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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް –ސުލޫކު ކޮމިޓީ  

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ސުލޫކު
 

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

 އްދާފައިވާ) ގެ ދަށުން އުފަނވަނަ މާއްދާގެ ( 92ގަވާއިދުގެ އެ އެކުލަވާލެވޭ

 ގަވާއިދެވެ.ގެ ކޮމިޓީ ސުލޫކު

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

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

ޞަކޮށް މުޅި ކޮމިޓީއަށް އްމިގަވާއިދުގައި ޚާވެ. އަދި ށެޓީއަކޮމި ސުލޫކު ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ

ޓީއާއި އެކޮމިޓީން ހޮވާ ކޮމިސުލޫކު ފައިނުވާހާހިނދަކު، ނުވަތަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ހަވާލާ ދީ

 ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

 ވާގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންވެގެންގައި ވަނަ މާއްދާ 97ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  .3 މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ތިރީގައި މިވަނީއެވެމިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

  )h(  ީމެންބަރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭ ހަމަތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރ

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. ތަކާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީފިޔަވަޅު

  )S( ޭސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހ

ޚިލާފަށް މެންބަރަކު ކަމެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެހިނދެއްގައި، އެކަމެއް 

ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފްވި މެންބަަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުންނާއި މެދު 

 ގެ ރައީސަށް އެރުވުން.އަޅަންވީ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލަފާ މަޖިލީހު

  )n(  ެސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގ
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ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ، މެންބަރުންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށާއި 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.

  )r( 
 

 ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންހަދިޔާ ބަލައިގަތުމާއި ހަދިޔާ 

މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި،  (ބ)

 ތަންފީޒުކުރުން.

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ  120ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހޮވަންވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކުމުޤައްރިރަކާއި 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  އިންތިޚާބުކުރަންދެން ނާއިބަކު މުޤައްރިރުގެމުޤައްރިރަކާއި 

 ފެކެވެ.ކަނޑައަޅާ އިދާރީ މުވައްޒަ ންމުޢާންމު ނުވަތަ އަމީންޢާއަމީން

މިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮ އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ ގެ ނާއިބެއްމުޤައްރިރުމުޤައްރިރަކާއި  (ށ)  

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣްމެންބަރުންގެ އަ

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

ތު ލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަޙާޒިރުވުމަށް 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. 
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 ޤާނޫނީ ޢަދަދުކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ  (ށ)

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

  
މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭއިރު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދެއްކަމަށް ކޮމިޓީން  (ނ)

 މެންބަރުންނެވެ. 6ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

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

ގިނަވެގެން  ގައިކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ އަދި ބުދަ މިދެދުވަހު، ދައުރުގެތެރޭގައި

 ދޮޅުގަޑިއިރަށެވެ.

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

އެކަން ކޮމިޓީން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 

 ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

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

ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ށްދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަނުވަތަ ބައް

ރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިތު 122ގަވާއިދުގެ 

އިޚްތިޔާރު  ށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުމުގެބޭއްވުމަ

ލުވުންތަކަށް ގެނެވޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް   މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ،ބަދަލުތައް

އަދި މިމާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ ނުވަތަ  އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ،  އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

 މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން  ހަމަޖެހިފައިވާ

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ރ(



4 
 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ. 

ދުވެގެން ތިން މެންބަރުން ތެރެއިން  މަހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި  .1   

އެބައްދަލުވުމެއް  ،ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ކިބައިން  ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު

އެދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެދޭއިރު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރަން 

ވާ ކަންތައް އެ މެންބަރުން ސާފުކޮށްދޭން ވާނެ އެވެ. އެ ގޮތަށް ބޭނުން

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށެވެ.

އަމީންޢާއްމަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  .2   

 އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ. 

ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް  .3   

ލަސްވެގެން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ބައްދަލުވުން 

ބާއްވައިދޭންވާނެ އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ 

ކަމަށް ބެލެވޭ  އަޣުލަބިއްޔަތު މުޤައްރިރު ބާއްވައި ނުދީފި ނަމަ ކޮމިޓީގެ

ދަދަށް މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެ ޢަ

އެވެ. އަދި އެ ނޯޓިސްގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހާއި، ގަޑި 

  އެނގެންއޮންނަންވާނެ އެވެ.

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

ދަދުގެ މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާއްމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޢަ

 އަމީންޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެންގުމުންނެވެ.

  ބައްދަލުވުންތައް އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ރ)  

 ވެ.ރުންނެމުޤައްރިތަކުގެ ކޮމިޓީއެ ކުޑަ  ބާއްވާނީ
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ގޭގަ އެވެ. ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ  (ބ)  

ހުރެ މަޖިލީހުގެ ގެއިން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ 

ހުއްދަ  ހިނދެއްގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

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 

ންގަންވާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު އިދާރާ އިން އަ

 ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެ އެވެ. 

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

 ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އް) ފަހެ( 5ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެ  (އ)  

   މިނިޓް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްވީއެވެ.

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

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް  މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައިންމާ ނި

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ 

ގެ ވޯޓުދޭ ކޮމިޓީނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.މެންބަރުންގެ 

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

ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، މައްސަލަައެއްގައި ދެކޮޅަށް 

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

 މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. .8 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ  (ހ)  

 .މައްސަލަ

 .ލިޔުމަކުން ޢާންމު ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ށ(  

 .މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ )ނ(  

 .މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ )ރ(  

 .މައްސަލަ ޅާމެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަމަޖިލިސްގެ  (ބ)  

ކޮމިޓީއިން މައްސަލައެއް 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީ މައްސަލަތައް/ކަންކަން ބަލަން  .9

 ފެށިދާނެއެވެ.

މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  (ހ)  

ގެ ވޯޓަކުން އެމައްސަލައެއް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން އިހުށަހަޅަ

 ނުވަތަ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ނުވަތަ މައްސަލަތައް. (ށ)  

ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓްއަށް ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ދުވަހަކަށް (ނ)  

 ކަންކަން. މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާ އިދާރީ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީގެ އިތުރަށް  (ރ)  

 ކަންކަން. ހުށަހަޅާ
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ކަންކަން ބެލުމުގެ 
 ތަރުތީބު

ބަލަމުން ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ތަރުތީބު ކޮމިޓީން  މައްސަލަތައްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ  .9

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 
 ހާޟިރުކުރުން

ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހެ މަޢްލޫމާތުތައް  (ހ) .10

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކޮމިޓީން ހިންގާ 

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 

 ލިޔުމުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙާޒިރުކޮށްގެން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މެންބަރުން އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން ހާޒިރުކޮށްގެން  (ހ) .11

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަހުން ޖަވާބު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

  
ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ ޖަވާބަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ށ)

ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭ އެދުމަކަށް ލިޔުން (ލިޔުންތައް) އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުން

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފިައިވާ ކަމަކާ ގުޅެގޮތުން މަޢުލޫމާތު  .12

ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރި 

ފަދަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ. މި

 ) ދުވަހުގެތެރޭގައި އިޖާބަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ހަތެއް( 7 ން ގިނަވެގެންއެންގުމަކަށް އެފަރާތްތަކު
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ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންނަނިވި 129ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .13 ކުޑަކޮމިޓީ އުފެއްދުން

 ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

  
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް  .1 

 ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ، މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މައި  .2 

ކޮމިޓީން، އެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ. މައި 

ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ މައި ކޮމިޓީގެ 

 ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް  .3 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން،  .4 

 އުވުނީއެވެ.އެކުޑަ ކޮމިޓީ 

  
ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީއެއްްގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް،  .5 

ޓާސްކްފޯހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ 

 މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

 12މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ  .14 އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ އާއި ގުޅޭ 
 ޢާންމު އުސޫލުތައް

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  29ޙަވާލާދީފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިގަވާއިދުގައި .15

މާއްދާތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް 

ގައި  1ދުވަލު ޖައުސޫލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވާ މިގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ބާބު 
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 ވަނަ އިޞްލާޙު 1ސުލޫކު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 

 ދާތައް ބަޔާންވެގެން ވަނީއެވެ.އެމާއް

 30ކޮމިޓީން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ  .16 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު

 ގައި ވަނީއެވެ.  2ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މިބާބު ޖަދުވަލު 

ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މި  .17 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

ން ނިންމާ ގޮތެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުމެންބަރުންގެ  އި ހިމެނޭއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގައެކަމެ

 . މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.މަތިންނެވެ

ގަވާއިދު 
 އިޞްލާޙުކުރުން

މިގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  .18

މިގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

 ސްކުރުމުންނެވެ.މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ   .19

 ލާންކުރުމުންނެވެ.ޢުއިއެކަން މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްފަހު 
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން  5ސުލޫކު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .1

 
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  (ނ) .5 ޤާނޫނީ ޢަދަދު

(ހަތަރެއް) މެންބަރުން ހާޒިރުވާ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އަދި  4މަދުވެގެން 
ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އެވޯޓެއް ނަގަންވާނީ އެބައްދަލުވުމެއްގައި
 (ހައެއް) މެންބަރުން ހާޒިރުވެތިބި ނަމައެވެ.  6މަދުވެގެން 

 
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް މަތީގައި  5ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އެ ގަވާއިދުގެ  18ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ ދުވަހު އޮތް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް  2012އޭޕްރީލް  18ބަޔާންކުރެވުނު އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 

 ންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު
 

 ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުން •

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .1

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު .2

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  .3

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .4

 އިރާގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އުނގޫފާރު ދާ .5

 
 ނެތްނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުން:  •

 ނެތްވަކި ގޮތަށްކަށް ވޯޓުދެއްވަން ބޭނުންނުވާ މެންބަރުން:  •
 

 
 
 
 

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 


