
 

 

 

 
  

 ގަވ އިދު  ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހިންގ  

 
 .1 ފ އި ނަން ތަޢ ރަ 

 
ވަނަ މ އްދ ގެ  5.1މިއީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދުގެ  )ހ(

ގައި ބުނެފައިވ  ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގ ނެ ޢުޞޫލުތައް  5.4)ނ( އ އި 
 ބަޔ ންކުރ  ގަވ އިދެވެ. 

ގަވ އިދަށް ކިޔ ނީ "ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހިންގ   މި )ށ(  
 ގަވ އިދު" އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ 
 ޒިންމ  

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގައި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމ ތައް  5.4.1ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދުގެ   .2
 ކަނޑައަޅ ނީ ކޮންގްރެސް އިންނެވެ.ކަމުގައި ބުނެފައިވ  ކަންތައްތައް ކަނޑަ އަޅ ނީ 

 
 ޖަލްސ ތަކ ގުޅޭ  .1
 ޖަލްސ ތަކ ގުޅޭ ޢ ންމު އުސޫލުތައް  -ފުރަތަމަ ބައި 

ޖަލްސ ތައް 
 ބެހިގެންވ  ގޮތް 

ޖަލްސ ތަކ އި، ޚ އްޞަ ޖަލްސ ތައް ބެހިގެންވަނީ،  ޢ ންމުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޢ އްމު  )ހ( .3
 ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ޖަލްސ އަށ އި ސިއްރު ޖަލްސ  އަށެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގައި ސިއްރު ޖަލްސ  ކަމުގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ   11މިގަވ އިދުގެ  )ށ(  
ޢ ންމުކޮށް  ގެ ޢ ންމު މެންބަރުންނަށްޕ ޓީޖަލްސ ތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖަލްސ ތަކަކީ 

 ވެ.ތަކެކެހުޅުވ ލެވިފައިވ  ޖަލްސ 
މިގަވ އިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔ ންޮކށްފައި ނުވ ހ ހިނދަކު، ނުވަތަ އެހެންގޮތަކަށް  .4 ޖަލްސ ގެ ޢަދަދު 

)އެކެއް( ޢ އްމު ޖަލްސ   1މަޖިލީހުން ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު، މަދުވެގެން މަހަކު 
 ބ އްވަންވ ނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގެވެސް ދިގުމިނަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން   .5 ޖަލްސ ގެ ވަގުތު 
 ގަޑިއިރެވެ. 4ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު، ދިގުވެގެން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވ  ޤ ނޫނީ އަދަދު ކަމުގައި ޤައުމީ  )ހ( .6 ޤ ނޫނީ އަދަދު 
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ކޯރަމްކަމުގައި ކަޑައަޅ  ފ ސްކުރ   ގައުމީ މަޖިލިހުންބަލ ނީ، 
އެޤ ނޫނީ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވ ކަމަށްވ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ  އަދަދެކެވެ.

 ން ނުވ ނެއެވެ.ޖަލްސ އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ފަށ އިރު، ޤ ނޫނީ އަދަދު ފުރިހަމަނުވ ނަމަ، އެ ޖަލްސ   )ށ(  

ފަސްކުރެވިދ ނެއެވެ. ނުވަތަ އެ  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއަށްއެހެން ވަގުތަކަށް 
 ނިންމިދ ނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއަށްޖަލްސ  ނުބ އްވ  ގޮތަށްވެސް 

ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ޟިޖަލްސ އެއް ހިނގަމުންދަނޮިކށް، ޖަލްސ އަށް ހ މަޖިލީހުގެ  )ނ(  
، އި އެހިސ ބުން އެޖަލްސ އެއް ހުއްޓ ލަ، އަދަދު ޤ ނޫނީ އަދަދަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ

އެކަން ހ ޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެންނަންވ ނެއެވެ. މިގޮތަށް 
ވެ ތިބި ޟިރުމަޖިލިސްކުރ  މ ލަމުގައި ހ   މިނެޓު ބަލައި، 5ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު 

އެއަދަދަކީ ޤ ނޫނީ އަދަދަށްވުރެ މަދު ގެ އަދަދު ކަނޑައަޅަންވ ނެއެވެ. މެންބަރުން
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ޅެއްދީ، ޤ ނޫނީ އަދަދު ހަމަވޭތޯ މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮ ، އަދަދެއްކަމަށްވ ނަމަ
 ރިޔ ސަތުން ބެލިދ ނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ޖަލްސ  ނުބ އްވ ޮގތަށްވެސް ރިޔ ސަތުން 
 ނިންމިދ ނެއެވެ.

ޤ ނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ނުބޭއްވިގެން އެ  )ރ(  
ޖަލްސ  ފަސްޮކށްފިކަމަށްވ ނަމަ، ނުވަތަ ޖަލްސ  ނުބ އްވ  ޮގތަށް 

ރުނުވ  ޟިރުވި މެންބަރުންނ އި ހ ޟިހަމަޖައްސައިފިކަމަށްވ ނަމަ، އެޖަލްސ އަށް ހ 
ގެ ނަން މަޖިލީހުގެ އެދުވަހުގެ ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ ގައި މެންބަރުން

 ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.
ޖަލްސ އެއް 

 މުން ން ނި 
 )ހ( .7

 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ނިންމަންވ ނީ އަންނަނިވި ހ ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހ ލަތެއް 

 ދިމ ވުމުންނެވެ.
 ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ނިމުމުން. -1   

 ހަމަވުމުން.ޖަލްސ ގެ ވަގުތު  -2   

ޖަލްސ އަށް ހ ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ޤ ނޫނީ އަދަދަށްވުރެ  -3   
 މަދުވުމުން.

ކުއްލިއަކަށް ދިމ ވ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޖަލްސ  ކުރިއަށް ގެންދެވެން  -4   
 ނެތްކަމަށް ރިޔ ސަތަށް ފެނުމުން.

ޖަލްސ ތަކުގެ 
 އެޖެންޑ  

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގައިވެސް އެޖެންޑ އެއް އޮންނަންވ ނެއެވެ. އަދި އެ  )ހ( .8
 މެންބަރުން އިޙްތިރ މްކުރަންވ ނެއެވެ. ރިޔ ސަތުންނ އިއެޖެންޑ އަށް މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ ގައި ހިމަނ ނީ އެ ޖަލްސ އެއްގައި ނިންމުމަށް އެދި، ނުވަތަ  )ށ(  
ކަންކަމެވެ. އަދި އެކަންކަން ސ ފުޮކށް އެނގޭނެ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  

މިންވަރަށް، އަދި އެކަންކަން ނިންމުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް އެދޭ ތަރުތީބުވެސް 
 އެޖެންޑ ގައި އެނގެން އޮންނަންވ ނެއެވެ.

ޖަލްސ އެއްގައި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ކަންކަން، އެ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ ގައި  )ނ(  
 ނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ތަރުތީބުކުރ ނީ، އަން

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .1
 މައްސަލަ  .2
 ޤަރ ރު  .3
 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅ  ކަންކަން .4
 ޕެޓިޝަން  .5
 އެހެނިހެން .6

ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގެވެސް އެޖެންޑ ، އެޖަލްސ އަކަށް ހ ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންނަްށ  )ރ(  
 ފެންަނން އޮންނަންވ ނެއެވެ.

 7ޖަލްސ އެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅ  ދުވަހ އި ޖަލްސ  އޮންނަ ދުވަހ  ދެމެދު  )ބ(  
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގ ނަމަ، އެޖަލްސ  އޮންނ ނެކަން މެންބަރުންނަްށ 

މެންބަރުންނަށް  އިރު، އެޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ ވެސް، ސެކްރެޓޭރިއެޓުން،އަންގ 
 ފޮނުވަންވ ނެއެވެ.

ޖަލްސ އިން 
 އި ވަނުން ނުކުތުމ  

ޖަލްސ އެއް ހިނގަމުންދަނިޮކށް، މެންބަރަކު މަޖިލިސްކުރ  މ ލަމުން ބޭރަށް ދ ންވެއްޖެނަމަ،  .9
ރިޔ ސަތަށް އިޙްތިރ މް އަދ ކުރުމަށްފަހު ބޭރަށް ދެވިދ ނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން،  ،ކޮޅަށް ތެދުވެ

ޖަލްސ އެއް ހިނގަމުންދަނިޮކށް، މަޖިލިސްކުރ  މ ލަމަށް ވަންނަ މެންބަރުވެސް، ރިޔ ސަތަށް 
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 އިޙްތިރ މް އަދ ކުރުމަށްފަހު، ވަދެވިދ ނެއެވެ.
ބަލ ނީ، އަންނަނިވި ޙ ލަތްތަކުގައި ކުރެވޭ ޖަލްސ   ސިއްރު ޖަލްސ އެއް ކަމުގައި  )ހ( .01 ސިއްރު ޖަލްސ  

 ނުވަތަ ޖަލްސ އެއްގެ ބައެކެވެ.
ރުކުރުމަށް ހުށަހަޅ  ކަމެއްގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ސިއްޕ ޓީގެ ރައީސް  .1   

 އެދުމުން، އެ ބަހުސް ހިނގ  ޖަލްސ  ނުވަތަ ޖަލްސ ގެ ބައެއް ރައީސް 
ކުރުމަށް  މަޖިލީހުން ހުށަހެޅޭ ކަމެއްގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ސިއްރު  .2   

ފ ސްވ  ކަންކަމުގައި، އެ ބަހުސް ހިނގ  ޖަލްސ  ނުވަތަ ޖަލްސ ގެ 
 ބައެއް 

ގެ  5.4.2ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ޖަލްސ އަކަށް ވަދެވޭނީ  )ށ(  
، ގައި ބުނެފައިވ  ފަރ ތްތަކަށ އި )ބ( އަދި )ޅ(، )ރ( ،()ހ(، )ށ(، )ނ

އަމީން ޢ ންމަށ އި،  ،ބޭނުންވެގެން ގެންނަ ފަރ ތްތަކަށ އިމަޖިލީހަށް 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ކަނޑައަޅ   ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ޖަލްސ އެއްގައި ނިންމޭ ނިންމުންތައް މަޖިލީހުގެ ފަރ ތުން  )ނ(  

ގެ ސިއްރު ކަމުގައެވެ. އަދި ސިއްރު ޕ ޓީހިމެނޭނީ، ރަސްމީގޮތުން ޢ ންމުކުރަންދެން 
ޖަލްސ އެއްގައި ނިންމޭ ނިންމުންތައް ރަސްމީގޮތުން ފ ޅުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް 

 ގެ ސިއްރު ކަމުގައެވެ.ޕ ޓީއެފަދަ ޖަލްސ އެއްގައި ދެކެވޭ ވ ހަކަތައް ހިމެނޭނީ 
 .ބޭއްވޭ ކޮންމެ ޖަލްސ އަކީ ޚ އްޞަ ޖަލްސ އެކެވެ މަޖިލީހުގެ ޢ އްމު ޖަލްސ  ފިޔަވައި،  .11 ޚ އްޞަ ޖަލްސ  

ޚ އްޞަ ޖަލްސ  
 އަށް ގޮވ ލުން 

މަޖިލީހުގެ ޚ އްޞަ ޖަލްސ އަކަށް ގޮވ ލުމުގެ ބ ރު ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންގެ އިތުރުން ޕ ޓީގެ  .12
މެންބަރުންނަށް ވުރެ މަދުނޫްނ ޢަދަދަކުން އެފަދަ  10ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

 ގޮވ ލުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އެ ޖަލްސ  ބޭއްވުމ އި  ޖަލްސ އަކަށް
ޔުމުގެ އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކުރަންވ ނެއެވެ. އެޖަލްސ އަށް މެންބަރުންނަށް ކި

)ހ( ގައި އެވ  ގޮތަށް ކަޑައަޅ ފައިވ   6ހ އްސަ ޖަލްސ ގެ ކޯރަމް އަކީވެސް މި ގަވ އިދުގެ 
 އަދަދެވެ.

 
 

 ޖަލްސ ތަކުގެ ރިޔ ސަތ  ގުޅޭ  –-ދެވަނަ ބައި 
ޖަލްސ ތަކުގެ 
ރިޔ ސަތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ސ ތަކުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްޤައުމީ މިގަވ އިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނ ޅ ހ  ހިނދަކު،  )ހ( .13
 ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ ނީ، ޤައުމީ ޗެއަރ ޕަރސަންއެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގެ ނުވަތަ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން )ށ(  
ގައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންގެ  ޖަލްސ އެއްގެ ބައެއްގެ ރިޔ ސަތު ބެލެހެއްޓުން، 

ޙަވ ލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އަށް  ތެރެއިން ފަރ ތަކ 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤައުމީ މި މ އްދ ގެ )ށ( ގެ ދަށުން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގެ ރިޔ ސަތު ބެލެހެއްޓުން  )ނ(  
 ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ވ ލުކުރުމުގައި ރ ތަކ  ޙަ ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަންކުރ  ފަ 

 ރަސްމީގޮތުން މަޖިލީހަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުމެއް ނޯންނ ނެއެވެ.
ވ  ޙ ލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް މި މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައި )ރ(  

އެ ޖަލްސ ގެ  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އަށްފަށ އިރު، އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ 
އެޖަލްސ އެއްގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ ނެ  ރިޔ ސަތު ބެލެހެއްޓެން ނެތް ކަމަށްވ ނަމަ،



 3 

ޖަލްސ  ފެށުމުގެ އެފަރ ތެއް ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަން ކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި 
އެކަން އެވެ. ސ އަށް އިޢުލ ނުކުރަންވ ނެވަގުތު ޖެހުމ އެކު، އަމީން ޢ ންމު އެކަން ޖަލް

ޖަލްސ ގެ   ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓަން އައްޔަންކުރި ފަރ ތުންއިޢުލ ނުކުރުމުން، 
ޤައުމީ ރިޔ ސަތ  ހަވ ލުވ ންވ ނެއެވެ. އެހިސ ބުން އެޖަލްސ އަކ  ގުޅިގެން 

އެޖަލްސ ގެ އަދ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ވ ޖިބުތައް އަދ ކުރ ނީ  ސަންޗެއަރޕަރ
 ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުންނެވެ. 

މިމ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ޢައްޔަންކުރ   )ބ(  
ބަހުސްކުރެވޭ ޖަލްސ އެއްގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ވަގުތެއްގައި، ފަރ ތް 

މައްސަލައަކ މެދު، އޭނ  ރިޔ ސަތުގައި އިނދެ ވ ހަކައެއްދައްކައި، ޚިޔ ލެއް ފ ޅުޮކށްގެން 
 ނުވ ނެއެވެ.

ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ އިރު މިގަވ އިދުގެ ދަށުން  ()ޅ  
އަދި އޭނ  އަދ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހ   ،އިޚްތިޔ ރެއްްްލިބިދޭ ހުރިހ  ބ ރަކ އި  އޭނ އަށް

މިމ އްދ ގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގެ ރިޔ ސަތު  ،ވ ޖިބުތަކެއް
ގުތުތަކުގައި ބަލަހައްޓ  ފަރ ތަކަށް ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ  ވަ

 ނިސްބަތްކުރެވިގެންވެއެވެ.
 

 މަޖިލީހުގެ ބަހުސ ގުޅޭ  -ބައި  ތިންވަނަ 
ވ ހަކަދެއްކުމުގެ 

 ފުރުޞަތަށް އެދުމ އި 
މެދު ވ ހަކަދައްކަން މެންބަރަކު ކަމަކ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އަކަށް ހުށަހެޅިފައިވ   )ހ( .14

 އަތް އުފުލައިލ ނީއެވެ.، ރިޔ ސަތަށް އެންގުމުގެ ގޮތުންބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން، 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ވ ހަކަދައްކަން އެދޭ  )ށ(  ފުރުޞަތުދިނުން 

 ފުރުަޞތު ދޭންވ ނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައެވެ. ރިޔ ސަތުންމެންބަރުންނަށް 
މިމ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެއް މައްސަލައަކ މެދު ތަކުރ ރޮުކށް ވ ހަކަ  )ނ(  

ތަކުރ ރުކުރ  ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ވަކިވަގުތެއް  ދައްކަން ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި
 ކަނޑައެޅުމަކަށް މިމ އްދ  ހުރަހެއް ނ ޅައެވެ.

މެންބަރުންނަށް ފުރުަޞތު ދިނުމުގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަންވ ނީ،  ރިޔ ސަތުން )ރ(  
މެންބަރުން ވ ހަކަދެއްކުމަށް އެދިފައިވ  ތަރުތީބުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް 
ވ ހަކަދެކެވެމުންދ  މައްސަލައެއްގައި، ކުރިން ވ ހަކަދައްކ ފައިވ  މެންބަރަކު 

ރިއަށްގެންދިޔުމަށް ފަސޭހަވ ނީ، އެ ވ ހަކަދެއްކުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އަދި ބަހުސް ކު
ފެނިއްޖެނަަމ، އަލަށް  ރިޔ ސަތަށްމެންބަރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުންކަމަށް 

ވ ހަކަދެއްކުމަށް އެދިފައިވ  މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން، ކުރިން 
 ވ ހަކަދައްކ ފައިވ  މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ދެވިދ ނެއެވެ.

ޖަލްސ ތަކުގައި 
އި މ  ވ ހަކަދެއްކު 

ގެ މުޢ މަލ ތް ކުރުމު 
 އަދަބު 

ވ ހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވ  މެންބަރު ވ ހަކަދައްކ ނީ ކޮޅަށް ތެދުވެހުރެގެންނެވެ.  )ހ( .15
ހުއްދައ އެކު،  ރިޔ ސަތުގެ ކޮޅަށްތެދުވެހުރެ ވ ހަކަދެއްކުމަށް އުޛުރުވެރިވ  މެންބަރަކު 

 ކޮޅަށް ނުތެދުވެ ވ ހަކަދެއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ރިޔ ސަތ  މެންބަރަކު ވ ހަކަދައްކަމުންދ  ވަގުތު އޭނ އ އި  )ށ(  
 ހުރެގެންނުވ ނެއެވެ.

 މެންބަރުންގެ ވ ހަކަ ބިނ ކުރަންވ ނީ ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. )ނ(  
ނުގެ އަސްލުތަކ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ ތަކުގައި މެންބަރުން ވ ހަކަދައްކަންވ ނީ އިސްލ މްދީ )ރ(  

ޚިލ ފުނުވެ، ދިވެހިރ އްޖޭގައި ބަސޮްމށެ އުޅުމުގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށް 
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ހިތައިގެން، މަޖިލީހ އި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތ އި ކަރ މަތަށް 
 އުނިކަމެއް ނ ންނ ނޭ  ގޮތުގެމަތިން، ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތ  މުޚ ޠަބުޮކށެވެ.

މަޖިލީހަށް ފޮނުވ  ލިޔުންތަކ އި މަޖިލީހުން ފޮނުވ  ލިޔުންތަކ އި މަޖިލިސް  )ބ(  
މެދުވެރިޮކށް އެކިފަރ ތްފަރ ތަށް ފޮުނވ  ލިޔުންތައްވެސް ލިޔެފައި ހުންނަންވ ނީ، މި 

 މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  އުސޫލ  ތަޢ ރުޟުނުވ  ގޮތަށެވެ.
ވ ހަކައިގައި، މެންބަރެއްގެ ނަންގަންނަްނ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ ތަކުގައި ދައްކ   )ޅ(  

 އެވެ.ޖެހިއްޖެނަމަ ނަންގަންނަންވ ނީ، އިޙްތިރ މ އެކުގަ 
މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ނުވަތަ ފަރ ތަށް  )ކ(  

 ދޭންވ ނެއެވެ. ރިޔ ސަތުންއެމައްސަލައަކ މެދު އެންމެފަހު ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނުމުގެ ތަ ފަރ ތަށް އެންމެފަހު ބަސް ބުމައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ނުވަ )އ(  

 ނިންމަންވ ނެއެވެ.އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް  ،ފުރުޞަތު ދިނުމ އެކު
ެއންގުމަށްފަހު،  ރިޔ ސަތުންމައްސަލައެއްގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުނީކަމަށް  )ވ(  

އިތުރު  އެމައްސަލައަކ މެދު ނިޒ މ ބެހޭ ނުކުތ އެއް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން މެނުވީ 
 ވ ހަކައެއްދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނ ނެއެވެ.

އްކަމުން ވ ހަކަދަ 
 ދަނިކޮށް 

އެމެންބަރަކު މެންބަރަކު ވ ހަކަދައްކަމުން ދަނިޮކށް އަންނަނިވި ފަދަ ކަމެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ،  .16
 ދައްކަމުންދިޔަ ވ ހަކަ ހުއްޓ ލައި، އިށީންަނންވ ނެއެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން މެންބަރެއްގެ ވ ހަކަ ހުއްޓ ލުމަށް  18މިގަވ އިދުގެ  )ހ(  އިށީންނަންޖެހުނ
 އެންގުން. ރިޔ ސަތުން

 އެހެން މެންބަރަކު ނިޒ މ ބެހޭ ނުކުތ އެއް ނެގުން. )ށ(  
 މެންބަރަކު 

 ދައްކަމުންގެންދ  
ވ ހަކައެއް 
 ހުއްޓ ލުމަށް 
 އެންގުން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި މެންބަރަކު ދައްކަމުންދ  ވ ހަކައެއް، އަންނަނިވި  )ހ( .17
ޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކ ހުރެ، ހުއްޓ ލުމަށް މަ

 ވެ.އެންގިދ ނެއެ
 ދައްކ  ވ ހަކައަކަށްވުން؛އިސްލ މްދީނުގެ އަސްލަކ  ޚިލ ފުވ  ޮގތަށް  -1

މަޖިލީހުގައި ވ ހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ކަމަށް މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކުރ   -2
 ކަމަކ  ތަޢ ރުޟުވ  ގޮތަށް ދައްކ  ވ ހަކައަކަށްވުން؛

 23މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި ދައްކައިގެން ނުވ ނެ ކަމަށް މިގަވ އިދުގެ  -3
 ވ ހަކައަކަށްވުން؛ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ފަދަ 

އެޖެންޑ ގައި ހިމެނިގެންވ  ކަމަކ  ގުޅުމެއް ނެތް ޮގތަށް ދައްކ   -4
 ވ ހަކައަކަށްވުން.

 ރިޔ ސަތުން މި މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ވ ހަކަ ހުއްޓ ލުމަށް  )ށ(  
މި ގަވ އިދ  ހަވ ލ ދީ، ، އަންގ ނަމަ، އެވ ހަކައެއް ހުއްޓ ލުމަށް އަންގ  ސަބަބު 

 ސ ފުޮކށް ބަޔ ންކުރަްނވ ނެއެވެ. ރިޔ ސަތުން
 ރިޔ ސަތުން މި މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ވ ހަކަ ހުއްޓ ލުމަށް  )ނ(  

 އަންގައިފިނަމަ، އެ މެންބަރަކު އިށީންނަންވ ނެއެވެ.
 މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން، މެންބަރެއްގެ ވ ހަކަ ހުއްޓ ލުމަށް ރިޔ ސަތުން )ރ(  

އެމެންބަރަކަށް އަންގައިފިނަމަ، އެ މެންބަރަކު ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައިކުގެ އަޑު 
 އިދ ރީ މޭޒުން ކަނޑ ލެވިދ ނެއެވެ.

މި ގަވ އިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔ ންޮކށްފައިުނވ ހ  ހިނދަކު، ނުވަތަ ، އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ .18ބަހުސްކުރުމަށްފަހު 
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ނިންމަންޖެހޭ 
 ކަންކަން 

މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނ ޅ ހ  ހިނދަކު، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ، 
 ގޮތެއް ނިންމައިގެންވ ނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

 އަކަށް ފޮނުވުން.މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައެއް ކޮމިޓީ )ހ(  
ކޮމިޓީއަކުން ހުށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓެއް، އެ ހުށަހަޅ ފައިވ  ގޮތަށް ފ ސްކުރަން  )ށ(  

 ފެންނަކަމަށް ބެލުން.
 ކުރިން މަޖިލީހުން ނަގ ފައިވ  ވޯޓެއް ބ ޠިލުކުރުން. )ނ(  
 ކޮމިޓީއެއް ހޮވުން. (ރ)  
 ގެނައުން ނުވަތަ ބ ޠިލުކުރުން.މިގަވ އިދުގެ ތެރެއިން އެންގުމެއް ހުއްޓުމަކަށް  (ބ)  
މަޖިލީހުގެ ޤަދަރ އި ބ ރު ދެމެހެއްޓުމ  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކަންކަމ މެދު ގޮތެއް  (ޅ)  

 ނިންމުން.
މެންބަރުންގެ ސުލޫކ އި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔ ޒ އި މެންބަރުންގެ އިމްތިޔ ޒ ބެހޭ  (ކ)  

 މައްސަލަތައް ނިންމުން.
 

 ނިޒ މ ބެހޭ މައްސަލަ   -ވަނަ ބައި ހަތަރު 
ނިޒ މ ބެހޭ މައްސަލަ 

 ނެގުން 
ނުވަތަ މި ގަވ އިދ  ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި،  )ހ( .19

ޚިލ ފަށް ކަމެއް ހިނގަމުންދ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަގުތުން 
ޖަލްސ ގެ އަންގަންވ ނެއެވެ. މިފަދަ ކަމެއް  ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތަށް އެކަން 
، އަންގ ނީ "ނިޒ މ ެބހޭ ނުކުތ އެއް" މިހެން ބ ރަށް ބުނެ ރިޔ ސަތަށް

 އަތްއުފުލ ލައިގެންނެވެ.
މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން، ނިޒ މ ބެހޭ ނުކުތ އެއް މެންބަރަކު ހުށަހަޅަން  )ށ(  

އެދިއްޖެނަމަ، އެވަގުތަކު ހިނގަމުންދ  ކަމެއް ވަގުތުން މެދުކަނޑ ލައި، އެ ނުކުތ އެއް 
އެމެންބަރަކަށް ދޭންވ ނެއެވެ. އަދި އެ ނިޒ މީ  ރިޔ ސަތުންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، 

ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި، އިޢުލ ނުކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ،  ޔ ސަތުންރިނުކުތ އ މެދު 
 ޖަލްސ ގައި އެވަގުތު ހިނގަމުންދިޔަ ކަމަކަށް ރުޖޫޢަވެގެންނުވ ނެއެވެ.

މިމ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން، ނިޒ މ ބެހޭ ނުކުތ  ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު  )ނ(  
ވަތަ މި ގަވ އިދ  ވ އިދ  ނުޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަދިނުމުން، އެމެންބަރަކު ތެދުވެ، 

ޚިލ ފަށް ހިނގަމުންދ ކަމަށް، އެމެންބަރަކަށް ފެނުނު ކަމެއް، މަޖިލީހަށް 
ހުށަހަޅ ނީއެވެ. މިމ އްދ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިން ނިޒ މ ބެހޭ ނުކުތ އެއް 

 ފ ހަގަކުރެވޭނީ، އެވަގުތަކު ހިނގަމުންދ  ކަމަކ  ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 ރިޔ ސަތުން މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ ލަފައެއް  ނިޒ މ ބެހޭ )ރ(  

ހޯދިދ ނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމެއް 
 ނޯންނ ނެއެވެ.

ޖަލްސ ގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒ މީ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު ބ ރަކީ  )ބ(  
ސަބަބު  ރިޔ ސަތުން . ނިޒ މީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ރިޔ ސަތެވެ

ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި ސަބަބު ބަޔ ންކުރުމުގައި، އެސަބަބ  ޙަވ ލ ދެވޭ 
ނިޒ މީ ަމއްސަލައެއް  ރިޔ ސަތުން މަސްދަރުވެސް ބަޔ ންކުރަންވ ނެވެ.

ށަހެޅުމުގެ ނިންމުމަށްފަހު، އެނިންމި ނިންމުމުގެ މައްޗަށް އިތުރު މައްސަލައެއް ހު
 ފުރުޞަތެއް، ނުވަތަ އިތުރު ބަހުސެއްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނ ނެއެވެ.

 
 ސުލޫކީ ކަންކަން  -ވަނަ ބައި ފަސް 
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މެންބަރުންގެ 
ޢަމަލުތައް 

 ބަހައްޓަންވީ ގޮތް 

މެންބަރަކު ވ ހަކަދައްކަމުންދ  ދަނޑިވަޅެއްގައި އެމެންބަރަކ  ރިޔ ސަތ  ދޭތެރެއިން   .20
އެމެންބަރަކަށް އުނދަގޫކުރުމ އި އެމެންބަރަކު ވ ހަކަދެއްކުން ހުރަސްކުރުމ އި 

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަމެއް، ނިޒ މީ ނުކުތ އެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން 
 ނޫން ގޮތެއްގައި ޮކށްގެންނުވ ނެވެ.

ޖަލްސ ގެ 
 ގެ އަމުރަށް ރިޔ ސަތު 

ސ ގެ ރިޔ ސަތުން ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ޖަލްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ދެމިއޮތްހ  ހިނދަކު،  )ހ( .21
މިގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކުރ  ކޮންމެ އަމުރަކަށް މެންބަރުން ގަވ އިދ އި 

 ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވ ންވ ނެއެވެ.
މެންބަރުން 
 ކިޔަމަންވުން 

ކުރ  އަމުރަކަށް މެންބަރަކު  ރިޔ ސަތުންމިގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  )ށ( 
 ރިޔ ސަތުންށް ކިޔަމަންވުަމށް، އެ މެންބަރަކަ، ކިޔަމަންނުވެއްޖެނަމަ

 ނަސޭޙަތްތެރިވ ންވ ނެއެވެ. 
މި މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ފަދައިން ނަސޭޙަތްތެރިވުމުންވެސް މެންބަރަކު  )ނ(  

އިންޒ ރުކުރަންވ ނެއެވެ. މިގޮތަށް ކިޔަމަންނުވެއްޖެނަމަ، ރިޔ ސަތުްނ އޭނ އަށް 
އިންޒ ރުކުރަންކުރަްނޖެހިއްޖެ ޙ ލަތެއްގައި، ފުރަތަމަ އިންޒ ރުކުރުމުމަށް ބޭނުން ކުރ ެނ 
އިބ ރ ތަކީ "މެމްބަރު ޤަވ އިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިއްތަވަން ދަންނަވަން" މިއެވެ. 

ށް ބޭނުންކުރ  އިބ ރ ތަކީ ދެވަނަފަހަރަށް އިންޒ ރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އިންޒ ރުކުރުމަ
" މެމްބަރުން ޤަވ އިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިއްތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު 

  ދަންނަވަން" މިއެވެ.
މި މ އްދ ގެ )ނ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން،  ދެފަހަރު އިންޒ ރުކުރުމުންވެސް،  )ރ(  

ށް އެމެންބަރަކަށް އެމެންބަރަކު ކިޔަމަންނުވެއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ދޫޮކށްފައި ދިޔުމަ
 އެންގުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ރިޔ ސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށް މެންބަރަކަށް ޖަލްސ  ދޫޮކށް ދިޔުމަމަތިން  ( ގައިވ  ގޮތުގެ ރމި މ އްދ ގެ ) )ޅ(  
އެ މެންބަރަކަށް، އެޖަލްސ ގެ ބ ކީ އޮތް ބައިގައި ބައިވެރިއެއް އަންގައިފިނަމަ، 

 ވަގުތުން ޖަލްސ  ދޫޮކށް ދ ންވ ނެއެވެ.ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެމެންބަރަކު 
ޖަލްސ  ދޫކޮށް ދިޔުމަށް މެންބަރަކަށް ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން، ރމި މ އްދ ގެ ) )ކ(  

އެމެންބަރަކު ޖަލްސ  ދޫޮކށް ދިޔުމަށް އިންކ ރުޮކށްފިނަމަ، މަޖިލީހުގެ އަންގުމުން، 
ޖިލިސްކުރ  މ ލަމުން ކަރ މަތަށް އުނިކަމެއް ނ ންނ ނެ ގޮތެއްގެމަތިން އެމެންބަރަކު މަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ރިޔ ސަތަށްނެރުމުގެ ބ ރު، 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތް މިންވަރަށް މަޖިލީހުގެ ނިޒ މު  )އ(  

ގެއްލިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ  އެހެން ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ ބ ރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. ރިޔ ސަތަށް

 
 ޕެޓިޝަން  .2

ޕެޓިޝަން 
 ހުށަހެޅުމުގެ 

ޕ ޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޕެޓިޝަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، މެންބަރުންނަްށ  )ހ( .22
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤައުމީ މެންބަރަކު، ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެކަމެއްގެ ނޯޓިސް  )ށ(  ފުރުޞަތު 
 ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.ދިނުމަށްފަހު، އެ  ޗެއަރޕަރސަނަށް

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައިވ   9މިގަވ އިދުގެ  ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނީ، )ނ(  
  ޕެޓިޝަންއަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތުގައެވެ. ތަރުތީބުން އޯޑަރުގައި 

 ގުޅޭގޮތުންނެވެ.ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކ   .23 ޕެޓިޝަން 
 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައަކ  ގުޅޭގޮތުންްް. (ހ)  ހުށަހެޅޭނެ 
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 .ލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކ  ގުޅޭގޮތުންރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަޞް (ށ)  ދ އިރ ތައް 
ޕެޓިޝަން 

 ޢިބ ރ ތްކުރ ނެ ގޮތް 
އެކަށީގެންވ  ރިވެތި ޢިބ ރ ތުން، ދިވެހި ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްވެސް ޢިބ ރ ތްކުރަންވ ނީ،  )ހ( .24

 މަޖިލީހަށް މުޚ ޠަބުޮކށެވެ.، ބަހުގެ އަދަބުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން
ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްގައިވެސް، އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި  )ށ(  

 އެޑްރެސް އަދި ސޮއި އޮންނަންވ ނެއެވެ.
އެޕެޓިޝަން ހުށަހަޅ  ކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނަމަ، ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ އެ )ނ(  

އެ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ. އެ ޕެޓިޝަންގައި އެއް ގަނޑަށްވުރެ އެންމެން 
ގިނަ ގަނޑު ހިމެނޭނަމަ، ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިޮކށްފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު 

 ވެ.އެއިން ކޮންމެ ގަނޑެއްގައިވެސް ސޮއިކުރަންވ ނެއެ
މިމ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ފަރ ތް ނުވަތަ ފަރ ތްތަކުގެ އިތުރަށް، މަޖިލީހަށް  )ރ(  

 އެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅ  މެންބަރުވެސް އެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.
އެއްވެސް ޕެޓިޝަނަކ އެކު، ސިޓީއެއް ނުވަތަ ބަޔ ނެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް  )ބ(  

 ލިޔުމެއް ހިމަނައިގެންނުވ ނެއެވެ.
ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއްގައިވެސް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން އެދޭ ގޮތް  (ޅ)  

 ހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.
މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން 

 ހުށަހެޅުން 
ޕެޓިޝަނެއްގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، އެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހޭ  )ހ( .25

 ފުރުޞަތުގައި، އެ މެންބަރަކު އެ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅ ނީއެވެ.ޖަލްސ އެއްގައި، ދެވޭ 
އެހެންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޕެޓިޝަނެއް  (ށ)  

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމ އެކު، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމެއް ނެތި، އެކަމެއް ބަލައި މަޖިލީހަށް 
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވ ލުމަށްފަހު އެކޮމިޓީއަށް ފޮނުވ ނީއެވެ.  ހުށަހެޅުމަށްރިޕޯޓެއް 

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުން، އެ އެޓިޝަނަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރ ނީ، ޕެ
 ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނ ޮކށެވެ.

 
 ބަޔ ން  .3

ޕ ޓީގެ ރައީސް 
 ބަޔ ން ހުށަހަޅ  

ރުމުގެ ގޮތުން، ސިޔ ސަތު ހ މަކު ޕ ޓީގެހިމެނިގެންވ  ކަމަކ މެދު  މަޞްލަޙަތު ޕ ޓީގެ )ހ( .26
ޕ ޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ މަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދިނުމުގެގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަ

 މަޖިލީހަށް ބަޔ ން ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ. އޭނ  ޢައްޔަން ކުރ  ފަރ ތަކަށް
ބަޔ ނެއް  ހުށަހެޅުމުން، އެ ރ ތް ޕ ޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ އޭނ  އައްޔަން ކުރ  ފަ )ށ(  

ބަޔ ނަކ  ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމުގެ ގޮތުން މެނުވީ، އެއްވެސް މެންބަރަކަށް 
ދު ސުވ ލެއް ކުރުމަކަށް ނުވަތަ އެކަމ މެދު ބަޔ ނުގައި ހިމެނޭ ކަމަކ މެއެވަގުތަކު އެ

 ށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނ ނެއެވެ.ކަމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަ
ށަހަޅ  މެންބަރުން ހު 

 ބަޔ ން 
މެންބަރަކަށް ކުރެވިފައިވ  ކަމަކުން ނުވަތަ ބުނެވިފައިވ  އެއްޗަކުން މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް ނުވަތަ  .27

އެހެން މެންބަރެއްގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، ދެކެވިފައިވ  ވ ހަކައަކ  
އެކަމެއް ނިސްބަތްވ  މެންބަރު ގުޅިގެން، އެއަށް ރައްދެއް ނުވަތަ ޖަވ ބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ދެއްކި ވ ހަކައެއް ދެއްކި ސަބަބ އި ހ ލަތު، ނުވަތަ ކުރި ކަމެއް ކުރި ސަބަބ އި ހ ލަތު، 
 ހ މަކޮށްދީ، މެންބަރުންނަށް ބަޔ ން ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.

ބަޔ ންތައް 
 ހުންނަންވީ ގޮތް 

28. 
 

ނަނިވި ޝަރުޠުތައް ވަނަމ އްދ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ބަޔ ންތަކުގައި އަން 27އ އި  26
 ފުރިހަމަވ ންވ ނެއެވެ.

ކޮންމެ ބަޔ ނަކީވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކަމަކ  ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ބަޔ ނަކަށް  )ހ(  
 ވ ންވ ނެއެވެ.
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އެ ބަޔ ނަކީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައިވ  މައްސަލައެއް އަލުން އުފަންކުރުމަށް  )ށ(  
 ދެވޭ ބަޔ ނަކަށް ވެގެންނުވ ނެއެވެ.

އެ ބަޔ ނަކީ، މަޖިލީހުގައި ދިރ ސ ކުރެވެމުންދ  ކަމަކ  ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ބަޔ ނަކަށް  )ނ(  
 ވެގެންނުވ ނެއެވެ.

 
ބަޔ ނ މެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް 
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބަޔ ނަކީ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެ، ނުވަތަ ފ ސްކުރެވޭނެ ނުވަތަ ވޯޓު  .29

 ނެގޭނެ ބަޔ ނެއް ނޫނެވެ.
 

 މައްސަލަ  .4
މިގަވ އިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔ ންޮކށްފައިނުވ ހ  ހިނދަކު، ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ  )ހ( .30 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނިގެންވ  ކަމަކ މެދު މަޖިލީހުގައި  ނުވަތަ ޕ ޓީގެ  ޤައުމުގެ 
 ނެއެވެ.ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދ 

މައްސަލައެއް ޤަބޫލުކުރުމުގައި، އެ މައްސަލައެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  )ށ(  
 ބަލަންވ ނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންފުރިހަމަވޭތޯ 

 މައްސަލަ ބިނ ވެފައިވަނީ މައިގަނޑު އެއް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވުން.  .1   

އެކަށީގެންނުވ  ޢިބ ރ ތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގައި،   .2   
 ޢިބ ރ ތެއް ހިމެނިގެން ނުވުން.

 މީހެއްގެ ޒ ތީ މަޞްލަޙަތަކ  ބެހިފައި ނުވުން.  .3   

މައްސަލައަކީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ދިރ ސ ކުރެވެމުންދ  މައްސަލައަކ    .4   
 ގުޅުން ހުރި މައްސަލައަކަށް ނުވުން.

ޤ ނޫނީ ލަފައަކަށް އަހ ފައިނުވުން ނުވަތަ ކަމެއް މައްސަލައިގައި،   .5   
 ދިމ ވެއްޖެނަމަ ކަންކުރ ނެގޮތުގެ އަންދ ޒ އަކަށް އަހ ފައިނުވުން.

ހުށަހަޅ  މައްސަލައަކީ، ޕ ޓީގެ ހިންގުމުގެ ދ އިރ ގައި ހިނގ ފައިވ  ކަމަކ    .6   
ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ، އެކަމެއް ހިނގަން ޙަވ ލުވެފައިވ  ފަރ ތަކަށް 

 އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވުން.
ވަރަށް އ ދައިގެ ކުދިކުދި ކަންކަމ  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަށް   .7   

 ނުވުން.
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ބަޔަކީ، މަޖިލީހަށް  )ނ(  

އެކަމަމަށް މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިދ ނެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ބައެއް ކަމުގައި ނިންމ ނީ 
ހޮވ ފައި އޮންނަ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ. އަދި އަދި ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންގެ ނަޒަރުގައި 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭ ޙައްޤު ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީކަމަށް 
ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަކީ، މިގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ކަމެއް 

ވ ނަމަ، އެ ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނިންމ ނީ މަޖިލިހުން ހޮވ ފައި އޮންނަ ކަމަށް
 އެކަމ  ގުޅޭ ކޮމެޓީންނެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 
 ފަރ ތްތައް 

މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއަށް ދިނުމަށްފަހު، ޤައުމީ  )ހ( .31
މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ވެސް ޗެއަރޕަރސަން ފިޔަވައި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.
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މެންބަރުން ހުށަހަޅ  މައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން، މަޢުލޫމ ތު ސ ފުޮކށްދިނުމަށް އެ  )ށ(  
ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ  މައްސަލައަކ ގުޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވ ލުވެގެންވ  ހިޔަނި ވަޒީރަށް 

 ފުރުޞަތު ދޭންވ ނެއެވެ.ތެރޭގައި ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން 
 

 
 ޤަރ ރު  .5

 ބ ވަތެއްގެ ޤަރ ރު ފ ސްކުރެވިދ ނެއެވެ.  3މަޖިލީހުން  .32 ޤަރ ރުގެ ބ ވަތް 
ޤަރ ރު. )އެފަދަ ހ މަކުރުމަށް އެކަނި ފ ސްކުރ  މަޖިލީހުން ކަމަކ މެދު ދެކޭގޮތް  )ހ(  

ޕ ޓީގެ ރައީސްއ އި ކެބިނެޓުގެ ޢަމަލުކުރުމ އި ނުކުރުމަކީ، ޕ ޓީން ޤަރ ރުތަކަށް 
 އިޚްތިޔ ރަށް ދޫކުރެވިފައިވ  ކަމެކެވެ.(

އެނޫންވެސް  ނުވަތަޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދު ޢަމަލުކުރުން ލ ޒިމު ޤަރ ރު. )އެއީ،  )ށ(  
ޢަމަލުކުރުން  ޕ ޓީންދަށުން ފ ސްކުރ ، އަދި އެމައްޗަށް  ޕ ޓީގެ ނިންމުމެއްގެ
 ލ ޒިމުވ  ޤަރ ރެވެ.(

މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނިންމުމަށް، މަޖިލީހުން ފ ސްކުރ  ޤަރ ރު. )އެފަދަ ޤަރ ރުތަކުގައި  (ނ)  
 ޤައުމީ ޤ ނޫނީ ބ ރު ލިބިގެންވިޔަސް، އެއ  އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުން ލ ޒިމުވަނީ، 

މަޖިލީހ  މުޢ މަލ ތްކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ މައްޗަށް، އެ  ޤައުމީ މަޖިލީހަށެވެ. ނުވަތަ 
 ށް ނިސްބަތްވ  މިންވަރަށެވެ.ޤަރ ރެއް އެފަރ ތްތަކަ

ޤަރ ރުން ކުރެވޭ 
 ކަންކަން 

ބ ވަތެއްގެ ޤަރ ރު މަޖިލީހުން  6ޤަރ ރުތަކުން އުފައްދ  ނަތީޖ ގެ ނިސްބަތުން  .33
 ފ ސްކުރެވިދ ނެއެވެ.

 ޚިޔ ލު ހުރި ގޮތް އަންގައިދޭ ޤަރ ރު  )ހ(  
 ކަމެއް ކުރަން ފެންނަ ގޮތް އަންގައިދޭ ޤަރ ރު  )ށ(  
 ކަމަކަށް ރުހޭކަން ނުވަތަ ނުރުހޭކަން ހ މަކުރ  ޤަރ ރު  )ނ(  
 ވަކި މެސެޖެއް ދޭ ޤަރ ރު  )ރ(  
 ސަރުކ ރުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގ  ޤަރ ރު  )ބ(  
 ސަރުކ ރުގެ ސަމ ލުކަމަށް ވަކި ކަމެއް ގެނެސްދޭ ޤަރ ރު  )ޅ(  

ކުރުމަށް ޤަރ ރު ފ ސް 
ހުށަހެޅިދ ނެ 

 ފަރ ތްތަކ އި ޙ ލަތު 

ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކ މެދު މަޖިލީހުގެ ޤަރ ރެއް ފ ސްކޮށްދިނުން އެދި  .34
 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.ޤަރ ރު މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 

ފ ސްޮކށްފައިވ  ޤަރ ރަކ  ތަޢ ރުޒުވ  ކަމެއް ހުށަހަޅ ނަމަ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންވ ނީ ކުރިން 
   ފ ސްޮކށްފައިވ  ޤަރ ރު ބ ޠިލު ކުރުމަށެވެ.

 
 

 ކުއްލި މައްސަލަ  .6
މަކަށް އެޖެންޑ ގައިވ  ކަންކަން ހުއްޓު ޖަލްސ އެއް ހިނގަމުންދަނިޮކށް، ޖަލްސ އެއްގެ  )ހ( .35 ކުއްލި މައްސަލަ 

ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނިގެންވ  މުހިންމު ކަމެއް، ، ގެނެސް
ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި، ޖަލްސ އަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ 

 މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ މި މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ކުއްލި މައްސަލައަކީ،  )ށ(  

ން، އެ ޑުކަމެއް ކުއްލިއަކަށް ދިމ ވުމުޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ސީދ  އަސަރުކުރ ފަދަ ބޮ
ކަމެއް ސަރުކ ރުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމ އެކު، ސަރުކ ރުން އެކަމ މެދު އަޅ ފައިވ  

މަށް ނުވަތަ އަޅ ފައިނުވ  ފިޔަވަޅަކަށް ފ ޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން، އަދި، މައްސަލަ ހުށަހެޅު
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މިގަވ އިދުގައި އޮންނަ އުސޫލުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމުގެ މުޢ ލ ތް ކެނޑިދ ނެތީ، 
 ނުވަތަ ވަގުތު ފ އިތުވެދ ނެތީ، ހުށަހަޅ  މައްސަލައެކެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުމ އި 
 ބަހުސްކުރުން 

އެއް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ  މެންބަރަކު، އެ މައްސަލަ  )ހ( .36
ދިނުމުން، އެ މައްސަލައެއް  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، 
 އަނގަބަހުން ހުށަހަޅ ނީއެވެ.

ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ  )ށ(  
މިގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަންވ ނެއެވެ. އެވޯޓު ނަގ ނީ ބަހުސަކ  ނުލައެވެ. 

ނަގ  ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނީ، އެ މައްސަލައަކ މެދު 
ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށްވ ނަމަ، އެ ދުވަހުގެ އެޖެންޑ ގައި ހިމަނ ފައިވ  ކަންކަމުގެ 
ތެރޭން، އ ދައިގެމަތިން ހިނގ  ކަންކަން ފިޔަވައި، ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ހުއްޓުމަކަށް 

 މެދު ބަހުސް ހުޅުވ ލ ނީއެވެ.ގެނެސް، އެ މައްސަލައަކ 
ކުއްލި މައްސަލައިގެ 

 ބަހުސްގެ ވަގުތު 
އެހެންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު، ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ބަހުސަށް ދެވޭ ވަގުތު  .37

ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވ ނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް، އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅ   1
މިނެޓެވެ. އަދި އެމައްސަލައ މެދު ވ ހަކަދެއްކުމަށް  15ނަވެގެން ދެވޭނީ މެންބަރަށް ގި

 މިނެޓެވެ. 5ބޭނުންވ  އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 
 މިމ އްދ  އުވ ލ ފައި  .38 

 މައްސަލައެއް ކުއްލި މައްސަލައަކަށްވ ނީ އަންނަނިވި ސިފަތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. .39 ކުއްލި 
 އެ މައްސަލައިގައި ބަޔ ންކުރ ކަމެއް ދިމ ވީ ކުއްލިއަކަށް ކަމުގައިވުން. )ހ(  މައްސަލައެއްގައި 
ފުރިހަމަވ ންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 
މަޞްލަޙަތަށް ސީދ  އަސަރުކުރ   ނުވަތަ ޕ ޓީގެްެ ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ޤައުމުގެ )ށ( 

 ކަމަކަށްވުން.
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އެކަހެރިކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކީ، އޭގެ ޒ ތުގައި،  )ނ(  

 ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމުކަމަކަށްވުން.
 ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ވަކި ކަމަކަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވުން. (ރ)  
 ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނ ޮކށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކަށްވުން. (ބ)  

ކުއްލި މައްސަލައިގެ 
 ނޯޓިސް 

ޖަލްސ އަކަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވ  މެންބަރު، އެ މައްސަލައިގެ  )ހ( .40
 ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތަށްމިނެޓް ކުރިން،  15ނޯޓިސް، އެ ޖަލްސ އެއް ފެށުމުގެ 

ދޭންވ ނެއެވެ. އެ ނޯޓިހުގައި އެ މައްސަލައިގެ ބ ވަތ އި، ދ އިރ  ސ ފުޮކށް، ކުރުކޮށް 
ޖަލްސ ގެ ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ނޯޓިސް، 

ބ އްވ ނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ. އެހެން މެންބަރުންނަށ އި، އެހެން ، ރިޔ ސަތުން
 މ ތު ދޭނީ، އެކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ފަރ ތްތަކަށް، އެ ނޯޓިހުގެ މަޢުލޫ

މިނެޓަށްވ ފަހުން ލިބޭ ނޯޓިސް، އެއީ، ވިދިގެން އަންނަ  15ޖަލްސ އެއް ފެށުމަށް  )ށ(  
ދުވަހު އޮންނަ ޖަލްސ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިން ނޯޓިހެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި 

ލްސ އެއް އެއްވެސް ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ނޯޓިސް ގަވ އިދުން ދެވޭ ޖަ
ސަބަބަކ ހުރެ ނުބޭއްވިއްޖެކަމަށްވ ނަމަވެސް، އެ ނޯޓިހަކީ، ވިދިގެން އަންނަ 

 ޖަލްސ އަށް ދެވުނު ނޯޓިހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ކުއްލި މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުމުގެ 
 ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މިގަވ އިދު ހުއްދަކުރަނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުގެ  .41

 މަތިންނެވެ.
 ޖަލްސ އަކަށް، އެފަދަ އެއްމައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަނޭޅުން. )ހ(  ޝަރުޠުތައް 

އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި މަޝްވަރ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައަށް  )ށ(  
 ކަމުގައިވުން.
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އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވ ނަމަ، އެ  )ނ(  
ޖަލްސ އަކަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ ގުރުއަތުން ނެގުމ އި، ދެން ހުރި މައްސަލަ 

 ފަހުގެ ޖަލްސ އަކަށް ގެންދިޔުން.
ޖިލީހުގައި ބަހުސްޮކށްފައިވ  މައްސަލައެއް އަލުން އުފަންކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މަ )ރ(  

 މައްސަލައަކަށް ނުވުން.
ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަޖިލީހުގައި ވ ހަކަދައްކ ނެ މައްސަލައަކ  ގުޅޭގޮތުން ދުރ ލ   )ބ(  

 އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ކުއްލި ނޯޓިސް ދީގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ހިމެނިގެންވ  ބަހުސަކަށް  )ކ(  

 މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނުވުން.
ކުއްލި މައްސަލަ 
ނިމުމުން އެޖެންޑ  

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމ އި 
 ވަގުތު އިތުރުކުރުން 

އެހެން ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަނޑަނ ޅ ހ  ހިނދަކު، ކުއްލި މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް  .42
ބަހުސް ނިމުމަކަށް އައިސް، މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކުރ  ވަގުތު ހަމަވުމުން، އެ މައްސަލައިގެ 

އެޖެންޑ  ހުއްޓުމަކަށް އައި ހިސ ބުން، އެ އެޖެންޑ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ 
ޖަލްސ އަކަށް އެޖެންޑ  ކުރެވިފައިވ  ކަންކަމަށް، ކަނޑައަޅ ފައިވ  ވަގުތު، އެ ޖަލްސ ގެ ވަގުތަށް 

 1ތު އިތުރުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން އިތުރުކުރެވިގެންދ ނެއެވެ. މޮިގތަށްވެސް ޖަލްސ އެއްގެ ވަގު
 ގަޑިއިރަށެވެ.

 
 
 

 ވޯޓު ނެގުން  .7
މައްސަލައަކަށް 
 ވޯޓަށް އަހ ނެ 

މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓަށް އަހ ނީ އެމައްސަލައެއް  )ހ( .43
 ވޯޓަށް އެހުމަށް އެދި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މެންބަރަކު މައްސަލައަކ މެދު ވޯޓަށް އެހުމަށް އެދުމުން، ބަހުސްގެ ވަގުތު  )ށ(  ވަގުތު 
 ރިޔ ސަތުންކުރުކުރުމަށްފަހު، ވޯޓަށް އަހަން މެންބަރުން އިޢުތިރ ޟުކުރޭތޯ 

 ބަލަންވ ނެއެވެ.
މެންބަރަކު އެކަމަށް އިޢުތިރ ޟުނުކުރ  ކަމަށްވ ނަމަ، އެހިސ ބުން ފެށިގެން  )ނ(  

އެމައްސަލައެއް ދެން ވޯޓަށް އަހ ނީއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލައެއް ވޯޓަށް އެހުމަށް 
މެންބަރަކު އެދުމުން، އެއީ އެމައްސަލައިގައި ވ ހަކަދައްކަން ދެންތިބި މެންބަރުންގެ 

އްކަމަށްވ ނަމަ، ނުވަތަ މުޅި މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތަށް ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނަކަމެ
އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމެއް ކަމަށްވ ނަމަ، މެންބަރަކު އެދުނު ކަމަށްވީނަމަވެސް 

ބަހުސް ކުރިއަށް  ރިޔ ސަތުންއެވަގުތު ކޮންމެހެން ވޯޓަށް އަހަން ފެނޭތޯ ނުބަލައި، 
 ގެންދެވިދ ނެއެވެ.

 ރިޔ ސަތުން ގ  ވަގުތަކީ ވަކި ވަގުތެއް ކަމުގައި މައްސަލައަކ  ގުޅިގެން ވޯޓުނަ )ރ(  
ކަނޑައެޅިދ ނެއެވެ. އެޮގތަށް، ވަގުތެއް ކަނޑައަޅަންވ ނީ، ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައިގެ 
ބ ވަތަށ އި، ވ ހަކަދައްކަން އެދިފައިވ  މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައި، އެ 

ރުޞަތު މެންބަރުންނަްށ މައްސަލައ މެދު އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ބަހުސްކުރުމުގެ ފު
 ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވޯޓު ނަގަން 
ގަސްދުކުރ ކަން 
 އިޢުލ ނުކުރުން 

ނެގުމުގެ ކުރިން އެވޯޓު ނަގަން އުޅޭކަމ އި އެވޯޓަށް އަހ  މައްސަލައެއްގައި ވޯޓު  )ހ( .44
ގޮތް މެންބަރުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ރިޔ ސަތުން އިޢުލ ނުކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި، 
ބަހުސްކުރެވެމުންދ  މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ވ ހަކަ ދައްކަން ބޭނުން މެންބަރުންގެ 

ނަން  ނަން ޯނޓުކުރުމަށްފަހު ަނން ނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުޮކށްލައި
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 ފަރ ތްތަކަށް ވ ހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވ ނެއެވެ. ނޯޓުޮކށްފައިވ  
ތިން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުށަހަޅ  މައްސަލަ މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަ )ށ(  

ބަޔ ންކުރުމަށްފަހު ވޯޓު ނަގ  ނިމި، ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިޢުލ ނުކުރަންދެން، މަޖިލީހުގެ 
މ ލަމުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މ ލަން ދޫޮކށް 

 ގޮސްގެންނުވ ނެއެވެ.
ވޯޓުގެ ނަތީޖ  
ޔައުމިއްޔ ގައި 

 ހިމެނުން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި ނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓަކ ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު، އެ ވޯޓު ނެގޭ ޖަލްސ އެއްގެ  .45
ވަނަ  51ޔައުމިއްޔ ގައި ހިމަނަންވ ނެއެވެ. އެގޮތުން، މަޢުލޫމ ތު ހިމެނުމުގައި، މިގަވ އިދުގެ 

 މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  މަޢުލޫމ ތުތައް ހިމަނަންވ ނެއެވެ.
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނެގުން ބަޔ ންޮކށްފަިއނުވ  ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދުގައި  )ހ( .46 ދޭނެގޮތް ވޯޓު 

ނުވަތަ ވަކިވަކިން މެންބަރުންނ  ސުވ ލުޮކށްގެން ވޯޓު ނެގުމަށް ، ކަންކަމުގައި
މަޖިލީހުން ފ ސްނުކުރ ހ  ހިނދަކު، ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފ ސްނުކުރ ހ  

 އަތްއުފުލައިގެންނެވެ. ގެ ޖަލްސ ތަކުގައި ވޯޓުދޭނީ، ހިނދަކު، މަޖިލީހު
ނަގ  ވޯޓު ނެގުމުގައި،  އަތްއުފުލައިގެން މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  

މައްސަލައެއް ފ ސްކުރުމަށް ފެންނަ މެންބަރުން ތިބިތޯ ބެލުމަށ އި، މައްސަލައެއް 
ފ ސްކުރަން ނުެފންނަ މެންބަރުްނ ތިބިތޯ ބެލުމަށ އި، ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 
ބޭނުންނުވ  މެންބަރުން ތިބިތޯ ބެލުމަށް ވޯޓު ނަގަންވ ނެއެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ 

 ނުކުރަންވ ނެއެވެ. ފަހަރަކު ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިޢުލ 
ވަކިވަކިން 

ސުވ ލުކޮށްގެން 
 ވޯޓުނެގުން 

ވަކިވަކިން މެންބަރުންނ  ސުވ ލުކޮށްގެން ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅި ތ އީދު ލިބިގެން  )ހ( .47
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން  52އެގޮތަށް ފ ސްވ  މައްސަލަތަކުގައ އި، 

ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނަގ ނީ، ކޮންމެ މެންބަރަކ  ސުވ ލުޮކށްގެން، އޭނ  ވޯޓު ދޭން 
 ބޭނުންވ  ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވަމުންނެވެ.

މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ނެގުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ނަން  )ށ(  
އޭނ އަށް ފެންނަ އަްނނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ، އިއްވުމުން، އެ މެންބަރަކު ތެދުވެ

 ގޮތެއް ހ މަކުރަންވ ނެއެވެ.
 ފެންަނނަމަ، "ފެނޭ". -1
 ނުފެްނނަނަމަ، "ނުެފނޭ". -2
 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވ ނަަމ، "ވޯޓުނުދެން". -3

 މިޮގތަށް ނެގޭ ވޯޓެއްގެ ނަތީޖ އ މެދު އިތުރު ސުވ ލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. )ނ(  
ސިއްރު ވޯޓު 

 ނެގުން 
 ސިއްރުވޯޓު ނަގ ނީ ސިއްރުވޯޓެއް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ފ ސްކުރ  ކަންކަމުގައެވެ. )ހ( .48

މަޖިލީހުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނަގަންޖެހޭ ހ ލަތްތަކުގައި ސިއްރު ވޯޓު ގުނ ނީ  )ށ(  
މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިއްވ ނީ  5މަޖިލީހުން ހޮވޭ 

 ރިޔ ސަތުންނެވެ.ޖަލްސ ގެ 
ވޯޓުނެގުމަށް 
 ދަތިނުކުރުން 

މައްސަލައެއްގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމި، އެމައްސަލައަކަށް ވޯޓު ނެގުމ  ދެމެދު، ނުވަތަ  .49
ވޯޓުލ ން ފެށީއްސުރެ ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިއްވުމ ދެމެދު، މެންބަރަކު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް 

ންބަރަކަށް ލިބިގެންވ  ޙައްޤަށް ހުރަސްއަޅަނީ ބ ރުއެޅުން ކަމުގައި، ނުވަތަ ވޯޓުލުމުގައި މެ
ކަމުގައި، ނުވަތަ ވޯޓު ނެގުމަށް ރިޔ ސަތަށް ދަތިކުރަނީކަމުގައި ބެލެވިދ ނެ ކަމެއް އެއްވެސް 

 މެންބަރަކު ޮކށްގެން ނުވ ނެއެވެ.
ވޯޓުގެ ނަތީޖ  

 އިއްވުން 
ވޯޓު ނަގ  ކޮންމެ މައްސަލައަކ މެދު ވޯޓު ނަގ  ނިމުމުން، ވޯޓުގެ ނަތީޖ   )ހ( .50

 ވ ނެއެވެ.ން އިޢުލ ނުކުރަ ރިޔ ސަތުން
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިޢުލ ނުކުރ އިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމ ތު އިޢުލ ނުކުރަންވ ނެއެވެ. )ށ(  
 މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ -1

 އަދަދު؛ހ ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ  -2

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ -3

 ނުފެްނނަކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ -4

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ -5

 ވޯޓުގެ ނަތީޖ . -6
ވޯޓުގެ ނަތީޖ އަށް 
 އިޢުތިރ ޟުކުރުން 

ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން އަތްއުފުލައިގެން ނަގ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 47 މިގަވ އިދުގެ  )ހ( 51
ވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިޢުލ ނުކުރުމުން، ވޯޓު ނެގި ޖަލްސ އަށް ހ ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 
ތެރެއިން މެންބަރަކު އެނަތީޖ އ މެދު، ސަބަބު ބަޔ ންޮކށް އިޢުތިރ ޟުޮކށްފިނަމަ، އަދި 

ން މެންބަރަކު އެގޮތަށް މެންބަރަކު އިޢުތިރ ޟުކުރުމުން، އެކަމަށް އެހެ
 ތ އީދުޮކށްފިނަމަ، ކުރިން ވޯޓު ނެގި މައްސަލައ މެދު، އަލުން ވޯޓު ނަގަންވ ނެއެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  48މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯޓު ނަގ ނީ، މިގަވ އިދުގެ  )ށ(  
ވ ލުޮކށް، ރިޔ ސަތުން ސުގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ މެންބަރަކ  ވަކިން  ގައިވ  

 ފެންނަގޮތް އޮޅުންފިލުވަމުންނެވެ.އެމެންބަރަކަށް 
 މިޮގތަށް ވޯޓު ނަގ  ނިމުމުން، އެވޯޓުގެ ނަތީޖ  އިޢުލ ނުކުރަންވ ނެއެވެ. )ނ(  
މިގޮތަށް ނަގ  ވޯޓެއްގެ ނަތީޖ އ މެދު އިތުރު ސުވ ލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  )ރ(  

 ޠިލުވީއެވެ.މިޮގތަށް ވޯޓު ނެގުމުން، ކުރިން އެމައްސަލައަކ މެދު ނަގ ފައިވ  ވޯޓު ބ 
 
 

 ޔައުމިއްޔ އ ގުޅޭ  .8
 ޖަލްސ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔ   -ފުރަތަމަ ބައި 

ޖަލްސ ތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ 

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ ތައްޔ ރުޮކށް، އެޖަލްސ އެއް  )ހ( .52
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުަވންވ ނެއެވެ. 7ނިމޭތ  

މެންބަރުންނަށް 
 ފޮނުވުން 

ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ، މެންބަރުން ދައްކ  ވ ހަކައަށް އުނިއިތުރެއް  )ށ( 
ނުގެނެސް، މެންބަރަކު ދައްކ  ވ ހަކައެއް، އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް، ޔައުމިއްޔ އިން 
ފެންނ ނެ، އަދި ޖަލްސ ގައި ކަންހިނގ ދިޔަގޮތް ސ ފުޮކށް އެނގޭނެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ދަށުން  ވަނަ މ އްދ ގެ 56މި މ އްދ ގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މިގަވ އިދުގެ  )ނ(  

ރުމަކަށް މިގަވ އިދު ހުރަހެއްނ ޅައެވެ. އުނިކުރަންޖެހޭ ކަންަކން އުނިކު ޔައުމިއްޔ އިން
އިދ ރީ އަދި، ޖަލްސ ތަކުގެ ކަންހިނގިގޮތް ކުރުގޮތަކަށް އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، 

ޚުލ ޞ  ތައްޔ ރުކުރުމަށ އި، އެފަދަ ޚުލ ޞ  ތައްޔ ރުކުރުމުގައި، ޔައުމިއްޔ އެއްގައި 
 ހުންނަންޖެހޭ ތަފްސީލު ނުހިމެނުމަކަށްވެސް، މިގަވ އިދު ހުރަހެއް ނ ޅައެވެ.

ޔައުމިއްޔ އަށް 
 އުނިއިތުރު ގެނައުން 

މެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގެ ޔައުމިއްޔ  ލިބުމުން، އެޔައުމިއްޔ ގައި،  )ހ( .53
އެމެންބަރަކު ދެއްކިކަމަށް ބުނ ވ ހަކައަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވ ނަމަ، 
ނުވަތަ ޖަލްސ ގައި ކަންހިނގ ދިޔަގޮތް ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ޮގތަށް އުނިއިތުރެއް 

ދުވަހުގެ  7އެކަން، އެޔައުމިއްޔ  އެމެންބަރަކަށް ލިބޭތ  ގެންނަން ބޭނުންވ ނަމަ، 
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ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަންވ ނެއެވެ. މެންބަރަކު އެދޭގޮތަށް، 
ޔައުމިއްޔ އަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ، އެޔައުމިއްޔ އެއް ނިސްބަތްވ  ޖަލްސ އެއްގެ 

އި ކަންހިނގ  ދިޔަގޮތުގެ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ އަޑުއަހައި، ޖަލްސ ގަ 
ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް ބަޔ ންކުރުމަށްޓަކައި، އެ އުނިއިތުރު ގެންނަްނޖެހޭ ކަމަށް 

ނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. މެންބަރަކު ފެ ށްއެޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރ ތަ
ގެންނަން ބޭނުންވ  އުނިއިތުރެއް ޔައުމިއްޔ އަށް ގެނެވެން ނެތްކަމަށްވ ނަމަ، އެކަން 

 އަންގަންވ ނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންބަބު ބަޔ ންޮކށް، އެ މެންބަރަކަށް ސަ
މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔ އަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ  )ށ(  

އުނިއިތުރަކ އެކު އަދި އުނިއިތުރެއް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ، ޔައުމިއްޔ  މެންބަރުންނަށް 
ފޮނުވިއިރު އޮތޮްގތަށް، އެޔައުމިއްޔ ގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް ދީ، މިގަވ އިދުގެ 

 މަތިން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ފ ސްކުރަންވ ނެއެވެ.ގޮތުގެ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  55
ޔައުމިއްޔ  
 ފ ސްކުރުން 

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔ ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި،  )ހ( .54
 ފ ސްކުރަންވ ނެއެވެ. 

 53މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  އުސޫލުގެ މަތިން ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުމުގައި،  )ށ(  
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  މުއްދަތު ފަހަނައަޅ   54މ އްދ ގެ )ހ( އ އި 

ޔައުމިއްޔ އަށްވުރެ ގިނަ  5ގޮސްފައިވ  ޔައުމިއްޔ ތަކުގެ ތެރެއިން، އެއް ވަގުތެއްގައި 
ޔައުމިއްޔ  މަޖިލީހުން ފ ސްނުޮކށް، ޖަމ ވެފައި ނޯންނ ނެ ގޮތެއްގެމަތިން ޔައުމިއްޔ  

 ހަމަޖައްސަންވ ނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ފ ސްކުރަމުން ދެވޭނެ ގޮތެއް،
ޔައުމިއްޔ އިން ބައެއް 

 އުނިކުރުން 
އިސްލ މްދީނުގެ އަސްލަކ  ޚިލ ފުވ  ޮގތަށް، މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި ދައްކ   .55

 އުނިކުރަންވ ނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންވ ހަކަ، އެޖަލްސ އެއްގެ ޔައުމިއްޔ އިން 
ލިޔުމުގެ ޔައުމިއްޔ  

އިތުރަށް އޯޑިއޯ އަދި 
ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ 

 ރައްކ ކުރުން 

މި ބ ބުގައި ބަޔ ންކުރ  ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ ތައްޔ ރުކުރުމުގެ އިތުރަށް، ކޮންމެ ޖަލްސ އެއްގެ އޯޑިއޯ  .56
 ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްކ ކުރެވިފައި ހުންނަންވ ނެއެވެ. އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ، 

 
 ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔ   -ދެވަނަ ބައި 

ކޮމިޓީތަކުގެ 
 ޔައުމިއްޔ  ލިޔުން 

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ ތައްޔ ރުޮކށް،  )ހ( .57
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  7ބައްދަލުވުން ނިމޭތ  

 ފޮނުވަންވ ނެއެވެ.
)ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ޔައުމިއްޔ  ލިޔެ ތައްޔ ރުކުރ ނީ، މެންބަރުން މި މ އްދ ގެ  )ށ(  

ދައްކ  ވ ހަކައަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް، މެންބަރަކު ދައްކ  ވ ހަކައެއް، އެ ދެއްކި 
 ގޮތަކަށް، ޔައުމިއްޔ އިން ފެންނ ނެ ޮގތަށެވެ.

ބޭނުންތަކަށްޓަކައި، މި މ އްދ ގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެކިއެކި އިދ ރީ  )ނ(  
ޔައުމިއްޔ  ނިސްބަތްވ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިދ ރީ ޚުލ ޞ  ލިޔެ 
ތައްޔ ރުކުރުމަކަށް، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑ އ  ނުގުޅޭގޮތުން އަދި ކޮމިޓީގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ މަޠުލަބަށްޓަކައި ބޭނުންނުހިފޭ ޮގތަށް، މެންބަރުން ދައްކ  މަޖިލީހުގެ 

ނުގުޅޭ ވ ހަކަ، ޔައުމިއްޔ އިން އުނިކުރުމަކަށްވެސް މިމ އްދ   މަސައްކަތ 
 ހުރަހެއްނ ޅައެވެ.

މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔ   )ރ(  
ފޮނުވ ނީ، އެކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ 



 15 

ރެއިން އެ ޔައުމިއްޔ  ބޭނުންވ  މެންބަރުންނަށް އެޔައުމިއްޔ  މެންބަރުންގެ ތެ
ބަލަން ބޭނުންވ  މެންބަރުންނަށް، ފޮނުވަންވ ނެއެވެ. އަދި ޔައުމިއްޔ  

 އަމީން ޢ އްމު އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ބުނެގެން 
 ހަމަޖައްސަންވ ނެއެވެ.

 
 

 ކޮމިޓީތަކ ގުޅޭ  .9
 ތައް ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ  -ފުރަތަމަ ބައި 

ކޮމިޓީތައް 
 އެކުލެވިގެންވ  ގޮތް 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަކީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުގެ ޢ އްމު  )ހ( .58
ޖަލްސ އެއްގައި ބަހުސްޮކށް ގޮތެއް ނިންމަން ނުެފންނަ ަކންކަްނ އިތުރަށް 

 ދިރ ސ ޮކށް އަނބުރ  އެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެކުލަވ ލ  ކޮމިޓީތަކެކެވެ. 
 

ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިގެންވ ނީ، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ  (ށ)  
( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިން ހޮވޭ ނކަނޑައަޅ  އަދަދަކަށް، މި މ އްދ ގެ )

އަދި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުންނެވެ. 
 ންވ ނެއެވެ.މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ޒިންމ ތައް ކަނޑައަޅަ

ކޮމިޓީތަކުގައި ތިބުމަށް އެދޭ މެންބަރުންގެ އަދަދ އި މެންބަރުންގެ ނަން ހުށަހަޅ ނީ،  (ނ)  
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި، މެންބަރުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅ ނީ، 
ކޮމިޓީގައި ހިމެނެންވ ނެ މެންބަރުންގެ އަދަދެވެ. އެއަށްފަހު، އެ އަދަދަށް އެ 

 އި ހިމެނެންވ ނެ މެންބަރުންގެ ނަމެވެ.ކޮމިޓީގަ
ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނ ނީ، އެކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބަލައި، އެ ކޮމިޓީގެ  (ރ)  

 ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމ  ހަމައަށެވެ.
ކަނޑަނ ޅ ހ  ހިނދަކު، ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގ ނީ  މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް  (ބ)  

އަދި ސޫލުތަކެވެ. މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ޢ ންމު އުކޮމިޓީތަކ  ގުޅޭގޮތުން 
ކޮމިޓީއެއް މަޖިލީހުން ހޮވ ފައިވަނީ، މިގަވ އިދުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަކުން ކުރުމަށް 

ށް، ނުވަތަ ދިރ ސ ކުރުމަށްކަމަށްވ ނަމަ، ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަ
އެކަމަކ  ގުޅޭގޮތުން މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ޢ ންމު އުސޫލުތައް އެކޮމިޓީގެ 

 މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ކަމ ގުޅޭ ނިސްބަތަކުން ހިނގ ނެއެވެ.
 

 ކޮމިޓީތަކ ގުޅޭ ޢ ންމު އުސޫލުތައް  -ވަނަ ބައި ދެ 
މަސައްކަތް 
މެދުނުކެނޑި 

 ގެންދިޔުން ކުރިއަށް 

މަޖިލީހުން އެކުލަވ ލ  ކޮމިޓީތަކަކީ، އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑޭނެ  .59
 ގޮތެއްގެމަތިން، އެކަށީގެންވ  ހަލުވިމިނެއްގައި، ޙަރަކ ތްތެރިވަމުންދ  ކޮމިޓީތަކަކަށް ވ ންވ ނެއެވެ.

މެންބަރަކު 
ކޮމިޓީއެއްގައި 
ހިމެނުމަށް 

 އިޢުތިރ ޟުކުރުން 

ކޮމިޓީއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ނަން ހުށަހެޅިފައިވ  މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި  )ހ( .60
ހިމެނުމަށް އިޢުތިރ ޟުކުރ ނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނ  
ހިމަނައިގެންނުވ ނެއެވެ. ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނުމަށް މެންބަރަކު އިޢުތިރ ޟުކުރ ނަމަ، 

 ށް ބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.އިޢުތިރ ޟުކުރ  ސަބަބު ސ ފުކޮ
އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅ  މެންބަރަކު ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނުމަށް  )ށ(  

އެކޮމިޓީއަށް އޭނ   މަޞްލަޙަތ އި، އޭނ ގެ ޒ ތީ މަޞްލަޙަތަކ  އަރ ރުންވ  ހ ލަތެއްގައި 
އަދި  ނުވ ނެއެވެ.ބައިވެރިވެގެން ހޮވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެ ކޮމިޓީއެއްގައި އޭނ  
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  އެސަބަބަށްޓަކައި މަޖިލީހުން އެހެން މީހަކު ހޮވަންވ ނެއެވެ.
ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމުން 

 އިސްތިޢުފ  ދިނުން 
ފޮނުވ   ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އަށްކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނިގެންވ  މެންބަރަކު  )ހ( .61

ލިޔުމަކުން، އެކޮމިޓީގެ ޚިދުމަތުން އިސްތިޢުފ  ދެވިދ ނެއެވެ. އިސްތިޢުފ  ދިންކަމަށް 
އަށް އިސްތިޢުފ ގެ ސިޓީ ލިބޭ ތ ރީޚުން ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންބަލ ނީ، 
 ފެށިގެންނެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފ  ދީގެން ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީއަކުން އޭނ   )ށ(  
ޮކށްގެން ހުސްވ  މަގ މަށް، އެހެން މެންބަރަކު މަޖިލީހުން ހޮވަންވ ނެއެވެ. ވަކި

އެގޮތުން ހޮވޭ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރ ނީ އެ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތުގެ ބ ކީ 
 އޮތް ބަޔަށެވެ.

އަދި  ންވ ނެއެވެ.މަޖިލީހުން ހޮވަ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް ރިޔ ސަތު ބަލަހައްޓ ނެ މުޤައްރިރަކު .62 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
އެމުޤައްރިރަށް ޖަލްސ ގެ ރިޔ ސަތު ނުބެލެހެއްޓޭ ޙ ލަތެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ އެޖަލްސ އެއް 

 ބަލަހައްޓ ނެ ފަރ ތެއް ހޮވ ނީ އެކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
އެކަމަށް ކަނޑައަޅ  ދުވަހަކ އި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވ ނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  )ހ( .63 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

 ވަގުތެއްގައެވެ.
މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި،  )ށ(  ބޭއްވުން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ ތަކަށް ހ ޒިރުވެ، ވޯޓު ދިނުމަށް މެންބަރުންނަށް އޮތް ޙައްޤަށް 
 އްރިރު ބަލަންވ ނެއެވެ.ހުރަސްނޭޅޭނެ ޮގތަކަށް ކޮމިޓީގެ މުޤަ 

ކޮމިޓީގެ ޤ ނޫނީ އަދަދުކަމުގައި ބަލ ނީ، އެ ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  )ހ( .64 ޤ ނޫނީ އަދަދު 
ކޮމިޓީއެއް ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެކެވެ. ތިންބައިކުޅައެއްބަޔަ

ވަރަށް މެންބަރުން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ވަގުތުޖެހޭއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ ޤ ނޫނީ އަދަދު ހަމަވ 
މެންބަރުން ހަމަވަންދެން އެ ބައްދަލުވުމެއް ލަސްކުރ ނީއެވެ. ނުވަތަ އެ 

 ބައްދަލުވުން އެހެން ވަގުތަކަށް ފަސްކުރ ނީއެވެ.
ޤ ނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ވިދިވިދިގެން ދެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީއަކުން  )ށ(  

 ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް 

ހ ޒިރުނުވުމުގެ 
 މައްސަލަ 

ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު  ތިންކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިގެން  .65
 މަށް އެދި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މިޓީން ވަކިކުރު ހ ޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.އެމަޖިލީހަށް 
ކޮމިޓީއަށް 

ހ ޒިރުނުވުމުގެ 
ސަބަބުން 

 މަސައްކަތަށް 

ކޮމިޓީއަކަށް ހ ޒިރުވ ންޖެހޭ މެންބަރުން ހ ޒިރުނުވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް  )ހ( .66
ސަބަބަކ ހުރެ، ކޮމިޓީއެއްގެ މަްަސައްކަތް، ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދަތިވ ގޮތެއް 

އެ ކޮމިޓީއެއްގެ ހައްލުކޮށްދިނުން އެދި، އެކަން މަޖިލީހުން ދިމ ވެއްޖެ ޙ ލަތެއްގައި، 
 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް އެކަން

މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  )ށ(  ދަތިވުން 
 އެވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވ  ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، އެމައްސަލަ 

 ހައްލުކުރ ނީއެވެ.
ކޮމިޓީތަކުން 

 ކަންކަން ނިންމުން 
ކޮމިޓީއަކުން ނިންމ  މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފ ޤުން އެކަމެއް  )ހ( .67

ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވ ނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފ ޤު ނުލިބޭ ޙ ލަތްތަކުގައި 
ކޮމިޓީން ނިންމ  ނިންމުންތައް ނިންމ ނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވެތިބި، 

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓުދޭ 
މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  )ށ(  

އެއްގައި މައްސަލަ، ބައިވެރިވެގެންނުވ ނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ
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 ދެކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙ ލަތެއްގައެވެ.
ކޮމިޓީ ކުޑަ 

 އުފެއްދުން 
 ކޮމިޓީއަކުން ކުރ  މަސައްކަތަކ  ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދިދ ނެއެވެ.  )ހ( .68

މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން އުފައްދ  ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް  )ށ(  
 ލިބިގެންވ  ހުރިހ  ބ ރުތަކެއް ލިބިގެންވ ނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމ  ނިންމުން، މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މައި ކޮމިޓީން، އެ  ކުޑަ )ނ(  
ނިންމުމ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވ ނެއެވެ. މައި ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުްނ 

 ޤަބޫލުކުރ ނަމަ، އެ ނިންމުކަކީ މައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ކުރެވޭ ކަމެއް ހަވ ލުކުރަންވ ނީ، ސ ފުކޮށް ކުޑަ ކޮމިޓީއަކ  ހަވ ލުއަކުން، ކޮމިޓީ )ރ(  

 އެނގެންއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދ ކުރުމަށެވެ. 
ކުޑަކޮމިޓީއަކ  ހަވ ލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދ ޮކށް ނިމުމުން، އެކުޑަ  )ބ(  

 ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ 
 ލިޔުން ބަދަލުކުރުން 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަދަލުކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނީ، ނުވަތަ  .69
 އަނބުރ  ގެންދެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތ  
ގުޅުންހުރި ކަންކަން 

 ކޮމިޓީން ކުރުން 

ކޮމިޓީތަކަށް މިގަވ އިދުން ލިބިދޭ ބ ރެއްގެ ދަށުން، ކޮމިޓީއަކުން ކުރ  ކަމަކީ ކޮމިޓީގެ  .70
މަސައްކަތ  ގުޅުމެއް ހުރެގެން ކުރ  ކަމަކަށް ވ ންވ ނެއެވެ. އެކަމ މެދު އެއްވެސް ޚިލ ފެއް 

ޗަށް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމ ނީ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ މައް
 ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. ބިނ ޮކށް، 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރ ނެ އުސޫލު 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނެ އުސޫލުތަކުގެ  )ހ( .71
ކަނޑައެޅިދ ނެއެވެ. ގެ ހުއްދައ އެކު ކޮމިޓީއަށް ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންތަފްސީލު، 

އެހެންނަމަވެސް އެގޮތުން ކަނޑައަޅ  އުސޫލުތައް، މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  
 އެއްވެސް އުސޫލަކ  ޚިލ ފުވެގެން ނުވ ނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރެވެމުންދ  އުސޫލަކ މެދު އެއްވެސް ޚިލ ފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  )ށ(  ކަނޑައެޅުން 
އެކަމ ބެހޭ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމ ނީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އެދުމުގެ މަތިން، 

 ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ.
 އަންނަނިވި ބ ރުތައް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކު .72 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވ  

ކޮމިޓީން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތަކ  ގުޅިގެން ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުންނ އި ޢ ންމު  )ހ(  ބ ރުތައް 
 ފަރ ތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމ އި، ރިކޯޑުތައް ހޯދުން.

ކަންކަން، ސަރުކ ރުގެ ކޮމިޓީން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތަކ  ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ  (ށ)  
އިދ ރ ތަކަށ އި ޢ ންމު ފަރ ތްތަކަށް ގޮސް ބެލުމ އި، ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުންނ އި 
ޢ ންމު ފަރ ތްތަކުން ހިންގ  ކަންކަމ  ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، 
އެ އިދ ރ ތަކ  ބައްދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ އެ އިދ ރ ތަކުގައި ލިޔުމުން އެދިގެން 

 މަޢުލޫމ ތު ހޯދުން.
ންޖެހޭ މީހުން ކޮމިޓީން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތަކ  ގުޅިގެން ހ ޒިރުކުރަ (ނ)  

އޭގެ ތެރެއިން ބަޔ ން ނަގަންޖެހޭ މީހުންގެ ބަޔ ން ، ހ ޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމ އި
 ނެގުމ އި، ހެކިބަސް ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ހޯދުން.

ކޮމިޓީން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތ  ގުޅިގެން ފަންނީ ލަފ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންވ   (ރ)  
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. ސެކްރެޓޭރިއެޓްހ ލަތްތަކުގައި އެ ލަފައެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 

މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތަކ އެކު މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމ އި، ލިޔެކިޔުްނ  (ބ)  
 ބަދަލުކުރުން.
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ޖަމްޢިއްޔ ތަކުން ހޯދަންޖެހޭ  މަސައްކަތަކ  ގުޅިގެން ބޭރުގެ ކޮމިޓީން ކުރަމުންދ  (ޅ)  
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. ސެކްރެޓޭރިއެޓްމަޢުލޫމ ތު، 

މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކ  ހަވ ލުކުރ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ، އެކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް  )ހ( .73 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން 
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެކެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް 
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅ ފައިނުވ ހ  ހިނދަކު، އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގައިގެންނުވ ނެއެވެ. 3
މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކުރ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް  )ށ(  

ކޮމިޓީއަށް ބެލެވޭނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ސަބަބު ބަޔ ންޮކށް 
ގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ކޮމިޓީއަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކޮމިޓީއެއް

 ދިނުމަށް، މަޖިލީހަށް ކަނޑައެޅިދ ނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރ ނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓ  )ނ(  

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ ނީވެސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެކަމުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީއަކުން ކުރ  މަސައްކަތެއް  )ރ(  

ހުށަހެޅެންދެން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، އެހެންފަރ ތްތަކަށް ހ މަޮކށްގެން 
 ނުވ ނެއެވެ.

އިދ ރީ 
 މަސައްކަތްތައް 

 ކޮމިޓީތަކުގެ އިދ ރީ އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް ކޮށް، ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވ  ފަންނީ ލަފަޔ އި .74
 ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ.ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ، 

 
 އެހެނިހެން ކަންކަން  .11

މެންބަރުން 
 އިސްތިޢުފ  

މެންބަރަކު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފ  ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ  )ހ( .75
 ލިޔ ނީއެވެ.ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން އަށް ސަބަބު ބަޔ ންޮކށް 

ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. ފަރ ތުން ޤަބޫލުކުރ ނީ، ޕ ޓީގެ މިފަދަ އިސްތިޢުފ   )ށ(  ދިނުން 
އެގޮތުން ހުށަހަޅ  އިސްތިޢުފ  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ޤަބޫލުކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި 

 ޤަބޫލުކުރިކަން އެމެންބަރަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވ ނެއެވެ.
    

މީ ޗެއަރޕަރސަންގެ އެންގުމުގެ އުކިޔ ނީ ޤަ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އަށް  .76 ޖަލްސ އަށް ކިއުން 
ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން ނެތް ޙ ލަތެއްގައި ޖަލްސ އަށް މަތިން 

 ކިޔ ނީ ޕ ޓީގެ ރައީސްގެ ގެ އެންގުމުގެ މަތިން ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ. 
މެންބަރުކަމުން 

ވަކިވުމުން ހުށަހެޅޭ 
 ކަންކަން ބ ޠިލުވުން 

މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ކަމެއް ހުށަހަޅ ފައިވަނިޮކށް، އެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން  .77
 ވަކިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބ ޠިލުވ ނެއެވެ.

 
އިތުބ ރު ނެތްކަމުގެ 

 ވޯޓު 
އިންތިޚ ބު ޮކށްފައިވ  ފަރ ތްތަކ އި އައްޔަންޮކށްފައިވ   ގައުމީ މަޖިލިހުން ޕ ޓީގެ މަގ މުފުރ  ތަކަށް .78

ފަރ ތްތަކ  މެދު އިތުބ ރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ. އެގޮތުން 
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އިތުބ ރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނީ މަޖިލީހުގެ 

 ށް ސޮއިކޮށްފައިވ  ލިޔުމަކުންނެވެ. އެކަމަށް ތ އީދުކުރ  ކަމަ
މެންބަރުން 
މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތަށް 
 ހ ޒިރުވުން 

ހުއްދަދީފައި ނުވ ހ ހިނދަކު، މެންބަރުން  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންމިގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  .79
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށ އި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ ތަކަށް ހ ޒިރުވުމަކީ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ 

 ކަމެކެވެ.
 

ދިމ ވ  ސަބަބަކ ހުރެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  )ހ( .80 ސަލ ން ބުނުން 
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ހ ޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން، އެޖަލްސ އެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް މެންބަރަކަށް 
 ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އަންގަންވ ނެއެވެ.ފެށުމުގެ ކުރިން 

މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ  )ށ(  
ނުވަތަ އެކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔ ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލ ންބުނ  މެންބަރަކު، އެޖަލްސ ގެ 

 ހ ޒިރީގައި ފ ހަގަކުރ ނީ ސަލ މުގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މި މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ އިދ ރ އަށް ނ ންގައި، ނުވަތަ  )ނ(  

ޖަލްސ އަކަށް މިގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ 
ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހ ޒިރުނުވ ނަމަ، ކަމ ގުޅޭ ޔައުމިއްޔ ގެ ހ ޒިރީގައި 

 އެމެންބަރަކު ފ ހަގަކުރ ނީ ހ ޒިރުނުވ  މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މަޖިލީސް ކުރ  
މ ލަމަށް ޢ ންމު 

 ވެއްދުން  މެންބަރުން 

މަކަށް ޕ ޓީގެ ޢ ންމު މަޖިލީސްކުރ  މ ލަ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއް އަޑުއެހުމަށް   .81
މަޖިލީހުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ  ޤައުމީ ވެއްދޭނެ އުޞޫލުކަނޑައަޅ ނީ، މެންބަރުން 

އެހެން މީހަކު ވެއްދޭނީ ޤައުމީ ފިޔަވައި  ސް ޖަލްސ އަކަށް ޕ ޓީގެ މެންބަރަކުއެއްވެ
 ޗެއަރޕަރސަންގެ ޚ އްޞަ ހުއްދައެއް ލިބުމަށް ފަހުގައެވެ.

 
އިޞްލ ޙު  ގަވ އިދަށް 
 ގެނައުން 

 

82. 
 
 

 )ހ(
 
 )ށ(

މި ޤަވ އިދަށް އިސްލ ޙު ގެނެވޭނީ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން 
 ފ ސްޮކށްގެންނެވެ.

އަސ ސީ ޤަވ ޢިދަށް ގެންނަބަދަލުތަކ  އެއްގޮތަށް މި ޤަވ ޢިދު އިޞްލ ޙް 
 ކުރަންވ ނެއެވެ.

 
ގަވ އިދުގައި 

 ނެތްކަމެއް ދިމ ވުން 
 )ހ( .83

 
 ޤައުމީ މިގަވ އިދުގައި ބަޔ ންޮކށްފައިނުވ  ކަމެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ބަލ ނީ 

 މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުންނ އި، ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވ  އުސޫލުތަކުން، އެކަމަށް 
 އެއްވެސް ހައްލެއް ފެނޭތޯއެވެ. 

ބައެއް ކަމުގައި،  މި މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  ނިންމުން މިގަވ އިދުގެ  (ށ)  
 އެހިނދުން ފެށިގެން ބެލެވޭނެއެވެ.

 
މެންބަރުކަން 

 ވަކިވުން 
މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވ ނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި   .84

 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠު އެމެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ނެތް ޙ ލަތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ ތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒ މުތައް ހަމަޖައްސައި، މަޖިލީހުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ  )ހ( .85 އަމީން ޢ ންމު 

އަންގ  ގޮތެއްގެމަތިން އަމީން  ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންހުރިހ  ކަމެއް ބަލަހައްޓ ނީ 
 ޢ ންމެވެ.

ވ ނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އެއްގައި މަޖިލީހަށް އިއްވަންޖެހޭ އެންމެހ  އިއްވުންތައް އިއް )ށ(  
ގެ އިރުޝ ދުގެ މަތިން، އަމީން ޢ ންމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން
ހުށަހެޅުންތަކ އި، އިޞްލ ޙުތަކ އި، އެނޫންވެސް މައްސަލަތަކ އި، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ 
 އަންގ  ލިޔުންތަކ އި އެންގުންތައް ހިމެނެއެވެ. ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން

 -އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވ ހ  ހިނދަކު:މިގަވ އިދުގައި  .86 މ ނަ 
"ކަންކަްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައ އި، މަޖިލީހުން ގޮތެއް   

އެންމެހ   ނިންމަންޖެހޭ ޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ
 ކަމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުން "ކޮމިޓީ   
 ކަނޑައަޅ  ކޮމިޓީތަކުގެ ޤ ނޫނީ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ.
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ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ "ގަވ އިދު" ނުވަތަ "މިގަވ އިދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   
 އިދަށެވެ.ގަވ  ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހިންގ  

އަމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ "އަމީން ޢ ންމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   
 ޢ ންމަށެވެ. ނުވަތަ އޭނ  ކުރ  ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސ  މީހުންނެވެ.

މީ މަޖިލީހުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ ޤައު "މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   
މެންބަރުންނަށެވެ. އެއް މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވ ގޮތަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ކަންކަމުގައި ޖަމްޢު 
މ ނަވެސް ދޭހަވ ޮގތަށެވެ. އަދި ޖަމްޢުޮކށް ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ކަންކަމުގައި މުފްރަދު މ ނަވެސް 

 ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ.
ނުވަތަ މިގަވ އިދުގެ ކަމ ބެހޭ  ގަވ އިދުގެ އަސ ސީ "މަސްދަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   

 މ އްދ އަށެވެ.
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ ޤައުމީ " ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން"  

 ޗެއަރޕަރސަން އަށެވެ. 
 ޤ ނޫނީ ޖަލްސ އަކަށެވެ.ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ "ޖަލްސ " ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،   
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީ އަށެވެ. "ޕ ޓީ"  
"ސެކްރެޓޭރިއެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީގެ އަސ ސީ   

 ގަވ އިދުގައި ބުނެފައިވ  ސެކްރެޓޭރިއެޓަށެވެ.
 
 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  30ޤައުމީމަޖިލިހުގެ ގައިބޭއްވި  2007މ ޗް  14ޤަވ އިދަކީ  ނޯޓް: މި 
 ފ ސްކޮށްފައިވ  ޤަވ އިދެކެވެ.

 
ވަނަ މ އްދ އަށް )ހ(  82ގަރ ރަކުންވަނީ މި ގަވ އިދުގެ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  52ނޯޓް: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 

 )ށ(ގެ ގޮތުގައެވެ. އިބ ރ ތްވަނީ މިމ އްދ ގެ އޮތް ކުރިން ވަނަ މ އްދ ގައި  82އިތުރުކޮށްފައެވެ. 
 


