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 ތަޢާރަފް  .1

ޚިދުމަތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި މިއީ، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން ފެންވަރު ރަނގަޅު  

މަޤްޞަދުގައި   ަބޔާންކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތް  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު،  އެއްގޮތަށް، 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ސާރވިސް ޗާޓަރެކެވެ.

 

 ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  .2

ދީނީ    ފަތުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީނީ  ޭބނުންވާ  މުޖުތަމަޢަށް  ދިވެހި  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ޤާއިމުކޮށް  އެއްަބއިވަންތަކަން 

 ؛ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދީނީ ކަންކަމުގައި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްތިޝާރީ  

 ؛ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ،  އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދިމާވާ ފިޤުހީ އައު މައްސަލަތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަނެ 

ރައްޔިތުންނަށް ދީނީގޮތުން ފަތުވާ ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި، ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް  

 ؛ ފޯރުކޮށްދިނުން

އެފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭ  ދިރާސާތައްކޮށް،  އެކަންކަމުގެ  ދެނެގަނެ،  މައްސަލަތައް  އުފެދޭ  ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  ދީނީގޮތުން  ގައި 

 ؛ މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ދީނުގެ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ 

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާތަކާއި ސެމިނަރތައް ރާވައި  

 ؛ ހިންގުން

ޔެފައިވާ  ރާސާކޮށް ލިޟޫޢުތަކަށް ދި އުދީނީ ކަންކަމުގައި ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާތު ދީނީ މަ 

 ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކޮށް ނެރުން. 
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 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މަޖިލީހުން   .3

 ޕްޝަން ސެ ރި  3.1

އަދި ރަސްމީ  ހުކުރު، ހޮނިހިރު  އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

 ވެ.އަށެ 2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މުއްދަތު   ދެވޭ   ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް  #

 3029300 14:00-8:00 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން    ޚިދުމަތްތަކާދޭ  މަޖިލީހުން 1

info@fatwamajilis.gov.mv 2 ެ14:00-8:00 ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން  ނިހެންސިޓީއާއި އެހ 

 

 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  3.2

 ޚިދުމަތް ދެވޭ މުއްދަތު  ޚިދުމަތްތައް   #

އިތުރު  

 މަޢުލޫމާތު 

1 

 ފަތުވާއާގުޅޭ 

 ދުވަސް ތެރޭގައި   7-5 ފަތުވާނެރުން  ދީނުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި
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 ދުވަސް ތެރޭގައި   7-5 މުއައްސަސާތަކުން އެދޭ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން  2

 ދުވަސް ތެރޭގައި   7-5 މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓާގުޅޭ އެހެނިހެން  3

މާ  ކަ ނީ ކަން ދީ  4

 ގުޅޭ 

 ދުވަސް ތެރޭގައި  5 ދީނީ ފޮތްތައް ނެރުން. 

 ދުވަސް ތެރޭގައި  3 ންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން. މީހުން ހޭލު  5

6 

އިދާރީ  

 ކަންކަމާ ގުޅޭ 

 ދުވަސް ތެރޭގައި   1-3 ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ވަފްދު/ޓީމް މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުން 

7 

 އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ދުވަސް ތެރޭގައި   1-3

 ދުވަސް ތެރޭގައި  3 މަޖިލީހުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  8

 ދުވަސް ތެރޭގައި  3 މަޖިލީހަށް ޝަކުވާބަލައިގަނެ ޖަވާބުދާރީވުން  9

 ދުވަސް ތެރޭގައި  7 ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން  10

 ދުވަސް ތެރޭގައި  3 ޢާންމު ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  11



 

 

3 

 ދީނުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ފަތުވާނެރުން  .4

އެއްަބއިވަންތަކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ  ގެ އެންމެ އިސް ވާޖިަބކީ  މި މަޖިލީހު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ މާއި،  މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީގޮތުން ޚިޔާލު އި،  މާދީނީ ކަންކަމުގައި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނު

ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ދިރާސާތައްކޮށް، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް  

ދުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ލީހުގެ ލަފަޔަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން، ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދަކު އެމި މަޖިވެ.  މެފޯރުކޮށްދިނު

  5އި، މަޝްވަރާކުރެވި ރަސްމީ  ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވި، އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންަބރުން ދިރާސާކުރައްވަ

 ދެވޭނެއެވެ.އެއް އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުވާއެއް ނުވަތަ އިސްތިޝާރީ ލަފަ ހުގެ ތެރޭގައިދުވަ 10 -

 

  
ފާއިސްތިޝާރީ ލަ

އިސްތިޝާރީ 

ންލަފައަކަށް އެދު

މަޖިލީހަށް މައްސަލަ  

ހުށައެޅުން

ރާސާ  މެންބަރުން ދި

ވަރާ ކުރައްވާ މަޝް

ކުރެއްވުން

ންޖަވާބު އެރުވު

ފަތުވާ

މައްސަލަ އިދާރާއަށް  

ލިބުން

މެންބަރުން ދިރާސާ  

ކުރައްވައި މަޝްވަރާ 

ކުރެއްވުން

ސާއެއްމަޖިލީހުގެ ޖަލް

ރުންބޭއްވި ފަތުވާ ނެ

ކުރުންފަތުވާ ޢާންމު
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 ފޮތްތައް ނެރުން ދީނީ   .5

މަ ދީނީ  އެކި  އެކި  ފަތުވާތަކާއި،  ނެރޭ  މަޖިލީހުން  ލިޔެ  ޢުޟޫއުމި  މަޖިލީހުގެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ތަކަށް  ފޮތްތައް 

 ރިސެޕްޝަނުންނާއި އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލިބޭނެއެވެ.

 ބާވަތް  އިތުރު ތަފްސީލް  ހޯދުމަށް ފޮތް  

 ޕީ.ޑީ.އެފް  www.fatwamajlis.gov.mv/publications މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓް 

 ހާޑް ކޮޕީ  މަޖީދީމަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ  6ދާރުލް އީމާން  ރިސެޕްޝަން

 

 ން އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރު  .6

ަބއްދަލު ކުރުމަށް، ފޯނުން، ސިޓީ ނުވަތަ އީމެއިލަ  ގައިތެރޭހުގެދުވަ  3ކުން އެދުމުން  މަޖިލީހުގެ އިސްވެރިންނާއި 

 އެފުރުސަތު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

އެޕޮއިޓްމަންޓް  

 ހޯދުމަށް 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ  

 ވަގުތު 

 ސިޓީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ   –އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ 

      މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިްބރާހީމްއަށް

 3އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ 

ނުވަތަ އެއްވެސް   ދުވަސް

ސަަބަބކާހުރެ އެޕޮއިޓްމަންޓް  

ހަމަޖައްސަވައިދެވެން ނެތްނަމަ  

ސަަބާބއެކު  އެކަން

 އޮޅުންފިލުވައި ދެވޭނެ.

 www.fatwamajlis.gov.mv/contactform މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓް 

 info@fatwamajlis.gov.mv އީމެއިލް
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އި، ވެްބސައިޓާވިދާނެއެވެ.  އެދެމެދުވެރިކޮށް    ފޯން، ސިޓީ ނުވަތަ އީމެއިލްމި މަޖިލީހާބެހޭ ޢާންމު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  

 ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މަޖިލީހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވި ން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާއި ،ފޭސްުބކް ޕޭޖް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  

 އެދެވިދާނެ ގޮތް 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު  އިތުރު ތަފްސީލް 

 މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓް 

www.fatwamajlis.gov.mv/conta

ctform 

ހޯއްދެވުމަށް އެދިލައްވާ މަޢުލޫމާތަކީ  

ދަށުން   1/2014ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަޢުލޫމާތެއްނަމަ  ދޭންޖެހޭ 

އިދާރާއަށް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ރަސްމީ   ތެރޭ   3ލިބޭތާ  ދުވަސް 

މައުލޫމާތު  އެދިލައްވާ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ހޯއްދެވުމަށް އެދިލައްވާ މަޢުލޫމާތަކީ  

ށުން ދަ  1/2014ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަޢުލޫމާތެއް  ނަމަ ނޫން  ދޭންޖެހޭ 

އެކަން  ދުވަހު  އެދިލައްވާ 

 އެންގޭނެއެވެ.

 ސިޓީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ   –އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ 

އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

        ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިްބރާހީމްއަށް

 info@fatwamajlis.gov.mv އީމެއިލް

އި މަޢުލޫމާތު ހޯދަ"

ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 

ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  

 ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

www.fatwamajlis.gov.mv/dv/w

p-content/uploads/2021/10/RTI-

Form-Information-

Commissioners-Office.pdf 

 

  



 

 

6 

 ޖަވާބުދާރީވުން    ގަތުމާއި ޝަކުވާ ބަލައި  .8

  3ޅުއްވުމުން ރަސްމީ  ހެޝަކުވާ ހުށަ  ލަކުންސިޓީ ނުވަތަ އީމެއި  ހާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަމަޖިލީ

 ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.ގައި އެ ތެރޭހުގެދުވަ

ޝަކުވާ  

 ހުށައެޅުއްވުމަށް 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ  

 ވަގުތު 

 https://fatwamajlis.gov.mv/contactform މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓް 

އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ 

ތެރޭ ޖަވާެބއް  ދުވަސް 3

 އެރުވޭނެއެވެ.

 ސިޓީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ   –އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ 

         މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިްބރާހީމްއަށް

 info@fatwamajlis.gov.mv އީމެއިލް

 

 

 ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން  .9

 .ފޮނުވޭނެއެވެ ސްއަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ކުމަށްއްފައިސާ ދެ ގައިދުވަސްތެރޭ 7މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުން /  

 ތަކެތި 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު  އިތުރު ތަފްސީލް 

 ޙިދުމަތުގެ ނުވަތަ 

 މުދަލުގެ ބިލް 

 ބިލް ހުށައަޅުއްވާނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި 

އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް، ނުވަތަ  

"ޖެމްސް" ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  

އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  ޒަރީޢާއިންނެވެ.

info@fatwamajlis.gov.mv 

ގިނަވެގެން    ލިބޭތާ  ބިލް   7އިދާރާއަށް 

ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ތެރޭ  ދުވަސް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.  

ފައިސާ    މުއްދަތުގައި  ކަޑައެޅިފައިވާ 

ނުދެއްކިއްޖެނަމަ އެކަން މެދުވެރިވި ސަަބުބ 

 އޮޅުންފިލުވައި ދެވޭނެ އެވެ.
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އެޑްރެސް  ސިޓީ    ޖަވާުބ ދެވޭނެއެވެ.  ގައިތެރޭހުގެދުވަ   3ށް ރަސްމީ  ސިޓީ ނުވަތަ އީމެއިލަހަށް ލިޭބ ޢާންމު  މަޖިލީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު    –ކުރައްވާނީ  

 . އިްބރާހީމްއަށް

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު  އިތުރު ތަފްސީލް  ހުށައެޅުއްވުމަށް ސިޓީ  

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްއަށް ޖެމްސް

 3އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ 

 ތެރޭ ޖަވާެބއް އެރުވޭނެއެވެ. ދުވަސް

 މަޖީދީމަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ  6ދާރުލް އީމާން  ރިސްޕްޝަން

 info@fatwamajlis.gov.mv އީމެއިލް

 

 ޅުއްވުމަށް ގު  .11

 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

 20345މަޖީދީމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ  6ދާރުލް އީމާން 

 3029300 

 www.fatwamajlis.gov.mv 

 info@fatwamajlis.gov.mv 

 facebook.com/MvFatwa 

 @fatwamajlis 

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް  

 އެޑްރެސް ކުރުން:

       އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިްބރާހީމް

މަޖިލިސް ހުޅުވިފައި  

 ހުންނަ ގަޑިތައް:

، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ހުކުރު

 ށް 14:00އިން  8:00

 


	1. ތަޢާރަފް
	2. މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް
	3. މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
	3.1 ރިސެޕްޝަން
	3.2 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

	4. ދީނުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ފަތުވާނެރުން
	5. ދީނީ ފޮތްތައް ނެރުން
	6. އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން
	7. މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
	8. ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
	9. ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުން
	10. ޢާންމު ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
	11. ގުޅުއްވުމަށް

