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` 

 ތަޢާރަފް  .1

 ، ޤާޫނނުޫޖދުވެގެން އައ ވު ސްއިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލި، މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާއެއްގެ ގޮތުގައި

ޤާޫނނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2)ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ދ ނ  އެއްބައިަވންތަކަން ިޙމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  94/6ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންނެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދ ނ ގޮތުން  05ގެ  2016/06

ށާއި، ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާނެ އެކިއެކި ދ ނ  ފަތުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަ ، ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ ކަންކަމުގައި

ދިރާސާތައް ކުރުމަށާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދ ނ  ލަފާޔާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، "އިސްާލމ   ކުގެ އައު މައްސަލަތަފިޤުހ 

 އެވެ.ވ  ހޯމަ ދުވަހު 2016އޭޕްރިލް  25އުފައްދާފައި ވަނ   ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލިސް"ގެ ނަމުގައި މަޖިލ ހެއް

 

 ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  .2

ވަނަ އިސްލާޙު  2)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދ ނ  އެއްބައިވަންަތކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  94/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލ ހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ  7ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ގައި މިވަނ އެވެ.މަސައްކަތްތައް ތިރ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދ ނ  އެއްބައިވަްނަތކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުަމށްޓަަކއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭުނންވާ ދ ނ  ފަތުވާ ާޢންމުންަނށް  ➢

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ންވާ އިސްތިޝާރ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލ ހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދ ނ  ކަްނކަމުގައި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނު ➢

 ؛ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެިހ ، އިސްލާމ  އުންމަތަށް ދިމާވާ ިފޤުހ  އައު މައްސަލަތަކަކ  ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ➢

މުންަނށް ރައްޔިތުންނަށް ދ ނ ގޮތުން ަފތުާވ ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަޖިލ ަހށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި، ދ ނ  ފަތުވާ ޢާން

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން



 

 

2 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދ ނ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުެފދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ިދރާސާތައްކޮށް، އެފަަދ  ➢

 ؛މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލ ހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްިދނުން

ވުންތައް ނައްތާލުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ދ ނުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދ ނ  ޚިޔާލު ތަފާތު ➢

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ދ ނ  ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާތަކާިއ ސެމިނަރތައް ރާވައި 

 ؛ހިންގުން

ރާސާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޟޫޢުތަކަްށ ދިއު ުތ ދ ނ  މަދ ނ  ކަންކަމުގައި ާޢންމުންގެ ޭހލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަްށޓަކައި، ތަފާ ➢

 ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކޮށް ނެރުން.

 ޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް މަ  .3

އެކުލެވިގެން ވަނ  ފަސްމެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއ  މަޖިލ ހުގެ ރައ ސްއާއި "އިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލިސް" 
 މެންބަރުންނެވެ. )ތިނެއް( 3ނާއިބު ރައ ސް އާއި 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މަޖިލ ހުން  .4
 

 ޕްޝަން ރިސެ 

އަދި ރަސްމ  ހުކުރު، ހޮނިިހރު އިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެމަތ  މަޖިލ ހުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނ  
 ވެ.އަށެ 2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މުއްދަތު  ދެވޭ  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް #

 14:00-8:00 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ މަޖިލ ހުން 1
3029300 

info@fatwamajilis.gov.mv 
 14:00-8:00 ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން  ސިޓ އާއި އެހެނިހެން 2
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 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 

 ތު އިތުރު މަޢުލޫމާ މުއްދަތު  ދެވޭ  ދުމަތް ޚި  ތައްޚިދުމަތް  #

1 

 ފަތުވާއާގުޅޭ 

 ދުވަސް ެތރޭަގއި  7 -5 ފަތުާވެނރުން  ދ ުނގެ ތަފާތު މަްއސަލަތަކުަގއި

3029300 
info@fatwamajilis.gov.mv 

2 
މުައއްަސސާތަކުން ެއދޭ ިއސްތިާޝރ  ލަފާ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 
 ދުވަސް ތެޭރަގއި  7 - 5

 ދުވަސް ތެޭރަގއި  7 - 5 މަޖިލ ުހގެ މެންޑޭާޓގުޅޭ އެހެނިެހން  3

4 
 މާ ގުޅޭ ކަ ދ ނ  ކަން 

 ދުވަސް ތެޭރަގއި  5 ދ ނ  ފޮތްތައް ެނރުން.

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 3 މ ހުން ހޭލުންެތރިކުރުުމގެ ޕްޮރްގރާމް ިހންގުން. 5

6 

 އިދާރ  ކަންކަމާ ގުޅޭ 

މެްހާމންދާރ  ބޭރުން ވަަޑއިގަްނނަވާ ވަފްދު/ޓ މް 
 އަދާުކރުން 

 ތެޭރގައި  ދުވަސް 3-1

7 
 އިާދރާގެ އިްސވެިރންނާ ަބއްދަލުުކރުުމގެ ފުރުޞަތު

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 
 ތެޭރގައި  ދުވަސް 1-3

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 3  މަޖިލ ުހގެ ޢާންމު މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްިދނުން 8

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 3  ޝަުކވާބަަލއިަގނެ ޖަާވުބދާރ ުވން މަޖިލ ހަށް 9

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 7  ބިލްތަކަށް ފައިާސދެއްުކން 10

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 3  ޢާންމު ސިޓ ތަކަށް ަޖވާބު ދިނުން 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 ނުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ފަތުވާނެރުން ދ   .5
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދ ނ  އެއްބައިަވންތަކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެްއޓުމަްށޓަކައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ގެ އެންމެ އިސް ވާޖިަބކ  މި މަޖިލ ހު

މަޖިލ ހުގެ ަލފަޔަކަށް އެދޭ ދ ނ  ަކންކަމުގައި، ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކުން މާިއ، ބޭނުންވާ ދ ނ  ަފތުވާ ޢާންުމންަނށް ފޯރުކޮށްދިނު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދ ނ ގޮުތން ޚިޔާލު ތަފާތުުވން އުފެދޭ މައްސަލަތަްއ މާއި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ ިއސްތިޝާރ  ލަފާ ފޯރުކޮށްިދނު

ލ ހުގެ މި މަޖިވެ. މެޢާންމުންނަްށ ފޯރުކޮށްދިނުދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ދިރާސާތައްކޮށް، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލ ހުގެ ފަތުވާ 
ވި، ލަފަޔަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން، ނުަވތަ ޢާންމު ފަރުދަކު އެުދމުން ވ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަތުވާ މަޖިލ ހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް

އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  ހުގެ ތެރޭގައިދުވަ 10 - 5އި، މަޝްވަރާކުރެވި ރަސްމ  އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންަބރުން ދިރާސާކުރައްވަ
 ދެވޭނެއެވެ.އެއް ފަތުވާއެއް ނުވަތަ އިސްތިޝާރ  ލަފަ

 

ފަތުވާ

މައްސަލަ އިދާރާއަށް  
ލިބުން

ސާ  މެންބަރުން ދިރާ
ކުރައްވައި މަޝްވަރާ  

ކުރެއްވުން

ލްސާއެއްމަޖިލީހުގެ ޖަ
ނެރުންބޭއްވި ފަތުވާ

ކުރުންފަތުވާ ޢާންމު

ފާއިސްތިޝާރީ ލަ

އިސްތިޝާރީ  
ދުންލަފައަކަށް އެ

އްސަލަ  މަޖިލީހަށް މަ
ހުށައެޅުން

ރާސާ  މެންބަރުން ދި
ވަރާ  ކުރައްވާ މަޝް
ކުރެއްވުން

ންޖަވާބު އެރުވު
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 ދ ނ  ފޮތްތައް ނެރުން  .6

ފޮތްތައް މަޖިލ ހުެގ ޢާންމުކޮށްފައިާވ ތަކަށް ލިޔެ ޢުޟޫއުމި މަޖިލ ހުން ނެރޭ ފަތުވާތަާކއި، އެކި އެކި ދ ނ  މަ
 ޒަރިއްޔާއިން ލިބޭނެއެވެ.ރިސެޕްޝަނުންނާއި އ މެއިލްގެ 

 ން އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރު  .7

އެފުރުސަތު  ގައިތެރޭހުގެދުވަ 3ކުން އެދުމުން މަޖިލ ހުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް، ފޯނުން، ސިޓ  ނުަވތަ އ މެއިލަ
 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  .8

ިއ، ވެބްސައިޓާިވދާނެއެވެ. އެދެ މެދުވެރިކޮށް ފޯން، ސިޓ  ނުަވތަ އ މެއިލުމި މަޖިލ ހާބެޭހ ޢާންމު މައުލޫާމތު ހޯދުމަށް 
 ފެންނަން ުހންނާނެެއވެ. މަޖިލ ހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވި ން އަދި ސޯޝަލް މ ޑިއާއި ،ފޭސްބުކް ޕޭޖް

 ޖަވާބުދާރ ވުން  ގަތުމާއި ޝަކުވާ ބަލައި  .9

 3ޅުއްވުމުން ރަސްމ  ހެ ޝަކުވާ ހުށަ ލަކުންސިޓ  ނުަވތަ އ މެއި ހާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަމަޖިލ 
 ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރ  ވެވޭނެއެވެ.ގައި އެ ތެރޭހުގެދުވަ

 

 ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން  .10

 އްކޭނެއެވެ.ފައިސާ ދެ ގައިދުވަސްތެރޭ 7މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ސިޓ ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ޢާންމު  .11

 ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ. ގައިތެރޭހުގެދުވަ 3ށް ރަސްމ  ސިޓ  ނުވަތަ އ މެއިލަހަށް ލިބޭ ާޢންމު މަޖިލ 
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 ޅުއްވުމަށް ގު  .12

 އިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލިސް  
 20345މަޖ ދ މަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ  6ދާރުލް އ މާން 

 3029300 

 www.fatwamajlis.gov.mv 
 info@fatwamajlis.gov.mv 

 
facebook.com/MvFatwa     

 @ fatwamajlis      

ސިޓ ތަކާއި ލިޔުންތައް 

 އެޑްރެސް ކުރުން:

މަދު އްލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް މުޙަފަޟ ލަތު އިސްލާމ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތ  މަޖިލ ހުގެ ރައ ސް
 ރަޝ ދު އިބްރާހ މް

މަޖިލިސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ 

 ގަޑިތައް:

 8:00، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ހުކުރު
 ށް 14:00އިން 

 


