c

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ގަވާއިދު ހިނގާ ދާއިރާ

.2

މުއްދަތު

.2

ރިޔާސަތު:

.3

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  133ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ
އެގަވާއިދުގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާތަކާއި ބާރުތައް އެކަށައަޅާ ،އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މިގަވާއިދުގައި

އެހެން

ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ހިނދަކު،

މިގަވާއިދުގައި

ކޮމިޓީކަމަށް

ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށެވެ .އަދި މިގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަކޮށް މުޅި
ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ހަވާލާ ދީފައިނުވާހާހިނދަކު ،ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއާއި
އެކޮމިޓީން ހޮވާ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަބަދު ވެސް ދެމިއޮންނާނެއެވެ .މި
ކޮމިޓީ އަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
)ހ(

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ .ކޮމިޓީގެ

1

މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެވެ.
)ށ(

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

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި

.4

)ހ(

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު:

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ
ނައިބު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

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

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް.5 :

)ހ(

ކޮމިޓީއާ މަސައްކަތެއް ހަވާލު ކުރެވިފައި ވާ ނަމަ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

)ށ(

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

އެފަދަ

ބައްދަލުވުމެއް

ބާއްވާނީ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސްގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ނ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚާއި،
ތަނާއި ،ގަޑި އަދި އެ

ދުވަހު ކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
.1

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

2

އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ،ގަޑި އަދި އެޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިޢުލާނު
ކުރަންވާނެއެވެ.
.2

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތައް ނުވަތަ ތަނަށް ނުވަތަ އެޖެންޑާ އަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ރ(

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 އަދަދުގެ މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާންމަށް ހުށަހެޅުމުން،
3

އަމީންޢާންމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެންގުމުންނެވެ.
ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު

.6

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ

.7

)ހ(

ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީއަދަދު ކަމުގައި ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 4
މެންބަރުންނެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުޖެހޭއިރު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ
އަދަދު ހަމަނުވެއްޖެނަމަ 10 ،މިނެޓް ވަންދެން ކޮމިޓީގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވޭތޯ
ބަލަންވާނެއެވެ .ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލް
ކޮށްފިނަމަ ،އެ ބައްދަލުވުން އެހެން ދުވަހަކަށް ލަސްކުރާނީއެވެ .ދެވަނަ ދުވަހު
އެބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،އެދުވަހުގެ އެހެން ވަގުތެއްގައި އެބައްދަލުވުން
ބޭއްވޭތޯ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބަލަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށްވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ،ދެން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކުރާނީއެވެ.

)ނ(

ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ވިދިވިދިގެން ދެ ބައްދަލުވުން
ފަސްކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ،ކޮމިޓީގެ

މުޤައްރިރު

މަޖިލީހުގެ

ރައީސަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނިގެންވެއެވެ.

މަސްޢޫލިއްޔަތު:

)ހ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

)ށ(

ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް އިސްވެ ކުރުމާއި ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ
މިސްރާބު ކަނޑައެޅުމާއި ހިފެހެއްޓުން.

)ނ(

ދުވަސްތަކާއި

ވަގުތު

ބޭކާރު

ވިޔަނުދީ

މަސައްކަތް

އަވަހަށް

ނިންމުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
)ރ(

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.
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)ބ(

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

)ޅ(

ތަފާސްހިސާބާއި

ކޮމިޓީގެ

މަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ

ލިޔެކިޔުންތައް،

ކޮމިޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

.8

)ކ(

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

)އ(

ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރުން.

)ވ(

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުން.

)ހ(

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލާއި ،މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ
ދިރާސާއަކަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ބިލާއި މައްސަލަތައް ބަލާ
ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

.2

ކޮމިޓީގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭ

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކާ

ބައްދަލުކޮށް އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.
އަދި އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ ކަންކަމުގައި
ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ގޮތުގެ ލަފާ ދިނުން.
.3

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
އެ ދާއިރާތަކުން ކުރަމުން ދާ ގޮތް ބަލާ ،އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ބަޔާންކޮށްދިނުން.

)ށ(

ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

)ނ(

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް
ހުށަހެޅުން.
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ކޮމިޓީ އަށް ލިބިގެންވާ

.9

ކޮމިޓީން ކަންކަން

.10

ބާރުތައް

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބާރުތައް ކޮމިޓީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް
ހާޒިރުކުރުން.

)ށ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،އާންމު
ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑުތައް ހޯދުން.

)ނ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކަށާއި ،އާންމު ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ބެލުމާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި،
އާންމު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި
އެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކުގައި ލިޔުމުން އެދިގެން މަޢުލޫމާތު
ހޯދުން.

)ރ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުމާ،
އޭގެތެރެއިން ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ މީހުންގެ ބަޔާންނެގުމާއި ،ހެކިބަސް ހޯދަންޖެހޭ
މީހުންގެ ހެކިބަސް ހޯދުން.

)ބ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ފަންނީ ލަފާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ
ހާލަތްތަކުގައި އެ ލަފައެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

)ޅ(

މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތަކާ އެކު މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި ،ލިޔެކިޔުން
ބަދަލުކުރުން.

)ކ(

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކާއި،
ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.

ނިންމުން

)ހ(

ކޮމިޓީން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް
ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި
ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި

6

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވޯޓު ދެވޭނީ މައްސަލައެއްގައި
ދެކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމައެވެ.

)ނ(

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަގާ އެއްވެސް ވޯޓެއްގައި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އެހެން
މެންބަރަކަށް ވޯޓެއްނުދެވޭނެއެވެ.

)ރ(

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތު ވާ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ
މައްސަލައަކަށް ވޯޓަށް އަހާ ،އެ މައްސަލައަކާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކޮމިޓީ އެއް

.11

އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަ ކޮމިޓީ އެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

އުފެއްދުން

)ހ(

ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކޮމިޓީ އެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަށްވެސް މި ކޮމިޓީ އަށް
ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ކުޑަ ކޮމިޓީ އިން ނިންމާ ނިންމުން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާ އެ ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް
ނިންމަންވާނެއެވެ .ކުޑަ ކޮމިޓީ އިން ނިންމި ނިންމުން ކޮމިޓީން ގަބޫލުކުރާނަމަ އެ
ނިންމުމަކީ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

)ރ(

ކުޑަ ކޮމިޓީ އާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

)ބ(

ކުޑަކޮމިޓީ އާ ހަވާލު ކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ ކޮމިޓީން އަދާކޮށް ނިމުމުން
ކުޑަކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

ކޮމިޓީން ބިލުގެ

.12

)ހ(

ކޮމިޓީން ބިލެއް ދިރާސާ ކުރުމުގައި މައިގަނޑު  4ފިޔަވައްސަކަށް ކޮމިޓީގެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް

7

ގެންދާނެ ގޮތް

މަސައްކަތް ބެހިގެންވެއެވެ .އެއީ-:
.1

ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން އެ ބިލާ މެދު ފެންނަގޮތް
ހޯދުން.

.2

ބިލާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތް
ހޯދުން.

.3

ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ބިލަށް ގެނައުން.

.4

ބިލު އޮންނަންވާނެގޮތަށް އެއްބަސްވުމާއެކު ،ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ،ބިލާއެކު
މަޖިލީހަށް އެބިލު ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުންއެދި ފޮނުވުން.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ
އެހެނިހެން މައްސަލަތައް
ދިރާސާކުރާނެގޮތް

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅޭ

ބިލުތައް

ފިޔަވައި،

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅޭ

އެހެނިހެން

މައްސަލަތައް

ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ

.13

ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ

.14

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ނުވަތަ

ލިޔުން ބަދަލުކުރުން
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ

އަނބުރާ ގެންދެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
.15

ގުޅުންހުރި ކަންކަން

ކުރާ ކަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އެކަމާ މެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ކަމުގެ

ކޮމިޓީން ކުރުން
ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު
ކުރެވޭ މީހުންގެ
ބަޔާންނެގުން

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ކުރާ ކަމަކީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރެގެން
އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

.16

)ހ(

ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ކޮމިޓީން އަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.1

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރީގައި އޭނާ އާ ކުރަންވީ
ސުވާލުތަކުގެ

ބާވަތާއި،

ސުވާލުތައް

ކުރާނެ

އުސޫލު

ކޮމިޓީން

8

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
.2

ކޮމިޓީން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ކިބައިން
ކުރަންވާ ސުވާލުކުރަންފަށާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.

.3

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުރަންބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކޮށް ނިމުމުން އެހެން
މެންބަރަކު ސުވާލު ކުރަން ބޭނުންވޭތޯ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބަލާ ،ސުވާލު
ކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

.4

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން ކަމާ ގުޅޭ

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް ކޮމިޓީ އަށް ދޭން އޮތްތޯ އެ
މީހެއްގެ ކިބައިން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮމިޓީ އަށް މީހަކު ހާޒިރު ކުރުމަށްފަހު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަކުރުން އަކުރަށް
ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކޮމިޓީއަށް މީހަކުދޭ ބަޔާނަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެހެންވެސް
މީހަކު އެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

މީހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން ކޮމިޓީން ނެގި ބަޔާނެއްގެ މުޅި ލިޔުން ނުވަތަ އޭގެ ޚުލާސާ
އެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .ކޮމިޓީއަށް މީހަކު
ހާޒިރުކޮށްގެން ނެގި ބަޔާނެއްގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ބައެއް ބެލުމުގެ ހުއްދަ
އެހެން މެންބަރުންނަށް ދެވޭނީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިައްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

.17

)ހ(

މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއާ ހަވާލު ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެކެވެ .ކޮމިޓިގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 2
މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

9

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް
ކޮމިޓީ އަށް ބެލެވޭނަމަ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ އަށް މެންބަރުން

.18

)ހ(

ހާޒިރުނުވުމުގެ މައްސަލަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހުއްދަ ނެތި ވިދިވިދިގެން ކޮމިޓީގެ  3ބައްދަލުވުމަށް
މެންބަރަކު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން ހާޒިރު ނުވެގެން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް
ސަބަބަކާ ހުރެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާ ގޮތް ވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި މަޖިލީހުން އެކަން ހައްލުކޮށް ދިނުން އެދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ވަގުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް
މަޖިލީހަށް ފެންނަގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނީއެވެ.

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން

.19

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

.20

)ހ(

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ތިބި
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުންނެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދަށެވެ .އަދި
މިގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ކަމެއް ހައްލު ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތް
ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށެވެ.

)ހ(

ވަކިކުރުން

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  2މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން މެންބަރުންނަށް،
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ށ(

މިގޮތުން

ކޮމިޓީގެ

މުޤައްރިރުގެ

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

މައްސަލައެއް

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅޭނީ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  2މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން
ޢަދަދެއްގެ

މެންބަރުން ،ލިޔެ

ސޮއިކޮށް ،މައްސަލައެއްގެ

ގޮތުގައި

ކޮމިޓީއަށް

ފޮނުވުމުންނެވެ .މިގޮތަށް މައްސަލަ ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފެންނަ
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ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައެއް ލިބުމުން ،އެ މައްސަލައިގެ
ލިޔުން ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެމައްސަލައިގެ
ނޯޓިސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް
ދިނުމަށްފަހު ،އެނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  7ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ދިނުމަށްފަހު ،އެންމެ

އަވަހަށް

އޮންނަ

ކޮމީޓީ

ޖަލްސާއަށް

މައްސަލަ

އެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި

މާއްދާގެ

)ނ(

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮމިޓީގެ

އެވަގުތު

ކޮމިޓީއަށް

ޖަލްސާއަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއް
އެއްވެސް

އެހެން

މައްސަލައަކާމެދު ބަހުސްކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ ،ނުވަތަ އެހެން
މައްސަލައަކާމެދު ބަހުސްކުރަން ފެށޭނީ ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ ،ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.
)ބ(

ކޮމިޓީގެ

މުޤައްރިރުގެ

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ

މައްސަލައެއް

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހަޅަން

ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ
ނައިބު މުޤައްރިރެވެ .މިގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީގެ ނައިބު
މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ .އަދި
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ،ކޮމިޓީގައި ކުރާ
ބަހުސް ،އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  3ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ޅ(

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ
މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއެއްގައި ،އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ
ޙައްޤު

ކޮމިޓީގެ

މުޤައްރިރަށް

ނުވަތަ

ކޮމިޓީގެ

މުޤައްރިރުގެ

ނައިބަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
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)ކ(

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
ކޮމިޓީގައި އެމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ،އެމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމުގައި

ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެއެވެ.

ހުރި މީހަކު ،ކޮމިޓީގެ އިތުބާރުނެތް މީހެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ފާސްވާނީ ކޮމިޓީއަށް
ހާޒިރުވެ

ވޯޓުގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އެކަމެއް

އަޣުލަބިއްޔަތުން

ފާސްވުމުންނެވެ.
)އ(

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމުގައި ހުރި މީހަކީ ،ކޮމިޓީގެ އިތުބާރުނެތް މީހެއްކަމަށް
ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި ހިނދެއްގައި ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަޤާމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާ
ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ނައިބު

.21

މުޤައްރިރަށް

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާމެދު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގެ
20

އިތުބާރުނެތްކަމަށް

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުސޫލުތައް،

ކޮމިޓީގެ

ނައިބު

މުޤައްރިރުގެ

މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ.

ފާސްކުރުން
އިދާރީ މުވައްޒަފުން

.22

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

.23

ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން

.24

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ 112
ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

މަޖިލިސްގެ

އިދާރާއިން

މުވައްޒަފުން

ހަމަޖައްސައި

ދޭންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މިގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
މިގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ
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މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.
ގަވާއިދަށް
ފެށުން

ޢަމަލުކުރަން .25

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