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 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އާއްމު

 
ކޮމިޓީގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  133މި ގަވާއިދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .1 ފުތަޢާރަ

މަސްއޫލިއްޔަތާތަކާއި ބާރުތައް އެކަށައަޅާ، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް 

ގެ ކޮމިޓީ އާއްމު އްދާފައިވާ) ގެ ދަށުން އުފަނވަނަ މާއްދާގެ ( 92އެކުލަވާލެވޭ އެގަވާއިދުގެ 

 ގަވާއިދެވެ.

 ގަވާއިދު" އެވެ.ހިންގުމުގެ   ކޮމިޓީ އާއްމުމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " (ށ)  

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މިގަވާއިދުގައި ކޮމިޓީކަމަށް  މިގަވާއިދުގައި .2 ގަވާއިދު ހިނގާ ދާއިރާ

ޞަކޮށް މުޅި ކޮމިޓީއަށް އްއިދުގައި ޚާވެ. އަދި މިގަވާށެމެޓީއަކޮ  އާއްމު ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ

ކުޑަ  ކޮމެޓީއާއި އެކޮމިޓީން ހޮވާ އާއްމު ފައިނުވާހާހިނދަކު، ކަށް ހަވާލާ ދީކުޑަ ކޮމިޓީއަ ނުވަތަ

 ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

 ވާގޮތުގެ މަތިން ގައި ބަޔާންވެގެންވަނަ މާއްދާ 94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  .3 މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ތިރީގައި މިވަނީއެވެމިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ގުޅޭގޮތުން، މުރާޖިޢާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާ  (ހ)  

 މުރާޖިޢާކުރުން.

 އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ދިރާސާކުރުން. މި ގަވާއިދަށް (ށ)  

 މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ދިރާސާކުރުން. (ނ)  

 ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދިރާސާކުރުން.މެންބަރުންނަށް  (ރ)  
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މިނޫންވެސް، މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ ކަންކަން ފިޔަވައި، މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު  (ބ)  

 ހިމެނޭ ކަންކަން ދިރާސާކުރުން.

ބިލަކާމެދު ނުވަތަ މައްސަލައަކާމެދު މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމުގައި މެންބަރުންނަށް  (ޅ)  

މުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކަނޑައެޅު ދިގުމިންވާހަކަދައްކަން ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ 

 ލަފާދިނުން. 

ބިލެއްގެ ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ މަރުޙަލާތައް ނިންމަމުން ގެންދާނެ ވަގުތު  (ކ)  

 ގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާދިނުން.މުކަނޑައެޅު

މާއްދާގެ (ހ) އިން (ބ) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  މި )އ(  

 ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (ވ)  

 ފޮނުވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީތައް، ކަނޑައެޅުން.މައްސަލަތަކާއި 

އާމްސްއާއި އެހެން އިސްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް -އެޓް-އަމީންޢާންމުއާއި ސާރޖަންޓް (މ)  

ހިނގަމުންގެންދާގޮތާއި އެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، 

 ދައްކައިދޭންޖެހޭ މިސްރާބު ދައްކައިދިނުން.ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައިދީ، 

 އެމީހުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްދިނުން. (ފ)  

ޕާލިމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  (ދ)  

 ލަފާދިނުން.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލަފައާއި ރައްޔިތުންގެ  (ތ)  

 އިރުޝާދު ދިނުން.

 ،ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮންމެފަހަރަކު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި (ހ) .4 ރިޔާސަތު

ކޮމިޓީގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 120ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހޮވަންވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކުމުޤައްރިރަކާއި 
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ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  އިންތިޚާބުކުރަންދެން މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކުމުޤައްރިރަކާއި 

 ފެކެވެ.ކަނޑައަޅާ އިދާރީ މުވައްޒަ ންމުޢާންމު ނުވަތަ އަމީންޢާއަމީން

 ންގެ ވޯޓަކުންހޮވާންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގެ ނާއިބެއްމުޤައްރިރު އިމުޤައްރިރާ (ށ)  

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣްމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަކޮ

ރިރު ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައް (ނ)  

ތު ތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަލަޙާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާބައްދަލުވުމަށް 

 އިބެވެ. ބަލަހައްޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ނާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް  (ރ)  

ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި 

 ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. 

ވަނަ  124ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .5 ޤާނޫނީ ޢަދަދު

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާތަކުގައެވެ. 

 
 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދުކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ  (ށ)

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

  
މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭއިރު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދެއްކަމަށް ކޮމިޓީން  (ނ)

 މެންބަރުންނެވެ. 4ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

ކޮމިޓީގެ ކަންކަން 
 ނިންމުން

6. 
އެކަމެއް ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ދޭންވާނެއެވެ. ނިންމުމަށް އިސްކަން

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ 
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 ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެކޮމިޓީއެއްގައި 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  (ހ) .6 ބައްދަލުވުންތައް

 10:30އިން  09:30ދުވަހުގެ  ހޯމަ އަދި ބުދަކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ، ދައުރުގެތެރޭގައި

 އަށެވެ. 

 
 

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތު މިމާއްދާގެ (ހ)  (ށ)

އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކޮމިޓީން 

އަދި ރަމަޟާން މަހުގައި ކޮމިޓީބާއްވާ  ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޚާއްސަ ގަޑިތައް މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާ

  
ޙާލަތްތައް ތަންދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް  )ނ(

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް  122ގަވާއިދުގެ 

ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ 

 އިދާރާމެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ރ(

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ. 

ދުވެގެން ތިން މެންބަރުން ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  މަކޮމިޓީގައި  .1   

އެބައްދަލުވުމެއް  ،ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ކިބައިން  ބެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު

އެދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެދޭއިރު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރަން 
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ބޭނުންވާ ކަންތައް އެ މެންބަރުން ސާފުކޮށްދޭން ވާނެ އެވެ. އެ ގޮތަށް 

 އްމަށެވެ.ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާ

އަމީންޢާއްމަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  .2   

 އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ. 

އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ  .3   

ބައްދަލުވުން ލަސްވެގެން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ 

ބާއްވައިދޭންވާނެ އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރު ބާއްވައި ނުދީފި ނަމަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބެލެވޭ 

އަދަދަށް މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެ 

އި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހާއި، ގަޑި އެވެ. އަދި އެ ނޯޓިސްގަ

  އެނގެންއޮންނަންވާނެ އެވެ.

ވަނަ ނަމްބަރުގައި ވާ  3އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ  .4   

އަދަދުގެ މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާއްމަށް ހުށަހެޅުމުން، 

 އެންގުމުންނެވެ.އަމީންޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

  ބައްދަލުވުންތައް އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ރ)  

 ވެ.ރުންނެމުޤައްރިތަކުގެ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ ބާއްވާނީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ގޭގަ އެވެ. ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ  (ބ)  

ގެއިން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ހުރެ މަޖިލީހުގެ 

ހިނދެއްގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ  113ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ގަޑި 

އަދި އެ ދުވަހު ކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ 

އިދާރާ އިން އަންގަންވާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު 

 މަނަންވާނެ އެވެ. ދަފްތަރުގައި ހި

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  .1   

އޮންނާނެ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި އެޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިޢުލާނު 

 ކުރަންވާނެ އެވެ.

އަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތައް ނުވަތަ ތަނަށް ނުވަތަ އެޖެންޑާ  .2   

އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ 

 މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ  108ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ކ)  

 ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް 

ން ކޮމިޓީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  127ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .7 ކަންކަން ނިންމުން

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް  ންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައިނި

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ 

ގެ ވޯޓުދޭ ކޮމިޓީނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، 

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 
 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި  (ށ)

ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް 

 .ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ
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އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން ކޮމިޓީގެ  (ނ)

 މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ބަލާ 
 މައްސަލަތައް

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޓިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޓީއަށް  .8

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ. މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ )ހ(  

 ތަޅުމުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތައް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ )ށ(  

 މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ )ނ(  

ބޭނުންވެގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް  (ރ)  

ގެ ވޯޓަކުން އެމައްސަލައެއް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން އިހުށަހަޅަ

 ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެފަދަ މައްސަލައެއް.ނުވަތަ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ކަންކަން ބެލުމުގެ 
 ތަރުތީބު

ބަލަމުން ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ތަރުތީބު ކޮމިޓީން  މައްސަލަތައްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ  .9

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 
 ހާޟިރުކުރުން

ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހެ މަޢްލޫމާތުތައް  (ހ) .10

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން 

ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 އެފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަރާތެއް ހާޟިރު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން  (ށ)

(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  2އެފަރާތްތަކަށް 

ޚާޟިރުކުރަނީ ކޮންކަމެއް ނުވަތަ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައިކަން މި 
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 ލިޔުމުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙާޒިރުކޮށްގެން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

މެންބަރުން އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން ހާޒިރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި  (ހ) .11

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަހުން ޖަވާބު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 
 

ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ ޖަވާބަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ށ)

އެދޭ އެދުމަކަށް ލިޔުން (ލިޔުންތައް)  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުން

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅެގޮތުން މަޢުލޫމާތު  .12

ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް 

ފަދަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ. މި

 ) ދުވަހުގެތެރޭގައި އިޖާބަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ހަތެއް( 7 ން ގިނަވެގެންއެންގުމަކަށް އެފަރާތްތަކު

 އަންނަނިވިވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  129ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .13 ކުޑަކޮމިޓީ އުފެއްދުން

 ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ. ގޮތަށް

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނީ ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާ ސީދާ  .1 

 ގުޅުންހުރި ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

  
މައި ކޮމިޓީއަށް  މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް .2 

 ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ، މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މައި  .3 

ކޮމިޓީން، އެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ. މައި 

ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ މައި ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 
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 ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް  .4 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

  
ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން، ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ  .5 

 އެކުޑަ ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް،  .6 

ޓާސްކްފޯހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ 

 ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.މައި 

ކޮމިޓީން މަސައްކަތް 
 ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް

 ކޮމިޓީން ބިލެއް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. (ހ) .14

އި ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އެ މައްސަލަޔަކާ މެދު ބިލާ .1   

 ހޯދުން.ފެންނަގޮތް 

އި ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތް ބިލާ .2   

 ހޯދުން.

 ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ބިލަށް ގެނައުން. .3   

ރިޕޯޓެއް  ،މައްސަލަ ބަލައި އަމަލުކުރަން ނިންމިގޮތެއް އެއްބަސްވުމާ އެކު .4   

އެކުލަވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހަށް 

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.

 12ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ  .15 އިދާރީ މުވައްޒަފުން

މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 

 ދޭންވާނެއެވެ.



10 
 

 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ 
ގުޅުންހުރި ކަންކަން 

 ކޮމިޓީން ކުރުން

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ކުރާ ކަމަކީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރެގެން  .16

ވެސް ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ކަމުގެ ކުރާ ކަމަކަށް ވާންވާނެ އެވެ. އެކަމާ މެދު އެއް

 އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކޮމިޓީ އާއި ގުޅޭ 
 ޢާންމު އުސޫލުތައް

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  29ޙަވާލާދީފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިގަވާއިދުގައި .17

މާއްދާތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް 

ގައި  1ދުވަލު ޖައުސޫލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވާ މިގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ބާބު 

 ދާތައް ބަޔާންވެގެން ވަނީއެވެ.އެމާއް

ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ 138ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  .18 ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ

 ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. 

 30ކޮމިޓީން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ  .19 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު

 ގައި ވަނީއެވެ.  2ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މިބާބު ޖަދުވަލު 

ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި  .20 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

ން ނިންމާ ގޮތެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުމެންބަރުންގެ  އި ހިމެނޭއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގައެކަމެ

 . މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.މަތިންނެވެ

ގަވާއިދު 
 އިޞްލާޙުކުރުން

މުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައު .21

މިގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ   .22

 ލާންކުރުމުންނެވެ.ޢުއިއެކަން މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްފަހު 
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