
 

 

      

 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ) 2015/11: މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނ  ނަނ ަބރ  (ހ) 1 އި ނަނ  ފާ ތަޢާރ  

ގެނެވ ނ  ދެވަނަ އިސ ލާހާ އަށ  ( އިސ ލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ 

އިނ  ބާރ ލިބިެގނ  ( ހ)ވަނަ މާއ ދާގެ  55 ގެއެކ  އެ ޤާނޫނ 

ކެނ ސަލ   ،ހަދާފައިވާ،  ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސ  ބޭއ ވ މާއި

ވަގ ތ   ،ޖަލ ސާ ބާއ ވާނެ ތަނާއި ،ކ ރ މާއި، ފަސ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ތަކާއި 

 ،ޖަލ ސާގައި ވޯޓ ދޭނެ ގޮތ  ކަނޑައެޅ މާއި ،ކަނޑައެޅ މާއި

 ،މީހ ނ ގެ ބާރ ތަކާއި  އެ ،ރިޔާސަތަށ  މީހ ނ  ޢައ ޔަނ ކ ރާނެ ގޮތާއި

 ،ޖަލ ސާތައ  ކ ރިއަށ  ގެނ ދާނެ ގޮތާއި ،މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކާއި

ރެކޯޑ  ބަލަހައ ޓާނެގޮތާއި، އެކިއެކި ކޮމެޓީަތއ   ޖަލ ސާތަކ ގެ

 .ބަޔާނ ކ ރާ ގަވާއިދެވެ އިއ ފައ ދާނެގޮތ  ކަނޑައަޅަ

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ "މި ގަވާއިދަށ  ކިޔާނީ،  (ށ)  

 .އެވެ" ޤަވާޢިދ މަޖިލިސ  ހިނ ގާ 

މަޖިލިސ   ގެޞަދަކީ، ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޤ ޤަވާޢިދ މި   2 މަޤ ޞަދ  

 .ލަކ ނ  ހިނ ގ މެވެސޫއ  ހަރ ދަނާގޮތެއ ގެމަތިނ  އެއ 

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖިލިސ  

 ވަނަ 15 ޤާނޫނ ގެ ޔ ނިވަރސިޓީގެ އިސ ލާމީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  3

 މި މަޖިލިހ ނ  ދާއިމީ ޔ ިނވަރސިޓީގެ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މާއ ދާގައި

 .ޢަމަލ ކ ރަނ ާވނެއެވެ އެއ ގޮތަށ  ދާޤަވާޢި

 ނ ގެ ކިބާަގއިމެނ ބަރ  ،ގެ މަޖިލީހ ގެ މެނ ބަރ ނ ނާއިޔ ނިވަރސިޓީ (ހ) 4 މަޖިލީހ ގެ މެނ ބަރ ނ  

 /ނެ މެނ ބަރ ނ  ކަނޑައަޅާ ތަކާިއ،ޝަރ ޠ ހ ނ ނަނ ޖެހޭ 



 

 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ) 2015/11 ގޮތ  ޤާނޫނ  ަނނ ބަރ ނެ އިނ ތިޚާބ ކ ރެވޭ

 .ވާނެއެވެށ ފައިގައި ބަޔާނ ކޮ( އިސ ލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ) 2015/11 ޤާނޫނ  ނަނ ބަރ  (ށ)  

ގަިއ ( 1)ގެ ( ނ)ވަނަ މާއ ދާގެ  18ެގ ( ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ 

މިކ  ބޯޑ ނ  އިނ ތިޚާބ ކ ރާ ރެވިފައިވާ ޔ ނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެބަޔާނ  ކ 

ތަކ ގެ ޑީނ ނ ނާިއ ކ އ ލިއ ޔާމެނ ބަރ  ވާނ ވާނީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 .ސެނ ޓަރ ތަކ ގެ ވެރީނ ގެ ތެރެއިނ  އިނ ތިޚާބ  ކ ރެވޭ މެނ ބަރަކަށެވެ

އިސ ލާމީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ) 2015/11 ޤާނޫނ  ނަނ ބަރ  (ނ)  

، )ރ(، (ނ))ށ(، ވަނަ މާއ ދާގެ  21ގެ ( ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ 

މީހ ނ ގެ ތެރެއިނ  ގައި ބަޔާނ  ކ ރެވިފައިވާ  ( އަދި )ކ(ބ)

ތަާފތ  ާވނ ވާނީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  ނ އިނ ތިޚާބ ކ ރާ މެނ ބަރ 

އިނ ތިޚާބ  ކ ެރވޭ އ  ތަމ ސީލ  ކ ރެވޭ ގޮތަށ  ތަކ އ ލިއ ޔާ

ވެސ  ޙާލެއ ގައި އެއ ކ އ ލިޔާއަކަށ  ނ ވަަތ ނ ަނށެވެ. އެއ މެނ ބަރ 

)ދޭއ ( މެނ ބަރ ނ  މި މީހ ނ ގެ ތެރޭގަިއ  2ސެނ ޓަރަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ 

 ހިމެނިގެނ  ނ ވާނެއެވެ.

މަޖިލީހ ގެ ބާރ ތަކާއި 

 ޒިނ މާ 

 ޒިނ މާތައ   ،ބާރ ތަކާއި ިލިބދީފައިވާ މަޖިލީހަށ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ  5

 އިސ ލާމީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ) 2015/11 ނަނ ބަރ  ޤާނޫނ 

 .ވާނެއެވެށ ފައިަބޔާނ ކޮ ގައި( ޤާނޫނ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ

. ބަޔަކަށެވެ 3ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތައ  ބެހިގެނ ވަނީ  (ހ) 6 މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތައ  

ކ އ ލި  ،ނ ރަސ މީ ޖަލ ސާއާއި ،އެއީ ރަސ މީ ޖަލ ސާއާއި

 .ޖަލ ސާއެވެ



 

 

ހަކ  މަދ ވެގެނ  މަ ،މަޖިލީހ ގެ ރަސ މީ ޖަލ ސާއެއ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

 .އެއ  ފަހަރ  ބާއ ވަނ  ވާނެއެވެ

ޖަލ ސާ ބާއ ވާ 

 ކަނ ކަމާއި މަޤ ޞަދ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީ ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިނ    7

ޔ ނިވަރސިޓީ ހިނ ގ މަށ ޓަކައި އެކި ކަނ ކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީތައ  

 ކޮމިޓީތަކ ގެ ޖަލ ސާތައ  ބޭއ ވ މާއި، އެ  އެ ލ މާއި،އިއެކ ލަވަ

 ގެ މަސައ ކަތާބެހޭގޮތ ނ  ނިނ މ ނ ތައ  ނިނ މ މާިއ، އެ ތަކ ކޮމިޓީ

ހ ށަހެޅ ނ ތައ  ތަނ ފީޒ ކ ރ މާ  ،ކޮމިޓީތަކ ގެ ނިނ މ ނ ތަކާއި

ބެހޭގޮތ ނ  ނިނ މ ނ ތައ  ިނނ މ މަށ ޓަކައި، ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

އަިދ  .ވަނ ވާނެއެވެނ  ބާއ ޤަވާޢިދ މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތައ  

ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ނ  ކ ރ މަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ 

ޔ ނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  

 .ނ  މަޖިލީހ ނ  ކ ރަމ ނ  ގެނ ދަނ ވާނެއެވެޤަވާޢިދ 

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހ ގެ ރަސ މީ 

 ޖަލ ސާ 

ިމ އަދި ޤާޫނނީގޮތ ނ  ، ރ މަށ ޓަކައިގޮތަށ  ޢަަމލ ކ ގައިވާ ޤަވާޢިދ މި   8

ޢަމަލ ކ ރެވޭެނ ނިނ މ ނ ތައ  ނިނ މ ަމށ  ބާއ ވާ ޮކނ ެމ  ޤަވާޢިދަށ 

 .މަޖިލީހ ގެ ރަސ މީ ޖަލ ސާއެކެވެ ،ޖަލ ސާއަކީ

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހ ގެ  ނ ރަސ މީ 

 ޖަލ ސާ 

ހަމައެކަނި  ބޭނ މ ގައިދެކޭޮގތ  ހޯދ މ ގެ  މެނ ބަރ ނ ކަމަކާބެހޭގޮތ ނ   (ހ) 9

ފ ރިހަަމ  ތ ތައ ގައިވާ އިޖ ރާއަޤަވާޢިދ މި ، މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ޓަކައި

ބާއ ވާ ކޮނ މެ ަޖލ ސާއަކީ، މަޖިލީހ ގެ ނ ރަސ މީ  ނ ކޮށ 

   ޖަލ ސާއެކެވެ.



 

 

 ނ ވަތަ  ނެތިޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ރައީސ ގެ ބައިވެރިވ މެއ  (ށ)  

 ރ ހ މެއ ނެތި، ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ނ ރަސ މީ ޖަލ ސާއެއ 

 .ނ ބޭއ ވޭނެއެވެ

ަކކީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ނ ރަސ މީ ޖަލ ސާއެއ ގެ ނިނ މ ނ ތަ (ނ)  

 .ކ ރެވޭނެ ނިނ މ ނ ތަކެއ ޫނނެވެޒ ޤާނޫނީ ގޮތ ނ  ަތނ ފީ

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖިލީހ ގެ ކ އ ލި ޖަލ ސާ 

މަޖިލީހ ގެ ކ އ ލި ޖަލ ސާއަކީ، ކ އ ލިއަކަށ   ގެޔ ނިވަރސިޓީ (ހ) 10

ބާއ ވާ ކ އ ލިއަކަށ  ނިނ މަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ނިނ މ މަށ ޓަކައި، 

މި ޖަލ ސާ  .ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ރަސ މީ ޖަލ ސާއެކެވެ

ބޭއ ވ މަށ  ކ އ ލި ޖަލ ސާ ބޭއ ވ މަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖ ރާތ ތައ  

 ވެ.ފ ރިހަމަ ކ ރަނ ވާނެއެ

ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ކ އ ލި ޖަލ ސާއެއ ގައި ނިނ މާ  (ށ)  

 .ނިނ މ ނ ަތތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތ ނ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭނެ ިނނ މ ނ ތަކެކެވެ 

 ބޭއ ވ މަށ   ޖަލ ސާ 

 ޖަލ ސާއަށ   ނިނ މ މާއި 

 ދަޢ ވަތ ދިނ ނ  

 ޖަލ ސާއަކަށ  މަޖިލީހ ގެ ޔ ނިވަރސިޓީ ނ މ ގޮތެއ ގައިއާ (ހ) 11

 މަޖިލީހ ގެ މަޝ ވަރާއާއެކ  ރަީއސ ގެ މަިޖލީހ ގެ ދަޢ ވަތ ދޭނީ،

ލަތެއ ގައި މަޖިލީހ ގެ ހާމަޖިލީހ ގެ ރައީސ  ނެތ  . ސެކ ރެޓަރީއެވެ

 .ނާއިބ  ރައީސ ގެ މަޝ ވަރާއާއެކ  މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީއެވެ

ގައި މިހެނ  އޮތ  ނަމަވެސ ، މަޖިލީހ ގެ ( ހ)މި މާއ ދާގެ  (ށ)  

ބަރ ނ  މަޖިލީހ ގެ ނ ތެރެއިނ  ދެބައިކ ޅައެއ ބައި މެބަރ ނ ގެ ނ މެ

އެދި ސަބަބ  ބަޔާނ ކޮށ  ލިޔ މ ނ   ޖަލ ސާއެއ  ބާއ ވައިދިނ މަށ 

މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާއެއ   މަޖިލީހ ގެ ރައީސ ، ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،



 

 

 ނަމަ،ލަތެއ ގައިހާމަޖިލީހ ގެ ރައީސ  ނެތ  . ބާއ ވަނ ވާނެއެވެ

 .ޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާއެއ  ބާއ ވަނ ވާނެއެވެމަ ،އިބ  ރައީސ މަޖިލީހ ގެ ނަ

 ކޮނ މެ އެހެނ  ،ފިޔަވައި ޖަލ ސާ  ކ އ ލި  މަޖިލީހ ގެ ގެޔ ނިވަރސިޓީ (ހ) 12 ޖަލ ސާގެ ނޯޓިސ  

 ދ ވަހ ގެ)ތިނެއ (  3ރަސ މީ  މަދ ވެގެނ  އެއ ގެ ނޯޓިސ ،ޖަލ ސާ

 ޮފނ ވަނ ާވނެއެވެ. މެނ ބަރ ނ ނަށ  ކ ރިނ 

)ސައ ވީސ ( ގަޑި އިރ  ކ ރިނ   24 ނޯޓިސ ،އެއ ގެ ޖަލ ސާ ކ އ ލި (ށ)  

 ފޮނ ވަނ ާވނެއެވެ. މެނ ބަރ ނ ަނށ 

ޖަލ ސާގެ އެޖެނ ޑާއާއި 

 އެހެނިހެނ  ލިޔ ނ  

ގޮތެއ ގެ މަތިނ ،  ޖިލީހ ގެ ރައީސ ގެ ކަނޑައަޅާޔ ނިވަރސިޓީގެ މަ (ހ) 13

އެކ ލަވައިލާނީ، މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓެރީއެވެ. ޖަލ ސާތަކ ގެ އެޖެނ ޑާ 

އަދި އެޖެނ ޑާގައި ކަމެއ  ހިމެނ މަށ  މަޖިލީހ ގެ މެނ ބަރަކ  

 މަޖިލީހ ގެ ރައީސ  ކަނޑައަޅާއެދިފައިވާނަމަ، ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 ގޮތެއ ގެ މަތިނ  އެކަމެއ  އެޖެނ ޑާގައި ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 

 ،ފޮނ ވާނީ  ޚިޔާލ ތައ  ހ ށަހަޅާ މެނ ބަރ ނ ގައި ހިމެނ މަށ  އެޖެނ ޑާ (ށ)  

 މަޖިލީހ ގެ ޒަރީޢާއިނ  އީމެއިލ ގެ ނ ވަތަ ސިޓީއަކ ނ 

 .ސެކ ރެޓަރީއަށެވެ

 ފައިވާ ހ ށަހަޅާ ބަރަކ ނ މެ މަޖިީލހ ގެއެޖެނ ޑާގައި ހިމެނ މަށ   (ނ)  

 އެމަޖިލީހ ގެ ރައީސ ،  ވޭނީ،ދޫކޮށ ލެ ނ ކޮށ  އެޖެނ ޑާ މައ ސަލައެއ 

މައ ސަލަ ، މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ފަހ  ބަރަކާނ މެ ހ ށަހެޅި މައ ސަލައެއ 

 .ނަމައެވެވާއެއ ަބސ  އެގޮތަށ  ހ ށަހެޅި މެނ ބަރ 

ގައި މިެހނ  އޮތ  ނަމަވެސ ، މަޖިލީހ ނ  ( ނ)މި މާއ ދާގެ  (  ރ)  

ކަމ ގެ ނިނ މަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމ ގެ މ ހިނ މ ކަމާއި، ނިނ މަނ ޖެހޭ އަވަސ 



 

 

މެނ ބަރަކ  ހ ށަހަޅާ މައ ސަލައެއ   ބަލާފައި، މަޖިލީހ ގެ މައ ޗަށ 

ތިޔާރ  މަޖިލީހ ގެ ރައީސަށ  އެހެނ  ޖަލ ސާއަކަށ  ފަސ ކ ރ މ ގެ އިޚ 

 ލިބިގެނ ވެއެވެ.

ޖަލ ސާ  ،ޖަލ ސާތަކ ގެ އެޖެނ ޑާއާއި، އެޖެނ ޑާއާގ ޅޭ ލިޔ ނ ތައ  ބ()  

 ކ ރިނ ، އިލެކ ޓ ރޯނިކ )ތިނެއ ( ދ ވަސ   3ބޭއ ވ މ ގެ މަދ ވެގެނ  

ނަމަވެސ ، މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީ،  ގެނ ކޮށ ވަސީލަތެއ  މެދ ވެރި

 .މެނ ބަރ ނ ަނށ  ފޮނ ވަނ  ވާނެއެވެ 

 ،ލިޔ ނ ތައ ޖަލ ސާތަކ ގެ އެޖެނ ޑާއާއި، އެޖެނ ޑާއާގ ޅޭ ކ އ ލި  (ޅ)  

ލަެތއ  ވަސީ އިލެކ ޓ ރޯނިކ  ގެ ޯނޓިސ  އާއެކ ،ބޭއ ވ މ ޖަލ ސާ 

ނަމަވެސ ، މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީ، މެނ ބަރ ނ ަނށ   ގެނ ކޮށ މެދ ވެރި

 .ފޮނ ވަނ  ވާނެއެވެ

މަޖިލީހ ގެ މެނ ބަރ ނ ެގ  ،މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާއެއ  ބޭއ ވޭނީ  14 ޤާނޫނީ އަދަދ  ޖަލ ސާގެ 

 .ރ ވެ ތިބެެގނ ނެވެހާޒިތިނ ބައިކ ޅައެއ ބަޔަށ ވ ރެ ގިނަ ެމނ ބަރ ނ  

 ،ބަލަހައ ޓާނީ  ރިޔާސަތ  ޖަލ ސާތަކ ގެ މަޖިލީހ ގެ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  15 ޖަލ ސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  

މަޖިލީހ ގެ ރައީސަށ  . ސެވެަރއީ މަޖިލީހ ގެ ގެޔ ނިވަރސިޓީ

. މަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސެވެ ގެޔ ނިވަރސިޓީ ނެތ ނަަމ،ރ ވެވެނ  ހާޒި

ރިޔާސަތ   ނެތ ނަމަ،ރ ވެވެނ  ހާޒިށ  އި ނައިބ  ރައީސަރައީސާ

ޑެޕިއ ޓީ ވައިސ  ޗާނ ސ ލަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ،ބަލަހައ ޓާނީ 

 .އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ އެވެ

 ޖަލ ސާ ބާއ ވާ ތަނ  

 

 ޔ ނިވަރސިޓީނ   ބާއ ވާނީ ޖަލ ސާތައ  މަޖިލީހ ގެ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  16

 .ތަނެއ ގައެވެ ކަނޑައަޅާ



 

 

ޖަލ ސާތަކ ގައި 

ޢަމަލ ކ ރާނެ 

 މިނ ގަނޑ ތައ  

(ހ) 17

  

 ޞަތ  ފ ރ  ރިޔާސަތ ނ  ،ދައ ކާނީ ވާހަކަ ޖަލ ސާތަކ ގައި މަޖިލީހ ގެ

 .ދިނ މ ނ ނެވެ

ވާހަކަދެއ ކ މަށ  މެނ ބަރ ނ  އެޭދ މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތަކ ގައި  (ށ) 

 ތަރ ތީބ ނ  ަތފާތ ކ ރ މެއ ނެތި ިރޔާސަތ ނ  ފ ރ ޞަތ  ދޭނ ވާނެއެެވ.

މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތަކ ގައި މޯބައިލ ފޯނ ނ  ވާހަކަދެއ ކ މާިއ،  (ނ)  

 .ފަދަ ކަނ ކަމ ނ  މެނ ބަރ ނ  ދ ރ ހެލިވާނ ާވނެއެވެ ކ ރ ނ މެސެޖ 

އެއިނ  ކޮނ ެމ  ،ޖަލ ސާތަކ ގައި ނިނ މާނިނ މ ނ ތައ  މަޖިލީހ ގެ  (ރ)  

. ނިނ މ މެއ  ނިމ މ ނ ، ރިޔާސަތ ނ  އެ ނިނ މ ނ  އިއ ވަނ ވާނެއެވެ

އިއ ވެވިގޮތަށ  ޔައ މިއ ޔާގައި  އަދި ރިޔާސަތ ނ  އެ 

 .ކ ރަނ ވާނެއެވެކޯޑ ރި

މަޖިލީހ ގެ ނިނ މ މަކާމެދ  މެނ ބަރަކ  ޚިޔާލ ތަފާތ ވެގެނ  އެކަމަށ   (ބ)  

މެނ ބަރަކ  ޔައ މިއ ޔާގައި ފާހަގަކ ރަނ   އީދ ނ ކ ރާކަނ  އެތާ

 .ބޭނ ނ ވެއ ޖެނަމަ އެކަނ  ޔައ މިއ ޔާގައި ފާހަގަކ ރަނ ވާނެއެވެ

މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތަކ ގައި މެނ ބަރ ނ  ފ ރިހަމައަށ  ބައިވެރިވެ،  (ޅ)  

އަދި މިކަނ  ރިޔާސަތ ނ  .  ޖަލ ސާއަށ  ސަމާލ ކަނ ދޭނ ވާނެެއވެ

 .ކަށަވަރ ކ ރަނ ވާނެއެވެ

 މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތަކ ގައި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  އެއ ވެސ  (ކ)  

 އި މެނ ބަރަކ  ދައ ކާ ވާހަކައަށ  ހ ރަސ ައޅަ މެނ ބަރަކ  އަނެއ 

ައދި މިފަދަ ޢަމަލެއ  ިހނގާނަަމ . އ ނދަގޫކޮށ ގެނ  ނ ާވނެއެވެ

 .ހ އ ޓ ވަނ ވާނެއެވެރިޔާސަތ ނ  އެކަނ  ވަގ ތ ނ  



 

 

 ީނ،ކ ރިއަށ ގެނ ދަ ރިޔާސަތ ނ  ޖަލ ސާތައ  މަޖިލީހ ގެ (އ)  

 ،ތަކާއި ޤަާވޢިދ  މަޖިލީހ ގެޔ ނިވަރސިޓީގެ  އާއި،ޔ ނިވަރސިޓީ

އެ ، ފެނިއ ޖެހިނދެއ ގައި މެނ ބަރަކަށ  ކަމަށ ޚިލާފަށ  ލ ތަކާޞޫއ 

 މެދ ކާއެކަމަ ނ ،ބަޔާނ ކ ރ މ ޚިލާފ ވި ކަމަކާއި، ގޮތެއ   ،މެނ ބަރަކ 

 ކ ރިއަށ  އިތ ރަށ  ޖަލ ސާ ނ ނިނ މައި ގޮތެއ ވަކި ރިޔާސަތ ނ 

 .ނ ވާނެއެވެ ގެނ ގޮސ ގެނ 

 .ޔ ނިވަރސިޓީ މަޖިލީހ ގައި ކަނ ކަނ  ނިނ މާނީ ވޯޓ ނ ނެވެ (ހ) 18 ވޯޓ  ދިނ ނ  

 ،އެހެނ ނަމަވެސ  . ނ މ ގޮތެއ ގައި ވޯޓ  ދޭނީ އަތ އ ފ ލައިގެނ ނެވެއާ (ށ)  

ވަކި ކަމެއ ގައި ސިއ ރ  ވޯޓ ދޭނ  މެނ ބަރަކ  ހ ށަހަޅައި، ތާއީދ ޮކށ  

 އެގޮތަށ  މަޖިލީހ ނ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަމެއ ގައި ދޭނީ ސިއ ރ 

 .ވޯޓެކެވެ

މަޖިީލހ ގެ ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ ވެސ  ދެޭވނީ  ،ނެގޭ ކޮނ މެ ވޯޓެއ ގައި (ނ)  

  އެއ  ވޯޓެވެ.

ކޯޑ ކ ރާނީ މަޖިލީހ ެގ ރި ލ ތައ ތަފ ޞީ އޭގެ  އި،ވޯޓ  ގ ނަ (ރ)  

ވޯޓ ގެ ނަތީޖާ އިޢ ލާނ  ކ ރާނީ  ،ނަމަވެސ . ސެކ ރެޓެރީއެވެ

 .ރިޔާސަތ ނ ނެވެ

އެ އި ކަމެއ  ނިނ މޭނީ،  ޖަލ ސާއެއ ގަމަޖިލީހ ގެ ގެޔ ނިވަރސިޓީ (ހ) 19 މަޖިލީހ ގެ ނިނ މ ނ ތައ  

އަޣ ލަބިއ ޔަތ ނ  އެކަެމއ  މެނ ބަރ ނ ގެ ހާޒިރ ވެ ތިބި ޖަލ ސާއަކަށ  

 .ފާސ ވ މ ނ ނެވެ

 އެއ ވެސ  ހިމެނޭ މަޞ ލަޙަތެއ  އަމިއ ލަ މެނ ބަރެއ ގެ އެއ ވެސ  (ށ)  

 މެނ ބަރަކ  އެ  މިނ ވަރަކަށ  އެއ ވެސ  ނިނ މ މ ގައި މައ ސަލައެއ 



 

 

 އަދި މިފަދަ މައ ސަލައެއ ކަނ  އެ . ނ ވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެނ 

މެނ ބަރަކަށ  އެނގޭ ިހނދ ނ  ފެށިގެނ  ރިޔާސަތަށާއި މަޖިލީހ ގެ 

މައ ސަލައަކާ  އެނ ގ މާއެކ ، އެއެކަނ  އެހެނ  މެނ ބަރ ނ ަނށ  

 .ގ ޅޭގޮތ ނ  ނިނ މަނ ޖެހޭ ިނނ މ ނ ތަކ ނ  އެއ ކިބާވާނ  ވާނެއެވެ

ތެރެިއނ  ސިއ ރ  ނިނ މ ނ ތައ  ފިޔަވައި  މަޖިލީހ ގެ ނިނ މ ނ ތަކ ގެ (ނ)  

ގައި އެހެނ  ނިނ މ ނ ތައ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓ 

 .ޝާއިޢ ކ ރަނ ވާނެއެވެ

ޔައ މިއ ޔާއާ ރިކޯޑ  

 ބެލެހެއ ޓ ނ  

ލިޔެ  ޔައ މިއ ޔާ ޖަލ ސާތަކ ގެ މަޖިލީހ ގެ ،ސެކ ރެޓެރީ ހ ގެމަޖިލީ (ހ) 20

 ބަލަހައ ޓަނ ާވނެއެވެ.

ެއނ މެފަހ ނ  މަޖިލީހ ގެ ކޮނ މެ ޖަލ ސާއަކަށ  ނ ވަތަ ބައ ދަލ ވ މަކަށ ،  (ށ)  

ބޭއ ވ ނ  ޖަލ ސާގެ ނ ވަަތ ބައ ދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއ ޔާ 

 .ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ

މަޖިލީހ ގެ ކޮނ މެ ޖަލ ސާއެއ ގައި ކ ރިނ  ބޭއ ވ ނ  ޖަލ ސާގެ ނ ަވަތ  (ނ)  

ބައ ދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއ ޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށ ތޯ ބަލަިއ، ކ ެށއ  

 .އިޞ ލާޙ ކޮށ ، ފާސ ކ ރަނ ވާނެއެވެކ ށެއ   އޮތ ނަމަ އެ

ފަާރތާިއ،  މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާގެ ޔައ މިއ ޔާގައި ރިޔާސަތ  ބެލެހެއ ޓި (ރ)  

 .ސެކ ރެޓަރީ ސޮއިކ ރަނ ވާނެއެވެ

 މެނ ބަރ ނ ގެ ،ކޮޕީ ޔައ މިއ ޔާގެ ރާފާސ ކ  ގައިޖަލ ސާތަކ  މަޖިލީހ ގެ (ބ)  

 .ފޮނ ަވނ ވާނެއެވެ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތަށ ޓަކައި

 ކެނ ސަލ ކ ރ މާއި  ޖަލ ސާ 

 ފަސ ކ ރ ނ  

 މެނ ބަރ ނ ނަށ   ވަރަށ މިނ  ހަމަވާ ދަދ  އަ ޤާނޫނީ ޖަލ ސާގެ މަޖިލީހ ގެ (ހ) 21

 ޖަލ ސާއެއ  އެ ،މެދ ވެރިވެއ ޖެނަމަ ލަތެއ ހާ ނ ވެވޭ ރ ޒިހާ



 

 

 ފަރާތ ނ   ބަލަހައ ޓާ ރިޔާސަތ   ޖަލ ސާގެ  ކެނ ސަލ ކ ރީކަމ ގައި 

 އެކަނ   މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ގެމަޖިލީ ސެކ ރެޓޭރިއެޓ ނ ، ކަނޑައަޅައި

އެކަނ  އަދި ކެނ ސަލ ކ ރަނ  ޖެހ ނ  ސަބަބާއެކ  . އަނ ގަނ ވާނެއެވެ

 .ކ ރަނ ވާނެއެވެކޯޑ ރި

، ގައި ވަގ ތ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއ ވެވ މަށ  ޖަލ ސާއެއ މަޖިލީހ ގެ  (ށ)  

އެގޮތަށ  . ފަސ ކ ރެވިދާނެއެވެ ނ ބާއ ވައި އެޖަލ ސާއެއ 

ފަސ ކ ރެވޭނީ، އެ ވަގ ތ ގައި އެޖަލ ސާއެއ  ނ ބޭއ ވ މަށ  މެނ ބަރ ނ ގެ 

ނަމަވެސ ، ޖަލ ސާގެ އަޣ ލަބިއ ޔަތ  ލިބިއ ޖެނަމަެއވެ. 

ހިނަދކ  ހައިވަކިގޮތެއ  މެނ ބަރ ނ ަނށ  ނާނ ގާ  ނ ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ 

  .ނީ އެޖެނ ޑާކ ރެވިފައިވާ ވަގ ތ ގައި ޖަލ ސާ ބޭއ ވޭނެކަމ ގައެވެބެލޭ

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީ 

 ނ ގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހ ގެ މެނ ބަރ  ،މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީއަކީ (ހ) 22

ދ ވަހ ނ  ދ ވަހަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހިނ ގ މާގ ޅޭ  އިނ ހިމެނޭ، މަޖިލީހ ގަ

ޔ ނިވަރސިޓީގެ  ،އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ ޓަަކއި ޢައ ޔަނ ކ ރާ

 .މ ވައ ޒަފެކެވެ

މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީގެ ޒިނ މާތައ   ގެޔ ނިވަރސިޓީ (ށ)  

ލަތ ތައ  ޔ ނިވަރސިޓީނ  އޭނާއަށ  ސީ އަދާކ ރ މަށ ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ ވަ

 .ފޯރ ކޮށ ދޭނ ވާނެއެވެ

މަޤާމ ގަިއ ، ޔ ނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހ ގެ ސެކ ރެޓަރީއަކީ (ނ)  

 އަދާކ ރަނ ޖެހޭ މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކާއި ޒިނ މާތައ  އަދާކ ރެވޭ ފަދަ 

އޭނާއަށ  މަޤާމ ގެ މީހަކަށ  ވާނ ވާެނއެވެ. އަދި އިތ ބާރ ހިފޭ 

ހައިސިއ ޔަތ ނ  އެނގޭ އެއ ވެސ  މަޢ ލޫމާތެއ ، މަޤާމ ެގ 



 

 

ގޮތ ނ  ހިއ ސާކ ރަނ ޖެހޭ ފަރާެތއ  މަސ އޫލިއ ޔަތ  އަދާކ ރ މ ގެ

 ފިޔަވައި އެހެނ  ފަރާތަކާ ހިއ ސާކޮށ ގެނ  ނ ވާނެއެވެ. 

ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

ރެޓަރީގެ މަޖިލީހ ގެ ސެކ  

 މަސ އޫލިއ ޔަތ ތައ  

 ތިރީގައި  ޒިނ މާތައ  ސެކ ރެޓަރީގެ މަޖިލީހ ގެ ޔ ނިވަރސިޓީގެ  23

 މިވަނީއެވެ. ބަޔާނ ކ ރެވިފައި

މަޖިލީހ ގެ ޖަލ ސާތަކާއި މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީތަކ ގެ ޔައ މިއ ޔާއާއި  (ހ) 

 .ނިނ މ ނ ތައ  ލިޔެ ރައ ކާކޮށ  ބެެލހެއ ޓ ނ 

ނިނ މ ނ ތަކާ ގ ޅިގެނ  އިދާރީގޮތ ނ  އަނ ގަނ ޖެޭހ މަޖިލީހ ގެ  (ށ)  

 .އެނ ގ ނ ތައ  އެކި ފަރާތ ތަކަށ  ެއނ ގ ނ 

ކ ރ މަށ   މަޖިލީހ ނ  ،ގ ޅިގެނ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތަކާ މަޖިލީހ  (ނ)  

 .ކ ރ ނ  ކަނ ތައ ތައ އަނ ގާ 

މަޖިލީހ ގެ 

ސެކ ރެޓޭރިއެޓާއި  

 މަސައ ކަތ  ގަޑި 

ޤައ މީ  ،މަސައ ކަތ ކ ރާނީ ރަސ މީކޮށ  ގައިސެކ ރެޓޭރިއެޓ  މަޖިލީހ ގެ  24

ބަނ ދ  ދ ވަސ ތަކާއި، ސަރ ކާރ  ބަނ ދ  ދ ވަސ ތައ  ކަމ ގަިއ 

ސަރ ކާރ ނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ދ ވަސ ތައ  ފިޔަވައި އެހެނ  

 މ ހިއ މ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ ،ނަމަވެސ ދ ވަސ ތަކ ގައެވެ. 

އ މީ ަބނ ދ  ދ ވަސ ތަކާއި، ކެއ  ކ ރަނ ޖެހިއ ޖެަނމަ، ޤަމަސައ ކަތ ތަ

 މަޖިލީހ ނ  ނ ކ ތ މަށ  މަސައ ކަތަށ  ކ ގައިދ ވަސ ތަ ބަނ ދ ސަރ ކާރ  

 .އެނ ގިދާނެއެވެ

މީޑިއާއަށ  މަޢ ލޫމާތ  

 ދިނ ނ  

 މަޢ ލޫމާތ   އާޔާމީޑި މަާކެބހޭ ގޮތ ނ ނިނ މ  ނިނ މި  މަޖިލީހ ނ  (ހ) 25

 އެ  ނ ވަތަ، ނިނ މާފައިނ ވާނަމަ  ޖަލ ސާގައި  އ ސާކ ރ މަށ ޙި

 ރިޔާސަތ ނ   އ ސާކ ރ މަށ ޙި މީޑިއާއާ މަޢ ލޫމާތެއ 

 ައދި ކ ،މެނ ބަރަ އެއ ވެސ  މަިޖލީހ ގެ  ،އަނ ގާފައިނ ވާނަމަ



 

 

 އަށ  ޔާމީޑި މަޢ ލޫމާތެއ އެ  ނ ވަތަ ނިނ މ މެއ  އެ ނ ޓ ސެކ ރެޓޭރިއެ

 .ނ ވާނެއެވެ ހާމަކޮށ ގެނ 

ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތ ތަކާއި، ނިނ މާ ނިނ މ ތަާކބެހޭގޮތ ނ   މަޖިލީހ ނ  (ށ)  

މީޑިޔާއަށ  ހާމަކ ރަނ ޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ، މީޑިޔާއަށ  ހާމަކ ރާީނ 

ލަތެއ ގައި މަޖިލީހ ގެ ނާިއބ  ހާރައީސ  ނެތ   މަޖިލީހ ގެ ރައީސެވެ. 

 .ނ ވަތަ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއ ޓި ފަރާތެކެވެ. ރައީސެވެ

މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށ  ވަކިފަރާތެއ  މަޖިލީހ ނ  ބެހޭ މައ ސަލައަކާ ވަކި (ނ)  

ދޭނީ މަޖިލީހ ނ  މަޢ ލޫމާތ މައ ސަލައަކާ ބެހޭ  ޢައ ޔަނ ކޮށ ފިނަމަ، އެ

 .ކަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތީނ  އެފަރާތަކ ނ ނެވެ

ލެއ ގެ މަތިނ  މެނ ވީ މަޖިލީހ ެގ ސޫމަޖިލީހ ނ  ކަނޑައަޅާ އ  (ހ) 26 ސިއ ރ  ހިފެހެއ ޓ ނ  

ކަމެއ ، ޖަލ ސާގައި ބައިވެރިވާ  ޖަލ ސާއެއ ގައި ހިނގާ އެއ ވެސ 

 .އެއ ވެސ  ފަރާތަކ ނ  ހާމަކޮށ ގެނ  ނ ވާނެއެވެ

އ ޔަތ ނ  މެނ ބަރަކަށ  ލިބިފައިވާ މަޢ ލޫމާތެއ  ނ ަވތަ ހައިސިމަޤާމ ގެ  (ށ)  

އަދާކ ރާ ވަޒީފާގެ ބޭނ ނ  އަމިއ ލައަށ  ނާޖާއިޒ   ކ މެނ ބަރަ އެ

ކ ރ މަށ  ނ ވަތަ އެހެނ  މީހަކަށ  މަނ ފާެއއ  ލ ޙާޞިމަނ ފާއެއ  

 .ހޯދައިދިނ މަށ  ޭބނ ނ ކޮށ ގެނ  ނ ވާނެއެވެ

މަޤާމ ގެ ޙައިޘިއ ޔަތ ނ  މެނ ަބރަކަށ  ލިބިފައިވާ މަޢ ލޫމާތެއ   (ނ)  

މެނ ބަރ ކަމ ގެ ވާޖިބ ތަކާއި ަމސ އޫލިއ ޔަތ  އަދާކ ރ މ ގެ ގޮތ ނ  

 .ެއމަޢ ލޫމާތެއ  ހާމަކޮށ ެގނ ނ ވާނެެއވެފިޔަވައި، ތިނ ވަނަ ފަރާތަކަށ  

ދަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ޤަވާޢި 

 ފެށ ނ  

ސަރ ކާރ ެގ ދިވެހި ޤަާވޢިދ މި  ،ށ  ޢަަމލ ކ ރަނ  ފަާށނީޤަވާޢިދަމި  (ހ) 27

 .ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ނ  ފެށިގެނ ނެވެ



 

 

އެއ  އަަހރ   އަހަރަކ ނ  ދެ ކޮނ މެ މަދ ވެެގނ  ،ޤަވާޢިދ  މި (ށ)  

 .މ ރާޖަޢާކ ރަނ ވާނެއެވެ

ގައި ނެތ  ކަމެއ  ޤަވާޢިދ  

 މެދ ވެރިވ ނ  

 މަޖިލީހ ގެ ،ލަތެއ ގައިހާ މެދ ވެރިވެއ ޖެ ކަމެއ  ނެތ  ގައިޤަވާޢިދ  މި (ހ) 28

 ބާރ  ނިނ މ މ ގެ ގޮތެއ އެކަމަކާމެދ   މަތިނ  މަޝ ވަރާގެ

  .ލިބިގެނ ވެއެވެ ށ ޗާނ ސެލަރަ
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 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ   ސިޔާސަތ ގެ ބަލަދ ވެރި ފަރާތ : 

ސިޔާސަތ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ 
 ފަރާތ : 

 ޔ ނިވަރސިޓީ މަޖިލިސ  

 

 


