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ތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

 

 (ހ) .1 ތަޢާރުފް 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ  2015/30ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މި ގަވާއިދަކީ

ކުޅިވަރާބެހޭ އި، ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އެކުލަވާލަ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 12ތިންވަނަ ާބބުގެ 

ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގާނެޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިން

 ގަވާއިދެކެވެ.

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ 2015/30އިދަކީ، ޤާނޫނު ނަްނަބރު މި ގަވާ (ށ)  

ވަނަ މާއްދާއިން ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ  22ވަނަ މާއްދާއާއި،  15

 ބާރުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިެދވެ.

މި މަޖިލީހުގެ ނަމަކީ "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް" އެވެ. އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔާނީ  (ނ)  

“National Sports Council”  .ެމިހެންނެވ 

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. (ރ)  

 

ކުޅިަވރާބެހޭ ޤަުއމީ 

 މަޖިލިސް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ަދށުން،  2015/30ޤާނޫނު ަނންބަރު  .2

ވާލުުކރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގެ ދަށުގައި ހަ ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް 

 ވެ. 'ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް' ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެ

 

މަޖިލިސް އެކުލެިވގެްނވާ 

 ގޮތް 

3. 

 

 (އެގާރަ) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 11މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ 
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 (ދޭއް) މެންބަރުން؛ 2ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ  (ހ) 

 ؛(ދޭއް) އަންހެން މެންބަުރން 2މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ  (ށ) 

(އެކެއް)  1އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ  (ނ)  

 މެންބަރު؛

 ؛(އެކެއް) ޤާނޫނީ ވަކީލު 1މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ  (ރ)  

 (ބ)  

 

 

 

 

ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް 

އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް -(ދޭއް) މެންބަރުން އަދި ނޮން  2މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 

 (ދޭއް) މެންބަރުން؛  2 ކުރާތަމްސީލުކުރުމަށް  މިނިސްޓަރު ޢައްޔަން

 މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. 4މި 

ޅާ ހަހުށައޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން  -

ނޑައަޅާ  ނަންތަކަށް ބެލުަމށްފަހު، އޮލިމްިޕކް ކުޅިވަރުތަކުން މިނިސްޓަރު ކަ

 ؛(ދޭއް) މެންބަރުން 2

އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން -ނޮން  -

ތަކުން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު-ޅާ ނަންތަަކށް ބެލުމަްށފަހު، ނޮން ހަހުށަ

ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު  (ދޭއް) މެންބަރުން.  2 ކަ

ނޑައަޅާ  (ޅ)    (އެކެއް) މެންބަރު. 1މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ

 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމުގަިއ ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް  .4 މެންަބރުްނގެ ސިފަަތއް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ؛ސަލާމަތުންހުރި ދިވެހިރަްއޔިތަކު ކަމުގައިވުންބުއްދި  (ހ)  

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ  5ވޭތުވެދިޔަ  (ށ)  

 ؛ފަރާތަކަށް ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާޢީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލީގޮތުން  (ނ)  

 ރަކާތްތެރިވެ އެކަށީގެންވާ ތަޢުީލމު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ަފރާތެއް ކަމުގައިވުން؛ހަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ  2015/30ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ރ)  
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 ޤައުމީ ކުޅީވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ނުވަތަ ފެޑެރޭޝަނެއްގެ ައދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް 

 ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ މެންބަރެއް ކަމުގައިނުވުން.

 

       ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ މީލާދީ  2މިގަވާއިދުގެ  (ހ) .5 މަޖިލީުހގެ ަދއުރު 

 ދުވަހެވެ.(ހަތަރެއް) އަހަރު 4

 މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ،ފަާށނީމަޖިލީހުގެ ދައުރު ގުނަންމި  (ށ)  

 

 ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ގެއްލޭނެއެވެ.  .6 މަާޤމު ެގއްލުން 

 އިސްތިއުފާ ދިނުން؛  (ހ)  

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛ (ށ)  

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން؛  (ނ)  

 މަރުވުން. (ރ)  

 

 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެން  .7 މަާޤމު ހުްސވުން 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.  60

މުތަކަށް މެންބަރުްނ ހަމަޖެއްސުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާހުސްވާ މަ

 ވުޒާރާއިންނެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ  .8 އިސްތިޢުފާ ިދނުން 

 ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމުން އެ މަޤާމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދީފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

 

މެންަބރުކަުމން 

 ވަކިކުރުން 

    ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިްނ  .9

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމުކުރާ  4މި ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް  (ހ)    

 ސިފައެއް އުނިވުން؛

 ނިހާއީ ޙުކުމަކުން އިފުލާސްކުރުން؛ (ށ)

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި  (ނ)     

 އިހުމާލުވުން.

 

ކުޅިަވރާބެހޭ ޤަުއމީ 

މަޖިލީުހގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ވަަނ  13(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ާބބުގެ  2015/30ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .10

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 

އޮނަރޭރިއަމެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންަންށ  މަޖިލީހުގެ ޝަރަފާއި ހައިބަުތ ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ .11 އޮނަޭރރިައމް 

   ަމހަކު  ،ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުންސް(ފަ 500/-ދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުްނ، ކޮންމެ ަބއްދަލުވުމަކަށް 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުްނނަށް އޮނަރޭރިއަމެއް ދެވޭނެއެވެ.  3000/-

ނޑައެޅިފައިވާހާޒިމަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބައްދަލުވު  ރުނުވެވިއްޖެނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމަށް ކަ

 ފައިސާ އެ މެންބަރަކަށް ނުދެވޭެނއެވެ.

 

އަިމއްލަ މަޞްލަަޙތެއް 

އޮތްކަެމއް ނުވަތަ 

މަްއސަލަެއއް ބެލުުމގައި 

 ބަިއވެިރނުުވން 

ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދައުރެއް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެްއގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުަވތަ  .12

ހިނުދ، އެކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގަިއ، މައްސަލައެއް، މަޖިލީހުން ަބލާ އޮތްކަމެއް ނުވަތަ

މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެންނުވާެނއެވެ. އަދި މަޖިލީހުން ބަާލ  އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ 

ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމެއްކަން ނުވަަތ  މައްސަލައަކީ، މިފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް

މައްސަލައެއްކަން ކުރިން އެނގިފައިނެތް ނަމަވެސް އެކަން އެނގޭހިނދު، އެކަން މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު ތަނާޒުުލ  ރިޔާސަތަށް އެންގުމާއެކު، އެކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލުމުން އެ

 ވާންވާނެއެވެ.

 

މަޖިލީުހގެ ސިޔާަސތު 

 އެކުލަވާލުން 

ނޑައަޅަންވާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  .13 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިްނގާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތު ކަ

    ގޮތުން ސަރުކާރުން ބެހޭ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) އާއި، އަދި ކުޅިވަރާ 2015/30

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ވަގުތަކު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ އެ
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ޖަމްިޢއްޔާތަާކއި ޤަުއމީ 

 މަޖިލީހާ ޮއންނަ ުގޅުން 

ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮްށ  ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ބަލައި، އެ  .14

ބެހޭގޮުތން ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، ފަންނީ އަދި އިދާރީ އިރުޝާދު  ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާ

 މަޖިލީހުން ދޭންވާނެއެވެ.

 

އި  މަޖިލީުހގެ ރަީއސާ 

 މަޖިލީުހގެ ނަިއބުަރއީސް 

 

15. 

 

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މިނިސްަޓރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓް ސް ކަ

ރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ މެދުގަިއ ނެގޭ ޯވޓަކުން މެްނބަރުން ޢައްޔަންުކރާ ނައިބު

 ފަރާތެކެވެ. 

 

މަޖިލީުހގެ 

 ބަްއދަލުވުްނތައް 

 މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްެގވެސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. (ހ) .16

ލަހައްޓަވާނީ ިރޔާސަތު ބަ ،މަޖިލިހުގެ ރައީސަށް ޖަލްސާަގއި ބައިވެރިވެވެންނެްތނަމަ (ށ) 

 ރައީސެވެ.މަޖިލިހުގެ ނައިބު

(ހައެއް) މެްނބަރުން  6ބޭްއވޭނީ މަދުވެގެން މަޖިީލހުގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް  (ނ)  

 ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭެނއެވެ. (ރ)  

 

 

ިތބި  ރުވެމަޖިލީހުގެ ބަްއދަލުވުމަށް ހާޒި ،މަޖިލީހުން ިނންމާ ނިންުމންތަްއ ނިންމަންާވނީ (ހ) .17 މަޖިލީުހގެ ނިންުމންތައް 

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

ހަމަހަމަާވނަމަ،  ދެފަރާތަްށ ލިިބފައިވާ ވޯޓު ،މަޖިލީހުން ކަމެއް ިނންމުމަށް ޯވޓު ނަގާއިރު (ށ)  

 ދިނުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ކާސްޓިންގ ވޯޓު

 

މަޖިލީުހގެ 

 ސެކްރެޓޭިރއަޓް 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އެންެމ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް، އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންެމހަިއ  .18

ނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަ ފުން އެކުލެޭވ ކަންކަން ކުރުމަށް، ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ

 ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ސެކްރެޓޭރިއަޓެއް
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 ،މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ އަހަރަކު .19 މަޖިލީުހގެ ބަޖެޓު 

އިވާ މުއައްސަސާއިން ވާލުކުރެވިފަހަ ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުަމށް 

ނޑައަޅާ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.   ކަ

 

އަހަރީ ިރޕޯޓާއި 

 ފައިާސގެ ރިޕޯޓު 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަކާއި،  .20

ހުން ތަފުސީލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީމަޖިލީހުގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ 

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަޒީރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ރީނަވަ ފާސްކޮށް، ހިނގާ އަހަރުގެ ޖަ

 

މަޖިލީުހގެ ރަީއްސގެ 

ޒިންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .21

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން؛ (ހ) 

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުްނ؛ (ށ) 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ ފުށުނާރާޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހިްނގުން؛ (ނ)  

ކަްނތައްތަްއ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ މަޖިލީހުން ނިންމޭ  (ރ)  

 ގޮތުގެމަތިން ނިންމުަމށް ބާރުއެޅުން؛

ދޭންޖެޭހ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކޮށް (ބ)  

 ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެ

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުެގ  2015/30ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ޅ)  

ނޑައެޅިފައިވާ ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 13 މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ކަ

 ފަރާތްތަކުން އެކަންކަން ކުރުވުަމށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

ފަދަ މަސައްކަތްތައް  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުންއަހަރީ، ބަޖެޓާއިމަޖިލީހުގެ  (ކ)  

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމުން.  ކަ

 

މަޖިލީުހގެ 

ަރއީްސގެ ނައިބު 

ޒިންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު .22

ސް ހިންގުމުގަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ވާއިދު ބަޔާންކުރާގޮތަށް މަޖިލިމަޖިލީހުގެ ގަ (ހ) 

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި މަޝްވަރާދިުނން؛
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މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ  (ށ)  

 ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބައިވެރިވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  (ނ)  

 ބެލެހެއްޓުްނ؛

ނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  (ރ)   މަޖިލީހުން ކުރަން ކަ

 އެހީތެރިވެދިނުން.

މަޖިލީުހގެ މެްނބަރުްނގެ 

ޒިންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .23

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުން؛ (ހ) 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަްށ ލަފާ ދިނުމާއި، މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ  (ށ) 

 ބައިވެރިވުން؛

ނޑައެޅިފައިވާ  (ނ)   މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ަމޖިލީހުން ހަވާލުކުރެވޭ ަކންތަްއތައް ކަ

 ސުންގަޑިތަކަށް ނިންމުން.

މަޖިލީުހގެ 

ސެކްރެޓޭިރއަޓުގެ 

ޒިންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިމަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .24

 ން؛ރުމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކު (ހ) 

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ޅާ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހުށަ (ށ) 

 ތައްޔާރުކުރުން؛

 ،ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ (ނ)  

 ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ؛

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް  (ރ)  

 ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަާރބަރަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިުއން؛

 ޅުްނ؛ހެމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފަޔާއެކު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ަމޖިލީހަށް ހުށަ (ބ)  

ސް ހިނގިގޮތުގެ އަހަރީރިޕޯޓު ހަރު މަޖިލިވޭތުވެދިޔަ އަ ،ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން (ޅ)  

 ލަފަޔާއެކު ތައްޔާރުކުރުން؛ރައީސްގެ 

 ތައް ހަމަޖެއްސުން؛ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުމަޖިލީހުގެ  (ކ)  
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_______________ 

 

ދަށުން ރާވަިއ  ރައީސްގެ ލަފަޔާއި ިއރުޝާދުގެ، މަޖިލީހުން ކުރަން ނިންމާ ކަްނތައްތައް (އ)  

 ހިންގުން؛

ިމނޫންވެސް އިދާރީ މަސައްކަތްތަްއ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެޭހގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  (ވ)  

 ކުރުން.

 

މަޖިލީުހގެ ަގވާިއދު 

 ހަދައި ހިްނގުން 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އޫކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސް .25

 ހަދައި ހިންގާނީ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤަުއމީ މަޖިލީހުންނެވެ.

މި ަގވާިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ (ހ) .26

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

 

 

(ތިންބައިކުަޅ ދެބައި) މެންބަރުންެގ  3/2މި ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ މަޖިލީހުގެ  (ށ) 

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތަްށ ގެނޭވޭ އިޞްލާޙުތައް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 ޝާއިޢު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުާވނަމަ؛ޢިމި ގަވާއިދުގައި އެ  .27 މާނަކުރުން   ބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  2'މަޖިލިސް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ    

 އެކުލަވައިލެވޭ ' ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް' އަށެވެ.

'ވުޒާރާ' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް    

 އްސަސާއަށެވެ.އަވާލުކުރެވިފައިވާ މުހަ

'ވަޒީރު' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް    

 އިސް ވެރިޔާއަށެވެ.އްސަސާގެ އެންމެ އަވާލުކުރެވިފައިވާ މުހަ

އެ ފަރާތުގެ އެންމެހައި  ،'ސަރުކާރު' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި   

 އިދާރާތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިްނެނވެ.

'ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    

 މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ، ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.ގޮތުގެމަތިން 
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