޯކޑުތައް މަޖިީލހުގެ ރަސްީމ  .090 އަރުޝީފުކުރުން 

ތަ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ުޖމްޫހރިއްޔާގެ ަސރުާކރުން ރަްސމީކޮށް ޤަުއމީ އަރުީޝފުގައި ުނވަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއް ުހރިކަމަށްވާނަމަ، އެތަނަކާ  ފެންވަުރގައި އަުރޝީފުުކރުމަްށ ކަ

 ހަވާުލކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު އަމީްނޢާންމަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  .44
ގެ މެންބަަރކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ުނވަތަ މުވަޒަްއފަކު ޢަމަުލކުރަންެޖޭހ މަޖިީލހު )ހ( .093 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
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ނޑަކާ ިޚލާފުެވއްެޖކަމުގެ ޝަކުާވ  ޤާނޫނެއް ަގވާިއދެއް ނުވަތަ ުސލޫކީ މިްނގަ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުުފލަން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ިލޔުމުން ސުލޫުކ 

 ދާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް މުޚާޠަބުޮކށް ހުށަހެޅި

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި  04އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ޝަުކވާއެްއގެ ގޮތުގައި ހުަށހެޅޭތާ  )ށ(  

ނޑައަޅައި  އެ ހުށަހެޅުމުަގއިވާ ަކމަކީ ަޝކުވާގެ ގޮތުގައި ެބލިދާނެ ަކމެްއތޯ ކަ

 އެކަމާެމދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނެެއވެ.

ނަޑއަޅާީނ އެ ކޮމިޓީގެ ޝަކުވާެއއްގެ ގޮތުަގއި ބެލިާދނެ )ހ( .094 ޝަކުވާ ބެލުން  ކަމެއް ކަުމގައި ކަ

 ސުލޫކު ޮކމިޓީންނެވެ.، މުޤަްއރިރާ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު 

ޝަކުވާެއއްކަމުަގއި ބެިލދާނެަފދަ މަްއސަލަެއއް ހުށަހަަޅއިިފކަމަށްވާނަމަ ެއ  )ށ(  

މައްަސލަ ކޮމިޓީގަިއ އެޖެންާޑކޮށް އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ގޮތެއް ކޮމިޓީން 

ނެެއވެ. އެކަން ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި ނެޭގ ނިންމަންވާ

 ވޯޓުގެ އަްޣލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

އެ ޝަކުވާަގއި ހިމެނިެގންވާ ކަމަކީ ކޮންމެހެން އެާއމެދު ިފޔަވަޅެްއ  -0   

 އަޅަންޖެޭހފަދަ ކަެމއްކަުމގައި ުނވާނަމަ ފިޔަވަޅު ނާަޅއި ދޫކޮށްުލން.

ަޔވަޅު އަޅަްނ ޖެހޭަފދަ ކަމެއް ހިމެިނގެން ުނވާނަމަ އެ ޝަކުާވގައި ފި -0   

 އެ ޝަކުވާ ބާޠިލުުކރުން.

އެ ޝަުކވާގައި ހިމެނިެގންާވ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން އިދާީރގޮތުން  -3   

 އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅެއް އޮތްކަުމަގއިވާނަމަ، އެ ފިަޔވަޅެއް އެޅުން.

ންެޖހޭ ކަމަށްާވނަމަ، އެޝަކުާވގައި ހިމެޭނކަމެއް އިުތރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަ -4   

 އެކަމަށްޓަކައި ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ަޢއްޔަންކުރުން.

ޝަކުވާ އެއް ބެލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުޫސލުތައް، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިާރއި   )ނ(  

މަޖިީލހުގައި ިހމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުްނނާއި ސިޔާސީ 

ޝްަވރާގެ މަތިން އެކުަލވާލައި، ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ މަ 

 އެކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ިއޢުލާނުުކރަންވާނެއެެވ. 
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ޝަކުވާެއއް ބެލޭީނ މަިޖލީުހގެ މެންބަރަުކ ނުވަތަ ޮއިފސަރަކު ުނވަތަ  )ރ(  

މުވައްަޒފަކު އޭނާ ައދާކުރަްނޖެހޭ ަރސްމީ ޒިންާމއެއް ުނވަތަ ވާޖިބެއް 

ނުޑގެ  އަދާކުުރމުގައި ޤާނޫނަާކ ނުަވތަ ގަވާއިދަކާ  ނުވަތަ ުސލޫީކ މިންގަ

އުސޫލަކާ ޚިާލފުެވފައިވާަނމަ ެއ މިންވަރަކަށެވެ. ާޤނޫނަކާ ަގވާއިދަކާ ނުވަތަ 

ނޑަކާ ޚިލާފުވެްއޖެކަމަށް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ  ސުލޫކީ މިންގަ

 އަޣްލަބިއްޔަތަށް ނަގާ ވޯޓަކުންެނވެ.

ޝަކުވާ ބެލުމަށް 

ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޑައަޅައިފިކަމަށްވާަނަަމަ، އެ ޝަކުވާ  )ހ( .091 ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކުުރަމށް ކަ

 ދެން ފޮނުވާނީ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީްނ ބެލުމަށެވެ.

މެންބަރުންނެވެ. އެއީ އަްޣލަބިއްޔަތު އޮތް  1ކުޑަ ކޮމިޓީގައި ިހމެނިގެްނވާީނ  )ށ(  

މެންބަރުންނާއި  0 މެންބަރުންނާއި އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތް ޕާޓީގެ 0ޕާޓީގެ 

 މެންބަރެކެވެ.  0ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 

ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުން ޝަުކވާ ބެލުމުގައި، ޢަަމލުކުާރނެ ގަާވިއދެއް އެުކލަާވލާ  )ނ(  

 ޢާންމުކޮށްފައި އޮންނަންވާެނވެ.

 
ޝަކުވާ ރައްދުވާ 

ފަރާތަށް ހެއްކާބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން 

ދުވަސްކުރިްނ  0ޅިގެން ނިންމުެމއް ނިންމުމުގެ މަުދވެގެން ޝަކުވާައކާ ގު )ހ( .096

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ަމއްަސަލ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޮމިޓީން ޮފނުވަންވާނެެއވެ.

 

 ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާގެ ކޮޕީ  -0   

 ޚިލާފުެވފައިވާ ަކމަށް ބުނާ މައްސަލަިއގެ ތަފްސީލު  -0   

 ކިތާބީ ހެކި ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި -3   

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި ަޝަފހީ ހެކި  -4   

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ލިބެްނހުރި މާްއީދ ހެކި -1   

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

ރައްދުާވ ަފރާތަށް ދިނުމަީކ ެއ އެއްޗެްއ ކޮމިޓީއަށް ޯފރުކޮްށދިން ަފރާތަށް 
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ެމއް ލިބިދާނެކަެމއް ކަުމގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ހެކިަބްސ ދިން ީމހާއަށް ގެއްލު

ނުރަނގަޅު ައސަރެްއ ޯފރުވަާފނެކަމެއް ަކމުގަިއވާނަމަ، ެއ މިންވަރަށް ެއ 

ހެއްކެއް ޝަުކވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

މުްނާދ މުއްދަތުގައި، ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ޮކިމޓީން އެ މަސަްއކަތްކުރަ

ޝަކުވާ ލިބޭ ަފރާތުން ނުވަތަ އޭނާގެ ވަީކލަކު ަނމަވެސް، ކޮިމޓީގެ މެންބަރަކާ 

 ގުޅައިގެން ނުވާެނއެވެ.

މައްަސލައިގެ ަޝކުވާ ރަްއދުާވ ފަރާތަށް އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ލިޔުމުން  )ނ(  

 ލިބެންވާނެއެވެ.

އް ހުށަހެިޅފަިއާވކަމަށް، ޝަކުވާެއއް ކަމުަގއި ބެލިދާެނ މައްަސލައެ -0   

ނޑައެޅުމުން ެއކަން.  ކޮމިޓީން ކަ

ކޮމިޓީން އިތުރަށް ދިާރސާކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ުކޑަ ކޮިމޓީއެއް  -0   

 އެކުލަާވލަިއފިކަމަށްވާނަމަ އެކަްނ.

 އެ މައްަސލަ ކުޑަ ކޮމިޓީން ބަަލން ފެށުމުން އެކަން. -3   

ނިންމާ ނިންުމމަކަްށ ޝަކުވާެއއް ބެލުމަށްަފހު ޮކމިޓީން އެޅުމަށް ނިންމާ  ކޮމިޓީން .090 ޝަކުވާ ނިންމިގޮތް 

ފިޔަވަޅެއް މައްަސލަ ރައްުދވާ ަފރާތާއި ކޮމިޓީާއ ވާަހކަދައްކަިއގެން ގޮތަކަްށ 

އެއްބަސްވެިވދާނެއެވެ. ަނމަވެްސ، އެ އެއްބަސްވުން އޮންނަންާވނީ ލިޔުމުންނެވެ. ައިދ 

މައްަސލަ ަރއްދުވާ ފަރާާތއި އޭނާގެ ަވކީލުެވސް އޭގައި ކޮމިޓީެގ މުަޤއްިރރާއި  އެ

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.

 ޕެޓިޝަން  .41
ޕެޓިޝަން 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތު 

މެންބަރުން ެމދުވެިރކޮށް، މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ޕެޓިޝަްނ ހުށަހެޅުުމގެ  )ހ( .098

 ފުުރޞަތު، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

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

 ރައީސަށް ދިނުމަްށފަހު، އެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެިޅދާނެއެެވ.
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ޕެޓިޝަން 

ހުށަހެޅޭނެ 

 ދާއިރާތައް 

ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަަމކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން  .099

 ިމޓީގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުުމގެ ބޭނުމުގައެވެ.ދެކޭގޮތް މަިޖލީުހގެ ކަމާބެހޭ ކޮ

މަޖިީލހަށް ތަޢާރުފުުކރެިވފައިާވ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިަލކާ ގުޅޭގޮތުން؛  )ހ(  

 ނުވަތަ

 މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއަސލައަކާ ގުޅޭގޮތުން؛ ނުވަތަ  )ށ(  

 ކާ ގުޅޭޮގތުން.ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤަުއމުގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ަކމަ )ނ(  

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

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ަކމަކަށް ެވގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުްނދާ ަޝރީޢަތެއްގެ ާދއިރާގަިއ  -0   

 ހިމެނޭ ކަެމއް؛

 ން ހަްއލެއް ޯހދިދާނެ ަކމެއް.ޤާނޫނުގެ ާދއިރާގެ ތެެރއި -0   

ޕެޓިޝަން 

 ޢިބާރާތްކުރާނެ ގޮތް 

ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްެވސް ޢިބާާރތްކުރަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ ރިެވތި ޢިބާރާތުން،  )ހ( .022

 ަމޖިީލހަށް މުޚާޠަބުކޮށެވެ.، ދިވެހި ބަުހގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން

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

 އެޑްރެސް ައދި ސޮއި އޮންަނންާވނެއެވެ.

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

މަދުެވގެން އެކަކު، އެ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިުކރަންވާެނއެވެ. އެ ޕެޓިޝަންގައި 

ނޑު ހި ނޑަށްވުރެ ގިނަ ގަ މެނޭނަމަ، ޕެޓިޝަްނގަިއ ސޮއިކޮށްފައިާވ އެއް ގަ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެއކަކު އެއިން ކޮްނމެ ަގނޑެއްގައިެވސް 

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.

މިމާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާްތތަކުގެ އިތުރަށް،  )ރ(  

ގައި މަޖިީލހަށް އެ ޕެޓިޝަެންއ ހުށަހަޅާ ެމންބަރުވެްސ ެއ ޕެޓިޝަން

 ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ.
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އެއްވެސް ޕެިޓޝަނަކާއެކު، ސިޓީއެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެފަަދ  )ބ(  

 އެހެންެވސް ލިޔުެމއް ހިމަަނއިެގންނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އޭނާެގ އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތު އޮތް ކަމެއްގެ ނުވަތަ  )ޅ(  

 ނެއެވެ.އޭނާގެ އަމިްއލަ ޕެޓިޝަނެއް ުހށައެއްނޭޅޭ

ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްގަިއވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް  )ކ(  

 ހާމަކުރަްނވާނެއެެވ.

ޕެޓިޝަނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރުން 

ނޑަނާޅާހާ ހިނަދކު، މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަަަށް ހުށަހެޭޅ  .020 އެހެންގޮތަކަށް މަިޖލީހުން ކަ

ނަޑއެޅިދާނެއެވެ. މަިޖލީހުްނ ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއް، އެ ކޮމިީޓއަކުން ބަލައި، ގޮ ތެއް ކަ

ނޑައެޅުމަށް،  އެކަމާެމދު ރިޢާޔަތްކުރަން ފެންަނކަމެއް ހިމެިނގެންވާަނމަ، އެކަާމ ގޮތެއް ކަ

 މަޖިީލހަށް، އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަާކއެކު، އެ ޕެޓިޝަނުގައިވާ މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާނެއެެވ.

 މެންބަރުން ބަންދުކުރުން  .46
މެންބަރުން 

 ބަންދުކުރުމާއި 

 ދޫކޮށްލުން 

ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން، ޝަުރޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މެންބަރަުކ  )ހ( .020

ނޑިޔާރަކު މަިޖލީހުގެ ރައީސަށް   04ބަންދުކުރާނަމަ، އެ ޙުުކމްކުިރ ފަ

 ގަޑިއިރުގެ ތެޭރގައި އެކަން ލިުޔމަކުން އަންގަްނވާނެއެވެ.

ނޫނީ، ތަޙްީޤޤު ުކރިއަށްގެންދެެވން  ޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކޮށްގެން )ށ(  

ބަންދުކުރާތާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި، މެންބަރަކު ބަންދުކުރަންެޖހިއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، 

މިނެޓް ތެޭރަގއި ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީުހގެ ަރއީސަށް ނުވަތަ  01ގިނަވެގެން 

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ އަމީްނާޢންމަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

މެްއގެ ދަށުން ުނވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގއި، މެންބަރަުކ ޝަުރޢީ ޙުކު )ނ(  

ބަންދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްަފުހ ދޫކޮށްލާނަމަ، އެ މެންބަރަކު ދޫކޮށްލާ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަޖިީލހުގެ ރައީސަްށ  04ފަރާތަކުން، ލަސްެވގެން 

 އެކަން، ލިޔުމަކުން އަންގަންވާެނއެވެ.

އްޔާ ަމޤާމުން ދުރުކުުރމުގެ މަްއސަލަެއއް ނުވަތަ ވަޒީރެއްގެ ރައީުސލްޖުްމހޫރި )ރ(  

މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަެއއް ނުވަތަ ަފނޑިޔާުރންނާއި މިނިވަްނ 
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މުސްތަޤިްއލު މުއަްއސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު ަމޤާުމ 

އެއް މަިޖލީހަށް ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ަމާޤމުން ވަކިުކރުމުގެ މައްަސލަ 

ހުށަހެޅިފަިއވާ ަވގުތެއްގައި ެއމައްަސލައާެމދު ަމޖިީލހުން ޮގތެއް ނިންމުމުެގ 

 ކުރިން މެންބަރަކު ހައްޔަރެއް ުނކުރެވޭނެެއވެ. 

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން  020މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް ިމގަވާިއުދގެ  .023

ގަޑިއިުރގެ ތެރޭގައި، އެކަން އިމްތިޔާުޒ  04ތެއް ލިބިއްެޖނަމަ، ަލސްވެގެން މަޢުޫލމާ

ކޮމިޓީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ. ެއފަދައިން އެްނގުމާއެކު، ވީ އެްނމެ އަވަސް ުފރުޞަތެްއގެ 

 ތެރޭގައި އެ މަްއސަލަ ބެުލމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވާންވާެނއެވެ.

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން 

ލައި، މައްސަލަ ބަ 

މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވޭ  023މިގަވާިއދުގެ  )ހ( .024

މައްަސލައެއް ބެުލމަށްފަހު، މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް އެޮކިމޓީން ރިޕޯޓެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

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

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު، މަިޖލީުހގެ ރައީސަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެންެމ 

ފުރަތަމައަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާެއްއގައި، މަޖިީލހުގެ ރައީސް އެ ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

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

ޕޯޓުގައި، އެ މައްަސލަ ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ބަންުދކޮށްފައި ހުރީ، ހުށަހަޅާ ރި

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫން 

ކަމުގައި، ނުވަތަ ސިޔާސީ ަމޤްަޞދެއްަގއި ކަމުގައި ާފހަަގކޮށްފައިވާނަމަ، 

ކު ބަންދުކުިރ އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް މަޖިލީުހގެ ރައީސް، އެ މެންބަރަ

 އިދާރާައަަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

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

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ މެންބަރަކު ބަންދުން  04ގޮތުގެމަތިން އަންގާތާ 

ންމެ އަަވހަށް ދޫކޮށްނުލަިއފިކަމަށްވާަނމަ، އެަކން، މައްސަަލއެއްގެ ގޮތުގައި އެ

ބޭއްވޭ މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއަކަްށ ހުށަހަޅައި، އެކަމާމެދު ަމިޖލީހުން ގޮތެއް 
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ނިންމައިދިނުން ެއދި ަމޖިީލުހގެ ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ. މިކަމުގައި، 

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ދެން ޢަަމލުުކރާނީ، މަިޖލީހުން ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

ޖަލްސާއަށް 

 ޙައްޤު ހާޒިރުވުމުގެ 

މެންބަރަކު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުުކރެިވފައި ހުްނނަ މުއްދަތުގައި ބާއްވާ  .021

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާތަކަށާއި، ޭއނާ ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތަކަށް ހާޒިުރވުމުެގ 

 ޙައްޤު، އޭނާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .40
މަޖިލީހުގެ 

 ދަތުރުތައްކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާެއއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތެއްގައި، ނުވަތަ ަމޖިލިސް ޗުއްޓީަގއި އޮތް  .026

ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ ދެ ަޖލްސާގެ ދެމެުދގައި ހިނގާ ވަގުތެއްގައި، ަމޖިީލހުެގ 

ބޭނުމަށްޓަކަަައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސަަރަަޙައްދުެގ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ ދިެވހިރާްއޖޭެގ 

މެންަބރަކު ނުވަތަ މެންބަރުންތަކެްއ ދަތުރުކުރުުމގެ ހުްއދަ، ، ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް

މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް ެދވިދާނެެއވެ. އަދި މަޖިީލހުގެ ަކމާބެހޭ އެކައުންޓަކުން އެކަމަްށ 

ނޑައެޅިދާނެެއެވ.   ޚަރަދުކުުރމަށް ކަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

ޤާނޫނުހަދާ 

މަޖިލިސްތަކާ ގުޅުން 

 ގާއިމްކުރުން 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ބައިަނލްއަްޤވާމީ ަޖމްޢިއްޔާތަކާއި ާޤނޫނުހަދާ ަމޖިިލސްތަކާއި  .020

އެމަިޖލިސްތަކުގައި ާގއިމްކުެރިވފައިވާ ްފރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕްތަކާއި ގުޅުން ގާއިމްކޮށް 

 ދަމަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

މެންބަރުން 

ހުވާކުރުމުގެ 

އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން 

028. 

 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ަމޖިީލހުެގ މެންބަރުކަމަށް  00ނުއަާސސީގެ ޤާނޫ )ހ(

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ  80އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުން، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ގޮތުގެމަތިން ކުރަންެޖހޭ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުކަުމގެ ޤާނޫީނ ހުވާކުުރމުެގ 

ރައީްސ ވީ އެންމެ ައވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭގައި މަިޖލީހުގެ ، އިންތިޒާމު

 ހަމަޖަްއސަންވާެނއެވެ.

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ަމޖިީލހުެގ މެންބަރުކަމަށް  08ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ށ(  

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  80އިންތިޚާބުވާ މެންބަރަކު، ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

ކުރަންޖެޭހ މަިޖލީުހގެ ެމންބަރުކަމުެގ ޤާނޫީނ ހުާވކުރުުމެގ އިންތިޒާމު 
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 އީސް ަހމަޖަްއސަްނވާނެއެވެ.މަޖިީލހުގެ ރަ 

މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން 

މިގަވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ މަޖިީލހުގެ ރައީސް ހުްއދަދީަފއި ނުާވހާހިނދަކު،  .029

މެންބަރުން ަމޖިީލހުގެ މަަސއްކަތަށާއި މަިޖލީހުެގ ަޖްލސާތަކަށް ހާޒިުރވުމަކީ، 

 ކުރަންޖެޭހނެ ކަމެކެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ ކަމަކާ 

ގުޅިގެން 

ޝަރީޢަތަށް 

މައްސަލައެއް 

 ހުށަނޭޅުން 

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއްަގއި، ނުވަތަ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުމެްއގައި،  .002

އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، މެންަބރަކު ދައްކާ ވާހަކަައކާ 

ކުރާ ގޮތަކާ ގުޅިގެން، ުނވަތަ މަޖިލީުހން ނިންމާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ރިޔާސަތުން ޢަމަލު 

ކަމަކާމެދު، ަޝރުޢީ ކޯޓަކަްށ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބާުރލިބިެގންވާ އެހެްނ އެއްެވސް 

ފަރާތަކަށްވެސް، އެއްެވސް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްަސލައެްއ ހުށަހެޅުމަކީ، އެއްވެްސ 

 .މެންބަރަކު ކުރުމަށް، ިމގަވާިއުދ ހުއްދަުކރާ ކަމެއްނޫެނަެވެ

މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑު 

 ޢާންމުކުރުން 

މަޖިީލހުގެ ރެކޯޑުތައް ޢާްނމުކޮްށ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ ހަމަަޖއްސާނީ  )ހ( .000

 އަންނަނިވި އުޫސލުގެ މަތިންެނެވ.

އެ ރެކޯޑަކީ މަޖިީލހުގެ ަފރާތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުކްނ ނުވަތަ  -0   

ާޢންމުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރެކޯޑަކަްށވާނަމަ، މަޖިީލހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން 

 އެ ރެކޯޑަކަށް އެޭދހިނދު، އެ ެރކޯޑެއް ދޫކޮށްދިނުން.

ދިރިުހރި މީަހކާ ބެހޭގޮތުން މަްއސަލައެއް ެބލުމަށްފަހު ތައްާޔުރކޮށްފައިވާ  -0   

ރެކޯޑެއްކަުމގައިވާަނމަ، ުނވަތަ މުވައްަޒފުންނާ ބެހޭގޮތުން 

ޯކޑެއްކަމުގަިއވާނަމަ، ނުވަތަ ަމޖިލީުހގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިާދރީ ރެ

އަޑުއެހުެމއް ބާއްވާަފއިވާ ަމްއސަލައެްއގެ ރެކޯެޑއްކަުމގައިވާަނމަ، އެ 

 ރެކޯޑެއް އުެފދުނުަފހުން ަމދުވެެގން ވިހި އަަހރުެވފައިވުން.

މަޖިީލހުގެ ެރކޯޑެއް ޢާްނމުކޮްށ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ަވކި ވަގުެތއް ނުވަތަ  -3   

ނަޑއަޅައި، މަޖިީލހުން ވަކި ތާވަލެ އް ުނވަތަ ވަިކ ޝަރުތެއް ކަ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑެއްަކމުަގއިވާނަމަ، އެ ަވގުތެއް އަުއމުްނ ނުވަތަ 

އެ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް ދޫުކުރން ނުވަތަ އެ ޝަރުތެއް ފުިރހަމަުވމުން 
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 ދޫކުރުން. 

ެފދުނުފަުހން އެނޫން އެއްެވސް ރެކޯޑެްއކަުމގައިވާނަމަ، އެ ރެކޯޑެއް އު -4   

 އަހަރު ެވފައިވުްނ. 02

މަޖިީލހުގެ ވަކި ެރކޯޑެއް ޢާްނމުކޮށް މީހަކަށް ދޫކޮށްފިކަމަށްާވނަމަ، އެކަުމގެ  )ށ(  

ސަބަބުން ޤައުމުގެ ޢާންމު ަމސްލަޙަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުަވތަ އުނިކަމެއް 

ނިކަމެްއ އަތުވެދާނެކަުމގައި ުނވަތަ މަިޖލީހުެގ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޙަްއޤުތަކަށް އު

އަތުވެދާނެކަމަށް މަިޖލީުހގެ އަމީންޢާްނމަށް ފެނިއްޖެހިނެދއްގައި އެަފދަ 

ރެކޯޑެއް ދޫނުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު އަމީންޢާންމަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. އެަފދަ 

ނިންމުމެއް އަމީްނޢާންމު ނިްނމައިފިަކމަށްވާނަމަ، އެ ނިންމުމެއްގެ ތަފްސީުލ 

މުން އަްނގަންވާނެެއވެ. އަމީންޢާްނމުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަްށ ލިޔު

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 

ނޑައަާޅފައިާވ ރެކޯޑުތަކުގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.   ދޫނުކުރެޭވކަމަށް ކަ

ސޫލުތައް ހިންާގނެގޮތުގެ އިތުރު ގަވާއިދުތަްއ މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު )ރ(  

ނޑައަޅާ ހިންުގމުގެ އިޚްތިޔާުރ ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  ކަ

މި މާއްދާގައި ެރކޯޑުކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ަމޖިީލހުގެ ރަްސީމ ނުވަތަ ދާއިމީ  )ބ(  

ަަގައި އަންނަނިވި ރެކޯޑު ހިމެނެެއވެ.  ރެކޯޑަށެވެ. އަދި ޭއގެތެރޭ

ކޮމިޓީއެއްގެ ެރކޯޑުކަމަށްވާަނަމ، އެ ކޮމިޓީން ހިންާގފައިާވ ޤާނޫނު  -0   

ހެދުާމގުޅޭ ނުވަތަ ަސރުކާރުްނ މަސްޫއލިއްޔަތު އުުފލާަފއިާވ މިންވަުރ 

 ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތުެގ ރެކޯޑު.

 ވަކި ކަމެއް ތަޙްީޤޤުކުރުމަށް ޮކމިޓީން ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތުގެ ރެކޯޑު. -0   
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މުވައްަޒފެއްގެ ރެކޯޑު ކަުމގަިއވާނަމަ، ަރސްމީ ަހއިސިއްޔަުތން އޭނާ  -3   

 ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތުގެ ރެކޯޑު.

ދިމާވާ ސަބަބަކާުހރެ މަިޖީލހުގެ ަޖލްސާއަކަށް ނުވަަތ ކޮމިޓީއެއްގެ  )ހ( .000 ސަލާން ބުނުން 

ސާއެްއ ބައްދަލުުވމަކަށް މެންބަރަކަށް ހާޒިރުެވވެން ނެތްނަމަ، އެކަން، އެޖަލް

 ނުވަތަ ބައްދަލުުވމެއް ފެށުުމގެ ކުރިން މަިޖލީުހގެ އިާދރާއަށް ައންގަންވާނެެއވެ.

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

ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްަދލުވުަމކަށް ސަލާންބުނާ މެންބަރަކު، އެަޖލްސާގެ ނުވަަތ 

ޒިރީަގއި ފާަހގަކުރާނީ ސަާލމުގައި ުހރި މެންބަރެްއގެ އެކޮމިޓީގެ ޔައުިމއްޔާގެ ހާ

 ގޮތުގައެވެ.

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

މިގަވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަިޖލީހުެގ 

މަކަށް ހާޒިރުނުާވނަމަ، ކަމާގުޭޅ ޖަލްާސއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވު 

ޔައުމިއްޔާގެ ހާިޒރީގައި އެމެްނބަރަކު ފާހަގަުކރާނީ ހާޒިރުުނާވ މެންބަރެއްގެ 

 ގޮތުގައެވެ.

މަޖިީލހުގެ ދަުއރެއް ހިނގަމުްނދާ ވަގުތެއްގައި، މެންބަރަކު އަމިއްލަ ަކމަކު  )ހ( .003 ޗުއްޓީ ނެގުން 

ނުވަތަ ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުންތަކަށް  ވަކި މުްއދަތަކަށް މަިޖލީުހގެ ަޖލްސާތަކަށް

ނާދެވޭނެ ގޮތަށް، މާލޭން ބޭަރށް ދާން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ، އެ މުއްދަތަށް 

ޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް ެއދި ަމޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ. މެންބަރަުކ 

ޗުއްޓީއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، ަމޖިލީުހގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުަމކަށް ނާންނާނެ 

 ތުގެމަތިން، މަޖިީލހުގެ ަރއީްސ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.ގޮ

ޖަލްސާއަށް  0ސިއްޙީ ޢުަުުޒރަކާެހދި މެނުވީ، މީލާދީ ކަލަންަޑރުން މަހަކު  )ށ(  

 ހާޒިރުނުެވވޭ ގޮތަށް މެންބަރަކަށް ޗުއްޓީއެއް ނުދެވޭެނއެވެ.

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

މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއްެގ ނުަވތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްަދލުުވމެްއގެ ޔައުމިއްާޔގެ 



135 

 

 ހާޒިރީަގއި ފާަހގަކުރާނީ، ުޗއްޓީގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަެއވެ.

ނޑައެޅޭ ވަިކ  )ރ(   މަޖިީލހުން ކުރާނެ އެހެން ަމސައްކަތެއް ނެތްހިނދެްއގައި، ކަ

 ރު މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް ިލބިގެންވެއެވެ.މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުުމގެ ިއޚްތިޔާ

ވަކިކަަހލަ ކަމެއްގެ ުނރައްަކލެއް މަިޖލީހަށް ކުރިމަތިެވާދނެކަމުގެ ބިރު  )ބ(  

އުފެދިްއޖެ ހިނދެއްަގއި، އެަކމަކުން ރައްކާތެިރވުމަށް އަާޅ ފިޔަވަޅެއްެގ 

 ގޮތުގައި، އެ މުްއދަތަށް، މަޖިލީުހގެ ަޖލްސާތައް ނުބޭއްުވމުގެ އިޚްތިޔާރު

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

ނޑައަޅާފަިއވާ ދުވަެހއްގައި، މަިޖލީހަށް  )ޅ(   މަޖިިލސް ބައްަދލުުކރުމަށް ކަ

ކުރިމަތިވެދާނެ ުނރައްަކލަކުން ރައްކާތެރިުވމަށް އަޅާ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުގައި، 

މަޖިިލސް ބައްދަލުުކރުމަށް ަކނޑައަޅާފަިއވާ ދުވަސް ުކރިައށް ޖެއްސުމުގެ 

ނުވަތަ އެހެން ުދވަހަކަށް ަފސްކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު މަިޖީލހުގެ ރަީއސަށް 

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މި ގަވާިއދުގަިއވާ ޖަުދވަލުތަކަީކ، މިގަވާިއދުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި، މިގަވާިއދުގެ ބައެްއ  .004 ޖަދުވަލުތައް 

 ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން 

ގަވާއިދަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، އެ  މި )ހ( .001

އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަށް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް މަޖިލީހުްނ 

 ފާސްކުުރމުންނެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ަފދަ އިްޞލާޙެއް ނުވަތަ ބަަދެލއް މިގަާވއިދަށް  )ށ(  

ޅާނީ، މެންބަރަކު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގެންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް މަޖިީލހަށް ހުށަހަ

 ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްަސލައެްއެގ ގޮތުގައެވެ.

ގަވާއިދުގައި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

 )ހ( .006

 

މިގަވާިއދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާ ކަމެްއ ިދމާވެއްެޖނަމަ، ުފރަތަމަ ބަލާނީ 

އިސްަފއިވާ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ނިްނމުންތަކުންނާއި، ޢަަމލުކުަރމުްނ އަ

އުސޫލުތަކުން، އެކަމަށް އެއްެވސް ހައްލެއް ފެނޭތޯެއވެ. އެއިން ކަމަކުން، 

އެފަދަ ހަްއލެއް ުނފެނިއްޖެަނަމ، ދެން ބަލާނީ، ފުިރހަމަ ިރޔާސީ ނިޒާމް 
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ޤާއިމްުކރެިވފައިވާ ޤައުމުތަކުެގ ޤާނޫނު ަހދާ ަމޖިލިސްަތކުގައި ެއފަަދ 

 ށެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި ޢަަމލުކުރާ ާޢންުމ އުސޫލަ

މި މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ިނންމާ ނިންމުން މިަގވާއިުދގެ ބައެއް ކަުމގައި،  )ށ(  

 އެހިނދުން ފެށިގެން ބެލެވޭނެެއެވ.

 -މިގަވާިއދުގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުާވހާ ހިނދަކު: .000 މާނަ 

ގައި، ަމޖިީލހަށް "އެޑްެރސް" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ، މެންބަރަކު ދިރިއުޅޭ އެްޑެރސް ކަމު  

 އަންގާފަިއވާ ނުވަތަ އަންގާ އެްޑރެހެވެ.

"ރިޔާސަތު ބަލަަހއްޓާނެ މީހުްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ަމިޖލީހުގެ ަރއީސާއި ނައިބު   

ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން އެކަމަށް  80ރައީސް ުނހިމެޭނގޮތުން، ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ކަ

ބުނެފައިެއަވނީ، މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލާއި މައްަސލައާއި، ަމޖިީލހުން  "ކަންކަްނ" ކަމަށް  

ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިީލހުގެ ސަާމލުަކމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޖިީލހަށް 

 ހުށަހެޅި އެންެމހާ ކަމެއް ިހމެޭނ ގޮތަށެވެ.

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ، މިގަވާިއދުަގއި ޢިބާރާތެއް ބޭނު  

ނޑައެޅިގެން އެހެްނގޮތަކަށް ދޭހަނުާވހާ ހިނަދކު، މަޖިީލހުެގ ދާއިރާގެ ކޮމިޓީތަކާއި  ކަ

 ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކާގުޅޭ ކޮިމޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް ހިެމނޭގޮތުންނެވެ.

ިޖލީހުްނ "ކޮމިޓީ ބައްަދލުވުްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިގަވާިއދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން މަ  

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ.  ކަ

"ގަވާިއދު" ުނވަތަ "މިގަާވއިުދ" ނުވަތަ "މަޖިީލހުގެ ގަާވއިުދ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   

 ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ގަވާިއަދށެވެ.

ޓިކް ގުޅުން "އެކުެވރި ަޤއުމެްއ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެިހރާއްެޖިއން ޑިޕްލޮމެ  

 އުފައްާދފައިވާ ޤަުއމަކަށެވެ.

"އަމީްނޢާންުމ" ކަމަށް ބުެނަފއިއެވަނީ، ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ައމީންޢާްނމަށެވެ.   

 ނުވަތަ އޭނާ ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަަމޖައްސާ ީމހުންނެވެ.
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ހުެގ "ވަޒީުރ" ނުވަތަ "ވަީޒރަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީ   

 މެންބަރުންނާއި އެަމޖިީލހުގެ ެމންބަރުން ކަމުގައި ުނހިމެނޭ ވަީޒރުން ހިމެނޭ ގޮތުންެނވެ.

"މެންބަރުްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުެގ މެންބަރުންނަށެވެ. އެއް   

މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުަގއި ޖަމްޢު މާނަވެސް 

ާވގޮތަށެވެ. އަދި ޖަމްުޢކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގައި ުމފްރަދު މާނަެވސް ިހމެނޭ ދޭހަ

 ގޮތަށެވެ.

"މެޯޖރިޓީ ލީޑަުރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަިޖލީހުަގއި ިހމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން   

 އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ޕާޓީ ުނވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތާ ެއއްނިްސބަތަށް އުފައްދަވާަފއިވާ

 ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ގްރޫޕް ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރަށެވެ.

"މައިޯނރިޓީ ލީޑަުރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ަމޖިީލހުގައި އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތް ޕާޓީ   

ނުވަތަ މަޖިލީުހގައި އަްޣލަބިއްަޔތު ނެތް ޕާޓީތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން ތަމްސީލުުކރާ 

 މެންބަރަށެވެ.

ވަނަ މާްއދާގައި  80ރައީްސ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ާޤނޫނުއަާސީސގެ "މަިޖލީުހގެ   

 ބަޔާންވެގެންވާ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސަށެވެ.

ވަނަ  80"މަިޖލީުހގެ ނައިބު ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ާޤނޫނުއަސާީސގެ   

 ވެ.މާއްދާަގއި ބަޔާންވެގެންވާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރަީއސަށެ

"މަިޖލީުހގެ އިާދރާ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުގެ ިއދާާރއަށާއި، އެ   

މަޖިީލހުގެ ިއދާރީ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށް އެުކލަާވލެވޭ އެްނމެހާ ުމއައްަސސާތަކަށް 

 ވަކިވަކިންނާއި ޖުްމލަކޮށެވެ.

ލީުހެގ ޖަލްސާތަކާއި މަިޖލީހުެގ "މަިޖލީުހގެ މަސައްކަތް" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަޖި  

 ކޮމިޓީތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަްތ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"މަިޖލީުހގެ ގެ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގެއަށެވެ. މި   

މާނަކުރުުމގައި، ަމޖިީލހުގެ ޭގެގ މައި އިާމރާތާއި، މަިޖލީުހގެ ގޭގެ ގޯތި ތެރެއާއި، ގޯތި 

 އެްނމެހާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ. ތެރޭގައިވާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  02"މަިޖލިްސ" ކަމަށް ބުެނފަިއއެވަނީ، ޤާނޫުނއަާސސީގެ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށެވެ.
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"މަިޖލިސް ހުުޅވައިދޭ ަޖލްާސ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްޔާ ކޮންމެ   

 ންގެ މަިޖލިްސ ހުޅުވައިދޭ ޖަްލސާއަށެވެ.އަހަރަކު ރައްޔިތު

މަިޖީލހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްުވމަށް، ، "މަިޖލިސްުކރާ މާލަްނ" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ  

މެންބަރުްނެގ އިށީނުމުގެ ތަރުތީބު ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާަފއިވާ  ،މަޖިީލހުގެ ޭގގައި

 މާލަމަށެވެ.

ާކރުން ހުށަހަާޅ ބިލުތަކާއި މަްއސަލަތަކާ "ފަރާްތ" ކަމަށް ބުނެަފއިއެަވނީ، ސަރު  

ގުޅޭގޮތުން މަިޖލީހަށް ކަންަކން އޮޅުން ފިުލވައިދިުނމަށާއި، މަޖިީލހުން ކުާރ 

 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިުނމަށް ސަރުކާރުން ހަމަަޖއްސައި، މަިޖލީހަށް އަންގާ ަވޒީރަށެވެ.

ރަމުންދާ ިދވެިހރާއްޭޖގެ "ޤާނޫނުައސާީސ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެިއރަކު ޢަަމލުކު   

 ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީައށެވެ.

"ސަރުާކރުގެ އިާދރާ" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާިއ   

 އެތަންތަނުގެ ދަށުގައިވާ އެންެމާހ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ވަަނ  90އިުދގެ "ސުޫލކު ކޮމިޓީ" ކަމަށް މި ގަވާއިުދގައި ބުނެފަިއއެވަނީ ިމ ގަވާ  

 މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮކިމޓީއަށެވެ.

 "ސްޕޮންަސރ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ، މަިޖލީހަށް ބިލެއް ތަާޢުރފުކުރާ ީމހާއަށެވެ.   

 "ކޯ ސްޕޮންަސރ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ިބލަށް ތާއީދުކުާރ މީހާއަށެވެ.

 ގެ މަިޖލީހުގެ ޤާޫނނީ ޖަލްާސއަކަށެވެ."ޖަްލސާ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ރައްޔިތުން  

އަުކރުން އަުކރަށް އެުދވަހުެގ  ،"މަިޖލީުހގެ ަޖލްާސގެ ެރކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ  

ޖަލްާސގައި ހިނގަމުްނދިޔަ ަކމެއް އުނިނުވާެނގޮތުގެމަތިން ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފަިއވާ 

ށީގެންނުވާ ވާހަަކ ކުްނ އެކަ. މަިޖލީހުެގ ޖަްލސާއެއްަގއި ެދއްޔައުމިއްޔާއަށެވެ

ހުރެއްެޖކަމަށްވާނަމަ، އެ ވާަހކަ ޔައުމިއްާޔއިން އުިނކުރެޭވނީ މަިޖލީުހގެ ަރއީސްެގ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

"ރެކޯުޑ" ކަމަށް ބުެނފައިއެަވނީ، މަިޖލީހުެގ ަޖލްސާއެްއކަުމގައި ވީަނމަވެސް، އަިދ   

ްއގަިއ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގަިއ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެްއކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، އެ ޖަްލސާއެ

 ކަންހިނާގދިޔަގޮތް އަންގަިއދޭ ތަފްސީލު ަޔއުމިއްޔާއަށެވެ.

"މިނިވަްނ މުއަްއސަސާތަްއ" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނުައސާސީން ުނވަތަ ޤާނޫނުްނ   
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ނޑައަޅާފަިއވާ  މިނިވަން ުމސްތަޤިްއލު މުއަްއަސސާއެއްެގގޮތުގައި އުަފއްާދފައިވާ ނުވަތަ ކަ

 އައްަސސާތަކަށެވެ.މު

"މުސްތަިޤއްުލ ަމޤާމުތައް" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނުައާސސީން ނުވަތަ ޤާނޫނުން   

ނޑައަޅާފަިއވާ  މިނިވަން މުސްަތޤިއްލު މަާޤމެއްގެގޮތުަގއި އުފަްއދާަފއިވާ ނުވަތަ ކަ

 މަޤާމުތަކަށެވެ.

ގުނުމުގައި މަިޖލީުހގެ  "މުްއދަތު" ކަމަށް މިގަވާިއުދގައި ބުނެފައިއެވާ މުްއދަތުތައް  

 ދައުރުން ބޭރުގެ ދުަވސްތައް ނުހިމެނޭނެެއވެ.

"ސަރުާކރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަީއުސލްޖުްމހޫރިއްާޔ ނިސްބަތްވާ 

ޕާޓީއަށެވެ. ނުވަތަ މަޖިީލހުގަިއ ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންެގ 

ނޑައަޅާ ޕާޓީއަށް މަޖިީލހުގައި ަސރުކާރު ތަމްސީ  ުލކުރުމަށްޓަކައި ރައީުސލްުޖމްހޫިރއްޔާ ކަ

 ނުވަތަ ޕާޓީތަކަށެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ 

 އިސްވެރިއަކު ނުވަތަ 

ސަރުކާރުގެ އެންމެ 

އިސްވެރިއަކު 

ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި 

 ތަޤުރީރުކުރެއްވުން 

ށް ޒިޔާރަތްުކރައްވާ ބޭުރ ޤައުމެްއގެ ދަުއލަތުގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެްއގައި ިދވެިހރާއްޖެއަ .008
އެންމެ އިްސވެރިއަކު ުނވަތަ ަސރުކާރުގެ އެްނމެ އިްސވެރިއަކު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގައި 

 ތަޤުރީރުުކރެއްވުުމގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދާނީ، ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިސްވެިރއަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެްނެމ  ބޭރު ޤައުމެއްގެ ަދއުލަތުގެ ެއންމެ )ހ(  

ާރއްޖެއަށް ުކރައްވާ ފުރަާމނަ ޒިޔާރަތެްއަގއި ރައްޔިތުންެގ  ،އިސްވެިރއަކު

މަޖިީލހުގައި ތަޤުީރރުކުެރްއވުމަށް މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެންދެްއވުމަށް 

ދަޢުވަތުައރުވާނީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މަްޝވަާރއާއެކު މަިޖލީުހެގ 

 ަމޖިީލހަށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމެއް ާފސްކުުރމަށްފަުހގައެވެ.ރައީސް 

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ަދއުލަތުގެ ެއންމެ އިސްވެިރއަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެްނެމ  )ށ(  

އިސްވެިރއަކު ތަޤުީރރުކުރެްއުވމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީުހގެ ޖަްލސާ 

ދެންނެުވމުެގ ކަންތައްތަކާއި،  ަމރުޙަބާ ބާއްވާނެ ގަޑިއާއި،، ބާއްވާނެ ތާރީޚަކާއި
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ކާއި، އެހެނިހެްނ އިންތިޒާމުތައް އެ ޖަލްސާއަށް ދަުޢވަތުދޭެނ ފަރާތްތަ

ނޑައަޅައި ކުިރއަށް ގެންދާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނގެ މަޝްަވރާއާއެުކ  ކަ

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސްެއވެ.

ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި 

އިސްލާމްދީނުގެ 

އަސްލަކާ ޚިލާފު 

ކައެއް ވާހަ 

ނުދައްކާނެކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ބާުރ ހިނގާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް މީަހކު  .009

 އިސްާލމްދީނުގެ އަްސލަކާ ޚިލާުފ ވާހަކައެއް ދައްކަިއގެން ނުވާެނއެވެ.
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 0ޖަދުވަލު 
 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަންކަން 

 މާއްދާއާގުޅޭ(ވަނަ  44)
 

ަގިއ ބައިވެރިކުރެވެީނކަމަށް ބެލެޭވަފދަ ގޮތަކަށް ބަހުސްޖަލްސާ އަުޑއަހަން ައއިސް ތިބޭ މީހުން މަިޖލީުހގެ   .0

 މަޖިީލހުގައި ވާހަަކދެއްކުން ނުަވތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގުން.

ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްާލފަަދ  މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއެއް ހިނގަުމންދާއިރު މަިޖލީުހގެ ޙުރުމަތްެކނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް  .0

 ތަކެތި ކިޔަން އިނުން.

 މެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުން ގެްނދާއިރު އޭާނއަށް އުނދަގޫެވދާަފަދ އެއްވެސް ކަެމއްކުރުން.  .3

 މެންބަރަކު ވާަހކަދައްަކމުން ގެްނދަނިކޮށް އެމެންބަރަކާއި ރިޔާަސތާ ދެމެދުން ުހރަސްުކރުން.  .4

ުކރާކަން ނުވަތަ ނުރުހުްނފާޅުކުރާަކްނ މަޖިީލހަށް އިޢުތިާރޟުެމދު ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަަލއަކާ  .1

 ދެއްކުުމގެގޮތުން އެއްެވސް ލިުޔމެއް ވީާދލުން ނުވަތަ އެްއލަިއުލން.

 ފެން ބުއިން ފިޔަވައި، ެއއްވެްސ އެއްޗެއް ކެއުާމއި ބުއިން.  .6

ކަމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބެޖެއް ނުވަތަ  މެންބަރަކު ލައިގެން ހުންނަ ެހދުމުގައި ވަކި ޖަާމޢަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި  .0

 ނިޝާނެއް ެޖހުމާއި، ެއހެން ެމންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެަފދަ އެއްޗެއް ގެްނގުޅުން.

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

 އަޑުގަދަކޮށް ާވހަކަދަްއކައި ީހެހދުން.

 މަޖިީލހުގެ ަރއީސް ާވހަކަަދއްަކނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުުކތުން.  .9

 ޢާންމުކޮށް އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް މެންަބރުންނަށް ބެހުން.ސެކްރެޓޭރިއަޓު ެމދުވެިރނުކޮށް،   .02

އައުން.  މަޖިީލހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަުމންދާ ވަގުތެްއގައި، ރިާޔސަތުގެ މޭޒުކައިިރއަށް އެއްެވސް މެންަބރަކު  .00

)ރިޔާސަތަށް ރައްދުކުރަން ބޭުނންވާ މެސެެޖއްވާނަމަ، އަމީންާޢންމު މެުދވެރިކޮށް، ލިޔުމުން، އެމެސެެޖްއ 

 ރައްދުކޮށްެދވިދާނެެއވެ.(

 މެންބަރަކު ވާަހކައެއް ެދއްކުމަްށފަހު، ާވހަކަދަްއކާ ނިމުމާެއކުއެީކގައި، މަިޖލިސް ޫދކޮށްދިއުން.  .00



142 

 

ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު ރިކޯޑުކުރެިވދާނެ ކެސެޓްރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް  .03

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

ަމކަށް މިމާއްދާ ބޭނުމަށާއި ރަސްމީ އެކިއެކި ާޚއްޞަ ބޭނުމަށް މިފަދަ ތަކެތި މަޖިީލހުގެ ަޖލްސާއަށް ވެްއދު

 ހުރަެހއްނާޅައެވެ.(

، މޯބައިލްފޯުނ މަިޖލީުހގެ ަޖްލސާތަކަށާއި މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީަތކަށް ވެއްުދމަކީ ުހއްދަަކމެކެވެ. ނަމަެވސް  .04

ބޭނުންކުރުމަީކ  ޖަލްާސގެ ވަގުތާއި ކޮމިޓީގެ ވަގުތުގައި މޯބައިލް ޯފނުން ފޯނުކުރުުމގެ ފަންްކޝަން

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

 ފަންކްޝަން ަކމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ފޯނުކުުރމާއި ފޯނަށް ަޖވާބުދިނުމަށެވެ.
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 0ޖަދުވަލު 

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަހާފައިވާގޮތް 
 ވަނަ މާއްދާ އާގުޅޭ( 023)

 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 
މިނިަވން 

މުައއްަސސާތަކުގެ 
 ކަންތައްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީ 

ޤަުއމީ ތަަރއްީޤގެ 
 Iކޮމިޓ

ސަލާމަތީ 
ޚިުދމަތްތަކާ ބެހޭަެ 

 ކޮމިޓީ

ޤަުއމީ ސަލާމަުތގެ 
 ކޮމިޓީ

 އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ 

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފ
ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

މޯލްޑިވްސް  -
 ސް ސަރވިސްކަސްޓަމް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  -
 އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

ޕަބްލިކް  -
އެންޓަރޕްރައިސަސް 
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް 
 އިވެލުއޭޝަން ބޯޑް 

 

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފ
އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 
  ްމިނިސްޓްރީ އޮފ 

ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް   
 އެންޑް ކަލްޗަރ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް  -
 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް 

 

 ިސްޓްރީ އޮފް މިނ
ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްަޗރ

މެރީން ރިސަރޗް  -
 ސެންޓަރ

 

  ްކެޕިޓަލް މާރކެޓ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ެޤާނޫުނއަާސސީގ 
 ާބުބގައި ހަތްވަނަ

 ބަޔާްނވެގެްނވާ
 މުސްަތޤިއްލު

 ކޮމިޝަންތަާކއި
 މުސްަތޤިއްލު
 މަާޤމުތައް 

 

  ްޤާނޫނަކުނ 
 އުފަްއދާ 

 އެނޫްނވެސް 
މިނިަވން 

 ަސސާތަކާއި މުައއް
 މުސްަތޤިއްލު 
 މަާޤމުތައް 
 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
 އެޑިއުޭކޝަން 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
ޓްރާންސްޕޯޓް 

އެންޑް 
 ކޮމިއުނިޭކޝަން 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
ހައުިސންގ، 

 އެންޑް

އިންފްާރސްޓްރަކް 
 ޗަރ

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
އެްނވަޔަރަްނމަން 

ޓް އެންޑް 
 އެނަރޖީ 

 

 ްމީގެ އިތުރަށްވެސ، 
ޤީގެ ޤައުމީ ތަރައް
މަސައްކަތެއް 
ރާވައި ހިންގާ 
ނުވަތަ ރާވައި 
ހިންގަންޖެހޭ 

ކޮންމެ އިދާރާއެއް، 
އެމަސައްކަތެއްގެ 

 ނިސްބަތުން
 

  ްމޯލްޑިްވސ
ނޭޝަނަލް 

 ޑިފެންސް ފޯސް 

 

  ްމޯލްޑިްވސ
ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
 ފޮރިން އެެފއާޒް 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
ހޯމް އެެފއާޒް 
)މޯލްޑިްވސް 

ޕޮލިސް 
ސް ސަރވި

 ނުހިމެނޭ ގޮތަށް(

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
ޑިފެންސް ެއންޑް 

ނޭޝަނަލް 
ސެކިުއރިޓީ 
)މޯލްޑިްވސް 
ނެޝަނަލް 

ޑިފެންސް ފޯސް 
 ނުހިމެޭނގޮތަށް(

 
 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
ހިއުަމން ރިޯސސަްސ، 

ޔޫތް އެންޑް 
 ސްޕޯޓްސް 

 

  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ
އިސްލާމިކް 
 އެފެައރޒް 

 
 ަޒީާފއާ ބެހޭ ވ

 ޓްރައިިބއުނަލް 

 
 ިސްްޓރީ އޮފް މިނ

 ހެލްތް

 
  ްމިނިސްްޓރީ އޮފ

ޖެންަޑރ، ފެމެލީ 
އެންޑް ިހއުމަން 

 ރައިޓްސް 

 


