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ޤައުމީ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ 
 (31)ގޮތް 

     ( 81) )ހ( ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން
)ށ( އެމްޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ 

 ނައިރު ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އޮން
 ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރުންގެ

މަޖްލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 
 މެންބަރުން

 (38))ނ(  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން 
)ރ( ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ސެކެޓޭރިއަޓްގެ 

 ރައީސުން
 (62))ބ( ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން. 

އާއި  ،(84) )ޅ( ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު )އިދާރީ(
 (86) ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު )މާލީ(

 (48) އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ރައީސް)ކ( 
 (51) )ކ( ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް

)އ( އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ 
 (54) ރައީސް

 

 (23މާއްާދ ) ކޮންގްރެސް
 (31)( ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން. )ހ

، (42) )ށ( މާލިއްޔަތާއި ޗަންދާ ކޮމިޓީއާއި

ކެމްޕޭނު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރޝިޕާއި 
 (45) މެންބަރުން

)ނ( އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ 
 (48) މެންބަރުން

)ރ( ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ 
 (51) މެންބަރުން

)ބ( ޕްރޮވިންސް ތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބު 
 (60) ރައީސުން

 އިބު ރައީސުން)ޅ( ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނަ
(62) 

 (71) )ކ( ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ ރައީސް
)އ( މަގުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ ގޮފީގެ ރައީސްއަށް 

ކޮންގްރެސްއަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ 
 ގޮފީގެ ނާއިބު ރައީސް.

 )ވ( ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން
 )މ( ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ވަޒީރުން 

ނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ )ފ( އިސްލާމްދީ
 (54) މެންބަރުން

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ   ޓޭރިއަޓް ރެސެކް ޕްރޮވިންސް)ދ( އިސްތިއުނާފުގެ ފަ
 ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް ( ހ)

 ރައީސް )ށ( ޕްރޮވިންސްގެ ނައިބު 

 (62) ދާއިރާތައް
 (64) މަޖިލިސް ދާއިރާގެ( ހ)
 (66) ކޮމިޓީ ހިންގާ ދާއިރާގެ( ށ)
 (71) ގޮފިތައް ދާއިރާގެ( ނ)

 (ދާއިރާ 77) ދާއިރާތައް

 (5*77ބަރުން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން )އިދާރީ މެމް 5
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 (35) ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ

 (81))ހ( ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަން 
)ށ( އެމްޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ 

ހަވާލުވެ އޮންނައިރު 
ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރުންގެ 
 05މަޖްލީހުން އައްޔަން ކުރާ 

 ވަޒީރުން.
)ނ( ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ރައީސުންގެ 

މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން ހޮވޭ އެއް 
 ( ރައީސް 1)
އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ )ރ( 

ރައީސްއާއި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ 
 ން ނައިބު ރައީސު

ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ޕާޓީގެ )ބ( 
ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން 

 އ( 25)ރައީސުން  06އިންތިޚާބުކުރާ 
 ،(84))ޅ( ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު )އިދާރީ( 

އާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު )މާލީ( 
(86) 

 (48))ކ( އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ރައީސް 
 (51))އ( ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް 

)ވ( އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ 
 (54)މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 (88))މ( އަމީން އާންމު 
)ފ( ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ 

މެދުގައި ނަގާ މުގައްރިރުންގެ 
 މުގައްރިރުން  (06)ވޯޓަކުން ހޮވޭ ހަ 

 

 ( 58) ސެކެރެޓޭރިއެޓް ޕާޓީގެ
 (88) އާއްމު  އަމީން (ހ)

 (91) ތަރުޖަމާން އިސް (ށ)

 ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް (ނ)
 ޖެނެރަލް ރަޖިސްޓްރާ( ރ)
 ސެކެރެޓަރީ ކޮމިޓީތަކާބެހޭ ދާއިމީ (ބ)
 .ސެކެރެޓަރީ ކުރުމާބެހޭ އިންތިޒާމް (ޅ)
 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް (ކ)
 މަޤާމްތައް  އިދާރީ އެހެނިހެން (އ)

 (99) ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް
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ބެހޭ އި ވެލްފެޔާއާޞިއްޙަތާ.5

 ކޮމިޓީ
 މީޑިއާ ކޮމިޓީ .6
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާބެހޭ .7

 ކޮމިޓީ
މަސައްކަތާ އިޖްތިމާޢީ .8

 ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި .9 ދަ

ޤުދުރަތީ ވަޞީލަްތތަކާބެހޭ 
 ކޮމިޓީ

 ގެދޮރާބެހޭ ކޮމިޓީ.10
 ޤާނޫނީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ .11
 އިންތިޒާމް ކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީ .12
ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތް .13

 އެކުލަވާލުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީ.14
 ދަތުރުަފތުރާބެހޭ ކޮމިޓީ.15
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