ތަޢާރފާއި ނަނ

1

މަޤޞަދ

2

ޔނިވަރސިޓީގެ

3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނ ނަނބަރ( 11/2015 :ދިވެހިރާއޖޭގެ
އިސލާމީ ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ) އަށ ގެނެވނ ދެވަނަ އިސލާހާ
އެކ އެ ޤާނޫނގެ  55ވަނަ މާއދާގެ (ހ) އިނ ބާރލިބިގެނ
ހަދާފައިވާ،

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސ ބޭއވމާއި ،ކެނސަލ

ކރމާއި ،ފަސކރމގެ ގޮތތަކާއި ،ޖަލސާ ބާއވާނެ ތަނާއި ،ވަގތ
ޖަލސާގައި

ކަނޑައެޅމާއި،

ވޯޓދޭނެ

ކަނޑައެޅމާއި،

ގޮތ

އ،
ރިޔާސަތަށ މީހނ ޢައޔަނކރާނެ ގޮތާއި ،އެ މީހނގެ ބާރތަކާ ި
މަސއޫލިއޔަތތަކާއި،
ޖަލސާތަކގެ

ޖަލސާތައ

ރެކޯޑ

ކރިއަށ

ބަލަހައޓާނެގޮތާއި،

ގެނދާނެ
އެކިއެކި

ގޮތާއި،
ކޮމެޓީތައ

އފައދާނެގޮތ ކަނޑައަޅައި ބަޔާނކރާ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށ ކިޔާނީ" ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އިސލާމީ ޔނިވަރސިޓީގެ
މަޖިލިސ ހިނގާ ޤަވާޢިދ" އެވެ.
މި

ޤަވާޢިދގެ

މަޤޞަދަކީ،

ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލިސ

ހަރދަނާގޮތެއގެމަތިނ އެއ އސޫލަކނ ހިނގމެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ އިސލާމީ ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނގެ  15ވަނަ
ނވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މަޖިލިހނ މި
މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޔ ި

މަޖިލިސ

ވނެއެވެ.
ޤަވާޢިދާ އެއގޮތަށ ޢަމަލކރަނ ާ
މަޖިލީހގެ މެނބަރނ

4

(ހ)

ގއި
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ މެނބަރނނާއި ،މެނބަރނގެ ކިބާ ަ
ހނނަނޖެހޭ

ޝަރޠތަކާއި،

މެނބަރނ

ކަނޑައަޅާނެ/

ގ
އިނތިޚާބކރެވޭނެ ގޮތ ޤާނޫނ ނަނބަރ ( 11/2015ދިވެހިރާއޖޭ ެ
އިސލާމީ ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާނެއެވެ.
(ށ)

ޤާނޫނ

ނަނބަރ

(ދިވެހިރާއޖޭގެ

11/2015

އިސލާމީ

އ
ގ  18ވަނަ މާއދާގެ (ނ) ގެ ( )1ގަ ި
ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ) ެ
ބަޔާނ ކރެވިފައިވާ ޔނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކ ބޯޑނ އިނތިޚާބކރާ
އ
މެނބަރ ވާނވާނީ ޔނިވަރސިޓީގެ ކއލިއޔާތަކގެ ޑީނނނާ ި
ސެނޓަރތަކގެ ވެރީނގެ ތެރެއިނ އިނތިޚާބ ކރެވޭ މެނބަރަކަށެވެ.
(ނ)

ޤާނޫނ

ނަނބަރ

(ދިވެހިރާއޖޭގެ

11/2015

އިސލާމީ

ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ) ގެ  21ވަނަ މާއދާގެ (ށ)( ،ނ)( ،ރ)،
(ބ) އަދި (ކ) ގައި ބަޔާނ ކރެވިފައިވާ މީހނގެ ތެރެއިނ
އިނތިޚާބކރާ

މެނބަރނ

ކއލިއޔާތައ

ތަމސީލ

ވާނވާނީ
ކރެވޭ

ޔނިވަރސިޓީގެ

ތަފާތ

އިނތިޚާބ

ރވޭ
ކ ެ

ގޮތަށ

ތ
ނށެވެ .އެއވެސ ޙާލެއގައި އެއކއލިޔާއަކަށ ނވަ ަ
މެނބަރނ ަ
އ
ސެނޓަރަކަށ ނިސބަތވާ ( 2ދޭއ) މެނބަރނ މި މީހނގެ ތެރޭގަ ި
ހިމެނިގެނ ނވާނެއެވެ.
މަޖިލީހގެ ބާރތަކާއި

ބދީފައިވާ ބާރތަކާއި ،ޒިނމާތައ
ލ ި
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށ ި

5

ޤާނޫނ

ޒިނމާ

ނަނބަރ

11/2015

(ދިވެހިރާއޖޭގެ

އިސލާމީ

ބޔާނކޮށފައިވާނެއެވެ.
ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ) ގައި ަ
މަޖިލީހގެ ޖަލސާތައ

6

(ހ)

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ޖަލސާތައ ބެހިގެނވަނީ  3ބަޔަކަށެވެ.
އެއީ

ރަސމީ

ޖަލސާއެވެ.

ޖަލސާއާއި،

ނރަސމީ

ޖަލސާއާއި،

ކއލި

(ށ)

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ރަސމީ ޖަލސާއެއ ،މަދވެގެނ މަހަކ
އެއ ފަހަރ ބާއވަނ ވާނެއެވެ.

ޖަލސާ ބާއވާ

ދިވެހިރާއޖޭގެ އިސލާމީ ޔނިވަރސިޓީ ޤާނޫނގައިވާ ގޮތގެ މަތިނ

7

ޔނިވަރސިޓީ ހިނގމަށޓަކައި އެކި ކަނކަމާ ގޅޭ ކޮމިޓީތައ

ކަނކަމާއި މަޤޞަދ

އ
އެކލަވައިލމާއި ،އެ ކޮމިޓީތަކގެ ޖަލސާތައ ބޭއވމާއިެ ،
އ
ކޮމިޓީތަކގެ މަސައކަތާބެހޭގޮތނ ނިނމނތައ ނިނމމާއިެ ،
ނިނމނތަކާއި،

ކޮމިޓީތަކގެ
ބެހޭގޮތނ

ނިނމނތައ

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާތައ

ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހނ

ހށަހެޅނތައ

ނިނމމަށޓަކައި،
ޤަވާޢިދނ
ކރމަށ

ތަނފީޒކރމާ
ޔނިވަރސިޓީގެ

ބާއވަނވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ

ދ
އަ ި

އިސލާމީ

ޔނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެނމެހައި ކަނކަނ
ޤަވާޢިދނ މަޖިލީހނ ކރަމނ ގެނދަނވާނެއެވެ.
ޔނިވަރސިޓީގެ

މ
ނނީގޮތނ ި
މި ޤަވާޢިދގައިވާ ގޮތަށ ޢަމަލކރމަށޓަކައި ،އަދި ޤާ ޫ

8

މަޖިލީހގެ ރަސމީ

މ
ނ ނިނމނތައ ނިނމމަށ ބާއވާ ކޮނ ެ
ޤަވާޢިދަށ ޢަމަލކރެވޭ ެ

ޖަލސާ

ޖަލސާއަކީ ،މަޖިލީހގެ ރަސމީ ޖަލސާއެކެވެ.

ޔނިވަރސިޓީގެ
މަޖިލީހގެ ނރަސމީ
ޖަލސާ

9

(ހ)

ކަމަކާބެހޭގޮތނ މެނބަރނ ދެކޭގޮތ ހޯދމގެ ބޭނމގައި ހަމައެކަނި
މ
މަޝވަރާކރމަށޓަކައި ،މި ޤަވާޢިދގައިވާ އިޖރާއަތތައ ފރިހަ ަ
ނކޮށ

ބާއވާ

ޖަލސާއެކެވެ.

ކޮނމެ

ޖަލސާއަކީ،

މަޖިލީހގެ

ނރަސމީ

(ށ)

ތ
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ރައީސގެ ބައިވެރިވމެއނެތި ނވަ ަ
ރހމެއނެތި ،ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ނރަސމީ ޖަލސާއެއ
ނބޭއވޭނެއެވެ.

(ނ)

ކކީ
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ނރަސމީ ޖަލސާއެއގެ ނިނމނތަ ަ
ނނެވެ.
ޤާނޫނީ ގޮތނ ތަނފީޒކރެވޭނެ ނިނމނތަކެއ ޫ

ޔނިވަރސިޓީގެ

10

(ހ)

މަޖިލީހގެ ކއލި ޖަލސާ

ޔނިވަރސިޓީގެ
ނިނމަނޖެހޭ

މަޖިލީހގެ
ކަމެއ

ޖަލސާއަކީ،

ކއލި

ނިނމމަށޓަކައި،

ކއލިއަކަށ

ކއލިއަކަށ

ބާއވާ

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ރަސމީ ޖަލސާއެކެވެ .މި ޖަލސާ
ބޭއވމަށ ކއލި ޖަލސާ ބޭއވމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖރާތތައ
ފރިހަމަ ކރަނވާނެއެވެ.
(ށ)

ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހގެ

ކއލި

ނިނމާ

ޖަލސާއެއގައި

ވ.
ތތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތނ ތަނފީޛކރެވޭނެ ނިނމނތަކެކެ ެ
ނިނމނ ަ
ޖަލސާ ބޭއވމަށ

11

(ހ)

އާނމގޮތެއގައި

ޔނިވަރސިޓީ

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާއަކަށ

ނިނމމާއި ޖަލސާއަށ

ޖލީހގެ ރައީސގެ މަޝވަރާއާއެކ މަޖިލީހގެ
ދަޢވަތދޭނީ ،މަ ި

ދަޢވަތދިނނ

ސެކރެޓަރީއެވެ .މަޖިލީހގެ ރައީސ ނެތ ހާލަތެއގައި މަޖިލީހގެ
ނާއިބ ރައީސގެ މަޝވަރާއާއެކ މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީއެވެ.
(ށ)

މި މާއދާގެ (ހ) ގައި މިހެނ އޮތ ނަމަވެސ ،މަޖިލީހގެ
މެނބަރނގެ ތެރެއިނ ދެބައިކޅައެއބައި މެނބަރނ މަޖިލީހގެ
ޖަލސާއެއ ބާއވައިދިނމަށ އެދި ސަބަބ ބަޔާނކޮށ ލިޔމނ
ހށަހަޅައިފިނަމަ،

މަޖިލީހގެ

ރައީސ،

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާއެއ

ބާއވަނވާނެއެވެ.

ރައީސ

މަޖިލީހގެ

ނެތ

ހާލަތެއގައިނަމަ،

މަޖިލީހގެ ނައިބ ރައީސ ،މަޖިލީހގެ ޖަލސާއެއ ބާއވަނވާނެއެވެ.
ޖަލސާގެ ނޯޓިސ

12

ޖަލސާގެ އެޖެނޑާއާއި

13

(ހ)

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ކއލި ޖަލސާ ފިޔަވައި ،އެހެނ ކޮނމެ
ޖަލސާއެއގެ ނޯޓިސ ،މަދވެގެނ ރަސމީ ( 3ތިނެއ) ދވަހގެ
ވނެއެވެ.
ކރިނ މެނބަރނނަށ ފޮނވަނ ާ

(ށ)

ކއލި ޖަލސާއެއގެ ނޯޓިސ( 24 ،ސައވީސ) ގަޑި އިރ ކރިނ
ވނެއެވެ.
މެނބަރނނަށ ފޮނވަނ ާ

(ހ)

އެހެނިހެނ ލިޔނ

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ރައީސގެ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެ މަތިނ،
ޖަލސާތަކގެ އެޖެނޑާ އެކލަވައިލާނީ ،މަޖިލީހގެ ސެކރެޓެރީއެވެ.
އަދި

އެޖެނޑާގައި

ކަމެއ

ހިމެނމަށ

މެނބަރަކ

މަޖިލީހގެ

އެދިފައިވާނަމަ ،ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ރައީސ ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއގެ މަތިނ އެކަމެއ އެޖެނޑާގައި ހިމަނަނވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ،
އެޖެނޑާގައި ހިމެނމަށ މެނބަރނ ހށަހަޅާ ޚިޔާލތައ ފޮނވާ ީ
ސިޓީއަކނ

ނވަތަ

އީމެއިލގެ

ޒަރީޢާއިނ

މަޖިލީހގެ

ސެކރެޓަރީއަށެވެ.
(ނ)

އެޖެނޑާގައި

ހިމެނމަށ

މަޖިލީހގެ

މެނބަރަކ

ވ
ހށަހަޅާފައި ާ

މައސަލައެއ އެޖެނޑާ ނކޮށ ދޫކޮށލެވޭނީ ،މަޖިލީހގެ ރައީސ ،އެ
މައސަލައެއ ހށަހެޅި މެނބަރަކާ މަޝވަރާކރމަށފަހ ،މައސަލަ
ހށަހެޅި މެނބަރ އެގޮތަށ އެއބަސވާނަމައެވެ.
(ރ)

މި މާއދާގެ (ނ) ގައި މިހެނ އޮތ ނަމަވެސ ،މަޖިލީހނ
ނިނމަނޖެހޭ ކަނކަމގެ މހިނމކަމާއި ،ނިނމަނޖެހޭ އަވަސކަމގެ

މައޗަށ ބަލާފައި ،މަޖިލީހގެ މެނބަރަކ ހށަހަޅާ މައސަލައެއ
އެހެނ ޖަލސާއަކަށ ފަސކރމގެ އިޚތިޔާރ މަޖިލީހގެ ރައީސަށ
ލިބިގެނވެއެވެ.
(ބ)

ޖަލސާތަކގެ އެޖެނޑާއާއި ،އެޖެނޑާއާގޅޭ ލިޔނތައ ،ޖަލސާ
ބޭއވމގެ މަދވެގެނ ( 3ތިނެއ) ދވަސ ކރިނ ،އިލެކޓރޯނިކ
ވަސީލަތެއ މެދވެރިކޮށގެނ ނަމަވެސ ،މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީ،
ވ.
މެނބަރނނަށ ފޮނވަނ ވާނެއެ ެ

(ޅ)

ކއލި ޖަލސާތަކގެ އެޖެނޑާއާއި ،އެޖެނޑާއާގޅޭ ލިޔނތައ،
ނޓިސ އާއެކ ،އިލެކޓރޯނިކ ވަސީލަތެއ
ޖަލސާ ބޭއވމގެ ޯ
މެދވެރިކޮށގެނ ނަމަވެސ ،މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީ ،މެނބަރނނަށ
ފޮނވަނ ވާނެއެވެ.

ޖަލސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދ

14

ޖަލސާތަކގެ ރިޔާސަތ

15

ޖަލސާ ބާއވާ ތަނ

16

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާއެއ

ބޭއވޭނީ،

މަޖިލީހގެ

ގ
މެނބަރނ ެ

ތިނބައިކޅައެއބަޔަށވރެ ގިނަ މެނބަރނ ހާޒިރވެ ތިބެގެނނެވެ.
ނ،
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގެ ރިޔާސަތ ބަލަހައޓާ ީ
ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހގެ

ރއީސެވެ.
ަ

މަޖިލީހގެ

ރައީސަށ

ހާޒިރވެވެނ ނެތނަމަ ،ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ނައިބ ރައީސެވެ.
ރައީސާއި ނައިބ ރައީސަށ ހާޒިރވެވެނ ނެތނަމަ ،ރިޔާސަތ
ނ ،ޑެޕިއޓީ ވައިސ ޗާނސލަރ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ
ބަލަހައޓާ ީ
އެނޑ ފައިނޭނސއެވެ.
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ޖަލސާތައ ބާއވާނީ ޔނިވަރސިޓީނ
ކަނޑައަޅާ ތަނެއގައެވެ.

ޖަލސާތަކގައި

17

(ހ)

ޢަމަލކރާނެ
މިނގަނޑތައ

މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގައި ވާހަކަ ދައކާނީ ،ރިޔާސަތނ ފރޞަތ
ދިނމނނެވެ.

(ށ)

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާތަކގައި

ވާހަކަދެއކމަށ

މެނބަރނ

ދ
އެ ޭ

ރޔާސަތނ ފރޞަތ ދޭނވާނެއެވެ.
ތފާތކރމެއނެތި ި
ތަރތީބނ ަ
(ނ)

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާތަކގައި

މޯބައިލފޯނނ

ވާހަކަދެއކމާއި،

ވނެއެވެ.
މެސެޖކރނ ފަދަ ކަނކަމނ މެނބަރނ ދރހެލިވާނ ާ
(ރ)

މ
މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގައި ނިނމާނިނމނތައ ،އެއިނ ކޮނ ެ
ނިނމމެއ ނިމމނ ،ރިޔާސަތނ އެ ނިނމނ އިއވަނވާނެއެވެ.
އަދި

ރިޔާސަތނ

އެ

އިއވެވިގޮތަށ

ޔައމިއޔާގައި

ރިކޯޑކރަނވާނެއެވެ.
(ބ)

މަޖިލީހގެ ނިނމމަކާމެދ މެނބަރަކ ޚިޔާލތަފާތވެގެނ އެކަމަށ
ތާއީދނކރާކަނ

އެ

މެނބަރަކ

ޔައމިއޔާގައި

ފާހަގަކރަނ

ބޭނނވެއޖެނަމަ އެކަނ ޔައމިއޔާގައި ފާހަގަކރަނވާނެއެވެ.
(ޅ)

މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގައި މެނބަރނ ފރިހަމައަށ ބައިވެރިވެ،
އވެ.
ޖަލސާއަށ ސަމާލކަނދޭނވާނެ ެ

އަދި މިކަނ ރިޔާސަތނ

ކަށަވަރކރަނވާނެއެވެ.
(ކ)

މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގައި މެނބަރނ ވާހަކަދައކާއިރ އެއވެސ
އޅައި
މެނބަރަކ އަނެއ މެނބަރަކ ދައކާ ވާހަކައަށ ހރަސ ަ
މ
އދި މިފަދަ ޢަމަލެއ ހިނގާނަ ަ
ވނެއެވެަ .
އނދަގޫކޮށގެނ ނ ާ
ރިޔާސަތނ އެކަނ ވަގތނ ހއޓވަނވާނެއެވެ.

(އ)

މަޖިލީހގެ

ޖަލސާތައ

ޔނިވަރސިޓީއާއި،

ރިޔާސަތނ

ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހގެ

ކރިއަށގެނދަނީ،
އ،
ވޢިދތަކާ ި
ޤަ ާ

އޞޫލތަކާ ޚިލާފަށކަމަށ މެނބަރަކަށ ފެނިއޖެހިނދެއގައި ،އެ
މެނބަރަކ ،ޚިލާފވި ކަމަކާއި ،ގޮތެއ ބަޔާނކރމނ ،އެކަމަކާމެދ
ރިޔާސަތނ ވަކިގޮތެއ ނނިނމައި ޖަލސާ އިތރަށ ކރިއަށ
ގެނގޮސގެނ ނވާނެއެވެ.
ވޯޓ ދިނނ

18

މަޖިލީހގެ ނިނމނތައ

19

(ހ)

ޔނިވަރސިޓީ މަޖިލީހގައި ކަނކަނ ނިނމާނީ ވޯޓނނެވެ.

(ށ)

އާނމގޮތެއގައި ވޯޓ ދޭނީ އަތއފލައިގެނނެވެ .އެހެނނަމަވެސ،
ވަކި ކަމެއގައި ސިއރ ވޯޓދޭނ މެނބަރަކ ހށަހަޅައި ،ތާއީދކޮށ
އެގޮތަށ މަޖިލީހނ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަމެއގައި ދޭނީ ސިއރ
ވޯޓެކެވެ.

ވނީ
(ނ) ނެގޭ ކޮނމެ ވޯޓެއގައި ،މަޖިލީހގެ ކޮނމެ މެނބަރަކަށވެސ ދެ ޭ
އެއ ވޯޓެވެ.
(ރ)

ވޯޓ

ގނައި،

އޭގެ

ޞލތައ
ތަފ ީ

ރިކޯޑކރާނީ

ގ
މަޖިލީހ ެ

ސެކރެޓެރީއެވެ .ނަމަވެސ ،ވޯޓގެ ނަތީޖާ އިޢލާނ ކރާނީ
ރިޔާސަތނނެވެ.
(ހ)

ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ޖަލސާއެއގައި ކަމެއ ނިނމޭނީ ،އެ
ޖަލސާއަކަށ ހާޒިރވެ ތިބި މެނބަރނގެ އަޣލަބިއޔަތނ އެކަމެއ
ފާސވމނނެވެ.

(ށ)

އެއވެސ މެނބަރެއގެ އަމިއލަ މަޞލަޙަތެއ ހިމެނޭ އެއވެސ
މައސަލައެއ ނިނމމގައި އެއވެސ މިނވަރަކަށ އެ މެނބަރަކ

އ
ބައިވެރިވެގެނ ނވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ މައސަލައެއކަނ ެ
މެނބަރަކަށ އެނގޭ ހިނދނ ފެށިގެނ ރިޔާސަތަށާއި މަޖިލީހގެ
އެހެނ މެނބަރނނަށ އެކަނ އެނގމާއެކ ،އެ މައސަލައަކާ
ގޅޭގޮތނ ނިނމަނޖެހޭ ނިނމނތަކނ އެއކިބާވާނ ވާނެއެވެ.
(ނ)

މަޖިލީހގެ ނިނމނތަކގެ ތެރެއިނ ސިއރ ނިނމނތައ ފިޔަވައި
އެހެނ

ނިނމނތައ

ގެޒެޓގައި

ޔނިވަރސިޓީގެ

ޝާއިޢކރަނވާނެއެވެ.
ޔައމިއޔާއާ ރިކޯޑ
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(ހ)

ބެލެހެއޓނ

މަޖިލީހގެ ސެކރެޓެރީ ،މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގެ ޔައމިއޔާ ލިޔެ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައޓަނ ާ

(ށ)

މަޖިލީހގެ ކޮނމެ ޖަލސާއަކަށ ނވަތަ ބައދަލވމަކަށ ،އެނމެފަހނ
ބޭއވނ

ޖަލސާގެ

ތ
ނވަ ަ

ބައދަލވމގެ

ޔައމިއޔާ

ހށަހަޅަނވާނެއެވެ.
(ނ)

ތ
ވ ަ
މަޖިލީހގެ ކޮނމެ ޖަލސާއެއގައި ކރިނ ބޭއވނ ޖަލސާގެ ނ ަ
ބައދަލވމގެ ޔައމިއޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށތޯ ބަލައި ،ކށެއ
އޮތނަމަ އެ ކށެއ އިޞލާޙކޮށ ،ފާސކރަނވާނެއެވެ.

(ރ)

ރތާއި،
މަޖިލީހގެ ޖަލސާގެ ޔައމިއޔާގައި ރިޔާސަތ ބެލެހެއޓި ފަ ާ
ސެކރެޓަރީ ސޮއިކރަނވާނެއެވެ.

(ބ)

މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކގައި ފާސކރާ ޔައމިއޔާގެ ކޮޕީ ،މެނބަރނގެ
މަޢލޫމާތަށޓަކައި ހރިހާ މެނބަރނނަށ ފޮނވަނވާނެއެވެ.
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ފަސކރނ

(ހ)

މަޖިލީހގެ ޖަލސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދ ހަމަވާ މިނވަރަށ މެނބަރނނަށ
ހާޒިރ

ނވެވޭ

ހާލަތެއ

މެދވެރިވެއޖެނަމަ،

އެ

ޖަލސާއެއ

ކެނސަލކރީކަމގައި ޖަލސާގެ ރިޔާސަތ ބަލަހައޓާ ފަރާތނ
ކަނޑައަޅައި ،ސެކރެޓޭރިއެޓނ މަޖިލީހގެ މެނބަރނނަށ އެކަނ
އަނގަނވާނެއެވެ .އަދި ކެނސަލކރަނ ޖެހނ ސަބަބާއެކ އެކަނ
ރިކޯޑކރަނވާނެއެވެ.
(ށ)

އ،
މަޖިލީހގެ ޖަލސާއެއ ބޭއވެވމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގތގަ ި
އެޖަލސާއެއ

ފަސކރެވިދާނެއެވެ.

ނބާއވައި

އެގޮތަށ

ފަސކރެވޭނީ ،އެ ވަގތގައި އެޖަލސާއެއ ނބޭއވމަށ މެނބަރނގެ
އަޣލަބިއޔަތ

ނަމަވެސ،

އވެ.
ލިބިއޖެނަމަ ެ

ޖަލސާގެ

ގހައިހިނދަކ
ސެކރެޓޭރިއޭޓނ ވަކިގޮތެއ މެނބަރނނަށ ނާނ ާ
ބެލޭނީ އެޖެނޑާކރެވިފައިވާ ވަގތގައި ޖަލސާ ބޭއވޭނެކަމގައެވެ.
ޔނިވަރސިޓީގެ
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(ހ)

މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީ

މަޖިލީހގެ

މަޖިލީހގެ

ސެކރެޓަރީއަކީ،

މެނބަރނގެ

އ
ތެރޭގަ ި

ނހިމެނޭ ،މަޖިލީހގައި ދވަހނ ދވަހަށ ކރަނޖެހޭ ހިނގމާގޅޭ
ކއި ޢައޔަނކރާ ،ޔނިވަރސިޓީގެ
އެނމެހައި ކަނކަނ ކރމަށޓަ ަ
މވައޒަފެކެވެ.
(ށ)

ޔނިވަރސިޓީގެ

ސެކރެޓަރީގެ

މަޖިލީހގެ

ޒިނމާތައ

ސލަތތައ ޔނިވަރސިޓީނ އޭނާއަށ
އަދާކރމަށޓަކައި ބޭނނވާ ވަ ީ
ފޯރކޮށދޭނވާނެއެވެ.
(ނ)

ޔނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހގެ

ސެކރެޓަރީއަކީ،

އ
މަޤާމގަ ި

ދ
އަދާކރަނޖެހޭ މަސއޫލިއޔަތތަކާއި ޒިނމާތައ އަދާކރެވޭ ފަ ަ
އިތބާރހިފޭ
ހައިސިއޔަތނ

މީހަކަށ
އެނގޭ

ނއެވެ.
ވާނވާ ެ
އެއވެސ

އަދި

އޭނާއަށ

މަޢލޫމާތެއ،

މަޤާމގެ
ގ
މަޤާމ ެ

އަދާކރމގެގޮތނ

މަސއޫލިއޔަތ

ފަރާތެއ

ހިއސާކރަނޖެހޭ

ފިޔަވައި އެހެނ ފަރާތަކާ ހިއސާކޮށގެނ ނވާނެއެވެ.
ޔނިވަރސިޓީގެ

އ
ޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީގެ ޒިނމާތައ ތިރީގަ ި

23

ބަޔާނކރެވިފައި މިވަނީއެވެ.

މަޖިލީހގެ ސެކރެޓަރީގެ
(ހ)

މަސއޫލިއޔަތތައ

މަޖިލީހގެ ޖަލސާތަކާއި މަޖިލީހގެ ކޮމިޓީތަކގެ ޔައމިއޔާއާއި
ލހެއޓނ.
ނިނމނތައ ލިޔެ ރައކާކޮށ ބެ ެ

(ށ)

މަޖިލީހގެ

ނިނމނތަކާ

ގޅިގެނ

އިދާރީގޮތނ

ހ
އަނގަނޖެ ޭ

އެނގނތައ އެކި ފަރާތތަކަށ އެނގނ.
(ނ)

މަޖިލީހނ ކރަނޖެހޭ މަސައކަތތަކާ ގޅިގެނ ،މަޖިލީހނ ކރމަށ
އަނގާ ކަނތައތައ ކރނ.

މަޖިލީހގެ

މަޖިލީހގެ ސެކރެޓޭރިއެޓގައި ރަސމީކޮށ މަސައކަތކރާނީ ،ޤައމީ

24

ސެކރެޓޭރިއެޓާއި

އ
ބަނދ ދވަސތަކާއި ،ސަރކާރ ބަނދ ދވަސތައ ކަމގަ ި

މަސައކަތ ގަޑި

އެހެނ

ސަރކާރނ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ދވަސތަކގައެވެ.

ނަމަވެސ،

ދވަސތައ

ފިޔަވައި

މހިއމ

ޔނިވަރސިޓީގެ

ނމަ ،ޤައމީ ބަނދ ދވަސތަކާއި،
މަސައކަތތަކެއ ކރަނޖެހިއޖެ ަ
ސަރކާރ ބަނދ ދވަސތަކގައި މަސައކަތަށ ނކތމަށ މަޖިލީހނ
އެނގިދާނެއެވެ.
މީޑިއާއަށ މަޢލޫމާތ
ދިނނ

25

(ހ)

ބހޭ ގޮތނ މީޑިޔާއާ މަޢލޫމާތ
ކ ެ
މ ނިނމމަ ާ
މަޖިލީހނ ނިނ ި
ޙިއސާކރމަށ
މަޢލޫމާތެއ
އަނގާފައިނވާނަމަ،

އ
މ ،ނވަތަ ެ
ޖަލސާގައި ނިނމާފައިނވާނަ ަ
މީޑިއާއާ
ގ
ޖލީހ ެ
މަ ި

ޙިއސާކރމަށ
އެއވެސ

ރިޔާސަތނ
މެނބަރަކ،

އދި
ަ

ސެކރެޓޭރިއެޓނ އެ ނިނމމެއ ނވަތަ އެ މަޢލޫމާތެއ މީޑިޔާއަށ
ހާމަކޮށގެނ ނވާނެއެވެ.
(ށ)

ކބެހޭގޮތނ
މަޖިލީހނ ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތތަކާއި ،ނިނމާ ނިނމތަ ާ
މީޑިޔާއަށ

ހާމަކރަނޖެހޭ

މަޢލޫމާތ،

މީޑިޔާއަށ

ނ
ހާމަކރާ ީ

މަޖިލީހގެ ރައީސެވެ .ރައީސ ނެތ ހާލަތެއގައި މަޖިލީހގެ ނާއިބ
ރައީސެވެ .ނވަތަ ރިޔާސަތ ބެލެހެއޓި ފަރާތެކެވެ.
(ނ)

ވަކި މައސަލައަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ ދިނމަށ ވަކިފަރާތެއ މަޖިލީހނ
ޢައޔަނކޮށފިނަމަ ،އެ މައސަލައަކާ ބެހޭ މަޢލޫމާތދޭނީ މަޖިލީހނ
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެމަތީނ އެފަރާތަކނނެވެ.

ސިއރ ހިފެހެއޓނ
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ޤަވާޢިދަށ ޢަމަލކރަނ

27

(ހ)

ގ
މަޖިލީހނ ކަނޑައަޅާ އސޫލެއގެ މަތިނ މެނވީ މަޖިލީހ ެ
ޖަލސާއެއގައި ހިނގާ އެއވެސ ކަމެއ ،ޖަލސާގައި ބައިވެރިވާ
އެއވެސ ފަރާތަކނ ހާމަކޮށގެނ ނވާނެއެވެ.

(ށ)

ވތަ
މަޤާމގެ ހައިސިއޔަތނ މެނބަރަކަށ ލިބިފައިވާ މަޢލޫމާތެއ ނ ަ
އެ މެނބަރަކ އަދާކރާ ވަޒީފާގެ ބޭނނ އަމިއލައަށ ނާޖާއިޒ
މަނފާއެއ ޙާޞިލކރމަށ ނވަތަ އެހެނ މީހަކަށ މަނފާއެއ
ހޯދައިދިނމަށ ބޭނނކޮށގެނ ނވާނެއެވެ.

(ނ)

މަޤާމގެ

ޙައިޘިއޔަތނ

ބރަކަށ
މެނ ަ

ލިބިފައިވާ

މަޢލޫމާތެއ

މެނބަރކަމގެ ވާޖިބތަކާއި މަސއޫލިއޔަތ އަދާކރމގެ ގޮތނ
އވެ.
އމަޢލޫމާތެއ ހާމަކޮށގެނނވާނެ ެ
ނ ފަރާތަކަށ ެ
ފިޔަވައި ،ތިނވަ ަ

ފެށނ

(ހ)

ގ
ވޢިދ ދިވެހިސަރކާރ ެ
ށނީ ،މި ޤަ ާ
މި ޤަވާޢިދަށ ޢަމަލކރަނ ފަ ާ
ގެޒެޓގައި ޝާއިޢކރާ ދވަހނ ފެށިގެނނެވެ.

(ށ)

މި ޤަވާޢިދ ،މަދވެގެނ ކޮނމެ ދެ އަހަރަކނ އެއ އަހަރ
މރާޖަޢާކރަނވާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދގައި ނެތ ކަމެއ
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މެދވެރިވނ

(ހ)

މި ޤަވާޢިދގައި ނެތ ކަމެއ މެދވެރިވެއޖެ ހާލަތެއގައި ،މަޖިލީހގެ
މަޝވަރާގެ

މަތިނ

އެކަމަކާމެދ

ޗާނސެލަރަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

އޞޫލ ގެޒެޓކރި ތާރީޚ:

 13އޮގަސޓ 2017

ފރަތަމަ އިޞލާޙ ގެނެވނ

 7ޖަނަވަރީ 2021

ތާރީޚ:
ސިޔާސަތގެ ބަލަދވެރި ފަރާތ:

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ އެނޑ ފައިނޭނސ

ސިޔާސަތ ބަދަލކރެވޭނެ

ޔނިވަރސިޓީ މަޖިލިސ

ފަރާތ:

ގޮތެއ

ނިނމމގެ

ބާރ

