
 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދު

 ފެށުން

 ތަޢާރުފާއި ނަން
1. 

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާންވެގެންވާ  103މިއީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ)

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ގަވާއިދުގެ  

ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ، "އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު" ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  133

 އެވެ.

ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ  މި )ށ(  

މާއްދާތައް އެއީ އަސްލެއްކަމަށް ބަލައި،  އެ މާއްދާތައް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާގުޅޭ ގޮތަށް 

 ބައްޓަންކޮށްފައެވެ.

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު" މިހެންނެވެ. )ނ(  

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޢާންމު ބާރުތައްކޮމިޓީ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން 

 ކުރާނެ ކަންކަން

 އަދާކުރާނީ އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން  .2

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  (ހ)  

 ން.ށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުދިރާސާކޮ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް  (ށ)  

 .ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން އެންގުން ކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭދިރާސާ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ  (ނ)  

 ން.ކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުމައްސަލަތައް ދިރާސާ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ  (ރ)  



ދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯ

ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، 

 .ބަޔާންކޮށްދިނުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

 

ދާއިރާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވަޒަންކުރުން

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާގޮތް  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް .3

 ބަލައި، އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތާއި ހިނގަމުންދާގޮތާއި އޭގެ ނަތީޖާ އެކިއެކި  (ހ)  

 ދައްކާގޮތް ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން.

ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ވަޒަންކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާ  (ށ)  

ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އަލަށް ޤާނޫނެއް ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް އުވާލުމާ 

 ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެގޮތުން.

ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމާއި ޤާނޫނުތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއި ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު  (ނ)  

 ގެނައުމާއި އިތުރު ޤާނޫނުތައް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން.

ދާއިރާއާ ގުޅިގެން އުފެދި ހިނގަމުން އަންނަ ޤާނޫނުތައް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  (ރ)  

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގަނީ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް އެކަމުގައި އޮތްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، އެގޮތުން 

ބަލާއިރު އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކަށް 

އް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އުވާލަންޖެހޭތޯ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އިޞްލާހެ

 ނުވަތަ ދާއިރާ ހަނިކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމާގުޅޭގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި  (ބ)  

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެކަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް 

ކުންނަ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް އޮތްގޮތަށް ނި ކުންނަ ނަތީޖާއަކީތްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ އޭގެން ނިއޮ

 ނަތީޖާއެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ރަސްމީ އިދާރާތައް  (ޅ)  

އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ އަދި ހިނގަމުންދަނީ އަދި އެފަރާތްތަކުން ހިންގަންޖެހޭ އެކިއެކި 



ޤާނޫނުތައް ހިންގަމުންގެންދަނީ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޖިލީހުގެ ނިޔަތް އެކަމުގައި އޮތްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ހިންގަމުންގެންދަނީ މަ

 ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން.

ޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި، އިތުރު ޤާނޫނުތަކެއް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ  (ކ)  

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 

އް ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް އިތުރު ޤާނޫނެ

 ގެންނަންޖެހޭތޯ ބެލުމުގެގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކަން ހިނގާފާނެ  (އ)  

 ގޮތެއްގެ އަންދާޒާތައް އެކުލަވާލުމުގެގޮތުން.

ކަމަކާގުޅިގެން، ހިނގަމުންދާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ  (ވ)  

ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކަންކަމަށް ކުރާ އަސަރު ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، 

 ފެންނަގޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ 

 ބާރުތައްޢާންމު 

 ބާރުތައް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި .4

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ދުވަހާއި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ  (ހ)  

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، 

ދުވަހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާ 

ވަގުތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނެތް ދުވަހެއްކަމުގައި 

 ވީނަމަވެސް، ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުން.

 އަމުރުކޮށްގެން މީހުން ހާޒިރު ކުރުމާއި އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ހޯދުން. (ށ)  

ފޮތްފޮތްތަކާއި ރެކޯޑާއި ލިޔުމާއި ސިޓީއާއި ތަކެތި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކިއެކި  (ނ)  

 އެންގުން.



 ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް އުސޫލު

މަސައްކަތް 

 މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް

 ގެންދިޔުން

އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން، އެކަށީގެންވާ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަކީ .5

 ވާންވާނެއެވެ. އަކަށްހަލުވިމިނެއްގައި، ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކޮމިޓީ

 

ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެންވާ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން، ކޮމިޓީގެ  (ހ) .6

ޚިދުމަތުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާ ދިންކަމަށް ބަލާނީ، މަޖިލީހުގެ 

 ނެވެ.ހިސާބުންށް އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ލިބޭ ރައީސަ

ދީގެން ނުވަތަ ކޮމިޓީން އޭނާ ވަކިކޮށްގެން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ  (ށ)  

މަށް، އެހެން މެންބަރަކު މަޖިލީހުން ހޮވަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހޮވޭ ޤާހުސްވާ މަ

 މެންބަރަކު ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރާނީ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް ބަޔަށެވެ.

 

ރާއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. އެ ދެމީހުން ކޮމިޓީގައި އިޖްތިމާޢީ  .7

އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން އިންތިހާބުކުރާ މުޤައްރިރާއި، މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކީ މަޖިލީހުގައި

ހިމެނޭ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބެވެ.

 

މުޤައްރިރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

މުޤައްރިރުގެ ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެއަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން،  .8

 ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. (ހ)  

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

 ކަނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުން.މިސްރާބު 



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

 ދުވަސްތައް ހޭދަނުވެ ނިމެމުންދާނެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން. (ރ)  

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން. (ބ)  

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބާއި ލިޔެކިޔުންތައް، ކޮމިޓީގެ  (ޅ)  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. (ކ)  

 މަޤާމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރުން.ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ  (އ)  

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުން. (ވ)  

 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ  އެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން، (ހ) .9 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރެވިދާނެއެވެ. ދެ ބައްދަލުވުމުގެ ދެމެދުގައި 

 ދުވަސް ފާއިތުވެގެންނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 14ގިނަވެގެން 

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެކުރިން، އެ  (ށ)  

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ 

  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލް ދަފުތަރުގައި ހިމަނަަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކޮމިޓީގައި ބިލެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ކޮމިޓީން  (ނ)  

ދުވަހަކު، މުހިންމު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެންމެނުވީ، އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށް މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޓީގައި އޮތް ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  (ރ)  

ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ޤަރާރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ 

މަށްޓަކައި އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރު



މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ވަގުތާއި ތާރީޚު 

 ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 

މެންބަރުން 

 ބައްދަލުވުމަށް 

 އެދުން

މެންބަރުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ  3ގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ކޮމިޓީ (ހ) .10

ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގާތު 

އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދޭ އެދުމުގައި އެބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރަން ބޭނުންވާ 

ނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އެ

 ހުށަހަޅާނީ އަމީންޢާންމަށެވެ.

 އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަގުތުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  3އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ  (ނ)  

ނުބާއްވައިފިކަމަށްވާނަމަ، ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށް ބެލެވޭ ޢަދަދަށް ނިސްބަތްވާ 

މެންބަރުން ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ 

ވަގުތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ދުވަހެއްގައާއި

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

އެފަދަ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ނިސްބަތްވާ ޢަދަދުގެ  (ރ)  

މެންބަރުން އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން، އަމީންޢާންމު ކޮމިޓީގެ 

 އަންގައިގެންނެވެ.މެންބަރުންނަށް 

 

 ކޮމިޓީގެ 

 ދަދުޢަޤާނޫނީ 

ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީން ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު އޮތް  (ހ) .11

 ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ  (ށ)  

 ވެ.ތިންބައިކުޅައެއްބައެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނަގަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ  (ނ)  

ވޯޓު އެވަގުތު ނުނަގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއް އެ ވޯޓުނެގުމަށް ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް 

ފަސްކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން އެދުވަހު ތިބި ޢަދަދަށް ބަލައި، އެފަދަ ވޯޓެއް 



 ގައި ވީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ހެދުން އެއީ ރަނގަޅުނެގުމު

 ގޮތެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ

މެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިގެން ތިން ބައްދަލުވުމަށް  .12

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަށް އެދި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް 

 މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ކޮމިޓީއަށް 

ހާޒިރުނުވުމުގެ 

ސަބަބުން 

 މަސައްކަތަށް ދަތިވުން

ންވެސް ނުވަތަ އެނޫށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވެގެން، ކޮމިޓީއަ (ހ) .13

ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 9ގެ ގަވާއިދު ގެ މަަސައްކަތް، މިސަބަބަކާހުރެ، ކޮމިޓީ

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދަތިވާގޮތެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މަޖިލީހުން އެކަން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގެ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް އެކަން ލުކޮށްދިނުން އެދި، ކޮމިޓީއްޙަ

 ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ގައިވާމާއްދާގެ (ހ)  މި (ށ)  

މައްސަލަ  ވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، އެ

 ހައްލުކުރާނީއެވެ.

 

ން ކަންކަން ކޮމިޓީ

 ނިންމުން

ން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ކޮމިޓީ (ހ) .14

ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

ގެ ކޮމިޓީކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، 

 ޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އަ

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

ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، މައްސަލަައެއްގައި ދެކޮޅަށް 

 .ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ

ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން އެއްވެސް ކޮމިޓީގެ  (ނ)  

 މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން
ދުވަހުގެތެރޭގައި، އެ މައްސަލައެއް  7ށް ފޮނުވޭ މައްސަލައެއް، ކޮމިޓީއަށް ލިބޭތާ ކޮމިޓީއަ .15



ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ ކޮބައިކަން 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް އަންގާ ސުންގަޑިތައް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަޖިލީހަށް 

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދުން
 އެއްކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން (ހ) .16

ކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮންމެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކީ މިގޮތުން އުފައްދާ  އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދާއި އިޖްތިމާޢީ ބައެކެވެ. އަދި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ 

 އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.ބާރުގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް  (ށ)  

 ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މައި ކޮމިޓީން، އެ  މުމަކީ،ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިން (ނ)  

މައި ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ  ޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ.ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން

ކީ މައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި މަނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމު

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެ، ންކޮމިޓީ (ރ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

ކުޑަ  ކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން، އެ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ ކުޑަ (ބ)  

 ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް، ޓާސްކްފޯހެއް ކުޑަ ކޮމިޓީގެ  (ޅ)  

ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ 

 ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

 

ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން

ފޮނުވުމަށް އެންގޭ އިދާރާއަކުން، ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުމެއް މަޖިލީހަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް  .17

 ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ފޮނުވުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ

ކޮމިޓީއަށެވެ. އެއީ، ޤައުމީ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭލިޔުން، ނުވަތަ ރިކޯޑު ހުށަހަޅާނީ 



 ނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއްކަމުގައި، ކަނޑައަޅާނީ، އެސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާ

 ކޮމިޓީންނެވެ.

 

މީހުންގެ ބަޔާން 

 ނެގުން

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެމީހުންގެ ކިބައިން  (ހ) 18

 ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރީގައި، އޭނާއާ ކުރަންވީ  -1   

ސުވާލުތަކުގެ ބާވަތާއި، ސުވާލުތައް ކުރާނޭ އުސޫލު ކޮމިޓީން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކުރެވެމުންދާ މަަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން، ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ކިބައިން  -2   

 ކުރަންފަށާނީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.ކުރަންވާ ސުވާލު 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކޮށްނިމުމުން، އެހެން  -3   

މެންބަރަކު ސުވާލެއް ކުރުމަށް ބޭނުންތޯ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބަލައި، 

 ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މުޤައްރިރާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގެ  -4   

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކޮމިޓީއަށް ދޭން އޮތްތޯ، އެމީހެއްގެ 

 ކިބައިން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

އަކުރުން އަކުރަށް ކޮމިޓީއަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު، ދެކެވޭ ވާހަކަތައް،  (ށ)  

 ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް މީހަކުދޭ ބަޔާނަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެހެންވެސް  (ނ)  

މީހަކު މަޖިލީހަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މީހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން ކޮމިޓީން ނެގި ބަޔާނެއްގެ މުޅި ލިޔުން ނުވަތަ އޭގެ ޚުލާޞާއެއް  (ރ)  

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް މީހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން 

ނެގި ބަޔާނެއްގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ބައެއް ބެލުުމުގެ ހުއްދަ އެހެން 



 ށް ދެވޭނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިޒުނައާއެކުގައެވެ.މެންބަރުންނަ

 

 ހެކިބަސް ދިނުން
ކަމެއް ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެކުރަން އުޅެނީ  (ހ) .19

ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

ހެކިބަސްދިނުމަށް އަންނަ މީހަކު އެދިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ކޮމިޓީގެ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގަވާއިދުތަކަކީ އޭނާއަށް ލިބެންވާނެ އެއްޗެކެވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ މީހާއަށް، އޭނާގެ ވަކީލަކާއެކުގައި  (ށ)  

ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

 އޭނާއަށް އެވަގުތުވެސް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހެކިބަސްދިނުމަށް އަންނަ މީހުން ނުވަތަ އެމީހުންގެ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  (ނ)  

ގޮތަކުން، މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ޝަރަފަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ 

ން އޭނާ ނުކުތުމަށް ކޮމިޓީޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށްވާނަމަ،  ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެންގުމާއި މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަން އޭނާ ގެނެސްފިކަމަށް އިޢުލާނުކޮށް، އޭނާއާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.

ހާޒިރުކުރުމުން، އެމީހަކު އެ ދޭ ހެކިބަހަކީ ކޮމިޓީއަށް މީހަކު ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކައި  (ރ)  

ވަކި މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކާމެދު ދެކޭގޮތަށް 

ބަދަލުއަތުވެދާނެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ކުށެއް ކުރީކަމަށް ދޭހަވެދާނެ ކަހަލަގޮތަކަށް 

މިޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން މަޢުލޫމާތު ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، ކޮ

ސިއްރު ބައްދަލުވުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަން 

އެހެންނަމަވެސް ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގައި އެކަންކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓަކުން އެކަން އެގޮތަށް 

ގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ކުރަން ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމައެވެ. ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފި 

 ހިނދެއްގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މީހަކު އަންނަ އައުން ފިޔަވައި،  (ބ)  

އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ލިޔުމުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މީހަކު އަންނަކަމަށް ވާނަމަ، 



 ހުށަހަޅާއިރު، އެމީހަކާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުވެސް ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު، ހެކިބަސް  (ޅ)  

 ވާލައިދެވިދާނެއެވެ.ދޭ މީހާ ތެދުބަހުން ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ހު

ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާޒިރުވުމަށް  (ކ)  

އަމުރެއް ކުރެވޭނީ ކޮމިޓީގައި ނަގާ ވޯޓަކުން، ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން 

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 

 

 ކޮމިޓީ ރެކޯޑު
ބާއްވައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ން ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީ .20

އެއްވެސް ހެކިބަހެއް ހޯދައިފިނަމަ، އަކުރުން އަކުރަށް ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތް އެނގޭނެ ތަފްސީލު 

ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ރެކޯޑެއް ލިޔެ، 

 ޓަންވާނެއެވެ.ބަލަހައް

 

ވޯޓު ދިންގޮތުގެ 

 ތަފްސީލު

އެހެންގޮތަކަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު ކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓު ނަގާ މައްސަލައެއްގައި  .21

މެންބަރުން ވޯޓުދޭގޮތުގެ ތަފްސީލު ޢާންމުކޮށް އެނގެން ހުންނާނެގޮތަށް 

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގައި ވޯޓަށް އެހި ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ވޯޓަށް އެހި މައްސަލަ 

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި ވޯޓަށް އެހި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާއަކާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދިން 

މެންބަރުންނާއި އެކަމާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މެންބަރުންނާއި ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވާ މެންބަރުންގެ 

 ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

 

ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުންތައް 

 މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުން

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކޮމިޓީން ހިންގަމުންގެންދާ އެކިއެކި އެހެން  (ހ) .22

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަން 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ. ފޮޓޯނަގަން ބޭނުންވާ 

ދެ ފޮޓޯ ނަގައި، ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދްމަތްދޭ ނޫސްވެރިންނަށް އެތަނަށްވަ

ފަރާތްތަކުން އެ ބައްދަލުވުން ރެކޯޑުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް 



 ދޭންވާނެއެވެ.

ޢާންމުންނަށާއި މީޑިއާގެ މީހުންނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  (ށ)  

އެކަންކުރަންވާނީ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އަހައި، އެގޮތަށް ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ، 

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކުރެވޭނީވެސް ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ:

ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭ  -1   

 ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ޢާންމުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ  -2   

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ 

މީހަކު ފަޟީޙަތްވުމަށް، ނުވަތަ މީހަކާދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް މުޖުތަމަޢުގައި  -3   

ބަދަލުވުމަށް، ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް މީހުންގެ މެދުގައި ހީވުމަށް 

 ފުރުޞަތު ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ 

ލައިގެން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާ -4   

 ވަތައް ކުރެވޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ ނުގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެދާފަދަ ކަމެ

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ، އެ 108ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -5   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ  34ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ސިއްރުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް 

ބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް ބިނާކޮށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެން ސަބަ

 ކަމަށްވުން.

މުންދާކަމުގައިވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބޭއްވުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޮމިޓީން ބަަލަ (ނ)  

އެއްހަފްތާ ކުރިން އެ މައްސަލައެއް އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚާއި ވަގުތު ކޮމީޓީގެ 

މުޤައްރިރު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީއެއްގެ 

ވުރެ ކުރިންވެސް އެކަށީގެންވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ތާރީޚަށް

ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން އެ މައްސަލަައެއް ބަލަން ފަށަންވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތާރީޚަށް އައިބަދަލު ޢާންމުކޮށް 



 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން އެހެންގޮތަކަށް ފާސްކޮށްފައި ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާ  .23

 ނުވާހާހިނދަކު، މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.

 

 ކޮމިޓީ އެޖެންޑާ
 ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށެވެ. .24

 

 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު

 ޚަރަދުކުރުން
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ،  ،ންކޮމިޓީ (ހ) .25

އެކަމެއް ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުންނެވެ. މަޖިލީހަށް އެ 

ން ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށް ހުއްދައާއެކުގައެވެ. ކޮމިޓީ ޤަރާރު ހުށަހަޅާނީ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ

ފާސްކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ޤަރާރެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ފައިސާއަށްވުރެ ގިނަ ބަލައި، 

ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި، އިތުރު ބަޖެޓު ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު، 

 ހަޅަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ހުށަ

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާގެ ޢަދަދު؛ -1   

 އެ ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާ ސަބަބު.ފުރަތަމަ ފާސްކުރި ޤަރާރުގައި  -2   

ށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައިގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ކޮމިޓީއަ (ށ)  

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ކޮމިޓީއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

ކޮމިޓީގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައާއި ކޮމިޓީން 

ކައި ހިނގާ ޚަރަދަށް ފައިސާ ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ވަކިކަމެއް ކުރުމަށްޓަ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް 



 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގަޔާއި ރާއްޖޭންބޭރަށް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  (ނ)  

ދަތުރުތަކުގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 

ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅައި، 

ބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޓީގެ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މެން

މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން 

ބޭރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޢާންމު ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދުވަހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރު ފައިސާ ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮމިޓީގެ ދަތުރެއްކުރުމަށްފަހު، ދަތުރު  (ރ)  

ދިޔަތަނަކާއި، ގަޑިއަކާއި، ދުވަހަކާއި، އެ ދަތުރެއް ނިމުނު ދުވަހަކާއި، ކޮންމެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލާއި، އެ ދަތުރެއްގައި ކުރި ކަމަކާއި، ދުވަހަކަށް ކަ

، ނގާދިޔަ ޚަރަދާއި، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއިދަތުރުފަތުރަށް ހި

 ކެއިންބުއިމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ތައްކުގެ ބާވަތްކޮމިޓީގެ ބައްެދަލުވުންތަ

ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ބާވަތްތައް

 ބެހިގެން ވަނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ.ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  .26

 ޤާނޫނު ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން: (ހ)  

ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުރެވެމުންދާ ބިލެއްގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދި    

އެބިލުން ހާސިލުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 

ޢާންމު ފަރުދުންނާއި ބިލުގެ މައުޟޫއާގުޅޭ މާހިރުން ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު  އިދާރާތަކާއި

 އެމީހުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ކޮމިޓީއަށް ހޯދިދާނެއެވެ.



ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ    

ގުޅޭގޮތުން ޝައުޤުވެރިވާ  އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި މައްސަލައާ

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީއާއި ކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 

 މާހިރުންނާއި އެ ބިލުގެ އަސަރުކުރާނެ ފަރުދުން ހިމެނެއެވެ.

 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާގޮތް ބެލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން: (ށ)  

އުފުލާގޮތް ބެލުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢެއް މަސްއޫލިއްޔަތު    

ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއް، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ 

ން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ގެ އަލީގައި ބެލުމަށް ކޮމިޓީއަލީގައި ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތު

 އްވިދާނެއެވެ.މިބާވަތުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭ

މި ބާވަތުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ، ކަމާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން    

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ނިޔަތާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ 

 ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު އެންމެބޮޑަށް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލުކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ    

ނެރެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާއި އިޤްތިޞާދުކޮށްގެން 

މަސައްކަތްކުރުމާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނިޔަތާ 

 މެނެއެވެ.އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުވުން ހި

 ވަކިކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުން: (ނ)  

މި ބާވަތުގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުން    

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާތޯ ބެލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް 

 ހިމެނެއެވެ. 

މައިގަނޑު ތަފާތަކަށްވާނީ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އޮންނަ    

ނިޔަތަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާ 

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ޙާލަތްތަކެއްގައި، އޭނާއާމެދު އުފުލިފައިވާ 

ޅިގެން ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީން ބައްދަލުވުން ތުހުމަތާގު



 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެެވޭ މައްސަލަތަކަށް    

 ވީހާވެސް އަވަހަށް ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމެވެ.

 ބައްދަލުވުން: ރުހުމާއި މަޝްވަރާ ދިނުމުގެގޮތުން (ރ)  

މިއީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ    

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދިނުމަށް ނުވަތަ 

މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވޭ 

 ބައްދަލުވުމެވެ.

 ކަމެކެވެ. އެއީ: 2މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ    

ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ހަވާލުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ  -1   

އިދާރާއަކާއި އެ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

އްކަތްތަކަށް އެމީހަކު ކިހާވަރަކަށް ފަރިތަވެ ތައްޔާރުވެފައިވޭތޯ ހޯދުމާއި އެ މަސަ

 ބެލުމާއި؛

 އޭނާގެ ޤާބިލުކަން އެކަމަށް ހުރިވަރު ބެލުން. -2   

 އެހެނިހެން ކަންކަން

މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖެއްސުން

އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަވެގެން  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ .27

މުވައްޒަފުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުރަންހުރި  3

މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުުމުގެ ފުރުޞަތު  5މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަގުތީގޮތުން އިތުރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ށްކޮމިޓީއަ

 

މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން

އެ ވަނަަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  114ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .28

އެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް  115ގަވާއިދުގެ 



ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން ޒިންމާ އުފުލަމުންދާގޮތް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން 

 ބަލާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް  (ށ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ކޮމިޓީއަކަށްވެސް އެ ކޮމިޓީން  -1   

މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް އުފުލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ 

ދެ ކޮމިޓީގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުށުއަރާގޮތަށްހުރި އެކިއެކި 

 ކޮމިޓީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި،  -2   

ދިރާސާތައް ކުރާއިރު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ކޮމިޓީއަކަށްވެސް 

އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ތައް ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްކުރުން.ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެންގުންތަކާއި އެކިއެކި  -3   

ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ބަލާއިރު އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް 

އެއްވެސް ނުވަތަ ހަމައެއްނެތި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންދާގޮތަށް ނުވަތަ 

އުސޫލެއް ނެތްގޮތަށް ނުވަތަ ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ފައިސާގެ ބުރަކަން 

 ވެރިވާގޮތަށް ހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން.

ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ޤާނޫނުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިދާރާތަކުގެ  -4   

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ފުރިހަމައަށް  5މަސައްކަތާއި ނަތީޖާ މަދުވެގެން ކޮންމެ 

 ދިރާސާކުރެވޭނެގޮތަށް މަސައްކަތް އެކުލަވާލުން.

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި މަޤްޞަދާއި  -5   

މަސައްކަތް ފުށުނާރާނެގޮތަކަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެގޮތަށް ކަންކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން.ރޭވިފައިވޭތޯ 

 މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އިޢުލާނުކުރުމުން، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން (ނ)  



 ވަަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 114ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ  2ގިނަވެގެން 

ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއީ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ގޮތަށްވުރެވެސް ފުރިހަމައަށް އެކަން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އޮތްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް 

 ފުރުޞަތުދިނުމަށެވެ.
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