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 ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ
 

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

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް އެކަށައަޅާ، އެ އެކުލަވާލެވޭ

 ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް 

" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " (ށ)  

 އެވެ.

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

ޞަކޮށް މުޅި ކޮމިޓީއަށް އްއިދުގައި ޚާވެ. އަދި މިގަވާއަށެޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ  ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ

ކޮމެޓީއާއި އެކޮމިޓީން ހޮވާ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  ފައިނުވާހާހިނދަކު، ކަށް ހަވާލާ ދީކުޑަ ކޮމިޓީއަ ނުވަތަ

 ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

 .3 ލިއްޔަތުޢޫމަސް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުގެ މަތިން  މިކޮމިޓީގެ  104ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ކޮމިޓީގެ  (ހ)  

 ން.ށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުދިރާސާކޮ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް  (ށ)  

 .އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން އެންގުންކޮށް، ދިރާސާ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  (ނ)  

 ން.ކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުދިރާސާ

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

ދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ ދާއިރާތަކުން އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 .ބަޔާންކޮށްދިނުން

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާ
 ވަޒަންކުރުން

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަލައި، އެމީހުންގެ  ކޮމިޓީން .4

 ންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މިންވަރު ވަޒަ



އެކިއެކި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތާއި ހިނގަމުންދާގޮތާއި އޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތް  )ހ(  

 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 ގެނައުމާއި  )ނ(  

 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 ބަދަލެއް 

އް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އުވާލަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ދާއިރާ ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އިޞްލާހެ

 ހަނިކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމާގުޅޭގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  )ބ(  

އޮތްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ އޭގެން ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެކަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް 

ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް އޮތްގޮތަށް ނުކުންނަ ނަތީޖާއެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާ 

 ގުޅޭގޮތުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ރަސްމީ އިދާރާތައް  (ޅ)  

އެފަރާތްތަކުން ހިންގަންޖެހޭ އެކިއެކި އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ އަދި ހިނގަމުންދަނީ އަދި 

ޤާނޫނުތައް ހިންގަމުންގެންދަނީ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންގެންދަނީ 

 މަޖިލީހުގެ ނިޔަތް އެކަމުގައި އޮތްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން.

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

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އިތުރު 

ޤާނޫނެއް ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ 

 ބެލުމުގެގޮތުން.

ރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކަން ހިނގާފާނެ ގޮތެއްގެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއި (އ)  

 އަންދާޒާތައް އެކުލަވާލުމުގެގޮތުން.



ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމަކާގުޅިގެން، ހިނގަމުންދާ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ  (ވ)  

ފެންނަގޮތް މަޖިލީހަށް ސަބަބުން، އެކަންކަމަށް ކުރާ އަސަރު ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، 

 ހުށަހެޅުން.

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކާއި  120މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކުހޮވަންވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މުޤައްރިރަކާއި  މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކު

ޢާންމު ކަނޑައަޅާ ންމު ނުވަތަ އަމީންރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އަމީންޢާ އިންތިޚާބުކުރަންދެން

 ފެކެވެ.އިދާރީ މުވައްޒަ

މިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކޮ އިންތިޚާބުކުރަންވާނީއިބެއްގެ ނާމުޤައްރިރުމުޤައްރިރަކާއި  (ށ)  

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.އަޣް

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

ތު ބަލަހައްޓާނީ ލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާ

 އިބެވެ. މުޤައްރިރުގެ ނާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި  (ރ)  

ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުވެ ތިބި 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  124ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ) .5 ޢަދަދުޤާނޫނީ 

 ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާތަކުގައެވެ. 

  
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ޢަދަދުކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ  (ށ)

  
 ށޭއިރު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ (ނ)

 މެންބަރުންނެވެ. 4ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

، މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެތެރޭގައިޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ  (ހ) .6 ބައްދަލުވުންތައް

އިން ފެށިގެން މެންދުރު  11:15އަދި ބުދަ މިދެދުވަހުގެ ހެނދުނު  ހޯމަކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ 

 އަށެވެ. 12:30



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

ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

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

ވަނަ  122ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަށްބައް

ރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިތު

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުމުގެ

މެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޓީގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ،ލުވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައްމިގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަ

އަދި މިމާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ  އަންގަންވާނެއެވެ.މެންބަރުންނަށް 

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ،  އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން  މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ރ(

 ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ. 

ދުވެގެން ތިން މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  މަކޮމިޓީގައި  .1   

އްވުމަށް ބޭނުންވާ އެބައްދަލުވުމެއް ބޭ،ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ 

އެދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ކިބައިން ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު

އެދޭއިރު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އެ މެންބަރުން ސާފުކޮށްދޭން 

 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށެވެ. ވާނެ އެވެ. އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ

އަމީންޢާއްމަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އެކަން  .2   

 އަންގަންވާނެ އެވެ. 

އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ ލަސްވެގެން  .3   

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިދޭންވާނެ އެވެ. ތިން 

ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބާއްވައި ނުދީފި ނަމަ 

ދަދަށް މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ޢައަޣުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބެލެވޭ  ކޮމިޓީގެ

މަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ނޯޓިސްގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހާއި، ބޭއްވު

 ގަޑި އެނގެންއޮންނަންވާނެ އެވެ. 



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

މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާއްމަށް ހުށަހެޅުމުން، އަމީންޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރުންނަށް އެންގުމުންނެވެ.

އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  ބާއްވާނީ އެ  މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން (ރ)  

 ވެ.މުޤައްރިރުންނެތަކުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ

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

މަޖިލީހުގެ ގެއިން ބޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

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

ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ގަޑި އަދި އެ ދުވަހު ކުރެވޭނެ 

އަންގަންވާނެ އެވެ.  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން

 އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެ އެވެ. 

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

 ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

) މިނިޓް ފަނަރަ( 15އް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެ ބައްދަލުވުމެކޮމިޓީގެ  (އ)  

 ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްވީއެވެ.

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

ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަތައް 

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ 

ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، ކޮމިޓީގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

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

އެއްގައި ދެކޮޅަށް ލިބޭ އްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، މައްސަލަބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤަ

 ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.

  
ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ  (ނ)

 މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.



 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
8. 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 .ފޮނުވާ މައްސަލަސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުން  (ހ)  

 .ލިޔުމަކުން ޢާންމު ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (ށ)  

 .މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަ )ނ(  

 .މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ )ރ(  

 މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.މަޖިލިސްގެ  )ބ(  

މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއިން 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

9. 
 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީ މައްސަލަތައް/ކަންކަން ބަލަން ފެށިދާނެއެވެ.

  
މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހުށަހަޅައި  (ހ)

ވި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކުން އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރިއަށް އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

 ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

  
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ނުވަތަ މައްސަލަތައް. (ށ)

  
 ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓްއަށް ނުވަތަ އިދާރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ދުވަހަކަށް (ނ)

 ކަންކަން. މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައިވާ

  
ހުށަހަޅާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީގެ އިތުރަށް  (ރ)

 ކަންކަން.

 .10 ކަންކަން ބެލުމުގެ ތަރުތީބު
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިކަން ބަލަމުން ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ތަރުތީބު ކޮމިޓީން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން 

 ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 
 ހާޟިރުކުރުން

11. 
 (ހ)

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ގަވާއިދުތައް ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާއިރު 

މުވައްޒަފުން ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ އޮފީހެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

 މިގޮތުން އެ އިދާރާގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާވެސް ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 (ށ)  
 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަރާތެއް ހާޟިރު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން އެފަރާތްތަކަށް 

ޟިރުކުރަނީ ކޮންކަމެއް ނުވަތަ ޙާ ން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކު



 ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައިކަން މި ލިޔުމުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ޟިޙާ
 ހޯދުން

12. 
ޢުލޫމާތު ރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މެންބަރުން އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން މަޙާޟި (ހ)

 ރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަހުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ޙާޟި

  
ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ ޖަވާބަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު  (ށ)

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭ 

 .13 މަޢުލޫމާތު ހޯދުންލިޔުމުން 
އިވާ ކަމަކާ ގުޅެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ށް ނުވަތަ ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފަކޮމިޓީގެ ބޭނުމަ

މަށާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނު

 7 ފަދަ އެންގުމަކަށް އެފަރާތްތަކުން ގިނަވެގެންއެންގިދާނެއެވެ. މިއޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން 

 ) ދުވަހުގެތެރޭގައި އިޖާބަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ހަތެއް(

 .14 ކުޑަކޮމިޓީ އުފެއްދުން
ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުޑަ ކޮމިޓީ 129ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ)

 އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

  
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ މި  .1 

 ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

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

ނިންމުމެކެވެ. މައި ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

ނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ މައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

  
ވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް ޙަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ޙަކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ  .3 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ 

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން، އެކުޑަ  .4 

 ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

  
ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް، ޓާސްކްފޯހެއް  ގެގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ .5 

ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ 

 ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

 .15 އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

 އި ދޭންވާނެއެވެ.ރާއިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލިސްގެ އިދާ 112



 

 1ޖަދުވަލު 
 ވަނަ ބާބު 29

 ކޮމިޓީތަކާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް އުސޫލު
 

މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި 

 ގެންދިޔުން ކުރިއަށް

މަޖިލީހުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކަކީ، އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑޭނެ  .118

 އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނެއްގައި، ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކޮމިޓީތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ގޮތެއްގެމަތިން، 

ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނިގެންވާ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން،  (ހ) .119

އިސްތިޢުފާ ދިންކަމަށް ބަލާނީ، އެކޮމިޓީގެ ޚިދުމަތުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ. 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ލިބޭ ހިސާބުންނެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދީގެން ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީން އޭނާ  (ށ)  

ވަކިކޮށްގެން ހުސްވާ މަޤާމަށް، އެހެން މެންބަރަކު މަޖިލީހުން ހޮވަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން 

ހޮވޭ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރާނީ އެ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް 

 ބަޔަށެވެ.

ކޮމިޓީ އާއި ގުޅޭ ޢާންމު 
 އުސޫލުތައް

16. 
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މާއްދާތަކުގެ  29ޙަވާލާދީފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިގަވާއިދުގައި

އިތުރުންވެސް އެބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް އުސޫލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި 

 އެމާއްދާތައް ބަޔާންވެގެން ވަނީއެވެ.ގައި  1ދުވަލު ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޖަހިމެނިގެންވާ މި

 .17 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު
ވަނަ ބާބުގައި  30ކޮމިޓީން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

 އެމާއްދާތައް ބަޔާންވެގެން ވަނީއެވެ. ގައި  2ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 

 .18 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި 

މިގޮތުން . އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެމެންބަރުންގެ ރާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޢަމަލުކު

 ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 .19 ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން
މިގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިގަވާއިދަށް 

މެންބަރުންގެ މެނޭ ކޮމިޓީގައި ހިގައި، ބައްދަލުވުމެއް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީގެ

 އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.

 .20 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  މެންބަރުންގެ ރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު

 ލާންކުރުމުންނެވެ.ފާސްކުރުމަށްފަހު އިޢުގަވާއިދު  އަޣުލަބިއްޔަތުން މި



ކޮމިޓީއަކުން އިސްތިޢުފާ ދޭ މެންބަރަކީ، ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް  (ނ)  

 ކަމުގައިވާނަމަ، ދާއިމީ އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި އޭނާ ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

މުޤައްރިރާއި ކޮމިޓީގެ 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. އެ ދެމީހުން  .120

އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ 

ބުކުރާ މުޤައްރިރާއި، މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކީ މަޖިލީހުގައި އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން އިންތިހާ

ހިމެނޭ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ 

މުޤައްރިރަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ 

 ބެވެ.މުޤައްރިރުގެ ނައި

މުޤައްރިރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން، ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެވެސް މުޤައްރިރުގެ ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  .121

 ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. (ހ)  

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

 މިސްރާބު ކަނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުން.

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

 ދުވަސްތައް ހޭދަނުވެ ނިމެމުންދާނެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  (ރ)  

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން. (ބ)  

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބާއި ލިޔެކިޔުންތައް، ކޮމިޓީގެ  (ޅ)  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

 ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު  (ކ)  

 ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރުން. (އ)  

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުން. (ވ)  

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  (ހ) .122 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ދުވަސްތައް އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރެވިދާނެއެވެ. ދެ ބައްދަލުވުމުގެ 



 ދުވަސް ފާއިތުވެގެންނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 14ދެމެދުގައި ގިނަވެގެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއެއްގައި ބިލެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރުމަށް  (ށ)  

ކޮންމެ ދުވަހަކު، މުހިންމު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެންމެނުވީ، އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށް އެ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޓީގައި އޮތް ބިލެއްގެ މަސައްކަތް  (ނ)  

ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ޤަރާރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވެއްޖެކަމަށް 

އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ވަގުތާއި ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މެންބަރުން 

 ބައްދަލުވުމަށް 

 އެދުން

މެންބަރުން ގުޅިގެން  3ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  (ހ) .123

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގާތު  ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ

އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދޭ އެދުމުގައި އެބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރަން ބޭނުންވާ 

ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 ހުށަހަޅާނީ އަމީންޢާންމަށެވެ.

 އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަގުތުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  3އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ  (ނ)  

ނުބާއްވައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށް ބެލެވޭ ޢަދަދަށް ނިސްބަތްވާ 

ންބަރުން ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީގެ ބައްެދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި މެ

އެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ދުވަހެއްގައާއި ވަގުތެއްގައި އެ ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

އަޣްލަބިއްޔަތަށް ނިސްބަތްވާ އެފަދަ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ އެ ކޮމިޓީގެ  (ރ)  

ޢަދަދުގެ މެންބަރުން އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން، އަމީންޢާންމު 

 އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގައިގެންނެވެ.

 ކޮމިޓީގެ 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ޢަދަދު އޮތް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީން ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ  (ހ) .124



 ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް އެ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަކީ  (ށ)  

ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮމިޓީއަކުން އެ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ނަށްވުުރެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާއިރުވެސް ކޮމިޓީގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުން

 ކުޑަކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓެއް ނަގަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ  (ނ)  

ވޯޓު އެވަގުތު ނުނަގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއް އެ ވޯޓުނެގުމަށް ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް 

މެންބަރުން އެދުވަހު ތިބި ޢަދަދަށް ބަލައި، އެފަދަ ވޯޓެއް ފަސްކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގައި 

ނެގުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ހެދުން އެއީ 

 ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ 

 މައްސަލަ

އްދައެއް ނެތި، ކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިގެން ތިން ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހު .125

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަށް އެދި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް 

 މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ 

ސަބަބުން މަސައްކަތަށް 

 ދަތިވުން

ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް  (ހ) .126

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  122ސަބަބަކާހުރެ، ކޮމިޓީއެއްގެ މަަސައްކަތް، މި ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދަތިވާގޮތެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މަޖިލީހުން 

ން އެދި، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް އެކަން އެކަން ޙައްލުކޮށްދިނު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  (ށ)  

އެވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، އެމައްސަލަ 

 ހައްލުކުރާނީއެވެ.

ކޮމިޓީތަކުން ކަންކަން 

 ނިންމުން

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް  (ހ) .127

ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ 

 އެކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.



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

ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ، މައްސަލަައެއްގައި ދެކޮޅަށް 

 ބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.ލި

ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން  (ނ)  

 މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ދުވަހުގެތެރޭގައި، އެ  7މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލައެއް، އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭތާ  .128 މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން

މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ ކޮބައިކަން އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް އަންގާ ސުންގަޑިތައް، 

 ޖިލީހުގެ ރައީސް، މަޖިލީހަށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.މަ

ކޮމިޓީއަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް  (ހ) .129 ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދުން

 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

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

 ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.

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

ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ. މައި ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ 

ނިންމުމަކީ މައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

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

 އެނގެންއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން، އެކުޑަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ  (ބ)  

 ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

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

ށްވުރެ ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަ

 ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

މަޖިލީހަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ފޮނުވުމަށް އެންގޭ އިދާރާއަކުން، ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުމެއް  .130ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ 



ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ފޮނުވުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ،  ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން

އެލިޔުން، ނުވަތަ ރިކޯޑު ހުށަހަޅާނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށެވެ. އެއީ، ޤައުމީ 

ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއްކަމުގައި، ކަނޑައަޅާނީ، 

 އެކޮމިޓީންނެވެ.

ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެމީހުންގެ ކިބައިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަޔާން  (ހ) .131 މީހުންގެ ބަޔާން ނެގުން

 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   

 ކުރަންވާ ސުވާލު ކުރަންފަށާނީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކޮށްނިމުމުން، އެހެން  -3   

ކުރުމަށް ބޭނުންތޯ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބަލައި، މެންބަރަކު ސުވާލެއް 

 ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، ކަމާގުޅޭ  -4   

އެމީހެއްގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކޮމިޓީއަށް ދޭން އޮތްތޯ، 

 ކިބައިން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

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

 ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ.

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

މީހަކު މަޖިލީހަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

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

ކޮމިޓީއަށް މީހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ނެގި ބަޔާނެއްގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ބައެއް ބެލުުމުގެ ހުއްދަ އެހެން 



 މެންބަރުންނަށް ދެވޭނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިޒުނައާއެކުގައެވެ.

ކުރިން، އެކުރަން އުޅެނީ  ކަމެއް ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤެއް ފެށުމުގެ (ހ) .132 ހެކިބަސް ދިނުން

ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ހެކިބަސްދިނުމަށް އަންނަ މީހަކު އެދިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ކޮމިޓީގެ 

 ގަވާއިދުތަކަކީ އޭނާއަށް ލިބެންވާނެ އެއްޗެކެވެ.

ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ މީހާއަށް، އޭނާގެ ވަކީލަކާއެކުގައި  (ށ)  

ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން 

 އޭނާއަށް އެވަގުތުވެސް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

އެމީހުންގެ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކޮމިޓީއަށް ހެކިބަސްދިނުމަށް އަންނަ މީހުން ނުވަތަ (ނ)  

ގޮތަކުން، މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ޝަރަފަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީއަކުން އޭނާ 

ސްފިކަމަށް އިޢުލާނުކޮށް، ނުކުތުމަށް އެންގުމާއި މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަން އޭނާ ގެނެ

 އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.

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

ދެކޭގޮތަށް ވަކި މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކާމެދު 

ބަދަލުއަތުވެދާނެ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ކުށެއް ކުރީކަމަށް ދޭހަވެދާނެ ކަހަލަގޮތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ، ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 ސިއްރު ބައްދަލުވުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަން

އެހެންނަމަވެސް ކުރަންވާނީ ކޮމިޓީގައި އެކަންކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓަކުން އެކަން އެގޮތަށް 

ކުރަން ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމައެވެ. ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފި 

 ދެއްގައެވެ.ހިނ

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

ހެކިބަސް ދިނުމަށް މީހަކު އަންނަކަމަށް ވާނަމަ، އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ލިޔުމުން 

 .ހުށަހަޅާއިރު، އެމީހަކާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުވެސް ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

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



 ދޭ މީހާ ތެދުބަހުން ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ހުވާލައިދެވިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާޒިރުވުމަށް  (ކ)  

އަމުރެއް ކުރެވޭނީ ކޮމިޓީގައި ނަގާ ވޯޓަކުން، ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން 

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގުމުގެ 

 އުސޫލު

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް އެ ކޮމިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތަކާއި  (ހ) .133

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.ގަވާއިދުތައް އެ ކޮމިޓީއަކުން ލިޔެ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ  (ށ)  

ފުށުއަރައިގެންނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެވެސް ގަވާއިދު، އެ ކޮމިޓީއެއް އުފަންވާ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް  30ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއެއްގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުކަމުގައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެވެ. އެއީ،  (ނ)  

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހިންގެން އޮތް ނިސްބަތެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

 ކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުއެވެ.އަދި އެކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު އަމިއްލައަށް އިޢުލާނު

ކޮންމެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކީ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ ބައެކެވެ. އަދި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ  (ރ)  

މަސައްކަތް ހިނގާނީ އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދާއި ބާރުގެ ދަށުން އެ 

 ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއާ  (ބ)  

ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް ތަޙްޤީޤުތައް އެ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީގެންވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މައްޗަށް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ޤަރާރު ހުއްދަ ދޭ ނިސްބަތެއްގެ  (ޅ)  

 ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދުތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް  .134 ކޮމިޓީ ރެކޯޑު

ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ހެކިބަހެއް ހޯދައިފިނަމަ، އަކުރުން އަކުރަށް ކަންހިނގާ 

ޔަގޮތް އެނގޭނެ ތަފްސީލު ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ދި

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ރެކޯޑެއް ލިޔެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.



ވޯޓު ދިންގޮތުގެ 

 ތަފްސީލު

އެހެންގޮތަކަށް އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު ކޮމިޓީއެއްގެ ވޯޓު ނަގާ  .135

މައްސަލައެއްގައި މެންބަރުން ވޯޓުދޭގޮތުގެ ތަފްސީލު ޢާންމުކޮށް އެނގެން ހުންނާނެގޮތަށް 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ވޯޓަށް އެހި މައްސަލަ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގައި ވޯޓަށް އެހި 

ން މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި ވޯޓަށް އެހި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާއަކާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދި

މެންބަރުންނާއި އެކަމާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މެންބަރުންނާއި ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވާ މެންބަރުންގެ 

 ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް 

 މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުން

އެހެން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކޮމިޓީން ހިންގަމުންގެންދާ އެކިއެކި  (ހ) .136

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަން 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ. ފޮޓޯނަގަން ބޭނުންވާ 

ނޫސްވެރިންނަށް އެތަނަށްވަދެ ފޮޓޯ ނަގައި، ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދްމަތްދޭ 

އްދަލުވުން ރެކޯޑުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަކުން އެ ބަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

ޢާންމުންނަށާއި މީޑިއާގެ މީހުންނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  (ށ)  

ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ، އެކަންކުރަންވާނީ ކޮމިޓީން ވޯޓަށް އަހައި، އެގޮތަށް 

 އެގޮތަށް ފާސްކުރެވޭނީވެސް ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ:ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭ  -1   

 ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ޢާންމުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ މަޢުލޫމާތު  -2   

 ބަދަލުކުރެވޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

މީހަކު ފަޟީޙަތްވުމަށް، ނުވަތަ މީހަކާދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް މުޖުތަމަޢުގައި ބަދަލުވުމަށް،  -3   

ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް މީހުންގެ މެދުގައި ހީވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ 

 ބައްދަލުވުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވޭ 

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  -4   

 ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެދާފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭ ބައްދަލުވުމަކަށްވުން.

ބޭއްވުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޮމިޓީން ބަަލަމުންދާކަމުގައިވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް  (ނ)  

އެއްހަފްތާ ކުރިން އެ މައްސަލައެއް އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚާއި ވަގުތު ކޮމީޓީގެ 



މުޤައްރިރު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީއެއްގެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ތާރީޚަށްވުރެ ކުރިންވެސް އެކަށީގެންވާ 

އް ހުރެގެން އެ މައްސަލަައެއް ބަލަން ފަށަންވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ސަބަބުތަކެ

އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތާރީޚަށް އައިބަދަލު ޢާންމުކޮށް 

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ށް ފާސްކޮށްފައި ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން އެހެންގޮތަކަ .137 މަޢުލޫމާތުދިނުން

 ނުވާހާހިނދަކު، މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.

 ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށެވެ. .138 ކޮމިޓީ އެޖެންޑާ

 2ޖަދުވަލު 
 ވަނަ ބާބު 30

 ދަލުވުންތައްއްކޮމިޓީގެ ބައެ
 

ކޮމިޓީއަކުން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ އެއްވެސް  (ހ) .139 ޚަރަދުކުރުން

ކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުންނެވެ. 

މަޖިލީހަށް އެ ޤަރާރު ހުށަހަޅާނީ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. ކޮމިޓީއަކުން ޚަރަދު 

ލައި، ފާސްކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ޤަރާރެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ހިނގާނެކަމަށް ބަ

ފައިސާއަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، މަޖިލީހަށް 

ސަޕްލިމެންޓަރީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި، އިތުރު ބަޖެޓު ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް 

 ން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަ

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާގެ ޢަދަދު؛ -1   

 ފުރަތަމަ ފާސްކުރި ޤަރާރުގައި އެ ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާ ސަބަބު. -2   

ކޮމިޓީއަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެވޭ ހުއްދައިގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް  (ށ)  

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ކޮމިޓީއަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

ކޮމިޓީގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައާއި ކޮމިޓީން 

ވަކިކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދަށް ފައިސާ ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ 

ވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުން



ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގަޔާއި ރާއްޖޭންބޭރަށް ކުރާ  (ނ)  

ޓީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ދަތުރުތަކުގައި، ނުވަތަ ކޮމި

ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅައި، 

އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޓީގެ 

ގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކު

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 ދުވަހަކަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލާއި، އެ ދަތުރެއްގައި ކުރި ކަމަކާއި، ދަތުރުފަތުރަށް 

ހިނގާދިޔަ ޚަރަދާއި، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި، ކެއިންބުއިމަށް ކުރެވުނު 

 ރަދު ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޚަ
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