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ތަޢާރުފު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެހީތެރިކާމާއެކު  ހައިކޮމިޝަންގެ  އިނގިރޭސި  މިއީ 

ކުރުވުން  ޖަވާބުދާރީ  މަޖްލީސް  ރައްޔިތުންގެ  މޯލްޑިވްސްއިން، 

މަޖްލިސް  ހިމެނިގެން  ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި  ހިންގޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

އަހަރު  ވަނަ   2014 ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ޖަމްއިއްޔާތައް  މަދަނީ  މެންބަރުންނާއި 

ޑިސެންބަރު މަހު އެކުލާލެވުނު ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން)ސީ.އެސް.

އޯ(-ޕާލިމަންޓް ޑައިލޮގް ގްރޫޕުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ތައްޔާކުރެވުނު ދެކޭގޮތުގެ ކަރުދާހެކެވެ.

މިކަރުދާހުގެ މައަިގނޑު މަގްސަދަކީ، ސިޔާސަތުތައް ަކނޑައެޅުމުގައި މަދަނީ 

ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރެވޭނޭ މުހިއްމު 

ގުޅުން  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  މަދަނީ  މަޖްލީހާއި  ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ  ހިއްސާ 

ފަރާތްތަކުގެ  ހުރިހާ  މުހިއްމުކަން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އެކީގައި  ބަދަހިކޮށް 

ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

ފުރަތަމަ  ދެބައެވެ.  ހިމެނިފައިވާނީ  މައަިގނޑުގޮތެއްގައި  ކަރުދާހުގައި  މި 

މަޤްސަދުތަކަށާއި،  ގްރޫޕްގެ  ޑައިލޮގް  އަޅުވާލެވިފައިވާނީ،  އަލި  ބައިގައި 

މަސައްކަތްތައްކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
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ތާރީޚް: 26 މާރޗް 2015             

މަސައްކަތްތްައ  މަޖްލީހުގެ  އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ،  ބޮޑަށް  ބައިގައި  ދެވަނަ 

ޖަމްއިއްޔާތަކިާއ  މަދަނީ  އެކުލަވާލުމުގައި،   ނިޒާމު  ގާނޫނީ  ކުރުމުގަޔާއި  

އެހެނިހެން ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކިާއ 

ރައްޔިތްުނ  ހަރަކާތްތެރިންނާއި  މަދަނީ  ނައްތާލައި  ހުރަސްތައް  އެފަދަ 

މަގްސަދުތްަށ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ތަމްސީލްކުރާ 

ހާސިލްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިއްބައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެުގ 

ހުށަހެޅުންތަކެވެ.

1. ީސ.ެއްސ.ޯއ-ޕާލަިމްންޓ ޑިައޮލގް ގޫްރުޕ

ޑައިލޮގް ގްރޫޕް އެކުލެވިފައިވަނީ އަށް )8( މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ތިން )3( 

މަޖްލިސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސ

2. އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝްަނ

3. ހޯޕް ފޯ ވިމްެނ

4. އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން )އާރކް(

5. މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް )އެމް.އޭ.ޕީ.ޑީ(

6. ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން )ޝީ(

7. ކެއަރ ސޮސައީިޓ

ދެކޭގޮތުގެ   ކަުރދްާސ
ަރްއިޔުތްނގެ ަމޖްލީހާިއ މަަދީނ ޖަމްިއްއާޔަތްއ ެއުކަގިއ ގުިޅގްެނ މަަސްއަކތްުކުރްނ 

ިއުތުރުކުރްނ
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8. ޖަރީނ

9. އަލީ ހުސައިން )ކެންދޫ ދާއިރާ މެންބަރު(

10. އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ(

11. އަނާރާ ނައީމް )މަކުނުދޫ ދާއިރާ(

މަޖްލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މަގްސަދަކީ  ނޑު  މައިގަ ގްރޫޕްގެ  ޑައިލޮގް 

މެންބަރުންނާއި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާނޭ 

މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ 

މެންބަރުންގެ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  އެމަޖްލީހުގެ  މަޖްލީހާއި 

ބައިވެރިވުމެއް  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  މަދަނީ  އެކަމުގައި  ދައުރުއަދާކުރާއިރު 

ނުވަތަ ހިއްސާވުމެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޯންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. މިކަމުގެ 

ނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، މައިގަ

ފުރުސަތުތައް  ބޭނުންވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގޮތެއްގައި  ބިނާކުރަނިވި   -

ނެތުމާއި އެފަދަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން،

ކަމާއި  އެކުލަވާލެވޭއިރު،  ސިޔާސަތުތައް  ގުޅޭ  މައުލޫތަކާއި  ހާއްސަ   -

ގުޅުންހުރި މަދަނީ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް ނުވަތަ ހިޔާލުތައް ހިއްސާކުރެވޭނޭ 

އަދި އެކަމަށް ބާރު އެޅޭނޭ ރަސްމީ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން،

ނޑައެޅުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  - ސިޔާސަތުތަށް ކަ

ފަންނީ ގާބިލްކަން އެދެވޭ މިންވަރަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގައި ނެތުން،

ފުޅާކޮށް  ދައުރު  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  އިތުރުކުރުމާއި،  ބައިވެރިވުން  މަދަނީ   -

އިސްކަމެއްދީ  މާބޮޑު  ފަރާތްތަކުން  ސިޔާސީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެކީގައި 

އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އައިސްފައި ނުވުން،

މެންބަރުންނާއި  މަޖްލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހަރަކާތްތެރިންނާއި،  މަދަނީ   -

ދެމެދު އިތުބާރު ކުޑަވުން.

ޑައިލޮގް ގްރޫޕް އެކުލަވާލެވުނީ މިދެންނެވިފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމާއި އަދި 

ވަކީން ހާއްސަކޮށް އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެފަރާތަށްވެސް 

ފަހިކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

1.1 ދިމާިވ ޮގްނޖުެހްނތްައ

ޑައިލޮގް ގްރޫޕް އެކުލަވާލިއިރު ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. 

ރަސްމީ  މަސައްކަތްކުރީ،  ފުރަތަމަ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ގްރޫޕްތަކަށް  ޕާލިމަންޓްރީ  ޕާޓީތަކުގެ  ހިމެނޭ  މަޖްލީހުގައި  ގޮތަކަށް 

ފޮނުވި  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް  ރޭވުމަށެވެ.  މަޝްވަރާތަށް  ސިޓީފޮނުވައި 

އެންމެ  ދީފައިވަނީ  ފުރުސަތު  ބައްދަލުވުން ރޭވުމުގެ  ޖަވާބުދީ  ސިޓީތަކަށް 

ޕާޓީއެއްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުންނެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

މެސެޖްކޮށް  ގުޅައި  މެންބަރުންނަށް  ވަކިވަކި  ޖެހުނީ  މޯލްޑިވްސްއަށް 

މިގޮތުން  ކުރާށެވެ.  މަސައްކަތްތައް  އިންތިޒާމްކުރުމުގެ  ބައްދަލުވުންތައް 

ބައްދަލުކޮށް  ނަމަވެސް  ގުޅުނު  މެންބަރުންނަށް   22 މަސައްކަތުން  ކުރި 

ވާހަކަދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 11 މެންބަރުންނެވެ. ޑައިލޮގް ގްރޫޕްގައި 

ބައިވެރިވުމަށް، ވާހަކަދެއްކުނު 11 މެންބަރުން އެއްބަސްވެ ޝައުގުވެރިކަން 

 3 އެންމެ  ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ގްރޫޕުގައި  ޑައިލޮގް  ނަމަވެސް  ފާޅުކުރި 

މެންބަރުންނެވެ.

ދައްކާއިރ1ު  ސާވޭތަކުން  ހީނަރުވަމުންދާކަމަށް  ޑިމޮކްރެސީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުޑަ  އަޅާލުން  މިފަދަ  ފަރާތުން  މެންބަރުންގެ  މަޖްލީހުގެ  ،ރައްޔިތުންގެ 

މަންޒަރެއް ފެނިގެންދިޔުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

މޯލްޑިވްސްއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ހެދި ޑިމޮކްރަސީ ސާވޭއިން ދައްކާގޮތުން 

މުއައްސަސާތަކަށް  ގިނަ  އުފެދިފައިވާ  ތަމްސީލްކުރުމަށް  ރައްޔިތުން 

ރައްޔިތުންގެ  ނުކުރާއިރު،  އިތުބާރު  ބަޔަކު  ގިނަ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންެ 

2އަދި  ގިނަކަމެވެ.  ވަކިން  އަދަދު  އިތުބާރުނުކުރާމީހުންގެ  މަޖްލީހަށް 

ހިންގުމުގެ  ވެރިކަން  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ހީނަރުވެގެންދާނަމަ  ޑިމޮކްރަސީ 

ރައްޔިތުންގެ  ކުޑަވެ،  ލިބޭމިންވަރު  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  ނިޒާމުގައި 

މިސަރވޭގައި  ކަންބޮޑުވުން  ހިނގައިދާނެކަމުގެ  އިތުބާރުގެއްލިގެން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވ3ެ. 

މާޔޫސްވާގޮތަށް  މިންވަރާއިމެދު  ބައިވެރިވުންލިބޭ  މެންބަރުންގެ  މަޖްލީސް 

ތަސައްވަރު  ރައްޔިތުންގެ  މަޖްލީހާއިމެދު  ފެނިފައިވާއިރު،  ކަންކަން 

ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  ހަރަކާތްތެރިންނާއި  މަދަނީ  ރަނގަޅުކުރުމަށް، 

ދާއިރާ  ހިންގުމުގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.  މެންބަރުން  މަޖްލީހުގެ 

ބަހުސްތަކުން  ކުރެވޭ  ގުޅިގެން  ސިޔާސަތުތަކާއި  ހަރުދަނާކުރުމާއި، 

ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން 

ބޮޑުގޮަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ، އިންތިހާބްކުރެވި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ 

ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި  ގާނޫނު ހަދާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

މަދަނީ  ހަމައެއާއިއެކު  އަދި  ޒިންމާއެކެވެ.  މެންބަރެއްގެ  މަޖްލިސް 

ހަރަކާތްތެރިންނާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ 

މަސައްކަތްކުރާ  ބާރުދީ  ސަގާފަތަކަށް  ހާމަކަމުގެ  ހިއްސާކުރިއަށްނެރެ، 

އަދި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައިވާނަމަ 

އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ މަޖްލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ 

ބައިވެރިވުން ހިމެނޭހެން އެކަންބައްޓަންކުރެވި އެފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމަށްް 

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ހެދި ޑިމޮކްރަސީ   1

ސަރވޭއިން ދައްކާގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު، ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ 

ހިނގާގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހެއެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ ގިނަ ބައިތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ 

ހިޔާލާތު އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަން ސާވޭއިން ދައްކައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ތަމްސީލީ 

މުއައްސަސާތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ކުޑަ ކަމަށްވެސް ދައްކައެވެ. ސާވޭގައި 

ބައިވެރި ކުރެވުނު 15 މުއައްސަސާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އެންމެ ކުޑަ ދެ 

މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރި ގްލޯބަލް ކޮރަޕްޝަން 

ބެރޮމީޓަރ ސަރވޭގެ ނަތީޖާތަކުގައި، % 86 މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް އިތުބާރު 

ނޑަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި  ނުކުރާކަމަށް ދައްކައެވެ. އަދި އެއާ ދާދި ކައިރި މިންގަ

ކޯޓްތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމަށް ސަރވޭ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން 

ޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މުއައްސަސާތަކަށް އިތުބާރުނުކުރާ މިންވަރު ދެ 

ސަރވޭގައިވެސް އެއްގޮތަކަށް ނަތީޖާ ދައްކާފައިވާކަމެވެ. 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، 'ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި: 2013   2

ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެސީ ސާރވޭގެ ނަތީޖާ'، 2014، ސަފްހާ 

،51

http://transparency.mv/files/download/e8f3d2774a2df995e<

a1481b01d361330.pdf<,ބެލިފައިވަނީ 22 މާރޗް 2015.

މަތީގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ މަސްދަރު، ސަފްހާ 34.   3
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2. ފަާހަގކެުރުވުނ ަމްއަސަލަތކިާއ ުހަށެހޅުްނތްައ

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި މަދަނީ ހަރަކާތްތެރިންނާއި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް 

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި 

ހައްލެއް ލިބެންޖެހޭކަމުގައި ޑައިލޮގް ގްރޫޕަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މަަދީނ  މަަސްއަކތަްތަކްށ  ުކެރވޭ  ަކނޑެައޅުަމްށ  ިސާޔަސުތ    .2.1
ަހަރކާތްެތިރްނަންށ ަދުއވުަތދީ ަބިއެވިރުކުރްނ: 

ވަކި ހާއްސަ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދިނުމަކީ، 

އަމަލުކުރާގޮތް  މިހާރު  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ކޮމެޓީތަކުގެ  މަޖްލީހުގެ 

މަޝްވަރާކުރެވެނީ  ގިނަފަހަރު  އަމަލުކުރުމުން  މިގޮތަށް  ކަމުގައިވާއިރު، 

ހަމައެކަނި މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއެވެ. 

މަދަނީ  މަޝްވަރާކުރެވޭއިރު  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާއި  މަޖްލީހުގެ 

ހަރަކާތްތެރިންގެ ތެރެއިން  ކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

އަދި  ހުށަހެޅުމެކެވެ.  އެއީ  ހުރުން  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމެއް  ލިބޭނޭފަދަ 

މަދަނީ ހަރަކާތްތެރީންގެ އިތުރުން އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތެރިންގެ ބައިވެރިވުން 

ރަށުފެންވަރުގައި  ހަރަކާތްތެރިންނަކީ  އިޖްތިމާއީ  މުހިއްމެވެ.  ހޯދުންވެސް 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ވާއިރު އެފަރާތްކާއި ގުޅިގެން މަޖްލީހުގެ 

ސީދާ  ރައްޔިތުންގެ  ބާރުވެރިވެ  އެފަރާތްތައް  ކުރެވުމަކީ  މަސައްކަތްތައް 

ބައިވެރިވުން ލިބިގެންދާނޭ ކަމެކެވެ.

ަހަރކާތްެތިރްނ  މަަދީނ  ަކނޑެައޅުމުަގިއ  ިސާޔަސުތަތްއ    .2.2
ަބިއެވިރުވްނ: 

ސިޔާސަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މަދަނީ ހަރަކާތްތެރިންނަށް 

ތިން ގޮތަކަށް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. 1( ކޮމެޓީއިން ދައުވަތުދީ އެފަރާތްތައް 

ބައިވެރިކުރުވުން، 2( އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު 

ކޮމެޓީއާއި ހިއްސާކުރުން، 3( މެންބަރަކު މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުން ބޭނުންވާ 

ކުރެވެން  މިކަން  ގޮތްތަކަށް  މިފަދަ  ނަމަވެސް  ބާރުއެޅުން.  ކަންކަމަށް 

ނޯންނަކަން  އެންގިފައި  ހަރަކާތްތެރިންނަށް  ގިނަ  މަދަނީ  ހުންނަކަން 

ފާހަގަވެއެވެ. 

މަޖްލިސް  ހާއްސަކޮށް،  ހަރަކާތްތެރިންނަށް  މަދަނީ  އެހެންކަމުން، 

ހަރަކާތްތެރިންނަށް  މަދަނީ  ހިމަނައި،  ސަފްހާއެއް  ވަކި  ވެބްސައިޓްގައި 

މައުލޫމާތު  ގޮތްތަކުގެ  ބައިވެރިވެވިދާނެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  މަޖްލީހުގެ 

ހިއްސާކުރުމަކީ މަޖްލީހުން ކުރުން އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

2.3. ިހާޔލުުހަށެއޅުަމްށ ެދވޭ މުްއަދުތ: 
ނޑައެޅުމުގައި މަދަނީ ހަރަކާތްރިންނަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް  ސިޔާސަތު ކަ

އާންމުގޮތެއްގައި ދެވެނީ 3 ދުވަހާއި 7 ދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިއީ 

މިފަދަ ކަމަކަށް އެކަޝޭނަ މުއްދަތަކަށްވުރެން މާކުރު މުއްދަތެކެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މަދުވެގެން 

15 ދުވަސް ލިބޭގޮަތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

2.4. ޮކެމީޓްނ ިބލް ުކިރަޔްށ ގްެނާދިއުރ، ަޔުޢިމްއާޔ ުކެރިވ ެއަތެކިތ 

ިލބޮޭގަތްށ ުހުރްނ: 
މަސައްކަތްކުރެވޭއިރު  އެކަމުގެ  ގޮތެއްނިންމައި  ބިލާއިމެދު  ކޮމެޓީތަކުން 

ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. 

ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  އެކުލަވާލާ  ގާނޫނުތައް  ބައިވެރިވުމާއެކު  ރައްޔިތުންގެ 

ގާނޫނު ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް 

މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ހުރުމަކީ  ހަމަޖެހިފައި  ގޮތްތަކެއް  ފަދަ  އެނގޭނޭ 

އިސްނަގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  މަޖްލީހުން   އިތުރުން  މީގެ  އަދި 

މައުލޫމާތުގެ  ޒިންމާއެކެވެ.  އަދާކުރަންޖެހޭ  މަޖްލީހުން  ހާމަކުރުމަކީވެސް 

ހަރުދަނާ  އެއީ  ހައްގެއްކަމުގައިވެފައި  އަސާސީ  ރައްޔިތުންގެ  ހާމަކަމަކީ 

ހިފެހެއްޓިފައި  މައުލޫމާތު  ސިފައެއްކަމުގައިވާއިރު  ނިޒާމުގެ  ހިންގުމުގެ 

ދައުރު  ހަރަކާތްތެރިންގެ  މަދަނީ  މަސައްކަތްތަކުގައި  މަޖްލީހުގެ  ހުރުމަކީ 

އޮތުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ.

ޔައުމިއްޔާތައް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮމެޓީތަކުގެ  މަޖްލީހިގެ  އެހެންކަމުން، 

އިސްނަގައި ހާމަކުރުމަކީ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެކެވެ.

ިލެބްނ  ފޭަސަހިއްނ  ަމުއލޫމާުތ  މަަސްއަކތަްތުކގެ  ަމޖްލުީހްނުކާރ   .2.5
ުހުރްނ:

މަސައްކަތްކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރުމާއެކު އެތަކެތި ފަސޭހައިން 

ލިބޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

މަޖްލީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެހެން 

މަޖްލީހުގެ  އަދި  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ހުރުމަކީ  ހިމެނިފައި  ވެބްސައިޓްގައި 

މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ލިބުން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަޖްލީހުން މަސައްކަތްކުރާން ޖެހެއެެވެ. މިސާލަކަށް، 

މަޖްލީހުގެ މަސައްކަތްކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް 

ދައުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އެއީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

2.6. ަވިކަވކި މްެނަބުރްނަންށ ވިާސލެްވވޭޭނ ޮގެތްއ ޮއުތްނ:
މަޖްލީހަށް  ސިޓީތަށް  ފޮނުވާ  އެޑްރެސްކޮށް  މެންބަރުންނަށް  ވަކިވަކި 

މަޖްލީހަށް  ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.  މިވަގުތު  އުސޫލެއް  ބަލައިގަތުމުގެ 

ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި، މަޖްލީހުގެ ރައީސަށް، ނާއިބް ރައީސަށް ނުވަތަ 

ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކެވެ.

ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި 

ފަސޭހައިން  ރައްޔިތުންނަށް  އެމައުލޫމާތު  އެއްކޮށް  މައުލޫމާތު  ގުޅޭނޭ 

ފެންނާނެހެން މަޖްލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމެނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެން 

ހަދައިފިނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖްލިސް މެންބަރުންނަށް ވާސިލްވުން 

ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

މަަދީނ  ުދަޅެހޮޔ  ފުޅާޮކްށ  ަދުއުރ  ަހަރކާތްެތިރްނގެ  މަަދީނ   .2.7
މުޖްަތަމެއްއ ިބާނުކުރްނ:

ގާނޫނު ނަންބަރު 2003/1 )ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނު( އަކީ 1997 

ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނުނުއަސާސީގެ  އަމަލުކުރަންފެށި  އަހަރު  ވަނަ 

ގެނަސްފައިވަނީ  ތަސައްވަރު  ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  ގާނޫނުގައި  އެ  ގާނޫނެވެ. 

އައު  މުޅިން  މިހާރު  ނަމަވެސް  އެއްގޮތަށެވެ.  ތަސައްވަރާއި  އޭރުގެ 
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ގާނޫނުއަސާސީއަކަށް އަމަލުކުރެވުންދާއިރުވެސް ޖަމްއިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި 

އަމަލުކުރެވުން ދަނީ ކުރީގެ ގާނޫނަށެވެ.

ނޑު  މައިގަ ގާނޫނުއަސާސީގެ  ތަސްދީގުކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2008

ލިބިދިނުންކަމުގައި  ފުރިހަމަޔަށް  އެންމެ  އޭގެ  ހައްގުތައް  ރޫހަކީ، 

މިހާރުގެ  ގާނޫނަކުން،  ދޮށީ  އަހަރު  ވުރެ 5  ގާނޫނުއަސާސީއަށް  ވާއިރު، 

ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އެހައްގު  އެއްގޮތަށް  ރޫހާއި  ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިގެނެއްނުދެއެވެ.

ޖަމްއިއްޔާތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން މަދަނީ 

ގިނަ ހަރަކާތްތެރިން ހުށަހަޅައި ހިޔާލު ދީފައިވާއިރު، މަޖްލީހުން މިކަމަށް 

އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ، މިނިވަން މަދަނީ 

މުޖްތަމައެއް އޮތުމަކީ ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މުހިއްމު ކަމަކަށްވާއިރު، 

މަދަނީ ހަރަކާތްތެރީންނަށް ފަހި މާހައުލެއް ހޯދައިދީ، ގާނޫނީ ބާރުވެރިން 

އިތުރުކޮށް، ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށް އެއްބާރުންދީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަޖްލީހަށް ކުރެވިދާނެ އަދި ކުރުން އެކަށޭނަކަމެކެވެ.

ޯންޓ: މިކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އަމީން 
އާމާއި، އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރާއި ޑައިލޮގް ގްރޫޕުން ބައްދަލުކޮށް 

ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

މަޖްލިސް  ހުރި  ޝައުގުވެރިކަން  ބައިވެރިވުމުގެ   ގްރޫޕްގައި  ޑައިލޮގް 

އަށް  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޖަމްއިއްޔާތަކުން  މެންބަރުންނާއި 
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