ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ޓިކޓު ދިނުމުގ ޤަވާއިދު

 22ޑިސމްބަރ 2018
މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގ  2ވަނަ ދައުރުގ  147ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރވުނު ގޮތަށް

ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތުޕާޓީގ ޓިކޓު ދިނުމުގ ޤަވާއިދު

ތަޢާރަފް

.1

(ހ)

މި ޤަވާއިދަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ދުސްތޫރުގ  40.1ވަނަ ނަންބަރުގ (ބ) އިން އިންތިޚާބީ
ކަންތައްތަކާ ބހޭ ކޮމިޓީއަށް މަތި ޮކށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގ ގޮތުން ،އމާއްދާ ތަންފީޒުކުރުމަށް
ލިބިދޭ ބާރުގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވައިދކވ .މި ޤަވާއިދަކީ ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި
ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ޓިކޓު ދިނުމުގ އިޖުރާއަތްތަކާއި ،އިޖުރާއަތްތަކުގ ތަފްސީލު
ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދވ.

(ށ)

މި ޤަވާއިދަށްކިޔާނީ "ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ޓިކޓު
ދިނުމުގ ޤަވާއިދު" އވ.

(ނ)

( .2ހ)

ޤަވާއިދުގ ބާރު
ހިނގުން

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 15 ،ޑިސމްބަރު  2018ވަނަ ދުވަހުން ފށިގންނވ.

މި ޤަވާއިދަކީ ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ޓިކޓު ދިނުމުގައި
އަމަލުކުރާނ އންމހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާނ ޢާންމު ޤަވާއިދވ.

(ށ)

މި

ޤަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ނުވަތަ

މިޤަވާއިދުގައި

ބަޔާން ޮކށްފައިވާ

އިޖުރާއަތުން

ބޭރުން

އއްވސްފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގ ޓިކޓު ޕާޓީއިން ދީގން ނުވާނއވ.
(ނ)

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފށިގން މި މަޢުޟޫގައި ހަދާފައިވާ އހން
ޤަވާއިދއްވާނަމަ އޤަވާއިދއް ބާޠިލުވީއވ .ނުވަތަ މި ނޫން މަޢުޟޫއއްގައި ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދއްގައި
މި މަޢުޟޫއަށް މި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމއް ބަޔާން ޮކށްފައިވާނަމަ އމިންވަރު އޤަވާއިދަކުން
ބާޠިލުވީއވ.

މާނަ ކުރުން

.3

އހންގޮތަކަށް ސަރީހަ އިބާރާތުން ދޭހަނުވާނަމަ މި ޤަވާއިދުގައިވާ އަންނިވި ލަފްޒުތައް މާނަކުރާނީ މި
މާއްދާގައިވާ ޮގތަށވ.
(ހ)

"ޕާޓީ" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށވ.

(ށ)

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ދުސްތޫރުގ  36.1ވަނަ މާއްދާގ (ދ) އިން
އުފައްދާފައިވާ އިންތިޚާބީ ކަންތައްތަކާއި ބހޭ ކޮމިޓީ އަށވ.

1

(ނ)

"ޤަވާއިދު" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،މި ޤަވައިދަށވ.

(ރ)

"ޓިކޓު" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،ޢަދާލަތު ޕާޓީގ ކނޑިޑޭޓއްގ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގ
ހުއްދައަށވ.

(ބ)

"ޕްލޖް" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދާ ފަރާތުން
ކުރިމަތިލުމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބުނާ ލިޔުމަކަށވ.

(ޅ)

"ޕްރައިމރީ" ކަމަށް ބުނފައިއވަނީ ،ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގ ޓިކޓު ދޭނ
ފަރާތއް ކަނޑައޅުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށވ.

ޓިކޓަށް އދުން .4

ޕާޓީގ ޓިކޓުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އދޭ ފަރާތްތަކުން ،ޕާޓީގ ޓިކޓަށް އދޭ ފޯމާއި ޤާނޫނީ
ފޯމް ފުރިހަމަ ޮކށް ،ޕާޓީގ އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނއވ.

ޕްލޖް

.5

(ހ)

ޓިކޓަށް އދޭ ފޯމާއި ޤާނޫނީ ފޯމް ތައްޔާރުކުރާނީ ކޮމިޓީއިންނވ.

(ށ)

ޓިކޓަށް އދޭ ފޯމާއި ޤާނޫނީ ފޯމް ހުށައަޅާނީ ކޮމިޓީއިން އިޢުލާނުކުރާ ޓައިމްލައިނާ އއް ޮގތަށވ.

ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތްތަކުން ތާއީދު އޮތްކަމުގ ޕްލޖް ،ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅަން ވާނއވ.
(ހ)

ޕްލޖް ހޯދަންވާނީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ ފޯމޓަކަށވ.

(ށ)

ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތްތަކުން ،ތާއީދު އޮތްކަމަށް ޕްލޖު ހޯދަންވާނީ ވާދަކުރުމަށް އދޭ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ،ވޯޓުލުމުގ ޙައްޤުލިބިގންވާ ރައްޔިތުންގ ފަރާތުންނވ.

(ނ)

ހޯދާ

ކޮންމ

ސައްޙަ

ޕްލޖަކީ

ޕްލޖއްކަމަށް

އިޤްރާރުވ ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތުން

ސޮއިކުރަންވާނއވ.
(ރ)

ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތްތަކުގ ތރއިން ކޮންމ ފަރާތއްވސް ،މަދުވގން ( 200ދުއިސައްތަ)
ޕްލޖް ހޯދަންވާނއވ.

(ބ)

ސައްޙަކަމަށް އިޤްރާރުވފައިވާ ޕްލޖްތައް ،ކޮމިޓީއިން އިޢުލާނުކުރާ ޓައިމްލައިނާ އއް ޮގތަށް ،ޕްލ ްޖ
ހަވާލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އންމ ފަހު ތާރީޚއްގ ކުރިން

(ޅ)

ހުށައަޅަންވާނއވ.

ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތަކުން ހުށައަޅާ ޕްލޖްތައް ،ސައްޙަތޯ ބލުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފނިއްޖ ހިނދއްގައި
އކަން ކުރވިދާނއވ.

2

(ކ)

ޓިކޓަށް އދޭ ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ޕްލޖްތަކުގ ތރއިން ސައްޙަނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއިން
ކަނޑައަޅާ ޕްލޖްތައް އުނިކުރުމުން ޖުމްލަ ސައްޙަ ޕްލޖްގ އަދަދު ( 200ދުއިސައްތަ) އަށްވުރ
މަދުވާނަމަ އފަރާތަކަށް ޓިކޓަށް ވާދަކުރުމުގ ފުރުސަތު ގއްލޭނއވ.

ޕްރޮފައިލް

.6

އކުލަވާލުމާއި

ޓިކޓަށް އދި ،ސައްޙަ  200ޕްލޖް ގންނަ ފަރާތްތަކުގ ޕްރޮފައިލއް ކޮމިޓީއިން އކުލަވާލަންވާނއވ.
(ހ)

މާކްސް ދިނުން

ޕްރޮފައިލް އކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގ
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގންވއވ.

(ށ)

.1

ޝައުޤުވރިކަން ފާޅު ޮކށްފައިވާ ފަރާތާއި އިންޓަވިއު ކުރުން؛

.2

މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭ ލިޔކިޔުން ހުށަހޅުމަށް އންގުން؛

.3

މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްދޭނ ހކިވރިން ހުށައޅުމަށް އންގުން؛

ޕްރޮފައިލް އކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީއިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތއް ހޯދުމަށް އަންގާ އންގުމަކަށް ނުވަތަ
ށ
ކުރާ ކަމަކަށް ޓިކޓަށް އދިފައިވާ ފަރާތަކުން އއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ ،އފަރާތަކަށް ޓިކޓަ ް
ވާދަކުރުމުގ ފުރުސަތު ނުދިނުމުގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގންވއވ.

.7

އިޢުތިރާޟް

.8

ޓިކޓަށް އދި ،ޕްރޮފައިލް އކުލަވާލާ ކޮންމ ފަރާތއްގ ޕްރޮފައިލަށް ކޮމިޓީއިން މާކްސް ދޭންވާނއވ.
(ހ)

މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނ ކަންކަމާއި ،މާކްސް ދިނުމުގ އުސޫލު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީއިންނވ.

(ށ)

ކޮމިޓީއަށް ފންނަނަމަ މާކްސް ދިނުމުގ އުސޫލު ޢާންމުކުރުމަކަށް މި ޤަވައިދު ހުރަހއް ނާޅައވ.

(ހ)

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޝައުޤުވރިކަން ފާޅު ޮކށް ސައްޙަ ( 200ދުއިސައްތަ) ޕްލޖް ހުށައަޅާ

ނުކުރާކަމަށް

ފަރާތްތަކުގ ނަންތަކަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަން ކަނޑައޅުމަށް ޕާޓީގ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް

ނިންމުން

ކޮމިޓީއިން ހުށައަޅަންވާނއވ.
(ށ)

މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ހުށައަޅާނީ ކޮންމ ނަމއްގ ޕްރޮފައިލާއި ،ލިބުނު މާކްސްގ
ތަފްސީލް އނގޭނހންނވ.

(ނ)

ނަންތަކަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމަށް ވޯޓަށް އަހާނީ ކޮންމ ނަމަކަށް ވަކިވަކީންނވ.

(ރ)

އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގައި ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓކވ.

3

(ބ)

ނަންތަކަށް އިޢުތިރާޟްކުރުމުގައި ނުވަތަ ނުކުރުމުގައި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް
އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީއަށް ފންނަ ކަންކަން ހުށައޅިދާނއވ.

(ޅ)

ނަމަކާމދު ގޮތއް ނިންމުމުގ ކުރިން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާކަމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް
ފނިއްޖ ހިނދއްގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އ ކނޑިޑޭޓަކު މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ޮކށް
ސުވާލުކުރުމުގ ބާރު މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ލިބިގންވއވ.

(ކ)

ނަމއް އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖހޭކަމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ފންނަނަމަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް
އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދާނއވ.

(އ)

ހުށައޅޭ ނަމަކަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން އިޢުތިރާޟްކުރާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އފަރާތއް
ޓިކޓަށްއދި ހުށައޅި ހުށައޅުން ބާޠިލުވީއވ.

ޓިކޓު ދޭ

.9

(ހ)

އުސޫލު

ޕްރައިމރީ ނުބާއްވައިފިނަމަ ޕާޓީގ އންމ މަތީ މަސްލަހަތު ގއްލިދާނ ކަމަށް މަޝްވަރާ
މަޖިލީހަށް ފންނަ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އހން ދާއިރާތަކުގ ޓިކޓް ދޭނީ އިންތިޚާބީ ކަންތައްތަކާ
ބހޭ ކޮމިޓީގ ރިޕޯޓުގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުންނވ.

(ށ)

ޕްރައިމރީ

މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ނިންމާ ދާއިރާތަކަކީ ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ

ބާއްވަން

އިންތިޚާބުގައި އ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިން މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ
ދާއިރާތަކަކަށް ވާންވާނއވ.
(ނ)

ނ
މި މާއްދާގ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގ ދަށުން ބާއްވާ ޕްރައިމރީގައި ވާދަކުރާ ކންޑިޑޭޓު ް
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އިޤުރާރުވ ސޮއިކުރާ އއްބަސްވުމއް އޮންނަންވާނއވ.
 .1ޕްރައިމރީ ކާމިޔާބުކުރާ ކންޑިޑޭޓަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކމްޕޭނުކުރުމާއި
ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
 .2ޕްރައިމރީއއްގައި ނިކުންނަ ނަތީޖާއއްގ ސަބަބުން ޕާޓީއަށް ނުވަތަ ޕްރައިމރީ ކާމިޔާބުކުރާ
ފަރާތަށް ސިޔާސީގޮތުން ނުވަތަ އނޫންވސް ގޮތަކުން ގއްލުމއްވދާނ ކަމއް ނުކުރުން؛
ކާމިޔާބުވއްޖ

 .3ޕްރައިމރީ

ހާލަތއްގައި

ޕާޓީއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް

އިޚްލާސްތރިކަމާއކު ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުން؛ އަދި
 .4ޕްރައިމރީގ

ސަބަބުން

ނުތަނަވަސްކަމއް

ޕާޓީގ

މންބަރުންގ

މދުގައި

އުފދިއްޖނަމަ ،ޕްރައިމރީ ނިމުމަށްފަހު

އއްވސް

މިންވަރއްގ

ވީއންމ އަވަހަކަށް

އ

ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
(ރ)

މި ގަވައިދުގ ދަށުން އއްވސް ފަރާތަކަށް ޓިކޓް ދޭންވާނީ އކަމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން
ފާސް ޮކށްފައި އޮންނަ އިޤުރާރއްގައި ސޮއިކުރުމުންނވ.
4
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މި ޤަވާއިދުގ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ޝަރުތުތަކުގ ތރއިން އމާއްދާގ (ހ) ފިޔަވައި
އިތުރު އއްވސް ޝަރުތއްފުރިހަމަ ނުވާ ދާއިރާއއްނަމަ ،އ ދާއިރާއއްގައި ވާދަކުރުމަށް ޝައުޤުވރިކަން
ފާޅު ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގތރއިން ޕްރޮފައިލް ކުރުމުގައި ލިބުނު މާކްސް އަށް ރިޢާޔަތް ޮކށް ،ޓިކޓް ދޭނ
ފަރާތއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުންނވ.

.11

ޕްރައިމރީގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ކމްޕއިން ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތއްގ މަތިންނވ.
(ހ)

އއްވސް ފަރާތަކުން ޕްރައިމރީގައި ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކނޑިޑޭޓަކަށް އންޓި ކންޕއިން ޮކށްގން
ނުވާނއވ.

(ށ)

ޕްރައިމރީގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ އންމހައި ހަފްލާތަކާއި ،ހަރަކާތްތަކާއި ،ރލީތަކާއި ،ކުރާ
އންމހައި ކަންކަން ކުރަންވާނީ ކަމާބހޭ އިދާރާތަކުގ ހުއްދަ ހޯދައިގންނވ.

(ނ)

ޕްރައިމރީގައި ތާއީދުކުރުމަށް އދި އއްވސް ފަރާތަކަށް ރިޝްވަތު ދީގން ނުވާނއވ.

(ރ)

ޕްރައިމރީގައި ވާދަކުރާ އއްވސް ފަރާތަކުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ ވަޢުދު ތަކުގ ތރޭގައި ޕާޓީ
ބަނދވޭނ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޢުދއްވގން ނުވާނއވ.

(ބ)

ޕްރައިމރީގައި ކމްޕއިން ކުރުމުގ ތރޭގައި އއްވސް ފަރާތއްގ އަބުރަށް އަރައިގަނގން
ނުވާނއވ.

(ޅ)

ޕްރައިމރީގައި ކމްޕއިންކުރުމަށް އިސްލާމް ދީނާއި ނުވަތަ ދިވހިރާއްޖޭގ އއްވސް ޤާނޫނަކާ
ޚިލާފު އއްވސް އަމަލއް ހިންގައިގން ނުވާނއވ.

ވޯޓުލުން
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ޕްރައިމރީގައި ވޯޓުލުމުގ ކަންކަން ކުރިއަށް ގންދާނ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީއިންނވ.
(ހ)

ޕްރައިމރީގައި ވޯޓުލުމަށް އދޭ ފަރާތްތަކުން ރީރޖިސްޓަރ ވުމުގ ފުރުސަތު ކޮމިޓީއިން
ދޭންވާނއވ.

(ށ)

ޕްރައިމރީގައި ވޯޓުލވޭނީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ ޓައިމްލައިނާ އއް ޮގތަށް ޕާޓީގ މމްބަރުންގ
ދަފްތަރުގައި ހިމނޭ ފަރާތްތަކަށް އކަންޏވ.

(ނ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގައި ދަފްތަރު ކަމުގައި ބުނފައި އވަނީ ޕާޓީގ އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މންބަރުންގ
ދަފްތަރަށވ.

5

(ރ)

ޕްރައިމރީގައި ވޯޓުލވޭ މމްބަރުންގ ދަފްތަރު ކޮމިޓީއިން އާންމުކުރަންވާނއވ .އަދި ވޯޓުލާ
ކޮންމ މަރުކަޒއްގައި ،އ މަރުކަޒއްގައި ބހއްޓިފައި ހުންނަ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލވޭ މީހުންގ ލިސްޓއް
އޮންނަންވާނއވ .މި ލިސްޓުތަކުގައި ޕާޓީގ ރަސްމީތައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނއވ.

އިންތިޚާބީ

.13

(ހ)

ޝަކުވާ

ޕްރައިމރީގ ވޯޓާ ގުޅޭ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާތައް ބަލާނީ އކަމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން
އކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނވ.

(ށ)

މި މާއްދާގައި މީގފަހުން ކޮމިޓީ ކަމުގައި ބުނފައި އވަނީ މި މާއްދާގ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައި ާވ
ކޮމިޓީއަށވ

(ނ)

މި މާއްދާގ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ކޮމިޓީ އކުލަވާލަންވާނީ އިންތިޚާބީ ކަންތައްތަކާބހޭ
ނ
ކޮމިޓީއާއި ،ސުލޫކު ކޮމިޓީއާއި ،ފަނޑިޔާރުންގ މަޖިލީހާއި ޢިލްމުވރިންގ މަޖިލީހުގ މންބަރު ް
ނުހިމނޭހން ޖުމްލަ ( 5ފަހއް) މންބަރުންގ މައްޗަށވ

(ރ)

ޝަކުވާ ހުށައޅުމާއި ،ޖަވާބު ދިނުމުގ އުސޫލު ކޮމިޓީއިން އާންމުކުރަން ވާނއވ.

(ބ)

އއްވސް ޝަކުވާއއް ބލުމުގތރޭގައި ،އިންތިޚާބުގ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނާނ ފަދަކަމއް
ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފނިއްޖނަމަ ،އކަމއް ބަޔާން ޮކށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައި،
ކުރިއަށްދާނގޮތުގ ނިންމުމއް އމަޖިލީހުން ހޯދަންވާނއވ.

ޓައިމްލައިން

.14

އހނިހން

.15

އިންތިޚާބާގުޅިގން ހިންގަންޖހޭ މުހިންމު އިޖުރާއަތްތަކާއި މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ކަންކަން
ނިންމަންޖހޭގޮތުގ ޓައިމްލައިންއއް ކޮމިޓީއިން އކުލަވާލައި އާންމުކުރަންވާނއވ.

ބާރުތައް

މި ޤަވައިދުގ ދަށުން ކޮމިޓީއިން އުފުލަންޖހޭ އންމހައި ޒިންމާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އންމހައި
ބާރއް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގންވއވ.
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