`
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފް

.1

މަޖިލީހުގެ

.2

(ހ)

މި

ޤަވާޢިދަކީ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

6/94

ރައްޔިތުންގެ

(ދިވެހި

އށް
ކރުމުގެ ޤާނޫނު) ަ
އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ު

ނ
ދީ ީ

ހ
 2ވަނަ އިޞްލާ ު

ނ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  6/2016ގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ގ ޤަވާޢިދުގެ 7
ހން ާ
ދ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ި
ބާރުލިބިގެން ،އިސްލާމީ ފަތުވާ ޭ
ތ
ދ އެންމެ މަ ީ
ތގެ މަތިން ،އިސްލާމީ ފަތުވާ ޭ
ގ ު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮ
ހަވާލުވެފައިވާ

މަޖިލިސްއާއި

ކަންކަން

ނިންމުމަށާއި،

މަސައްކަތްތައް

ނގުމަށް
ހި ް

ހަދަންޖެހޭ

ކުރުމަށްޓަކައި
އ
ޤަވާޢިދުތަ ް

ކަންކަން
ހެދުމަށާއި،

ހ
އދަލުވާން ޖެ ޭ
މށްޓަކައި ބަ ް
ނމުންތައް ނިންމު ަ
ނންމަންޖެހޭ ނި ް
ި
މަޖިލީހުން
ޤވާޢިދެވެ.
ގތުގެ ަ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގާނެ ޮ
(ށ)

މި

ޤަވާޢިދުގެ

ނަމަކީ

"އިސްލާމީ

ފަތުވާދޭ

އެންމެ

މތީ
ަ

ގ
މަޖިލީހު ެ

ހންގާ ޤަވާޢިދު" އެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް ި
އ ޤަވާޢިދުގައި
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަ ް

ބައްދަލުވުންތައް

އ
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ބާއްވަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަ ް

ބޭއްވުމާއި

ނކުރާ ކަންކަން
ވނަ މާއްދާގައިވާ ،ތިރީގައި ބަޔާ ް
ގ ަ 7
އ ޤާނޫނު ެ
ބާއްވަން ވާނީ ެ

މަޤުޞަދުތައް

ކުރުމަށާއި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައެވެ.
(ހ)

ހ
ށޓަކައި ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަ ް
ނން.
ވ ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު
ނންވާ ދީނީ ފަތު ާ
މުޖުތަމަޢަށް ބޭ ު

(ށ)

ނ ކަންކަމުގައި،
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަފައަކަށްއެދޭ ދީ ީ
އެމުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ނ) އިސްލާމީ އުއްމަތަށްދިމާވާ ފިޤުހީ އައު މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ،
ވ
އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ގޮތުން ފަތު ާ
ވ
ހށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި ،ދީނީ ފަތު ާ
ޖލީ ަ
ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަ ި
ކށް ދިނުން.
ޢާންމުންނަށް ފޯރު ޮ
(ރ) ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމުގެ
އެދަފަ

ދިރާސާތައްކޮށް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

1

މައްސަލަތަކުގައި

މަޖިލީހުގެ

ވ
ފަތު ާ

ށ
އާއްމުންނަ ް

(ބ)

އ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށާ ި
ނ ދީނުގެ އެކި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު
މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެ ޭ
މަޝްވަރާ

ހޯދައި

ދީނީ

ކުރުމަށްޓަކައި

ޢިލްމުވެރިންގެ

އ
މަހާސިންތާތަކާ ި

ސެމިނާތައް ބޭއްވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
(ޅ)

ދީނީ

ކަންކަމުގައި

ގ
ޢާއްމުން ެ

ހޭލުންތެރިކަން

މށްޓަކައި
އިތުރުކުރު ަ

ދީނީ

ހ
ށ ކުރަން ޖެ ޭ
ޔފައިވާ ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކުރުމަ ް
މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކޮށް ލި ެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
(ކ)

މަޖިލިސް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި،
އ
ތގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރާނެ ހަމަތަކާ ި
އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮ ު
އުޞޫލުތައް ކަ ނޑައެޅުން މިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ

ގންވަނީ  3ބާވަތަކަށެވެ .އެއީ؛
ނތައް ބެހި ެ
މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވު ް

.3

ބައްދަލުވުންތައް

ނ
(ހ) ރަސްމީ ބައްދަލުވު ް
ނ
(ށ) ނުރަސްމީ ބައްދަލުވު ް
ނ
ވ ް
(ނ) މަޝްވަރާ ބައްދަލު ު
(ހ)

ޖލީހުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ
ރަސްމީ ބައްދަލުވުން :އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަ ި
ގ
ވނީ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ .އެ ފަދަ ނިންމުންތަކު ެ
ނިންމުމެއް ނިންމަން ާ
ހމެނެއެވެ.
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ި
 .1މަޖިލީހަށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ،ފަތުވާ އަދި އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަކަށްއެދޭ
ކަންކަން ނިންމުން.
 .2މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތައް ފާސްކުރުން.
 .3މަޖިލީހުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފާސްކުރުން.
ށ
ނ ކުރުމަ ް
 .4މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދުގައި މަޖިލީހު ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމުން.

(ށ)

ނުރަސްމީ

ބައްދަލުވުން:

އސްލާމީ
ި

ފަތުވާދޭ

އެންމެ

މަތީ

މަޖިލީސް

ނ
ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،އެކަންކަ ް
ތކާއި ހަމަތަކާއި
ގމަށްޓަކައި އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް ަ
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިން ު
ތ މައްސަލަތައް
އުސޫލުތައް ކަޑައެޅުމާއި މަޖިލީސް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ތަފާ ު
މށް ނުރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވައި ،މަޝްވަރާ
ހައްލުކުރުމުގައި ގޮތްތައް ހޯދު ަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވރާ ކުރުމަށާއި ،ޚިޔާލު އުފެއްދުމަށާއި ،ރަސްމީ
(ނ) މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން :މަޝް ަ
ތ
މދުގައި ނުވަ ަ
ގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ެ
ހައިސިއްޔަތެއް ނޯންނަ ގޮތެއް ަ
2

އކު މަޝްވަރާ
ނބަރުންނާ ެ
ށގެން މަޖިލީހުގެ މެ ް
ކ ް
އެހެން ފަރާތެއް ޝާމިލް ޮ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި ދާނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ

.4

(ހ)

ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުން

މަޖިލީހުގެ

ޖަލްސާއެއް

ބާއްވަން

ހިނދެއްގައި

ކަނޑައެޅިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ

ރިޔާސަތުން އެ ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް
ތރުން ރަސްމީ
ގ އި ު
ހރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ .މީ ެ
މަދުވެގެން މަހަކު ( 2ދޭއް) ފަ ަ
ޖަލްސާ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
 .1މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން.
ހގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމުން.
 .2ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މަޖިލީ ު
 .3ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ  2މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގަތުމުން.

ގ
ގއި މަޖިލީހު ެ
(ނ) ނުރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނީ އެކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއް ަ
ރިޔާސަތުގެ ނިންމުމަކަށް ނުވަތަ ކުރީގެ ޖަލްސާއަކުން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމުގެ މައްޗަށެވެ.
ދ
ޖނަމަ ،އެފަ ަ
ވންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއް ެ
(ރ) މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއް ަ
ޙާލަތެއްގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
(ބ)

ނ
މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނުވަތަ މަޖިލީހު ް
ދލުވުންތައް 3
ތން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ ބައް ަ
ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ .މިގޮ ު
ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނ
ހފައިވާ ގަޑިއަށް ޖަލްސާ ފަށަ ް
މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެ ި
ވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ގ
މަޖިލީހު ެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ރިޔާސަތު

ނ
ބަލަހައްޓާ ީ

ނއިބު ރައީސެވެ.
މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ .ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ާ
ނާއިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނަމަ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގައި
އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މެންބަރެވެ.
(ކ)

މަޖިލީހުގެ

އެއްވެސް

ލވުމެއް
ބައްދަ ު

ބޭއްވޭނީ

ގން
މަދުވެ ެ

މަޖިލީހުގެ

3

ނ
މެމްބަރުންގެ ހާޟިރުގައެވެ .ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫ ީ
އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެ ބައްދަލުވުން އެހެން ވަގުތަކަށް
ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ.
(އ)

ހގެ ރިޔާސަތުން
ޖލީ ު
އގެ ފެށުމާއި ނިންމުން މަ ި
މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެ ް
އ
ނމެ ނިންމުމެ ް
އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ކޮ ް

3

ވނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި އިޢުލާނު ކުރަން ާ
.5

މަޖިލީހުގެ

ދގެ  2ވަނަ
ނތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ މި ޤަވާޢި ު
މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވު ް

ބައްދަލުވުންތަކަށް

ނފައިވާ ކަންކަން.
ނަންބަރުގައި ބު ެ

ހުށަހެޅޭނެ

 .1ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މުއައްސަސާތަކުން ސީދާ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ

ކަންތައްތައް

ކަންކަން.
ނ
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި ް
ޅ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ކަންކަން.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ
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(ހ)

އެޖެންޑާއާއި
ނޯޓިސް

އޔާރުކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެންގުމަކަށް
ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތަ ް
ނ
ފންގެ ތެރެއި ް
ތ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަ ު
މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ނުވަ ަ

އަދި

ކވެ .މަޖިލީހުގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މުވައްޒަފެ ެ

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް

މެންބަރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޑްރާފްޓް
ނ
އ ބައްދަލުވު ް
އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ .ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ

އެޖެންޑާ

ނ
ކުރި ް

ވާނެއެވެ.

ފާސްކުރަން

އެ

ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާއަށް އުނި އިތުރު ،ފާސްކޮށްގެން ،ގެނެވިދާނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ވަކި ކަމެއް އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އެކަމެއް
އެޖެންޑާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ށމުގެ ކުރިން
ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން މެނުވީ ،ބައްދަލުވުން ފެ ު
އެކަށީގެންވާ

ޓހެއް
ނޯ ި

ކުއްލި

ވނެއެވެ.
ދޭން ާ

އ
ޙާލަތެއްގަ ި

ނތި،
ނޯޓިހެއް ެ

ޚތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބައްދަލުވުމަކަށް ދެންނެވުމުގެ އި ް
ނ
(ނ) މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި ލިޔުންތައް ބައްދަލުވު ް
ގ ކުރީދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  2:00ގެ ކުރިން
ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ެ
ހގެ ސެކްރެޓަރީ
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މަޖިލީ ު
ވ
ވން ވާނެއެ ެ
ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު މެންބަރުންނަށް ފޮނު ަ
ޔައުމިއްޔާއާއި

.7

(ހ)

ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

ތ
މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ރެކޯޑިން ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ނުވަ ަ
ކގެ ޔައުމިއްޔާ
ވންތަ ު
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފެކެވެ .މިގޮތުން ބައްދަލު ު
މތިން ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޖަލްސާއެއްގެ

ޔައުމިއްޔާ،

މެމްބަރުންނަށް

ފޮނުވަން

އެ

ޖަލްސާ

ނއެވެ.
ވާ ެ

ނިމޭތާ

މެންބަރުން

3
ފޮނުވާ

ވހުގެ
ދު ަ

ތެރޭގައި

އިސްލާހުތަކާއެކު،

ނ
ޔައުމިއްޔާ އެކުލަވާލާ ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް އަލު ް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ފާސްކުރެވިފައިވާ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ކޮޕީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ
4

ށ ކަނޑައަޅާފައި
ވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަ ް
ގ އިދާރީ މު ަ
ނުވަތަ މަޖިލީހު ެ
ޓން ވާނެއެވެ.
ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ބަލަހައް ަ
މަޖިލީހުގެ

.8

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެ
ނއެވެ .އަދި،
ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވާންވާ ެ

ބައްދަލުވުމުގައި
ސެކްރެޓަރީ

އޭނާއަށް

ޖެނެރަލްގެ ދައުރު

އ ނުލެވޭނެއެވެ.
ނންމުމުގައި ވޯޓެ ް
ނިންމުންތައް ި

މަޖިލީހުގެ

.9

ޖަލްސާއަށް

މަޖިލީހުގެ

ސެކްރެޓަރީ

އިދާރީ

މަޝްވަރާ

ރިޔާސަތުން

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އތައް
ކަންތަ ް

ފރުސަތުދީފިނަމަ
ު

ނަމަވެސް،

އޓުމަށްޓަކައި
ބެލެހެ ް

ށ
އޭނާއަކަ ް

ސެކްރެޓަރީއެއް

ނންވާނެ އިދާރީ ހުރިހާ
ކށް ބޭ ު
ގތުން ،ބައްދަލުވުންތަ ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ޮ
ލިޔެކިއުންތައް

އިންތިޒާމްތަކާއި

ތައްޔާރުކޮށް

އިތުރުން

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ކންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމަކީ ސެކްރެޓަރީގެ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެ ނޫން ަ
ގއި މަޖިލީހުގެ
ވތަ އެއިރެއް ަ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނު ަ
ޝވަރާގެ މަތިން،
ޙވާލުވެ ހުންނަ ވެރިއެއްގެ މަ ް
ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމަށް ަ
ނތަކަށް
ބައްދަލުވު ް

މަޖިލީހުގެ

ބޭނުންވާ

ދިރާސާތަކާއި

ހ
ކަމާބެ ޭ

ރިޕޯޓުތައް

ރމަކީ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ފަރާތްތަކުން ހޯދައި ،ތައްޔާރުކު ު
ކޮމެޓީތަކާއި

.10

ގ
މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީތަކާއި މެންބަރުން ެ
އިޚްތިޔާރު

މެންބަރުންގެ

ޕެނަލްތައް

އެކުލަވާލުމުގެ

ޕެނެލްތައް

ކޮމިޓީތަކުގެ

ތެރޭގައި

އެކުލަވާލުން

ދިރާސާތަކަށް ކޮމިޓީތަކާއި ޕެނަލްތައް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އެކި

ޤާނޫނުގެ

ލިބިގެންވެއެވެ.
ދަށުން

މިގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ

ލ
އެކުލަވާ ާ

މަސައްކަތްތަކާއި،

މއި ގުޅޭ އެކި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަދި
ކަންކަން ހިންގުމަށް އެކަންކަ ާ
އެފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރޭވުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް
ގންވެއެވެ.
މަޖިލީހަށް ލިބި ެ
ވޯޓުނެގުން

( .11ހ)

ގއި ބައިވެރިވި
ނމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓު ަ
މަޖިލީހުން އެއްވެސް ކަމެއް ނި ް
ލބިއްޔަތުންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އަޣު ަ

(ށ)

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެއް
ވޯޓެވެ.

ވޯޓަށް

އެހެނީ

ކޮން

ކަމަކަށްކަން

ކަނޑައަޅާނީ

މެމްބަރުންނާ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.
(ނ) މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ގުނައި އޭގެ ތަފްސީލު ރިކޯޑު ކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ
ނ
ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުން ަ
މުވައްޒަފެކެވެ .އަދި ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.
ކޮމެޓީތަކުން ނިންމާ .12
ކަންކަން މަޖިލީހުން

ނިންމުމެއް

ނިންމުން
މަޖިލީހަށް

މމަކަށްވާނީ އެ
ނން ު
ޖލީހުގެ ި
އގެ ނިންމުން ،މަ ި
ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ މައްސަލައެ ް
ހށް
މަޖިލީ ަ

ށހަޅައި،
ހު ަ

އެ

ނިންމުމެއް

ހން
މަޖިލީ ު

ށ
ފާސްކޮ ް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އޭގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ.
( .13ހ)

ގ
ނ ާ
ޖލީހުގެ ހި ް
މންޖެހޭ ކަންކަން ހުށަހަޅާނީ މަ ި
ށހަޅައިގެން ނިން ަ
މަޖިލީހަށް ހު ަ
5

ހުށަހަޅައިގެން

ތގެމަތިންނެވެ.
ތއް ބޭއްވުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮ ު
ވން ަ
ޤަވާޢިދާ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލު ު

ނިންމަންޖެހޭ

މނާ ޖަދުވަލު 3
ލޔެފައި އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަ ޫ
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ި

ކަންކަން ހުށަހެޅުން

ގައި އެވަނީއެވެ.
(ށ)

މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ،ރިޔާސަތަށާއި ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި،
ދ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަދި މަޖިލީހުން ހުއްދަ ޭ
ހޅިދާނެއެވެ.
ނތަކަށް ހާޟިރުވެ މައްސަލަ ހުށަ ެ
ވ ް
ފަރާތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބައްދަލު ު

.14

މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ

އިދާރާގައި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ފަރާތްތަކަށް

އިދާރީ

ހުށަހެޅުމަށާއި،

މުވައްޒަފުންނާއި
އެނޫން

ފަރާތްތައް

މައުލޫމާތު

މަޖިލީހުގެ
އެނޫން

މަސައްކަތްކުރާ

ކަމާބެހޭ

އދަލުވުންތަކަށް
ބަ ް
ކމުގައި
ކަން ަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،

ހ
ށހަޅަންޖެ ޭ
ހު ަ

މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ

ނނާއި
މުވައްޒަފު ް

އެނޫން

މައްސަލަތައް

މެންބަރުންނަށް

ވ
ނ ާ
ބޭނު ް

ކގައި
ބައްދަލުވުންތަ ު

ބައިވެރި

ވެވިދާނެއެވެ.

ބައިވެރިވުން
މި

ޤަވާޢިދަށް .15

ޢަމަލު ކުރުން

ގ
ނ މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށް މަޖިލީހު ެ
ށނީ މަޖިލީހު ް
ފ ާ
މލު ކުރަން ަ
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަ ަ
ހިންގާ ޤަވާޢިދު ގެޒެޓް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

6

ޖަދުވަލު  : 1ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާ:

`

އެޖެދްޑާ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެދްމެ މަތީ މަޖިލިސް

މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ

އެޖެންޑާ -:މަޖިލީހުގެ  ....ވަނަ ބައްދަލުވުން

ތަން.... :
ވަގުތު.... :
ތާރީޚް.... :

އެޖެންޑާ:
.1

 ....ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުން.

.2

 ....ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

.3

.....

.4

....

.5

....

.6

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.
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ޖަދުވަލު  : 2ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާ:

`

ޔައުމިއްޔާ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެދްމެ މަތީ މަޖިލިސް

މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ

އެ އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ދަދްބަރު/އަހަރުSCIF-(S)/

ޔައުމިއްޔާ -:މަޖިލީހުގެ  ....ވަނަ ބައްދަލުވުން
ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަދް:
ގަޑި:
ތާރީޚް:
 .1ޙާޟިރުވެވަޑައިގެދްދެވި މެމްބަރުދް:
 .2ޙާޟިރުވެވަޑައިދުގަދްދަވާ މެމްބަރުދް:
 .3ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި މެދްބަރު:
 .4އިތުރުދް ބައިވެރިވެވަޑައިގެދްދެވި ބޭފުޅުދް:
 .5ސެކްރެޓޭރިއެޓް:
 .6އެޖެދްޑާ:
............................. 1
............................. 2
 .7އެޖެދްޑާއަފް ގެދެވުދު ބަދަލުތައް:
 .8މަޝްވަރާކުރެވުދު ކަދްތައްތައް:
 .9ވޯޓަފްއެހުދު ކަދްތައްތައް:
 .11ދިދްމި ކަދްތައްތައް:

(ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ސޮއި)
(ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ދަދް)
(ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ މަޤާމު)

ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނު ފަރާތް

ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކުރި ފަރާތް

(ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނީ އިދާރީގޮތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެކެވެ).

އޒަފެކެވެ).
މވަ ް
ވ އިސް ު
ހއްޓެ ި
ރއަޓް ބެލެ ެ
(ޗެކުކުރާނީ ސެކްރެޓޭ ި
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ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން:
ނަން.... :
ސޮއި:
ތާރީޚް:
ނަން.... :
ސޮއި:
ތާރީޚް:
ނަން.... :
ސޮއި:
ތާރީޚް:
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ޖަދުވަލު  : 3ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާ:

a

 ....................................ސެކްޝަން
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް

މައްސަލަ:
މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު:

މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު:

މައްސަލަޔާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި:

މައްސަލަޔާމެދު ފެންނަގޮތް:

މަޖިލީހުގެ ނިންމުން
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