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 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

 
 ފެށުން .1

 

 .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

 

 63ެގ ޤާނޫނުައސާސީުޖމްހޫިރއްާޔެގ ިދވެިހރާްއޭޖގެ މިއީ،  )ހ(

ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހެގ ވަނަ މާްއާދގަިއ ބަޔާްނެވގެްނާވ 

 .ވެިލޔުެމކަންކަން ހިްނގާެނ އުސޫުލތަްއ ބަާޔންކުރުުމގެ 

" ަގާވއިދުަރއްިޔތުްނެގ މަޖިީލހުެގ "މި ލިުޔމަްށ ކިާޔނީ  )ށ(  

 .މިހެްނެނވެ

އި ިމވަނީ، ަރއްިޔތުްނެގ  އެކުަލާވލައި، ާފސްކޮށްަފަގވާިއުދމި )ނ(  

މަޖިލީުހްނ ކުރަްނޖެހޭ ަކންކަްނ ުކރާެނގޮުތގެ އުޫސލުތަްއ 

ނޑައެުޅމަކީ އެމަޖިީލހަށް ިލބިގެްނވާ  އިްމިތޔާޒެްއ ކަ

 .ކަމުގަިއާވތީެއވެ

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް .2

 

މަޖިލީހުގެ 

  ރައީސް

 ނެތި، މަޖިލީުހގެ ަރީއސަކީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުެމްއ )ހ( .2

ާވ ގޮުތގެަމތިން، އަިދ ގަިއަގވާިއުދޤާނޫނުައސާސީާއިއ މި

މަޖިލީުހގެ ނިްނމުންތަާކވެސް ެއތްޮގތްވާ ގޮުތގެަމތިން، 
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މަޖިލީުހގެ އެްނމެާހ ކަްނކަން، ކޮިމޓީތަކާއި، ޖަލްސާތަކާިއ 

 .ހިްނގުުމގެ އެްނެމ އިްސވެިރޔާެއވެ

ނުަވތަ އި، މަޖިލީުހގަިއ ިހނގަުމންާދ ެއއްެވްސ ބަހުސެްއަގ )ށ(  

ަމޖިލީުހެގ ރައީސް ަމސައްކަެތްއގަިއ ކޮމިޓީއެްއަގއި ިހނާގ 

 .ބައިެވރިެވގެްނުނާވނެވެ

 

މަޖިލީހުގެ 

 ނާއިބު ރައީސް

މަޖިލީުހެގ ާނއިުބ ަރއީސަކީ، މަިޖލީހުެގ ަރއީްސގެ މަޤާމުެގ ވާޖިުބތަްއ  .3

އަދާކުުރމުަގއި، އަިދ ަމޖިލީުހެގ ކަންކަްނ ިހންުގުމގައި، ަމޖިލީުހެގ 

 ައދި ރަްއޔިުތްނެގ .އީސަްށ އެހީެތރިެވދޭްނ ުހންަނ ީމހެކެވެރަ

މަޖިލީުހެގ ަރީއސްެގ މަޤާުމ ހުސްެވއްެޖ ިހނދެްއގަިއ ނުަވަތ 

މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ޭއނާެގ މަޤާމުެގ ވާޖިުބތައް ައދާކުރުަމްށ 

އުޒުުރވެިރވެްއެޖ ިހނެދްއގަިއ ވަުގތީޮގތުްނ އެަމޤާމުެގ ވާޖިބުަތްއ 

 .ެގ ާނއިބު ަރީއސެވެއަދާކުާރނީ މަޖިީލހު

 

ޖަލްސާތަކުގެ 

ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން

ނޑަނާާޅހާ ިހނދަކު، ގަިއަގވާިއުދމި )ހ( .4  ެއހެްނ ޮގތަކަްށ ކަ

މަޖިލީުހެގ ޖަލްާސތަކުެގ ިރޔާސަުތ ބަލަހައްާޓނީ، ަމިޖލީހުެގ 

 .ރައީެސވެ

އެހެްނ އޮްތނަަމެވސް، ަމޖިލީުހެގ ރައީްސ ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ށ(  

 ހިނދެްއގައި، މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާެއްއގެ ނުަވަތ ބޭނުްނވެްއޖެ

ޖަލްސާެއއްެގ ބަެއއްެގ ިރޔާސަުތ ބެލެހެއްުޓން، ަމޖިލީުހެގ 

 .ނާއިުބ ރަީއސާ ަހވާލުކުެރވިާދނެެއވެ

ގެ ދަުށން، ަމޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެްއެގ ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  

ރިޔާަސތު ެބލެެހއްޓުްނ މަޖިލީުހެގ ާނއިުބ ަރއީާސ 
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ިއ މަޖިލީުހެގ ރައީސް ރަސްީމގޮުތްނ ހަވާލުކުުރމުަގ

 .މަޖިލީަހށް އަްނަގންޖެޭހ ެއްނގުެމްއ ޯނންާނނެެއވެ

ަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ޙާަލތްތަކުެގ ) ށ(މި މާްއާދގެ  )ރ(  

އިތުަރށް، ަމޖިީލހުގެ ޖަލްސާެއްއ ފަށާިއރު، ެއއްވެްސ 

ސަބަބަކާހުރެ މަިޖލީހުެގ ަރއީސަްށ އެ ޖަލްސާެގ ރިާޔސަުތ 

ން ނެްތ ކަަމށްާވނަމަ، ެއޖަލްާސ ފެުށމުެގ ވަުގުތ ބެލެހެއްެޓ

ޖެހުާމއެކު، ައމީން ޢާްނުމ އެކަްނ ަޖލްސާއަްށ 

އެކަްނ އިޢުާލނުކުުރމުން، . އިޢުލާނުކުަރްނވާެނ◌ެއެވެ

މަޖިލީުހެގ ާނިއބު ަރއީްސ މަޖިލީުހެގ ިރާޔސަތާ 

އެހިސާުބން އެޖަލްާސއަކާ ުގޅިގެްނ . ހަވާުލވާްނާވނެެއވެ

 ައދާކުރުަމށް ަކނޑައެިޅފަިއވާ ާވޖިބުތަްއ މަޖިލީުހެގ ރައީްސ

 .އަދާކުާރނީ މަޖިީލހުެގ ާނއިބު ަރީއސެވެ

މަޖިލީުހެގ ނާިއބު ަރއީްސ ޖަލްސާެއއްެގ ިރޔާސަުތ  )ބ(  

ބަލަހައްޓަުމްނ ގެްނދާ ަވގުެތްއގައި، ަބހުސްުކރެވޭ 

މައްސަަލއަކާެމދު، އޭާނ ރިޔާަސތުަގިއ އިނެދ 

 .ޅުކޮްށގެްނ ުނާވނެެއވެވާހަކަެއއްަދއްކައި، ޚިޔާެލއް ާފ

މަޖިލީުހގެ ަރއީްސ، މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގެ ިރޔާަސތުަގިއ  )ޅ(  

އިްނނަ ަވގުުތތަކުގައި، ޭއާނއަްށ މުޚާޠަުބކުރާީނ 

 .މިެހންެނވެ" ޢިއްޒަތްެތރި ރަީއސް"

ލިިބޭދ ހުިރހާ މަޖިލީުހެގ ރައީސަްށ  ދަުށން ގެަގވާިއުދމި )ކ(  

 އޭާނ ައދާކުރަްނޖެހޭ ހުރިާހ  ައދި،ޒެއްބާރަކާއި އިމްިތާޔ

 ަމޖިލީުހގެ ނާއިުބ ަރއީސް ިރޔާސަުތ ،ވާޖިުބތަކެއް

 ިނސްބަްތބަލަހައްާޓ ަވގުުތތަކުަގއި އޭާނއަްށ 
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 .ކުރެވިެގްނވެެއވެ

 

 ދައުރާއި ޗުއްޓީ .3

 
 3މަޖިލީހުގެ 

 ދައުރު

 އެެހންޮގތަކަށް ަބޔާްނކޮށްފައި ނުާވހާިހނދަކު، ގައިަގވާިއުދމި )ހ( .5

ނަޑނާާޅހާިހނދަކުނުަވަތ އެެހްނ  ،ޮގތަކަްށ ަމޖިލީުހްނ ކަ

، ެގ ެތރޭން ތިްނ ދައުުރމަޖިލީުހެގ ޖަްލާސތަްއ ބެިހެގންާވ

ެއ ، ކޮންމެ ަދއުރެްއެގވެސް ުފރަަތމަ ޖަލްސާ ާބއްާވނީ

 ފުަރަތމަ ހޯަމ އަްނނަ ދައުެރއް ެފށޭ ތާރީޚާ ވިިދގެްނ

 ެއދައުުރ ނިޭމ. ުދވަުހއެވެބުރާސްފަިތ ުފރަތަަމ ނުަވތަ 

 އެްނމެ  އަްނަނ ބާްއވާނީ، ެއ ދަުއރުެގ ެތރޭގަިއޖަލްސާ

 .އެވެުދވަުހނުަވތަ ހޯަމ ދުަވހު ފަހު ބުާރސްފަިތ 

އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން،  ގަާވއިާދއެއަަހރުެގ ތެޭރަގއި، ިމ )ށ(  

މަޖިިލސް ަބްއދަލުާވނެ ުދވަްސތަކު◌ުެގ ކޮންމެ އަަހރަކު 

 ޖަލްސާ  ަމޖިިލސް ހުުޅވަިއދޭެއއަހަރަކަްށ ،ކަލަންޑަރެއް

 .ަމޖިލީުހގެ ަރއީްސ ޝާއިޢުކުަރްނވާެނއެވެ، ހުއޮްނނަ ދުަވ

 ަވކިކަމެްއ ހިނާގެނކަމަްށ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ގަިއަގވާިއުދމި )ނ(  

ދުަވހަކީ، ރަްސމީ ބަްނދު ުދަވހެއް ަކމުަގއިެވްއޖެނަމަ، 

 ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ކަމެއް ަގިއގަާވއިުދއެުދވަހަކު ކުުރަމށް ިމ

 ެގަގާވއިދުު◌ތަ ކުާރނެ ކަމަށް ިމ ދެން ުކރާނީ، ނުަވ

ބޭނުމަްށޓަކައި ަބލާނީ ވިިދެގން ައންަނ ރަސްީމ ަބންުދނޫްނ 

 .ްއގަެއވެދުަވހެ

ގަިއ އެެހްނގޮތަަކްށ ަގވާިއދުު◌ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ުނވަތަ މި .6ދެދައުރުގެ 
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ބަޔާންކޮްށފަިއ ުނވާހާިހނދަކު، ުނވަަތ ެއހެްނގޮ◌ަަތކަށް ަމޖިލީުހްނ  ދެމެދުގެ ޗުއްޓީ

ނޑަނާާޅހާިހނަދކު، ދެ ަދއުުރެގ ދެެމުދގެ ޗުްއޓީގަިއ މަޖިީލުހެގ ކަ

ދައުުރގެ އެ◌ެްއވެސް ޖަލްސާެއއް ުނވަަތ ަމޖިލީުހގެ ެއްއެވްސ 

 .ެގ ބަްއަދލުވުެމއް ނޯްނނާެނއެވެކޮމިޓީއެްއ

 

 އްޖަލްސާތަ .4

 ތައް ޖަލްސާތަކާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު-ފުރަތަމަ ބައި 

 

 ޖަލްސާތައް

 ބެހިގެންވާ ގޮތް

މަޖިލީުހގެ ދަުއުރގެ ޖަްލސާތަކާއި، ޚާއްަޞ ޖަލްާސތަްއ  )ހ( .7

 ިއށާޖަލްާސައާޢންމުކޮްށ ހުުޅވާެލވިފަިއވާ ބެހިެގންަވނީ،  

 .ސިއްރު ޖަލްާސ އަެށވެ

ަގއި ިސއްުރ ަޖލްސާ ަވަނ ާމއްާދ 17ގެ ަގވާިއުދމި )ށ(  

ކަމުގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ޖަލްާސތަްއ ފިަޔަވއި ެއހެްނ 

 . ޖަލްާސެއވެކޮްށ ހުުޅވާެލވިފަިއާވ ާޢންމުޖަލްސާތަކަކީ 

 

ދައުރުގެ 

 ޖަލްސާތައް

ގައި ެއހެްނގޮތަކަށް ަބާޔންކޮށްފަިއ ުނވާާހހިނދަކު، ނުަވަތ ަގވާިއުދމި .8

ނޑަނާާޅހާިހނަދކު، މަޖިލީުހެގ  އެހެްނގޮަ◌ތަކަްށ މަޖިީލހުްނ ކަ

ދައުުރެގ ޖަްލސާތައް، ަހފްާތއަކު ަމދުެވެގްނ ދެ ުދވަުހ 

 .ބާއްަވންާވނެެއވެ

 

މަޖިލީުހގެ ޮކންެމ ޖަލްސާެއއްެގެވސް ިދގުިމނަކީ، އެހެްނ  )ހ( .9 ޖަލްސާގެ ވަގުތު

ގޮތަކަްށ މަޖިލީުހން ަކނޑަާނޅާހާިހނދަކު، ިމ ާމްއދާެގ 
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ގަިއ ަބޔާްނކުރާ ހުްސަވގުތުޮކޅުވެްސ ިހމަަނއިެގން، ) ށ(

 . ިމެނޓު އިެރވ30ެއި،  ގަިޑއިރ4ާދިުގެވގެްނ 

 1ިހނަގމުްނދާާތ ފެިށެގްނ  މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާއެްއ )ށ(  

 މިެނޓުެގ 30 މިނެޓް ވުުމން، 30ގަޑިއިާރއި 

ސް ެމންބަުރްނނަށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް، މަޖިލީުހގެ ަރއީ

 .ދޭްނވާެނެއވެ

ގަިއ ބަާޔންުކރާ ހުްސވަުގތުޮކޅުގެ ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  

ވަުގތު ެޖހޭިއރު، މެންބަަރކު ވާހަކަަދްއކަްނ 

ެގ ވާހަަކ ެއ މެންބަެރްއހުރެްއޖެަނމަ، 

ކުރިއަްށގެްނިދޔުަމށް ުފރުަޞތު ޭދނީ، ހުްސ ވަުގުތކޮޅު 

ވަީނ  މެންބަެރްއގެ ާވހަކަ ެއވަުގތު. ނިމުުމްނނެވެ

ުބނެ،  ކަަމށް ނިމުމަާކ ހަަމއަްށ ޮގސްފަިއ

 ހުސްަވގުތުކޮަޅށްަފހު ވާހަަކ ކުރިައށްެގްނދިުޔމަްށ

ދައްކަުމްނދިަޔ ކުާރނަމަ، އޭާނ މެންބަުރ އިޢުިތރާޟު

ފުރުޞަތު ިދނުމަްށފަހު، ޭއާނެގ ނިްނމުމަްށ،  ވާހަކަ

 . ެދވިާދނެެއވެ ހުސްަވގުތުކޮުޅވާހަކަ ނިުމމުްނ

 

ރައްިޔތުްނެގ ަމިޖލީހުެގ ޖަްލސާެއްއ ކުިރއަްށގެްނދިުޔމަްށ  )ހ( .10 ޤާނޫނީ އަދަދު

ބޭނުްނާވ ޤާޫނީނ ައަދުދ ކަުމގަިއ ބަާލނީ، މަޖިީލހުެގ 

އެާޤނޫީނ . ންެނވެދެބައިކުަޅ ެއއްބަަޔށްވުެރ ގިަނ ެމްނބަރު

އަަދދަްށ ެމންބަުރން ަހމަުނވާކަަމްށވާަނމަ، ަމޖިލީުހެގ 

 .ޖަލްސާެއއް ކުިރައށް ގެްނގޮްސގެްނ ނުާވނެެއވެ

މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާއެްއ ފަާށއިުރ، ޤާނޫީނ ައދަުދ  )ށ(  
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އެެހން ަވުގތަކަްށ ެއ ޖަލްާސ ފުރިހަަމުނވާަނމަ، 

ަވަތ ެއ ނު. ަފސްކުރެިވދާެނއެވެމަޖިލީުހެގ ަރީއސަށް 

 މަޖިލީުހގެ ރަީއސަްށޖަލްސާ ނުބާްއާވ ޮގތަްށވެސް 

 .ނިްނމިާދނެެއވެ

މަޖިލީުހެގ ޖަލްާސއެްއ ިހނަގމުްނަދނިކޮށް، ޖަލްސާައްށ  )ނ(  

ހާޒިރުެވ ތިބި ެމންބަރުްނގެ އަަދުދ ޤާނޫނީ އަަދދަްށވުެރ 

އެހިސާުބން އެަޖލްސާއެްއ ުހއްާޓލާ، ، މަުދވެްއޖެަނމަ

 5ރަނަގބީލު ޖެުހމަށްަފުހ . ވެރަނގަބީލު ަޖހަްނވާެނއެ

ާހޒިުރވެ ތިިބ   ބަލައި، މަޖިލިސްކުާރ މާަލމުަގއިމިނެުޓ

ނަޑއަަޅންާވނެެއވެ އެައދަދަީކ . މެންބަުރްނގެ ައދަުދ ކަ

، ަމުދ އަަދދެއްަކމަްށވާަނމަ ޤާނޫނީ އަަދަދށްވުެރ

ީދ، ޤާނޫނީ ައދަުދ މެންބަުރންަނށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް

 ުނަވތަ ެއ .ށް ެބލިދާެނއެވެހަމަޭވޯތ މަިޖލީުހގެ ރައީަސ

ށް މަޖިލީުހެގ ަރީއސަވެްސ ޖަލްާސ ނުާބްއވާޮގތަްށ

 .ާދނެެއވެނިްނމި

ަމޖިލީުހގެ  ސަބަުބން ވުުމެގުނޤާނޫީނ ައަދުދ ަހމަ )ރ(  

 ޖަލްާސ ެގން ެއޖަލްސާެއްއ ނުބޭްއވި

 ނުަވތަ ަޖލްސާ ނުާބއްާވ ޮގތަްށ ާވނަމަ،ފަސްކޮށްފިކަމަްށ

 ެއަޖލްސާއަްށ ހާިޒރުިވމަ، ހަމަަޖއްސަިއފިކަަމށްާވނަ

 ަނން ަމޖިީލހުެގ ާނއި ާހޒިރުުނވާ ެމންބަުރންެގމެންބަުރން

.އެުދވަުހގެ ޖަލްާސގެ ޔަުއމިްއާޔގަިއ ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

 

ޖަލްސާތައް 

ފެށުމާއި 

 بسم "ގަޑިެޖހުާމއެކު، ަފށަްނާވނީމަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެއް  )ހ( .11

 والسالم ةالوالص هللا الرحيم، الحمد الرحمن اهللا
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ިމ " وااله ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول على ނިންމުން

ޙަމްުދ ކިޔާ ަމޖިލީުހގެ ަރީއސް ޢިބާރާތުްނ 

ްތ  ޙަމްދު ަޞލަވާމިޮގތުެގމަިތްނ. ލަާވތުްނނެވެޞަ

މިެހން މަޖިީލހުެގ " ަމޖިލިސް ެފށުނީ "ކިޔުމަށްަފހު

 .ރައީސް އިޢުާލނުުކރަްނވާެނއެވެ

 رب هللا والحمد"ްނވާީނ، އެްއ ިންނމަމަޖިލީުހެގ ޖަްލާސ )ށ(  

  ރަީއސް ިމ ޢިބާާރތުްނ ަމޖިލީުހެގالعالمين

 ިމގޮުތގެަމތިްނ .ފަހުަގެއވެ ޙަމްދުކުުރމަްށ

މިހެްނ " މަޖިލިްސ ިނމުނީ "ޙަމްދުކުުރމަށްަފހު،

 .ވާެނއެވެ މަޖިލީުހެގ ރައީްސ އިޢުާލނުކުރަްނ

ީލހުެގ މި ާމއްާދަގއި ަބޔާންކުާރ ޙަްމދު ޞަލަާވތް ަމޖި )ނ(  

 .ެށވެެމންބަރުްނނަްށ އަޑުިއވޭަވރަރައީސް ިކަޔވާނީ، 

 

ޖަލްސާއެއް 

 ނިމުން

 )ހ( .12

 

މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާއެްއ ިނންަމންާވނީ ައންަނނިިވ 

 .ހާލަތްތަުކގެ ތެރެިއން ހާަލތެްއ ދިާމުވމުްނނެވެ

 .ޖަލްސާެގ ެއޖެންާޑ ިނމުުމން -1   

 .ޖަލްސާެގ ަވުގތު ހަމަުވުމން -2   

ށް ހާިޒރުެވ ތިިބ ެމންބަރުްނެގ ޖަލްސާައ -3   

 .ާޤނޫީނ ައދަަދށްުވރެ މަުދުވމުންއަަދދު 

ކުއްލިއަކަށް ިދމާވާ ަކމެްއެގ ސަބަބުްނ  -4   

 ކުިރއަްށ ެގންެދެވން ނެތްކަަމްށޖަލްސާ 

 .ރިޔާަސތަށް ފެުނުމން
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މަޖިލީުހެގ ަރއީސް، ، މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއ ިނމުުމްނ )ށ(  

ަމޖިލީުހެގ . ާނނެެއވެމަޖިލިސްކުާރ ާމލަމުން ނުކުްނ

ރައީްސ ަމޖިިލސްކުރާ މާަލުމން ނުކުްނނަްނދެްނ 

ނީޑގަިއ  މެންބަުރްނ އެެމންަބރެއްް◌ގެ ގޮ

 .މަޑުކުރަްނވާެނެއވެ

 

މަޖިލީުހްނ އެެހން ގޮތަަކށް ަކނޑަނާާޅހާ ހިނދަކު،  )ހ( .13 ރަނގަބީލުޖެހުން

އަްނނަިނިވ ކާ ިވދިެގން، ޖަލްާސއަޮކންެމ މަޖިލީުހގެ 

 . ޖަާހެނއެވެއްގައި، ަރނގަބީެލވަުގތުތަުކ

ނޑައެޅިަފއިާވ ގަޑިޖެުހުމގެ ޖަލްސާ ފެ -1    ުށމަްށ ކަ

 ؛ ިމނެޓު ުކރިނ5ް

 ްސަވގުތުކޮުޅގެ ަވގުުތ ހަަމވުުމެގޖަލްސާެގ ހު -2   

 ؛ ިމނެޓު ުކރިނ5ް

 5އެްއވެސް މައްަސލައެްއގަިއ ވޯެޓްއ ެނގުުމގެ  -3   

 ؛މިނެުޓ ކުރިން

ޖަލްާސއަްށ ، ޖަލްސާެއއް ިހނގަުމންަދނިކޮށް -4   

ހާޒިރުެވ ތިިބ މެންބަުރްނގެ ައދަުދ ޤާޫނނީ 

 ެއޖަލްސާެއްއ ެގްނއަަދދަްށވުެރ މަުދވެ

ޑާލައި، މެންބަުރން ހަަމވޭތޯ ބަަލްނ ނމެދުަކ

 .ފެށުުމގެކުރިން

ބަާޔންކުާރ ކޮްނމެ ހާލަެތްއގަިއ ަގިއ  )ހ(މި މާްއާދގެ  )ށ(  

މުްނ ެއވަުގތަކު މަޖިލިސްކުރާ މާަލ، ރަނގަބީލު ެޖހުުމން

، މަޖިިލސްކުރާ މާލަަމށް ވަދެ، ެމންބަރުންބޭރުަގއި ތިބި 
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ނިޑޮގނޑީަގއި އިށީްނަނންާވނެެއެވ  .އެ ެމންބަުރްނގެ ގޮ

 

ޖަލްސާތަކުގެ 

 އެޖެންޑާ

މަޖިލީުހގެ ކޮްނމެ ޖަލްާސއެްއަގއިވެސް އެެޖންާޑއެްއ  )ހ( .14

ައދި ެއ ެއޖެންޑާައށް މަޖިީލހުެގ . އޮްނނަްނވާެނެއވެ

 .ުރން އިޙްތިާރމްކުަރންާވނެެއވެރައީސާިއ ެމންބަ

ޖަލްސާެގ އެެޖްނޑާގައި ހިަމނާީނ އެ ޖަްލސާެއްއގަިއ  )ށ(  

ނިްނމުމަްށ ެއދި، ނުަވތަ ކުރުަމށް ެއދި ުހށަަހާޅ 

ައިދ އެކަންަކން ސާފުކޮށް ެއނޭގނެ . ކަންކަމެވެ

މިްނވަރަށް، ައދި އެަކންކަްނ ނިްނމުަމށް ނުަވތަ 

ންާޑގަިއ ެއނގެްނ ކުރުމަްށ ެއދޭ ތަރުތީުބވެސް ެއޖެ

 .އޮްނނަްނވާެނެއވެ

ޖަލްސާެއއްަގިއ ުކރުމަްށ އެިދ ހުަށހަާޅ ކަންކަން، އެ  )ނ(  

ޖަލްސާެގ އެެޖްނޑާގައި ތަރުީތބުކުރާނީ، ައންަނިނިވ 

 .ގޮުތގެަމތިްނނެވެ

 ޙަމްުދ ސަަލވާްތ .1

 ރިޔާަސތުްނ ައްނގާ އެްނގުްނ .2

 ސުވާުލ .3

 ޕެޓިަޝްނ .4

 ބަޔާްނ .5

 ބިލު .6

 މައްސަަލ .7

 ޅާ ކަންކަްނކޮމިޓީން ހުަށހަ .8

 ޤަރާރު .9
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ކޮންމެ ޖަްލސާެއއްެގވެސް އެެޖްނޑާ، އެޖަލްސާައކަށް  )ރ(  

ހާޒިރުެވ ިތބި ެމންބަުރންަނށް ެފްނނަްނ 

 .އޮްނނަްނވާެނެއވެ

ޖަލްސާެއއް ޭބްއވުަމށް ަކނޑައަާޅ ުދވަާހއި ޖަްލސާ  )ބ(  

 ދުަވހަްށވުެރ ިދުގ ުމްއަދތެއް 3އޮްނނަ ުދވަާހ ެދމެުދ 

 އޮްނނާނެަކން ެމންބަުރންަންށ ހިނގާަނމަ، އެަޖލްސާ

އަްނގާިއރު، ެއަޖލްސާެގ އެެޖންާޑވެސް، މަޖިީލުހގެ 

 .ރައީސް، މެންަބުރންަނށް ޮފނުަވްނާވނެެއވެ

 
ޖަލްސާއިން 

އި ނުކުތުމާ

 ވަނުން

 މަޖިލިްސކުރާ މާަލމުްނޖަލްސާެއއް ހިނަގމުްނދަނިކޮށް، ެމންބަރަކު  .15

ިއޙްތިާރމް ޔާސަަތްށ  ިރ،ބޭރަްށ ާދްނވެްއެޖނަމަ، ކޮޅަްށ ެތދުވެ

 ހަމަ އެަފދަިއން، ޖަލްސާެއްއ . ެދިވދާެނެއވެބޭރަށްމަށްަފހު އަދާކުުރ

ހިނގަުމންަދނިކޮްށ، މަޖިލިސްުކރާ މާލަމަްށ ވަްނަނ މެންބަުރވެސް، 

 .އިޙްިތރާމް އަދާުކރުމަްށފަހު، ަވެދވިާދނެެއވެރިޔާަސތަށް 

 

މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއްގައި 

ކުރުން 

ހުއްދަނޫން 

 ންކަންކަ

 

 ގަިއ ެއވަީނ މަޖިލީުހެގ ޖަލްސާެއއްަގިއ 3ެގ ަޖުދވަުލ ަގވާިއުދމި .16

 .ކުރުން ހުްއދަ ޫނން ކަންަކމެވެ

ޖަްލާސއެްއ ކަުމގަިއ ބަލާނީ، އަްނަނނިިވ ސިއްުރ  )ހ( .17 ސިއްރު ޖަލްސާ

ޙާލަތްތަކުަގއި ުކރެވޭ ޖަލްސާ ނުަވތަ ޖަލްާސެއއްެގ 

 .ބައެކެވެ
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ެގ  ބަހުްސމެްއެގކަސަރުކާރުްނ ުހށަހަާޅ  .1   

ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއާޔ ވަުގތު ިސއްރުުކރުމަށް 

 ޖަްލސާ ުނވަަތ ބަުހސް ހިނގާއެުދމުން، އެ 

 ޖަލްސާެގ ބަެއްއ

ަވުގތު ސިއްުރ ބަހުސްގެ ަކމެްއެގ  ހުށަހެޅޭ .2   

ކަންކަުމގައި،  ަމޖިީލހުްނ ފާްސާވ ކުރުމަްށ 

ެގ  ުނވަަތ ޖަްލސާަބހުްސ ިހނާގ ޖަްލާސއެ 

 ްއބައެ

ޖިލީުހެގ ސިއްުރ ޖަްލސާއަކަްށ ަވދެޭވީނ މަ )ށ(  

 ަވނަ ާމއްާދއިްނ މަިޖލީުހގަިއ 75ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ބައިެވރިުވމުެގ ަޙއްޤު ލިބިޭދ ފަރާްތތަކަށާިއ، 

 ބަހުސްކުރެޭވ ކަމަކާ ގުޭޅގޮުތްނ ގަިއއެޖަލްާސ

ސަރުކާރުްނ ެއޖަލްސާއަކަްށ ޮފނުާވ ފަާރތްތަަކށާިއ 

 އަީމްނ ،ރާތްތަކަާށއިމަޖިލީަހށް ޭބނުްނވެެގން ެގންަނ ަފ

ޢާންަމށާއި، މަިޖީލހުެގ ިއދާާރެގ ުމވައްޒަުފްނގެ ތެެރއިްނ 

ނޑަައޅާ މުަވއްޒަފުްނނަެށވެ  .މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ކަ

މަޖިލީުހެގ ިސއްުރ ޖަްލސާއެްއަގިއ ނިްނމޭ ިނންުމންަތއް  )ނ(  

މަޖިލީުހެގ ފަރާުތން ަރސްީމގޮުތްނ ޢާްނމުކުރަްނެދްނ 

ައދި ިސއްރު . ިސއްުރ ކަުމގަެއވެހިމެޭނނީ، ަދއުަލތުެގ 

ޖަލްސާެއއްަގިއ ނިްނޭމ ިނންުމްނތަްއ ރަްސމީޮގުތން 

ފާޅުކުރެުވނު ަކމުަގއިިވއަސް ެއފަދަ ޖަލްސާެއްއގަިއ 

ދެކެޭވ ާވހަކަަތއް ިހމެޭނީނ ަދއުލަުތގެ ސިއްުރ 

 .ކަމުގަެއވެ
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 ިފަޔވައި، މަޖިލިސް އާަދެވގެން އެްއވާ ަދއުރުތަުކގެ ޖަްލސާތައް .18 ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ބޭއްވޭ ޮކްނމެ ޖަލްާސއަކީ ޤާނޫނުައސާސީަގިއވާ ޮގތުެގމަިތްނ 

 .ޚާއްަޞ ޖަލްާސެއކެވެ

 

  ބަހުސްމަޖިލީހުގެ -ދެވަނަ ބައި 

 
ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ފުރުޞަތަށް 

އެދުމާއި 

 ފުރުޞަތުދިނުން

މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއަކަށް ުހށަހެޅިަފިއވާ ަމއްސަލައަާކެމދު  )ހ( .19

ންބަރަކު ބޭުންނވެްއޖެަނމަ، އެަކން، ވާހަަކދައްކަން ެމ

އެެމންބަރަކަްށ ޚާއްޞަކޮށްަފިއާވ މައިްކ ިސސްޓަމް 

އަްތ  ށް އެްނގުާމއެކު،ިއދާީރ މޭަޒމެުދވެރިކޮށް، 

 .އުފުލައިާލނީެއވެ

ބަހުސްކުރެޭވ މަޖިލީުހެގ ޖަްލާސއެްއގަިއ  )ށ(  

ވާހަަކދައްކަްނ އެދޭ މެންަބުރންަންށ މައްސަަލއެްއގަިއ 

ނީ ަހމަހަަމ  ރަީއސް ފުރުަޞުތ ޭދންާވމަޖިލީުހގެ

 .ގޮެތއްަގއެވެ

ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތިން އެްއ ) ށ(މިމާްއާދގެ  )ނ(  

މައްސަަލއަކާެމދު ތަކުރާރުކޮށް ާވހަކަ ދައްަކން ުފރުަޞުތ 

ދިުނމުަގިއ ތަކުާރރުކުރާ ޮކންެމ ަފހަރަކަްށ ވަިކަވުގތެްއ 

ނޑައެުޅމަކަށް މިމާްއާދ ހުަރހެްއ ނާޅަެއވެ  .ކަ

މަޖިލީުހގެ ރައީްސ މެންަބރުްނނަްށ ފުރުޞަުތ ިދނުުމގަިއ  )ރ(  

އުސޫލެްއގެ ގޮުތން ބަަލްނވާނީ، މެންަބރުްނ 

. ވާހަަކދެއްކުަމްށ އެދިަފިއވާ ތަރުތީުބގެ ަމްއޗަށެވެ
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ނަަމވެސް ވާހަަކދެކެެވމުްނދާ މަްއސަލައެްއގައި، ކުިރްނ 

ވާހަަކދައްކާފަިއާވ ެމންބަރަުކ ވާހަކަެދްއކުމަްށ 

އަިދ ަބހުްސ ކުިރއަްށގެްނިދޔުަމށް ނަމަ، އެިދއްެޖ

ފަސޭހަާވނީ، ެއ ެމންބަަރްށ ުފރުޞަުތ ދިުނމުްނކަމަްށ 

މަޖިލީުހގެ ަރއީސަށް ފެިނއްެޖނަމަ، ައލަށް 

ވާހަަކދެއްކުަމްށ ެއދިފަިއާވ މެންބަރަަކށް ުފރުޞަުތ 

 ެމންަބރަްށ އްކާފަިއވާދިުނމުގެ ުކރިން، ކުރިން ވާހަކަަދ

 .ފުރުޞަުތ ދެިވާދނެެއވެ

 

ޖަލްސާތަކުގައި 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

 އަދަބު

ވާހަަކދެއްކުަމށް ބޭނުްނާވ ެމންަބރު ވާހަަކދައްކާީނ ެއ  )ހ( .20

މެންބަެރްއގެ ަމިއކް ސިސްޓަމް ޭބނުންކޮްށެގން، ކޮޅަްށ 

 ވާހަަކދެއްުކމަްށ ުހރެތެުދވެކޮޅަްށ. ހުެރެގންެނވެތެުދވެ

 ަމޖިލީުހގެ ަރީއސްެގއުޛުރުެވރިާވ މެންބަރަުކ 

ަދއާއެކު، ކޮޅަށް ނުެތުދވެ ވާހަަކދެއްުކމަކީ ހުއް

 .ހުއްދަަކމެކެވެ

 ޭއނާާއއި ަމިޖލީހުެގ ަވުގތުމެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަުމްނދާ  )ށ(  

 .ރައީާސދެެމދު އެްއވެސް ހުރަެހއް ުހރެެގންުނވާެނެއވެ

 ހުަށހެޅިަފއިާވ ބިނާކުަރްނވާީނމެންބަުރްނގެ ާވހަކަ  )ނ(  

 .އެްއގެ ަމއްޗަށެވެމައްސަަލ

މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސތަކުގަިއ ެމންބަުރން ާވހަކަަދއްކަްނވާީނ  )ރ(  

އިސްލާްމދީުނެގ ައސްލުތަކާ ޚިާލފުުނވެ، ިދވެހިާރއްޭޖަގިއ 

ބަސްމޮެށ ުއުޅމުެގ އަދަުބތަކަށް ުޙރުަމތްތެިރކޮްށ 

 މަޖިީލހުެގ ެއއްވެްސ ެމންބަެރްއގެ ަމޖިީލހާއިހިތަިއެގން، 
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 ނާްނނާޭނ ޢިއްޒަާތއި ަކރާމަަތށް އުިނކަމެއް

 .ގޮުތގެަމތިން، ޖަްލސާގެ ރިޔާަސތާ މުޚާޠަބުކޮެށވެ

މަޖިލީަހށް ފޮުނވާ ިލުޔންތަކާިއ ަމޖިލީުހން ފޮނުާވ  )ބ(  

ލިޔުްނތަކާިއ ަމިޖލިސް ެމުދވެރިޮކށް އެކިފަރާތްަފާރތަށް 

ިމ ފޮނުާވ ިލުޔންަތއްވެްސ ިލޔެަފިއ ުހންަންނވާނީ، 

ލާ ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ުއސޫ) ރ(މާްއދާެގ 

 .ތަޢާރުުޟުނވާ ޮގތަެށވެ

މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާތަކުަގއި ަދއްކާ ވާހަަކއިަގއި،  )ޅ(  

މެންބަެރްއެގ ނަްނަގންަނން ޖެހިްއޖެަނމަ 

ިޢއްޒަްތތެިރ " ،ނަްނގަްނނަްނާވނީ، އިޙްިތރާާމއެުކގައި

 . ިމހެްނެނވެ")ެދން އެެމންބަރެްއެގ ަނން(މެންބަރު، 

 މެްނބަަރްށ ޅިއްަސލަ ހުަށހެމަމަޖިލީުހގަިއ ބަުހސްކުރެވޭ  )ކ(  

ެއމައްސަަލއަާކމެުދ ެއންމެަފުހ ބަސް ނުަވތަ ަފރާަތްށ 

 .ޭދްނވާެނއެވެަމޖިލީުހގެ ރަީއސް ބުނުުމގެ ުފރުަޞތު 

ުނވަތަ ފަާރތަްށ މައްސަަލ ހުަށެހޅި ެމންބަރަްށ  )އ(  

  ެއ،އެްނމެފަހު ބަްސ ބު◌ުނުުމގެ ުފުރޞަތު ދިުނމާއެކު

 .އެވެިނމުީނބަުހސް މައްސަަލއިެގ 

ަމޖިީލހުެގ ަމށް ގެ ަވގުތު ިނމުނީކަހުސްމައްސަަލއެްއގެ ަބ )ވ(  

ނިާޒމާބެހޭ ނުކުާތެއްއ ެއންުގމަށްފަހު، ރައީްސ 

ދެއްުކމުެގ އިތުުރ ާވހަކައެްއގޮުތން މެުނވީ  ހުށަހެުޅުމގެ

 .ފުރުޞަެތއް ޯންނނާެނއެވެ
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ވާހަކަދައްކަމުން 

ދަނިކޮށް 

އިށީންނަންޖެހު

 ން

ހަަކދައްކަުމްނ ަދިނކޮށް ައންަނިނިވ ފަަދ ކަެމއް މެންބަރަުކ ާވ .21

ަދްއކަމުންިދަޔ ވާހަަކ ުހއްޓާލައި، ދިާމވެްއޖެަނމަ، އެެމންބަރަުކ 

 .އިށީްނަނންާވނެެއެވ

ްއދާެގ ދަުށން މެންަބރެއްެގ ަވނަ ާމ 22ގެ ަގވާިއުދމި )ހ(  

 .ހުއްޓާުލމަްށ މަޖިީލުހގެ ަރީއސް ެއންުގންވާހަކަ 

 .ުކ ނިާޒމާބެޭހ ނުުކތާއެްއ ެނުގންއެހެްނ ެމންބަރަ )ށ(  

 .މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ޮގނޑިްނ ެތުދުވން )ނ(  

 

 މެންބަރަކު 

 ދައްކަމުންގެންދާ

ވާހަކައެއް 

 ހުއްޓާލުމަށް

 އެންގުން

މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގަިއ ެމްނބަރަކު ަދއްކަުމންާދ  )ހ( .22

ވާހަކަެއއް، ައންަނނިިވ ސަަބބުތަކުގެ ތެރެިއްނ 

ހުއްޓާލުަމށް ަމޖިލީުހގެ ަރީއސަށް ، ސަބަބަކާހުރެ

 .އެްނގިާދނެއެެ◌ވެ

އިސްލާްމދީުނެގ އަސްލަކާ ޚިލާުފާވ ޮގތަްށ  -1

 ދައްކާ ާވހަކައަކަްށވުން؛

މަޖިލީުހގަިއ ވާހަަކދެއްކުުމެގ ައދަުބަތއް ަކމަްށ  -2

ގަިއ ަބޔާންކުާރ ކަމަކާ ތަޢާރުުޟާވ ަގވާިއުދމި

 ގޮަތށް ދައްާކ ާވަހކައަކަށްުވން؛

ސާއެްއގަިއ ަދއްކައިެގްނ މަޖިލީުހެގ ޖަްލ -3

 ވަަނ 23 ެގަގާވއިުދނުާވނެ ކަަމްށ މި

 ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ަފދަ މާްއދާަގިއ

 ވާހަކައަަކށްުވން؛

އެެޖންޑާަގއި ހިެމނިެގންާވ ކަމަާކ ުގޅުެމްއ  -4
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 .ނެތް ޮގތަްށ ަދއްކާ ާވހަކައަކަްށވުން

ެގ ަދށުން، ެމންބަރެްއެގ ވާހަަކ ) ހ(މި ާމްއދާެގ  )ށ(  

ަމޖިީލހުގެ ަރއީސް އަްނގާަނމަ، ެއވާހަކަެއްއ ހުއްޓާލުަމށް 

 ަހވާާލދީ، ގަާވއިާދިމ ، ހުއްޓާލުަމށް ައްނގާ ސަބަބު

 .މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ސާފުކޮްށ ބަާޔްނކުރަންާވނެެއވެ

ެގ ަދށުން، ެމންބަރެްއެގ ވާހަަކ ) ހ(މި ާމްއދާެގ  )ނ(  

ހުއްޓާލުަމށް މަިޖލީހުެގ ަރއީްސ ައންަގއިިފނަމަ، ެއ 

 . ިއށީްނނަްނވާެނެއވެމެންބަރަުކ

މެންަބެރއްެގ ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން، ) ހ(މިމާްއާދގެ  )ރ(  

މެންަބަރކަށް ަމޖިލީުހގެ ރައީސް ވާހަކަ ހުއްޓާުލަމށް 

ެއ މެންަބަރކު ބޭުނންކުރަުމންިދަޔ  އަްނގައިިފނަމަ،

 .ލަންާވނެެއވެ ަކނާޑިއާދރީ މޭުޒންެގ އަުޑ މައިކު

 

ޖަލްސާއެއްގައި 

ދައްކައިގެން 

 ވާނެ ވާހަކަނު

މަިޖލީުހެގ ، ފަަދ ާވހަކައަީކތިރީަގިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ  .23

 .ދެއްުކްނ ހުްއަދނޫްނ ާވަހކައެވެޖަލްސާެއއްަގއި ެމންބަރުްނ 

ޢާންމުކޮްށ ެއްނމެްނނަށް އެނޭގގޮަތށް ާހމަކޮށްަފއިާވ  )ހ(  

ފަުރދަަކްށ މަޢުލޫާމތު ިފޔަަވއި ެއހެްނ މަުޢލޫމާތު، 

ބުެނ  ިދން މަޢުޫލމާތެްއެގ ޮގތުަގއި ހަވާާލދީ، ެއއީ، އޭާނ

  .ވާހަަކދެއްކުން

 .ހިނގަުމންާދ ަޝރީޢަތަކާ ގުޭޅގޮުތން ވާހަަކދެއްކުން )ށ(  

މަޖިލީުހެގ ުނަވތަ ެމންބަުރްނެގ ޢިއްަޒތަްށ ުނވަަތ  )ނ(  

ކަރާމަތަްށ ުއނިކަްނ ައންަނ ފަަދ ޢިާބރާްތ 
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 .ބޭނުންކޮްށެގން ަދއްކާ ވާހަކަ

 

 ބަހުސް

 ކުރުމަށްފަހު

ނިންމަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ަގއި އެެހން ޮގތަކަްށ ަގވާިއދުމި ، އަްނނަިނވި ކަްނކަމަކީ .24

ބަޔާންކޮްށފަިއނުާވހާ ހިނދަކު، ުނވަަތ މަޖިލީުހްނ އެހެްނ ގޮތަަކްށ 

ނޑަނާާޅހާ ިހނދަކު، މަޖިލީުހަގިއ  ބަހުސްކުރުަމށްަފހުަގިއ ެމނުވީ، ކަ

 .ގޮެތއް ނިްނމަިއެގންާވނެ ަކންކަމެްއ ޫނނެވެ

 ހުަށެހޅިފަިއވާ މައްަސލައެްއ ކޮމިީޓއަކަްށ ށްމަޖިލީަހ )ހ(  

 .ންފޮނުުވ

ުހށަހަޅާަފއިާވ   ެއއް،ކޮމިޓީއަކުްނ ުހަށހަޅާފަިއާވ ރިޯޕެޓ )ށ(  

 .ގޮަތށް ފާސްކުަރްނ ފެްނނަކަމަްށ ެބލުން

 .ކުރިން މަޖިީލހުްނ ަނގާފަިއާވ ވޯެޓްއ ބާޠިލުކުރުން )ނ(  

 . ިނންުމންބިލެއްެގ ެދަވނަ ިކޔުްނ )ރ(  

 . ނިްނމުންބިލެއްެގ ިތންަވަނ ކިުޔން )ބ(  

 .ކޮމިޓީއެްއ ޮހވުން )ޅ(  

 ހުއްޓުމަަކްށ ެގަނއުްނ ެގ ތެެރއިްނ އެްނގުެމްއަގވާިއުދމި )ކ(  

 .ނުަވތަ ބާޠިލުުކުރން

މަޖިލީުހގެ ޤަަދރާއި ބާރު ެދމެހެއްުޓމާ ގުޭޅގޮުތްނ  )އ(  

 .މާެމދު ގޮެތއް ނިްނުމންހުށަހެޭޅ ކަންަކ

އި ަމިޖލީހުގެ އިްމތިާޔޒާިއ މެންބަުރްނގެ ސުލޫކާ )ވ(  

 . ިނންުމންއްތަެބހޭ މައްަސލަމެންބަުރްނގެ އިްމތިޔާޒާ

މަޖިލީުހގެ ިލޔެިކޔުާމއި، ުމދަލާިއ، މުަވއްޒަފުްނާނއި،  )މ(  

ޖަލްސާތަކާއި، ކޮމިީޓތަކުެގ ބަްއދަުލވުްނތަކާއި، 

ހެޭޅ މަސައްކަާތއި، މަޖިލީުހެގ ބާާރުގޅޭ ގޮުތން ހުަށ
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 . ިންނމުންްއތަމައްސަަލ

 
 ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ  -ތިންވަނަ ބައި 

 

ނިޒާމާބެހޭ 

މައްސަލަ 

 ނެގުން

މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގައި، ާޤނޫުނއަސާސީާއ ޚިލާފަްށ  )ހ( .25

ޚިލާފަްށ ކަެމއް ހިނގަުމްނދާކަަމްށ  ަގވާިއދާިމ ނުަވތަ 

ން އެްއވެްސ ެމންަބރަކަށް ެފނިްއެޖަނމަ، ވަުގތުްނ ެއކަ

މިަފދަ ކަމެްއ . މަޖިލީުހެގ ަރީއސަށް އަްނަގންާވނެެއވެ

" ިނޒާމާބެޭހ ނުކުާތެއއް"މަޖިލީުހެގ ރަީއަސށް ައްނގާީނ 

 .ައތްއުފުލާަލިއގެްނނެވެ، މިހެްނ ބާަރށް ުބނެ

ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން، ނިާޒމާެބހޭ ) ހ(މި މާްއދާެގ  )ށ(  

ނުކުތާެއއް ެމންބަރަކު ުހށަަހޅަން ެއދިްއެޖނަމަ، 

ަވގުތަުކ ހިނަގމުްނދާ ކަެމއް ަވގުުތން މެދުަކނާޑލައި، އެ

އެ ނުކުތާެއްއ ހުަށހެޅުުމެގ ފުރުޞަތު، މަިޖލީހުެގ 

 އެ ިނޒާމީ  ައދި.ރައީސް އެެމންަބރަކަށް ދޭްނވާެނެއވެ

ގޮެތއް ަކނޑަައަޅއި، ަރއީްސ ނުކުތާާއމެުދ މަިޖލީހުެގ 

އިޢުލާނުކުުރމަށްަފހުަގއި ެމުނވީ، ޖަލްސާަގއި އެަވގުުތ 

 .ހިނގަުމންިދޔަ ަކމަކަށް ރުޖޫަޢެވެގންުނވާެނެއވެ

ގަިއާވ ޮގުތގެމަިތން، ނިޒާމާެބޭހ ނުކުާތ ) ށ(މިމާްއާދެގ  )ނ(  

ހުށަހަަޅން ުފުރޞަތު ދިުނމުން، އެެމންބަރަކު ެތދުވެ، 

ިޚލާފަްށ  ގަާވިއދާިމ ޤާނޫނުައސާސީާއ ނުަވތަ 

ހިނގަުމންދާަކމަްށ، އެެމންބަރަކަްށ ފެުނނު ކަެމއް، 

 ިމމާްއާދގައި ަބޔާންޮކށްަފއިާވ .ަހށް ުހށަަހޅާނީެއވެމަޖިލީ
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ގޮުތގެަމތިްނ ިނޒާމާބެހޭ ނުކުާތއެއް ފާަހގަކުެރވޭނީ، 

 .އެަވގުތަުކ ިހނަގމުްނދާ ކަމަާކ ުގޭޅގޮުތންެނވެ

ނިޒާމާެބހޭ ަމްއސަލައެްއ ިނންުމމުަގއި މެންބަުރންެގ  )ރ(  

. ލަފައެއް މަިޖލީހުގެ ަރީއސަށް ޯހދިާދނެެއވެ

ަމވެްސ އެަފދަ ކަމަކަށް ަމިޖލީހުަގިއ އެހެްނނަ

 .ބަހުސްކުރުެމއް ޯނންާނނެެއވެ

މަޖިލީުހގެ ނިާޒީމ މައްަސލަތަްއ ިނންމުުމެގ ެއންމެ ފަުހ  )ބ(  

ނިޒާީމ ަމއްސަަލއެްއ . ބާރަކީ ަމޖިލީުހެގ ރައީެސވެ

ނިްނމުުމގަިއ މަޖިީލުހެގ ރައީްސ ސަބަުބ 

ުމަގއި، އަިދ ސަަބބު ބަާޔންކުރު. ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

. އެސަބަބާ ަޙވާލާެދވޭ ަމސްަދރުވެްސ ބަާޔންކުރަްނވާެނެވ

މަޖިލީުހެގ ަރއީްސ ނިޒާީމ މައްސަަލއެްއ ނިްނމުމަްށަފހު، 

އެިނންިމ ިނންުމމުެގ ަމއްޗަްށ އިތުުރ ަމއްސަަލއެްއ 

ހުށަހެުޅުމގެ ފުރުޞަެތއް، ނުަވަތ ިއތުުރ 

 .ބަހުސެއްކުުރމުެގ ފުރުޞަެތއް ޯންނނާެނއެވެ

 

 

 

  ސުލޫކީ ކަންކަން-ވަނަ ބައި ހަތަރު

 
މެންބަރުންގެ 

ޢަމަލުތައް 

ބަހައްޓަންވީ 

މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ވާހަަކދައްަކުމންދާ ަދނޑިަވޅެްއގަިއ  )ހ( .26

މެންބަުރން ކޮަޅްށ ތެުދވެ ުއޅުާމއި މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއަށް 

އުނދަޫގެވދާެނ ަފަދ ގޮތަކަްށ ވާަހކަދައްާކ 
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 .ހަދަިއެގންުނާވނެެއވެ ގޮތް

މެންބަރަުކ ވާހަަކދައްކަުމންާދ ަދނިޑވަެޅއްަގިއ  )ށ(  

އެެމންބަރަކާ ިރޔާސަާތ ދޭތެެރިއން ހުރަސްކުުރމާިއ 

އެެމންބަރަކަްށ އުނަދގޫކުރުމާިއ ެއެމންބަރަުކ 

ވާހަަކދެއްކުްނ ުކރިއަްށގެްނިދޔުަމްށ ހުރަްސއެޭޅ ފަދަ 

 ކަމެއް، ނިާޒީމ ނުކުތާެއއް ެނގުުމގެ ގޮުތން ނޫްނ

 .ންުނވާެނވެގޮެތއްަގއި ޮކށްެގ

 ،މަޖިލީުހގަިއ ހިނގަުމްނދާ ަމއްަސލައެްއގައި )ނ(  

އް އޮތް ުނވަަތ މަޞްަލޙަތެ ޒާތީ  ީސދާމެންބަެރްއގެ

ުނވަަތ ްއ އޮްތ ެމންބަރަުކ ަމޞްލަޙަެތމާީލ ސީާދ 

ްއ ަމޞްލަަޙތެއަދާކުރާ ވަޒީާފައކާ ނުަވތަ މަޤާަމކާގުޅޭ 

 .އެވެއެަމއްސަލަިއގަިއ ވޯުޓ ީދގެްނުނވާެނއޮތް މީހަކު، 

 

މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްގެ 

އަމުރަށް 

މެންބަރުން 

 ކިޔަމަންވުން

މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެއް ެދމިއޮްތހާ ހިނދަކު، މަޖިީލހުެގ  )ހ( .27

ެއްއޮގތްާވ  ގަާވއިާދާޤނޫުނއަސާސީާއއި ިމރައީސް 

މެންަބުރްނ ގޮުތގެަމތިްނ ކުރާ ކޮންެމ ައމުރަކަށް 

 .ފުރިހަަމއަްށ ކިަޔަމންާވންާވެނއެވެ

ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން މަިޖލީހުގެ ރައީސް ކުާރ ަގވާިއުދމި )ށ(  

އަމުރަަކށް މެންބަރަުކ ކިޔަމަްނުނވެްއޖެަނމަ، 

ްށ މަޖިލީުހގެ ަރީއސް އެ ެމންބަރަކަ◌ަކިޔަމަްނުވމަށް، 

 މިަކމަްށ ަމޖިލީުހެގ ރަީއްސ .ނަސޭޙަްތތެިރވާްނވާެނއެވެ

ިޢއްޒަތްެތރި މެްނބަުރ "ބޭނުންކުާރނެ ޢިބާރާތަކީ 

ްށ ޙުުރމަްތތެރިކޮްށ ހިއްެތވުަމްށ ގަާވއިަދ
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 ".ނަސޭޙަްތތެިރވަން

ގަިއާވ ަފދަިއްނ ) ށ(މި މާްއާދެގ  )ނ(  

ނަސޭޙަްތތެިރވުުމންވެްސ މެންބަރަުކ 

ކިޔަމަްނުނވެްއޖެަނމަ، ަމޖިލީުހެގ ަރއީްސ ޭއނާއަްށ 

 މިކަމަްށ މަޖިލީުހގެ ަރއީްސ .އިންޒާރުުކރަްނވާެނއެވެ

ތްެތރި މެްނބަުރ ިޢއްޒަ"ބޭނުންކުާރނެ ޢިބާރާތަކީ 

ގަާވއިަދްށ ޙުުރމަތްެތރިކޮްށ ިހއްެތވުމަްށ އަިދވެްސ 

 ".ެދން ޖެޭހީނ ަނން އިްއވަން. އެއްަފހަރު ަދންަނވަން

ގޮުތެގަމތިން، ަގއިވާ ) ނ(މި ާމއްާދެގ  )ރ(  

އިންޒާރުުކރުުމންެވސް، އެެމންބަރަުކ 

ކިޔަމަްނުނވެްއޖެަނމަ، ަމޖިލިްސ ދޫކޮްށފަިއ ިދޔުަމްށ 

ރަކަށް އެްނގުުމގެ އިްޚތިޔާުރ ަމޖިލީުހެގ އެެމންބަ

 .ރައީސަްށ ލިިބގެްނވެެއވެ

މަޖިލިސް ދޫޮކށްިދޔުަމށް ެމްނބަރަކަށް ެއންުގމަްށ  )ބ(  

އަުޅަގނުޑ "މަޖިލީުހގެ ރައީްސ ބޭނުންުކރާނެ ިއބާރާތަކީ 

މަިޖލީހުަގއި އެެމްނބަރެްއ ހިެމިނެގންާވ (މިއިްއަވނީ 

ެމންބަރު ްތތެރި ޢިއްޒަ، )ދާއިާރގެ ަންނ އިްއވާަފއި

 ."ންގެ ަނ) މެންބަުރެގ ަނން އިްއވާފައި(

ގަިއވާ ގޮުތެގމަިތން މަޖިލީުހެގ ަރއީްސ ) ބ(މި ާމްއދާެގ  )ޅ(  

މެންބަެރްއގެ ަނން އިްއަވއިފިަނަމ، ެއ ެމންބަރަަކށް، 

ބަިއވެިރއެްއ ާބކީ އޮތް ަބއިަގއި އެޖަލްާސގެ 

ސާ ޫދކޮްށ އަިދ ެއމެންބަރަުކ ަވގުުތން ޖަލް. ނުެވވޭެނެއވެ

 .ދާްނވާެނެއވެ
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ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން، ަމޖިލީުހެގ ) ބ(މި މާްއދާެގ  )ކ(  

ރައީސް، މެންަބެރއްެގ ަންނ ިއްއވުުމން، އެެމންަބރަކު 

ޖަލްސާ ދޫކޮށް ދިުޔމަށް އިންާކުރކޮށްފިނަމަ، މަިޖލީހުެގ 

ކަރާމަތަްށ ުއނިކަމެްއ ާންނނާެނ ޮގތެްއެގމަތިްނ 

މާަލުމން ެނރުުމގެ ާބރު، އެެމންބަރަކު ަމިޖލިސްކުރާ 

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިިބގެްނވެެއވެ

މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެއް ުކރިައށްެގންެދެވން ނެްތ  )އ(  

މިްނވަރަްށ ަމިޖލީހުގެ ނިާޒމު ގެއްިލއްޖެކަަމްށާވނަމަ، 

މަޖިލީުހެގ ޖަލްާސ ެއހެްނ ވަުގތަަކށް ފަސްުކރުުމެގ ބާރު 

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިިބގެްނވެެއވެ

 

 ށް މަޖިލީހުން ދޭ ޖަވާބުރިޔާސީ ބަޔާނަ .5

 

ރިޔާސީ 

ބަޔާނާމެދު 

 ބަހުސްކުރުން

ކޮންެމ ައހަރެްއެގ ަމޖިލިްސ ހުޅުަވއިޭދ ޖަްލސާގައި،  )ހ(.28

ރިޔާީސ ބަާޔުނގަިއ އިްއާވ ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ 

ަމޖިލީުހގަިއ  ސިޔާަސުތތަކާމެުދއެކުލެިވގެްނާވ 

ަމޖިލީުހްނ ޭދ ިރޔާީސ ބަާޔނަްށ  ފަުހ،ބަހުސްކުރުަމށް

ެގ ުފރަތަަމ ެއއަހަެރއްމަޖިލީުހެގ މަށް، ޖަވާބު، އެކުލަވާުލ

ދައުުރެގ ފުަރތަަމ ޖަލްާސ މަޖިީލހުެގ ަރއީްސ ާޚއްަޞ 

 .ކުރަންާވނެެއވެ

މުެގ އެކުލަާވލުަޖވާބު ޭދ ރިޔާީސ ބަާޔނަްށ މަޖިީލހުްނ  )ށ(  

ބަހުސަށް، ފުަރތަމަ ދަުއރުެގ ފުރަަތމަ ޖަލްާސ 

 ަބާޔންކުިރަގއި ) ހ( ާމއްާދގެ ޚާއްޞަކުުރމަށް މި
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ހުަށހަޅަްނޖެިހފައިާވ މަޖިީލަހށް ޮކްނމެހެްނ ނަަމވެސް، 

އޮތްަކަމށް ނުަވަތ ެއޖަލްސާަގިއ ކޮްނމެހެްނ ކަމެްއ 

ކުރަންެޖހިފަިއވާ އެހެްނ ަމސައްަކތެްއވާކަމަްށ ަމިޖލީހުެގ 

ިރޔާީސ ބަޔާަނށް މަޖިީލުހން ޭދ ރައީސަްށ ެފނިްއޖެނަމަ، 

އެހެްނ ޖަލްާސއަކަްށ އެަދއުުރގެ  ޖަވާުބގެ ަބހުްސ

ފަސްކުރުުމެގ އިޚްިތޔާުރ މަޖިލީުހެގ ރައީސަްށ 

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

ރިޔާީސ ަބޔާަންށ ަމޖިލީުހްނ ޭދ ަޖވާބު، ަމިޖލީހުން  )ނ(  

ނޑައަާޅ ޮގތެްއގެ ަމތިްނ އެުކލަވާލުުމން، ަމިޖލީހުެގ  ކަ

ރައީްސެގ ރަސްީމ ިލޔުމަކުން، ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔައްށ 

 . ަޖވާުބ ފޮުނަވންާވނެެއވެއެ

މަޖިލީުހން ިރާޔސީ ބަާޔނަށް ފޮނުާވ ަޖވާބު ތަްއޔާުރ  )ރ(  

ނަޑއަާޅ   ެމންަބރުްނގެ 4ކުރާނީ ަމޖިލީުހން ކަ

/ ައދި ަޖވާބު ބިނާކުރާީނ ަދއުަލތުގެ . ކޮމިޓީއަކުްނނެވެ

ގަުއމުެގ ކަންަކމާ ގުޭޅގޮުތްނ ރިާޔސީ ަބޔާުނގަިއ 

ނުޑ ިސ ާޔސަތުތަކާެމުދ ެމްނބަރުން ހިމަުންއވާފަިއާވ މަިއގަ

 .ފާޅުކުރަްއވާ ިޚޔާުލތަކުގެ މައްަޗށެވެ

 

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަރުތީބު .6

 

މަޖިލީހުގެ 

 މަސައްކަތް

ނުޑ  )ހ(.29 މަޖިލީުހގެ ަމސައްކަތް ެބިހގެްނވަނީ، މަިއގަ

ެއއީ، ސަރުކާުރްނ ހުަށހަޅާ ަކްނކަމާއި، . ދެބައަކަެށވެ

 .ަހޅާ ކަންކަުމެގ ަމްއޗަށެވެމެންބަުރން ހުަށ
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ގަިއާވ ކަންކަުމެގ އިުތރަށް، ވަީޒރުންާނ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ށ(  

ިއމްިތޔާުޒެގ ަމއްސަަލ ުހށަހެުޅމާއި، ސުވާލުކުރުާމއި، 

 ހުަށހެުޅމަކީވެްސ މަިޖލީހުެގ ެޕިޓޝަްނޢާންުމންެގ 

 .މަސައްކަުތެގ ތެޭރގަިއ ިހމެޭނ ކަްނކަމެވެ

ހިެމނެނީ، ޅާ ކަންކަުމެގ ތެޭރގައި ސަރުކާރުން ހުަށހަ )ނ(  

 .ވެމެއަްނނަިނވި ަކންަކ

 ބިލު -1   

 މައްސަަލ -2   

 ކޮމިޓީން ހުަށހަޅާ ކަންކަްނ -3   

 ޤަރާރު -4   

ިހމެެނނީ، މެންބަުރްނ ހުަށހަޅާ ަކންކަުމެގ ތެޭރަގއި  )ރ(  

 .ވެމެއަްނނަިނވި ަކންަކ

 ބިލު -1   

 މައްސަަލ -2   

 ޤަރާރު -3   

 

މަސައްކަތުގެ 

ތަރުތީބު 

ނޑައެޅުން  ކަ

 ުހށަހަަޅމުްނގެްނދާެނ މަަސއްކަްތތަްއ ،މަޖިލީުހެގ ަދއުަރކަށް )ހ(.30

ަގިއ ަވނަ ާމްއދާ 112ެގ ގަާވިއދުތަރުތީބު ަކނޑަައޅާނީ، ިމ

ބަޔާންކުާރ ަމސައްކަުތ ކޮިމޓީެގ ަމޝްަވާރއާއެކު، 

 .މަޖިލީުހެގ ރައީެސވެ

ތުެގމަިތން ަމިޖލީހުެގ ަގއިާވ ޮގ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ށ(  

ެގ ަގާވއިުދމަސައްކަުތެގ ަތރުތީބު ަކނޑަެއޅުމުަގއި، މި
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 . އަްށ ރިޢާަޔތްކުރަްނވާެނއެވ1ެޖަުދވަލު 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ަވގުުތގަިއ،  )ނ(   ސަރުކާރުެގ މަަސ◌ައްކަތަްށ ކަ

ކުރިއަްށގެްނިދޔުަމށް ހިަމނާަފއިާވ ސަރުކާރުެގ ކަމެއްެގ 

 ިހނެދއްަގިއ ބަދަުލ ޖެ ަސރުކާރުން އެިދްއ،ތަރުތީަބށް

ިތޔާރު މަޖިީލހުެގ ރައީްސ ސަުރކާަރްށ ޚްގެަނއުުމގެ އި

 .ދޭްނވާެނެއވެ

މެންބަުރްނ ުހަށހަޅާ ަކންކަްނ ަމޖިލީަހށް ުހށަހެޭޅނީ  )ރ(  

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިބޭ ތަުރތީބަުކންެނވެ

މަޖިލީުހެގ މަސައްކަްތތަްއ ވަކި ދައުރަަކްށ  )ބ(  

ކުއްިލއަކަްށ ހިނގަުމންަދނިކޮށް، ، ތަރުތީބުކުެރިވގެން

ްށ ކަދިާމވާ ުމހިްނމު ކަމަކާ ގުިޅގެން، މަޖިލީުހގެ ރަުއޔަ

ުނަވތަ ަމޖިލީހުން ޮގތެްއ ނިްނމަިއދިުންނ އެިދ އެދި، 

ެވއްެޖ މައްސަަލއެްއ ުހށަހެުޅމަށް ސަުރކާރުން ޭބނުްނ

 ެއހެްނ ކަންކަްނ ުހްއޓުމަށްފަހު، ހިނދެްއގައި،

 ސަުރކާރުްނ ކަްށުޅުމގެ ފުުރޞަތައެމަްއސަލަެއއް ހުށަހެ

 ަސުރކާރަްށ  މަޖިލީުހެގ ރައީްސއެިދއްެޖނަމަ، އެުފރުޞަުތ

 .ދޭްނވާެނެއވެ

 
 

 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން .7

 
ވަޒީރުންނާ 

ސުވާލުކުރުމުގެ 

 ވަގުތު

މިއީ، ާޢްނުމ އުސޫެލްއެގ ޮގތުން، ަޖލްސާއެްއގެ  )ހ(.31

ން، ެއންެމ އެެޖންޑާަގިއ ހިެމނިެގންާވ ަކންކަުމެގ ތެެރއި

 އި،އެއީ، ޖަލްާސގަ. ކުރިއަށް އެެޖންާޑކުރެވޭ ކަްނތަކެެވ
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ޙަމްުދ ސަަލވާްތ ކިަޔވަިއ ިނމި، ެމންބަރުްނެގ ހާޒިީރ 

ބަލައި، ހާޒިުރވެ ތިބި ެމންބަުރންެގ އަަދދު އިޢުާލުނކޮށް، 

ރިޔާަސތުން އަްނގަްނޖެހޭ އެޫނންެވސް އެްނުގންތަްއ އަްނާގ 

އޮްނނަ ަވގުތު، ޖަްލސާެގ ުސވާލުކުރުަމށް . ނިމުުމްނނެވެ

ދިެގްއ  ިމނެޓަްށވުެރ އުޫސލެއްެގ ގޮތުްނ 30ފުރަތަަމ 

 .ނުކުރެޭވނެެއވެ

ގަިއ ބުެނވިިދަޔ ކަންކަމަީކވެސް، ) ހ(މި މާްއދާެގ  )ށ(  

ދިުގމިުނން ސުވާލުކުރުަމްށ ޮއންަނ ފުރުޞަުތެގ 

ނޑިެގންާދ ައދި ސުވާލުކުރުުމގެ ަވގުތަކީ، .  ަކންކަެމވެނެކެ

 ސަރުކާރާިއ ެމންބަރުްނެގ ަކންކަމަްށ މަޖިލީުހގަިއ

ނޑައެޭޅ  ނޑައެޭޅ ވަުގުތެގ ތެެރއިން، ސަރުކާރަްށ ކަ ކަ

ނިޑެގންާދ ަވގުތެެކވެ  .ވަުގތުްނ ކެ

 

މަށް ސުވާލުކުރު

 ނޯޓިސް ދިނުން

މެންބަރަަކށް ވަީޒރަކާ ުސވާލުކުރެޭވނީ، ަމޖިލީުހެގ ަރއީްސ  )ހ(.32

ޓިްސ ސުވާުލގެ ނޯުކރަން ޭބނުްނާވ މެުދވެރިކޮށް، 

 ުދވަުހެގ ުމްއދަުތ ދިުނަމށްފަހު، 14ފޮުނަވއި، ލިޔުމަުކން 

ިމ މުްއދަުތ ގުުނމުަގއި، . މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގަެއވެ

 .އްެވސް ިހމެޭނނެެއވެރަސްމީ ަބްނދު ުދވަސްަތ

ެގ ަދށުްނ ުސވާުލެގ ނޯޓިްސ ިދުނމުަގއި، ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ށ(  

ކަްށ ޭދީނ ވަިކ މެންބަރަކު ުކރަްނ ބޭނުްނވާ ޮކންެމ ސުވާލަ

 .ނޯޓިހެެކވެ

މެންބަރަުކ ވަީޒަރކާ ކުރަން ޭބުނން ުސވާލުެގ ޯނޓިސް  )ނ(  

 ފޮުނަވންޖެޭހ އްމަޖިލީުހެގ ިއދާާރއަށް ލިބުުމން، އެސުވާެލ
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ިލުޔމުްނ އެސުވާެލއް  މަޖިލީުހގެ އިާދރާިއން ށްވަޒީަރ

 .ފޮނުަވްނވާެނއެވެ

 

ސުވާލުގެ 

ނޯޓިހުގައި 

ހިމެނެންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ދޭ ުސވާލުެގ ނޯިޓހުަގިއ  ެގ ދަުށންވަަނ ާމއްާދ 32ގެ ަގވާިއުދމި.33

 .އަްނނަިނވި ަކންަކން ިހމަަންނވާެނެއވެ

 ؛ސުވާލު ެވވޭ ވަީޒރުެގ ފުރިަހމަ ަނމާއި ރަސްީމ ަމާގމު )ހ(  

ކުރަން ބޭުންނާވ ސުވާލު ނުަވަތ ސުވާލުތަުކގެ ފުރިހަަމ  )ށ(  

 ؛ޢިބާރާތް

ަމޖިލީުހގައި ިހމެޭނ ސުވާލުކުރާ މެންބަރު،  )ނ(  

 ؛ހައިސިްއަޔތާއި، އެެމންބަރެްއެގ ަނމާއި ސޮއި

 ؛ތާރީޚް )ރ(  

އަނގަބަުހން ދޭ ޖަވާާބގުޭޅ ިއތުުރ ތަްފޞީލުަތއް ިލޔުުމްނ  )ބ(  

 .ހުށަހެުޅން

 

ވަޒީރުން 

ސުވާލަށް ޖަވާބު 

 ދިނުން

ާކ ަވޒީރަގައި ެއހެްނގޮތަކަށް ުބނެފަިއނުާވހާ ިހނދަކު، ަގވާިއުދމި.34

،  ުސވާލަްށ ޖަވާބު ިދނުްނ އެެޖންޑާކޮށްފަިއވާ ޖަލްާސއަށްރެވޭކު

 ހާިޒރުވެ، އެޖަްލާސގައި، ަމޖިލީުހެގ ަރއީސް ދޭ އެވަީޒރަކު

 .ދޭްނވާެނެއވެަޖވާބު ެއސުވާލަްށ ފުރުޞަުތަގއި، 

 

ޖަވާބުދިނުން 

ލާޒިމުވާ 

 ޙާލަތްތައް

ޒީރަާކ ގޮތަކަށް ުބނެފަިއނުާވހާ ިހނދަކު، ަވގައި ެއހެްނަގވާިއުދމި.35

ވަީޒރަކު ަޖާވބުދިުނން ލާިޒމުާވނީ، އެުސވާލަީކ އެ ކުރެވޭ ުސވާލަށް 

ކަންކަމުެގ ެތރެއިްނ ކަެމއް ނުިހމެޭނ އަްނނަިނިވ 
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 .ސުވާލަކަްށވާަނމަެއވެ

ވަޒީުރެގ ލަފައަަކށް ުނވަަތ ކަެމއް ިދމާެވއްެޖނަަމ ޭއާނ  )ހ(  

 ؛ައހާފަިއވުންކަންކުރާެނގޮުތގެ އަްނދާޒާއަަކށް 

ްއ ަމޞްަލޙަތެވާލުކުރާ މެންބަުރގެ ޒާތީ ސު )ށ(  

 އެކުލެިވގެްނވުން؛

 މަޢުލޫާމތެްއ ޯހދުަމށް ަފއިާވށްާޝއިޢުކޮޢާންމުކޮްށ  )ނ(  

 އެދިަފއިުވން؛

ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގައި ހިނގަުމންދާ މައްސަަލއެްއެގ  )ރ(  

 މަޢުލޫާމތަށް ެއދިަފއިުވން؛

ގެ އެކުވެިރ ޤަުއަމކަށް އިްޙތިާރްމ ކުޑަާވ ާބވަުތ )ބ(  

 ސުވާލަކަްށވުން؛

 އަްނނަިނވި ަކްނކަމުެގ ތެެރއިްނ ކަމެއް ހާަމ ކުަރންޖެޭހ )ޅ(  

 .ސުވާލަކަްށވުން

ވަޒީުރންެގ މަޖިީލހުަގއި ުކރެޭވ މަްޝވަރާތަުކެގ  -1   

 ތެރެިއން ާޢންމުކޮށްަފއިުނާވ ވާހަކަތަާކިއ

  ހާމަުކރަންެޖހޭ ަފަދ ކަމެއް؛ްއލިޔުްނތަ

 އަުއުމގެ ކުިރން ުގތުވަހާމަކުރުުމެގ  -2   

ކޮށްިފނަމަ، އެކަމުްނ ނުރަނގަުޅ އަަސރެްއ ހާމަ

 ފޯރަފާެނ ފަަދ ަކމެއް؛

ސިއްރު މަޢުޫލމާުތގެ ގޮުތގަިއ އެަވޒީރެްއެގ  -3   

ސަމާލުކަމަްށ ައްނނަ ދައުލަާތ ގުުޅންހުިރ ައދި އެ 

މަޢުލޫާމތެްއ ާހަމކޮށްފިނަަމ ދައުަލތުެގ ައމިއްަލ 

 އުނިަކން ސަާލމަތަްށ ީމވެރިކަުމެގ ބާަރާށއި، ޤަުއ
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 އަުތވެާދނެ ަފަދ ކަމެއް؛

ހުްއަދނޫްނ ާހމަކުުރން ޤާނޫނެްއގެ ަދށުން  -4   

 .ހާމަުކރަންެޖހޭ ަފަދ ކަމެއް މަޢުލޫާމތެްއ

 

އިތުރު 

 ސުވާލުކުރުން

ވަނަ މާްއާދަގއިވާ ގޮުތގެ ަމތިން،  32ގެ ަގވާިއުދމި )ހ(.36

ވާބަކާ  ޭދ ަޖުސވާލަކަްށ ވަޒީރަުކ ކުާރނޯޓިްސ ފޮުނަވިއ 

ގުިޅގެން، ުނވަަތ އޭާނއާ ުކރެުވނު ުސވާލަކާ ުގޅިގެން، 

ނޯޓިސް ދިުނމެްއނެތި، ައނގަބަުހން، އިުތރު ސުވާުލ 

ކުރުމުެގ ުފރުަޞތު އެުސވާލުކުިރ ެމންބަަރށާިއ އެހެްނ 

 .މެންބަުރންަނށް ިލބިގެްނވެެއވެ

ެގ ަދށުްނ ) ހ(ވަޒީރަުކ ޭދ ޖަވާަބކާ ގުިޅެގން، މިާމއްާދެގ  )ށ(  

ކުުރމާއި، ަޖވާބުިދނުުމގެ ވަުގުތ އާ އިތުުރ ސުވާލު އޭާނ

 އެ . ިމނެޓު ވަްނެދެނވ20ެކުރިއަްށގެްނާދނީ، ިގނަެވެގން 

 ިމނެޓު ުގަނން ފަާށނީ، ޯނޓިސް ފޮުނވައި، ކުރި 20

 .ނިުމމާއެކުަގެއވެްށ ަވޒީރު ދޭ ޖަވާުބ ީދ ސުވާލަ

ވަޒީރަކު ދޭ 

ޖަވާބާމެދު 

 ބަހުސްކުރުން

ޮގުތގެމަިތން، ެމންބަރަުކ ވަީޒރަާކ ަނ ާމްއދާަގއިާވ  ވ34ަގެ ަގވާިއުދމި.37

ކުރާ ުސވާލަަކށް އެވަީޒރަުކދޭ ޖަވާބަާކެމދު މަޖިީލހުަގއި 

ވަިކ ކުރެޭވނީ، ނުަވތަ އިތުުރ އެްއވެސް ިފަޔަވޅެއްެއޅޭނީ، ބަހުސް

މައްސަަލއެްއެގ ގޮުތގަިއ ގަާވއިުދްނ އެަކްނ މަޖިލީަހްށ 

 .ހުށަހެިޅެގންެނވެ

 

 

 ޕެޓިޝަން .8
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 ޝަންޕެޓި

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތު

 މަޖިީލހަްށ ުހށަހެުޅމުެގ ޕެިޓޝަްނޢާންުމ ރަްއޔިުތންެގ  )ހ(.38

 .ލިިބެގްނވެެއވެެމންަބރުންަނށް ފުރުޞަތު، 

 ހުަށހަަޅްނ ބޭުނންަނމަ، ެއކަމެއްެގ ޕެިޓޝަްނމެންބަރަކު،  )ށ(  

ނޯޓިސް މަޖިީލހުެގ ރަީއސަްށ ިދނުަމށްފަހު، ެއ 

 .ެނެއވެ ުހށަެހޅިދާްއނެޕެޓިަޝ

 ހުށަެހުޅމުެގ ފުުރޞަތު ދޭނީ، ުސވާުލގެ ވަުގުތ ޕެޓިަޝން )ނ(  

 .ނިމުުމްނނެވެ

 

 ޕެޓިޝަން

ހުށަހެޅޭނެ 

 ދާއިރާތައް

 ުހށަެހޅޭނީ، ައންަނިނވި ކަންަކމުެގ ތެރެިއން ކަމަާކ ޕެޓިަޝން.39

 .ގުޭޅގޮުތންެނވެ

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހިޅފައިާވ ބިލަކާ ގުޭޅގޮުތން◌ް )ހ(  

 .ގުޭޅގޮުތން◌ްޖިލީަހށް ހުށަެހިޅފައިާވ ަމއްސަލަައކާ މަ )ށ(  

ަމޞްލަޙަތު ހިެމޭނ ކަމަކާ ރައްިޔތުްނގެ ުނަވތަ ޤައުުމގެ  )ނ(  

 .ގުޭޅގޮުތން◌ް

ގޮުތެގމަިތން ުހށަހަާޅ ޕެިޓޝަނަީކ  ގަިއވާ) ނ(މިމާްއާދގެ  )ރ(  

ތިރީަގއި މިާވ ކަންކަމުެގ ތެެރއިން ަކމަކަށް ވެެގްނ 

 .ނުާވނެެއވެ

 ހިނަގމުްނދާ ަޝރުޢީ ކޯޓެްއަގިއްއވެސް އެ -1   

 ޝަރީޢަެތްއގެ ދާިއރާގަިއ ިހމެޭނ ަކމެއް؛

ނެ ާދޤާނޫުނގެ ދާިއާރގެ ތެރެިއން ަހއްލެއް ޯހދި -2   

 .ކަމެއް
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 ޕެޓިޝަން

ތްކުރާނެ ޢިބާރާ

 ގޮތް

ޢިބާާރތްކުރަްނވާނީ، އެކަީށގެްނާވ އްވެްސ ޕެޓިަޝެނކޮންމެ  )ހ(.40

 ބަުހެގ އަދަުބތަކާ ެއްއގޮްތވާ  ދިވެިހރިވެިތ ޢިބާރާުތްނ،

 .މަިޖލީހަށް މުޚާޠަބުކޮެށވެ، ގޮުތގެަމތިން

 ހުށަހަާޅ ޕެިޓޝަްންއގަިއވެސް، އެ ޕެިޓަޝނެކޮންެމ  )ށ(  

ފަރާުތގެ ފުިރަހމަ ަނމާިއ ެއޑްރެސް ައިދ ސޮިއ 

 .އޮްނނަްނވާެނެއވެ

ުވރެ ިގނަ މީުހްނ ނަމަ، އެކަކަްށްއ ހުަށހަޅަީނ ޕެޓިަޝނެ )ނ(  

އްަގއި ޕެޓިަޝެނެއ އެކަުކ، ިއްނ މަުދވެެގްނ އޭެގ ެތރެ

އެއް ަގނަޑށްވުެރ ގައި ޕެޓިަޝްނއެ . ނެެއވެސޮއިކުރަްނާވ

 ޕެިޓޝަްނގަިއ ސޮިއކޮށްފަިއވާ ގިަނ ަގނޑު ިހމެޭނނަމަ،

 އެިއްނ ކޮންެމ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެިއން އެކަކު

ނެޑއްަގިއވެސް ސޮއިކުރަްނާވނެެއވެ  .ގަ

ފަރާްތ ުނވަަތ ންޮކށްފަިއވާ ަގއި ބަާޔ) ށ(މިމާްއާދގެ  )ރ(  

އް ުހށަހަޅާ ޕެޓިަޝެނއެ  ިއުތރަށް، މަޖިީލހަްށ ފަރާތްތަުކެގ

 .ަގއި ޮސއިކުރަްނވާެނެއވެޕެޓިަޝންެއ ވެްސ މެންބަުރ

 އެްއ ުނވަަތ ބަޔާެނއްކާއެކު، ިސޓީޕެިޓޝަނައެްއވެސް  )ބ(  

ނުަވތަ ެއފަަދ އެެހންވެްސ ލިޔުެމްއ 

 .ހިމަަނިއގެްނނުާވެނއެވެ

 ޮއްތ މަޞްލަަޙތުއެްއވެސް ެމންަބރަކަށް ޭއނާެގ ައމިއްލަ  )ޅ(  

ްއ ޕެޓިަޝނެކަމެއްެގ ުނވަަތ އޭާނގެ ައމިއްލަ 

 .ހުށަެއއްޭނޅޭެނއެވެ

ްނ  ުހށަހަާޅ ފަރާތުޕެިޓޝަްނއްަގއިވެްސ ޕެިޓޝަެނކޮންެމ  )ކ(  

 . ހާމަކުަރންާވނެެއވެއެޭދ ޮގތް
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މަޖިލީހަށް 

 ޕެޓިޝަން

 ހުށަހެޅުން

އް ޕެިޓަޝނެްއގެ ޯނޓިސް ިދނުމަްށަފހު، އެ ޕެޓިަޝނެ )ހ(.41

ެދވޭ ުފރުޞަުތގައި، ހުށަހެުޅމަްށ ަހމަެޖހޭ ޖަްލސާެއއްަގިއ، 

 .ވެުހށަަހޅާނީެއްއ ޕެޓިަޝނެެއ ެމންބަރަުކ  އެ

  ޮގތުްނފެުށމުެގ ަޅްންއ ހުަށހަޕެިޓޝަެނލީުހގަިއ މަޖި )ށ(  

 :މެންބަުރން ޭބުންނކުރާނެ ޢިާބރާތަކީ

ނޑު ިމ ިޢއްޒަްތތެިރ  ޢިއްޒަތްެތިރ ަރއީސް،" އަުޅގަ

ިމވެނި ކަމަާކ [.....މަޖިލީަހށް ިމހުށަހަަޅނީ، 

ހުށަހަާޅ  ....]ބަޔަުކ/ މީހަކު މިެވނި [ .....]ގުިޅގެްނ

 ."އްޕެޓިަޝނެ

އެހެްނޮގތަކަށް ަމޖިލީހުްނ ަކނޑަާނޅާހާިހނދަކު، މަިޖލީހަްށ  )ނ(  

ްއ މަޖިލީަހށް ހުަށެހޅުމާއެކު، ޕެިޓޝަެނހުށަހެޭޅ ޮކންެމ 

 އެކަމެްއ ަބލައިމަޖިލީުހގަިއ ބަުހސްކުރުމެްއ ެނިތ، 

 ޮކމިޓީއަްށ ޕެިޓޝަން  ުހށަހެުޅމަްށއްމަޖިލީަހށް ިރޕޯެޓ

ކާ ގުޭޅގޮުތން ޕެޓިަޝނަ .ފޮނުުވނީ ަކމުަގިއ ބެލެޭވނެެއވެ

 ކޮމިީޓެގ ިރޕޯުޓ ޕެިޓޝަްނމަޖިލީުހގަިއ ަބުހސްކުރާނީ، 

 .ހުށަހެުޅމުން، ެއ ރިޕޯުޓގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށެވެ

 

 އްބިލުތަ .9

 ބިލު ހުށަހެޅުންމަޖިލީހަށް  -ފުރަތަމަ ބައި 

 
މަޖިލީހަށް ބިލު 

 ހުށަހެޅުން

ގަިއާވ ޮގުތގެމަިތން ަސރުާކރަށާިއ ަގވާިއުދމި )ހ( .42

 .މަޖިލީަހށް ބިުލ ުހށަހެިޅދާެނއެވެ ،މެންބަުރންަނށް

ސަރުކާރުްނ ުނަވތަ ެމންބަރަުކ މަޖިލީަހށް ހުށަަހޅަްނ  )ށ(  
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ަމޖިލީުހެގ ަރއީސަްށ ޮފނުާވިއރު، ބޭނުްނާވ ބިލު، 

 މަިއަގނޑު ައސްލުތަކާއި، ބިުލގެ އެބިލާއެކު، އެބިުލގެ

މަޤްޞަުދތަކާއި، ބިުލ ހުަށހަަޅން ޭބުނންާވ ސަބަބު 

 .ރާ ިލޔުެމއް، ފޮނުަވްނވާެނއެވެބަާޔންކުތަފްސީލުކޮްށ 

ަގއި ަބޔާންުކާރ ލިުޔމުަގއި، ިބލު ) ށ(މި ާމްއދާެގ  )ނ(  

 .ނަާމއި ޮސއި އޮްނނަްނވާެނެއވެ ފަާރތުެގހުށަހަާޅ 

އަްނނަިނިވ ދާއިާރތަްއ ފިޔަަވިއ ކޮންެމ  )ރ(  

 .ދާއިާރއަކުްނވެްސ މެންބަުރންަނށް ިބލު ހުަށހެިޅދާެނެއވެ

ުނވަަތ ެމންބަރަުކ ސަރުކާރުްނ  -1   

ހުށަހަާޅފަިއވާ ިބލަކާ ެއއްޮގތަްށ ުނވަަތ 

 .ިދމާ އިދިކޮަޅށް ޮއތް ބިެލއްއެާއ 

 ެނ ކަމަްށުއރަކަްށ ުހށަހަާޅވަކި ދަ -2   

ިލޔުމަކުްނ މަޖިލީަހށް ސަރުކާރުްނ 

 .ެއ ަދއުރަކަށް، ބިެލއްއަްނގާފަިއާވ 

 ަވނަ ނަންަބރުަގިއވާ 2ެގ ) ރ(މިމާްއާދގެ  )ބ(  

ގޮުތގެަމތިްނ ސަުރކާރުން އެބިލެްއ ުހށަހަާޅނެކަން އަްނާގ 

ދައުރަަކށް ހުަށނާޅައިިފނަމަ، ެމންބަރުްނނަްށ ެއފަަދ 

.އެާއވިިދެގން އަްނނަ ދަުއަރކަށް ުހށަހެިޅދާެނެއވެބިލެއް 

 

ބިލަށް 

 ޖަވާބުދާރީވުން

ހުށަހެޭޅ ކޮްނެމ ބިލަކާ ގުޭޅގޮުތންވެްސ ެއ ބިަލކަށް  )ހ( .43

ނަޑއެޅިފަިއ  ޖަވާުބދާީރވާެނ ފަާރތެްއ ކަ

 .ހުންަންނވާެނއެވެ

 )ށ(  
ީރވާނީ، ސަރުކާރުެގ ބިލުތަަކށް ަޖވާުބދާ
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މަސްޫއލިއްަޔުތ ަހވާލުކުާރ ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއާޔ ެއ 

 .ވަޒީރެެކވެ

 )ނ(  
ީރވާނީ، އެ ބިެލއް ށް ަޖވާުބދާކަ ހުަށަހޅާ ބިލަކުމެންބަރަ

ނަަމވެސް، ބިުލ ަމޖިލީަހށް .  މެންަބެރކެވެިޅހުށަހެ

ބިލަްށ ިދމާިވ ސަބަބަކާހުރެ ، ހުށަހެުޅމަށްަފހު

ޖަވާުބދާީރވުަމްށ މަޖިީލހަްށ ާހޒިރުެވވެްނ ެންތނަމަ، 

ްނވެސް ސަބަަބކަށްޓަކައި، ިބލު ނުަވތަ ެއހެ

 އެހެްނ ެމންބަަރކާ ްނ، އޭާނއަްށކުރިއަްށގެްނިދޔު

 .ހަވާލުކުެރިވދާެނެއވެ

 
 

 

  ބިލާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު-ދެވަނަ ބައި 

 
ބިލު އޮންނަންވީ 

 ގޮތް

މަޖިލީަހށް ހުށަެހޅޭ ކޮްނމެ ބިެލއްވެސް، ޢާްނުމ އުސޫެލއްެގ  .44

ިވ މިްނަގނޑުަތކަށް ގޮުތން، ައިދ ީވވަރަކުން، އަްނނަިނ

 .ތަބާާވންާވނެެއވެ

 .ބިލުގެ ުސރުޚީެއްއ އޮުތން )ހ(  

ބިލަކީ ކޮންކަމަާކގުޅޭ، ޮކްނ ބޭުނމަކަށް އެކުލަާވާލފައިާވ  )ށ(  

 .ބިލެއްކަން ަބާޔްނކޮށް ތަާޢރުފެްއ ިހމެުނން

 .ފަިއ ޮއުތންހާނަންަބރު ަޖ، ބަަހއިބިލު، މާްއދާތަކަަކށް  )ނ(  

ދާެއއްަގއިވެްސ ެއާމއްާދއެްއގެ އަިރމަީތ ކޮންމެ މާްއ )ރ(  

 .ސުރުޚީެއއް އޮުތްނ
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 .ބިލަށް ަޢމަލުކުަރން ަފށާެނ ތާީރެޚއް އޮތުން )ބ(  

ބިލުގަިއ ޭބުނންކޮށްފަިއާވ ުމހިންުމ ބަްސަތކާއި  )ޅ(  

 .ލަފްޒުތަކުެގ ާމނަ އޮތުން

ޤާނޫުނގެ ދަުށްނ ަގވާިއދު ަހދަްނޖެހޭކަަމށްާވަނމަ،  )ކ(  

ނަޑއެުޅާމއި، ގަާވއިުދ ަހަދ ްނޖެހޭެނ ދާއިާރަތއް ކަ

ާކއި، ަގވާިއދު ަހދަިއ ގަާވއިުދ ަހދަިއ ހިްނގާެނ ފަރާތަ

 .ަކނޑަެއުޅންނިްނމަްނޖެޭހނެ ާތރީޚެއް 

ޤާނޫުނގަިއ ެއއްެވސް ަޖުދވަލެްއ ހިމެޭނނަމަ، އެަކްނ  )އ(  

ފާހަގަކުުރމާއި، އެަޖދުވަުލތަކަކީ ޤާނޫުނގެ ބަެއއްަކން 

ނޑައެުޅން  .ކަ

ބިލާ ުގޅިެގން ެއއްވެްސ ޤާޫނނެްއ ުނވަަތ ޤާޫނެނއްެގ  )ވ(  

މާްއދާެއއް އުވާަލންޖެޭހނަމަ، އެަކން ާފހަގަކުުރމާެއކު، 

އެޤާނޫނަުކްނ ުއނިކުރުަމށް ހުަށަހޅާ ަބއި، އަކުުރން 

 .އަކުރަްށ ތަކުރާުރކުރެވިފަިއ ޮއތުން

 .ބިލު ހުަށހެޅި ަސބަބު ބަާޔންކުރުން )މ(  

 

ބިލާގުޅޭގޮތުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަށަވަރު

 ކަންކަން

ބިލެއް ަމޖިލީަހްށ ހުށަެހޅުުމން އެބިލު ެމންބަުރްނނަށް ެބހުުމގެ  .45

އަިދ ެއގޮަތްށ .  ޒިްނމާއެެކވެަރއީސްެގޒިންާމއަކީ މަޖިީލހުެގ 

 ަރއީސްަމޖިީލހުެގ ބެހުުމގެ ުކރިްނ ައންަނިނިވ ކަންކަްނ 

 .ކަށަވަރުކުަރްނވާެނއެވެ

ަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއވާ ވާިއުދަގބިލު ުހށަހެިޅފަިއވަީނ މި )ހ(  

 .އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަިތްނކަން

 ަވަނ 44 ގެަގާވއިުދަވނީ މިއެކުަލވާލެިވފައިބިލު  )ށ(  



 37 

ނުޑތަކާ އެްއޮގތަށްމާްއދާ  .ކަންަގއިާވ ިމްނގަ

ަފިއާވ ިލޔެއެބިލުގެ މަޤްަޞދުން ޭބރުވާ ގޮތަކަށް  )ނ(  

 .ބިުލގަިއ ނެތްަކން މާްއދާެއއް

 

މަޖިލީަހްށ ހުަށހެޭޅ ބިލުތަކުެގ ކަންަކްނ ކުރިއަްށގެްނާދީނ  .46 ގެ ތަރުތީބުބިލު

 .އަްނނަިނވި ތަުރީތބުންެނވެ

 ތިްނވަަނ ކިުޔމަްށ ހުަށހަޅަްނޖެޭހ ިބލު ހުަށހެުޅން؛ )ހ(  

 ؛ންެޖހޭ ބިުލ ހުަށހެޅުންަޅފުރަތަަމ ކިުޔމަްށ ހުށަހަ )ށ(  

 . ހުަށހެޅުން ބިުލ ހުށަހަަޅންެޖހޭދެަވނަ ިކޔުަމށް  )ނ(  

 

ބިލު އަނބުރާ 

 ގެންދިޔުން

މަޖިލީަހްށ ހުަށެހޅޭ ޮކންެމ ބިަލކީވެސް، ެއ ިބލުގެ  )ހ( .47

ދެަވަނ ކިުޔްނ ނިމުުމެގ ކުިރން، އެބިެލްއ ހުަށެހޅި 

 . ައނބުާރ ެގންެދިވދާެނ ިބލެކެވެްނފަރާތު

މެންބަރަކު ހުށަަހޅާ ބިލެއް އަނުބރާ ެގންިދޔުަމށް ެއ  )ށ(  

 ެމންބަރު ެއދިްއޖެަނމަ، ބިލާބެޭހގޮުތްނ ބިލު ހުަށހެިޅ

ކުރަމުްނގެްނިދޔަ މަސައްކަްތ ުހްއޓާލުމަށްަފހު، ެއބިލު 

ހުށަހެިޅ ެމންބަުރ އެބިުލ ައނބުާރ ެގންަދްނ ބޭުނންާވ 

ސަބަބު ާހމަކުުރމަްށ ަމޖިލީުހެގ ަރއީްސ ފުުރޞަުތ 

 . ދޭްނވާެނެއވެ

ްނިދުޔމުެގ މި މާްއދާަގިއވާ ޮގތުެގމަިތން ބިުލ އަނބުާރ ގެ )ނ(  

އިޒުަނ ަމޖިލީުހެގ ރައީްސ ޭދްނާވނީ، ބިލު ހުށަެހޅި 

 .މެންބަުރ އެަކމުެގ ސަބަބު ަބޔާންުކރުމުްނެނވެ
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  ކިޔުންތިން -ވަނަ ބައި ތިން

 

ބިލެއްގެ ތިން 

 ކިޔުން

 ިކޔުްނ 3މަޖިލީަހށް ހުށަެހޅޭ ކޮްނމެ ބިެލއްެގވެްސ  )ހ( .48

 .ޮއންާނނެެއވެމަޖިލީުހެގ ާދއިާރގަިއ 

ބިލެއްެގ ފުަރތަަމ ކިުޔން ނިުމުމން، ެދަވނަ ިކޔުްނ  )ށ(  

 ަމިޖލީހުގެ ރަީއސްއޮްނނާނެ ުދވަސް 

ތިްނވަަނ ކިޔުން އޮްނނާެނ . އިޢުލާނުކުަރްނވާެނއެވެ

މަޖިީލހަްށ  ިރޕޯޓު ެގވަުގުތ އިޢުާލނުުކރަްނވާނީ، ކޮމިީޓ

 . ުދވަސް ކުިރްނނެވ3ެހުށަހެުޅުމގެ 

  ެދަވނަްނަނ ުދވަާހއިން އޮބިލެއްެގ ފުަރތަަމ ކިުޔ )ނ(  

  ުދަވހުެގ7ަމދުެވެގން  ދުަވހާ ދެެމދު ކިޔުން އޮްނނަ

 .ަބރުންަނށް ލިެބްނާވނެެއވެންެމފުރުޞަުތ 

ފުރަތަަމ ކިުޔމުަގއާއި ތިްނވަަނ ކިޔުުމގައި މަޖިީލހަްށ  )ރ(  

އިްއވާީނ ހަަމއެަކނި ބިުލގެ ަރސްމީ ނަން ުނވަަތ 

 .ސުރުޚީެއވެ

 

 .އްެގ ފުަރތަަމ ކިޔުމަކީ ބިުލގެ ސުރުޚީ މަޖިލީަހްށ ިއއްުވމެވެބިލެ .49 ފުރަތަމަ ކިޔުން

 

އެއީ، .  މަރުޙަާލއަކަށެވ3ެދެަވނަ ިކޔުން ެބހިެގންަވނީ، ަމއިަގނޑު  .50 ދެވަނަ ކިޔުން

ިއ ިރޕޯޓުކުުރމުެގ ށާޮކމިޓީެގ ަމރުޙަލާައބަހުސްެގ މަރުަޙލާއަށާިއ 

 .މަރުޙަލާައެށވެ
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ބަހުސްގެ 

 މަރުޙަލާ

ކީ، ިބލުެގ ަމއިަގނޑު ެގ މަުރޙަލާއަ◌ަބަހުސް )ހ( .51

އުސޫލުތަކާއި، ބިލުެގ މަޤްޞަާދއި، ބިލުްނ 

ެގ މައްަޗށް ކުރަްނ ޭބނުްނާވ ަމޞްަލޙަތުތަކުހާސިލު

 އެބިުލގެ ސަބަބުން ަރނަގޅު ުނވަތަ ނުަރނގަުޅ ނުަވތަ

އަސަރުކުާރެނ ިމްނވަުރެގ ަމއްޗަްށ ފުޅާޮކށް 

މެ އެބިުލގަިއ އަިދ ަހަމ ެއހެްނ. ބަހުސްކުރުުމގެ ަވގުެތވެ

ބައެްއ ކަްނކަން ހިމެިނެގންުނވަީނ 

. ކީއްެވގެންަކމާެމުދވެސް ބަުހްސކުރުމުެގ ަވުގތެވެ

އެަވގުތަކީ އެބިުލ ހުށަަހޅާ ވަޒީަރކު ނުަވތަ ެމންަބރަކު 

އެބިލު ދިފާޢުުކރުމަށްޓަަކއި ަމޖިލީހަްށ ަޖވާުބާދރީވާ 

 .ވަުގތުެވސް މެެއވެ

 ހުަށހެޅުަމށް ޤަްސދުުކރާ  ިބލަްށބަހުސްެގ ަމރުޙަާލގައި، )ށ(  

ނުޑ ިއްޞލާޙުތަކާބެހޭ ގޮުތންވެްސ ަމޖިލީުހގަިއ  މަިއގަ

ވާހަަކދެކެިވ އެކިއެކި ިއޞްލާޙުަތއް އެބިލަްށ 

 .ހުށަހެިޅާދނެެއވެ

 ްއ އެބިެލ،ނިުމމުންބަހުސްެގ ަމރުޙަލާ  )ނ(  

މެުދ ަމޖިީލހުަގއި ވޯެޓއް ކުރިއަްށގެްނިދޔުާމ

 .ނަަގންާވެނއެވެ

 ފާްސވެްއޖެަނމަ،މަޖިީލުހން ރިއަްށެގްނދިުޔމަށް ބިލު ކު )ރ(  

.  ކަމުގަިއ ބެެލވޭެނއެވެކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ެފށުީނ ެގއެބިލު

 ަކނޑަައާޅފައި ކަށް ފޮުނުވމަށްއަިދ ވަިކ ކޮިމޓީއަ

 އެ ަމުރޙަލާްއގައި،  މުޅި މަޖިލީުހގެ ޮކމިީޓއެ،ނުާވނަމަ

 ބިުލ ފޮުނާވނީ ވަކި ކޮމިީޓައކަށް. ާދނީެއވެގެްނކުރިއަްށ
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ހެޅި، ާތއީުދ ކަމުގަިއާވނަމަ، އެކަމަްށ ހުަށހެުޅމެއް ހުަށ

 .ޯވޓަށް އަހާީނެއވެެއވަުގތަކު ލިބިއްެޖނަމަ، އެަކމަށް 

ބިލު ވަިކ ޮކމިޓީއަކަްށ ޮފުނވުަމށް މެންަބަރކު  )ބ(  

 ނިމިްއޖެަކމަްށ ބަހުްސގެ ވަުގތުހުށަހަަޅްނވާނީ، ބިލުގެ 

ނަަމ، އެހެްނ ނާްނގާކަަމށްާވ. އަްނާގ ހިސާުބްނނެވެ

އެބިލަކީ މުިޅ މަިޖލީހުެގ ކޮމިީޓގަިއ ކުރިއަްށދާެނ ބިެލްއ 

 .ކަމުގަިއ ބެެލވޭެނއެވެ

އެިބލެްއ  ބިލު ކުރިއަްށގެްނދިުޔމަށް ާފސްުނވެްއޖެަނމަ، )ޅ(  

 .އެހާހިސާުބން ނިުމމަކަށް އަީއއެވެ

 

 

ކޮމިޓީގެ 

 މަރުޙަލާ

ިއރު، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ ބިލެްއ ިދާރސާކުރެވެުމްނދާ )ހ( .52

މަޖިީލހުަގިއ ކުރެުވނު ަބހުްސގެ އެބިލުެގ އުސޫުލަތކާމެދު 

ެއަވގުުތ ކުރިައްށ .  ނުާވނެެއވެދާއިާރިއން ޭބރުެވގެްނ

 .ގެްނދާީނ އެބިުލެގ ތަްފޞީލުތަކާބެޭހ ބަހުެސވެ

ބިލު ކޮމިީޓއަކަްށ ފޮުނވުަމށްފަހު، އެފޮުނވޭ ޮކމިޓީައކަށް  )ށ(  

 .އަްނނަިނވި ާބރުަތއް ލިިބގެްނވެެއވެ

 .ބިލު ިއޞްލާޙުކުުރމުެގ ބާރު-1   

ބިލުން މާްއދާެއްއ ުނވަަތ ަބއެްއ އުނިކުުރމުެގ -2   

 .ބާރު

އެބިލަްށ ާއމާްއދާެއއް ުނވަަތ ަޖދުވަެލްއ -3   

 .އިތުރުކުުރުމގެ ާބރު
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 ައންަނިނިވ ެގނެވޭ ކޮންމެ ިއޞްލާަޙކީވެސްބިލަށް  )ނ(  

 .ެއވެިއޞްލާޙަކަްށވާްނވާެނޝަރުޠުަތއް ފުރިަހމަާވ 

ގެެނވޭ ިއޞްލާަޙކީ، މަޖިލީުހގަިއ ފާޅުކުރެުވުނ -1   

 ޚިޔާލުތަުކގެ އަީލގަިއ ެގެނވޭ އިޞްލާޙަކަްށ

 .ވުން

ގެެނވޭ އިޞްާލޙަކީ ބިލުެގ މަިއަގނުޑ -2   

 .ުވންލާަޙކަށް ޞްއިމަޤްޞަާދ ތަާޢުރޟުުނވާ 

ިއޞްލާޙަކީ އެމާްއާދއެްއގަިއ ގެެނޭވ -3   

 ހުިރ ކަމަކާ ގުޅުްނ ބަޔާްނެވގެްނާވ

 . ވުްނއިޞްލާޙަކަްށ

 ްނގެެނޭވ ިއޞްާލޙަކީ ކުރިްނ އެކޮިމޓީ-4   

ާވ ުޟތަޢާރު ޞްލާޙަާކއިނިްނމާފަިއާވ 

 .ުނުވންލާޙަކަްށ ޞްއި

 ިއޞްާލޙެއްެގ ސަބަުބން އެެހްނ ގެެނޭވ-5   

މާްއދާއަކަްށ ޮއުޅން އަރާކަަމށްާވނަަމ ުނވަަތ 

ަމ އެހެން މާްއާދއަކަށް ބަދަެލއް ައްނނަކަމަްށާވނަ

އެއިްޞލާޙަކާއެުކ ެދްނ އެަކމަކާގުޅުްނ ހުިރ 

މާްއދާއަކަްށ ނުަވތަ ާމްއދާތަކަކަްށ ގެްނނަްނޖެޭހ 

 .ބަދަލުަތއްވެްސ ަބޔާންކުަރްނވާެނއެެވ

ކޮމިޓީަގއި ަމސައްކަތްކުރަުމްނާދނީ ާމއްާދއަުކން  )ރ(  

ެއހެްނނަަމެވސް . މާްއދާއަކުްނ ބިުލ ފުރިަހމަކުރުަމެށވެ

ާމއްާދއެްއެގ ަސބަބުން ަފހަުތގަިއާވ އިޞްލާުޙ ުހށަހެޭޅ 
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މާްއދާއަކަްށ ައސަރުކުރާކަމަްށާވަނމަ، އެާމއްާދެއއް 

މާްއދާައށް ިއޞްލާުޙ ހުަށހެޭޅ ނިްނމުމަްށފަުހ 

 .އައުަމށްޓަކަިއ ެއ މާްއދާ ނުިނންާމ މަޑުކުރެިވދާެނވެ

 

ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 

 މަރުޙަލާ

ިމޓީެގ ބިލެއްެގ ދެަވަނ ކިުޔމުަގިއ ިހމެިނގެްނާވ ކޮ )ހ( .53

 އެބިލެއް އަނބުރާ މަޖިީލަހްށ ،މަރުޙަލާ ނިމުުމން

 .ހުށަހެުޅުމގެ މަރުަޙލާއަކީ ިރޕޯޓުކުުރމުެގ މަުރޙަލާެއވެ

ެގނެސްފަިއުނވާަނަމ ައދި ލާޙެްއ ޞްިއބިލަކަށް ކޮމިީޓްނ  )ށ(  

މަޖިލީުހްނވެސް ިއޞްލާޙެއް ގެްނަނން ބޭުނންުނާވަނމަ، 

 . ކިޔުަމެށވެއެބިލެްއ ެދން ދަުތރުކުރާީނ ިތންަވަނ

ގެެނސްފައިވާަކމަްށވާަނމަ، ލާެޙއް ޞްއިބިަލށް ކޮމިޓީން  )ނ(  

ތަުރތީބުްނ ައންަނނިިވ އެބަދަުލތަކާެމުދ 

 .ބަހުސްކުރެޭވނެެއެވ

ސަރުކާރުްނ ަކމެްއ ކުރަްނ ލާޒިމުކޮށް، -1   

 ؛ލާޙުަތއް◌ްޞްިއގެނެްސފަިއވާ 

ބިލުގަިއ ހިެމނިަފއިާވ އުސޫލެްއ ދޫކޮށްލުުމެގ -2   

ަގއި ނުަވަތ އާއުސޫެލއް ަތޢާރުފުކުރުުމެގ ބަދަލު

ބަދަލުަގއި މެުދިމނުެގ ެއއްބަސްުވަމކަށް ައއުމަްށ 

 ؛ިއްޞލާޙުތައްގެެނވިަފއިާވ 

ކޮމިޓީަގިއ ފުރިަހަމއަށް ަބުހސް -3   

ކުރެވިފަިއީވނަަމެވސް މަޖިީލުހން ެދަވނަ 

 ؛ިއޞްލާޙުަތއް◌ްފަހަރަްށ ބަލައިަލންޖެޭހ 
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ަލށް ިއތުރުކޮށްަފއިާވ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ބި-4   

 ބައިތައް؛

ފަހުްނ  މަޖިލީުހގަިއ ިބލުގެ ބަހުސްުކރި-5   

ުނވަަތ  ުގޭޅގޮުތން ކަާމދިާމވެފަިއާވ ބަެއއް ަކން

ބިލަްށ ބަދަލުެވފަިއާވ ޙާލަތަކާ ގުޭޅޮގތުްނ 

 .ގެްނނަްނޖެޭހ ބަަދލެއް

މަޖިީލހުްނ ބިލެއްެގ ިރޕޯޓުުކރުމުެގ މަރުޙަާލަގއި އެބިލަްށ  )ރ(  

 ނުަވަތ ،ުރ ިއޞްލާެޙއް ގެްނަނން ޭބނުްނވާަނމައިތު

ބިލުގަިއ ހިެމިނގެްނާވ ާމއްާދއެްއ ުއނިކުުރމަްށ 

ހުށަހެޅޭަކމަްށވާަނމަ އެބިުލ އަނބުާރ ކޮމިީޓއަްށ 

ުނަވތަ ެއ ިއްޞލާޙެއް ަމޖިލީުހގަިއ ފޮނުުވމަްށ 

ނަަމެވްސ . މަިޖލީހަށް ަކނޑައެިޅދާެނއެވެގެަނއުަމށް، 

ެގންަނންެޖހޭ ބަދަލަީކ ލިުޔމުެގ ބިލަށް ެއމަރުޙަާލގައިި◌ 

ނުަވަތ ބަލަްނީވވަރަްށ ނުބެލުުމގެ ސަބަުބން ަނމަ، ކުށެއް

 ެއކަން ،އުިނވެފަިއވާކަެމްއ ރަނގަޅުކުުރްނކަމަށްާވނަމަ

އެކަެމްއ ކޮމިޓީއަކަށް ޮފުނވުުމގެ ަބދަލުަގއި މަޖިލީުހގަިއ 

އިޞްލާޙުކޮށް، ރަނގަޅުުކރަންެޖހޭ ަކމެްއވެްސ 

ޅުުކރުަމށްފަހު، އެބިުލ ތިްނވަަނ މަޖިލީުހގަިއ ަރނގަ

 .ކިޔުމަްށ ޮފނުިވާދނެެއވެ

 

ތިްނވަނަ ިކޔުމަީކ، ބިލުގައި ހުިރ ބައެއް މުިހްނމު  )ހ( .54 ތިންވަނަ ކިޔުން

ކަންކަމާުގޅޭ ގޮުތން މެންބަުރން ފާޅުކުރަްނ ބޭުނންާވ 
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ކަމެްއ އޮތްަކމަްށާވނަަމ އެަކމެްއ ަބޔާންކުުރމާއި، ބިަލށް 

މަްއޗަށް، ތުން މިހާުރ ބިުލ އޮްތގޮުތގެ ޖަވާުބދާީރވާ ފަާރ

 .ފަހު ަބޔާްނ ިއއްުވމުެގ މަުރޙަލާެއވެ

ބިލެއްގެ ތިްނަވނަ ކިުޔން ެފށޭނީ ިރޕޯޓުކުުރމުެގ  )ށ(  

 .މަރުޙަލާ ނިުމމާެއކުގަެއވެ

އެބިުލ ކޮިމޓީން ހުށަެހޅިޮގތަްށ މިކަންކަމަަ◌ށްފަހު،  )ނ(  

ުރމަށް ނުަވތަ ަމޖިލީުހްނ ގެްނނަ ަބދަަލކާއެކު ފާސްކު

 .ެއވެރިޔާަސތުްނ ވޯަޓްށ އަާހނީ

 

މަރުޙަލާތައް 

 ވިދިވިދިގެން

 ކުރިއަށް

 ގެންދިޔުން

ވަރަްށ ުމހިްނމު ބިލެއް ކަުމަގއި ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއާޔ  )ހ( .55

ސޮއިކޮށް މަޖިީލހަށް ޮފނުާވ ބިލެއް ަމޖިލީަހށް 

 ިބލަކާ ގުިޅެގން ހިނގަްނޖެޭހ ކަމަްށ ހުށަހެޭޅނަމަ،

ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ުހރިހާ ަމރުޙަލާތަެކއް، ގައި ަގވާިއުދމި

އެއްަމރުޙަލާާއ ިވދިެގން އަެންއ މަރުޙަލާ ކުިރއަްށ 

 . ުހރަެހއް ނާޅަެއވެގަާވއިުދގެްނިދޔުމަކަށް، ިމ

އިންތިޤާީލ މަރުަޙލާގަިއ ވަކި މުްއދަެތއްަގއި ިނންުމމަްށ  )ށ(  

ނަޑއަޅާަފިއާވ ަމއްސަލަތަާކއި  ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ކަ

ިރއަްށގެްނދިުއުމގައި ަމޖިލީުހގެ ަގވާިއުދގަިއ ބިލުތައް ކު

ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ހުރިހާ މަރުޙަލާަތކެއް އެއް މަރުަޙލާާއ 

ވިިދެގން ައނެްއަމރުޙަލާ ކުރިައްށ ެގންިދއުުމގެ ބާރު 

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިިބގެްނވެެއވެ
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 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުންބިލަށް  -ވަނަ ބައި ހަތަރު

 

ބިލަށް 

އިޞްލާޙު 

 ށަހެޅުންހު

 ވަަނ 50ެގ ގަާވއިުދިމމަޖިލީަހްށ ހުަށެހޅިފަިއވާ ބިލަަކްށ،  .56

އެ ބިެލްއގެ ދެަވނަ ިކޔުުމގައި އިޞްާލުޙ މަތިން، ަގއިާވ ޮގތުެގމާްއދާ

 .ހުށަހެޭޅނީ، އަްނނަިނވި ގޮްތތަކުްނކުރެ ޮގތަކަެށވެ

މާއްާދއެްއ ުނވަަތ ހުށަހެިޅފަިއވާ ބިެލއްަގއި ިހމެނޭ ަވކި  )ހ(  

ތްތަެކްއ ުއނިކުރުަމށްފަހު، އޭެގ ަބދަލުަގިއ ާއ ޢިބާރާ

 .ޢިބާރާތްތަެކއް ހިެމނުމަށްމާްއދާެއއް ނުަވތަ 

މާްއާދއެްއ ުނވަަތ ހުށަހެިޅފަިއވާ ިބލެއްަގއިާވ ވަކި  )ށ(  

 .ޢިބާރާތްތަެކއް ުއނިކުރުަމށް

ްއ ޢިބާާރތެމާްއާދއެްއ ނުަވަތ ހުށަހެިޅފަިއާވ ިބލަށް  )ނ(  

 .އިތުރުކުުރމަށް

 

ށަހެޅޭ ހު

އިޞްލާޙުތަކުގެ 

 ޝަރުޠު

ބިލަކަށް ހުށަެހޭޅ އިޞްލާޙަކީ އެއިްޞލާޙު ހުަށހެޭޅ  )ހ( .57

 .މާްއދާާއ ުގޅުންުހރި ިއޞްލާޙަކަްށ ވާްނވާެނެއވެ

ވަކި މަްއސަލަެއްއގެ ޮގތުަގއި ނަަގންޖެޭހފަަދ މުިހްނމު  )ށ(  

މައްސަަލއެްއ ިއޞްލާޙެްއގެ ޮގތުަގއި މާްއދާައކަްށ 

 .ނުެގނެޭވެނއެވެ

ހުށަހެިޅފަިއވާ ިބލަށް ހުަށހެޅި، މަޖިލީުހން ގޮެތއް  )ނ(  

 .ނިްނމާފަިއވާ ިއޞްލާޙެްއ އަުލން ހުށަެއއް ނޭޭޅނެެއވެ

ހުށަހެިޅފަިއވާ ިބލުގަިއ ަބޔާންކުާރ ާވހަކަ ނަފީކުުރމުެގ  )ރ(  
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ގޮުތްނ ުނވަަތ ެއާއދިާމ ިއދިކޮުޅ ޭދހަެއއްުކރުމުެގ 

 .ނެެއވެބޭނުުމގަިއ ިއޞްާލޙެ◌ެއް ުހށަެއއްޭނޅޭ

މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގަިއ ބަުހސްކުރެވެުމްނދާ ބިލަކަށް  )ބ(  

އިޞްލާެޙއް ހުަށހަޅަްނ ގަސްދުުކރާ މެންބަރަުކ ެއ 

އިޞްލާެޙއް ހުަށހަޅާނީ، ެއ ެމންބަުރ ހުަށހެުޅމަްށ 

ގަސްދުުކރާ ިއޞްލާޙުެގ ލިުޔްނ މަޖިީލހުެގ ަރއީާސ 

ާސގަިއ ޙަވާލުކޮށް، ެއ ިއޞްލާޙުެގ ިލޔުުމގެ ޮކޕީ، ޖަލް

 .ތިބި ެމންބަުރންަނށް ލިޭބނެހާ ަވގުުތ ިދނުަމށްފަުހގަެއވެ

ކޮންެމ ިއޞްާލޙަކީވެްސ ެއ އިޞްލާޙަކަްށ ޯވޓަށް  )ޅ(  

. އެހުުމގެ ކުީރަގިއ އަނުބރާ ގެްނެދވިާދނެ އިޞްލާެޙކެވެ

ނުަވތަ އެ އިްޞލާޙަކަށް ކޮށްފަިއވާ ާތއީުދ ައނބުާރ 

 .ގެްނެދވިާދނެ ިއޞްލާޙެކެވެ

 

 އިޞްލާޙަށް

 ވޯޓަށް އެހުން

އެްއވެސް ިއޞްާލޙަކަށް ވޯަޓށް ައހާނީ އެ ިއޞްާލޙަކަށް އެެހްނ  .58

 .މެންބަެރްއގެ ާތީއދު ލިބިަފިއވާަނަމއެވެ

 

އިޞްލާޙަށް 

ވޯޓަށް އަހާނެ 

 ގޮތް

ބިލަކަށް ހުަށހެޭޅ އިޞްލާުޙތަކާެމދު ވޯޓަްށ އަާހނީ،  )ހ( .59

، )ނ(، )ށ(، )ހ(ަވަނ ާމއްާދެގ  56ގެ ަގވާިއުދމި

 .ވާ ަކންކަމަށް، ވަިކވަކިން، އެަތރުތީބުްނެނވެގަިއ

ަގިއވާ ފަަދ ) ހ(ަވަނ ާމއްާދެގ  56އިޞްލާޙަކީ،  )ށ(  

ޢިބާރާެތްއ އިޞްލާެޙއްަނމަ، ވޯަޓްށ އަާހީނ 

. އުނިކުުރމަށްަފހު، އާ ޢިާބރާެތއް ެގންަނން ފެޭނތޯއެެ◌ވެ
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އެޮގތަްށ ވޯަޓްށ އެުހމުން، ެއޮގތަށް ފާސްެވއްެޖނަމަ، 

ށަެހޅި ޢިބާާރތް ުއނިކޮށް، ިއތުރުުކރަްނ އުނިކުަރން ހު

. ހުށަހެިޅ ޢިބާރާްތ ިއތުރުކުެރުވީނކަމުގަިއ ބެޭލެނއެވެ

އެޮގތަްށ ފާްސނުެވއްެޖނަމަ، އެބިލުަގއިާވ ިޢބާރާްތ 

ައދި ިއތުރުކުރަްނ ބޭުނންާވ . އުންެޏއް ނުުކރެޭވނެެއވެ

 .ޢިބާރާތް އިުތރެްއވެސް ނުކުެރވޭެނެއވެ

ގަިއވާ ފަަދ ) ށ(ނަ ާމއްާދެގ ަވ 56އިޞްލާޙަކީ،  )ނ(  

އިޞްލާެޙއްަނމަ، ވޯަޓށް އަާހނީ، ެއ ޢިާބރާތެްއ 

އެޮގތަްށ ޯވޓަްށ ެއހުުމން، . އުނިކުަރްނ ފެޭނތޯެއވެ

އެޮގތަްށ ފާްސވެްއޖެނަމަ، ުއނިކުަރން ުހށަހެިޅ ޢިާބރާްތ 

ެއޮގތަްށ . އުނިކުެރވުނީަކމުަގއި ބެޭލެނއެވެ

ޢިބާާރތެްއ ފާސްުނވެއްެޖަނމަ، އުނިކުަރން ހުށަހެޅި 

 .އުންެޏއް ނުކުރެޭވނެެއވެ

ަގއިާވ ަފަދ ) ނ(ވަަނ މާްއދާެގ  56އިޞްލާޙަކީ،  )ރ(  

އިޞްލާެޙއްަނމަ، ވޯަޓށް އަާހނީ، ެއ ޢިާބރާތެްއ 

ެއގޮަތށް ވޯޓަްށ އެުހމުން، . އިތުރުކުަރން ެފނޭތޯެއވެ

އެޮގތަށް ާފސްެވްއޖެނަމަ، އިުތރުކުަރން ުހށަހެޅި ޢިބާާރތް 

އެޮގތަްށ . ުމގައި ބެޭލެނއެވެއިތުރުކުެރުވނީކަ

ފާސްުނވެއްެޖަނމަ، ިއތުރުކުަރްނ ުހށަހެިޅ ިޢާބރާތެްއ 

 .އިުތރެއް ނުކުެރވޭެނެއވެއެމާްއާދއަކަށް 

 

ބިލަށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހެޅުމުގެ 

އުސޫލުތައް 

ބާުބގައި ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ބިލަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެުޅމާ ގުޭޅގޮުތން މި  .60

އުސޫލުަތއް، ަމޖިލީހަްށ ުހށަެހޭޅ ަމއްސަލަތަާކިއ ޤަރާުރތަކާއި 
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މައްސަލަތަކާއި 

ކަންކަމުގެ އެހެން 

  ހިނގުންމައްޗަށް

 .މައްަޗށްެވސް ިހނާގނެެއވެއެހެްނ ކަންަކމުެގ 

 

 ބަޔާން .10

 
ސަރުކާރުން 

 ހުށަހަޅާ ބަޔާން

ހިެމިނގެްނވާ  ރައްިޔތުްނގެ ުނަވތަ ޤައުުމގެ ަމޞްލަޙަތު )ހ( .61

ުތ ހާމަކުރުުމެގ ގޮުތން، ކަމަކާމެުދ ަސރުކާރުެގ ިސޔާސަ

 ނުަވތަ އެަފަދ ކަ◌ަމަާކ ުގޅޭގޮުތްނ މަޢުޫލމާުތ

 ްނސަރުާކރުދިުނމުެގގޮުތްނ ވަޒީުރން މެުދެވރިކޮށް، 

 .ހެިޅާދނެެއވެމަޖިލީަހށް ަބޔާްނ ހުށަ

ސަރުކާރުެގ ަބާޔނެްއ ވަޒީރަުކ ުހށަހެުޅމުން، ެއ  )ށ(  

،  ސާފުކުުރމުެގ ގޮުތްނ ެމުނވީބަޔާނަާކ ގުޭޅ ަމޢުލޫމާުތ

އެްއވެްސ ެމންަބރަކަށް ެއވަުގތަކު އެަކމާެމުދ ސުާވލެްއ 

ކުރުމަކަށް ުނވަތަ އެކަމާެމދު ަމޖިލީުހަގިއ 

 .ބަހުސްކުރުމަކަްށ ފުރުޞަެތއް ޯންނނާެނއެވެ

ވަޒީރަުކ ުހށަހަާޅ ަބޔާނަާކ ގުޭޅގޮުތްނ މަިޖލީުހަގއި  )ނ(  

 ަވނަ މާްއާދެގ 81މެންބަުރންަނށް، ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ކުރެޭވނީ، ވަކި ލުުކރެޭވނީ، ނުަވަތ ބަހުސްސުވާދަުށްނ 

މައްސަަލއެްއެގ ޮގތުަގއި، އެކަްނ މަޖިލީަހށް 

 .ގެްނނެވެަޅިއހުށަހަ

 

މެންބަރަަކށް ކުެރވިފަިއވާ ަކމަކުްނ ނުަވތަ ުބނެިވަފއިވާ އެއްޗަުކން  .62މެންބަރުން 
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 މަޖިލީުހގެ ަޤަދރަށް ނުަވތަ އިމްިތޔާަޒށް ުނވަތަ އެެހްނ ހުށަހަޅާ ބަޔާން

މެންބަެރްއގެ ޤަަދރަށް ނުަވތަ ިއމްިތޔާޒަށް އުނިަކމެއް އަްނަނ 

ކަމަްށ ބުނެ، ެދކެވިފަިއާވ ާވހަަކއަކާ ގުިޅގެން، އެއަްށ ރަްއދެްއ 

ނުަވަތ ަޖވާބެްއ ދިުނމުެގ ގޮުތން، އެަކމެްއ ނިްސބަތްާވ މެންބަުރ 

ދެއްިކ ާވހަކަެއްއ ެދއްިކ ސަބަާބއި ހާލަތު، ުނަވތަ ކުިރ ކަެމއް 

ާބިއ ހާަލތު، ހާަމކޮށްދީ، މެންަބުރންަނށް ަބާޔން ކުރި ސަބަ

 .ނެެއވެާދހުށަހެިޅ

 

ބަޔާންތައް 

 ހުންނަންވީ ގޮތް

63. 

 

މި ާމއްާދގެ ދަުށން ުހށަހެޭޅ ބަާޔންތަކުަގިއ އަްނަނނިިވ 

 .ޝަރުޠުަތއް ފުރިަހމަާވންާވނެެއވެ

ނޑަެއޅޭ ަވކިކޮންމެ ަބޔާނަީކެވސް  )ހ(   ގުޭޅގޮުތްނ ކަމަކާ  ކަ

 .ކަްށ ާވންާވނެެއވެދެޭވ ބަާޔނަ

އެ ަބޔާނަީކ ެއަދއުރުަގިއ ަމޖިލީުހގަިއ ބަހުސްޮކށްަފއިާވ  )ށ(  

މައްސަަލއެްއ ައލުްނ އުަފންކުރުަމށް ެދޭވ ބަާޔަނކަށް 

 .ވެެގންުނާވނެެއވެ

އެ ަބޔާނަކީ، ަމޖިލީުހގަިއ ިދާރސާކުރެވެުމްނދާ ކަމަކާ  )ނ(  

 .ގުޭޅގޮުތން ދެޭވ ަބޔާނަކަްށ ވެެގންުނވާެނއެވެ

އެ ބަާޔނަކީ، މެންަބރެްއެގ ނުަވތަ ަމޖިލީުހެގ  )ރ(  

އިމްިތޔާާޒގުޭޅ ހުށަހެުޅމެްއ ިހމެޭނ ބަާޔނަަކށް 

 .ވެެގންުނާވނެެއވެ

 

ބަޔާނާމެދު 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ 

މަޖިލީަހްށ ހުަށހެޭޅ ެއްއވެސް ބަާޔަނކީ ިއޞްލާޙުކުެރޭވނެ، ނުަވތަ  .64

 .ެނވެފަސްކުރެޭވނެ ނުަވތަ ވޯޓު ނެޭގެނ ަބޔާެނއް ނޫ
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 ގޮތް

 

 

 މައްސަލަ .11
 

މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން

ގަިއ އެހެްނޮގތަކަށް ބަޔާންކޮްށފަިއނުާވާހ ަގވާިއުދމި )ހ( .65

 ަމޞްަލޙަުތހިނދަކު، ރަްއިޔތުްނގެ ނުަވތަ ޤައުމުެގ 

ހިމެިނެގންާވ ކަމަކާމެދު ަމޖިލީުހގަިއ 

ބަހުސްކުރުަމށްޓަކައި، އެކަެމއް މަްއސަލައެްއގެ ގޮުތަގިއ 

 .ިޅދާެނއެވެމަޖިލީަހށް ހުށަެހ

މައްސަަލއެއް ަޤބޫލުކުރުމުަގއި، އެ ަމއްސަލަެއްއގަިއ  )ށ(  

އަްނނަިނިވ ޝަުރޠުތަްއ ފުިރހަަމޭވތޯ މަޖިލީުހެގ ަރީއސް 

 .ބަލަންާވނެެއވެ

މައްސަލަ ިބާނެވފައިަވނީ މަިއަގނޑު ެއއް  .1   

 .ކަމެއްެގ ަމއްޗަްށ ކަމުގަިއުވން

ުނވާ މައްސަަލއިެގ ލިޔުުމގައި، ެއކަށީގެްނ .2   

ޢިބާރާތެްއ ކަުމގަިއ ބެލެޭވ ޢިބާރާެތްއ 

 .ހިމެިނެގން ނުުވްނ

 .ނުުވން ެބހިަފއިމީހެްއެގ ޒާީތ ަމޞްލަޙަތަކާ  .3   

މައްސަަލއެްއގައި، ިއމްިތޔާޒުެގ މައްސަަލއެްއ  .4   

 .ހިމެިނފަިއނުުވން

މައްސަަލއަކީ، ެއދަުއރުަގިއ ަމޖިލީުހގަިއ  .5   

ްނ ބަހުސްކޮށްފަިއާވ ަމއްސަަލެއއް އަލު
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 .އުފަންކުުރމަްށ ުހށަހެޭޅ ަމއްސަލަައކަށް ުނުވން

މައްސަަލއަކީ، ެއދައުުރަގއި ުހށަެހޅިދާެނ ކަމަްށ  .6   

ބެލެޭވ ެއހެްނ މައްސަަލއެްއެގ ކުރިމަރާލުުމެގ 

 .ގޮުތން ހުށަެހޅޭ ަމއްސަލައަކަްށުނވުްނ

މައްސަަލއަކީ، ޝަރީޢަުތަގިއ އޮްތ ަމއްސަަލއަާކ  .7   

 .ގުޅޭ ަކމަކަްށނުުވން

މައްސަަލއިަގިއ ހިެމިނގެްނާވ ނުކުާތތަކުެގ  .8   

ތެދުކަާމމެުދ ެއަމއްސަލަެއއް ުހށަަހޅާ ެމންބަރަުކ 

 .ޒިންާމ އުފުުލން

މައްސަަލއަކީ، ަމޖިލީުހެގ ކޮމިީޓއެްއަގއި  .9   

ދިރާސާކުެރވެުމްނާދ ަމއްސަލައަާކ ގުޅުްނ ހުިރ 

 .މައްސަަލއަކަށް ުނވުން

ކަްށ މައްސަަލއިަގއި، ޤާނޫީނ ލަފައަ .10   

އަހާަފއިުނވުްނ ނުަވަތ ކަމެްއ ދިާމވެްއޖެަނަމ 

 .ކަންކުރާެނގޮުތގެ އަްނދާޒާއަަކށް ައހާފަިއނުުވން

ގުޅުެމއް ހުިރ މައްސަަލއަކީ، ިދވެހި ަސރުކާރާ  .11   

 .ކަމަކަށްުވން

މައްސަަލއިަގއި، އެކުވެިރ ޤައުމަކަްށ  .12   

ކުޑައިމީސްބަެހްއ ރަްއުދވާފަަދ ޢިބާރާެތްއ 

 .ނުުވންބޭނުންކޮްށފަިއ

މައްސަަލއިަގއި، ވަޒީުރންެގ ަމޖިީލހުަގއި ކުެރޭވ  .13   

މަްޝވަރާތަާކިއ ަރއީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާައށް 

ވަޒީުރްނ ޭދ އެކިއެިކ ލަފާެގ ެތރެިއްނ 
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ޤާނޫނުައސާސީްނ ުނވަަތ ޤާޫނނުެގ ދަށުްނ 

ހާމަކުުރން ހުްއަދނޫން ަކންކަން ަފ◌ަދަ ސިްއުރ 

ްށ މަޢުލޫާމތު ހާަމކުރުމަށް ނުަވަތ ހޯުދމަ

 .އެދިަފއި ުނވުން

 ގުޭޅގޮުތްނ ވަރަްށ ާއދަިއގެ ކުދިކުދި ަކންކަާމ .14   

 .ހުށަހެޭޅ ަމއްސަަލއަށް ުނވުން

މަޖިލީަހށް ުހށަހެޭޅ މައްސަަލއެއް ުނވަތަ މައްސަަލއެްއެގ  )ނ(  

ބަޔަކީ، މަޖިީލަހށް ހުަށހެިޅދާނެ މައްސަަލއެއް ުނވަަތ 

ައިދ . ވެބައެއް ަކމުަގއި ނިްނމާީނ މަޖިީލުހގެ ަރއީެސ

މަޖިލީުހެގ ަރއީްސގެ ނަޒަުރަގއި ަމއްސަލަ ހުަށހެޅުަމށް 

ލިބޭ ޙައްޤު ުނރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ބޭނުންުކރަނީަކމަްށ 

ފެނިްއޖެަނމަ، ުނވަަތ ެއ ަމއްަސލައެްއ ހުަށހެޅުަމކީ، 

މަޖިލީުހެގ ޤަދަަރށް އުނިކަެމްއ ލިބޭ ަފދަ ކަެމްއ 

ަމކީ، ކަމަށްާވނަމަ، ުނވަތަ އެ ަމއްަސލައެއް ުހށަހެުޅ

ނަމަ، އެ ފަަދ ކަަމށްާވ ޚިލާުފވާ ަކމެްއ ަގވާިއާދމި

މައްސަަލތައް ހުަށނޭޅުުމގެ ާބރު މަޖިލީުހގެ ރަީއސަްށ 

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

 ނުަވތަ ާޤނޫީނ ބާރު ޝަުރޢީ ކޯޓެްއގަިއއެްއވެސް  )ރ(  

ާޤޫނނުން ުނވަތަ ާޤނޫީނ ލިބިދޭ ކޮިމޝަެނއް ުނވަތަ 

ަތ ވަކި އެެހްނވެސް ފަރާތަުކން ނުަވގޮުތން 

މައްސަަލއެްއ ބަަލއި ތަޙްޤީޤުކުރުަމށް އެކުލަވާެލވިަފއިާވ 

ފަރާތަކުްނ ބަަލމުްނާދ ަމއްަސލައަކާ ގުޭޅގޮުތްނ 

ބަހުސްކުރުަމށް ާޖގަލިބޭ ެއއްެވސް މައްސަަލއެއް ާޢްނމު 

 .އުސޫލެްއގެ ގޮުތްނ ހުަށއެްއ ޭނޅޭެނއެވެ
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ިއ ެއހެްނ އޮްތނަަމވެސް، މަޖިީލހުަގ) ރ(މި މާްއާދެގ  )ބ(  

އެމަްއސަލައަކާެމުދ ބަހުސްުކުރމުެގ ސަބަުބން، 

ކުން ނުަވތަ ާޤޫނނީ ޝަރުީޢ ކޯަޓއެމަްއސަލަެއއް ެއފަދަ 

ޤާޫނނުްނ ުނަވތަ ބާރު ލިިބޭދ ކޮިމޝަނަކުްނ ުނވަަތ 

އެހެްނވެްސ ފަރާތަކުން ނުަވަތ ޤާނޫނީ ގޮުތްނ 

އެމަްއސަލަެއްއ ބަލަިއ ތަޙްޤީުޤކުރުމަްށ 

ްނ ިނންމުުމަގިއ ެއއްެވސް އެކުލަވާެލވިފަިއާވ ފަާރތަކު

ނުފޫޒެއް ނުޯފާރނެ ކަމަްށ ެބލެވޭ ަމއްސަލަަތއް 

ހުށަހެުޅމަްށ ފުުރޞަތު ދިުނުމގެ އިޚްިތޔާރު މަޖިީލހުެގ 

 .ރައީސަްށ ލިިބގެްނވެެއވެ

މަޖިލީުހގެ ަރއީސަށް ެފނިްއޖެ ހިނެދއްަގއި،  )ޅ(  

ަމަސއްކަތު ، މައްސަަލއަކާެމުދ ބަހުސްކުެރވޭެނ ަވގުތު

ނޑަެއޅިާދނެެއވެ ލަފަާޔއެުކކޮމިޓީެގ  . ކަ

 

މައްސަލަ 

ހުށަހެޅޭނެ 

 ފަރާތްތައް

މައްސަަލއިެގ ނޯޓިސް މަިޖލީހުެގ ރަީއސަްށ  )ހ( .66

ދިުނމަށްަފހު، ަސރުކާރަށާިއ ެމންަބރުންަނށް، ަމޖިީލހަށް 

 .މައްސަަލ ހުަށހެުޅމުެގ ފުުރޞަުތ ިލބިގެްނވެެއވެ

ިޅގެން، މަޢުޫލާމތު މެންބަުރްނ ުހށަަހޅާ މައްސަަލތަާކ ގު )ށ(  

ސާފުކޮށްދީ، ކުެރވޭ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިުނމަށް، ެއ 

މައްސަަލއަކާގުޭޅ މަސްއޫިލއްަޔުތ ަހވާލުެވެގންާވ ވަީޒރު، 

މަޖިލީަހްށ ާހޒިރުުވމަްށ ަމޖިލީުހެގ ރަީއްސ 

 .އަްނގަްނާވނެެއވެ
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 ޤަރާރު .12

 
 ބާަވތެްއެގ 3ބަާލއިރު، ޤަރާރުން އުފަްއަދއިދޭ ާބރުެގ ނިްސބަތަށް  .67 ޤަރާރުގެ ބާވަތް

 . ފާސްކުެރވިާދނެެއވެުހްނޤަރާރު ަމޖިލީ

. މަޖިލީުހން ކަމަާކމެދު ދެކޭޮގތް ެއކަނި ހާމަުކރާ ަޤރާރު )ހ(  

އެފަދަ ަޤރާުރތަކަށް ޢަމަލުުކރުމާއި ނުކުުރަމކީ، (

 .)ސަރުކާރުެގ އިްޚިތޔާރަްށ ދޫކުރެިވަފއިާވ ކަމެކެވެ

ެއއީ، ޤާނޫުނއަާސސީ (. ޢަމަލުކުރުްނ ލާިޒމު ޤަރާރު )ށ(  

ނުަވތަ ާޤނޫެނއްެގ ަދށުްނ ފާސްުކރާ، ައދި އެަމްއޗަށް 

 .)ސަރުކާރުްނ ޢަމަުލކުރުން ލާިޒމުާވ ޤަރާރެވެ

މަޖިލީުހެގ ކަެމްއ ނިްނމުމަށް، މަޖިލީުހްނ ފާްސކުރާ  )ނ(  

އެަފަދ ޤަރާރުތަުކގަިއ ޤާނޫީނ ާބރު . (ރުޤަރާ

ްނ ލިބިގެްނިވޔަސް، ެއއާ އެްއގޮަތށް ަޢމަލުުކރު

ުނވަަތ . ލާޒިމުަވނީ، ަރއްިޔތުްނގެ ަމޖިލީހަެށވެ

ރައްިޔތުްނެގ ަމޖިލީާހ މުާޢމަާލތްކުރާ ަފރާްތަތކުގެ 

މައްޗަށް، އެ ޤަރާރެއް އެފަާރތްތަކަށް ނިސްަބތްާވ 

 .މިްނވަރަެށވެ

 

ޤަރާރުން ކުރެވޭ 

 ކަންކަން

 ާބަވތެްއެގ ޤަރާުރ 6ޤަރާރުތަކުްނ އުަފއްާދ ނަީތޖާެގ ިނސްބަތުްނ  .68

 .ޖިލީުހން ފާސްުކރެިވދާެނއެވެމަ

 ޚިޔާލު ހުރި ޮގތް އަްނގަިއދޭ ަޤރާުރ )ހ(  

 ކަމެއް ކުަރްނ ެފންަނ ޮގތް އަްނަގއިޭދ ޤަރާުރ )ށ(  
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 ކަމަކަށް ުރހޭކަްނ ނުަވތަ ނުރުހޭަކްނ ހާމަކުާރ ޤަރާުރ )ނ(  

 ވަކި ެމސެެޖއް ޭދ ޤަރާުރ )ރ(  

ށް އަްނާގ ޤަާރރުސަރުކާރުްނ ވަިކ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުުކުރމަ )ބ(  

ސަރުކާރުެގ ސަާމލުކަމަށް ވަކި ަކެމއް ގެނެްސޭދ ޤަާރރު )ޅ(  

 

ޤަރާރު 

ފާސްކުރުމަށް 

ހުށަހެޅިދާނެ 

 ފަރާތްތައް

ކަމަކާމެުދ މަޖިީލހުެގ ޤަރާެރްއ ާފސްކޮށްިދނުްނ ެއދި ސަރުކާުރްނ  .69

ނުަވަތ ެމންބަުރންަނށް މަޖިީލަހށް ހުަށހެޅުުމެގ ފުުރޞަުތ 

 .  ވެލިބިގެްނވެެއ

 
 ކުއްލި މައްސަލަ .13

 
ޖަލްސާެއއް ހިނގަުމންަދނިކޮްށ، ޖަލްާސެއއްެގ  )ހ( .70 ކުއްލި މައްސަލަ

، އެެޖންޑާަގއިާވ ކަންކަން ހުއްުޓ◌ުމަކަށް ގެެނސް

 ހިެމިނގެްނވާ ރައްިޔތުްނގެ ުނަވތަ ޤައުުމގެ ަމޞްލަޙަތު

ަކމެއް، ކުއްލި މަްއސަލައެްއގެ ގޮުތގައި،  މުހިްނމު

ހެުޅުމެގ ފުރުޞަުތ ޮކންެމ ޖަލްސާއަކަްށ ހުށަ

 .މެންބަރަަކށްވެްސ ލިބިގެްނވެެއވެ

ގެ ދަުށްނ ހުަށހެޅޭ ުކްއލި ) ހ(މި ާމްއދާެގ  )ށ(  

މައްސަަލއަކީ، ރަްއޔިުތްނެގ ުނވަަތ ޤައުމުެގ 

ްށ ސީާދ އަަސރުކުރާފަަދ ބޮޑުކަެމްއ މަޞްލަަޙތަ

ކުއްލިއަކަްށ ދިާމވުމުު◌ން، ެއ ކަމެްއ ސަރުކާުރެގ 
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ނަުއމާއެކު، ަސރުކާރުްނ އެަކާމމެުދ ސަމާލުކަމަްށ ެގ

އަޅާފަިއވާ ނުަވަތ އަޅާފަިއުނވާ ިފޔަަވޅަކަްށ ފާޑުކިުޔމުެގ 

ގަިއ ގަާވއިުދމައްސަލަ ހުަށެހޅުމަށް ިމގޮުތން، ައދި، 

އޮްނނަ އުސޫލުްނ ހުަށހަޅަިއފިަނަމ، އެކަުމގެ މުާޢލާތް 

ނޑިާދނެތީ، ުނވަަތ ަވގުުތ ާފިއތުެވދާެނތީ، ުހަށހަޅާ  ކެ

 .ވެކެމައްސަަލއެ

 

ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމާއި 

 ބަހުސްކުރުން

ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް ުހށަހެުޅމަްށ ބޭނުްނވާ މެންަބަރކު،  )ހ( .71

އެ ަމއްސަަލއެްއ ހުަށހެޅު◌ުުމގެ ފުރުޞަތު، މަޖިީލހުެގ 

ރައީސް ިދނުުމްނ، އެ މައްސަަލއެއް ައނގަަބުހން 

 .ހުށަހަާޅނީެއވެ

ެހޅިްއޖެަނމަ އެ މަްއސަލަާއމެުދ ކުއްލި މައްސަަލެއއް ހުށަ )ށ(  

ބަހުސްކުރުަމްށ ފެޭނޯތ މަޖިީލުހގަިއ ވޯެޓއް 

. އެވޯުޓ ަނގާީނ ބަހުސަކާ ނުަލެއވެ. ނަަގންާވެނއެވެ

މިޮގތުން ނަާގ ވޯުޓގައި މަިޖލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަުތ 

ލިބުނީ، ެއ މައްސަަލއަކާމެދު ަބހުސްކުރުމަްށ 

ނާަފއިާވ ކަމަށްާވނަމަ، ެއ ުދވަުހެގ ެއެޖންޑާަގއި ހިަމ

ކަންކަމުެގ ެތޭރން، ާއަދއިެގމަިތން ހިނގާ ަކްނކަން 

ފިޔަަވއި، ޖަލްާސގެ ެއޖެންޑާ ހުްއޓުމަކަށް ގެނެސް، ެއ 

 .މައްސަަލއަކާެމދު ބަހުސް ުހޅުވާާލީނއެވެ

ެގ ބޭުނަމށްޓަކައި، ަމޖިީލހުެގ ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  

ޖަލްސާެއއްަގއި އާަދއިގެ މަިތްނ ހިނގާ ކަްނކަން 

ިއ ުބނެަފއިެއވަނީ، ޙަްމުދ ޞަަލވާާތިއ، ކަމުގަ
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އި، ވަޒީަރކު ުނވަަތ މެްނބަރަކު ެޕިޓޝަާނސުވާލާއި، 

ައިދ ޖަލްސާއަަކްށ . ހުށަހަާޅ ބަާޔނަެށވެ

އެެޖންޑާކުރެވިަފިއވާ މަިއަގނޑު ކަންކަްނ ކަމަްށ 

ބުނެފަިއއެަވނީ، އާަދއިެގ ަމތިްނ ހިނގާ ަކންަކމުެގ 

ަމޖިީލހަށް ، ބޭރުން، ސަރުާކރުންާނއި، ެމްނބަރުން

 .ހުށަހެުޅމަށް، އެެޖންޑާކުރެޭވ ކަންަކމަެށވެ

 

ކުއްލި 

މައްސަލައިގެ 

 ބަހުސްގެ ވަގުތު

ނޑަނާާޅާހހިނދަކު، ކުއްލި  .72 އެހެްނޮގތަކަްށ މަޖިލީުހްނ ކަ

 ގަޑިއިަރށްުވރެ ިދގުެވެގްނ 1މައްސަަލއެްއގެ ަބހުސަށް ދެވޭ ަވުގތު 

ސަލަ ހުށަަހޅާ ަމްއސަލަ ހުށަެހޅުަމށް، ެއ ަމްއ. ނުާވނެެއވެ

ައދި ެއމައްސަަލއާެމުދ .  މިނެެޓވ15ެމެންބަަރށް ގިަނެވގެން ެދވޭީނ 

ވާހަަކދެއްކުަމށް ބޭނުްނާވ އެެހްނ ކޮްނމެ މެންަބރަކަށް ެދވޭީނ 

 . ިމނެޓެވ5ެގިަނެވގެްނ 

 

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގެ 

 ނަތީޖާ

ކުއްލި ަމއްސަަލއެްއގަިއ ވޯެޓްއ ެނގުެމއް ުނވަަތ ޤަރާެރއް  .73

ކުރުމެްއ ުނވަަތ ެއނޫްނވެްސ ިނންުމންތަެކްއ ިނންުމމެްއ ފާސް

ެއ މައްސަަލިއގެ ަބހުސުން ދޭަހާވނީ، މެންަބރުްނެގ . ނޯްނނާެނއެވެ

 .ޚިޔާލު، ަމއްސަަލއިަގއި ހުިރގޮެތވެ

 

ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ސިފަތައް

 ސިަފތައް މައްސަަލއެްއ ުކއްލި މައްސަަލައކަށްވާީނ އަްނަނނިިވ .74

 .ފުރިހަަމވުުމްނނެވެ

އެ މަްއސަލަިއގަިއ ަބޔާންކުރާަކމެްއ ދިާމީވ ކުއްލިައކަްށ  )ހ(  
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 .ކަމުގަިއުވން

ރައްިޔތުްނގެ ުނވަތަ ަޤއުުމގެ މަޞްލަަޙތަށް ސީާދ  )ށ(  

 .އަސަރުކުާރ ކަމަަކށްުވން

އެ ަމއްސަަލއަކީ، ޭއގެ ާޒތުަގއި، މަޖިލީުހގެ މަަސްއކަތް  )ނ(  

ުރމަށްަފހު ވާހަަކަދއްކަންެޖހޭ ފަަދ އެކަހެރިކު

 .މުހިްނމުކަމަކަްށުވން

ސީދާޮގތުްނ ނުަވތަ ނުީސދާޮގތުްނ ަނަމވެސް  )ރ(  

ސަރުކާރުްނ އުުފލަންޖެޭހ ިޒންާމއަކާ ގުޅުްނ ުހިރ 

 .ކަމަކަށްުވން

 .ޝަރީޢަުތަގއި އޮްތ މަްއސަލައަކާ ުގޅޭ ކަމަކަްށުނވުން )ބ(  

ނޑައެިޅގެްނ އެނގެްނ އޮްތ )ޅ(    ވަކި ކަމަަކްށޓަކައި ކަ

 .ހުށަހެޭޅ ކަެމއް ަކމުަގއި ވުން

 .ޙަޤީޤަތެއްެގ ަމއްަޗށް ިބނާކޮށް ހުށަެހޅޭ ކަމަކަްށުވން )ކ(  

ކުއްލި 

މައްސަލައިގެ 

 ނޯޓިސް

ޖަލްސާއަކަށް ުކްއލި މައްސަަލއެއް ހުށަހަަޅން ޭބނުްނާވ  )ހ( .75

މެންބަރު، އެ ަމއްސަލަިއގެ ނޯިޓސް، އެ ޖަލްާސއެްއ 

 ިމނެޓް ކުިރން، މަޖިލީުހގެ ަރީއސަްށ 15ގެ ފެށުުމ

އެ ނޯޓިުހގަިއ ެއ ަމއްސަލަިއެގ ބާަވާތއި، . ދޭްނވާެނެއވެ

. ދާއިާރ ސާފުޮކްށ، ކުރުކޮށް ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

އެޮގތުްނ ހުަށހެޭޅ ަމއްސަލަެއއްެގ ނޯޓިސް، ަމޖިީލހުެގ 

އެެހން . ރައީސް، ާބްއވާީނ ސިްއރުޮކށްފަެއވެ

އެެހން ފަރާްތތަކަށް، ެއ ޯނިޓހުެގ މެންބަުރންަނށާއި، 

 .މަޢުލޫާމތު ދޭނީ، އެކަމެްއ ަމޖިލީަހްށ ހުަށހެޅުުމންެނވެ
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 ިމނެޓަްށވާފަުހން ލިބޭ 15ޖަލްސާެއއް ެފުށމަށް  )ށ(  

ނޯޓިސް، އެއީ، ިވިދގެްނ ައންަނ ުދވަުހ ޮއންަނ 

ޖަލްސާައށް ުހށަހެުޅމަށް ދިްނ ނޯޓިެހއްކަމުަގިއ 

ަމްއސަލައެްއެގ ނޯިޓސް ައިދ ކުއްިލ . ބެލެވޭެނއެވެ

ގަާވއިުދން ެދޭވ ޖަލްސާެއއް ެއއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ 

ނުބޭްއވިްއޖެކަމަްށވާަނމަެވސް، ެއ ނޯިޓހަކީ، ިވިދގެްނ 

އަްނނަ ޖަލްާސއަްށ ެދުވުނ ނޯިޓހެްއ ކަމުގަިއ 

 .ބެލެވޭެނއެވެ

 

ކުއްލި މައްސަލަ 

 ހުށަނޭޅޭ ވަގުތު

: ުހއްަދނުކުާރ ަވގުުތތަކަކީަގާވއިުދކުއްލި ަމއްސަަލ ހުށަހެުޅމަްށ ިމ .76

 

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލިްސ ހުުޅވަިއޭދ  )ހ(  

 .ޖަލްސާެގ ަވުގތު

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ މަާގމުްނ ދުރުުކރުުމެގ  )ށ(  

 .މައްސަަލއެްއ ކުިރއަްށދާ ވަުގތު

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ މަޤާުމ ހުްސެވެގން،  )ނ(  

ޔާެގ ޤާިއުމ މަޤާމެްއެގ ޮގުތން ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއ

ދައުަލތުގެ ަކްނ ހިްނގަްނ ޤާނޫނުައސާސީަގިއވާ 

ގޮުތގެަމތިްނ މީަހކު ަހވާުލވުމާއެުކ، ަދއުލަްތ ހިްނާގ 

މަޖިލީެހްއ ިއްނތިޚާބުކުރުަމށް ބާއްާވ ަރއްިޔުތންެގ 

 .މަޖިލީުހެގ ޖަލްާސގެ ަވގުތު

ެގ ވަޒީރަކާެމުދ ިއތުބާރުެނތްކަުމެގ ވޯެޓްއ ެނގުުމ )ރ(  

 .މައްސަަލ ކުރިައްށދާ ަވގުތު
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 .ބަޖެޓު ޖަލްސާ ިހނާގ ަވުގތު )ބ(  

 

ކުއްލި މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް

 ުހއްދަކުަރީނ ަގާވއިުދކުއްލި މައްސަަލއެްއ ުހށަހެުޅަމށް މި .77

 .އަްނނަިނވި ޝަުރޠުތަކުެގ ަމތިްނެނވެ

ަނ ޖަލްސާއަކަށް، އެފަަދ އެްއމަްއސަލައަްށވުެރ ގި )ހ(  

 .މައްސަަލ ހުަށނޭުޅން

އެފަަދ ަމއްސަލަެއއްަގއި މަްޝވަާރކުރެވޭީނ ަހމައެަކިނ  )ށ(  

 .ހުށަހެިޅފަިއވާ މަްއސަލައަްށ ކަުމގަިއވުން

އެއް މައްސަަލައށްވުެރ ިގނަ ަމއްސަލަިއގެ ނޯިޓސް  )ނ(  

ލިބިފައިާވނަމަ، އެ ޖަލްސާއަަކްށ ުހށަހެޭޅނެ މަްއސަލަ 

 ުހރި ަމއްސަލަ ަފހުެގ ގުރުައތުްނ ެނުގމާއި، ދެން

 .ޖަލްސާއަކަްށ ގެްނދިުޔން

އެަދއުުރގައި މަިޖލީހުަގއި ބަހުސްޮކށްފަިއވާ ަމއްސަަލއެްއ  )ރ(  

 .ުނވުްނކަށް މަްއސަލައައަލުްނ އުަފންކުުރމަށް ހުަށހެޅޭ 

ފަހުެގ ވަުގތެްއގަިއ ަމޖިލީުހަގއި ވާހަަކދައްާކެނ  )ބ(  

އް ބުުނމުެގ މައްސަަލއަކާ ުގޅޭގޮުތން ދުރާާލ އެއްެޗ

 .ބޭނުުމގަިއ ުހށަހަާޅ ހުަށހެޅުެމއް ަކުމގަިއ ުނވުން

 .އިމްިތޔާުޒގެ މަްއސަލައެްއ ހުަށހެުޅން ކަުމަގއި ނުުވން )ޅ(  

ްއ ނޯޓިސް ީދގެްނ ހުަށހަޅަްނޖެޭހ ފަަދ ަމއްަސލައެ )ކ(  

އިެގ ބަުހްސ  ކުއްިލ މައްސަަލހިމެިނެގންާވ ބަުހސަކަށް

 .ނުުވން
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ކުއްލި މައްސަލަ 

މުމުން ނި

އެޖެންޑާ 

ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމާއި 

ވަގުތު 

 އިތުރުކުރުން

އެހެްނ ޮގތަކަްށ މަޖިީލހުން ަކނޑަނާާޅހާ ިހނދަކު، ކުއްިލ  .78

ގަިއ ަބޔާްނކުރާ ވަުގުތ ަގާވއިުދމައްސަަލއެްއ ިނންމުަމްށ ިމ

ހަމަުވުމން، ެއ ަމއްސަލަިއެގ ބަހުްސ ނިުމމަކަށް އަިއސް، 

ހިާސބުން، އެ އެެޖންޑާ ކުރިައްށ އެެޖންޑާ ުހއްޓުަމކަށް ައއި 

އަދި އެ ޖަލްާސއަކަށް ެއޖެންާޑ ކުރެވިަފއިާވ . ގެްނެދވޭެނއެވެ

ކަންކަމަށް، ަކނޑައަޅާފަިއވާ ަވުގތު، ެއ ޖަލްާސގެ ވަުގތަްށ 

ިމގޮތަްށވެްސ ޖަލްާސެއއްެގ ވަުގުތ . އިތުރުކުެރިވގެްނާދނެެއވެ

 . ގަިޑިއރަށެވ1ެއިތުރުކުެރޭވނީ ިގނަެވގެްނ 

 

 

 

 
 

 މްތިޔާޒުއި .14

  އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ-ފުރަތަމަ ބައި 

 
އިމްތިޔާޒުގެ 

މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން

މަޖިލީުހެގ ުނވަަތ ެމންބަެރއްެގ ިއމްިތޔާޒުެގ މައްަސލައެއް،  )ހ(.79

 ްނނަްށެމންބަރުމަޖިލީުހެގ ޖަލްާސެއއްަގއި، 

 .ހުށަހެިޅާދނެެއވެ

ާވ ެމްނބަރު، އިމްިތޔާުޒގެ މަްއސަލައެްއ ުހށަހަަޅން ޭބނުްނ )ށ(  

އެ މަްއސަލަިއެގ ނޯޓިސް، އެ މައްސަަލއެއް ހުަށހަޅަްނ 

 ިމނެޓް ުކރިން، 15ބޭނުްނވާ ޖަްލާސއެއް ެފށުުމގެ 

ެއ ނޯިޓހުަގއި ެއ . މަޖިލީުހެގ ަރީއސަށް ޭދންާވނެެއވެ
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މައްސަަލއިެގ ާބވަާތއި، ދާއިާރ ސާފުކޮށް، ކުރުކޮްށ 

ސަަލއެްއގެ އެޮގތުްނ ުހށަހެޭޅ ަމއް. ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

. ނޯޓިސް، މަޖިީލުހެގ ރަީއސް ާބްއވާީނ ިސއްރުކޮްށފައެވެ

އެހެްނ ެމންބަުރންަނށާއި، އެެހން ފަާރތްތަކަށް، ެއ 

ނޯޓިުހގެ ަމޢުޫލމާތު ދޭނީ، އެކަެމއް މަޖިލީަހށް 

 .ހުށަހެުޅމުްނެނވެ

ުހށަެހޅުމުން، މިމާްއާދގެ ދަުށްނ އިްމތިޔާުޒގެ ަމއްސަލަެއއް  )ނ(  

ވަުގތު ޭދނީ، ނޯޓިސް އެަކމަްށ ސް މަޖިލީުހެގ ަރީއ

ދީފަިއވާ މައްސަަލއިެގ ކުޑަ ބޮޑުިމަނށް ބަލައި، ޖަްލސާއަްށ 

އެެޖންޑާކުރެޭވ ކަންކަމަށް ަކނޑައެޅިފައވާ ަވގުުތގެ 

އެޮގތުްނ ދެޭވ . ވެްއަގއެތެރެިއން، ކޮންެމވެސް ވަުގތެ

، ކަން ަކންފަިއ ހުރިއެެޖންޑާ ކުެރވިުކރިްނ ވަުގތަށް 

 .ުޓަމކަށް ައންާނނެެއވެއެަވގުަތށް ހުއް

މަިޖލީހަްށ އިްމތިޔާުޒގެ މައްސަަލއެއް އެްއވެސް މެންަބަރކު  )ރ(  

ހުށަހަޅާަކމަްށވާަނމަ، ެއހެްނ ުހިރހާ ކަެމްއ ހުްއުޓމަށްފަުހ 

އެމަްއސަލަެއްއ އަޑުެއހުަމްށ މަޖިީލހުެގ ރައީްސ 

 .މަޖިލީުހގަިއ ވަުގުތ ޭދންާވނެެއވެ

ކީ، އެްއވެސް ިލޔުމަާކ ގުޭޅ އިމްިތޔާުޒގެ ަމްއސަލައަ )ބ(  

މައްސަަލއެއް ނަމަ، ަމއްަސލައިގެ ނޯިޓާހއެކު، 

 .އެލިުޔމެްއވެސް ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

 ިމނެޓަްށވާފަުހން ލިޭބ ޯނޓިސް، 15 ގެެފށުުމޖަލްސާެއއް  )ޅ(  

އެއީ، ިވިދގެްނ އަްނނަ ުދަވހު އޮްނނަ ަޖލްސާއަްށ 

 .އެވެހުށަހެުޅމަްށ ިދްނ ނޯޓިެހއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނ
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ަގވާިއދު އިމްިތޔާުޒގެ ަމއްސަލަެއއް ުހށަހެުޅމަްށ ިމ )ކ(  

 .ހުއްދަުކރަީނ ައްނނަިނވި ޝަރުުޠަތކުގެ ަމތިްނެނވެ

ޖަލްސާއަކަށް، ެއފަަދ ެއއް މަްއަސލައަްށވުެރ ިގަނ  -1   

 .މައްސަަލ ހުަށނޭުޅން

ކައިރި މާީޒަގިއ ހިނގާފަިއާވ ކަމަކާ ގުޭޅ  -2   

 .މައްސަަލއަކަށް ުވން

ގެ ނުަވތަ ެމންބަުރންެގ އިްމތިޔާާޒގުޭޅ މަޖިލީުހ -3   

 .މައްސަަލއަކަްށވުްނ

ެގ ަދށުްނ އިްމތިޔާުޒެގ ަމއްސަަލއެްއ ) ހ(މި މާްއާދެގ  )އ(  

ހުށަހެުޅމަްށ ޭބުނންާވ ެމންބަރަަކށް އެ މައްަސލައެްއ 

ހުށަހެޅުު◌ުމގެ ުފރުޞަތު، މަިޖލީުހގެ ރައީްސ ދިުނމުން، 

 .ޞާ އަނގަބަުހން ުހށަހަާޅީނއެވެއެ ަމއްސަަލއިެގ ޚުލާ

އެ ަމއްސަލައަކީ، މި މާްއދާަގއި ބަޔާންކުާރ ަޝުރޠުތަްއ  )ވ(  

ފުރިހަަމުނވާ ަމްއސަލައެއް ަކމުަގިއ މަޖިލީުހގެ ރަީއސަށް 

ފެނިްއޖެަނމަ، ެއމައްސަަލއެްއ ުހަށހެޅުަމށް ދިްނ ޯނޓިސް 

އިްއވައި، އެ ަމއްސަލަެއއް މަިޖލީހަށް ހުަށނާޅާެނކަން، 

ަގއި ބަާޔންކުރާ ޝަރުުޠ ަގާވއިުދތަ ެއމަްއސަަލއަކީ، މިނުަވ

 .ފުރިހަަމުނވާ މަްއސަލައެއްަކން ާހަމކުރަންާވނެެއވެ

އިމްިތޔާުޒގެ މައްސަަލއެއް ހުށަހެިޅއްެޖނަަމ ެއ  )މ(  

މައްސަަލއާެމދު ަބހުސްކުރުަމށް ެފޭނތޯ ަމޖިލީުހގަިއ ވޯޓެްއ 

ލީުހެގ ިމގޮުތްނ ަނާގ ވޯުޓަގއި މަޖި. ނަަގންާވެނއެވެ

އަޣްލަބިްއޔަުތ ލިުބނީ، ެއ ަމއްސަަލއަކާމެުދ ަބހުސްުކރުމަްށ 

. ކަމަށްާވނަމަ، ެއ މައްސަަލއެްއ ކުރިއަްށގެްނަދންާވނެެއވެ
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އެ ަމއްސަަލއާެމދު ބަުހސްކުރުމަްށ މަޖިލީުހެގ 

އަޣްލަބިްއޔަތު ުނލިބިއްޖެކަަމށްާވަނމަ، އެކަން މަިޖލީހުެގ 

 ެއހާިހސާބުްނ ރައީްސ އިޢުާލނުކުރުުމން، ެއމައްސަަލ

 .ނިުމނީެއވެ

މި މާްއާދެގ ަދުށން އިްމތިާޔޒުެގ މައްސަަލއެްއ ުހަށހެޅުަމށް  )ފ(  

މަޖިލީުހެގ ައޣްލަބިއްަޔުތ ލިބިއްެޖނަމަ، ެއ 

މައްސަަލއަކާެމުދ ބަހުސްކޮށް، ަމޖިލީހަްށ ފެްނަނ ގޮެތއް 

ލިިބގެްނ، ުނވަަތ ހުށަެހޅި ާތީއދު . ނިްނމަްނވާެނެއވެ

ނޑަ އަޅައިިފ ހިނެދއްަގއި، ެއ ަމްއސަލަ މަޖިލީުހްނ ކަ

 ،ބަލައި، ދިރާސާޮކށް، ަމޖިލީަހްށ ރިޕޯެޓއް ހުަށހެުޅމަށް

 ެއ ަމއްސަލަެއްއ ވެްސއިމްިތޔާުޒ ޮކމިޓީއަްށ

 .ާދނެެއވެފޮނުިވ

ގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިވާ ަކންކަްނ އެެހްނ ަގވާިއުދމި )ދ(  

މަޖިލީުހގެ ދަުއރެއް ިހނަގމުްނނުާދ ހުރިަނމަެވސް، 

ިއމްިތޔާޒުެގ ަމއްސަަލއެްއ ބަލައި، ވަުގތެްއގަިއ ދިާމާވ 

މަިޖލީހަށް ިރޕޯޓު ހުށަހެުޅމަށް އިްމތިޔާުޒ  ދިރާސާކޮށް،

ަމޖިީލހުެގ ަރއީސަްށ ފެނިްއޖެ ހިނދެްއގައި، ކޮމިޓީއަްށ 

 .މައްސަަލއެްއ ފޮުނވިާދނެެއވެ

 

 

 ދުކުރުން މެންބަރުން ބަން-ދެވަނަ ބައި 

 
މެންބަރުން 

މާއި ބަންދުކުރު

ޖިނާީޢ ކުެށްއ ާސބިތުެވގެން، ަޝުރޢީ ޙުކުެމްއގެ ދަުށން  )ހ( .80

މެންބަރަުކ ބަްނުދކުރާނަމަ، ެއ ުޙކުމްކުރި ަފނޑިާޔރަކު 
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 ގަިޑިއރުެގ ތެޭރަގއި ެއކަން 24މަޖިލީުހެގ ރަީއސަށް  ދޫކޮށްލުން

 .ލިޔުމަުކން އަްނަގންާވނެެއވެ

ށެްއެގ ތުުހމަުތގައި ބަންދުކޮްށެގން ނޫނީ، ޖިނާޢީ ުކ )ށ(  

ތަޙްޤީޤު ކުރިައށްެގންެދެވން ނެްތ ޙާލަެތއްަގއި، 

މެންބަރަުކ ބަންދުކުަރންެޖހިްއޖެ ހިނދެްއގައި، 

މެންބަރަުކ ބަްނދުކުރަްނާވނީ، މަޖިލީުހެގ ރަީއސަްށ 

 .އެްނގުަމށްފަުހގަެއވެ

ެގ ޝަރުީޢ ޙުކުެމްއެގ ަދށުްނ ނުަވތަ ޖިާނީޢ ކުެށއް )ނ(  

ތުހުަމތުަގއި، ެމންބަރަކު ބަްނެދްއގައި ެބހެއްުޓމަްށފަހު 

ދޫކޮށްލާަނމަ، ެއ ެމންބަރަކު ޫދކޮށްލާ ފަާރތަކުން، 

 ގަޑިިއރުގެ ތެރޭަގއި މަޖިީލހުެގ 24ލަސްެވގެން 

 .ރައީސަްށ އެަކން، ލިުޔމަކުްނ ައްނގަްނވާެނެއވެ

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ މަޤާމުްނ ދުރުުކރުުމެގ  )ރ(  

އެްއ ުނވަަތ ވަޒީެރްއެގ މައްަޗށް މައްސަަލ

އިތުބާުރނެތްަކމުެގ މައްސަަލއެއް މަޖިީލހަްށ 

ހުށަހެިޅފަިއވާ ަވގުެތއްަގއި އެަމްއސަލައާެމދު މަޖިީލހުން 

ގޮެތއް ނިްނމުުމގެ ކުިރން ެމންބަރަކު ހަްއަޔރެއް 

 .ނުކުރެޭވނެެއވެ

 

އިމްތިޔާޒު 

ކޮމިޓީ 

 ބައްދަލުވުން

ާއިއ ) ށ(ގެ  ވަަނ މާްއާދ80 ިއދުެގަގވާމަޖިލީުހގެ ރައީަސށް ިމ .81

 24ަލސްވެެގން ދަށުްނ މަޢުލޫާމތެްއ ލިބިއްެޖނަމަ، ގެ ) ނ(

ަވނަ މާްއދާަގިއ  115ެގ ަގވާިއދުމި އެަކން ގަޑިއިުރެގ ތެޭރަގއި،

އެަފދަިއްނ  .އަްނގަްނާވނެެއވެއިްމިތޔާޒު ކޮމިީޓއަްށ ބަޔާންކުރާ 

ތެރޭަގއި އެ އެްނގުާމއެކު، ީވ އެްނމެ ައވަްސ ފުރުޞަެތްއެގ 
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 .މައްސަަލ ބެލުަމްށޓަކައި ެއ ކޮމިީޓ ބައްދަުލވާްނާވނެެއވެ

 

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން 

މައްސަލަ ބަލައި، 

މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހެޅުން

ެގ ދަުށން އިްމިތޔާޒު  ަވނަ ާމއްާދ81ގެ ަގވާިއުދމި )ހ( .82

ކޮމިޓީއަްށ ފޮުނޭވ މައްސަަލއެްއ ެބލުމަށްފަހު، މަޖިީލހުެގ 

 .ީޓން ިރޕޯެޓއް ުހށަަހޅަންާވެނއެވެރައީސަްށ އެޮކމި

ގެ ަދށުްނ އިމްިތޔާުޒ ކޮމިީޓްނ ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ށ(  

މަޖިލީުހގެ ަރީއސަށް ހުަށހަާޅ ރިޕޯޓު، ަމިޖލީހުެގ 

ރައީސަްށ ލިޭބ ާތރީޚުްނ ެފށިެގން، ެއންެމ ފުރަަތަމއަްށ 

ބޭއްޭވ ޖަލްސާެއްއގައި، ަމޖިލީުހެގ ަރއީްސ ެއ ިރޕޯޓު 

 .ަޅންާވނެެއވެމަޖިލީަހށް ހުށަަހ

ގެ ަދށުްނ އިމްިތޔާުޒ ކޮމިީޓްނ ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ނ(  

މަޖިލީުހެގ ަރއީަސށް ުހށަަހޅާ ރިޯޕޓުގައި، ެއ ަމްއސަލަ 

ނިސްބަްތާވ ެމްނބަރު ަބންދުޮކށްަފއި ހުރީ، އެކަީށެގންާވ 

ސަބަބުތަކެްއ ުނަވތަ ހެިކތަކެްއގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮްށ ނޫްނ 

ްޤޞަެދއްަގއި ަކުމގަިއ ކަމުގައި، ުނވަަތ ސިާޔސީ މަ

ފާހަގަކޮްށފަިއވާަނމަ، އޭާނ ބަންުދްނ ދޫުކރުމަްށ 

މަޖިލީުހެގ ރަީއސް، އެ ެމންބަރަކު ަބންުދކުިރ 

 .އިދާާރއަ◌ަްށ ައްނގަްނވާެނެއވެ

މަޖިލީުހެގ ރަީއްސ ެމންބަރަކު ަބްނދުްނ ދޫުކރުަމށް، ިމ  )ރ(  

 24ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ައްނގާާތ ) ނ(މާްއދާެގ 

ެގ ެތޭރގައި، ެއ ެމންބަރަުކ ބަްނުދން ގަޑިއިުރ

ދޫކޮށްނުަލއިފިކަަމށްާވނަމަ، އެަކން، ަމއްސަަލއެްއެގ 

ގޮުތގަިއ ެއންެމ އަަވހަށް ޭބްއވޭ ަމޖިލީުހގެ ޖަލްސާައކަށް 
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ހުށަހަަޅއި، އެކަާމމެުދ ަމޖިލީުހން ގޮެތއް ނިްނމަިއިދނުްނ 

މިކަުމަގއި، . އެިދ މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ުހށަހަަޅްނވާެނއެވެ

ޖިލީުހެގ ަރީއސް ދެްނ ަޢަމލުކުރާނީ، މަޖިީލހުްނ މަ

 .ނިްނމާ ގޮެތއްެގަމތިްނނެވެ

 

ޖަލްސާއަށް 

ހާޒިރުވުމުގެ 

 ޙައްޤު

މެންބަރަކު ުކެށއްގެ ތުުހމަުތަގއި ަހއްޔަރުުކެރވިފައި ހުްނނަ  .83

މުްއދަުތގައި ާބްއވާ ަމޖިލީުހގެ ޖަލްސާތަކަާށއި، އޭނާ ހިެމނޭ 

ްށ ާހޒިރުުވމުެގ ަޙއްުޤ، ޭއނާައށް ކޮމިޓީތަކުެގ ަބްއދަލުުވންތަަކ

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

 

 

ޤާނޫނު 

 78/5ނަންބަރު 

ގެ ބައެއް 

ޒިންމާ 

މަޖިލީހަށް 

 ބަދަލުވުން

މެންބަރަކު ުކެށއްގެ ތުުހމަުތަގއި ބަްނދުކުެރޭވއިރު، ޤާޫނނު  .84

ީމހުްނ  ިދގުމުްއަދތަކަށް  ދުަވހަްށވުރ7ެ[ 78/5ނަންބަުރ 

 ގޮުތެގ ޔަރުުކރުމުަގއި ޢަމަލުުކރަްނވީަހްއ ނުަވތަ ބަންދުކުުރުމގައި

 ަބންުދެގ މުްއަދތު އިތުރުކުުރުމެގެގ ދަުށން،  ]ޤާނޫުނ

 .މަސްއޫިލއްަޔތު ުއފުލާނީ، ިއމްިތޔާުޒ ކޮމިޓީްނެނވެ

 

 

 ވޯޓު ނެގުން .15

 
މައްސަލައަކަށް 

ވޯޓަށް އަހާނެ 

 ވަގުތު

ވޯަޓށް އަަހންެޖހޭ ަމއްސަލަތަުކގައި ޯވޓަްށ މަޖިލީުހގަިއ  )ހ( .85

ެއދި މެންަބރަކު  ހާީނ ެއމަްއސަަލއެްއ ވޯަޓށް އެުހމަށްއަ

 .ހުށަހެުޅމުްނެނވެ
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ވޯަޓށް އެުހމަށް އެުދމުްނ، ކާެމދު މެންބަރަކު މަްއސަލައަ )ށ(  

ްށ ައހަްނ ބަހުސްގެ ަވގުުތ ކުރުކުރުމަްށަފހު، ވޯޓަ

 މަޖިލީުހެގ ރަީއްސކުޭރތޯ މެންބަުރން އިުޢތިރާޟު

 .ބަލަންާވނެެއވެ

ުނކުރާ ކަަމށްާވނަަމ، އިޢުިތރާުޟުކ އެކަަމށް މެންބަރަ )ނ(  

އެހިސާުބން ެފިށގެްނ ެއމައްސަަލއެްއ ެދން ޯވޓަްށ 

ުނަވތަ ަމއްސަލަެއްއ ވޯަޓށް އެުހމަްށ . އަހާީނެއވެ

މެންބަރަުކ ެއދުުމން، އެީއ ެއމައްސަަލިއގަިއ 

ވާހަަކދައްކަްނ ެދންތިިބ ެމންބަުރްނެގ ޙައްޤަްށ އުނިަކމެްއ 

ވާަނމަ، ުނވަަތ މުޅި މަޖިީލހުެގ އަްނނަކަމެއްަކމަްށ

 ކަމަްށާވނަމަ، ކަމެްއ މަޞްލަަޙތަށް ުއނިކަމެްއ ައންަނ

ކަމަްށވީަނަމވެްސ ެއވަުގތު ޮކންެމހެްނ  ެއދުުނ މެންބަރަުކ

ވޯޓަްށ ައހަްނ ެފނޭޯތ ނުބަަލއި، މަޖިލީުހެގ ަރީއސަްށ 

 .ބަހުސް ކުިރއަްށ ގެްނެދވިާދނެެއވެ

ަނގާ ަވގުތަކީ ވަކި ަވުގތެއް މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެްނ ވޯުޓ )ރ(  

ނޑައެިޅާދެނއެވެ . ކަމުގަިއ ަމޖިީލހުގެ ރައީަސްށ ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނީ، ުހށަެހޅިަފއިާވ  އެޮގތަށް، ވަުގެތއް ކަ

މައްސަަލއިެގ ާބވަަތށާއި، ާވހަަކދައްަކްނ ެއދިަފއިާވ 

މެންބަުރްނގެ ައދަަދށް ބަލައި، އެ ަމއްސަަލއާެމުދ 

ކުރުމުެގ ުފުރޞަުތ އެކަށީެގްނވާ ޮގތެްއގަިއ ބަހުްސ

 .ފަުހަގއެވެ މަްށިދނުމެންބަުރންަނށް 

 

 13ެގ ގަާވއިުދ ިމއި،މައްސަަލއެްއގަިއ ވޯޓު ެނގުުމަގ )ހ( .86 ރަނގަބީލުޖެހުން
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ގަިއާވ ޮގުތގެަމތިްނ  ވަަނ ަނންަބރ3ުވަަނ ާމއްާދެގ 

ެއރަނަގބީލު ޖަާހނީ ޯވޓެްއ . ރަނގަބީލެްއ ޖަާހނެެއވެ

ޖިީލހުެގ ރައީްސ ސްދުކުރާކަްނ މަަގނެުގމަށް 

 ިމނެޓުަފުހން 5ރަނގަބީުލ ަޖާހތާ . އެްނގުާމއެކުަގއެވެ

ވޯޓަށް އެުހމަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަަލ މަޖިލީުހގެ ރަީއސް 

 .ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން ވޯޓަށް އެުހަމްށ ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ށ(  

ނަާގ ިނމި،  މައްަސަލ ަބޔާންކުުރމަށްަފހު ވޯުޓހުށަހަާޅ 

ޓުެގ ނަީތާޖ ިއޢުލާނުކުރަްނެދން، ަމޖިލީުހެގ ާމަލމުަގިއ ވޯ

ތިބި ެމންބަުރްނގެ ތެރެިއން މެންބަރަުކ ަމިޖލީހުެގ 

ަނމަެވސް، . މާލަން ދޫކޮްށ ގޮްސގެްނނުާވނެެއވެ

ަގިއވާ ގޮުތގެަމތިްނ ަރނަގބީުލ ) ހ(މިމާްއާދގެ 

ޖެހުަމށްފަހު، ވޯުޓދިުނމަށް މަޖިީލުހގެ ަރއީސް އެްނުގމުެގ 

ނިޑަގއި އިީށނެދއްެޖ ކޮންެމ މެންަބރަކަްށ ކުރިން،  ގޮ

 .ވޯޓުަގއި ަބިއވެިރެވވޭެނއެވެ

 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

ޔައުމިއްޔާގައި 

 ހިމެނުން

މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއެްއގައި ެނގޭ ޮކންމެ ވޯޓަާކގުޅޭ މަޢުލޫާމތު، ެއ  .87

ެއގޮުތން، . ވޯޓު ެނގޭ ޖަލްާސއެްއގެ ަޔއުމިްއާޔގަިއ ިހމަަންނވާެނއެވެ

ގަިއ ) ށ(ގެ ަވނަ މާްއދާ 93ގެ ގަާވއިުދިމިހމެުނމުަގއި، މަޢުލޫާމތު 

 .ަމނަްނވާެނެއވެބަޔާންކޮްށފަިއވާ މަޢުލޫާމތުތަްއ ިހ

 

ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ވަކިޮގތަަކށް ވޯުޓެނުގން  )ހ( .88 ވޯޓު ދޭނެގޮތް

ުނަވަތ ވަިކވަކިްނ ، ބަޔާންކޮްށފަިއނުާވ ކަންަކމުަގއި
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މަށް މަޖިީލހުްނ މެންބަުރންާނ ުސވާލުކޮްށގެން ވޯުޓ ނެުގ

ފާސްނުކުރާާހ ހިނދަކު، ުނަވތަ ެއނޫްނގޮަތކަށް 

މަޖިލީުހްނ ާފސްނުކުރާާހ ިހނދަކު، މަިޖީލހުެގ 

ޖަލްސާތަުކގަިއ ވޯޓުޭދނީ، އިެލކްޓްރޯނިކް ވޯިޓންގ 

 .ސިސްޓަމް މެުދެވރިކޮށެވެ

ގަިއާވ ޮގތުެގަމތިްނ އިލެކްްޓރޯިނކް ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ށ(  

ވެރިކޮްށ ނަާގ ވޯޓު ނެުގުމގައި، ވޯޓިްނގ ސިސްަޓމް މެުދ

ޖަލްސާގެ ހާޒިީރއާއި، ހާިޒރުިވ ކޮންމެ ެމންަބރެއްެގ 

ނަާމއި، ެއެމންބަރަކު ވޯުޓދިީނ ަމއްަސލައެްއ 

ފާސްކުރުމަށް ެފންނަ ަކމަށް ކަމުގައިަކން، ުނވަަތ 

ނުފެްނނަ ަކމަްށ ކަމުގައިަކން، ނުަވތަ އެެމންބަރަކު ވަިކ 

ން، ެމންބަުރްނަންށ ގޮތަކަްށ ވޯޓުޭދން ޭބނުްނުނވާކަ

ސްކްރީނަކުްނ ެފންަންނ ުހންަނ ގޮތަްށ މަޖިީލހުެގ 

 .ރައީސް ހަަމޖަްއސަންާވނެެއވެ

ނޑައެިޅގެްނ ާފޅުގަިއ ެއނެގްނ އޮތް މައްސަަލއެްއ  )ނ(   ކަ

ގަިއާވ ) ހ(ދިާމވެްއޖެ ޙާަލެތއްަގއި މެުނވީ، މިމާްއާދގެ 

ގޮުތގެަމތިން ިއލެކްޓްރޯނިކް ޯވޓިންގ ސިސްަޓމް 

ރިކޮްށ ަނގާ ވޯޓަކާެމުދ ިއތުުރ ުސވާލެްއ މެުދވެ

 .ނުކުރެޭވނެެއވެ

 

އަތްއުފުލައިގެން 

 ވޯޓު ދިނުން

އެެހން ) ހ(ަވނަ މާްއާދގެ  88ގެ ަގވާިއުދމި )ހ( .89

އޮތްަނަމވެސް، އިލެކްޓްރޯނިްކ ވޯޓިްނގ ސިްސޓަމަްށ 

ދިާމވާ މައްަސލައަކާ ުގޅިެގން، ވޯުޓިދުނމަްށ 
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ތް ަވގުެތއްަގއި، އެސިސްޓަްމގެ ބޭނުންކުެރެވން ނެ

ވޯޓުަނަގން ޖެހިްއޖެަނމަ، ވޯުޓދޭީނ އަްތ 

 .އުފުލަިއގެްނެނވެ

ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިްނ ވޯޓުަނާގިއރު، ) ހ(މި މާްއދާެގ  )ށ(  

މައްސަަލއެއް ާފސްކުރުމަްށ ފެްނނަ ެމންބަުރން ތިބިޯތ 

ބެލުމަށާއި، ަމއްސަލަެއއް ާފސްކުރަން ނުެފންަނ 

ަވކި ޮގތަކަްށ ޯވުޓދޭްނ ، މެންބަުރްނ ތިިބޯތ ބެލުަމށާއި

ބޭނުްނނުާވ ެމންބަރުްނ ތިިބތޯ ބެުލމަްށ ވޯުޓ 

ންމެ ފަހަރަުކ ވޯޓުެގ އަިދ ެއއިްނ ކޮ. ނަަގންާވެނއެވެ

 .ލާނުުކރަްނވާެނއެވެނަތީާޖ ިއޢު

ގަިއާވ ޮގުތގެަމތިްނ ވޯޓުެގ ނަީތާޖ ) ށ(މި މާްއާދެގ  )ނ(  

 ަގިއ) ށ(ަވނަ ާމްއދާެގ  93ުނ ކުރުުމަގއިވެސް، އިޢުލާ

ބަޔާންކޮްށފަިއާވ މަޢުޫލމާުތ މަިޖލީުހެގ ރައީްސ 

 .ނުކުަރްނވާެނއެވެއިޢުލާ

 

ވަކިވަކިން 

ސުވާލުކޮށްގެން 

 ވޯޓުނެގުން

ވަކިވަިކން ެމންަބރުންާނ ސުވާލުޮކށްެގން ޯވޓު ެނުގމަްށ  )ހ( .90

ހުށަހެިޅ ތާީއުދ ލިިބގެްނ ެއޮގތަްށ ފާސްާވ 

 ަދށުްނ ެގ) ހ(ވަަނ ާމްއދާެގ  94މައްސަަލތަކުަގއާިއ، 

ނަަގންެޖހޭ ޯވޓު ަނގާނީ، ކޮންމެ ެމންބަރަކާ 

ސުވާލުކޮްށގެން، ޭއނާ ވޯުޓ ދޭްނ ބޭުންނވާ ގޮެތްއ 

 .އޮޅުންފިުލަވމުްނެނވެ

ގަިއާވ ޮގތުެގަމތިްނ ވޯުޓ ެނގުުމގައި، ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ށ(  

ކޮންމެ ެމންބަެރްއގެ ަނން ިއްއުވމުން، އެ މެންަބރަކު 
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ްނަނނިވި ގޮްތތަކުންުކެރ ތެުދވެ، ޭއނާއަްށ ފެންނަ އަ

 .ގޮެތއް ާހމަކުަރްނވާެނއެވެ

 ".ފެނޭ"ފެންަނނަމަ،  -1

 ".ނުފެނޭ"ނުފެްނނަަނމަ،  -2

ވަކިޮގތަކަްށ ވޯޓުޭދްނ ޭބުނންުނވާަނމަ،  -3

 ".ވޯޓުުނދެން"

މިޮގތަށް ެނގޭ ޯވޓެއްެގ ަނތީާޖއާެމދު އިތުުރ ުސާވލެއް  )ނ(  

 .ނުކުރެޭވނެެއވެ

 

 

ސިއްރު ވޯޓު 

 ނެގުން

ުރވޯުޓ ނަާގީނ ޤާޫނނު އަސާީސގަިއ ސިއް )ހ( .91

ސިއްުރވޯޓުެނުގްނ ލާޒިމްކުާރ ޙާލަްތތަކުަގއާއި، 

ސިއްުރވޯޓެްއ ނެުގމަްށ މަިޖލީހުން ފާސްކުާރ 

 .ކަންކަމުަގެއވެ

މަޖިލީުހގަިއ ިސއްުރ ވޯުޓ ނަަގންޖެޭހ ހާަލތްތަުކގަިއ  )ށ(  

ެމންބަުރންެގ  5ސިއްުރ ވޯުޓ ުގނާީނ ަމޖިލީުހން ހޮޭވ 

ަމިޖލީހުެގ ވޯުޓގެ ނަީތާޖ އިްއާވނީ . ނެވެކޮމިޓީއަކުްނ

 .ވެރައީެސ

 

ވޯޓުނެގުމަށް 

 ދަތިނުކުރުން

ނިމި، އެަމްއސަލައަކަށް ވޯުޓ ގެ ަވގުުތ ބަހުސްމައްސަަލއެްއގެ  .92

ނެުގމާ ެދމެދު، ުނވަަތ ވޯޓުާލން ެފށީއްުސެރ ވޯުޓެގ ަނތީާޖ 

ްނ އިްއވުާމދެެމދު، މެންބަރަުކ ވަިކ ޮގތަކަްށ ވޯޓުުލމަށް ާބރުެއޅު

ކަމުގައި، ުނވަަތ ވޯޓުުލމުަގއި ެމންބަރަކަށް ލިިބެގންވާ ޙައްޤަްށ 
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ހުރަސްައޅަނީ ަކމުަގއި، ުނވަަތ ވޯޓު ެނގުަމށް ރިާޔސަތަްށ 

ދަތިކުަރނީކަުމގަިއ ބެލެިވދާެނ ކަެމއް ެއއްެވސް ެމްނބަރަކު ކޮށްެގްނ 

 .ނުާވނެެއވެ

 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 

 އިއްވުން

ަލައކާމެުދ ޯވޓު ނަާގ ވޯުޓ ަނާގ ޮކންެމ ަމއްސަ )ހ( .93

ނިމުުމން، ވޯުޓެގ ނަީތާޖ މަޖިލީުހެގ ަރީއސް 

 .ނުކުަރްނވާެނއެވެއިޢުލާ

ނުކުރާިއރު، އަްނނަިނިވ މަޢުޫލމާުތ ިއޢުލާވޯޓުެގ ނަީތޖާ  )ށ(  

 .ނުކުަރްނވާެނއެވެއިޢުލާ

 މަޖިލީުހެގ ޖުމްަލ މެންބަުރްނގެ އަަދދު؛ -1

 ހާޒިރުެވ ތިިބ ެމންބަރުްނެގ ައދަުދ؛ -2

 ށް ވޯުޓދިްނ ެމންބަުރންެގ ައދަދު؛ފެންނަަކމަ -3

 ނުފެްނނަކަަމށް ޯވޓުދިްނ ެމންބަުރްނގެ އަަދދު؛ -4

ވަކިޮގތަކަްށ ވޯޓުޭދްނ ޭބުނންުނވާކަަމށް  -5
 ވޯޓުިދން ެމންބަުރންެގ ައަދދު؛

 .ވޯޓުެގ ނަތީޖާ -6

 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް 

 ންކުރުއިޢުތިރާޟު

ަވނަ މާްއާދގަިއވާ ގޮުތެގަމތިން  89ގެ ަގވާިއުދމި )ހ( .94

ނުކުރުުމން، އިޢުާލތްުއފުލަިއގެްނ ނަާގ ވޯުޓގެ ނަީތޖާ އަ

ވޯުޓ ެނިގ ޖަްލސާއަްށ ހާިޒރުެވ ތިިބ މެންަބުރންެގ 

ދު، ސަބަބު ބަާޔންޮކްށ ތެރެިއން މެންބަަރކު އެަނތީާޖއާެމ

 އެޮގތަށް މެންަބރަުކ ކޮށްިފނަމަ، ައދިއިޢުތިާރޟު

ކުރުުމން، އެކަަމްށ އެެހން ެމންބަރަުކ އިޢުތިާރޟު
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ށްިފނަމަ، ކުރިން ވޯޓު ނެިގ މަްއސަލަާއމެދު، ތާީއދުކޮ

 .އަލުްނ ވޯުޓ ަނަގންާވނެެއވެ

 90ެގ ަގވާިއުދމިމިޮގތުން ެދވަނަ ފަހަރަށް ވޯޓު ަނގާނީ،  )ށ(  

ވަަނ ާމއްާދަގއިާވ ޮގތުެގމަިތން، ކޮންެމ ެމންަބރަާކ 

ވަކިްނ މަިޖލީުހެގ ރައީްސ ުސވާުލކޮށް، އެެމންބަަރކަށް 

 .ުމންެނވެފެންަނގޮްތ ޮއޅުްނފިލުވަ

މިޮގތަްށ ޯވުޓ ަނާގ ިނމުުމން، ެއވޯުޓެގ ނަތީާޖ  )ނ(  

 .ނުކުަރްނވާެނއެވެއިޢުލާ

މިޮގތަށް ަނގާ ޯވޓެއްެގ ަނތީާޖއާެމދު އިތުުރ ުސާވލެއް  )ރ(  

އަދި މިޮގތަށް ޯވޓު ނެުގމުން، ުކރިްނ . ނުކުރެޭވނެެއވެ

 .އެމަްއސަލައަކާެމުދ ަނގާފަިއާވ ވޯުޓ ބާޠިލުވީެއވެ

އީސް ނާއިބު ރަ

 ވޯޓު ދިނުން

މަޖިލީުހގެ ާނއިބުރައީްސ ިރޔާސަުތ ބަލަަހއްޓަުމންެގންާދ  .95

ޖަލްސާެއއްަގއި އެްއވެސް މަްއސަލައެްއގަިއ ަނގާ ވޯޓެްއަގއި، 

 .އެްއވެސް ގޮތަަކްށ ޭއނާ ވޯޓު ީދެގންުނވާެނެއވެ

 

 

 ޔައުމިއްޔާ .16

  ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ-ފުރަތަމަ ބައި 
 

ޖަލްސާތަކުގެ 

  ލިޔެޔާޔައުމިއް

މެންބަރުންނަށް 

 ފޮނުވުން

މަޖިލީުހގެ ޮކންެމ ޖަލްާސއެްއގެެވސް ަޔއުިމއްާޔ ލިެޔ  )ހ( .96

 ުދވަުހެގ ތެޭރަގއި 7ތަްއޔާރުކޮށް، ެއަޖލްސާއެްއ ނިޭމާތ 

 .މެންބަުރންަނށް ޮފނުަވންާވެނއެވެ
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ޔަުއމިްއޔާ ިލޔެ ތަްއޔާރުކުަރންާވީނ، މެންަބރުްނ ަދއްާކ  )ށ(  

ތުރެްއ ުނެގނެްސ، މެންަބރަކު ަދއްކާ ވާހަކަައށް އުިނިއ

ވާހަކަެއއް، ެއ ެދއްިކ ޮގަތކަށް، ަޔއުިމއްާޔއިްނ 

ފެންާނނެ، ައދި ޖަލްސާަގިއ ކަންިހނާގިދޔަޮގތް ސާުފކޮްށ 

 .އެނގޭެނ ޮގުތގެަމތިްނނެވެ

 ެގަގާވއިުދެއހެްނ އޮްތނަަމވެސް، މި) ށ(މި މާްއާދގެ  )ނ(  

 ދަުށން ޔަުއިމއްާޔއިްނަވަނ މާްއާދގެ  101

 ަގާވއިުދމިއުނިކުަރންެޖހޭ ކަންކަން ުއނިުކ◌ުރުމަކަށް 

އަދި، ޖަްލާސތަކުގެ ކަްނހިނގިޮގްތ . ހުރަެހއްނާަޅެއވެ

ކުރުގޮތަކަްށ ައންަގއިިދނުަމށްޓަަކއި، ިއދާީރ ުޚލާޞާ 

ތަްއޔާރުކުރުަމށާއި، އެަފަދ ޚުާލާޞ ަތއްާޔރުކުރުުމަގއި، 

ޔަުއމިްއޔާެއއްަގިއ ުހންަންނޖެޭހ ތަްފސީލު 

 .ހުަރހެއް ނާަޅއެވެ ަގާވއިުދމިނުމަަކށްވެްސ، ނުހިެމ

 

 ޞާޚުލާއިދާރީ 

 ތައްޔާރުކުރުން

 ދުަވހުެގ ތެޭރގައި، ެއޖަލްާސެގ 7މަޖިލީުހެގ ޖަލްާސއެްއ ިނމޭާތ  .97

އިދާީރ ޚުލާާޞެއއް، މަޖިީލހުގެ ުހރިހާ ެމންބަުރންަނށް، މަޖިީލހުެގ 

 .ރައީސް ފޮުނވަްނާވނެެއވެ

 

ޔައުމިއްޔާއަށް 

 އުނިއިތުރު

 ގެނައުން

މެންބަރަަކށް ަމޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގެ ޔަުއމިްއާޔ  )ހ( .98

ލިބުމުން، އެަޔުއމިްއޔާަގއި، އެެމންބަރަކު ދެއްކިަކމަްށ 

ބުނާާވހަކައަްށ ުއނިއިުތރެްއ ގެްނނަްނ ބޭުންނވާަނމަ، 

ނުަވތަ ޖަލްާސގަިއ ކަންިހނގާިދަޔގޮތް ަކމަްށ 

ްނ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގތަށް ުއނިއިުތރެްއ ެގންަނ
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ބޭނުްނވާަނމަ، އެކަން، ެއޔަުއިމއްޔާ އެެމންބަަރކަށް 

 ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި މަޖިލީުހެގ ަރީއސަްށ 7ލިބޭތާ 

މެންަބަރކު އެޭދޮގތަށް، . އަްނގަްނާވނެެއވެ

ޔަުއމިްއޔާއަކަްށ އުިނއިތުެރއް ގެެނވޭނީ، އެަޔއުިމއްާޔއެްއ 

ޯއޑިއޯ ވީިޑއޯ ުނވަަތ ނިސްބަްތވާ ަޖލްސާއެްއގެ 

ުޑައހައި، ޖަލްސާަގިއ ކަންިހނގާ ދިަޔގޮުތެގ ރެކޯޑިންގ އަ

ޙަޤީޤަތް ަރނގަަޅށް ަބޔާންުކރުމަްށޓަކައި، ެއ އުިނިއތުުރ 

ގެްނނަްނޖެހޭ ަކމަށް މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ެފނިްއެޖ 

ެމންބަރަުކ ގެްނނަްނ ޭބނުްނާވ . ހިނދެްއގަެއވެ

އުިނއިތުެރއް ަޔުއމިްއޔާައށް ގެެނެވން ނެތްކަަމްށވާަނމަ، 

ބު ަބޔާންކޮށް، ެއ ެމންބަރަކަްށ ަމޖިީލހުގެ އެކަްނ ސަބަ

 .ރައީސް ައންަގންާވނެެއވެ

މެންބަރަުކ ަޔުއމިްއޔާައށް ުއިނއިތުެރއް ގެްނަނން  )ށ(  

ހުށަހަަޅއިިފނަމަ، އެ ުއނިިއތުރަކާެއކު އަދި އުިނއިުތރެްއ 

ހުށަހަާޅފަިއނުާވަނމަ، ޔަުއމިްއާޔ މެންަބރުްނަނށް 

ްއާޔގެ ޯނޓިްސ ފޮނުިވއިުރ ޮއތްޮގތަށް، އެަޔއުމި

 ވަަނ ާމއްާދަގއިާވ 99ގެ ަގާވއިުދމިމެންބަުރންަނށް ީދ، 

.ަމިޖލީހަށް ހުށަަހޅައި، ފާސްކުަރންާވނެެއވެ ގޮުތގެަމތިްނ

 

ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން

މަޖިލީުހެގ ކޮްނމެ ޖަލްސާެއްއެގވެްސ ަޔއުިމްއޔާ،  )ހ( .99

ިމޮގތުްނ . މަޖިލީަހށް ުހށަަހޅައި، ފާސްކުަރންާވނެެއވެ

 .ުއމިްއޔާ ާފސްކުރާނީ ވޯޓަާކ ނުަލއެވެޔަ
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މި ާމއްާދަގިއ ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުެގ މަތިްނ  )ށ(  

 98 އާިއ )ހ(ާމއްާދގެ  96ޔަުއމިްއޔާ ާފސްކުރުމުަގއި، 

ަގިއާވ ުމއްަދތު ފަަހނައަާޅ ) ހ(ވަަނ ާމްއދާެގ 

ގޮސްފަިއވާ ޔަުއިމއްާޔތަކުގެ ތެރެިއން، އެއް ަވގުެތްއގަިއ 

ައްށވުެރ ިގަނ ަޔއުމިްއާޔ ަމޖިލީުހން  ޔަުއމިްއޔ5ާ

ފާސްނުކޮށް، ަޖމާވެަފއި ޯނންާނނެ ޮގތެްއގެަމިތްނ 

ޔަުއމިްއޔާ ފާްސކުރަމުްނ ެދވޭެނ ޮގތެއް، މަޖިީލހުެގ 

 .ރައީސް ހަަމޖަްއސަންާވނެެއވެ

މަޖިލީުހން ފާސްުކރާ ަޔއުިމއްާޔތަްއ، ފާސްކުރުމަށްަފހު،  )ނ(  

 ގޮތަްށ ޮފެތއްެގ އަހަާރއި ދަުއރުަތއް ވަކިްނ ެއނގޭެނ

ސިފައިަގއި އެުކލަވާލައި، މަޖިީލހުގެ ލައިބްަރީރގަިއ 

 .ބަހައްަޓންާވނެެއވެ

މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގެ ޔަުއމިްއޔާ ަމޖިލީުހްނ  )ރ(  

ފާސްނުކުަރނީސް، މަޖިލީުހެގ ވެބްސަިއޓުަގއި ެއ 

 .ޔަުއމިްއޔާެއއް ހިެމނުމަކަްށ ިމމާްއދާ ހުރަެހއް ނާޅަެއވެ

 

 ބައެއް ޔައުމިއްޔާގެ

މަޖިލީހުން ބޭރުގައި 

 ބޭނުންނުކުރުން

މަޖިލީުހެގ ަޔއުިމއްާޔއެްއގެ އެްއެވސް ބަެއއް، މަިޖލީހުެގ ުނވަަތ  .100

މެންބަެރްއގެ ިއްމތިޔާަޒށް ުއނިކަްނ އަްނނާނެ ގޮަތްށ، މަޖިލީުހން 

 .ބޭރުަގއި ޭބނުންުކރުމަކީ، ުހއްދަަކެމއް ނޫެނވެ

 

ޔައުމިއްޔާއިން 

 ބައެއް އުނިކުރުން

އިސްލާްމދީުނގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފާވ ގޮަތށް، ެމންަބރަކު މަޖިީލހުެގ  .101

ޖަލްސާެއއްަގއި ދައްާކ ާވހަކަ، އެޖަލްާސއެްއގެ ޔަުއމިްއޔާިއްނ 

 .ނެެއވެރަްނާވ ުއނިކުމަޖިލީުހެގ ރައީްސ
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ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ 

އިތުރަށް އޯޑިއޯ 

އަދި ވީޑިއޯ 

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން

ަބާޔންކުރާ ޔަުއމިްއާޔ ލިޔެ ތަްއޔާރުުކރުމުެގ ިއތުރަށް، މި ބާުބގައި  .102

ކޮންެމ ޖަލްާސެއއްެގ އޯޑިޯއ ައިދ ވީިޑއޯ ރެޯކޑިންގ، ައމީްނ 

 .ޢާންުމ ަމޖިލީުހގެ އަރުޝީުފަގއި ަރއްކާކޮށްފަިއ ބަަހްއޓަންާވނެެއވެ

 

 

 

 

 ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ -ދެވަނަ ބައި 

 
ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ

 ލިޔުން

 ޔަުއިމއްާޔ  ަބްއދަލުުވމުެގމަޖިލީުހެގ ކޮންެމ ކޮމިޓީެއްއގެ )ހ( .103

 ުދވަުހގެ 7ލިޔެ ތަްއޔާރުޮކްށ، ބަްއދަލުުވްނ ނިމޭާތ 

 .ތެރޭަގއި އެކޮމިީޓެގ ެމންބަރުްނނަްށ ފޮނުަވްނވާެނއެވެ

ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން ޔަުއމިްއޔާ ލިެޔ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ށ(  

 ާވހަކައަްށ ތަްއޔާރުކުާރނީ، މެންބަުރްނ ދައްކާ

އުިނއިތުެރްއ ުނެގނެސް، މެންބަރަުކ ަދއްކާ ވާހަަކެއއް، 

 .އެ ދެއްކި ޮގތަކަްށ، ޔަުއމިްއޔާިއން ފެންާނނެ ގޮަތެށވެ

އެެހން އޮްތނަަމވެސް، އެިކއެިކ ) ށ(މި މާްއާދގެ  )ނ(  

އިދާީރ ބޭުނންަތކަށްޓަކައި، ަޔުއމިްއޔާ ނިސްބަްތާވ 

ޞާ ިލެޔ ކޮމިޓީގެ ަބއްަދލުވުުމގެ ިއދާީރ ޚުލާ

ތަްއޔާރުކުރުމަަކށް، ުނވަތަ ަބްއަދލުވުުމގެ އެެޖންާޑއާ 

ނުގުޭޅޮގތުްނ އަިދ ކޮމިީޓެގ ބަްއދަުލވުުމެގ 
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މަޠުލަބަށްޓަަކއި ޭބނުްނނުހިޭފ ގޮަތްށ، ެމންބަރުްނ ދަްއކާ 

މަޖިލީުހެގ ަމަސއްކަާތ ުނގުޭޅ ާވހަކަ، ަޔއުިމްއާޔއިން 

 .އުނިކުުރމަކަްށވެްސ މިާމްއދާ ުހރަެހްއނާޅަެއވެ

ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިްނ ކޮމިޓީތަުކެގ ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ރ(  

ބައްދަުލވުްނތަކުެގ ަޔއުިމއްާޔ ފޮުނވާނީ، އެކޮމިީޓަތކުެގ 

ކޮމިޓީަގއި ުނހިެމޭނ މެންބަުރންަނށް ަކމަްށވީަނމަވެސް، 

މެންބަުރްނގެ ެތރެއިްނ އެ ަޔއުމިްއޔާ ޭބނުްނާވ 

 އަިދ .މެންބަުރންަނށް އެަޔއުިމއްޔާ ޮފނުަވންާވެނއެވެ

ޔަުއމިްއޔާ ބަަލްނ ބޭުނންާވ ެމންަބރުންަނށް، މަޖިީލހުެގ 

ގެައށް އައިްސ ެއކަން ކުެރވޭެނ ޮގތެްއވެސް މަޖިީލުހގެ 

 .ރައީސް ހަަމޖަްއސަންާވނެެއވެ

 
އިދާރީ ޚުލާޞާ 

 ތައްޔާރުކުރުން

 ދުަވުހގެ ތެޭރގައި، 7ކޮމިޓީ ބަްއދަުލވުެމއް ނިޭމާތ  .104

ެއއް، ަމޖިލީުހގެ ހުިރާހ އެބަްއދަލުުވމުެގ ިއދާީރ ުޚލާޞާ

 .މެންބަުރންަންށެވސް ަމޖިލީުހގެ ަރއީސް ޮފުނވަްނާވނެެއވެ

 
ޔައުމިއްޔާއަށް 

އުނިއިތުރު 

 ގެނައުން

މެންބަރަަކށް ަމޖިލީުހގެ ޮކމިީޓ ބަްއދަުލވުެމްއގެ ަޔއުމިްއޔާ  .105

ލިބުމުން، ެއޔަުއމިްއޔާަގއި، ެއމެންބަރަުކ ެދއްކިކަމަްށ 

ުތރެްއ ގެްނނަްނ ބޭުންނވާަނމަ، އެަކން، ބުނާާވހަކައަްށ ުއނިއި

 ދުަވހުެގ ެތޭރގަިއ ަމޖިލީުހެގ 7އެަޔއުިމއްާޔ ެއެމންބަރަކަްށ ލިބޭާތ 

މެންަބރަކު އެޭދގޮަތށް، . ރައީސަްށ ައންަގންާވެނއެވެ

ޔަުއމިްއޔާއަކަްށ އުިނއިތުެރްއ ގެެނޭވނީ، އެަޔއުިމއްާޔެއްއ 

ޑިްނގ އަޑުައހައި، ނިސްބަްތާވ ކޮމިީޓ ބަްއދަުލވުެމއްެގ އޯިޑއޯ ރެކޯ

އެބަްއދަލުުވމުަގިއ ކަްނހިނާގ ދިަޔގޮުތެގ ޙަޤީަޤތް ރަނގަަޅށް 
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ބަޔާންކުުރމަށްޓަަކއި، ެއ ުއިނއިތުުރ ގެްނަންނޖެޭހ ކަަމށް 

މެންަބރަކު ެގންަންނ . މަޖިލީުހގެ ރައީަސށް ފެިނއްެޖ ިހނދެްއގަެއވެ

ނަމަ، ބޭނުްނވާ ުއނިިއުތރެއް ޔައުިމްއޔާައށް ެގނެެވން ނެްތކަމަށްާވ

އެކަން ސަަބބު ބަޔާންކޮށް، ެއ މެންބަރަަކށް މަިޖލީހުެގ ރައީްސ 

 .އަްނގަްނާވނެެއވެ

 
ޔައުމިއްޔާއިން 

ބައެއް 

 އުނިކުރުން

އިސްލާްމދީުނގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފާވ ގޮަތށް، ެމންަބރަކު މަޖިީލހުެގ  .106

ކޮމިޓީއެްއގެ ަބްއދަލުުވމެްއގަިއ ަދއްކާ ވާހަކަ، ެއބައްދަުލވުެމއްެގ 

 . މިްއޔާިއން ަމޖިލީުހގެ ަރއީސަްށ ުއނިކުރެިވާދނެެއވެޔަުއ

ޔައުމިއްޔާ 

ލިޔުމުގެ 

އިތުރަށް އޯޑިއޯ 

ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކާކުރުން

މި ބާުބގަާއއި ބަޔާންކުާރ ަޔުއމިްއޔާ ިލޔެ ަތއްޔާރުުކރުުމެގ  .107

އިތުަރށް، ކޮންެމ ކޮމިޓީއެްއގެ ަބްއދަލުުވމެްއގެ އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ، 

ޖިީލހުެގ އަުރޝީފުަގިއ ރައްކާކޮށްަފިއ އަީމން ާޢންުމ މަ

 .ބަހައްަޓންާވނެެއވެ

 

 އްކޮމިޓީތަ .17

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީ -ފުރަތަމަ ބައި 

 

ކޮމިޓީތަކުގެ 

 ބާވަތްތައް

މަޖިލީުހެގ ކޮމިީޓތަްއ ބެިހގެްނަވީނ ދާިއމީ ޮކމިީޓއަށާިއ ަވގުީތ  .108

 .ކޮމިޓީއަެށވެ

 

 ކޮމިޓީތަަކކީ، އަބަދުެވސް ދެިމއޮްނނަ، ައިދ ވަކި ދާިއމީ )ހ( .109 ދާއިމީ ކޮމިޓީ

 .މަސްއޫިލއްަޔތުތަެކއް ަހވާލުކުެރިވެގންާވ ކޮމިީޓތަކެކެވެ
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ދާިއމީ ކޮމިީޓަތކުގައި ހިެމިނގެްނވާ މެންަބރުްނ  )ށ(  

މަޖިލީުހން ހޮާވނީ، އެ ޮކިމޓީތަކުަގއި ިހެމނުމަްށ 

މެންބަުރްނ ިއސްކަންޭދ ަތުރތީބަްށ ބަލަިއެގން، 

 މެންަބރުްނެގ ަމއްޗަްށ ެއކުލެޭވ 7ުހްނ ޮހާވ މަޖިލީ

ވަުގީތ ކޮމިީޓައކުން، ެއ ޮކިމޓީތަކަްށ ެމންަބރުން 

އެކަށައެުޅމަްށފަހު، ެއގޮްތ ަމިޖލީހަށް ހުަށހެޅުުމން، 

 .އެހުަށހެޅުުމެގ ަމްއޗަށް ބިނާޮކށެވެ

ދާިއމީ ކޮމިީޓަތކަށް ފުރަަތަމ މެންަބރުން ހޮޭވނީ،  )ނ(  

ެއއަށްަފހު، ެއ . މާއެުކގަެއެވމަޖިލީުހެގ ަދއުުރ ފެުށ

ކޮމިޓީތަކުެގ ެމްނބަރުން އަލުްނ ޮހވާނީ، އެްނމެ ަފހުްނ 

 2ކޮމިޓީއަްށ ެމންަބރުްނ ޮހވި ތާީރޚުން ެފިށގެްނ 

 . ަމްސ ހަަމވުުމްނނެވ6ެއަހަާރއި 

މިހެްނ މިމާްއާދ އޮތުމަުކން، އެްއ ަދއުެރއްަގއި ެއއިްނ  )ރ(  

ކު، ވިިދގެްނައންަނ ކޮމިޓީއެްއަގިއ ިހމެިނގެްނާވ ެމންަބރަ

ަހަމ ެއކޮމިޓީަގއި ހިެމިނގެްނވުމަަކށް މިާމއްާދ  ދައުުރ

ިމގޮަތށް ޮކމިީޓތަްއ އެކުަލވާލުުމގަިއ . ހުރަެހއް ނާޅަެއވެ

 ކޮންެމވެްސ އެއް މަޖިލީުހެގ ކޮްނެމ ެމންބަރަުކވެްސ،

 . ދާިއމީ ކޮމިީޓއެްއަގއި ިހމެެންނވާެނެއވެ

ޔަަވިއ ކޮންެމ ދާިއީމ ޤައުީމ ސަލާަމާތބެހޭ ކޮިމޓީ ިފ )ބ(  

ޤަުއމީ .  ެމްނބަރުންެނވ7ެކޮމިޓީއެްއަގއި ިހމެޭނނީ 

.  މެންަބރުްނނެވ4ެސަލާމަތާބެޭހ ޮކިމޓީގަިއ ހިެމނޭީނ 

އެއްކޮމިީޓއަްށވުެރ ިގނަ ޮކިމޓީގަިއ ެމންަބރުްނ 

ހިމެުނުމގައި ީވހާ ހަަމހަމަ ގޮެތއްަގއި ިހެމނުމަްށ 
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 .ބާރުއަަޅންާވނެެއވެ

ތަުކގެ ތެޭރގައި، ދެބާަވތެްއގެ ޮކިމޓީ ދާިއމީ ކޮިމޓީ )ޅ(  

ެއީއ، މަޖިލީުހގެ ދާއިާރގެ ޮކމިީޓއާިއ . ހިމެެނެއވެ

 .ސަރުކާރު އިާދރާަތކާގުޅޭ ޮކމިޓީެއވެ

 

ވަުގތީ ކޮމިީޓއަީކ، މަޖިލީަހށް ހުށަހެޭޅ ކަންކަުމގެ ެތރެިއން،  .110 ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ަކމަށްޓަކަިއ މަޖިލީުހެގ ާދއިީމ ކޮމިީޓއަކުްނ ެބލުމުެގ ަބދަލުަގއި، އެ

ހޮޭވ ވަުގތީ ޮކިމޓީއަކުްނ ބެލުަމްށ ަމޖިލީަހށް ެފންަނ ކަންަކން 

 .ބެލުމަށް އެކުލަާވެލވޭ ކޮިމޓީއެެކވެ

  ދާއިމީ ކޮމިޓީ-ދެވަނަ ބައި 

 
މަޖިލީހުގެ 

ދާއިރާގެ 

 ކޮމިޓީތައް

 6 ާދއިާރެގ އަްނނަިނވި ގެދާިއމީ ކޮމިީޓތަކުގެ ެތރޭަގއި، ަމޖިލީުހ .111

 .ވެކޮމިޓީ ޮއްނނާެނެއ

 މަސައްކަުތ ކޮމިީޓ)ހ(  

  ޮކމިީޓޕެޓިަޝން)ށ(  

 މާލިްއޔަުތ ކޮމިީޓ)ނ(  

 އިމްިތޔާުޒ ކޮމިީޓ)ރ(  

 ގަާވއިުދ ކޮމިީޓ)ބ(  

 ޢާންުމ ކޮމިީޓ)ޅ(  

 
މަސައްކަތު 

 ކޮމިޓީ

މަސައްކަުތ ކޮިމޓީެގ މަްސއޫލިްއޔަތަކީ، އަްނަނނިިވ  )ހ( .112

 .ުހެގ ަރއީސަްށ ލަފާިދނުެމވެކަންކަމާ ގުޭޅގޮުތން މަޖިލީ
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މަޖިލީަހށް ުހަށހެޅޭ ބިލަކާެމުދ ުނވަަތ  -1   

މައްސަަލއަކާެމުދ ބަހުސްުކރުުމގައި، ުނވަަތ 

އެބިލު ުނވަތަ ެއ މައްސަލަ ދިާރސާކުރުމުަގިއ 

ނަޑެއޅުން  .ހޭދަކުާރނެ ޖުމްަލ ަވގުުތ ކަ

ބިލަކާމެުދ ުނަވަތ ަމއްސަަލއަކާމެުދ ެމންބަުރްނ  -2   

ކުރުުމގައި މެންބަުރންަނށް ާވހަކަދައްަކްނ ބަހުސް

 .ދެޭވ ފުުރޞަުތގެ ވަުގތު ަކނޑައެުޅން

ބިލެއްގެ ުނވަަތ މައްސަަލއެްއެގ މަރުޙަލާަތްއ  -3   

 .ނިްނމަުމން ގެްނާދނެ ވަުގތު ަކނަޑއެޅުން

މަޖިލީަހށް ުހށަެހޅޭ ބިލުތަކާއި މައްސަަލތަާކ  -4   

ްށ ގުޭޅގޮުތން ަމިޖލީހުގެ ރައީްސ ލަފައަކަ

 .ބޭނުްނވާ އެެހން ކަންކަން

މަސައްކަތު ޮކިމޓީގެ ބަްއދަުލވުެމއް ބާްއވާީނ ޮކންެމ  )ށ(  

ައދި އޭެގ ފަުހން ެއ . ދައުެރްއވެސް ެފުށމާ އެުކގަެއވެ

ކޮމިޓީެގ ބަްއދަުލުވމެްއ ބާްއާވނީ، ެއ ކޮމިީޓެގ ލަފައަަކށް 

 .މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ެއދިްއޖެ ިހނދެްއގަެއވެ

 

 ޕެޓިޝަން

 ކޮމިޓީ

 ޮކިމޓީގެ މަްސއޫލިްއޔަތަކީ، މަޖިީލަހށް ުހށަހެޭޅ ޕެޓިަޝން .113

 .ާއ ުގޅޭޮގތުން، އަްނނަިނިވ ކަންކަްނ ކުރުެމވެޕެޓިަޝން
ަގިއ ހިެމިނގެްނާވ ކަންކަްނ ބަލަިއ ޕެޓިަޝން )ހ(  

 .ދިރާސާކުުރން

ކަމާގުޭޅގޮުތން ޯހދަްނޖެހޭ އިތުުރ ބަޔާްނތަކާއި އިތުުރ  )ށ(  

 .ހެކިތަްއ ޯހދުން
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ފާހަގަޮކށްފަިއވާ ކަންކަްނ ަގިއ ޕެޓިަޝން )ނ(  

އިޞްލާޙުކުުރމަށްަޓކައި ކުެރިވދާެނ ކަންަކްނ 

 .ބަޔާންކުުރން

ަގއި ފާހަގަކޮްށފަިއާވ ބާވަުތގެ ަކންކަްނ ޕެޓިަޝން )ރ(  

މުސްތަޤްބަުލގަިއ ިހނިގަޔ ނުިދނުމަްށޓަކަިއ އެިޅދާެނ 

 .ފިޔަަވޅުަތއް ަބާޔންކުރުން

އަްށ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ) ރ(ިއްނ ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ބ(  

ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ތަްއޔާރުކޮްށ 

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅން

 

މާލިއްޔަތު 

 ކޮމިޓީ

މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ މަްސއޫިލއްަޔތަކީ، ދަުއލަތުެގ  )ހ( .114

 .މާލިްއޔަާތ ގުޭޅޮގުތން އަްނނަިނވި ަކންކަން ުކރުެމވެ

ތަކުްނ ކުާރ އެިކއެކި ަޚރަދަީކ ސަރުކާރުެގ އިާދާރ -1   

ޤާނޫނު ހުްއދަކުާރ ގޮުތގެަމތިްނ ައދި ަމޖިލީުހްނ 

ަބޖެޓާ އެްއގޮްތާވ ގޮުތގެ މަިތން ފާސްކޮށްފަިއވާ 

 .ކުރާ ޚަަރދުތަކެްއޯތ ބެލުން

މަޖިލީުހން ފާްސކުރާ ފައިާސެގ އަަދދުަތްއ  -2   

ހޭދަކުެރިވގެން ނުަވތަ ޚަަރދުުކރެިވގެްނ ަދީނ 

 .ޯތ ބެުލންއެކަންކަަމށް

ސަރުކާރުެގ ިއދާރާތަުކެގ މާީލ ހިސާުބތަްއ  -3   

 .ދިރާސާކުުރން

ސަރުކާރު ހިްއސާވާ ުކންުފނިަތކާއި ވިޔަާފިރ  -4   

 .މާީލ ހިސާބުތަްއ ދިާރސާކުރުންއިދާާރތަކުެގ 
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ސަރުކާރުެގ ިމނިަވްނ ިއދާާރތަކުެގ މާީލ  -5   

 .ހިސާބުތަްއ ދިާރސާކުރުން

ގެ އެކިއެިކ ރިޕޯުޓތަްއ އޮޑިޓަރ ެޖެނރަލް -6   

 .ދިރާސާކުުރން

ހުއްދަޮކށްފަިއާވ ިމންަވރަްށވުެރ ިއުތރަްށ ފަިއސާ  -7   

ޚަރަދުކޮށްަފިއާވ ކަުމގަިއވާަނމަ، ެއގޮަތްށ 

ފައިާސ ޚަަރދުުކރަންެޖހުުނ ސަަބބާއި ޙާލަުތ 

 .ކޮމިޓީން ެބލުން

ށް ަބޔާންކޮްށފަިއާވ  7ން  1މިމާްއާދގެ  -8   

ށް، ޮކމިީޓެގ ރިޯޕޓު ކަންކަމުެގ ަމއްޗަ

 .ތަްއޔާރުކޮްށ ަމިޖލީހަށް ހުށަެހޅުން

ކޮމިޓީެގ މަްސއޫިލއްަޔތުެގ ާދއިާރަގއި ިހމެޭނ ސަުރކާރު  )ށ(  

ހިއްާސވާ ުކންުފނިތަކާިއ ިވޔަާފިރ ިއދާރާތަުކގެ ައހަރު 

ނުޑތަުކގެ އަްނނަިނިވަބާލނީ، ހިސާބުތައް   މިްނގަ

 .އަލީަގއެވެ

 އިާދރާތަްއިރ ކުންފުިނތަކާއި، ވިަޔފާ -1   

ހިނގަުމންަދނީ، ުނވަަތ ިހްނަގނީ، ަހރުަދނާ 

 .ވިޔަާފރީެގ ުއސޫުލންތޯ ބެލުން

ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާާރތަކުެގ  -2   

ހިްނގުން އިުތރަްށ ހަުރދަނާކުުރމަްށ، އެްއވެްސ 

 .މަސައްކަެތއް ޮކްށފައިޭވތޯ ބެުލން

ާރތަކުެގ ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާ -3   
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މާލީ ޙާލަުތ ަދީނ އަހަުރން އަހަަރށް ހަުރަދާނ 

 .ވަުމންޯތ ުނވަަތ ނިކަމެިތ ަވމުްނޯތ ބެލުން

ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާާރތަކުެގ  -4   

ބަޖެޓު އެކަަށއަާޅފައިވާ ޮގތަށް ަބލާއިރު، ާއދަާޔ 

ޚިލާފު ބޮުޑ ައއިޓަެމއް ާފހަަގޭވތޯ ބެުލމާއި، 

ނަމަ، އެީއ ޮކން ކަމަަކްށ އެޮގތަްށ ފާަހގަާވ

 .އެކަށައަާޅފަިއވާ ަޚރަދެްއތޯ ބެުލން

ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާާރތަކުެގ  -5   

އޮޑިޓްކޮށްފަިއާވ އަހަުރ ިހސާބުަތއް ބެުލމާއި، 

އެިއދާރާތަުކެގ ހިސާުބ ބެލެހެއްުޓާމއި، 

އެތަްނތަްނ އޮިޑޓްކުރުމުެގ ކަްނަތއް ހިނގަީނ 

ިއ އޮޑިޓުކުރުަމށް ހިސާބު ެބެލހެއްޓުާމ

ހަމަެޖހިފަިއވާ ުއސޫލާ އެްއޮގތްާވ ގޮުތގެަމތިްނތޯ 

ބެލުމާއި، ުއޫސލަށް ތަާބނުާވ ކުންފުިނތަކާއި 

 .ވިޔަާފރި ތަްނތަްނ ފާަހގަކުރުން

ކުންފުިނތަކުން ނުަވތަ ވިޔަާފިރ ތަްނތަުންނ  -6   

ނަގާަފިއާވ ލޯާނއި، ަސރުކާރުެގ ގަަރންޓީެގ 

ަފއިާވ ލޯުނެގ ދަުށން އެަތްނތަުނން ނަގާ

ނިސްބަްތ ބެުލމާއި، އެޯލނުެގ މަްޤޞަުދ 

 .ހާސިލުަވމުްނދާ ިމންަވރު ބެުލން

ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާާރތަކުެގ  -7   

ހިއްާސެގ ފަިއާދ އަަހރުްނ ައހަރަްށ 
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 .ދައްކަުމްނގޮސްފަިއވާ ގޮްތ ބެލުން

ކުންފުިނތަކުގެ ނުަވތަ ިވޔަފާިރ އިދާާރތަކުެގ  -8   

ިއްނ އެކަީށެގންާވ ަފއިާދ ނުިލބޭ ަތންަތނުްނ ތެރެ

އިޞްލާޙީ ިފަޔވަުޅތައް އަޅާފަިއޭވތޯ ބެލުމާއި، ެއ 

ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުމުްނ ލިޭބ ނަތީާޖތަްއވެްސ 

 .ދިރާސާކުުރން

ކުންފުިނ ިހންުގމުަގއި ކަމާެބޭހ ޤާނޫާނިއ  -9   

ކުންފުީނގެ ހިްނާގ ަގވާިއުދގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން، 

އްަޔތު އަދާުކަރމުްނ ޭދޯތ ބޯޑުގެ މަސްއޫިލ

ބެލުމާއި ބޯުޑެގ މަސްއޫިލއްަޔުތ އަދާކުުރމަްށ 

އެްއވެްސ ހުަރހެްއ ޮއތްޯތ ބެުލމާއި، ކުންުފީނެގ 

މުއާމަާލތްަތްއ ހިނގަުމންާދނީ، ކުންުފީނގެ 

ހިްނގާ ގަާވިއާދއި، ބޯޑުެގ ނިްނމުްނތަކާ 

 .އެްއގޮަތށްތޯ ބެުލން

ފަިއާވ ށް ބަޔާންކޮްށ 9 ން 1މި ާމއްާދގެ  -10   

ކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް، ޮކމިީޓެގ ރިޯޕޓު 

 .ތަްއޔާރުކޮްށ ަމިޖލީހަށް ހުށަެހޅުން

 

އިމްތިޔާޒު 

 ކޮމިޓީ

އިމްިތޔާޒު ކޮިމީޓގެ މަްސއޫލިްއަޔތަކީ، މަޖިލީާހިއ މެންބަުރްނގެ  .115

 .ައންަނިނވި ކަންކަން ކުުރެމވެ، އިމްިތޔާާޒ ުގޅޭޮގުތން

 ުގޅޭގޮުތްނ ަމޖިލީަހްށ މަޖިލީުހެގ ުނވަަތ ެމންބަރަާކ )ހ(  

 .ހުށަހެޭޅ ިއމްިތޔާުޒގެ މައްސަަލތަްއ ދިރާސާކޮްށ ބެލުްނ



 88 

މަޖިލީުހގެ ުނވަަތ މެންަބރެްއގެ އިމްިތޔާަޒށް ުއިނކަްނ  )ށ(  

 .އަްނނާެނ ެއއްެވސް ކަމެްއ ިހނާގފައިޭވތޯ ބެުލން

މަޖިލީުހގެ ުނވަަތ މެންަބރެްއގެ އިމްިތޔާަޒށް ުއިނކަްނ  )ނ(  

ނަމަ، ުއނިކަން ައއިސްފަިއވާ ަކާމއި، އައިސްަފއިާވ

 .އެކަން ިދމާިވގޮާތއި، އެކަުމެގ ސަަބބު ބަާޔންކުރުން

މަޖިލީުހެގ ުނވަަތ ެމންބަެރއްެގ އިމްިތޔާާޒގުޭޅ ޮގުތްނ  )ރ(  

.އަޅަްނޖެޭހ ފިަޔަވޅެއް ާވނަމަ، އެިފޔަަވޅެްއ ބަާޔންުކރުން

މުސްތަޤްބަުލގަިއ އެަފަދ ކަެމްއ ިހނިގަޔ  )ބ(  

ަމށްޓަކަިއ އެިޅދާނެ ފިޔަަވޅެއް އޮްތނަަމ ނުިދނު

 .އެފިަޔވަެޅއްެވސް ފާހަގަކުުރން

އަްށ ަބޔާންކޮށްަފއިާވ ) ބ(ިއްނ ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ޅ(  

ކަންކަމާުގޅޭ ގޮުތން، ކޮމިީޓެގ ރިޕޯުޓ ަތއްާޔރުކޮށް، 

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅން

 

 ޢާންުމން ަޢމަުލކުރުމަށްޓަކައި، ގަާވއިުދ ކޮމިީޓގެ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ، .116 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ސަރުކާރުެގ އިާދރާތަކުްނ ަތއްާޔރުކުރާ ަގވާިއދުަތކާ ގުޭޅޮގތުްނ 

 .އަްނނަިނވި ަކންަކން ކުުރމެވެ

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކުްނ ތަާޢުރފުކުރާ ގަާވއިުދަތކާއި  )ހ(  

އުސޫލުތަކާިއ ާޢންުމން ޢަމަލުުކރަންެޖހޭ ެއްނުގންތަްއ 

ީނ ޤާޫނުނއަސާސީާއއި ޤާޫނނުެގ ތަޢާރުފުކުަރމުްނ ގެްނދަ

ދާއިާރގެ ތެޭރގައި، ެއިއދާާރތަކަށް ލިބިަފއިާވ 

 .އިޚްިތޔާުރގެ ތެޭރގަިއތޯ ބެުލން

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާއަކުްނ ަހދާ ަގވާިއދަކުްނ ޓެކުަހކަށް  )ށ(  
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 .ބެލެވޭ އެއްެޗއް ަނގާޯތ ބެލުން

ސަރުކާރުެގ ިއދާރާެއްއގެ ގަާވއިުދގައި، ަޝރުީޢ  )ނ(  

ނޑުވާުލމަށް ސީދާ ނުަވތަ ުނސީާދ ކޯޓުތަ ކުގެ ބާުރ ކަ

 .ގޮުތން އުސޫލެްއ އޮތްޯތ ބެލުން

ކުރިން ިހނގާިނމިފަިއވާ ކަމަަކްށ ބާރުލިބިޭދ ޮގތަށް،  )ރ(  

ސަރުކާރުެގ ިއދާރާެއްއގެ ގަާވއިުދގައި، އުޫސލެްއ 

ނޑައަޅާަފއިޭވޯތ ބެލުން  .ކަ

ރެްއ ޤާނޫނުައސާސީްނ ނުަވތަ ޤާޫނަނކުން ލިބިުނދޭ ބާ )ބ(  

ސަރުކާރުެގ އިާދރާއެްއެގ ަގާވއިުދން ލިިބެގންފަިއވޭޯތ 

 .ބެލުން

ސަރުކާރުެގ އިާދރާއެްއެގ ަގާވއިުދ ޮއތްޮގތުން، ުނވަަތ  )ޅ(  

އެަގވާިއުދން ހާިސލުކުރަން އުޭޅ ޭބނުުމގެ ސަބަބުން، ެއ 

 .ގަާވއިުދ ިއޞްލާުޙކުރަންެޖހޭތޯ ެބުލން

ންކޮށްަފއިާވ އަްށ ބަާޔ) ޅ(ިއން ) ހ(މި މާްއދާެގ  )ކ(  

ކަންކަމާުގޅޭ ގޮުތން، ކޮމިީޓެގ ރިޕޯުޓ ަތއްާޔރުކޮށް، 

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅން

 

 ޢާންުމ ކޮމިީޓެގ މަްސއޫލިްއަޔަތކީ، މެންަބރުްނެގ ބޭުނންތަާކ .117 ޢާންމު ކޮމިޓީ

 .ގޮުތން އަްނަނނިިވ ކަންަކން ުކރުމެވެގުޭޅ

ގުޭޅގޮުތން، މަޖިލީުހެގ ކަންަކން ހިްނގުުމެގ ުއސޫލުތަކާ  )ހ(  

 .މުރާޖިޢާުކރަްނޖެޭހ ކަންކަްނ ުމރާިޖޢާކުރުން

 ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެްއ ަގވާިއދަްށމި )ށ(  

 .ގެްނނަްނޖެހޭކަަމްށވާަނމަ، އެަކމެްއ ދިރާސާކުުރން
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މެންބަުރްނގެ ުމސާރައާިއ ިޢނާަޔްތތަކާ ެއފަަދ ެއެހނިހެްނ  )ނ(  

 .ކަންކަން ދިރާސާުކރުން

 . ިޚދުަމތްަތއް ިދރާސާކުރުންމެންބަުރންަނށް ެދވޭ )ރ(  

މިޫނންވެސް، މެންބަުރްނގެ ިއމްިތޔާޒުެގ ަކްނކަން  )ބ(  

 ިހމެޭނ ކަްނކަްނ މަޞްލަަޙތުފިޔަަވއި، މެންަބރުްނގެ 

 .ދިރާސާކުުރން

އަްށ ަބޔާންކޮށްަފއިާވ ) ބ(ިއްނ ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ޅ(  

ކަންކަމާުގޅޭ ގޮުތން ކޮމިީޓގެ ިރޕޯޓު ތަްއޔާރުކޮްށ، 

 .ށް ހުށަެހުޅންމަޖިލީަހ

 

ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާތަކާގުޅޭ 

 ކޮމިޓީތައް

ދާިއމީ ކޮމިީޓތަކުެގ ތެޭރގައި، ސަުރކާރުގެ ިއދާާރތަާކގުޭޅ  )ހ( .118

 . ޮކމިޓީ އޮްނނާެނއެވ5ެއަްނނަިނވި 

 އިޤްތިާޞދީ ަކންަކމުެގ ކޮމިީޓ -1   

 ދާޚިލީ ަކންކަުމގެ ކޮމިޓީ -2   

 ޤައުމީ ތަަރއްޤީެގ ކޮމިޓީ -3   

 ޤައުމީ ސަާލމަުތެގ ކޮމިީޓ -4   

 އިޖްިތމާީޢ ކަންަކމުެގ ކޮމިީޓ -5   

ާމއްާދެގ ަދުށން ުއފެޭދ ކޮްނެމ ކޮމިޓީެއއްަގއި ިހމެނޭ  މި )ށ(  

ެގ ގަާވއިުދސަރުކާރުެގ އިާދރާތަްއ އެނގޭެނ ާތވަެލއް ިމ

 .ގަިއާވނެެއވެ 2 ޖަުދވަލު

 
ގުޅޭ ޮކންމެ ކޮމިީޓެއއްެގ ސަރުކާރުގެ ިއދާރާތަާކ )ހ( .119 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
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މަސްއޫިލއްަޔތަކީ، ތިީރަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ކަްނކަްނ 

 .ބަލައި، ިރޕޯޓު ަތއްޔާރުޮކށް މަޖިީލަހށް ުހށަހެުޅމެވެ

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްަޔތުގެ ާދއިާރގައި ހިެމޭނ  -1   

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކުން ހުަށަހޅާ ބިލުަތއް 

 .ދިރާސާކުުރން

ސްޫއލިއްަޔތުގެ ާދއިާރގައި ހިެމޭނ ކޮމިޓީގެ މަ -2   

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކުެގ ައހަުރ ިރޕޯޓުަތްއ 

 .ދިރާސާކުުރން

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްަޔތުގެ ާދއިާރގައި ހިެމޭނ  -3   

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކުްނ ުހށަހަާޅ ަމއްސަލަަތްއ 

 .ދިރާސާކުުރން

ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްަޔތުގެ ާދއިާރގައި ހިެމޭނ  -4   

ރުގެ ިއދާރާތަކާ ަބއްަދލުކޮށް، ެއ ސަރުކާ

އިދާާރތަކުްނ ިހންާގ ކަންކަާމ ބެހޭޮގތުްނ 

 .މަޢުލޫާމތު ޯހުދން

ސަރުކާރުެގ ިއދާާރތަކާ ގުޭޅ ކޮމިީޓަތކަށް ފޮުނވޭ ބިުލަތއް  )ށ(  

ނޑުތަކުގެ އަީލގަެއެވ  .ދިރާސާކުާރނީ، ައންަނނިިވ ިމްނގަ

 އެބިލަކާ ގުޭޅޮގތުްނ ަމޖިލީުހަގއި ކުެރުވނު -1   

ބަހުސްަގއި، ެމންބަރަުކ ިއޞްލާެޙްއ 

ހުށަހަާޅފަިއވާަނަމ ެއއިޞްލާެޙްއ އެކޮމިީޓއަްށ 

 .ފޮނުުވނީކަުމގަިއ ބެލެވޭެނއެވެ

ކޮމިޓީެގ ަބްއދަލުުވމުަގިއވެްސ އެޮކމިީޓގެ  -2   
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މެންބަުރންަންށ އެބިލަްށ އިޞްާލުޙ 

 .ހުށަހެިޅާދނެެއވެ

 ކޮމިޓީއަކުްނ ިބލެއް ިދރާސާުކރާއިރު، އެ -3   

ބައްދަުލވުމަަކްށ މަޖިީލހުެގ އެެހްނ 

މެންބަުރންަންށ ހާިޒރުވެ، ވާހަކަެދއްކުުމެގ 

ެއހެންަނަމވެސް . ފުރުޞަުތ ލިިބގެްނވެެއވެ

އެކޮމިޓީްނ ަނގާ ވޯޓެްއަގއި، އެކޮމިީޓެގ 

މެންބަރަުކ ޫންނ ެމންބަރަކަްށ ބަިއވެރިެއްއ 

 .ނުެވވޭެނެއވެ

ްށ ކޮމިޓީަގއި ުނިހމެނޭ މެންބަރަުކ އެބިލަ -4   

ހުށަހަަޅން ޭބުނންކަމަްށާވނަމަ،  އިޞްލާެޙއް 

އެއިްޞލާޙެއް އެކޮމިޓީއަުކން ބަލައިަގންާނީނ 

އެކޮމިީޓގަިއ ިހެމނޭ މެންަބރަކު އެއިްޞލާޙަްށ 

 .ތާީއދުކުރާަނމަެއވެ

ކޮމިޓީއަކަްށ އެްއވެްސ ބިލެްއ ޮފނުވިަފިއވާަނމަ،  -5   

 ަމސް ުދވަުހެގ 6އެބިލަކާބެހޭ ަމސައްކަްތ 

.  އެޮކިމޓީއަކުްނ ިންނމަްނވާެނއެވެތެރޭަގިއ

އެމުްއަދތުެގ ެތޭރގަިއ ުނިނންޭމނެ ކަމަށްާވނަމަ، 

މަޖިލީަހށް އެަކން ުދރާލާ ހުށަހަަޅިއގެްނ 

 .އެތާރީަޚށް ަބދަލު ގެެނިވދާެނއެވެ

ބިލަކާގުޭޅ ޮގތުްނ ކޮމިީޓގަިއ ުކެރޭވ ިދރާސާަގިއ  -6   

ކޮމިޓީގެ އަޣްލަިބްއޔަުތން ަކނޑައަާޅ އިޞްާލޙެްއ 
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އެކަާމ ، ިވޔަްސ◌ްއެބިލަކަށް ގެަނިއކަމުގަިއ 

އިޢުތިާރޟުކުާރ މެންބަުރްނ ތިބިަކމާއި، 

އެެމންބަރުްނ އިުޢތިރާޟުކުާރ ސަަބބު އެބިާލގުޭޅ 

ގޮުތން ޮކމިޓީްނ ަތއްާޔރުކުާރ ިރޕޯޓުަގިއ 

 .ބަޔާންކުަރްނވާެނެއވެ

ބިލަކަށް އިޞްާލޙެއް ެގނަުއމުަގިއ، އެކަުމެގ  -7   

ންބަުރްނގެ އަަދދު އެްއވަުރާވ ދެކޮޅަްށ ބުަރވާ މެ

ނުަވަތ ާގތްކުާރ ޙާލަތްތަކުަގއި، ެއ ދެޮގތަްށވެްސ 

އެ އިޞްލާެޙްއ ޑްރާފްޓްޮކށް، ަމޖިލީަހްށ 

 .ފޮނުާވނީެއވެ

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކާ ގުޭޅ ކޮިމޓީގެ މަސްޫއލިްއަޔތުެގ  )ނ(  

ދާއިާރަގއި ިހެމނޭ ިއދާާރތަކުެގ އަަހރު ިރޯޕޓުތަްއ 

ނޑުތަކުގެ އަީލގަެއެވދިރާސާކުާރނީ، ައން  .ަނނިިވ ިމްނގަ

އިދާާރތަކާ ހަާވލުކޮށްފަިއވާ ަމސްއޫލިްއޔަުތެގ  -1   

ތެރެިއން އަާދކުރެވުުނ ަމސައްކަތްތަާކއި، 

ހިްނގުުނ ހަަރކާތްތަކާއި، ާހސިލުނުކުެރވިާވ 

 .ކަންކަން ބެުލން

އަހަރު ރިޕޯުޓ ނިސްބަްތވާ އަަހރުގެ ރިޔާީސ  -2   

ިއާވ ކަންަކމުެގ ބަޔާުނގަިއ ަކނޑައަާޅފަ

ތެރެިއން، ެއ ިއދާާރގެ މަސްއޫިލއްަޔާތ 

އަޅާކިާޔއިރު، އެމަްސއޫލިްއޔަުތ ެއަދއުުރގަިއ 

 .އަދާކުެރވިަފއިަވީނ ކިހާަވރަކަށްޯތ ެބލުން
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އިޤްތިާޞދީ ަތަރއްޤީއަށް ުނވަަތ އިްޖތިމާީޢ  -3   

ތައްަރއްޤީއަްށ ނުަވތަ ަޤއުީމ ތައްަރއްޤީއަްށ 

އަކުްނ ައަލށް ަކނޑައެިޅ ފަހިާވގޮަތށް، އެ އިދާާރ

ސިޔާސަުތތަކާއި އަލަށް ކުރި ަމސައްކަތްަތްއ 

 .ބެލުން

އިދާާރއަކުްނ ުކރާ ކަެމއް، ެއ ިއދާާރއެްއެގ  -4   

މަސްއޫިލއްަޔތާުގޭޅ ިމންަވރާއި، ުނގުޭޅ 

މިްނވަާރއި، ެއކަމަކީ އެެހްނ އިާދރާެއއްެގ 

މަސްއޫިލއްަޔތާުގޭޅ ކަމެއްަކމަްށވާަނމަ، އެަކމެްއ 

 .ާކގުޭޅ ިމްނވަުރ ބެލުންއެތަނަ

އަހަރު ރިޕޯުޓ ިނސްބަތްާވ އަހަަރްށ ދޫކޮށްަފއިާވ  -5   

ބަޖެޓުްނ ޚަަރުދ ކޮށްަފއިަވނީ، ިއދާާރެގ 

މަސްއޫިލއްަޔތަށް ފަހިވާ ގޮަތށް، ުނވަތަ ރިޔާީސ 

ބަޔާާނިއ ބަޖެުޓ ަބޔާާނ ގުޅުްނ ހުިރ ޮގތެްއަގއިޯތ 

 .ބެލުމާއި، ގުުޅންުހރި ިމްނވަރު ެދެނގަުތން

އިދާާރއަކުްނ ޮކށްފަިއވާ ަޚރަަދކީ ޤާނޫާނ  -6   

އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިްނ ައދި ަތނަށް ަޚރަުދެގ 

ގޮުތން ެއންމެ ަފހިާވގޮަތށް ކޮށްަފިއވާ ޚަަރދެްއތޯ 

 .ބެލުން

ސަރުކާރުްނ ވަިކ ުމއްަދތެްއެގ ެތރޭގަިއ ކުާރެނ  -7   

ކަމަްށ ބުާނ ކަންކަުމެގ ެތރެިއން، ެއ 

 ކަްނތަްއ އެ މުްއދަުތެގ އިދާާރއަކުްނ ކުަރންޖެޭހ
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 .ތެރޭަގއި ޮކށްފަިއޭވތޯ ބެުލން

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކާުގޅޭ ކޮމިީޓތައް އެކުލަވާުލުމގައި،  )ރ(  

ކޮމިޓީެގ ާދއިާރާއގުޅޭ ވަީޒރަކު، ެއކޮމިޓީެގ ެމންބަުރންެގ 

 .ތެރޭަގއި ހިެމނިެގންުނވާެނެއވެ

 

 

 ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް -ތިންވަނަ ބައި 

 
ވަުގތީ ކޮމިީޓތަކުގައި ހިެމނިެގްނވާނީ، ެމންބަުރންެގ  )ހ( .120 ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ނަޑައޅާ އަަދދަކަށް،  ިމ ތެރެިއން، މަިޖލީހުްނ ކަ

 ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ޮގތުެގމަިތން ހޮޭވ ަގއި) ށ(މާްއދާެގ 

ަވގުީތ ޮކމިޓީތަކުަގއި ިހމެޭނނީ . މެންބަުރންެނވެ

 .ނެެވމަޖިލީުހެގ ާދއިީމ ކޮމިޓީއެްއަގއި ިހެމނޭ މެންބަުރްނ

ވަުގތީ ކޮމިީޓތަުކގައި ތިބުަމށް އެދޭ މެންަބރުްނެގ  )ށ(  

އަަދދާިއ ެމންަބރުްނގެ ނަްނ ހުށަހަާޅނީ، މަިޖލީހުެގ 

އެޮގތުްނ ުފރަތަަމ . ޖަލްސާެއއްަގއި، މެންަބރުްނނެެވ

ނޑައަާޅނީ، ޮކމިޓީަގއި ހިެމެނންާވެނ ެމންބަުރންެގ  ކަ

އި އެައްށފަހު، އެ ައަދދަްށ ެއ ޮކމިީޓގަ. އަަދދެވެ

 .ހިމެެންނވާެނ ެމްނބަރުްނގެ ނަެމވެ

ވަުގތީ ޮކމިޓީ ެދމިޮއންާނނީ، އެޮކމިޓީއަކަްށ ުހށަެހޅުުނ  )ނ(  

ޖިީލހަްށ މައްސަަލއެްއ ަބލައި، އެ ޮކމިީޓެގ ރިޯޕޓު މަ

 .ހުށަހެުޅމާ ހަަމއަެށވެ
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މަޖިލީުހްނ އެެހން ގޮތަަކށް ަކނޑަނާާޅހާ ހިނދަކު،  )ރ(  

ަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއާވ އިުދަގާވކޮމިޓީތަކާ ގުޅޭޮގތުން މި

ޢާންމު އުސޫލުަތއް ަވގުީތ ޮކމިޓީތަކުެގ ަމްއޗަށް 

ައިދ ަވގުީތ ޮކމިޓީެއއް މަޖިީލހުްނ . ހިނގާެނއެވެ

ެގ ދަުށން ކޮމިޓީއަކުްނ ކުުރަމްށ ަގވާިއދުހޮވާަފއިަވނީ، މި

ނޑައަޅާަފއިާވ ކަެމއް ުކރުަމށް ނުަވަތ ބެުލމަށް،  ކަ

މަ، އެކަމަާކ ުގޅޭޮގުތްނ ނުަވތަ ދިރާސާުކރުމަށްކަަމްށވާަނ

ގައި ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ޢާންމު ުއސޫލުތަްއ ަގވާިއުދމި

އެކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތުެގ މައްަޗށް ަކމާގުޭޅ ނިސްބަތަުކްނ 

 .ހިނގާެނއެވެ

 

 

 ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް -ހަތަރުވަނަ ބައި 

 
މަސައްކަތް 

މެދުނުކެނޑި 

 ކުރިއަށް

 ގެންދިޔުން

އެކުަލވާލާ ކޮމިީޓތަކަކީ، އެ ކޮިމޓީތަކުެގ މަސައްކަްތތަްއ މަޖިލީުހން  .121

ނޭޑނެ ގޮެތއްެގމަިތން، އެކަށީެގްނވާ ަހލުވިިމނެްއގައި،  މެުދނުކެ

 .ޙަރަކާތްތެިރަވމުްނދާ ކޮިމޓީތަކަކަްށ ވާްނވާެނެއވެ

 

މެންބަރަކު 

ކޮމިޓީއެއްގައި 

ހިމެނުމަށް 

 އިޢުތިރާޟު

 ކުރުން

ކުރުަމްށ ނަްނ ހުަށެހޅިފަިއވާ ކޮމިޓީއެްއަގއި ޚިދުަމތް )ހ( .122

މެންބަރަުކ އެ ޮކމިޓީަގއި ހިެމނުަމްށ 

ކުާރަނމަ، އެ ކޮިމޓީެގ މެންބަުރްނގެ ެތޭރގައި އިޢުތިާރޟު

ކޮިމޓީއެްއގަިއ ހިެމުނމަްށ . އޭނާ ހިަމނަިއެގްނނުާވނެެއވެ

ުކރާ ަސބަބު ިއޢުތިރާޟުކުާރނަމަ، އިުޢިތރާޟުމެންބަރަުކ 
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 .ސާފުކޮށް ަބޔާންުކރަްނވާެނއެވެ

ކޮމިޓީއެްއަގިއ ހިެމުނމަށް ެމންބަރަކަށް  )ށ(  

ކުެރޭވނީ، އެ ޮކމިޓީެގ ަމސަްއކަތުެގ އިޢުތިާރޟު

މަޞްލަަޙތާއި، ޭއނާެގ ާޒތީ މަްޞލަޙަތަކާ އަރާުރްނާވ 

ްއ އޮްތ މަޞްަލޙަތެއެަފަދ . ހާލަތެްއގަިއ އެަކންޏެވެ

 .ކޮމިޓީއެްއަގއި އެެމންބަރަކު ަބއިެވިރވެެގން ުނވާެނއެވެ

 

 ކޮމިޓީ

މެންބަރުކަމުން 

އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން

ކޮމިޓީއެްއަގއި ހިމެިނެގންާވ ެމންބަރަުކ ަމޖިީލހުެގ  )ހ( .123

ރައީސަްށ ޮފުނާވ ލިުޔމަކުން، އެކޮމިީޓގެ ިޚުދަމތުން 

އިސްތިުޢފާ ިދންކަަމށް ބަާލނީ، . އިސްތިޢުާފ ދެިވާދނެެއވެ

ީޓ ލިޭބ ތާީރޚުްނ  ސިިއސްތިޢުާފެގމަޖިލީުހެގ ިއދާާރއަްށ 

 .ެގންެނވެފެށި

ކޮމިޓީއެްއަގއި ިހމެޭނ ެމންބަރަުކ އިްސތިޢުާފ ީދގެްނ  )ށ(  

ނުަވތަ އެ ކޮިމޓީއަކުން އޭާނ ވަކިކޮށްެގން ުހސްާވ 

. މަާގމަށް، ެއހެްނ މެންަބރަކު ަމިޖލީހުން ހޮަވންާވެނއެވެ

އެޮގތުން ހޮވޭ ެމންބަރަކު އެ ޮކިމޓީގައި ިޚދުަމތްުކރާނީ 

 . ަބޔަެށވެއެ ކޮމިީޓެގ ުމއްަދތުެގ ބާކީ ޮއތް

ކޮމިޓީއަކުްނ ިއސްތިޢުފާ ދޭ މެންބަރަކީ، ާދއިީމ  )ނ(  

ކޮމިޓީއެްއަގއި ިހމެނޭ މެންަބރެއް ކަމުގަިއާވނަމަ، ާދއިީމ 

 .އެހެްނ ކޮމިީޓއެްއގަިއ ޭއނާ ހިެމެނންޖެޭހނެެއވެ

 

ކޮމިޓީގެ 

 މުޤައްރިރު

ެއ ކޮންމެ ޮކމިޓީެއްއގަިއވެސް ރިޔާަސތު ބަލަަހއްޓާެނ މުޤައްރިރަުކ  .124

 .ކޮމިޓީން ހޮަވްނާވނެެއވެ
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ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން

ކޮމިޓީެގ ބަްއދަުލވުްނތަްއ ބާްއވާީނ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިުރ  )ހ( .125

ނަޑައޅާ ުދވަހަ  .ާކއި ަވުގތެްއގަެއވެއެކަމަްށ ކަ

ގަިއވާ ޮގތުެގމަތިްނ ކޮމިީޓތަކުެގ ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ށ(  

ަގއި، މަިޖލީހުެގ ބައްދަުލވުްނތަްއ ހަމަެޖއްުސމު

ޖަލްސާތަކަށް ހާިޒރުވެ، ވޯޓު ިދުނމަށް މެންބަުރްނަނށް 

ޮކމިޓީެގ އޮްތ ޙައްަޤްށ ުހރަސްޭނޅޭެނ ގޮތަކަްށ 

 .ވާެނއެވެބަަލްނމުޤައްރިުރ 

. ކޮމިޓީގެ ަބްއދަުލވުްނތަްއ ބާްއވާީނ މަޖިީލހުެގ ޭގަގއެވެ )ނ(  

މަޖިީލހުެގ ެގއިްނ ، ދިާމވާ އެްއވެްސ ސަބަބަކާހުރެ

ަގއި ކޮމިީޓގެ ަބއްދަުލވުެމއް ބާްއަވންޖެިހްއެޖ ބޭރު

ހިނދެްއގައި، އެަފދަ ަބްއދަލުުވމެްއ ބާްއާވނީ މަޖިީލހުެގ 

 .ރައީްސގެ ހުްއދަ ހޯދުަމށްފަުހަގއެވެ

 

ކޮމިޓީގެ ާޤޫނނީ ައަދދުކަުމގައި ބަާލނީ، އެ  )ހ( .126 ޤާނޫނީ އަދަދު

ކޮމިޓީއެްއަގިއ ހިެމނޭ ެމންބަރުްނެގ 

. ްށވުެރ ަމުދނޫްނ އަަދެދކެވެޔަތިންބައިުކޅަެއއްަބ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަުގތުެޖހޭއިރު، ެއ  ކޮމިޓީއެްއ ފެުށަމށް ކަ

ކޮމިޓީެގ ޤާޫނީނ ައދަުދ ަހަމވާަވރަްށ ެމންަބރުން 

ހަމަުނެވއްެޖނަމަ، މެންަބރުްނ ހަަމވަްނދެްނ ެއ 

ުނވަަތ ެއ ަބްއދަުލވުްނ . ބައްދަުލވުެމްއ ަލސްކުރާނީެއވެ

 .ރާނީެއވެހެްނ ވަުގތަކަށް ފަސްކުއެ
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ޤާނޫނީ ައދަުދ ަހމަުނވުުމގެ ސަބަުބން ވިިދިވދިެގްނ ދެ  )ށ(  

ބައްދަުލވުްނ ޮކމިޓީއަކުްނ ަފސްކުރަންެޖހިްއެޖނަމަ، 

އެކަން ެއ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރުރ މަޖިލީަހްށ 

 .ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

 

 

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ

 ތިްނނެތި، ކޮމިީޓެގ ިވދިިވިދގެްނ  ކޮމިޓީެގ މުަޤއްިރރުެގ ުހއްަދއެްއ .127

ބައްދަުލވުަމްށ ެމންބަރަުކ ހާިޒރުުނވެްއޖެަނމަ، ެއ މެންބަރަުކ ެއ 

ކޮމިޓީްނ ވަކިކުުރމަށް ެއދި، ކޮިމޓީގެ މުޤައްިރރަްށ ަމޖިލީހަްށ 

 .މައްސަަލ ހުަށހެިޅދާެނއެވެ

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

ސަބަބުން 

މަސައްކަތަށް 

 ދަތިވުން

ޓީއަކަށް ހާިޒރުާވންޖެޭހ ެމންަބރުން ހާޒިުރނުެވެގން، ކޮމި )ހ( .128

ނުަވތަ އެޫންނވެސް ސަބަބަާކހުރެ، ކޮމިީޓެއއްެގ 

ވަަނ ާމްއދާަގއިާވ  121 ެގގަާވއިުދ ިމމަ◌ަސައްކަތް،

ގޮުތގެަމތިްނ ކުިރއަްށގެްނދިުޔމަްށ ދަިތވާޮގތެްއ ިދާމވެްއޖެ 

، ަހއްލުކޮށްިދުނން ެއދިއެކަން ަމިޖލީހުން ޙާލަތެްއގައި، 

ެގ މުަޤއްރިުރ ަމޖިލީަހްށ އެަކްނ ެއއްއެ ޮކމިޓީ

 .ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

މާްއާދގަިއވާ ގޮުތގެަމތިްނ މަިޖލީހަްށ ) ހ(މިމާްއާދގެ  )ށ(  

މައްސަަލއެއް ުހށަހެިޅއްެޖނަމަ، އެަވގުތަަކށް ެއންެމ 

އެކަށީެގްނވާ ަކމަށް މަޖިީލހަްށ ފެްނނަ ގޮަތކަށް، 

 . ަހއްުލކުރާނީެއވެއެމަްއސަލަ
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ކޮމިޓީތަކުން 

 ކަންކަން

 ނިންމުން

ކޮމިޓީއަކުްނ ިނންާމ ަމއްސަަލތަްއ ިނންުމުމގަިއ  )ހ( .129

މެންބަުރްނގެ އިއްިތފާޤުން އެކަމެްއ ިންނމުމަްށ 

މެންަބރުްނގެ ިއއްިތފާޤު ނުލިޭބ . އިސްކަްނދޭްނވާެނއެވެ

ޙާލަތްތަކުަގއި ޮކމިޓީން ނިްނމާ ނިްނމުްނތައް ިނންާމނީ 

ަމްށ ހާޒިުރެވތިބި، އެކޮމިޓީެއއްެގ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަުލވު

 .ބަުރްނގެ އަޣްލަބިްއޔަުތންެނވެވޯޓުޭދ ެމން

ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިާވ ވޯުޓ ިދުނމުަގިއ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ށ(  

ކޮިމޓީެގ . ކޮމިޓީެގ މުަޤއްިރރު ަބއިެވރިެވގެްނނުާވނެެއވެ

މުޤައްރިަރްށ ވޯުޓ ެދޭވނީ، މައްަސލަ◌ައެްއގަިއ ދެކޮަޅްށ 

 .ެއްއވަުރވެްއޖެ ޙާަލތެްއގަެއވެލިބޭ ވޯުޓ 

 

ކުޑަ ކޮމިޓީ 

 އުފެއްދުން

ކޮމިޓީއަކުްނ ކުާރ މަަސއްކަތަކާ ުގޅިގެްނ ެއ ކޮމިީޓއަްށ  )ހ( .130

 . ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެްއދިާދނެެއވެ

ަގއިާވ ޮގތުެގަމތިން އުފަްއދާ ުކޑަ ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ށ(  

ކޮމިޓީއަްށވެްސ މަިއ ކޮމިީޓއަްށ ލިިބގެްނާވ ުހރިާހ 

 .ބާރުތަކެްއ ލިބިެގންާވނެެއވެ

ަމއި ޮކމިީޓއަްށ ން، ކުޑަ ކޮމިޓީއަުކްނ ިނންާމ ިނންުމ )ނ(  

ން، ެއ ނިްނމުާމމެުދ ގޮެތއް  ަމިއ ކޮމިޓީަޅއި،ހުށަހަ

ނޑައަަޅންާވނެެއވެ މަިއ ކޮމިީޓން، ކުޑަ ޮކިމޓީެގ . ކަ

ެއ ނިްނމުކަކީ ަމިއ ކޮިމޓީެގ ނިްނމުްނ ޤަބޫލުުކރާނަމަ، 

 .އި ބެެލވޭެނއެވެނިްނމުެމއް ކަުމަގ

ކޮމިޓީއަކުން، ުކޑަ ކޮމިޓީއަާކ ހަވާލު◌ުކުެރވޭ ަކމެްއ  )ރ(  

ހަވާލުކުަރންާވނީ، ސާފުކޮްށ އެނެގްނއޮތް 
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ނޑަެއޅުމަށްަފހު، ެއ  މަސްއޫިލއްަޔތެްއ ކަ

 . މަސްއޫިލއްަޔތެްއ އަދާކުުރމަެށވެ

ކުޑަކޮމިޓީއަކާ ަހވާލުކުެރވޭ މަްސޫއލިއްަޔތެއް އެކޮިމޓީްނ  )ބ(  

 .ްށ ިނމުުމން، އެކުޑަ ޮކމިޓީ ުއވުީނއެވެއަދާކޮ

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހެޅޭ ލިޔުން 

 ބަދަލުކުރުން

ުނވަަތ ކޮމިޓީއަްށ ުހށަެހޅޭ ެއްއވެސް ިލޔުެމއް ަބދަލުކުެރވޭނީ،  .131

އިޞްލާޙުކުެރޭވނީ، ނުަވަތ ައނުބރާ ެގންެދވޭީނ ކޮމިޓީެގ ުހްއަދ 

 .ލިބިގެްނެނވެ

 

ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތާ 

ގުޅުންހުރި 

ންކަން ކަ

 ކޮމިޓީން ކުރުން

 ލިިބޭދ ބާެރއްެގ ދަުށން، ކޮމިީޓއަކުްނ ަގވާިއދުްނކޮމިޓީތަކަްށ ިމ .132

ކުރާ ކަމަކީ ކޮިމޓީގެ މަސައްކަާތ ގުޅުެމއް ހުެރގެްނ ކުރާ ކަމަކަްށ 

ެއކަމާމެުދ އެްއެވސް ޚިލާެފއް އުފެިދއްެޖނަމަ، . ވާްނވާެނެއވެ

 މިޓީެގ އަޣްލަބިްއޔަުތެގއެކަމުެގ އެްނމެަފހުެގ ިނންުމްނ ިނންާމނީ ޮކ

 .މަޖިީލުހގެ ަރީއސެވެމައްޗަްށ ބިނާޮކށް، 

 

ޤައުމީ 

ސަލާމަތާގުޅޭ 

ލިޔުމެއް 

 ހުށަހެޅުން

މަޖިލީަހްށ ލިުޔމެްއ ުނވަަތ ރިކޯޑެއް ފޮުނުވމަްށ ެއންޭގ  .133

އިދާާރއަކުން، ޮފނުަވންެޖހޭ ލިުޔެމއް ުނވަތަ ރިކޯޑެއް ފޮުނވުމަީކ 

އަުތވެާދނެ ކަެމއްކަމަްށވާަނމަ، ޤައުމީ ސަާލމަަތށް ުއނިކަން 

އެލިުޔން، ނުަވަތ ރިކޯުޑ ހުަށހަާޅނީ ަޤއުީމ ސަާލަމތުެގ ކަންަކމުެގ 

ެއއީ، ޤައުީމ ަސލާމަތަްށ ުއނިކަެމއް ައްނނާެނ . ކޮމިޓީއަެށވެ

ނޑައަ  .ނީ، އެޮކމިޓީްނނެވެާޅލިޔުެމއް ނުަވތަ ރިކޯޑެއްކަުމގައި، ކަ

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުކުރެވޭ 

ކޮމިޓީއަްށ ހާޒިުރކުރެޭވ ީމހެްއެގ ަބޔާްނ ނެުގުމގަިއ  )ހ( .134

، މަޢުޫލމާތު ސާފުކުުރުމަގއިެއމީުހންެގ ކިބައިން ނުަވތަ 
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 މީހުންގެ ބަޔާން

 ނެގުން

 .ކޮމިޓީން ޢަމަލުުކރާނީ އަްނަނނިިވ ގޮުތގެަމތިްނނެވެ

ކޮމިޓީއަްށ ހާިޒރުކުރެޭވ މީާހ ހާޒިރުކުރުުމެގ  -1   

ތަކުެގ ކުރީގައި، އޭާނއާ ކުަރންީވ ސުވާުލ

ބާވަާތއި، ުސވާުލތަްއ ކުާރނޭ ުއސޫލު ކޮމިީޓްނ 

ނޑައަަޅންާވނެެއވެ  .ކަ

ކޮމިޓީން ކުެރވެުމންދާ މަ◌ަސައްަކަތކާ ގުިޅގެން،  -2   

ހާޒިރުކުެރވޭ މީާހގެ ކިަބއިްނ ކުަރންާވ ުސވާުލ 

 .ކުރަންފަާށނީ، ކޮިމޓީގެ މުޤައްިރރެވެ

ތަްއ ކޮމިޓީެގ މުަޤއްިރރު ކުަރްނ ބޭުންނވާ ސުވާުލ -3   

ކޮށްނިުމމުން، އެހެްނ މެންބަަރކު ސުވާެލްއ 

ކުރުމަށް ޭބުނންޯތ ކޮމިޓީެގ މުަޤްއރިރު ބަަލއި، 

ސުވާލުކުރުަމްށ ބޭނުްނާވ މެންަބރުްނަނށް 

 .ފުރުޞަުތ ދޭްނާވނެެއވެ

ކޮމިޓީެގ މުަޤްއރިރާިއ ކޮިމޓީެގ ެމންބަުރްނ  -4   

ސުވާލުކޮށް ިނމުމުން، ަކމާުގޅޭ އިުތުރ 

ީމހަކު އަިމއްލަައްށ ކޮމިީޓއަްށ މަޢުލޫާމތެްއ އެ

ދޭން އޮްތތޯ، އެމީެހއްެގ ކިބަިއން ކޮމިީޓެގ 

 .މުޤައްރިުރ ސާފުުކރަްނވާެނއެވެ

ކޮމިޓީއަްށ މީހަުކ ހާޒިރުކުުރމަށްަފހު، ދެެކވޭ ވާހަަކތައް،  )ށ(  

 . އަކުރުްނ އަކުަރްށ ަޔއުިމއްޔާކުަރްނވާެނއެވެ

ޢުޫލމާުތ ކޮިމޓީެގ ކޮމިޓީއަްށ ީމހަުކދޭ ަބާޔނަކާ ބެޭހ މަ )ނ(  

މެންބަރަުކ ުނަވތަ އެހެްނވެްސ މީހަުކ ަމިޖލީހަްށ 

އެކަމެްއ ުހށަެހޅުމުެގ ކުިރން، އެެހްނ ެއްއވެްސ 
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 .ފަރާތަކަްށ ހާމަޮކްށގެްނނުާވެނއެވެ

ެގ މުިޅ ން ނެިގ ބަާޔނެްއމީހަކު ހާިޒރުކޮްށގެްނ ކޮމިީޓ )ރ(  

ްށ ލިޔުްނ ުނވަަތ ޭއގެ ޚުާލޞާެއއް މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅމަ

ނޑައެޅިާދނެެއވެ ކޮމިޓީައްށ މީހަުކ . ކޮމިޓީއަްށ ކަ

ނެގި ަބާޔނެްއެގ ތެރެިއން ަމިޖލީހަްށ  ހާޒިރުކޮްށގެން

ހުށަޭނޅޭ ަބއެްއ ެބލު◌ުމުެގ ުހްއދަ ެއހެްނ ެމންބަުރންަންށ 

 .ދެޭވނީ، މަޖިލީުހެގ ރައީްސެގ އިުޒަނއާއެކުަގެއވެ

 

ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގައި 

ކުރާނެ ޢަމަލު

އުސޫލު 

ނޑައެޅުން  ކަ

ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެްނިދޔުުމގަިއ  )ހ( .135

ޢަމަލުކުރާެނ ުއސޫލުތަކުގެ ަތފްސީލު، މަޖިީލހުެގ 

ނޑައެިޅދާެނއެވެ . ރައީްސގެ ުހއްަދއާއެކު ކޮމިީޓއަްށ ކަ

އެހެްނނަަމވެްސ ެއގޮތުްނ ަކނޑައަާޅ އުޫސލުތައް، 

 އެްއވެސް ުއސޫލަކާިއާވ ގައި ބަޔާންކޮްށފަަގވާިއުދމި

 .ޚިލާފުެވގެްނ ުނާވނެެއވެ

ޢަމަލުކުރެެވމުްނާދ އުސޫލަކާެމުދ ެއއްވެްސ ިޚލާފެްއ  )ށ(  

އުފެިދއްެޖ ިހނދެްއގައި، އެަކމާބެހޭ ެއންމެަފހުެގ 

ނިްނމުން ނިްނާމނީ، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިުރގެ އެުދމުެގ 

 .މަތިން، ަމޖިލީުހެގ ރައީެސވެ

 

ކޮމިޓީއަށް 

ލިބިގެންވާ 

 ބާރުތައް

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކު◌ުުރމަށްޓަކައި އަްނަނނިވި ާބރުަތްއ  .136

 .ކޮމިޓީއަްށ ލިިބެގންެވއެވެ

ކޮމިޓީން ކުަރމުްނދާ ަމަސއްކަތަކާ ުގިޅގެްނ  )ހ(  
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 . ހާިޒރުކުުރންއެްނމެހާ ފަރާްތަތއްހާޒިރުކުަރންޖެޭހ 

ރުާކރުެގ ކޮމިޓީން ކުަރމުްނދާ ަމސައްކަތަާކ ގުިޅގެްނ ސަ )ށ(  

އިދާާރތަކުްނނާިއ ޢާންމު ަފރާތްތަުކން ޯހަދންޖެޭހ 

 .ލިޔެކިުޔމާއި، ރިކޯޑުތައް ހޯުދން

ކޮމިޓީން ކުަރމުްނދާ ަމސައްކަތަާކ ގުިޅެގން ބަލަްނެޖޭހ  )ނ(  

ކަންކަން، ަސރުކާރުގެ އިާދރާތަކަށާިއ ާޢންުމ 

ފަރާތްތަަކށް ގޮސް ބެލުާމއި، ސަރުާކރުެގ 

ފަރާްތތަުކން ިހްނގާ ކަްނކަމާ އިދާާރތަކުްނނާިއ ޢާންުމ 

ބެހޭގޮުތްނ މަޢުޫލމާުތ ޯހދަްނޖެޭހ ކަންކަުމަގއި، ެއ 

އިދާާރތަކާ ބަްއަދލުކޮށްެގން ުނވަަތ އެ ިއދާާރތަކުގަިއ 

 .ލިޔުުމން އެިދެގްނ މަޢުޫލމާުތ ޯހދުްނ

ކޮމިޓީން ކުަރމުްނދާ ަމަސއްކަތަކާ ުގިޅގެްނ  )ރ(  

އޭެގ ތެެރއިްނ ، ހާޒިރުކުަރންޖެޭހ މީހުްނ ހާިޒރުކުުރމާއި

ބަޔާްނ ަނގަްނޖެޭހ މީުހންެގ ބަާޔްނ ެނގުާމއި، ހެކިަބސް 

 .ހޯަދންޖެޭހ ީމހުްނގެ ހެކިބަސް ޯހުދން

ކޮމިޓީްނ ކުރަުމްނދާ މަސައްަކތާ ުގޅިގެްނ ަފންީނ ަލފާ  )ބ(  

ނުަވތަ ިޚދުމަްތ ބޭނުްނވާ ހާަލތްަތކުގައި އެ ލަަފެއއް 

.ޯހުދންވެރިކޮްށ މަޖިލީުހެގ ިއދާރާ މެުދނުަވތަ ިޚދުަމތެްއ 

މަޖިލީުހގެ ެއހެން ކޮމިީޓަތކާއެކު މަސަްއކަތް  )ޅ(  

 .ވިލަރެސްކުުރމާއި، ލިޔެިކޔުްނ ބަދަުލކުރުން

 ަދއުުރނޫްނ ކޮމިޓީއަްށ ެފނިްއޖެ ހާަލތެްއގައި، މަޖިލީުހެގ )ކ(  

 . ޭބއްުވން ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުުވންތަްއދުވަްސވަެރްއގަިއ

ަސއްކަަތކާ ގުިޅގެްނ ޭބރުެގ ކޮމިޓީން ުކރަުމންާދ މަ )އ(  
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ޤާނޫނުަހާދ ަމޖިިލސްތަކާއި، ޖަްމިޢއްާޔތަކުްނ ޯހދަްނޖެޭހ 

 .މަޢުލޫާމތު، ަމޖިީލހުެގ ިއދާާރ ެމދުެވރިކޮށް ޯހުދން

 

ރިޕޯޓު 

 ހުށަހެޅުން

މަޖިލީުހން ކޮމިީޓއަކާ ހަވާލުުކރާ ކޮންމެ ަމސައްކަަތކީ،  )ހ( .137

ޖެހޭެނ އެކަމުެގ ރިޯޕޓެްއ މަޖިީލަހށް ހުށަަހޅަްނ

ކޮމިޓީެގ ިރޕޯުޓ ުހށަހެުޅމަްށ ވަކި . މަސައްކަތެެކވެ

ނަޑއަޅާަފއިުނވާާހ ިހނދަކު، ެއ  މުްއދަެތއް މަޖިީލހުްނ ކަ

 6ކޮމިޓީެގ ިރޕޯުޓ ަމޖިލީހަްށ ހުަށހެޅުަމްށ 

 .ދިުގ ުމއްަދތެްއ ަނގަިއގެްނުނވާެނއެެވ މަސްުދވަަހށްުވރެ

 ތެޭރގަިއ ގަިއ ަބޔާންކުާރ ުމްއދަުތެގ) ހ(މި މާްއާދެގ  )ށ(  

ރިޕޯުޓ ުހށަނޭޭޅނެކަމަްށ ކޮމިީޓއަްށ ބެލެޭވނަމަ، ެއ 

މުްއދަތު ހަަމުވމުގެ ުކރިން، ސަބަބު ބަާޔންކޮްށ 

ކޮމިޓީއަކުްނ ެއިދއްޖެ ހިނދެްއަގއި، ކޮމިޓީެއއްެގ ިރޕޯުޓ 

ހުށަހެުޅމަްށ އިުތރު މުްއދަުތ ިދނުމަށް، މަޖިލީަހްށ 

ނޑައެިޅދާެނެއވެ  .ކަ

ަގއި ޮސއިކުރާީނ ކޮިމޓީެގ ކޮމިޓީެގ ިރޯޕޓުތަކު )ނ(  

އަދި ޮކމިޓީެގ ރިޕޯުޓ މަިޖލީަހްށ . މުޤައްރިެރވެ

 .ހުށަހަާޅީނވެސް ޮކމިޓީެގ މުަޤއްރިެރވެ

ކޮމިޓީއަކުްނ ކުާރ މަސައްަކތެއް ފުރިހަަމ ކުރުަމްށފަހު،  )ރ(  

އެކަމުެގ ރިޕޯުޓ ަމޖިލީަހްށ ުހށަހެެޅންެދން، ޮކމިޓީެގ 

ތްތަކަށް ާހމަކޮްށެގން މަސައްކަުތގެ ަތްފސީލު، އެހެންަފާރ

 .ނުާވނެެއވެ
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ކޮމިޓީތަކުގެ 

ރިޕޯޓު 

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ވަގުތު

ސަރުާކރަްށ މުެގ ވަުގތަކީ، ކޮމިޓީތަކުެގ ިރޯޕޓު ުހށަހެުޅ )ހ( .138

ނޑައަޅާަފއި ޮއންނަ މަޖިލީުހެގ ވަުގތުގެ ތެޭރގަިއ  ކަ

 . ަވގުތެެކވެހިމެޭނނެ

ެގ ަގވާިއދުމި، ވަުގތަކީގަިއ ަބޔާންކުާރ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ށ(  

 ިރޕޯާޓއި، ެއ ވަަނ ާމއްާދގަިއ ަބޔާްނކުރާ 137

ކޮމިޓީތަކުެގ ަމސައްކަާތ ގުޭޅޮގތުްނ ުނވަަތ ެއ 

ކޮމިޓީތަކުްނ މަިޖލީހަްށ ުހށަހަަޅްނ ޭބނުްނާވ ެއެހން 

 .ކަންކަން މަޖިީލަހށް ުހށަހެުޅމަްށ ެދވޭ ަވގުެތވެ

 

މަޖިލިސް އުވޭއިރު 

ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތް 

 ނުނިމުން

ކޮމިޓީއަާކ ަހވާުލކުރާ މަސައްކަެތްއ ފުރިަހަމ ނުކުރެެވނީސް،  .139

މަޖިލީުހގެ އުމުުރ ހުސްުވމުެގ  މަޖިލީުހގެ އުމުުރ ހުސްާވނަމަ،

ތް ޮގސްފައިާވ ހިސާުބގެ ިރޕޯެޓއް، މަސައްަކކޮމިީޓެގ ކުރިން، 

 .ަމޖިލީހަްށ ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެްއގެ މުޤައްރިުރ އެކޮމިޓީެއ

 

އިދާރީ 

 މަސައްކަތްތައް

ކޮްށ، ކޮމިޓީތަކަްށ ކޮމިޓީތަކުގެ ިއާދރީ ެއންމެާހ ަމސައްކަތްަތއް  .140

މަޖިލީުހެގ ބޭނުްނާވ ފަްނީނ ލަަފޔާިއ ިޚުދމަްތ ފޯރުކޮްށޭދނީ، 

 .އިދާާރިއންެނވެ

 
 

 އެހެނިހެން ކަންކަން .18

 
މެންބަރުން 

ހުވާކުރުމުގެ 

ެގ ަދށުން، މަޖިީލުހެގ  ވަަނ މާްއދ64ާޤާނޫނުައސާސީެގ  )ހ( .141

މެންބަރުަކމަްށ އިްނތިޚާުބވާ ެމންަބރުންާނިއ 
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އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ަޢއްަޔންުކރާ ެމންބަުރން،  

 ަވަނ ާމއްާދގަިއާވ ގޮުތެގމަތިްނ 67ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ކުރަންެޖހޭ ަމޖިލީުހގެ މެްނބަރުކަމުެގ ާޤނޫީނ 

ހުވާކުުރމުެގ ިއންތިާޒމު، ީވ ެއންެމ ައވަސް 

ެގ ތެޭރގަިއ މަޖިލީުހެގ ރައީްސ ފުރުޞަެތްއ

 .ހަމަަޖއްސަްނާވެނއެވެ

މަޖިލިްސ އެކުަލވާލެިވފަިއ ަވނިޮކށް، ޤާޫނނުއަާސސީެގ  )ށ(  

 ވަނަ މާްއދާަގއިާވ ޮގތުެގމަިތން ުހްސާވ 86

 ވަަނ 87މެންބަރުަކމުގެ ޮގނޑިއަކަށް، ާޤޫނނުއަސާީސގެ 

މާްއދާަގއިާވ ޮގުތގެަމތިްނ މެންަބރަކު އިްނތިޚާބުޮކށްފި 

ހިނދެްއގަިއ ުނަވތަ ަޢއްަޔންކޮށްިފ ިހނެދއްަގއި، ެއ 

 ަވނަ މާްއާދަގއިާވ 67މެންބަރަުކ ޤާޫނނުއަސާީސެގ 

ގޮުތގެަމތިން ުކރަންެޖހޭ ަމޖިީލހުގެ މެންަބރުކަމުެގ 

ޤާނޫނީ ުހވާކުުރމުގެ އިްނތިޒާުމ މަޖިލީުހގެ ަރއީްސ 

 .ހަމަަޖއްސަްނާވެނއެވެ

 

މެންބަރުން 

އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން

ެމންބަރުަކމުްނ އިްސތިޢުފާ ދޭްނ މެންބަރަކު، މަިޖލީހުެގ  )ހ(.142

ަމޖިީލހުެގ ބޭނުްނވެްއޖެަނމަ، އެކަުމެގ ސަބަުބ ބަާޔންކޮްށ 

 .ރައީސަްށ ިލޔާީނެއވެ

މިފަަދ އިސްތިުޢފާ ަމޖިލީުހެގ ަފރާތުްނ ޤަބޫލުކުާރނީ،  )ށ(  

ނަަމވެސް، ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔެގ . މަޖިލީުހެގ ަރއީެސވެ

 އިްސތިޢުފާޭދްނ ެއިދ ހުަށހަާޅނަމަ، ެއ މެންބަރަުކ

، އިސްތިޢުފާ ަމޖިލީުހގެ ރަީއސް ޤަބޫލުކުރާނީ
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 .ެވ އެކަަމްށ ޯހދުމަްށފަުހގަެއރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ ލަާފ

މަޖިލީުހެގ ިއްނތިޚާބުކުރެޭވ ޮގނޑިތަުކގެ ތެެރއިްނ  )ނ(  

ނިޑއެްއ ުހސްެވއްެޖ ކަމަްށާވނަމަ، އެަކން،  އެ ޮގނޑި ގޮ

 ަމޖިލީުހެގ ަރީއސް، ، ުދވަުހެގ ތެޭރގައ7ިހުސްާވތާ 

 .ކޮމިޝަަނރ އޮފް އިލްކެޝަްނސަށް އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

މަޖިލިސް 

 ހުޅުވުން

ގަިއ އެެހްނގޮަތކަށް ބަާޔްނކޮށްފަިއ ަގވާިއުދމި )ހ(.143

ނުާވހާިހނދަކު، ނުަވަތ އެެހްނޮގ◌ަތަކަްށ ަމޖިީލހުން 

ނޑަނާާޅހާިހނަދކު، މަޖިިލްސ ުހޅުަވއިޭދ ަޖލްސާ  ކަ

 ެގފެބްުރއަީރ ަމހުައހަެރއްެގވެްސ އޮްނނާީނ ޮކންެމ 

 .ފަުހ ބުރާްސފަތި ދުަވހުެއވެއެްނމެ

ކޮްށ  އިްނތިޒާުމކަން ަކންވަިއދޭ ޖަްލސާގެމަޖިލިސް ހުުޅ )ށ(  

 .ހަމަަޖއްސާނީ، ަމޖިލީުހގެ ަރއީެސެވ

 

މެންބަރުކަމުން 

ވަކިވުމުން ހުށަހެޅޭ 

ކަންކަން 

 ބާޠިލުވުން

 

ީލހަށް ކަެމއް ުހަށހަޅާފަިއވަނިޮކށް، އެ ެމންބަރަުކ މެންބަރަކު މަޖި .144

 .މަޖިލީުހެގ ެމންަބރުކަމުްނ ވަިކވެްއޖެނަަމ އެަކމެްއ ާބޠިލުވާެނެއވެ

މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތަށް 

 ހާޒިރުވުން

ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިްނ ަމޖިލީުހގެ ަރއީްސ ހުްއަދދީފަިއ ަގވާިއުދމި .145

މަޖިީލހުގެ މަސައްަކތަާށއި ަމޖިލީުހެގ ނުާވހާިހނދަކު، މެންބަުރން 

 .ޖަލްސާތަކަްށ ހާިޒރުވުމަކީ، ޮކންެމެހން ކުަރންެޖހޭެނ ކަމެކެވެ

 

މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާއެްއގައި، ުނވަަތ މަޖިލީުހެގ ކޮމިީޓއެްއެގ  .146މަޖިލީހުގެ 
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ކަމަކާ ގުޅިގެން 

ޝަރީޢަތަށް 

މައްސަލައެއް 

 ހުށަނޭޅުން

ގެ އަސްލަާކ ޚިލާފުުނވާ ބައްދަުލވުެމއްަގއި، އިސްާލމްީދުނ

ގޮުތގެަމތިން، ެމންބަރަުކ ަދއްާކ ވާހަކައަާކ ުގޅިގެން، ނުަވތަ 

ރިޔާަސތުން ަޢމަުލކުރާ ގޮތަކާ ގުިޅެގން، ުނވަތަ ަމޖިީލހުން ނިްނމާ 

 ނުަވަތ ޤާނޫީނ ބާރުލިިބގެްނވާ އެެހްނ ޝަުރޢީ ކޯޓަކަށްކަމަކާމެދު، 

 ުނވަަތ އެްއވެސް ަފާރތަކަށްވެސް، ެއއްވެްސ ަދޢުާވއެއް

މައްސަަލއެްއ ުހށަހެުޅމަކީ، އެްއވެސް މެންަބރަކު ކުރުމަށް، 

 . ހުްއދަުކރާ ކަެމއްޫނނެ◌ެވެަގވާިއދުމި

 

މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރުން

ނަޑއަޅާ ކަންަކން  .147 ޢާންުމނުކޮށް ިހފެހެއްުޓމަށް ަމޖިލީހުްނ ކަ

ފިޔަަވއި، ަމޖިލީުހެގ މަަސއްކަާތ ުގޅުންުހރި އެެހްނ ކޮންެމ ކަމަކީ، 

ޖިލީުހެގ ަރީއސަށް ުނވަަތ ަމޖިލީުހގެ ރައީްސ އެކަަމްށ މަ

ހަމަަޖއްސާ ފަާރތަކަށް ާހމަކުރެިވދާނެ، ައދި އެކަމުގެ މަޢުލޫާމުތ 

 .ތިްނވަަނ ފަާރތަކަށް ދެިވދާެނ ކަްނކަމެވެ

 

މަޢުލޫމާތު 

 ފެތުރުން

ނަޑއަޅާ  )ހ( .148 ޢާންުމނުކޮށް ިހފެހެއްުޓމަށް ަމޖިލީހުްނ ކަ

ޖިީލހުަގއި ދެކެޭވ ާވހަކަތަާކިއ ކަންކަން ިފަޔވަިއ، މަ

ބަހުސްކުރެޭވ މައްސަަލތަކަކީ، ައިދ ަމިޖލީހުެގ 

މަސައްކަާތ ުގޅުްނހުރި އެެހން ކޮްނމެ ކަމަީކވެސް، ވަިކ 

މެންބަރަަކށް އިްސކަންިދނުެމއްެނތި އަދި ވަކި ެމންަބރަކު 

ތަފާތުކުުރމެްއނެތި، ޚަބަރު ަފުތރާ ވަސީަލތްތަާކއި 

ވެްސ ެމދުެވރިކޮްށގެން، އެހެިނހެްނ ަވސީލަތްަތއް

ވީާހވެްސ ހާމަަކާމއި ާފޅުކަްނ ބޮުޑ ޮގތެްއަގއި، އެަކމުެގ 

މަޢުލޫާމތު ާޢންުމކޮށް ާހމަކުރެޭވ ކަންކަްނ ކަުމގަިއ 



 110 

 .ވާްނވާެނެއވެ

ގަިއވާ ފަދަިއން މަޢުޫލމާުތ ) ހ(މި ާމްއދާެގ  )ށ(  

ފެތުރުުމަގއި، ައންަނނިިވ ކަންކަުމގެ ދާިއރާަގއި، ަޚބަުރ 

ަވސީަލތްތަކަްށ ިމިނަވންކަމާިއ ިޙމާަޔތް ފަތުާރ 

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

ނޫުހގަިއ ލިެޔޭވ ެއއްޗަކުްނ ަމޖިލީުހގަިއ  -1   

މަސައްކަތް ުކރިއަްށގެްނިދޔުަމްށ އުނދަޫގާވ 

 ހިސާބަށް ުނދިުޔްނ؛

މެންބަރަުކ ަމިޖލީހުަގއި ަދއްކާ ވާހަކައަުކްނ  -2   

 އޭާނއަްށ ެއއްެވސް ިމްނވަރެްއެގ ުނރައްކަލެްއ

ނުަވތަ ގޯާނެއއް ނުަވަތ ފިތްުތމެްއ 

 އަަޔނުިދނުން؛

ވަކި މެންަބރަާކމެުދ ާޢންުމންެގ ވިސްުންނ  -3   

އުފުލައި، ވަިކ ެމންބަރަާކމެުދ ާޢންުމންެގ 

 ވިސްުނން ތިރިުކރުމަްށ މަަސއްކަްތ ނުކުުރން؛

  ަކންކަން، ަމޖިލީުހގަިއާގމަޖިލީުހގަިއ ިހނ -4   

 .ކުރުން ޮގތަށް ަބާޔންއެކަން ހިނިގ

މި ާމއްާދަގއިާވ ޮގތުެގމަިތން މަޢުލޫާމތު ެފތުުރމުަގިއ  )ނ(  

ޚަބަރު ފަތުާރ ވަސީލަްތތަކާިއ މަޖިލީުހެގ ިއދާާރއިްނ 

ޢަމަލުކުރަްނާވނީ، ކަމާގުޭޅޮގތުްނ މަޖިީލހުެގ ަރއީްސ 

ނޑައަާޅ އުސޫުލތަކާ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގމަިތންެނވެ  .ކަ

 

ބަކާހުރެ މަޖިީލހުެގ ޖަލްާސއަކަްށ ނުަވަތ ދިާމވާ ސަބަ )ހ( .149 ސަލާން ބުނުން
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ކޮމިޓީއެްއެގ ބަްއދަލުުވމަކަްށ ެމްނބަރަކަށް ހާޒިުރެވވެްނ 

ނެްތނަމަ، އެކަްނ، އެޖަލްާސއެްއ ނުަވތަ ަބއްދަުލުވމެްއ 

 .ފެށުުމގެ ކުިރން މަޖިލީުހެގ ިއދާާރއަށް އަްނަގންާވެނއެވެ

ެގ ގަިއާވ ޮގތުެގމަިތން މަިޖލީހު) ހ(މި މާްއދާެގ  )ށ(  

ޖަލްސާއަކަްށ ނުަވތަ ޮކމިޓީެއއްެގ ބަްއދަުލުވމަކަްށ 

ސަލާންބުނާ ެމްނބަރަކު، އެޖަލްާސގެ ުނވަަތ އެކޮިމޓީެގ 

ޔަުއމިްއޔާެގ ހާިޒރީގަިއ ާފހަގަކުާރނީ ސަާލމުަގއި ުހިރ 

 .މެންބަެރްއގެ ގޮުތގަެއވެ

ގަިއާވ ޮގތުެގމަިތން މަިޖލީހުެގ ) ހ(މި މާްއދާެގ  )ނ(  

ގަިއާވ ގަާވއިުދުނަވތަ ިމ، އިދާާރއަށް ާނންަގއި

ގޮުތގެަމތިްނ ޗުްއޓީ ުނަނގައި، މެންބަރަުކ ަމޖިީލހުެގ 

ޖަލްސާއަކަްށ ނުަވތަ ޮކމިޓީެއއްެގ ބަްއދަުލުވމަކަްށ 

ހާޒިރުުނާވނަމަ، ކަާމގުޭޅ ަޔއުމިްއާޔެގ ހާިޒރީގަިއ 

އެެމންބަރަކު ާފހަގަކުާރނީ ހާިޒރުުނވާ ެމންބަެރއްެގ 

 .ގޮުތގަެއވެ

 

މަޖިލީުހެގ ަދުއރެއް ހިނގަުމންާދ ަވގުެތްއަގއި،  )ހ( .150 ޗުއްޓީ ނެގުން

މެންބަރަކު އަިމްއލަ ކަމަކު ވަކި މުްއދަތަކަށް މަިޖލީހުެގ 

ޖަލްސާތަކަްށ ނުަވަތ ކޮމިީޓެގ ބަްއދަުލވުްނަތކަށް 

ނާެދވޭެނ ޮގަތށް، މާލޭްނ ބޭރަްށ ާދްނ 

ބޭނުންކަަމްށވާަނަމ، އެ ުމއްަދތަްށ ޗުއްޓީެއއް ނެުގމަްށ 

މެންަބރަުކ . ލީުހގެ ރައީސަްށ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެއެިދ ަމޖި

ޗުއްޓީއަކަްށ ެއދިްއޖެަނމަ، ަމޖިލީުހގެ މަސަްއކަްތ 
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ހުއްޓުމަަކްށ ާންނނާެނ ގޮުތގެަމތިްނ، ޗުއްީޓ ދެެވްނ އޮްތ 

 .މިްނވަރަކުން، ަމޖިލީުހގެ ަރއީްސ ޗުއްޓީ ދޭްނވާެނެއވެ

ން ަމހަުކ ސިއްޙީ އުޒުރަކާެހދި މެުނވީ، މީލާީދ ކަލަންޑަުރ )ށ(  

 ޖަލްާސއަްށ ހާޒިުރނުެވޭވ ގޮަތށް މެްނބަރަކަްށ 1

 .ޗުއްޓީއެްއ ުނެދޭވނެެއވެ

ގަިއާވ ޮގތުެގމަތިްނ ުޗއްޓީ ދެޭވ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ނ(  

މެންބަެރްއގެ ަނން ަމޖިލީުހގެ ޖަލްސާެއއްެގ ުނވަަތ 

ކޮމިޓީއެްއގެ ަބްއދަލުުވމެްއގެ ޔަުއމިްއޔާެގ ހާޒިީރަގިއ 

 .ްއޓީގަިއ ހުިރ ެމްނބަރެްއގެ ގޮުތގަެއެވފާހަގަކުާރނީ، ޗު

 

މަޖިލީހުގެ 

ގެއަށް ޢާންމުން 

 ވެއްދުން

މަޖިލީުހގެ ޖަލްާސއަކަށް ނުަވތަ ަމޖިލީުހގެ ކޮމިީޓެއއްެގ  )ހ( .151

ބައްދަުލވުމަަކްށ ުނވަަތ ާޢންުމންެގ މާަލމަކަށް، 

މަޖިލީުހެގ ޖަްލާސއެްއ ުނަވަތ ކޮމިީޓއެްއެގ ބަްއދަލުުވެމއް 

 ވަުގތެްއގަިއ ާޢންުމްނގެ މީހަުކ ވެްއޭދނީ، ހިނގަުމންާދ

ނަޑައޅާ އުސޫުލތަކެއްެގ  މަޖިލީުހގެ ަރއީސް ކަ

 .މަތިްނެނވެ

ގަިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ތަްނތަނަްށ ) ހ(މިމާްއާދެގ  )ށ(  

ވަުނމަްށ ުހއްަދކުރެޭވ މީހަުކ އެތަެންއގަިއ ިއންަނ 

ވަުގތުަގިއ ޢަމަުލކުރާ ގޮތަކުްނ މަޖިލީުހެގ ޖަްލސާއަްށ 

ޙުުރމަްތެތރިކޮށް ނުިހތާަކމަށް  ގަާވިއދަްށަވތަ ިމނު

ފެނިްއޖެަނމަ، ެއމީހަކު މަޖިީލހުެގ ެގއިްނ ނެުރަމށް 

 .އެްނގުުމގެ ާބރު މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިިބގެްނވެެއވެ
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ަގއިާވ ޮގތުެގމަިތން ަމޖިީލހުެގ ) ށ(މި ާމއްާދގެ  )ނ(  

ރައީްސގެ ައމުަރށް ެއމީހަކު ތަބާުނވާކަމަްށާވަނމަ، 

ށީެގްނވާ ާބރުގެ ޭބނުންުކރުމުެގ އިްޚތިާޔުރ އެކަ

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށް ލިިބގެްނވެެއވެ

 

 ރައީސުލް

ޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަޖިލީހުގެ 

 ންމަޝްވަރާ ހޯދު

ވަކި◌ިޮގތަކަްށ ަޢމަލުކުުރމަްށ ޤާޫނނެްއގަިއ  )ހ( .152

ބަޔާންކޮްށފައި ުނވާަނމަ، ަމޖިލީުހެގ މަްޝވަާރގެ މަިތން 

އެކިއެިކ ކަންކަމަްށ ީމުހން ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ 

ޢައްަޔންކުރުާމއި، ވަކި ކުރުުމަގއި މަޖިލީުހގެ މަްޝަވރާ 

ހޯދުަމށް އެޭދީނ އަދި މަޖިީލުހން ަމޝްަވރާ ދޭނީ، 

 .އަްނނަިވ ޮގުތގެ މަތިްނެނވެ

 ކުރުާމއި،  ަޢްއޔަްނއެކިއެކި ަކންކަަމށް ީމހުްނ -1   

ޭބނުްނވާ ޮކންެމ ފަހަރަކު،  ކުރުަމށްވަކި

ުޖމްޫހރިްއޔާ ރަްއޔިުތންެގ ަމޖިލީހަްށ ރައީސުލް

ފޮނުވާ ލިުޔަމކުން، އެކަްނ ރަްއޔިުތންެގ 

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅން

 ަކމާެމުދއެމަްއސަލަ މަިޖލީހަށް ހުށަެހޅުުމން، އެ -2   

 7ފެންަނ ޮގތެއް ަމޖިލީހަްށ ހުަށހެުޅމަށްޓަކައި، 

 .މެންބަުރްނގެ ވަުގތީ ކޮމިީޓއެްއ ޮހުވން

ްނގެ ވަުގތީ ކޮމިީޓއަްށ ފެްނނަ ގޮުތެގ  މެންބަުރ7 -3   

 .ރިޕޯެޓއް، ަމޖިލީަހށް ުހށަހެުޅން

 މެންަބރުްނެގ ވަުގީތ ކޮމިީޓގެ ިރޕޯޓުެގ މައްޗަްށ 7 -4   

ނޑައެުޅން .ބިނާކޮށް، ަމޖިލީަހށް ެފންަނ ޮގތެްއ ކަ

މަޖިލީުހން ަކނޑައަާޅ ޮގތް، ރަްއޔިުތންެގ  -5   
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، މަޖިލީުހެގ ަރއީސް ފޮުނާވ ލިުޔމަކުން

 .ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާައށް އެްނގުން

އެކިއެކި ކަންކަަމށް މީުހން ަޢްއޔަންކުުރން ނުަވަތ  )ށ(  

ވަކިކުރުްނ ިފޔަަވިއ ެއހެިނހެްނ ކަންަކުމގައި، 

ވަކި◌ިޮގތަކަްށ ޢަަމލުކުުރމަްށ ޤާޫނނެްއގަިއ 

ަމޖިލީުހެގ މަްޝވަރާ ހޯުދަމށް ބަޔާންކޮްށފައި ުނވާަނމަ، 

 މަްޝަވރާ ދޭނީ، އަްނަނނިިވ ަމޖިލީހުްނ އެޭދނީ، އަިދ

 .ގޮުތގެަމތިްނނެވެ

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ރަްއޔިުތންެގ ަމޖިލީހަްށ  -1   

ފޮނުވާ ލިުޔަމކުން، އެކަްނ ރަްއޔިުތންެގ 

 .މަޖިލީަހށް ހުށަެހުޅން

 .މަޖިލީުހގަިއ އެަކާމމެުދ ބަހުސްކުުރްނ -2   

ަކްށ ބަހުސްގެ ަވގުުތަގއި ާތއީދު ލިބޭ ހުށަހެުޅންތަ -3   

 .ވޯޓު ެނގުން

މަޖިލީުހން ަކނޑައަާޅ ޮގތް، ރަްއޔިުތންެގ  -4   

މަޖިލީުހެގ ަރއީސް ފޮުނާވ ލިުޔމަކުން، 

 .ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާައށް އެްނގުން

 

ޖަލްސާތައް 

ދުރަށް 

ދެއްކުމާއި، 

 އަޑުފޮނުވުން

ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާތަުކގެ ެތރެިއން ިސްއުރ  )ހ(.153

ަޔަވއި އެެހން ޖަްލސާތައް ީޓީވން ދުރަްށ ޖަލްސާަތއް ފި

ައދި އެ ަޖލްސާތަުކގެ އަޑު ރޭިޑޔޯިއްނ . ދެއްިކދާެނއެވެ

 .ފޮނުިވާދނެެއވެ

ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން އަޑުޮފނުުވމާއި، ) ހ(މިމާްއާދގެ  )ށ(  

މަންޒަުރ ދުަރްށ ެދއްކުުމގަިއ ަމޖިލީުހގަިއ ެދއްިކ 



 115 

. ެނވޭެނއެވެވާހަކައަަކށް އެްއވެސް އުިނ ިއުތރެއް ނުެގ

އަިދ ެއއްވެްސ ޖަލްާސއެްއ ދުަރށް ަދއްކައި، 

އަޑުފޮުނވުުމގަިއ އިސްފަްސކޮށް، އެިޑޓްކޮށް، 

ކަންހިނިގގޮތް އޮޅޭަފދަ ޮގތަަކށް ޢަމަލުޮކށްެގްނ 

 .ނުާވނެެއވެ

 

ދައުލަތުގެ 

ބަޖެޓް 

 ހުށަހެޅުން

ކުރިޔަްށ ޮއްނނަ އަހަަރށް ަލފާކުާރ ަދއުލަުތެގ ބަެޖޓް،  )ހ( .154

 ވަަނ 1ންާދ ައހަރުެގ ޑިެސމްަބރ މަުހގެ ހިނގަުމ

ދުަވހުެގ ކުިރްނ ިމނިސްޓަރ ޮއފް ިފނޭންްސ ެއންޑް 

ޓްރެޜަީރ ަމޖިލީުހގެ ާޢްނމު ޖަލްާސައކަށް 

 .ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

ދައުަލތުެގ ބަޖެްޓ މަޖިީލހަްށ ުހށަހަާޅ ޖަލްާސަގިއ  )ށ(  

ބަޖެޓާުގޅޭ ަތްފޞީލު ަމޖިލީުހެގ ރައީްސ ެމުދެވރިކޮށް 

ބަުރންަންށ ލިބޭނެ އިްނތިޒާުމ ިމނިސްޓަރ އޮްފ މެން

 .ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ ަހމަޖަްއސަންާވނެެއވެ

ަގއި ުބނެަފއިާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ ) ށ(މިމާްއާދގެ  )ނ(  

މެންބަުރންަންށ ދެޭވ ަމޢުލޫމާުތެގ ިއތުރަްށ ެމންަބރަކު 

ވަކި ަމޢުލޫާމެތއް ޯހަދން ެއދިްއޖެްއ ިހނެދއްަގއި 

ގައި ުބާނ މުްއދަުތގެ ތެރޭަގިއ ) ބ(މިމާްއާދގެ 

އެެމންބަރަކަްށ އެމަޢުޫލމާެތްއ މިނިސްަޓރ ޮއފް 

 .ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ ފޯރުކޮްށދޭްނވާެނެއވެ

ދައުަލތުެގ ބަެޖޓް މަޖިލީަހށް ހުަށހަާޅ ޖަލްާސަގއި ަބެޖޓް  )ރ(  

 މެންބަުރްނގެ މަްއޗަށް 15ދިރާާސ ކުރުަމްށ ަމޖިލީުހގެ 
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 .ޮކމިޓީެއއް މަޖިލީުހން ޮހަވންާވނެެއވެއެކުލެޭވ ަވގުީތ 

ބަޖެޓުެގ ބަުހސް ކުރިޔަްށ ގެްނދަްނވާީނ ަބޖެްޓ ހުަށަހާޅ  )ބ(  

 ދުަވހުެގ ުމްއދަުތ 7ތާރީޚުްނ ފެިށގެްނ 

ބަެޖޓްެގ ަބހުްސ ކުިރޔަްށ ގެްނާދއިުރ . ދިުނމަށްަފހުަގއެވެ

ބަޖެޓާބެޭހގޮުތްނ ވާހަކަަދއްކަންެއޭދ ުހރިާހ 

 .ުތ ޭދްނވާެނއެވެމެންބަުރންަނށް ުފރުޞަ

ބަޖެާޓ ެމުދ ަމޖިލީުހގަިއ ބަުހސްކޮށް ނިުމމަްށފަހު،  )ޅ(  

ބަޖެޓާބެޭހގޮުތްނ ފާޅުކުެރުވުނ ޚިާޔލުތަްއ ބަޖެްޓ 

 .ދިރާސާކުާރ ކޮމިީޓއަށް ފޮުނވަްނާވެނއެވެ

ބަޖެޓް ދިރާސާުކރާ ކޮމިީޓެގ ަމސައްކަްތ ިނންަމއި،  )ކ(  

 ވަަނ 31ހިނގަުމންާދ އަަހރުގެ ޑިެސމްބަރ މަުހގެ 

ދުަވހުެގ ކުރިްނ ބަޖެޓާެމުދ މަޖިލީުހްނ ގޮެތްއ 

 ދުަވސްކުރިްނ 7ނިްނމުމަްށޓަކަިއ އަަހރު ނިުމުމގެ 

 .ކޮމިޓީެގ ިރޕޯޓް ަމޖިލީހަްށ ުހށަހަަޅްނވާެނއެވެ

 

ގެ ޭބުނންތަކަށްޓަަކއި، ަގވާިއުދަގިއާވ ަޖުދވަލުތަކަކީ، މިަގވާިއދުމި  .155 ޖަދުވަލުތައް

 .މުަގއި ބެލެޭވެނއެވެގެ ަބއެްއ ކަަގވާިއުދމި

 

 ގަވާއިދަށް◌ް

އިޞްލާޙު 

 ގެނައުން

 ެއއްވެސް އިޞްާލެޙއް ުނވަތަ ަބދަެލއް ަގވާިއދަްށމި  )ހ( .156

ގެެނވޭނީ، ެއ ިއޞްލާޙެްއ ެގނަުއމަށް ުނވަތަ ަބަދލެްއ 

 .ގެަނއުަމށް މަޖިީލހުން ފާސްކުރުުމްނނެވެ

 ަގއިާވ ފަަދ އިޞްލާެޙއް ނުަވަތ) ހ(މި ާމއްާދގެ  )ށ(  

ށް ެގންަންނ ފެޭނޯތ ބެުލމަށް ަގާވއިަދބަދަލެްއ ިމ

މަޖިލީަހށް ހުަށަހޅާނީ، މެންަބރަކު ުނވަަތ މަޖިީލހުެގ 
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 .ރައީސް ހުަށހަޅާ މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުަގއެވެ

 

 

ގައި ގަވާއިދު◌ު

ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން

 )ހ( .157

 

ގައި ަބާޔންކޮށްފަިއުނވާ ަކމެއް ދިާމވެްއޖެަނމަ، ަގވާިއުދމި

ބަާލނީ ަރއްިޔުތންެގ މަިޖީލހުގެ ފުރަތަަމ 

ނިްނމުްނތަކުްނނާިއ، ޢަމަލުކުރަުމން ައއިސްފަިއާވ 

. އުސޫލުތަކުން، ެއކަމަށް ެއއްެވސް ހައްލެއް ފެޭނތޯެއވެ

އެިއން ކަމަކުން، އެފަަދ ހައްެލއް ނުފެިނއްެޖނަމަ، ދެްނ 

ބަލާނީ، ކޮަމންވެްލތު ަޤުއމުތަކުަގިއ ެއފަަދ 

 .ްނމު ުއސޫލަށެވެޙާލަތްތަކުަގއި ޢަަމލުކުރާ ޢާ

ަގއި ަކނޑައެިޅެގން ަގާވިއދުމަޖިލީުހެގ މި )ށ(  

ބަޔާންކޮްށފަިއާވ މާްއދާއަާކ ުނވަތަ އުސޫލަާކ 

ޚިލާފުުނވާެނ ޮގތެްއގެމަިތން، ކުރިން މަޖިލީުހގަިއ 

ކަންކަން ިނންމާަފއިާވގޮަތށާއި، މަޖިލީުހަގިއ 

ޢަމަލުކުރަުމން ައއިސްފަިއވާ އުޫސލަށާއި، ކޮަމްނެވލްތު 

ލަެމންޓްީރ ެއސޯސިއޭަޝނުްނ ޭދ ލަާފ މަިޖލީހުެގ ޕާ

ކަންކަން ިންނމުުމގައި ޤަބޫުލކޮށް، ދިާމވެަފއިާވ 

 ަގާވއިުދޙާލަތެްއގައި ެއގޮތަކަްށ ޢަމަލުުކރުމަކަށް މި

 .ހުރަެހއްނާަޅެއވެ

މި ާމއްާދަގއިާވ ގޮުތެގމަިތްނ ނިްނމާ ިނންުމން  )ނ(  

ިށގެން ގެ ަބެއއް ކަުމގައި، އެހިނުދން ެފަގވާިއުދމި

 .ބެލެވޭެނއެވެ
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މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާތައް ުކރުުމގެ އިްނތިޒާުމތަްއ  )ހ( .158 އަމީން ޢާންމު

ހަމަަޖއްސައި، ަމޖިލީުހގެ ިލޔެކިުޔމުެގ ހުިރހާ ަކމެްއ 

ބަލަހައްާޓނީ މަިޖލީހުެގ ަރއީސް އަްނގާ ޮގތެްއގެަމިތްނ 

 .އަީމން ާޢންެމވެ

ށް އިްއވަްނޖެޭހ މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާއެްއގަިއ ަމިޖލީހަ )ށ(  

އެްނމެާހ ިއއްުވްނތަްއ ިއއްާވީނ މަޖިލީުހެގ ަރީއސްގެ 

ޭއގެ ތެޭރަގއި، . އިރުާޝުދގެ ަމިތން، އަީމން ާޢްނމެވެ

މަޖިލީަހށް ހުަށހެޅޭ ބިުލތަކާިއ، މައްސަަލތަާކއި، 

ހުށަހެުޅންތަާކއި، އިޞްލާުޙަތކާއި، އެޫންނވެްސ 

ތަްއ މަޖިލީުހެގ ަރީއސް އަްނާގ ިލުޔންތަކާިއ އެްނުގން

 .ހިމެެނެއވެ

 

 -:ގަިއ އެެހންޮގތަކަށް ުބނެަފއިުނވާާހ ިހނދަކުަގވާިއުދމި .159 މާނަ

  
ކަމަށް ުބެނފައިެއވަނީ، މެްނބަރަކު ދިިރއުޭޅ " ރަސްމީ އެޑްެރސް"

އެޑްރެްސ ކަުމަގއި، މަޖިލީަހްށ ައްނގާފަިއާވ ނުަވަތ ައންާގ 

 .އެޑްރެެހވެ

  
ޖިލީަހށް ުހށަހެޅޭ ބިާލިއ ކަަމށް ބުނެަފއިެއވަީނ، މަ" ކަންކަން"

މައްސަަލއާއި، ަމޖިލީހުްނ ގޮެތްއ ނިްނމަްނޖެޭހ ޮގަތށް މަޖިީލހުެގ 

ސަމާލުކަމަްށ ެގަނއުމަށްޓަަކިއ ަމިޖލީހަްށ ުހށަހެޅ ެއންމެާހ ަކމެއް 

 .ހިމެޭނ ގޮތަެށވެ

  
ގަިއ ޢިބާރާެތްއ ަގާވއިުދކަމަްށ ބުނެަފއިެއވަީނ، މި" ކޮމިޓީ"

ނަޑއެިޅގެްނ އެެހންޮގތަަކށް ދޭަހުނވާހާ ބޭނުންކޮްށފަިއާވ ގޮުތްނ  ކަ
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ހިނދަކު، ަމިޖލީހުެގ ާދއިާރެގ ކޮމިޓީތަާކިއ ސަރުކާުރގެ 

 .އިދާާރތަކާުގޅޭ ކޮިމޓީތަކާއި ަވގުީތ ކޮމިޓީތަްއ ިހމެޭނޮގތުްނނެވެ

  
ގަިއާވ ަގވާިއުދ މިކަަމށް ބުނެފަިއއެަވނީ،" ކޮމިޓީ ަބއްދަުލވުން"

ޮކމިޓީތަުކގެ ާޤނޫީނ ގޮުތގެަމތިްނ ަމޖިލީހުްނ ަކނޑައަޅާ 

 .ބައްދަުލވުްނތަކަެށވެ

  
ކަމަށް ބުނެފަިއއެަވނީ، " ަގވާިއދުިމ"ުނވަތަ " ގަާވއިދު"

 .ެށެވަގވާިއދަރައްިޔތުްނެގ ަމިޖލީހުެގ 

  
ކަަމށް ުބނެފަިއއެަވނީ، ިދވެހިާރއްެޖއިްނ " އެކުވެިރ ޤަުއެމއް"

 .ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުުޅން އުފަްއދާަފއިާވ ޤައުމަކަެށވެ

  
ކަމަށް ުބނެފަިއއެަވނީ، ރަްއިޔުތންގެ މަޖިީލހުެގ " ްނ ޢާްނމުއަމީ"

 ުނވަަތ ޭއާނ ކުާރ ކަންަތްއތަްއ ކުރުަމށް .އަީމން ާޢންަމެށެވ

 .ހަމަަޖއްސާ މީުހްނނެވެ

  
ަކމަްށ ބުނެަފއިެއަވނީ، ވަޒީުރންެގ " ވަީޒރަކު"ުނވަަތ " ވަޒީރު"

ުމގަިއ މަޖިލީުހެގ ެމްނބަރުންާނިއ ެއަމޖިލީުހގެ މެންަބރުްނ ކަ

 .ނުހިެމނޭ ވަީޒރުްނ ހިެމނޭ ޮގތުްނެނވެ

  
ަކމަށް ުބނެފަިއެއަވނީ، ރަްއޔިުތްނެގ މަޖިީލހުގެ " މެންބަުރން"

ެއއް ެމންބަރަކަްށ ިނސްބަތްާވގޮަތްށ . މެންބަުރންަނެށވެ

ައިދ . ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ަކންކަުމގައި ޖަމްޢު މާަނވެސް ދޭަހވާޮގތަެށވެ

ންަކމުަގއި މުފްަރުދ މާަނވެްސ ިހމެޭނ ޖަމްޢުކޮްށ ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ ަކ

 .ގޮަތށެވެ

  
ކަަމށް ބުނެަފއިެއަވނީ، ޤާޫނނުއަާސސީގެ ނުަވަތ " މަސްދަރު"
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 .ގެ ކަމާެބހޭ ާމއްާދއަެށވެަގވާިއުދމި

  
ކަމަްށ ބުނެފަިއއެަވނީ، ރަްއޔިުތްނގެ " މަޖިލީުހގެ ރަީއސް"

 .މަޖިލީުހެގ ރައީަސށެވެ

  
ްށ ުބނެފަިއއެަވނީ، ަރއްިޔތުްނެގ ކަމަ" މަޖިލީުހެގ ާނިއބުރައީސް"

 .ސަެށވެމަޖިލީުހެގ ާނއިބު ރައީ

  
ކަމަްށ ބުެނފަިއއެަވީނ، ރަްއޔިުތްނެގ " މަޖިލީުހެގ ިއދާރާ"

 .މަޖިލީުހެގ ިއދާާރއަެށވެ

  
ކަަމށް ުބނެަފއިެއަވނީ، މަޖިލީުހެގ " މަޖިލީުހެގ ަމސައްކަތް"

ަސއްކަްތ ޖަލްސާތަކާިއ ަމޖިލީުހގެ ޮކމިީޓތަކުގަިއ ކުެރޭވ މަ

 .ހިމެޭނގޮުތްނނެވެ

  
ކަމަށް ބުނެަފއިެއވަނީ، ަރއްިޔތުްނގެ ަމޖިލީުހެގ " މަޖިލީުހގެ ގެ"

މި ާމނަކުރުުމގައި، ަމޖިލީުހގެ ޭގގެ ަމއި ިއމާރާާތއި، . ގެައށެވެ

މަޖިލީުހެގ ޭގެގ ޯގތި ތެެރއާިއ، ގޯިތ ެތރޭަގއިާވ ެއންެމާހ 

 .ތަންަތނާިއ ތަެކިތ ހިެމނޭެނެއވެ

  
 ަވނަ 63 ކަަމށް ބުނެަފއިެއަވީނ، ޤާނޫނުއަާސީސގެ "މަޖިލިސް"

 .މާްއދާަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއވާ ަރްއޔިުތންެގ ަމޖިލީހަެށވެ

  
ކަަމްށ ުބނެފަިއއެަވނީ، " މަޖިލިްސ ުހުޅވަިއޭދ ޖަލްސާ"

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ކޮްނމެ އަަހރަކު ރަްއޔިުތްނގެ ަމޖިލިްސ 

 .ހުޅުަވއިޭދ ޖަްލާސއަެށވެ

  
ަމޖިލީުހގެ ، ކަަމްށ ުބނެފަިއއެަވީނ"  މާލަންކުާރމަޖިލިސް"
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 މެންބަުރްނގެ އިީށނުުމެގ ،ޖަލްސާަތއް ޭބއްުވމަށް، މަޖިލީުހެގ ގޭަގއި

 .ތަރުތީުބ ވަިކ ޮގަތކަށް ަހމަަޖއްސާަފއިާވ މާަލމަެށވެ

  
ކަމަްށ ބުނެފަިއއެަވނީ، ސަރުކާރުްނ ުހަށހަާޅ ބިލުތަކާިއ " ފަރާތް"

ލީހަްށ ކަްނކަން އޮުޅްނ މައްސަަލތަކާ ގުޭޅގޮުތން ަމޖި

ފިލުވަިއިދނުމަާށއި، މަޖިީލހުްނ ކުާރ ސުވާުލތަކަްށ ަޖވާބު ދިުނމަްށ 

 .ސަރުކާރުްނ ަހމަަޖއްސައި، މަޖިީލަހށް ައްނގާ ވަޒީަރށެވެ

  
އެިއރަކު ަޢމަލުކުރަުމންާދ  ކަމަށް ުބނެފަިއެއވަނީ،" ޤާނޫނުއަާސސީ"

 .ވެދިެވހިރާްއޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔގެ ާޤޫނނުއަސާީސއަެށ

  
ކަަމްށ ުބނެފަިއއެަވީނ، ސަރުކާުރގެ " ސަރުކާރުެގ ިއދާރާ"

ަތންަތްނ ެއްނމެާހ މިނިސްްޓރީތަކާިއ ެއތަްނތަުނެގ ދަުށގަިއާވ 

 .ހިމެޭނގޮުތްނނެވެ

  
ކަމަްށ ބުނެފަިއއެަވނީ، ރަްއޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ ޤާޫނނީ " ޖަލްސާ"

 .ޖަލްސާއަކަެށވެ

 
_____________________  

 2006  އޭްޕރީލ26ް
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 1ޖަދުވަލު 
 މަސައްކަތުގެ ތަރުތީބު

 )އާގުޅޭ) ށ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 30(

 

  މެންބަރުންގެ ދުވަސް ސަރުކާރުގެ ދުވަސް

 ގަިޑ

 
 ވަަނ ުދވަްސތިްނ ދެަވނަ ުދވަްސ ފުރަތަަމ ދުވަްސ

ޢާންމުކޮށް ހިނގާނެ ކަންކަންޢާންމުކޮށް ހިނގާނެ ކަންކަންޢާންމުކޮށް ހިނގާނެ ކަންކަން

9.0
0

-
9.3

0
 

 ޙަމްުދ ސަަލވާްތ .1

ރިޔާަސތުްނ ައްނގާ  .2

 އެްނގުްނ

 ސުވާުލ .3

 ޕެޓިަޝްނ .4

 ބަޔާްނ .5

 ޙަމްުދ ސަަލވާްތ .1

ރިޔާަސތުްނ ައްނގާ  .2

 އެްނގުްނ

 ސުވާުލ .3

 ޕެޓިަޝްނ .4

 ބަޔާްނ .5

 ޙަމްުދ ސަަލވާްތ .1

ރިޔާަސތުން އަްނާގ  .2

 އެްނގުްނ

 ސުވާުލ .3

 ޕެޓިަޝްނ .4

 ބަޔާްނ .5

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ 

 ކަންކަން

ށަހަޅާ ސަރުކާރުން ހު

 ކަންކަން
މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

9.3
0

-
10
.30

 
 ބިލު .1

 މައްސަަލ .2

ކޮމިޓީްނ ހުށަހަާޅ  .3

 ކަންކަްނ

 ޤަރާރު .4

 ބިލު .1

 މައްސަަލ .2

ކޮމިޓީްނ ުހށަހަާޅ  .3

 ކަންކަްނ

 ޤަރާރު .4

 ބިލު .1

 މައްސަަލ .2

 ޤަރާރު .3

10
.30

-
11
.00

 

 ހުސްަވގުުތ ހުސްަވގުުތ ހުސްަވގުުތ
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11
.00

-
13
.30

 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ 

 އަށްގެންދިޔުން ކުރިކަންކަން

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ 

  ކުރިއަށްގެންދިޔުންކަންކަން

 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން

 

 ދުވަސް، 1ދުވަހަކުން  3މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށްފައި އެވަނީ، ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ  ∗
 .މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަވާ ގޮތަށެވެ

 

ތަށް އޮތް ދުވަހެއްގައި، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތެއް ނެތްނަމަ، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަ ∗
އަދި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަށް . މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ

އޮތް ދުވަހެއްގައި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތެއް ނެތްނަމަ، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް 
 .ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ

 

_____________________
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 2ޖަދުވަލު 

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކަށް

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަހާފައިވާގޮތް

 )ގުޅޭއާ) ށ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 118(
 

އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގެ 
 ކޮމިޓީ

ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ 
 ކޮމިޓީ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ
ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

 ކޮމިޓީ
ކަމުެގ އިޖްތިމާޢީ ކަން
 ކޮމިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްަމންޓް 
 އެންޑް ޓްރޭޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 އެންޑް ޓޫރިޒަމް

 ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ފިޝަރީޒް، 

އެގްރިކަލްޗަރ 
އެންޑް މެރިން 

 ރިސޯސަސް

މޯލްޑިވްސް  
 ޝިޕިންގ ިލމިޓެްޑ

ޑިވްސް މޯލް 
ގަވަރންމަންޓް 
 ޓްރޭޑް ސެންޓަރ

އައިލެންޑް  

އެޓަރނީ  
ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ  
އޮފް 

 ޖަސްޓިސް

އެންޓިކޮރަޕް 
 ޝަން ބޯުޑ

އޯޑިޓް  
 އޮފީސް

ކޮމިޝަނަރ  
އޮފް 

އިލެކްޝަން
ސްގެ އޮފީސް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޕްލޭިނންގ އެންޑް 

ނޭޝަނަލް 
 ޑިވެލޮޕްަމންްޓ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެޓޮލްސް 

 ޑިވެލޮޕްަމންްޓ

ހުޅުމާލެ  
ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ 

 ޔުނިުޓ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 އެޑިއުކޭޝަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، 
އެމްޕްލޯއިަމްނޓް އެްނޑް 
 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ކޮމިއުނިކޭޝަން

ސައިންސް އެންޑް 
 ޓެކްނޯލޮީޖ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ޑިފެންސް އެންޑް 

ނޭޝަނަލް 
 ސެކިއުރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ހޯމް އެފެއާްޒ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫްތ  
 އެންޑް ސްޕޯޓްްސ

ރީ އޮފް މިނިސްޓް 
 ހެލްުތ

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިސް  
 ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ފެިމލީ އެންްޑ ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 އިންފޮރމޭޝަން

  އާޓްސް އެންޑް

އިސްލާމީ  
ކަންތައްތަކާބެހޭ 

 އެންމެމަތީ މަިޖލިްސ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް  
ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ 

 މަރުކަޒު

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ  
 ކަޒުމަރު
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އޭވިއޭޝަން 
 ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ޓްރާންސްޕޯޓް 

އެންޑް 
 ކޮމިއުނިކޭޝަްނ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ޕަބްލިްކ އެންޑް

 ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ  
 އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެންވަޔަރަންަމންޓް، 

އެނަރޖީ އެންޑް 
 ވޯޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ހައުސިންގ އެންޑް 
 އާބަން ޑިވެޮލޕްމަންްޓ

 
ނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކާގުޅިގެން މިޖަދުވަލަށް ގެންނަންޖެޭހ  ∗ ސަރުކާރުގެ އޮނިގަ

 .ޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެއުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަ
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 3ޖަދުވަލު 

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަންކަން

 )ވަނަ މާއްދާއާގުޅޭ 16(

 

ގައި ބަހުސްޖަލްސާ އަޑުއަހަން އައިސް ތިބޭ މީހުން މަޖިލީހުގެ .1

ވަަތ ބައިވެރިކުރެވެނީކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން ނު

 .އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް .2 މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަމުންދާއިރު މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތްކެ

 .ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔަން އިނުން

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު ޭއނާއަށް އުނދަގޫވެދާފަދަ އެއްވެސް .3

 .ކަމެއްކުރުން

ކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް އެމެންބަރަކާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދުން މެންބަރަ.4

 .ހުރަސްކުރުން

ކުރާކަން ނުވަތަ އިޢުތިރާޟުހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަައކާމެދު .5

ނުރުހުންފާޅުކުރާކަން މަޖިލީހަށް ދެއްކުމުގެގޮތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ވީދާުލން 

 .ނުވަތަ އެއްލައިލުން

 .އި، އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެއުމާއި ބުއިންފެްނ ބުއިން ފިޔަވަ.6

މެންބަރަކު ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމުގައި ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް .7

ނިސްބަތްވާ ބެޖެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ޖެހުާމއި، އެހެން މެންބަރުންނަށް ފެންނަ 

 .ގޮތަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން
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މުންދަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ގޭގެ ތެރޭގައި ތިބެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަ.8

 .މަޖިލީހަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަދައްކައި ހީހެދުން

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަދައްކަނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުތުން.9

ޢާންމުކޮށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް ސެކްރެޓޭރިއަޓު މެދުވެރިނުކޮށް، .10

 .ންނަށް ބެހުންމެންބަރު

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތެއްގައި، ރިޔާސަތުގެ މޭޒުކައިރިއަށް .11

ރިޔާސަތަށް ރައްދުކުރަން ބޭނުންވާ . (އެއްވެސް މެންބަރަކު އައުން

މެސެޖެއްވާނަމަ، އަމީން ޢާންމު މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުން، އެމެސެޖެއް 

 .)ރައްދުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށްފަހު، ވާހަކަދައްކާ ނިމުމާއެކުއެކީގައި، މަޖިލިސް މެންބަރަކު .12

 .ދޫކޮށްދިއުން

ކެސެޓްރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕްރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަަތ މަންޒަރު ނުވަތަ .13

. އަޑު ރިކޯޑުކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއަށް ގެނައުން

ދަ ލިބިގެން، މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަށާއި ރަސްމީ ެއކިއެކި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހުއް(

ޚާއްޞަ ބޭނުމަށް މިފަދަ ތަކެތި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވެއްދުމަކަށް މިމާއްދާ 

 .)ހުރަހެއްނާޅައެވެ

 އަތްމަތީ ފޯނާއި މިޒަމާނުގެ ފޯނުތަކުގައި ހުންނަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް.14
 .ބޭނުންކުރުން

_____________________ 


