
 
 
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ގެނާފުއުއިސްތި ޓިކް ޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެދިވެހިރައްޔިތުންގެ  )2012/1 (ވާއިދުގަ ފަ
 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު
 ޢާންމު ކަންތައްތައް

 
ނޑިޔާރު ގެނާފުއު އިސްތިޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހިރައްޔިތުންގެވާއިދަކީ ގަމި )ހ(  ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން އު ގޮތާއި، އިސްތިހުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނޭމަޖިލީ ނާފް ފަ
ނޑިޔާރު ނާފުއުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، އިސްތިމަލުއަމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި   ފަ

 . ވާއިދެވެގަމަޖިލީހާބެހޭ އެެހން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ 
 

 .1 ތަޢާރަްފ

 ގެފުނާއުއިސްތި ޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ "ވާއިދަށް ކިޔާނީ ގަމި  )ށ(
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ   . ވެއެ" ވާއިދުގަފަ

 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަކީ ޕާޓީގެ އަސާސީ އުނާފުގެއިސްތި ވާއިދުން ބާރު ލިބިގެން ގަ ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްއުނާފުއިސްތި. ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ ޔަތާއި  ފަ
 . ބާރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 

ނޑިޔާރު  އިސްތިުޢނާފް ފަ
ުހެގ މަޖިލީ

 މަސްއޫިލއްަޔތާިއ ބާރު

2. 

ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 116ވާއިދުގެ ގަޕާޓީގެ އަސާސީ  )ހ(
ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު މެމްބަރަކު ޝަކުވާއެއް 
، އިސްތިޢުނާފް ކުރަން ބޭނުންވާ ހިނދު، މިފަދަ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތް ނިންމުމާއި

 .ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުން
 

ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 116ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  )ށ(  
ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު މާނަކުރުމާމެދު އުފެދޭ ހުރިހާ ދެބަސްވުންތަކަށް 

 .ޙުކުމްކުރުން
 

 
1



 ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ގައި) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 115ވާއިދުގެ ގަޕާޓީގެ އަސާސީ  )ނ(  
މާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ނިން

 .މައްސަލަ ބަލައި، ގޮތެއް ނިންމުން
 

ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 119ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  )ރ(  
 .ންޤައުމީ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިންގު

 
ނޑިޔާރު  އިސްތިުޢނާފް ފަ
 މަޖިލީުހެގ އިްޚިތޞާްޞ

ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ކަން އޮތްގޮތާމެދު ޚިލާފު އުފެދޭ މުހިންމު މައްސަލަތަކުގައި،  .3
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ލަފައަކަށްއެދި  ހުށަހަޅާ ޕާޓީގެ ގުނަވަނަކުން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ތިޞާއްސަލައަކާމެދު ލަފާ ދިނުމުގެ އިޚްމަ ޞް އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 
 

 ދެވަނަ ބާބު
 ްނުޅމައްސަަލ ހުަށހެ
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މައްސަަލ ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .4 މައްސަަލ ހުަށހެުޅްނ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ރުކުރެވިފައިވާ ގައިވާ ފޯމު ނުވަތަ އެ ފޯމުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާ) އެކެއް( 1 ޖަދުވަުލ

މި ފޯމު، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން . ލިޔުމަކުން، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްއަށެވެ
ނޑައަޅާ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  .ކަ

 
މައްސަލަ ހުށަަހޅާއިރު، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ުހރިހާ ލިޔެކިޔުާމއި،  )ށ(  

 .ލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެމައްސަ
 

މައްސަަލ ހުަށހަަޅންޖެޭހ 
 މުްއދަުތ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން ބަާލނީ، މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު  .5 އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 ތެރޭގައި ގެ ދުވަހ90ު ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ތާރީޚުން

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ  . އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 

މަސްލަޙަުތ ިހމެޭނ 
 ފަރާތްަތއް ަބިއެވރިުވްނ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މަސްލަޙަތެއް ހި .6 މެނޭ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ތު އޮތްގޮތް ބަޔާންކޮފަރާތަކުން، އޭނާގެ މަސްލަޙަ ށް، އިސްތިއުނާފު ފަ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ހުއްދައާއެކު މައްސަލައިގައި 
ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ޅުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރިކޯޑުތައް ހުށަހެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 
2



ބަދަލުަގއި ާޙޟިުރވާެނ 
 ފަރާތެްއ ަޢއްަޔްނކުރުްނ

މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ބަދަލުގައި  .7
ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮއްފިނަމަ، އެ ފަރާތް ޢައްޔަންކުރެވުނުކަމާއި، އެކަން 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޤަ އަދި، . ބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ޢައްޔަންކޮއްފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
ތަ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވާން އެދޭނަމަ، ނުވަ

ބަދަލު ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އޮތުން ބާތިލުކުރަން އެދޭނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުނާފުގެ 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ މިގޮތުން ބަދަލުގައި ހާޟިރުވުމަށް . ފަ

 .އައްޔަންކުރާންވާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ
 

 ވަކީލަކު ައއްަޔްނކުރުްނ
 

 ކުން މައްސަލައިގައި ވަކާލާތުކުރާނޭ ފަރާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަމައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ .8
އެކަން އެފަރާތުން  ޢައްޔަންކުރެވުނުކަމާއި، އެފަރާތެއް، ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ . ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 ވަކީލުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކީ . ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެއައްޔަންކުރާންވާނީމިގޮތުން 

 . ޤާނޫނީ ވަކީލެއްކަމުގައިވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ
 
 ) ހ(

 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ، އެ މަޖިލީހުން  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ނޑައަޅާނީ، އިސްތިޢުނާފުގެ ބެލޭނެ  މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ނޑައަޅާ،  އަޣުލަިބއްޔަތުން ފަ މަޖިލީހުގެ އެ އެކަމަށް ކަ

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެޭވ ) ތިނެއް (3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
ނީ ވަކީލް ޤާނޫ) އެކެއް (1މި ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން  . ކޮމިޓީއަކުންނެވެ
 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުނޫން 40 އަދި މިކޮމިޓީއަކީ މި ގަވާއިދުގެ .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ކޮމިޓީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ
 

 ަފނޑިާޔރު ގެއިސްތިުޢނާުފ
 މައްަސލަ ށްމަޖިލީަހ

 ބަލައިަގތުްނ

9. 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ، އެ މަޖިލީހުން  )ށ( އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ާރތަށް ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްނަމަ، އެކަން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ މިގޮތުން ދޭ . އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން ބެލެން ނެތް  ލިޔުމުގައި، އެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ސަބަބު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ، އިސްތިޢުނާފުގެ ަފނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ 

ނޑިޔާރު މަ ނޑައަޅާ އިސްތިޢުއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ ނާފުގެ ޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަމަށް ކަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެން  .ބަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެފަ

 
 ހުަށހަާޅ މައްސަަލ

 ތަރުތީުބން ބެުލްނ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން މައްސަލަ ބަލާނީ މައްސަލަ  .10  . ތަރުތީބުންނެވެހުށަހަޅާއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
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ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމެޭނ  ) ހ( .11 މައްސަަލއިެގ ަދްފތަުރ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 .ދަފްތަރެއް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ  ) ށ(  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ"ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  " ފޯމް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފަ

 .ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދޭންވާނެއެވެ
 

މައްސަަލ ހުަށހެުޅނުކަން 
މައްސަަލ ރަްއުދާވ 

 ެއްނގުްނފަރާތަްށ 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާ .12 އި، އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނުވަތަ ފަރާތްތކަށް  ފަރާތަށް އެފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ މައްސަލަ ރައްދުވާ

 .އެވެފޮނުވަންވާނެ
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  .13މައްސަަލއަްށ ަޖާވބުދިުންނ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޖަދުވަުލ ޖަވާބުދޭންވާނީ މިގަވާއިދުގައި އެކަ  ގައިވާ ފޯމު ނުވަތަ އެ 2މަށް ކަ

 .ފޯމުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ
 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު،  )ހ( .14 މަޢުލޫާމތު ސާފުުކރުްނ
ތްތަކަށް އިސްތިޢުނާފުގެ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ދިނުމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން އެންގިދާނެއެވެ  .ފަ
 

ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ )ށ(    މުގައިރުސާބިތުކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް ފަ
ނޑެކެވެ މަދަނީ ގެންގުޅޭނީ  .މިންގަ

 
މައްސަަލއާ ގުިޅެގން 
ހުށަހަާޅ ކަްނތަްއަތއް 

 ސާބިތުކުރުްނ
 

ނޑިޔާރު .15  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 . އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

މީހުްނ ޙާިޟރުުކރުމާއި، 
ހެކި ޯހދުާމއި، ެހކިންނާ 

 ސުވާލުކުުރްނ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން  .16 އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ރުމާއި، ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި، އަދި މިނޫން ގޮތަކުންވެސް ޙާޟިރުކު

މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް ހޯާދ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ  . އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހާޟިރުުވމަށް، ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް، ނުވަތަ އިސްތިޢުނާފުގެ  .17 އެްނގުްނތަކަށް ަތބާވުްނ ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންމެހާ އެންގުންތަކާއި 
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ންގުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް އަމުރުތަކަށް އެ އެ
 . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 
ވާހަަކދެއްކުުމގެ ުފރުސަތު 

 ދިުންނ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .18 އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 
ނޑަ އަޅާ އެހެން މީހަކު ބޭނުންކޮއްގެން ވާހަކަދެއްކުމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކުން ކަ

 . މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ
 

 ތިންވަނަ ބާބު
 މައްސަަލތަްއ ބަަލއި ނިްނމުްނ

 
މައްސަަލ ިނންުމުމގަިއ 

 ރިޢާަޔތްކުރަްނޖެޭހ
 ކަންތަްއތަްއ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން މައްސަަލތައް ނިންމުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ  .19 އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ރައްކާތެރިކޮއްދެވޭނެ ގޮތްތަކަށާއި، ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށާއި، ދެ ފަރާތުގެ އާންމު ހައްގުތައް 

 ންތަކުގެ މަސްލަހަތަށާިއ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނ23ަޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 
 .އަދި، ޕާޓީގެ އާންމު މަސްލަހަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 
އަވަްސގޮެތްއގަިއ ބަލަންާވ 

 މައްސަަލ
 ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގާ ބޭ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގާއި އިންތިޚާބުތަކަށްބަރަކަށް ލިޕާޓީގެ މެން .20

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެ ޭޅ މައްސަލަތައް އިސްތިޢުނާފުގެ ގުޅޭގޮތުން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން އަވަސްގޮތެއްގައި ބަލަންވާނެއެވެ   .ފަ

 
މައްސަަލ ބަލާ ަމޖިލީހަްށ 
ޙާޟިުރވާ ަފރާތްަތކުގެ 

 ބަޔާްނނެުގްނ
 

އަދި .  ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ހާ .21
ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ، ލިޔުމުގައި ނުގެ މައްޗަށް، ތައްޔާރުކުރެވޭރެކޯޑް ކުރެވުނު ބަޔާ

 .ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެއިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި މައުލޫމާތާއި 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ،  .22 މައްސަަލ ިނންުމްނ ޕާޓީގެ އަސާީސ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
މައްސަލަ ބަާލ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނުވަތަ ތިން، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ

 .އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރަޢުޔަށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  .23 ވަުގތީ އަުމުރ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެ މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރެފި

މަސްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް  ފެނިއްޖެނަމަ، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ތީ އަމުރު ނެރުނު ސަބަބާއި، އަމުރުގެ ވަގުތީ އަމުރުގެ ލިޔުމުގައި، ވަގު. ލިބިގެންވެއެވެ
ތަފްސީލާއި، އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތާއި، އަމުރު ނެރުނު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި 
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 .ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން،  .24 މައްސަަލއިެގ ިރޯޕޓު   10އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ 

 މި .ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 
ރިޕޯޓުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، 

 އްސަލައިގެ ނަންބަރާއި، މައްސަލަ ހުށަެހޅި ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚާއި،މަ
 ނިންމުމަށް ވާސިލްީވ މައްސަލަ،  މަޖިލީހުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތާއިމައްސަލަ ބެލި

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ސޮއިކޮއްފައި ، ސަބަބުތައް ހިމަނައި
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

އިެގ ޚުާލސާ ސަަލމައް
 ރިޕޯްޓ 

ނޑި .25  ޕާޓީގެ ޔާރު މަޖިލީހުން ބަލާ މައްސަަލއިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓްއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
  .ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 
މައްސަަލ ައނބުާރ 

 ގެްނދިުއްނ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްސަލަ  .26 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ނޑިޔާރު  އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ލިޔުމުން އެކަން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 . މަޖިލީހަށް އަންގައި، މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ

 
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު
 ޮކމިީޓމައްސަަލ ބަލާ 
 

 ޮކމިޓީމައްސަަލ ބަލާ 
 އެކުލެިވގެްނާވގޮްތ

ގެ މައްސަލައެއް އަޑުއެހުމަށް އިސްތިޢުނާފުގެ އިސްތިޢުނާފް) ހ (119އަސާސީ ޤަވާއިދު  .27
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންކުރެ، މަދުވެގެން   މެމްބަރުން، އިސްތިޢުނާފުެގ )ތިނެއް (3ފަ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވަންވާނެއެވެ  ކޮމިޓީގައިއިސްތިޢުނާފްގެ މައްސަލަ ބަާލ . ފަ
 . ންވާނެއެވެޤާނޫނީ ވަކީލް ހިމަނަ) އެކެއް( 1މަދުވެގެން 

 
މައްސަލަބަާލ ަމިޖލީހުެގ 
 މެމްބަުރން ަކނަޑއެޅުްނ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް ބަލާނެ މެމްބަރުން .28  ގެ ކޮމިޓީއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ ނޑައަޅާނީ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ  .ކަ

 
މައްސަަލ ބަލާ ަމޖިލިސް 
 ބާއްާވނެ ތާރީާޚއި ގަިޑ

ނޑައަޅާނީ، މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިޓީގެއްސަލަ ބަލާ މަ .29  އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި ކަ
 . މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެމްބަރެވެ

 
މައްސަަލ ބަލާ ަމޖިލިސް 

 ހުޅުވާެލވިަފއިުވްނ
ނީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، އިސްތިޢުނާފުގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާ .30

 . ހަމައެކަނި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް އެކަހެރިކޮށެވެ
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 ފަސްވަނަ ބާބު
ނޑިޔާރު މަޖިީލހަްށ މީހުްނ   ރުުކުރމުަގއި ަޢމަލުކުާރނެޮގްތޒިޙާއިސްތިުޢނާފް ފަ
 

 ަފނޑިާޔރު ގެއިސްތިުޢނާުފ
މަޖިލީަހށް ާޙޟިުރވުަމށް 

 އެްނގުްނ
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް  .31 ހުށަހަޅާ މައްސަަލއަކާ ގުޅިގެން އިސްތިޢުނާފުގެ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މީހަކު ާޙޟިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް  ފަ

) ތިނެއް( 3ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 
ނޑިދުވަހުގެ ކުރިން އިސްތި ލިޔުމުން ޟިރުވުމަށް ޔާރު މަޖިލީހަށް ޙާޢުނާފުގެ ފަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފް  އޮންނަންވާނީ އަމުރު އަންގާ ޙާިޟރުވުމަށް މަޖިލީހަށް ފަ
 ،އެޑްރެހާއި ،ނަމާއި ފަރާތުގެ ބޭނުންވާ ރަންހާޒިރުކު މިލިޔުމުގައި. ލިޔުމުންނެވެ

 ހާޟިރުވަންޖެހޭ ބާވަތާއި ސަލައިގެމައް އަދި ތަން އާއި ގަޑި ތާރީޚާއި ވާންޖެހޭރުހާޒި
 މުގައްރިރުގެ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަބަލާ މިލިޔުމުގައި އަދި. ވާނެއެވެބޔާންކުރަން ހައިސިއްޔަތު

 ގައި 2 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ  ނަމޫނާ މިލިޔުމުގެ.  އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ ސޮއި ނަމާއި
 .ވާނެއެވެ

 
 ަފނޑިާޔރު އިސްތިުޢނާުފގެ

 ވުްނާޙޟިުރ މަޖިލީަހށް
ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ .32  އެއަމުރުގަިއ ލިބުމުން އަމުރު ޙާޟިރުވުމުގެ މަޖިލީހަށް ފަ

 .ހާޟިރުވާންވާނެއެވެ ލިބޭފަރާތުން އަމުރު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 
ނޑިޔާރު ޢުނާފުގެއިސްތި ) ހ(  އެއަމުރުގައި ،އަމުރުލިބުމުން ހާޟިރުުވމުގެމަޖިލީހަށް  ފަ

  .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ އަމުރު ރައްދުވާފަރާތުން ގަޑިއަށް ތާރީޚާއި ޔާންކޮށްފައިވާބަ
 

 ނުވަތަ ހަވާލުނުވިނިމަ އަމުރާއި އުޒުރެއްނެތި މަގުބޫލު ހުށަހަޅާފަރާތުން މައްސަލަ )ށ(
 ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައި އި،ފަވެހަވާލު އަމުރާއި
. ލިބިގެންވެއެވެ ކޮިމޓީއަށް މައްސަލަބަލާ އިޚުތިޔާރު ބާތިލްކުރުމުގެ ލަސައެމައް

 މައްސަލަހުށަހެިޅފަރާތަށާއި ބާތިލުކުރިކަން ،މައްސަލަ ބާތިލްކޮށްފިނަމަ މިގޮތުން
 ހުށަހެޅިފަާރތަށް އެމައްސަލަ އަދި. ވެގަންވާނެއެއަން ލިބޭފަރާތަށް މައްސަލަ
 .ހުށައެއްނޭޅެނެއެވެ އަލުން އެމައްސަލަ

 

 އަުމރުގަިއ ޙާޟިުރވުުމގެ
 އަމުުރ ނުަވތަ ނުހިުފން

 އުުޛރެއްެނތި މަޤްބޫލް ލިބި
 ޙާޟިރުުނުވްނ

33. 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަާޅ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ނ( މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ޙާިޟރުވާން އަންގައި، ރައްދުވާ ފަރާތަށް  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ޣައިރު 2 ވިދިވިދިގެން މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި
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ޚާޟިރުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ  .އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 
 ޙާޟިުރވެެވންެންތނަަމ

 ެއންުގްނ ސަބަބު
 އުޒުރަކާލައިގެން މަގުބޫލު ގޮތުގެމަތިން ށފައިވާބަޔާންކޮ ،ލިބުމުންރު އަމު ހާޟިރުވުމުގެ .34

 ކުރިން މިނެޓް 30 ވަގުތުގެ ހާޒިވާންއަންގާފައިވާ ،އެއްމެލަސްވެގެން ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން
 . އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން މައްސަލަބަލާކޮިމޓީއަށް

 
ނޑިޔާރު އިސްތިުޢނާފް  ފަ
 ާޚޟިުރވުުމގެ މަޖިލީަހށް
 ަރއްދުކުުރްނ އަމުުރ

 ނުވަތަ ،ހަވާލުކޮށްގެން އެލިޔުން ފަރާތާއިއެ ސީދާ ރައްދުކުރާނީ އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި .35
 މިގޮތަށް. ފޮނުވައިގެންނެވެ ނަންބަރަކަށް ފެކްސް ނުވަތަ، އެޑްރެހަކަށް އީމެއިލް ދޭ އެފަރާތުން

 އެއަމުރު ފޮނުވުމުން ނުވަތަ ،ސޮއިކުރުމުން ހަވާލުވިކަމުގެ ނުވަތަ، ހަވާލުކުރެވުމުން
 .ބެލެވޭނެއެވެ ވީކަމަށްރައްދު
 

 މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި އިދާރީ އެކަމާއިބެހޭ ރައްދުކުރުމާއި އަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ .36 ފަރާްތ ަރއްދުކުާރ އަމުުރ
ރެޓަރީ  ސެކްޕާޓީގެ ލަފާގެމަތިން މުގައްރިރުގެ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަބަލާ ހިންގާނީ އިންތިޒާމްކޮށް

 .  އެވެޖެނެރަލް
 
 

 ހަވަނަ ބާބު
 ިނހެްނ ކަްނަތއްތަްއއެހެ

 
 ަފނޑިާޔރު ގެއިސްތިުޢނާުފ

މަޖިލީުހެގ ޙުރުަމްތ 
ނޑުްނ  ކެ

ނޑޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް އިސްތިޢުނާފުގެ .37 ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކެ  ފަ
އެފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮއްފިނަމަ، ޕާޓީގެ . ފަރާތަކުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، އެ އަސާސީ ގަވާއިދު ން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
 .ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 
ލިޔެކިުޔންަތއް 
 ބެލެހެއްުޓްނ

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި، ސަބަބުތަކާއި އެހެނިހެން އިސްތިޢުނާފުގެ .38  ފަ
 .  ޒިންމާއެކެވެގެޖެނެރަލްސެކްރެޓަރީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޕާޓީގެ 

 
ނުފޫޒުފޯުރވުަމށް 
 މަސައްކަްތނުކުުރްނ

ނޑިޔާރު މަޖި .39 ލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖި ލީހާއި އެފަރާތާއި އެކު މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ރަސްމީގޮތުން އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ގައި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކާ ސީދާ އްކުރާ މުޢާމަލާތެ
އަދި . ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ވާހަކަދައްކައި، މުޢާމަލާތު ކޮއްގެން ނުވާނެއެވެ

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ނުފޫޒުފޯރުވަން 
 . މަސައްކަތްކޮއްގެން ނުވާނެއެވެ
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މައްސަަލ ނުބެެލޭވނެ 

 މީހުްނ
ނޑިޔާ .40 ލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ރު މަޖިއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

ނޑިޔާރު މަޖުލީހުގެ މެމްބަރަކާ  ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
އްޓެހިކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުން ހުިރ ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ރަ

ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ މެމްބަރަކަށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިއެއް 
 . ނުވެވޭނެއެވެ

 
 ަފނޑިާޔރު ގެއިސްތިުޢނާުފ

މަޖިލީުހގަިއ ަމްއސަލަ 
ބެލުމުަގއި ޭބނުްނކުރާ 

 ބަސް
 

ނޑިޔާރު އިސްތިއުނާފުގެ .41  މި.  ދިވެހިބަހުންނެވެ ރަންވާނީމުއާމަލާތްކު މަޖިލިހުގައި ފަ
 މިނޫންވެސް އދި ،އާއި އަޑުއެހުންތަކުގަ ،ބެލުމުގައާއި މައްސަަލ ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް

 .ދިވެހިބަހުންނެވެ މުއާމަލާތްކުރަންވާނީ ހުރިހާކމެއްގައި

ޤަވާިއދުަގއި ނުިހމެޭނ 
 ކަންކަްނ

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ނިންމާނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮއްފައި ނުވާ ކަމެއް .42
ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ   ނިންމާ މިގޮތަށް. އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 އެވަގުތަކު ނުވަތަ ރައީސް މަޖިލސްގެ އަންގާނީ އިއުލާންކޮށް ޢާންމުކޮށް ނިންމުންތައް
 . މެންބަރެކެވެ ހަވާލުވެފއިވާ ރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ

 
ނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާނަމަ  :މިގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރއްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ] އަސާސީ ގަވާއިދު[
 . ގަވާއިދު އަށެވެ

 . މޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަށެވެކމަށްބުނެފައިއެވަނީ ދިވެހިރއްޔިތުންގެ ޑި] ޕާޓީ[

 .43 ނަކުުރްނމާ

 ވަނަ މާއްދާގައި 23ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ގެ ] ޕާޓީގެގުނަނެއް[
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަންތަކަށެވެ

މި ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އިސްލާހެއް ގެނައުމުގެ  .44 ޤަވާިއދު އިސްލާުޙކުރުްނ
ނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ  . އިޚްތިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 
 . ދުވަހުން ފެށިގެންނެވ2012ެ ޖެނުއަރީ 30މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .45 ޤަވާޢިަދށް ަޢމަލުުކރުްނ

 
------------------------------------- 

 2012 ޖެނުއަރީ 30
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                                                          .1 ޖަދުވަލު...
 

 
ނޑިޔާރު މަޖިލިސް  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 

ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމްމަޖިލީހަށް  ފަ
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .1
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

  
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަރުއައިޑީ ކާޑު ނަމް

  
 ލިޔެކިޔުން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސް ފޯން ނަމްބަރު

  
 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .2
 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
 އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

  
 

 
 މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 
10



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް .3
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް .4

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .5
  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން
  

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު
  

 ލިޔެކިޔުން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސް ފޯން ނަމްބަރު
  
 

  ހަމަޖައްސާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަކީލަކު .6
  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން
  

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު
  

 ލިޔެކިޔުން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސް ފޯން ނަމްބަރު
  
 

 . ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެމި ފޯމުގައި
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި

 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން

 
 :ތާރީޚް
 
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަށް  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚް  :ރެވުނު ތާރީޚްރަޖިސްޓްރީ ކު :އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

  
 :ނިމުނު ތާރީޚް :މައްސަލަ ނަމްބަރު
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 .2 ޖަދުވަލު...

 
ނޑިޔާރު މަޖިލިސް  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

 

ނޑިޔާރު އިސްތިޢުނާފުގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭ ފޯމް ފަ
 

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުމައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭ .1
 

 ތުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭ ފަރާ
 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

  
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު

  
 ލިޔެކިޔުން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސް ފޯން ނަމްބަރު

  
 

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުހުށަހެޅިމައްސަލަ  .2
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
 އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

  
 

 ދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބުމައްސަލަ ރައް
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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  ފަރާތުން އެދޭގޮތްރައްދުވާމައްސަލަ  .3
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .4
  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން
  

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ޑު ނަމްބަރުއައިޑީ ކާ
  

 ލިޔެކިޔުން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސް ފޯން ނަމްބަރު
  
 

  ހަމަޖައްސާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަކީލަކު .5
  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން
  

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު
  

 ން ފޮންވަންވީ އެޑްރެސްލިޔެކިޔު ފޯން ނަމްބަރު
  
 

 .މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި

 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން

 
 :ތާރީޚް
 
 

ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަށް  އިސްތިޢުނާފުގެ ފަ
ނޑިޔާރު މަޖި  :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް :ލިހަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚްއިސްތިޢުނާފުގެ ފަ

  
 :ނިމުނު ތާރީޚް :މައްސަލަ ނަމްބަރު
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