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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،    

 

 ހުގެ ގަވާއިދު ންމު މަޖިލީ އާ ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 

 

ވަނަ  88-5ގެ  (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

  ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިިލބިގެން ހަދަ ބާރުމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން 

ޒީފާއާބެހޭ ވަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ 88-5 މިއީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ (ށ)  

 ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.އެންމެހައި  ންމު މަޖިލީހާ ގުޅޭއާޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 " އެވެ.ންމު މަޖިީލހުގެ ގަވާއިދުއާގެ މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް )ނ(  

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

    ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ންމު މަޖިލީހަށް އާ

 ލިބިގެންވާ ބާރުތައް 

އެހެނިެހން ޤާނޫނުތަކުން ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ޤާނޫނު) އާއި(ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

      ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި، 

ވަޒީފާއާބެހޭ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު 

 ަހްށ ލިބިގެންވެއެވެ.ންމު މަޖިލީއާޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

     ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

މަޖިލީހުގެ  ންމު އާ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ންމު މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .3

 ވަނީއެވެ.މި

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލންދޭ ޚިދުމަތުގެ  (ހ) 

 ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮެތއް ނިންމުން.

(ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) އާއި އެހެނިެހން ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ހަަދންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން.

ޓްރައިބިއުނަުލްނ ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަމސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި،ވަޒީފާއާބެހޭ  (ނ)  

ޓްރަިއބިއުނަލުެގ ވަޒީފާާއބެހޭ  ލުތަކާއި،ސޫމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ އު

ންުމ އާްޓރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  މެންބަރުން ަތބާވާންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި،

 އިދު ހެދުން.މަޖިލީހުގެ ގަވާ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ހިމަނަްނ  (ރ)  

 ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ިނންމުން.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަްއ  (ބ)  

 ކަނޑައެޅުން.

 ާވލުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިންތިާޒމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ހަޤާނޫނަކުން ަކނޑައެޅޭ ނުވަތަ  (ޅ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަރުކަޒީ ދަފްތަރެއް  (ކ)  

 މިނެއްގައި ހިންގުމަށްއިޓްރައިބިއުނަލުގައި ޤާއިމުކޮށް، އެ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ހަލު

 ބޭނުންވާ އިދާރީ ފަސޭހަތައް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންދާނެގޮތް ހެދުން.

 ޓްރައިބިއުނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން (އ)  

 ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ރައީސް ހުށަހަޅާ އިދާރީ

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

ންމު އާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ، ންމު މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީއާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .4

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުެގ ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ނާއިުބ ރައީސާއި، ރައީސާއި

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

ންމު އާ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

މަޖިލިސް ބޭއްވުމާއި 

 ރިޔާސަތު 

ހިނދަކު،  އިްނމު މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ހ) .5

އެއްފަހަރު  މަހަކުންމު މަޖިލިސް މަދުވެގެްނ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ށ) 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސެވެ.

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

ންމު އާ  ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

 ދަދު އަމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭނީ އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ހ) .6

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަުރންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ޖަލްސާއަށް 

 ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ެމންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި ޮއންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،  (ށ)  

ްނމު މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ އެވަގުތަކު އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ަޢއްޔަންކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ 

 ދަދުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.އަ

(ތިނެްއ)  3ދަދު އަމި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ިމ  (ނ)  

 މެންބަރުންަނށް ވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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މު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭނީ އެފަަދ ން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ ޢާ (ހ) .7 ބޭއްވުން  ލްސާ ކުއްލި ޖަ 

މު ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. މިގޮތުްނ، ންޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭ ފަަދ މުހި

 ންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.އާވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނި

ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭކަމަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ  )1(   

 ށް ފެނުްނ.ރައީސަޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަކިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  )2(   

 އީސް ނުވަތަ އެހެން މެްނބަރަކު ހުށަހެޅުން.ނާއިބުރަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ޖަލްސާ ބާއްވަން  (ށ)  

މު މަޖިލީހުގެ ސެްކރެޓޭރިއެޓަށް ލިޔުމުން ންއާބޭނުންވާ ކަމަކާއި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ންމު މަޖިލީހުގައި އާކުއްލި ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ހ) .8 އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން 

ބަހުސްކުރާ ކަންތައްތަކާެބހޭ ެއޖެންޑާ އެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ަބހުސްކުރުމުގެ 

ންމު މަޖިލީހުގެ އާ(އެކެއް) ދުވަސް ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނުލގެ  1މަދުވެގެން 

    ކެވެ.ްނމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއާމެންބަރުންަނށް ފޮނުވުމަކީ 

ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ަފސްކުރެވޭ ޖަލްސާއެއްގެ  13އަދި މި ގަވާއިދުގެ 

     ފަސްކުރެވުނު ޖަލްސާގެ ތާރީޚާއި،  ،ބަދަލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްނަަމ، އެޖެންޑާގައި

  އެ ތާރީޚުގެ ޖަލްސާގެ ބަދަލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުއްިލ ޖަްލސާއެއް ބާއްވާނަމަ، ވަނަ މާއްދާ 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މު މަޖިލީހުގެ ންއާވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ 

މު މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަށް އެެޖންޑާ ންއާސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެޖެންޑާ ތަްއޔާރުކޮށް 

  ވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުެގ  (ނ)  

މު މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް ބޭނުންވާފަދަ ކުއްިލ ންއާ

، ވީނަމަވެސްމައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކީ އެޖެންޑާގައި ނެތްކަމެއް ކަމުގައި 

މު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް އެފަދަ މައްސަލައެއް ން އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ްނމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރާ ކަންތައްތަކާބެހޭ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ރ)  

ންމު މަޖިީލހުގެ ުހރިހާ މެންބަރުްނނަްށ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ،އެޖެންޑާ

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-112/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             246އަަދދު:               50ވޮލިުއމް: 
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 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރަުކ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚެއް 

 ވެ.ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެޖެންޑާ ފޮނުވަންވާނެއެ

މެންބަރުން އެޖެންޑާކުރަން 

ބޭނުންވާ ކަންކަން 

 ހުށަހެޅުން 

މު މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއް އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބޭނުންވާކަމަށް ން އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .9

މު މަޖިީލހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ންއާފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ންމު މަޖިލީހުގެ އާއެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރުމަށް 

މު މަޖިލީހުގެ ންއާ(އެކެއް) ދުވަސް ކުރިން  1ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 ހޭ ވަޒީފާއާބެ

ންމު އާ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެޖެންޑާކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ، މު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައިންއާ (ހ) .10

ދެއްކުމަށްޓަކައި، އެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވަކިން ރިޔާސަތުން 

 އަރުވަންވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު 

ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ ނިންމާ ިނންމުންތަްއ، ކޮންެމ ނިންމުމެއް ނިމުމުްނ، އާ (ށ) 

ދަދާއެކު، އެ ިނންމުން ރިޔާސަތުން އަދުކުރި ެމންބަރުންގެ އީއެ ނިންމުމަށް ތާ

 އިއްވަންވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާއާބެހޭ 

ންމު އާ  ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

އަޣުލަބިއްޔަތުން މަޖިލީހުގެ 

 ކަންކަން ނިންމުން 

ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުްނ ނިންމާ ނިންމުމެއް އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ  (ހ) 11

 އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތންނެވެ. ،ފާސްވާނީ

ންމު މަޖިލީހުން ނިންމާ ިނންުމންތައް ނިންމަންާވނީ، އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ށ) 

 ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާ ފަރާުތގެ ހާޒިރުގައެވެ.އާ

ންމު މަޖިލީހުަގއި މަޝްވަރާކުރެވޭ އާ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންވަޒީފާއާބެ (ހ) .12 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 

ލުަތކާއި، ނިންމާ ނިންމުްނތައް ބަާޔންކޮށް، ވަޒީފާާއބެހޭ ސޫކަނޑައަޅާ އުކަންކަމާއި، 

ންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް އެ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާ އާޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ތައްޔާރުކޮށް، ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާައށް އެ ޔައުމިއްޔާ 

 ންވާެނއެވެ.ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ޔައުމިއްޔާ ހުށަެހޅުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ  (ށ)  

ންުމ މަޖިލީުހން ޔައުމިއްޔާއަށް ގެންނަންޖެޭހ އިޞްލާޙެއް ވާނަމަ، އާޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 އެކަން ފާހަގަކޮށް، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ކޮންމެ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ނ)  

 ޞަފްޙާއެއްގެ ތިރީގައި، އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 ވަޒީފާއާބެހޭ 

ންމު އާ  ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް 

 ހާޒިރުނުވެވުން 

ްނމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް، އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ހ) .13

   ދަދަށް މެންބަރުންނަށް ހާޒިރުުނވެވިއްޖެނަމަ، އިތުރު އަޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ 

ދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އަ(ފަނަރަ) މިިނޓަށް ަބލަންވާެނއެވެ. މިގޮތުންވެސް މެންބަރުންގެ  15

ންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ހަމަޖައްސާ އެހެން އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ 

        ދުވަހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ގަޑިއަކަށް އެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ އަލުން 

  ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައި ޖަލްސާ ފަސްކުރަންވާނެއެވެ.އައު ޖަލްސާއެއް

ްނމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާފަަދ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ  (ށ)  

ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  ކަމެއް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެ

ންމު މަޖިލީހުގެ އާ(ފަހެއް) މިިނޓް ުކރިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ  5މަދުވެގެން 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެެވ.

އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ 

ކޮންފަރެންސިންގ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިކޮށް މެދުވެ 

ންމު އާ  ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 

ޖަލްސާގައި ބޭއްވުމާއި 

 ބައިވެރިވުން 

ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ އާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  (ހ) .14

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ 

ބަރަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މެން އާބާއްވާ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވެވެން ެނތީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ 

     ސަބަބަކާހުރެ ކަމުގައިވާނަމަ، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް 

ގެ މެންބަރުްނނަްށ އެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާިއމުކުރެވިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެްނ ރަށެއްގައި ހުރުމުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް (ށ)  

    ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ މަުޤބޫލު ސަބަބަކާހުރެ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ 

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯއާ

  ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން  ބައިވެރިވުމަށް މެންބަރަކު އެދޭަނމަ، އެކަން އެ

ންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގައިފިނަމަ، އާ(ތިރީސް) މިނިޓް ކުރިން  30

ވެރިވުމުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެ ޖަލްސާގައި ބައި

 ފުރުޞަތު އެ މެންބަރަކަށް ރިޔާސަތުން ދޭންވާނެއެވެ.

ރިޔާސަތުގެ ވާޖިބުތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުެގ އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ  .15

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ހިމެނެއެވެ.

 އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. (ހ)  

 ވާކަން ކަށަވަރުުކރުން.ޛުންމު މަޖިލީހުން ފާސްވާ ކަންަތއްތައް ތަންފީއާ (ށ)  

ންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ތަންފީޛުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެކަްނ އާ (ނ)  

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ 
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 ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި 

 ދިމާވުން  ނުވާކަމެއް 

ޮގތެއް  ބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުާވ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަަމކާ (ހ) .16

 ންމު މަޖިލީހުންނެވެ.އާނިންމާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިުއނަލުގެ 

ންމު މަޖިލީހުން އާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ  ،މަތިން) ގައިވާ ގޮތުގެ ހމި މާއްދާގެ ( (ށ)  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް އިތުރުކޮށް، ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ، އެކަމެއް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ހިނދަކު އިދޭހަނުވާހަގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޢިބާރާތް އޮތް (ހ) .17 މާނަކުރުން 

އަންނަނިވި ބަސްތަކާއި ިޢބާރާތްަތކުގެ މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައި އޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާގޮތުެގ 

 .މަތިންނެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުެގ ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ   

ގެ ރައީސްގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު

 ވެ.މެންބަރަކަށެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

 ކުރެވޭގައި ޝާއިޢުގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެމި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .18

 .ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ

_______________________________ 

 


