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   ހުގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
 މާލެ،                
 .ދިވެހިރާއްޖެ        
 

 

 IU/D-57/1/2022: ރުނަންބަ

 ލާން އިޢު 
 

  އެޓް   ންޓް ސާޖަ ންގެ މަޖިލީހުގެ  ދަށުން ރައްޔިތު  މާއްދާގެ )ނ( ގެ  ވަނަ   16ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

 ން ޢައްޔަންކުރު ކު  މީހަ   މަޤާމަށް   އާމްސްގެ 

 
  އެޓް   ންޓްސާޖަ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގެ (  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  16  ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ  ތުންގެޔިރައް

  18މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    ،ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  މަޤާމަށްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އެ    ގެ މަޤާމަށް މީހަކުއާމްސް

 ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ފުރުޞަތު  އެ  ދަށުން ހ( ގެގެ )ވަނަ މާއްދާ

 

 :ތައް ޠު ޝަރުގެ  މަޤާމު 

ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ދަށުން    17  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ    މަޤާމަށް  އާމްސްގެ  އެޓް  ންޓްސާޖަވަނަ 

 . ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި ކިަބއިގައި މީހެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ

 ؛ތަކަށްވުންދިވެހިރައްޔި .1

 ؛ނުވުން ރައްޔިތަކަށް ޤައުމެއްގެ ޭބރު .2

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ޖަމާޢަތުގެ ސުންނަތް ކަމުގައިވުމާއި، ކުލިމަމުސް .3

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ފުރިފައިވާ އަހަރު( ފަންސަވީސް) 25 ޢުމުރުން .4

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ހުރި ހަމައަށް ުބއްދި .5

 ވާހަމަފުރި  ޝަރުޠު  މަޤާމަށް  އޮފިސަރެއްގެ  ކޮމިޝަންޑް  ކުގެތްތަޚިދުމަ  ސަލާމަތީ  ދަށްވެގެން  އެންމެ .6

 . މީހަކަށްވުން
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 :މަސްއޫލިއްޔަތު   މަޤާމުގެ 

  އާމްސްގެ  އެޓް   ސާޖަންޓް  ކަންކަމަކީ  އަންނަނިވިނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ވަ  23ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަ

 .ވެކަމެކަން ހިމެނޭ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

 މަޖިލީހުގެ  ގޮތެއްގެމަތިން  އަންގާ   ސްރައީ  ހުގެމަޖިލީ  ވަގުތުތަކުގައި،  ހިނގަމުންދާ  ޖަލްސާތައް  ހުގެމަޖިލީ .1

 . އުފުލުން ޒިންމާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު

 . ތަންފީޒުކުރުން ތައްއަމުރު ކުރާ މަޖިލީހުން އަމުރުތަކާއި ކުރާ ރައީސް މަޖިލީހުގެ .2

  ގެ ކޮމިޓީ  ޢާންމު  ފާހަގަކޮށް،  ކަންކަން  ދިމާވާ  ޒުކުރުމުގައިފީތަން  ސޫލުތައްއު  އިމްތިޔާޒާގުޅޭ   މަޖިލީހުގެ .3

 ކޮމިޓީއަށް   ޢާންމު  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލުތަކާ  މުވައްޒަފުންގެ  އޭނާގެ  އަދި .  ގެނައުން  ސަމާލުކަމަށް

 . ޖަވާުބދާރީވުން

 ގެލެރީތަކުން  ވަރުކުރުމާއިކަށަ  އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދާ   މަޖިލީހުގެ  ވަންނަނީ  މީހުން  ގެލެރީތަކަށް  މަޖިލީހުގެ .4

 . އުފުލުން ޒިންމާ ނެރުމުގެ މަތިންގޮތުގެ ވާއެއްގޮތް ގަވާއިދާ މީހުން ނެރެންޖެހޭ

  ޖަލްސާއެއް   މީހަކު  އެނޫން  ފިޔަވައި،  މީހަކު   ހުއްދައޮތް  އިނުމަށް  ހާޒިރުވެ  ޖަލްސާގައި  މަޖިލީހުގެ .5

 . ނުެބހެއްޓުން މާލަމުގައި މަޖިލިސްކުރާ ވަގުތު، ހިނގަމުންދާ

 ކޮމިޓީއަކަށް   ވަގުތުތަކުގައި  ދާނގަމުންހި  ކޮމިޓީތައް  މަޖިލީހުގެ  މެހެމާނުންނާއި  އަންނަ  ގެއަށް  ޖިލީހުގެމަ .6

 އެކަމެއް   ހިންގައިފިނަމަ،   އެއްވެސްކަމެއް  ޚިލާފު  ނިޒާމާ  މަޖިލީހުގެ  ނޫސްވެރިން  މެހެމާނުންނާއި  އަންނަ

 . ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު

 

 :ކުރުން ޢައްޔަން ށް  މަޤާމަ

މަތުރައްޔި ގަވާއިންގެ  ދަށުން،  (ށ)  ގެދާއްމާ ވަނަ    18ގެ  ދު ޖިލީހުގެ  އެ  ގެ  އާމްސްގެ  ސާޖަންޓް    ށްމަޤާމަޓް 

ދަށުން،    އަދި.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  މަޖިލީހަށް  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ،  ނަންތައް  ންގެމީހު  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު މާއްދާގެ  އެ  އެ 

 .މީހެކެވެ ފާސްވާ އަޣްލަިބއްޔަތުން މެންަބރުންގެ ަބއިވެރިވާ ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއަށް ގެ މަޖިލީހު ޢައްޔަންކުރާނީ ޤާމަށްމަ

 

 ސް ދެހާސް( ރުފިޔާ )ތިރީ 000,32/- :އަސާސީ މުސާރަ 

 :  ތް ޢިނާޔަ އެލަވަންސް/ 

 ސް( ރުފިޔާތަރުހާހަ) 000,4/- ލަވަންސް:ގ އެލިވިން

 ހާސް( ރުފިޔާއެއް) 000,1/- ފޯނު އެލަވަންސް:

 ( ރުފިޔާސް ހަތަރުސަތޭކަހަހާ) 400,6/- ޓަރީ ސަރވިސް އެލަވަންސް:މަންޕާލި
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ސާޖަޔިރައްވީމާ،   މަޖިލީހުގެ  އާމްސްގެ  ތުންގެ  އެޓް  ފަރާ  މަޤާމަށްންޓް  އެދޭ    ، ތަކުންތްކުރިމަތިލުމަށް 

ކޮޕީއާއެފަރާތެ ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ތަޢުލީމީ  އްގެ  ވަނަވަރާއި  އެފަރާތުގެ  ކޮޕީއާއި، ފިކެޓުޓްސެއި،  ތަކުގެ 

ގެ    12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު    ުބދަވާ    2022  ންަބރުސެޕްޓެ  28  ،(ލިޔުމުން)ލިިބފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ މަޢުލޫމާތު  

 ލާންކުރީމެވެ. ދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުރިން

_______________ 

 1444 ޞަފަރު 17

 2022ންަބރު ސެޕްޓެ 13


