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 ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުއިޤްތިޞާދީ 

 ތަޢާރަފާއި ނަން
1. 

 

އިޤްތިޞާދީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ  133މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ. މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީއެވެ. އިޤްތިޞާދީ ީ"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ  މިގަވާއިދުގައި

 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު
2.  

 

 )ހ(

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ  120ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ކޮމިޓީއިން އިން

  )S ( 

 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެވެ.

  )n( ުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މ

ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި 

 ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ކިކުރުމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަ (ރ)  

ކަމަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެ އެވެ. މި ގޮތުންވޯޓަށް އަހަންވާނީ ކޮމެޓީގެ ޖުމުލަ 

މެންބަރުންގެ ހާޒިރުވެ ތިބި ޖަލުސާއެއްގައެވެ. ކޮމެޓީގެ ޖުމުލަމެންބަރުންގެ 

 އްޖެނަމަ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުވަކިވީއެވެ.އަގްލަބިއްޔަތުން މުޤައްރިރު ވަކިކުރުމަށް ފެނި

 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތު
3 . 

 

އަންނަނިވި ކަންކަން  އާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާ 121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ކުރުން، މުޤައްރިރުގެ ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 ގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.ކޮމިޓީ (ހ)   
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލާއި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމެޓީގެ  (ށ)  

ދިރާސާއަކަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން ނިންމާ ބިލާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ލަޖިލީހަށް 

 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

އިސްވެ ކުރުމާއި، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް  )ނ(  

 މިސްރާބު ކަނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުން.

ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ނުދާނެގޮތަށް، އަދި ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުވެވޭ މަސައްކަތް ބޭކާރު  )ރ(  

 ދުވަސްތައް ހޭދަނުވެ ނިމެމުންދާނެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ) ބ(  

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން. )ޅ(  

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި ލިޔެކިޔުންތައް، ކޮމިޓީގެ  )ކ(  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

 ން.ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓު )އ(  

 ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރުން. )ވ(  

ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުން ) މ(  

 މަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން.ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ހާ

 

މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު އޮންނަ  (ހ) .4 ނީ ޢަދަދުޤާނޫކޮމިޓީގެ  

 ޖަލްސާތަކުގައެވެ.

ދާގެ ދަށުން މިކޮމިޓީއަށް ވަނަ މާއް 124ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި (ށ)  

 4ން ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެ

  މެމްބަރުންނެވެ.

މެމްބަރުން ޙާޟިރުވެފައިވާ  4  ކޮމިޓީން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ ކޮމިޓީގެ (ނ)   

 ޖަލްސާތަކުގައެވެ.
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 . 5 ބައްދަލުވުންތައްކޮމިޓީގެ 

 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 113 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ (ހ) 

އް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި ތަނާއި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެ

އެދުވަހު ކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ދަކު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނކޮމިޓީއިން އެހެން ގޮތަކަ .1   

އަންގާރަ އަދި ބުދަ ، ވާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަޢާންމު ގޮތެއްގައި ބާއް

 އަށެވެ.   10:30އިން  9:30މިތިންދުވަހުގެ ހެނދުނު 

މިގަވާއިދު ފާސްވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބޭއްވޭ މިކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  .2   

ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ  ،ނިމުމުގެ ކުރިންއްބައްދަލުވުމެ

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.  ،އި، ތަން އަދި އެޖެންޑާގަޑިއާ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަށް ނުވަތަ ތަނަށް ނުވަތަ އެޖެންޑާއަށް  .3   

ލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަންތައް، މަޖި

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އަންނަނިވި  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ގޮތުގެ މަތިން މެމްބަރުންނަށް ބައްދަލުވުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

މެންބަރުން  3މެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ކޮމިޓީއެއްގައި ހި .1   

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރު ގާތު އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދޭ އެދުމުގައި 

އެބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރަންބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އެނގެން 

 ންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ އަމީންޢާންމަށެވެ.އޮ

އެކަން ލަސްނުކޮށް އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  .2   

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  3އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ  .3   

އްވައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށް ބެލެވޭ ޢަދަދަށް ނުބާ
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ދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ރުން ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީގެ ބައްނިސްބަތްވާ މެންބަ

ނޯޓިސް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ 

 އްވިދާނެއެވެ.ދުވަހެއްގައި ވަގުތެއްގައި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭ

އެފަދަ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް  .4   

ނިސްބަތްވާ ޢަދަދުގެ މެންބަރުން އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް 

 ހުށަހެޅުމުން، އަމީންޢާންމު އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގައިގެންނެވެ.

    

  .6 ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ

 

ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ މަތިން އިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގަ 138ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އްޔިތުންގެ މަޖިރަ

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
7 . 

 

އްޔަތު ތައް އިވާ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިވަނަ މާއްދާގަ 104ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އްޔިތުންގެ މަޖިރަ

 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން އަދާކުރުމެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ފޮލޯއިން ނިންމައިގެން ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލުކުރާ  (ހ)  

މަސައްކަތެއް ކުރުން އަދި މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމާ 

 އެއްމެހާ ކަންތައް ކުރުން.

  (ށ)  

 

އޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ކޮމިޓީގެ މަސް

 ން.ށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުދިރާސާކޮ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު  (ނ)  

ކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާ

 .އެންގުން

  (ރ)  

 

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

 ން.ކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުމައްސަލަތައް ދިރާސާ

ތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަ (ބ)  

ދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯ
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ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން.

މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ހުއްދަކުރާ އެއްމެހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ބާރު މިކޮމެޓީއަށް  (ޅ)  

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ކޮމިޓީ އަށް 

 ޙާޟިރުނުވުމުގެ މައްސަލަ

 

 (ހ)  .8

 

 އިވާ ފަދައިންވަނަ މާއްދާގަ 125އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ

ގެ ހުއްދައެއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިގެން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ސަލާމްބުނުމަކާނުލައި

ތިން ބައްދަލުވުމަށމެންބަރަކު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީން 

 ވަކިކުރުމަށް އެދި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަކަށް  ވާ ފަދައިންއިވަނަ މާއްދާގަ 126އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ (ށ)  

ސަބަބަކާހުރެ،  ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  122ގެ ގަވާއިދު ސައްކަތް، މިކޮމިޓީއެއްގެ މަ

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދަތިވާގޮތެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މަޖިލީހުން އެކަން 

ކޮށްދިނުން އެދި، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް އެކަން އްލުޙަ

އެވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގޮތަކަށް، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރާނީއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ 

 ޢާންމު ބާރުތައް
9 . 

 

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދައިން އިވާ ފަވަނަ މާއްދާގަ 105އިދުގެ ލީހުގެ ގަވާއްޔިތުންގެ މަޖިރަ

 ރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަދާކު

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ދުވަހާއި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި،  (ހ)  

ން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭ

ބޭއްވުމާއި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާ ދުވަހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 

މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީގެ ވަގުތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނެތް 

 ދުވަހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުން.

 ރުކޮށްގެން މީހުން ހާޒިރު ކުރުމާއި އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ހޯދުން.އަމު (ށ)  
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އެކިއެކި ފޮތްފޮތަކާއި ރެކޯޑާއި ލިޔުމާއި ސިޓީއާއި ތަކެތި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް  (ނ)  

 އެންގުން.

 

ކޮމިޓީން ކަންކަން 

 ނިންމުން
  (ހ) .10

 

ގައިވާ ފަދައިން ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 127އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ

ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ކޮމިޓީން 

ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، 

 އެއްގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެކޮމިޓީ

ވޯޓު ) ގައިވާ ފަދައިން ށގެ (ވަނަ މާއްދާ 127އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ (ށ)  

 ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު

 .ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ އެއްގައި ދެކޮޅަށް ލިބޭދެވޭނީ، މައްސަލަ

 ) ގައިވާ ފަދައިންނގެ (ވަނަ މާއްދާ 127އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ (ނ)  

ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން 

 އެހެން މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވާ މައްސަލަތައް، އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީގެ މެމް (ރ)  

ގައި، އެމައްސަލައަކަށް ވޯޓަށް އަހައި އެމައްސަލައަކާމެދު ވަކި ޙާލަތެއްމެދުވެރިވެއްޖެ 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން  ގައިވާ ފަދައިންއްދާވަނަ މާ 127އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ .11 ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން

 ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

 އެއްކޮމިޓީއަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީ (ހ)  

 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

 (ށ)   

 

ޓީއަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމި

 ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.
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މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މައި ކޮމިޓީން، އެ  މުމަކީ،ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިން (ނ)  

ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މައި ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 

 އި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމުކަކީ މަ

ކޮމިޓީއަކުން، ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް  (ރ)  

އެނގެންއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 އަދާކުރުމަށެވެ.

އްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން، އެކުޑަ ކުޑަކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލި (ބ)  

 ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

 

 ކޮމިޓީން ބިލުގެ

މަސައްކަތްކުރިއަށް 

 ގެންދާނެ ގޮތް 

  (ހ) .12

 

ބިލެއް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 86ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައްސަކަ 4ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގައި، މައިގަނޑު 

 ބެހިގެންވެއެވެ. އެ ހަތަރު ފިޔަވައްސަކީ:

ބިލާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން އެބިލާމެދު ފެންނަގޮތް  .1   

 ހޯދުން.

ބިލާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތް  .2   

 ހޯދުން.

 ންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ބިލަށް ގެނައުން.ބިލަށް ގެންނަ .3   

ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި، މަޖިލީހަށް  ،ބިލު އޮންނަންވާނެގޮތަށް އެއްބަސްވުމާއެކު .4   

 އެ ބިލު ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ފޮނުވުން.

މެއް ދަށުން ކޮމިޓީއިން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ލިޔު(ހ) ގެ މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ނީ ކޮމިޓީންނެވެ.ޅާހޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަހޯދަން ޖެ

 

މިކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ޢާންމު ޢުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ މިގަވާއިދަށެވެ. އަދި  (ހ) . 13 އެހެނިހެން

މިގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމުގައި 
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 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށެވެ. ރިޢާޔަތްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ 

މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  (ށ)  

 މިގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއެކު، މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ދަށް މިޤަވާއިދަށް އިތުރު ބަދަލެއް މި ކޮމެޓީން ނުގެންނަހާހިނދަކު މިޤަވާއި (ނ)  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.


