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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް
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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 .    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
        

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ހިންގާ ގަވާއިދު
 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ( 2015/11: ނަންބަރުމި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު   )ހ(  .1 ތަޢާރަފު
އިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ގެ ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު

 ،ކެންސަލް ކުރުމާއި، ފަސްކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމާއި
ނޑައެޅުމާއި ،ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއި ތް ޖަލްސާގައި ވޯޓުދޭނެ ގޮ ،ވަގުތު ކަ

ނޑައެޅުމާއި  ،މީހުންގެ ބާރުތަކާއި އެ  ،ރިޔާސަތަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި  ،ކަ
ރެކޯޑު  ޖަލްސާތަކުގެ  ،ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ނޑައަޅަބަލަހައްޓާނެގޮތާއި، އެކިއެކި ކޮމެޓީތައް އުފައްދާނެގޮތް  ބަޔާންކުރާ  އިކަ
  .ގަވާއިދެވެ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ހިންގާ "މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،   )ށ(   

  .އެވެ" ގަވާއިދު
 

ލަކުން ސޫއު މަޖިލިސް ހަރުދަނާގޮތެއްގެމަތިން އެއް  ގެޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީމި ގަވާއިދުގެ މަޤު  .2  ޞަދުމަޤު
  .ހިންގުމެވެ

 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަަނ 14 ޤާނޫނުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މި މަޖިލިހުން ދާއިމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
 

ންގައި ހުންނަންޖެހޭ މެންބަރު ،ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއިޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  .4 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ނޑައަޅާ ތަކާއި،ޝަރުޠު  ގޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ/ނެމެންބަރުން ކަ
ގައި ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( 2015/11

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ 
 

ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( 2015/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު   )ށ(   
ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ) 1(ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  18

އެކަޑަމިކް ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ 
  .ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރީންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރަކަށެވެ 
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 2015/11 ނަންބަރު ޤާނޫުނ ޒިންމާތައް ،ބާރުތަކާއި  ލިބިީދފައިވާ މަޖިލީހަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ  .5 މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި ޒިންމާ 
  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި) ޤާނޫނު  ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 
އެއީ ރަސްމީ . ބަޔަކަށެވެ 3ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިގެންވަނީ   )ހ(  .6  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

  .ކުއްލި ޖަލްސާއެވެ ،އާއިނުރަސްމީ ޖަލްސާ ،އާއިޖަލްސާ
 

މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަހަރު  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް  )ށ(    
  .ބާއްވަން ވާނެއެވެ

 
ޖަލްސާ ބާއްވާ ކަންކަމާއި 

  ދުޞަމަޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީ   .7

ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް  ލުމާއި، އެ އިހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވަ
 ކޮމިޓީތަކުގެ  ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެގެ މަސައްކަތާތަކުކޮމިޓީ ބޭއްވުމާއި، އެ
ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި،  ،ނިންމުންތަކާއި

އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ  .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބާއްވަންވާނެއެވެ
ނޑައަޅައިފައި ާވ މަޖިލީހުން ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

  .އެންމެހައި ކަންކަން ގަވާއިދުން މަޖިލީހުން ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ 
  ރަސްމީ ޖަލްސާ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެން، އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ   .8
  .ުހގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެމަޖިލީ ،ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ  

  ނުރަސްމީ ޖަލްސާ 
ހަމައެކަނި  ގޮތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދެކޭ މެންބަރުން ކަމަކާބެހޭގޮތުން   )ހ(  .9

ބާއްވާ  ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތުތައްގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަމި ، ޓަކައިމަޝްވަރާކުރުމަށް 
    ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ، މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ.

 
ނުވަތަ ރުހުމެއްނެތި،  ނެތި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބައިވެރިވުމެއް  )ށ(    

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ
 

ކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޖަލްސާއެއްގެ ނިންމުންތަކަޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ   )ނ(    
  .ކުރެވޭނެ ނިންމުންތަކެއްނޫނެވެޒުތަންފީ

 
މަޖިލީހުގެ  ގެ ޔުނިވަރސިޓީ
  ކުއްލި ޖަލްސާ 

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ، ކުއްލިއަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް  ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  .10
ތައް ތުނިންމުމަށްޓަކައި، ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަ 

. ބާއްވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމު
ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ، މިގޮތުން ބާއްވާ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި

   ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. ތައްތު އިޖުރާއަ އެހެން ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތައް ފިޔަވައި
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ ނިންމުންތަތަކަކީ ޤާނޫނީ   )ށ(    
  .ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަކެކެވެ

 
 މަޖިލީހުގެ ދަޢުވަތުދޭނީ، ޖަލްސާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީ  ްނމުގޮތެއްގައި އާ  )ހ(  .11 ބޭއްވުމަށް  ޖަލްސާ
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 ޖަލްސާއަށް މާއިިނންމު
  ދަޢުވަތުދިނުން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ސެްކރެޓަރީއެވެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ރައީސްގެ
  .މަޝްވަރާއާއެކު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހާ

 
ބަރުންގެ ތެރެއިން ްނގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ މެ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

އެދި ސަބަބު  ބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެއް ބާއްވައިދިނުމަށްންދެބައިކުޅައެއްބައި މެ
މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް  މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު  ނަމަ،ލަތެއްގައިހާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ބާއްވަންވާނެއެވެ
  .މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ ،ރައީސް

 
އެއްެގ ޖަލްސާ ކޮންމެ އެހެން  ،ިފޔަވައި ޖަލްސާ ކުއްލި މަޖިލީހުގެ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  .12  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

 މެންބަރުންނަށް ކުރިން ދުވަހުގެ 2 މަސައްކަތު މަދުވެގެން ނޯޓިސް،
   ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
 އި ނާންގާހަ ހާޒިރުނުވެވޭނެކަން ޖަލްސާއަްށ މެންބަރަކު ފޮނުވުމަށްފަހު ނޯޓިސް  )ށ(    

  .ރުވާނެކަމުގައެވެހާޒި ޖަލްސާއަށް އެ  މެންބަރަކު އެ ނީބެލޭ ހިނދަކު
 

އެޖެންޑާއާއި ޖަލްސާގެ 
  އެހެނިހެން ލިޔުން 

ނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން،   )ހ(  .13 ޖަލްސާތަކުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކަ
އެކުލަވައިލާނީ، މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓެރީއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ކަމެއް އެޖެންޑާ 

ހިމެނުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެދިފައިވާނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 
 . ނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމެއް އެޖެންޑާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ   ކަ

 
 ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ،ފޮނުވާނީ ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ މެންބަރްުނގައި ހިމެނުމަށް އެޖެންޑާ  )ށ(    

  .ސެކްރެޓަރީއަށެވެ  މަޖިލީހުގެ އިންއާ ޒަރީ އީމެއިލްގެ
 

 އެޖެންޑާ މައްސަލައެއް ފައިވާހުށަހަޅާ ބަރަކު ްނމެ މަޖިލީހުގެއެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް   )ނ(    
 ބަރަކާ ންމެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް  އެމަޖިލީހުގެ ރައީސް،  ވޭނީ،ދޫކޮށްލެ ނުކޮށް

  .ނަމައެވެވާއެއްބަސް އެގޮތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރު، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
 

ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ) ނ(މި މާއްދާގެ )  ރ(    
ބަލާފައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު  ކަމުގެ މައްޗަށްމުހިންމުކަމާއި، ނިންމަންޖެހޭ އަވަސް

ތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅާ މައްަސލައެއް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚު 
  ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ   )ބ(    

  .އޮންނަންވާނެއެވެ  ވިފައިއެކުލަވައިލެއެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެކުރިން، 
 

ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  ،ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި، އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް  )ޅ(    
ނަމަވެސް،  ގެންކޮށްވަސީލަތެއް މެދުވެރި ކުރިން، އިލެކްޓްރޯނިކްގެގަޑިއިރު 24

  .މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ، މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ  ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ބޭއްވޭނީ  .14  ދަދުއަ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ 
  .ރުވެ ތިބެގެންނެވެހާޒި މެންބަރުން 

 
 މަޖިލީހުގެ ގެޔުނިވަރސިޓީ ،ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ޖަްލސާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .15  ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު

މަޖިލީހުގެ ނައިބު  ގެޔުނިވަރސިޓީ ނެތްނަމަ،ރުވެވެން ހާޒިމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް . ރައީސެވެ
 ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނެތްނަމަ،ރުވެވެން ހާޒިށް ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސަ. ރައީސެވެ

  .ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސްއެވެ
 

  ބާއްވާ ތަން ޖަލްސާ 
 

ނޑައަޅާ ޔުނިވަރސިޓީން  ބާއްވާނީ  ޖަްލސާތައް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .16   .ތަނެއްގައެވެ ކަ
 

ޖަލްސާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 މިންގަނޑުތައް

  .ދިނުމުންނެވެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ،ދައްކާނީ ވާހަކަ ޖަްލސާތަކުގައި މަޖިލީހުގެ  )ހ(  .17
 

އެދޭ ތަރުތީބުން  ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ   )ށ(  
  .ނެތި ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެތަފާތުކުރުމެއް 

 
ފަދަ  ކުރުން ފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި، މެސެޖުމަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި މޯބައިލް  )ނ(    

  .ވާނެއެވެ ކަމުން މެންބަރުން ދުރުހެލިވާންކަން
 

އެއިން ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން،  ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި ނިންމާނިންމުންތައް  )ރ(    
އިއްވެވިގޮތަށް  އަދި ރިޔާސަތުން އެ. ރިޔާސަތުން އެ ނިންމުން އިއްވަންވާނެއެވެ

  .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑުޔައުމިއްޔާގައި ރި 
 

އެކަމަށް ތާއީދުނުކުރާކަން  މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާމެދު މެންބަރަކު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެްނ  )ބ(    
މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި  އެ

  .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ
 

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ، ޖަލްސާއަށް   )ޅ(    
  .ކުރަންވާނެއެވެ ން ކަށަވަރުއަދި މިކަން ރިޔާސަތު .  ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

 
 މެންބަރަކު އަނެއް  މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވެސް  )ކ(    

އަދި މިފަަދ . އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ އިކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅަމެންބަރަ
  .ހުއްޓުވަންވާނެއެވެޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން 

 
 އާއި،ޔުނިވަރސިޓީ ނީ،ކުރިއަށްގެންދަ  ރިޔާސަތުން ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ  )އ(    

 މެންބަރަކަށް  ކަމަށްޚިލާަފށް ލުތަކާސޫއު  ،ަގވާއިދުތަކާއި މަޖިލީހުގެޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ން،ބަޔާންކުރުމުކަމަކާއި، ގޮތެއް ވި ޚިލާފު ،އެ މެންބަރަކު، ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި

 ކުރިއަށް  އިތުރަށް ޖަލްސާ ނުނިންމައި ގޮތެއްވަކި ރިޔާސަތުން މެދުކާއެކަމަ
  .ނުވާނެއެވެ ގެންގޮސްގެން

 
  .ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުންނެވެ  )ހ(  .18  ވޯޓު ދިނުން 
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ވަކި ކަމެއްގައި  ،ނަމަވެސްއެހެްނ. ނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެްނމުގޮތެއްގައި ވޯޓު ދޭއާ  )ށ(    
ސިއްރު ވޯޓުދޭން މެންބަރަކު ހުށަހަޅައި، ތާއީދުކޮށް އެގޮތަށް މަޖިލީހުން 

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަމެއްގައި ދޭނީ ސިއްރު   .ވޯޓެކެވެ ކަ
 

   .މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ ،ެނގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި  )ނ(    
 

 ،ނަމަވެސް. އެވެޑުކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ސެްކރެޓެރީކޯރި ތަފުސީލުތައްއޭގެ  އި،ވޯޓު ގުނަ  )ރ(    
  .ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ ރިޔާސަތުންނެވެ

 
ޖަލްސާއަކަށް އެ އި ކަމެއް ނިންމޭނީ، ޖަލްސާއެއްގަ މަޖިލީހުގެ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  .19  މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް

  .އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެމެންބަރުންގެ ހާޒިރުވެ ތިބި 
 

 މައްސަލައެއް އެއްވެސް ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް  )ށ(    
އަދި . ނުވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެން މެންބަރަކު އެ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ނިންމުމުގައި

މެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި  މިފަދަ މައްސަަލއެއްކަން އެ
މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން  އެންގުމާއެކު، އެ އެކަން މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް 

  .ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ
 

އެހެން ތެރެއިން ސިއްރު ނިންމުންތައް ފިޔަވައި  މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުގެ  )ނ(    
  .ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެންމުންތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުނި

 
 ކޯޑުޔައުމިއްޔާއާ ރި

  ބެލެހެއްޓުން 
 ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ ލީހުގެ މަޖި ،ސެކްރެޓެރީ ހުގެމަޖިލީ  )ހ(  .20

  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ބައްދަލުވުމަކަށް، އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ   )ށ(    
  .ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ   )ނ(    

ކުށެއް  ޔައުމިއްޔާ ލިެޔވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި، ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ
  .ވާނެއެވެއިޞްލާޙުކޮށް، ފާސްކުރަން

 
ފަރާތާއި، ސެކްރެޓަރީ  މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި  )ރ(    

  .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
 

 މެންބަރުންގެ  ،ކޮޕީ ޔައުމިއްޔާގެ ރާފާސްކު ގައިޖަލްސާތަކު މަޖިލީހުގެ  )ބ(    
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

 
 ކެންސަލްކުރުމާއި ޖަލްސާ

  ފަސްކުރުން 
  

 ނުވެވޭ  ރު ޒިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް މިްނ ހަމަވާ ދަދުއަ  ޤާނޫނީ ޖަްލސާގެ މަޖިލީހުގެ  )ހ(  .21
 ޖަލްސާގެ ކެންސަލްކުރީކަމުގައި ޖަލްސާއެއް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ލަތެއްހާ

ނޑައަޅައި ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ރިޔާސަތު  ހުގެ މަޖިލީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން، ކަ
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އަދި ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ސަބަބާއެކު . އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން މެންބަރުންނަށް 
  .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑުރި އެކަން 

 
ނޑައަޅާފައިވާ ބޭއްވެވުމަށް ޖަްލސާއެއްމަޖިލީހުގެ   )ށ(      ޖަލްސާއެއް އެ، ގައިވަގުތު ކަ

ޖަލްސާއެއް  އެގޮތަށް ފަސްކުރެވޭނީ، އެ ވަގުތުގައި އެ. ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ ނުބާއްވައި
ނަމަވެސް، ޖަލްސާެގ ނުބޭއްވުމަށް މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމައެވެ. 

ނީ ހިނދަކު ބެލޭހައިވަކިގޮތެއް މެންބަރުންނަށް ނާންގާ  ން ސެކްރެޓޭރިއޭޓު
   .އްވޭނެކަމުގައެވެއެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގައި ޖަލްސާ ބޭ

 
މަޖިލީހުގެ  ގެ ޔުނިވަރސިޓީ
  ސެކްރެޓަރީ 

 އި ނުހިމެނޭ، މަޖިލީހުގަ ްނގެ ތެރޭގައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،މަޖިލީހުގެ ސެްކރެޓަރީއަކީ   )ހ(  .22
ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

  .ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ ،ޢައްޔަންކުރާ
 

މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ށ(    
  .ލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެސީވަ

 
އަކީ އިތުބާރުހިފޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީޔުނި  )ނ(    

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ
މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އިތުބާރުހިފޭ  ފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެވޭ 

ގެ މަޢުލޫމާތެއް، މަޤާމުއޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން އެނގޭ އެއްވެސް އަދި 
ގޮތުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ

 .   ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 

މަޖިލީހުގެ  ގެ ޔުނިވަރސިޓީ
ސެކްރެޓަރީގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

  މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި ތިރީގައި ޒިންމާތައް ސެކްރެޓަރީގެ މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .23
 

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ   )ހ(  
  .ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 
ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ  )ށ(    

  .ފަރާތްތަކަށް އެންގުން
 

މަށް އަންގާ ކުރު މަޖިލީހުން  ،ގުޅިގެންން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މަޖިލީހު  )ނ(    
  .ކުރުން ކަންތައްތައް

 
އި  މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓާ

  މަސައްކަތު ގަޑި 
ޤައުމީ ބަންދު  ،މަސައްކަތްކުރާނީ ރަސްމީކޮށް  ގައި ެސކްރެޓޭރިއެޓު މަޖިލީހުގެ    .24

ނޑައަޅާފައިވާ  ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަ
 .  މުހިއްމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ނަމަވެސްދުވަސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައެވެ

 ބަންދުދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު  ޤައުމީ ބަންދުކެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތްތަ
  .އެންގިދާނެއެވެ މަޖިލީހުން ނުކުތުމަށް މަސައްކަތަށް ކުގައިތަދުވަސް
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 ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު އާޔާމީޑި މަކާބެހޭ ގޮތުން ނިންމު ނިންމި މަޖިލީހުން  )ހ(  .25 އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން މީޑިއާ
 އްސާކުރުމަށް ހި މީޑިއާއާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ނުވަތަ ، ނިންމާފައިނުވާނަމަ  ޖަލްސާގައި
 އަދި  ކު،މެންބަރަ އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ ،އަންގާފައިނުވާނަމަ ރިޔާސަތުން

 ހާމަކޮށްގެން  އަށްޔާމީޑި މަޢުލޫމާތެއްއެ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއް  އެ ން ޓުސެކްރެޓޭރިއެ 
  .ނުވާނެއެވެ 

 
ނޑައަޅާ ސިޔާަސތުތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުތަކާބެހޭގޮތުން މީޑި މަޖިލީހުން  )ށ(     އަށް ޔާކަ

. ޔާމަޢުލޫމާތު، މީޑި ހާމަކުރަންޖެހޭ ރައީސް  އަށް ހާމަކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ
ުނވަތަ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި . ލަތެއްގައި މަޖިލީހުެގ ނާއިބު ރައީސެވެހާނެތް 

  .ފަރާތެކެވެ
 

މަޖިލީހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަކިފަރާތެއް  ބެހޭމައްސަލައަކާ ވަކި  )ނ(    
ނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުމައްސަލައަކާ ބެހޭ  ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެ ދޭނީ މަޖިލީހުން ކަ

  .ގޮތެއްގެމަތީން އެފަރާތަކުންނެވެ
 

ނޑައަޅާ އު  )ހ(  .26  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  ލެއްގެ މަތިން މެނުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހިނގާ ސޫމަޖިލީހުން ކަ
ހާމަކޮށްގެން ކަމެއް، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  އެއްވެސް
  .ނުވާނެއެވެ 

 
 ކުމެންބަރަ އްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެހައިސިމަޤާމުގެ   )ށ(    

ކުރުމަށް ނުވަތަ ހާސިލުއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 
  .ނުވާނެއެވެއެހެން މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން 

 
އްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތެއް މެންބަރުކަމުގެ އިސިހަމަޤާމުގެ   )ނ(    

ފަރާތަކަށް  ންވަނަ ތިވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި، 
  .މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ އެ

 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިމި ގަވާއިދު  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  )ހ(  .27

  .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 

  .މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެއެއް އަހަރު  އަހަރަކުްނ ދެ ކޮންމެ  މަދުވެގެން ،ގަވާއިދު މި  )ށ(   
 

ކަމެއް  ވާއިދުގައި ނެތްގަ
  މެދުވެރިވުން 

 މަްޝވަރާގެ  މަޖިލީހުގެ ،ލަތެއްގައިހާ މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމެއް ެނތް ގަވާއިދުގައި މި  )ހ( .28
  . ލިބިގެންވެއެވެ ށްޗާންސެލަރަ ބާރު ނިންމުމުގެ ގޮތެއްއެކަމަކާމެދު  މަތިން

 

 

_________________  


