
    ،،ށް ދިއުމުންށް ދިއުމުންމަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަމަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަ  މުޅިމުޅި

  ދުދުއިއިގަވާގަވާ  ގޮތުގެގޮތުގެގެންދާނެގެންދާނެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 
 

 މުޅި ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީން 117އިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ ،މިއީ

އި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ޙާލަތްތަކުގައަކަށް ބަދަލުވެގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް  މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުން ކޮމިޓީގެ ތައް ބަޔާންކުރާ، މުޅިގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލު

 .އިދެވެގެންދާނެ ގޮތުގެ ގަވާ

 

ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް ނުވަތަ ޤަރާރަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އެއިން އަސަރުކުރާނެ  .1

ހިމެނޭ ބިލެއް  ކަމެއްނަގަންޖެހޭނެ އެއްފައިސާ ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭނެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން

އެބިލެއް  ،އެބިލެއް ނުވަތަ ޤަރާރެއް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއެކު ،ކަމުގައިވާނަމަނުވަތަ ޤަރާރެއް

އި ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން މަޖިލިސް އެކުގަ ކުރުމަށް މުޅިވަތަ ޤަރާރެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަނު

 މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ދަދަކީ ޢަކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ  ،މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން މަސައްކުރާއިރު މުޅި .2

ވުރެ މެންބަރުން މެންބަރުންނަށް 26 ،މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނިކޮށް ގެއެވެ. ކޮމިޓީ 26

ދަދު ޢަޤާނޫނީ  ،އެވަގުތަށް ހުއްޓާލައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްކޮމިޓީން  ،މަދުވެއްޖެނަމަ

ކޮށްގެންވެސް ވަންދެން މަސައްކަތްޓްމިނެ 5 ،ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުންހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެހެންވަގުތަކަށް ނުވަތަ އެހެން  ،ދަދު ހަމަނުވިނަމަޢަކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ 

 ހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ލީމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިފަސްކުރުދުވަހަކަށް 

 

ޖެހޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ބަދަލުވެގެން މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް މުޅި .3

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. ،ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަށްޓާނީ

 

ކުރާނެ ސްހުއޮތް މައްސަލައާމެދު ބަ ކޮމިޓީގައި ،އަކަށް ދިއުމަށްފަހުއެކުގައި ކޮމިޓީމަޖިލިސް  މުޅި .4

 ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ވަގުތު ،ވަގުތާއި



ނެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ،މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި މުޅި .5

ވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބައްދަލުވުން ބާއް ،ކާއިތަނަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ތެރޭގައި  މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުވަނީ ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއެއްގެ މުޅި .6

ކޮބައިކަން  ،ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ،ކޮމިޓީ ބައްދަލުވާއިރު ،ނޫންކަމަށްވާނަމަ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދުރާލާ އެންގޭނެ ނިޒާމެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

މިޓީތަކަށް އިދުގައި މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާ .7

މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން އުފެދޭ  މުޅި ،ބާރުތަކެއް އިލިބިދީފައިވާ އެންމެހަ

 ކޮމިޓީއަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

އެއް ކޮމިޓީ ކުޑަ ،ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެންއެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން މަޖިލިސް މުޅި .8

ވާލުކުރުމުގެ ޙަކޮމިޓީއަކާ  ކޮމިޓީން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުޑަ މައި ،އެކުލަވާލައި

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މައި ،އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީއަށް  ވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މައިޙައަކަށް އެމަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކޮމިޓީ ތެރެއިން ވަކި

  ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 މަސައްކަތެއް އެ ،ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެންޓީއަކަށް ގޮސްގެންއެކުގައި ކޮމި މަޖިލިސް މުޅި .9

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އުފައްދާ  ،ވާލުކުރެވިއްޖެނަމަޙައަކާ ކޮމިޓީ ކުރުމަށް ކުޑަ

  ކޮމިޓީއަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ތަކަށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރެއް އެކޮމިޓީ ކުޑަ
 

ކޮމިޓީން  ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާގުޅިގެން އެޙަ ކޮމިޓީއާ އެ ،އުފެއްދުމަށްފަހުއް ކޮމިޓީއެ ކުޑަ .10

މިޓީއަށް ކޮ މަޖިލީހުގެ މުޅި ،ންލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިމަޖިލީހުގެ ޖަ ،ނިންމާ ނިންމުމެއް

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީންމަޖިލީހުގެ  މުޅިއެނިންމުމާމެދު  ،ހުށަހަޅައި

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީއަކަށް  8 މި ގަވާއިދުގެ .11

ރިއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކު ގޮސްގެން

ކޮމިޓީން ނިންމައިފިނަމަ، އެގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީގައި  ހުގެގެންދިއުމަށް މުޅި މަޖިލީ



ންވާނެއެވެ. އަދި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ މެންބަރުން ހިމެނެ 11މަދުވެގެން 

 މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެންނެވެ. 6މަަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ 

 

ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޓީން އެ ކުޑަ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް .12

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 3 ،މުއްދަތެއް

 

ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މުޅި މަޖިލިސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި އެބިލަކަށް އިޞްލާޙު  .13

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް  5ށް އެކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މެންބަރަކަަހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް  5ހަދާ މެންބަރަކަށް އެކަމާ ދެކޮޅު، ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށްފަހު
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