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ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފު

.1

ގަވާއިދު ހިނގާ ދާއިރާ

.2

ކޮމިޓީ އާއި ގުޅޭ

.3

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  241ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް އުފައްދާފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ
ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މިގަވާއިދުގައި

އެހެން

ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ

ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ހިނދަކު،

މިގަވާއިދުގައި

ކޮމިޓީކަމަށް

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށެވެ .އަދި މިގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަކޮށް

މުޅި ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ހަވާލާ ދީފައިނުވާހާހިނދަކު،

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

ބެހޭ ކޮމެޓީއާއި އެކޮމިޓީން ހޮވާ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

ޢާންމު އުސޫލުތައް

މިގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ ބާބުގައި
ބަޔާންވެގެންވާ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ
ޢާންމު ބައެއް އުސޫލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވާ މިގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ .މި ބާބު
މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު

.4

މިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް
ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން އެންގުން.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުން.

1

)ނ(

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ،އެ
ކަންކަމާ

އިދާރާތަކުން

ހިންގާ

ދާއިރާތަކުން

ކުރަންޖެހޭ

ބެހޭގޮތުން

ކަންކަން

މަޢުލޫމާތު

އެ

ހޯދައި،

ދާއިރާތަކުން

ސުވާލުކޮށް،

ކުރަމުންދާގޮތް

އެ

ބަލައި،

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން.
)ރ(

ޤައުމީ

ސަލާމަތަށް

އަންނާނެ

އުނިކަމެއް

ލިޔުމެއް

ނުވަތަ

ރިކޯޑެއްކަމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  130ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭ ލިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް ދިރާސާކޮށް ،އެލިޔުމެއް ނުވަތަ އެރިކޯޑަކީ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ކަނޑައެޅުން.

ރިޔާސަތު

.5

)ހ(

ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮންމެފަހަރަކު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  120ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރަކާއި

މުޤައްރިރުގެ

ނާއިބަކު

ހޮވަންވާނެއެވެ.

މި

ބައްދަލުވުމުގައި

މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކު އިންތިޚާބުކުރަންދެން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު ނުވަތަ އަމީންޢާންމު ކަނޑައަޅާ އިދާރީ
މުވައްޒަފެކެވެ.
)ށ(

މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެއް ހޮވާންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ވޯޓަކުން
ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

)ނ(

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ .ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު
ބަލަހައްޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެވެ.

2

)ރ(

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް
ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި
ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

މުޤައްރިރާއި

.6

މުޤައްރިރުގެ ނާއިބު

އަންނަނިވި ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ
ނައިބުގެ މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

މަޤާމު ހުސްވުން

)ހ(

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނުވަތަ މުޤައްރިރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން

)ށ(

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނުވަތަ
މުޤައްރިރުގެ ނައިބު މަޤާމުން ވަކިކުރުން

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

.7

ކޮމިޓީގެ

.8

)ހ(

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  124ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާތަކުގައެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ

ފުރަތަމަ

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައްދަލުވުމުގެ

ކޮމިޓީގެ

ޤާނޫނީ

ޢަދަދު

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭއިރު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދެއްކަމަށް ކޮމިޓީން
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  7މެންބަރުންނެވެ.

)ހ(

ބައްދަލުވުންތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެތެރޭގައި ،އާންމު ގޮތެއްގައި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު
ކޮމިޓީގެ ) 1އެކެއް( ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޙާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް
ނުވަތަ

ބައްދަލުވުމުގެ

ތާރީޚް

ބަދަލުކުރުމަށް

ނުވަތަ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ގަވާއިދުގެ  122ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް
3

ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ
އިދާރާމެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  123ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ.
.1

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

މަދުވެގެން ތިން މެންބަރުން

ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ
ކިބައިން އެދެވިދާނެ އެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް އެދޭއިރު އެ ބައްދަލުވުމުގައި
ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އެ މެންބަރުން ސާފުކޮށްދޭން ވާނެ އެވެ .އެ ގޮތަށް
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމަށެވެ.
.2

އަމީންޢާންމަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް
އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ.

.3

އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ
ލަސްވެގެން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ބައްދަލުވުން
ބާއްވައިދޭންވާނެ އެވެ .ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރު ބާއްވައި ނުދީފި ނަމަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބެލެވޭ
އަދަދަށް މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެ
އެވެ.

އަދި

އެ

ނޯޓިސްގައި

ބައްދަލުވުން

ބާއްވާ

ދުވަހާއި،

ގަޑި

އެނގެންއޮންނަންވާނެ އެވެ.
.4

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

4

އަދަދުގެ މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން،
އަމީންޢާންމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެންގުމުންނެވެ.
) ރ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ގޭގަ އެވެ .ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ
ހުރެ މަޖިލީހުގެ ގެއިން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ
ހިނދެއްގައި

އެފަދަ

ބައްދަލުވުމެއް

ބާއްވާނީ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސްގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ބ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  113ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ
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
ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެ އެވެ.

)ޅ(

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކީވެސް ކޮމިޓީން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު،
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

)ކ(

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނާއި

އިދާރީ

މުވައްޒަފުން

ފިޔަވައި

އެހެން

ފަރާތްތަކަށް

ނުވަދެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ސިއްރު ކުރާނަމަ ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 136
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް ،ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ ތިބި ،ކޮމިޓީގައި ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ކަންކަން ނިންމުން

.9

)ހ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  127ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،

ކޮމިޓީން

ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް
5

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ
ނިންމުންތައް

ނިންމާނީ

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމަށް

ހާޒިރުވެތިބި،

ކޮމިޓީގެ

ވޯޓުދޭ

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ .ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ ،މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް
ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.

)ނ(

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން
މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ބަލާ
މައްސަލަތައް

.10

އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް.

)ށ(

ޢާންމު ރައްޔިތުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.

)ނ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަތައް.

) ރ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތައް.

)ބ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް.

)ޅ(

ކޮމިޓީގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ދާއިރާގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

އިދާރާތަކުގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓުތަކާއި ،އެއިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތައް
ދިރާސާކުރުން.

6

ކަންކަން ބެލުމުގެ

.11

ތަރުތީބު

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ބަލަމުން

ގެންދާނޭ

ގޮތުގެ

ތަރުތީބު

ކޮމިޓީން

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން

.12

)ހ(

ހާޟިރުކުރުން

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާއިރު އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ސަރުކާރުގެ

އޮފީހެއްގެ

ނުވަތަ

މިނިވަންމުވައްސަސާތަކުގެ

ނުވަތަ

އެހެނިހެން

އިދާރާތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެ
އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ މަތީ
ވެރިޔާވެސް ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތެއް ފިޔަވައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހާޟިރު ކުރަންވާނީ
ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގާ ،ސާފު ) 2ދޭއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ނޯޓިސް
ލިޔުމުން ދިނުމަށްފަހުގައެވެ .އެނޯޓިހުގައި އެފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން ސާފުކޮށް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

.13

ޙާޒިރުކޮށްގެން

)ހ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

ހާޒިރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މެންބަރުން އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ .ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަހުން ޖަވާބު
ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ ޖަވާބަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭ އެދުމަކަށް ލިޔުން )ލިޔުންތައް(
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔުމުން
ހޯދުން

މަޢުލޫމާތު .14

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް

7

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ .މިފަދަ
އެންގުމަކަށް އެފަރާތްތަކުން ގިނަވެގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި އިޖާބަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  129ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންނަނިވި

ކުޑަކޮމިޓީ އުފެއްދުން

.15

)ހ(

ކުޑަ ކޮމިޓީގެ

.16

މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ

ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ.
.1

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

.2

ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ،މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މައި
ކޮމިޓީން ،އެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ .މައި
ކޮމިޓީން ،ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ ،އެ ނިންމުމަކީ މައި
ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

.3

ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

.4

ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން،
އެކުޑަ ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

.5

ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް،
ޓާސްކްފޯހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް
ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

ބައްދަލުވުންތައް

ގުޅިގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މަޢްލޫމާތުތައް ހޯދުމާއި ،މުޅި
ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކުޑަ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ބޭއްވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ ،މުޅި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި
8

ކޮމިޓީން ހޮވާ އެހެނިހެން ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،އެކުޑަ
ކޮމިޓީއެއްގެ މުޤައްރިރެވެ .އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ މުޅި ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުންތަކާއި ފުށުނާރާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އިދާރީ މުވައްޒަފުން

.17

ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު

.18

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

.19

ގަވާއިދު

.20

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ 112
ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

މަޖިލިސްގެ

އިދާރާއިން

މުވައްޒަފުން

ހަމަޖައްސައި

ދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ 30
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ .މިބާބު ޖަދުވަލު  2ގައި ވަނީއެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުން

މިގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
މިގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ
މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .21
ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެކަން އިޢުލާންކުރުމުންނެވެ.
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