
 c 

 

 ގަވާއިދުހިންގުމުގެ ބަލާ ކޮމިޓީގެ  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  89މި ގަވާއިދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހ( .1 ފުތަޢާރަ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ދަށުން އުފެދިފައިވާ 

 ގަވާއިދެވެ.ކޮމިޓީގެ 

 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ  )ށ(  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

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

ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީ  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއާއި އެކޮމިޓީން ހޮވާ ކުޑަ ކޮމިޓީތަކުގެ 

 މައްޗަށް މިގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.

 .3 މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަނަ  102މިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހ(

ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީއެވެ. އެކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެން މާއްދާ

 މިވަނީއެވެ.

ސިޔާސަތުތަކާ އުސޫލުތަކާ ގަވާއިދުތަކާ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ  (ށ)  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

 ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް އެކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

އެކަންކަމާ ސަރުކާރުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތައް ބަލައި،  (ނ)  



 ގުޅޭގޮތުން ފެންނަ ލަފާދިނުން.

 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުން އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލަމުންދިޔުން. (ރ)  

މި އަކުރުގެ )ހ( އިން )ނ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ބ)  

ސަރުކާރަށް ހިންގަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގައި، ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކޮށް 

 އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުން.

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި  (ޅ)  

 މަސައްކަތްވެސް ކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކުރަމުންދާ  (1)   

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާގޮތުން އެކިއެކި ރިޕޯޓުތައް 

ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭަ ކަންތައްތަކުގެ 

 މައްޗަށް ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުން.

އިދާރީގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގަޔާއި، ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ދާއިރާގައި  (2)   

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ އެކިއެކި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.

ސަރުކާރާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން  (3)   

 ދިރާސާކުރުން.

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކާއި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި ހިންގުމުގެ  (4)   

 ދެމެދު ހުރި ގުޅުން ދިރާސާކުރުން.އިންތިޒާމުތަކާ 

ދިވެހިރާއްޖެ މެންބަރަކަށްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި  (5)   

 ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭން ގެންގުޅޭ ގުޅުން ދިރާސާކުރުން.



އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  (ކ)  

ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް، އެއީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން 

ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާހުކުރުމާ ގުޅުންހުރިކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީގެ 

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި، ސަރުކާރުގެ މަސް

ކޮމިޓީއަށްވެސް އެކިއެކި ތަޙްޤީޤުތައްކޮށް ދިރާސާތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ދިރާސާތަކުން ފެންނަ ކަންކަން އެކަމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ސީދާގުޅޭ ކޮމިޓީއަކާ 

ސީގެ ހިއްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާ

ވަަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ  241

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެއް މިކޮމިޓީއަކުން ނުބެލޭނެއެވެ.

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  120ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 . އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއް 

މިގޮތުން އިންތިޚާބުކުރާ މުޤައްރިރާއި، މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

މެންބަރުން ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއް އިންތިޚާބުކުރަންދެން 

 ންމުޢާންމު ނުވަތަ އަމީންޢާއަމީންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 

  ކަނޑައަޅާ އިދާރީ މުވައްޒިފެކެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ އިބު މުޤައްރިރު މުޤައްރިރާއި ނަކޮމިޓީގެ  )ށ(  

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣްއަ މެންބަރުންގެ

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  )ނ(  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ 



 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ނައިބެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ވެސް  )ރ(  

ހާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ 

ކޮމިޓީގެ  ވާވަގުތު ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮ

 މެންބަރެކެވެ. 

 .5 ޤާނޫނީ ޢަދަދު
މިގޮތުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އަދަދު ޤާނޫނީކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ 

)ހަތަރެއް(  4މިކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

 މެންބަރުންނެވެ.

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

ތަކާއި ގަޑި ދުވަސްމިގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނޭ  ދައުރުގެތެރޭގައެވެ.

  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީން 

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

ޖިލީހުގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރު  122ގަވާއިދުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާމެދުވެރިކޮށް

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ނ(

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ. 



ދުވެގެން ތިން މެންބަރުން މަކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން   .1   

ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅާ

މުޤައްރިރުގެ ކިބައިން އެދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެދޭއިރު އެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އެ މެންބަރުން ސާފުކޮށްދޭން 

ވާނެ އެވެ. އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނީ މަޖިލީހުގެ 

 މީންޢާއްމަށެވެ.އަ

އަމީންޢާއްމަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  .2   

 އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ. 

އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ  .3   

ލަސްވެގެން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ބައްދަލުވުން 

ބާއްވައިދޭންވާނެ އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

މިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބާއްވައި ނުދީފި ނަމަ ކޮ

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް  ދުގެދަޢަބެލެވޭ 

ދެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ ނޯޓިސްގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހާއި، ގަޑި 

  އެނގެންއޮންނަންވާނެ އެވެ.

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

ދަދުގެ މެންބަރުން ނޯޓިސް ތައްޔާރުކޮށް އަމީންޢާއްމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޢަވާ 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަމީންޢާއްމު ގިނަވެގެން ތިން ދުވަހުގެތެރޭގައި 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުންތައް  އެއްގެގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަ ކޮމިޓީމިގަވާއިދުގައިވާ  )ރ(  

 މުޤައްރިރެވެ.އެކުޑަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބާއްވާނީ 

    



ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  113ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

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 

 އްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެ އެވެ. ބަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  109ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

 ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

 .7 ކަންކަން ނިންމުން
އާންމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ކޮމިޓީ އިން ކަންކަން ނިންމުމުގައި  )ހ(

މަޝްވަރާކޮށްގެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތްކޮށްގެން ކަންކަން 

ނިންމުމަށެވެ. ޚިޔާލު އެއްގޮތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނިންމާނީ ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓު 

އަދި މިގޮތުން މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތުވާ  ނަގާނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.

ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެމައްސަލައާ  ތަކާއި، އެމައްސަލަތަކުގައި ވޯޓުދީފައިވާޚިޔާލު

 ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  
މިގަވާއިދުގައި ނުވަތަ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(

ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވާނަމަ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން

 ކަންކަން ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
9. 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ލިޔުމަކުން ޢާންމު ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. )ހ(  

 މައްސަލަ.މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ފޮނުވާ  )ށ(  

 މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ. )ނ(  

 މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަް. ލީހުގެެމަޖި )ރ(  



ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް  )ބ(  

 މައްސަލަ.

ކޮމިޓީއިން 

މައްސަލައެއް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން

8. 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް   9މިގަވާއިދުގެ 

ކުރިޔަށްގެންދާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުލީ މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ކަންކަން ބެލުމުގެ 

 ތަރުތީބު

10. 
މިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާއި އަދި އާދަކޮށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ކޮ

ތަރުތީބު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިކަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގައި 

 މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 

 ހާޟިރުކުރުން

11. 

 )ހ(

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކާ 

ޝަކުވާތައް ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާއިރު އެ އޮފީހެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ކަމާއި 

ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ އިދާރާގެ އެންމެ 

 މަތީ ވެރިޔާވެސް ހާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތެއް ހާޟިރު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން 

މިގޮތުން )ދޭއް( ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.  2އެފަރާތްތަކަށް 

 ކަންސާފުކުރުމަށްޓަކައި ވަތަ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްކޮންކަމެއް ނު ޚާޟިރުކުރަނީ

 ވެ.މި ލިޔުމުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެ

ޙާޒިރުކޮށްގެން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

12. 
ހާޒިރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މެންބަރުން އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން  )ހ(

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަހުން ޖަވާބު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

  
ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ ޖަވާބަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާއި  )ށ(

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭ އެދުމަކަށް ލިޔުން )ލިޔުންތައް( 



 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން

13. 
ތު ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓިއަށް ހުށަހެޅިފިައިވާ ކަމަކާ ގުޅެގޮތުން މަޢުލޫމާ

ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް 

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ. މިފަދަ 

 )ދިހަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި އިޖާބަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 10 އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކަށް

 .14 ކުޑަކޮމިޓީ އުފެއްދުން
ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  )ހ(

 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

  
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށްވެސް މައި ކޮމިޓީއަށް  .1 

 ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާނެއެވެ.ލިބިގެންވާ ހުރިހާ 

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

ކޮމިޓީން، އެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ. މައި 

ކޮމިޓީން، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އެ ނިންމުމަކީ މައި 

 ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ 

  
ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް  .3 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

  
އަދާކޮށް ނިމުމުން، ކުޑަ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެކޮމިޓީން  .4 

 އެކުޑަ ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.

  
ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮމިޓީއެއްްގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕެނެލެއް،  .5 

ޓާސްކްފޯހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އުފައްދާ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއް 

 ނުވަތަ މައި ކޮމިޓީއަށްވުރެ ކުޑަ ޔުނިޓަކަށެވެ.

 ހުށަހެޅުންރިޕޯޓް 

 

15. 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމެޓީއާ ހަވާލު ކުރާ  )ހ(

ންޖެހޭނެ މަސައްކަތެކެވެ. ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ



ގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާ Iކޮމިޓ

މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު  2ހިނދަކު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 މުއްދަތެއް ނަގައިގެން ނުވާނެ އެވެ. 

 

 
ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު  )ށ(

ކޮމިޓީ އަށް ބެލެވޭނަމަ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ 

 ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  )ނ(

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީވެސް  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނީ 

 . މުޤައްރިރުގެ ނައިބެވެ

 

 
ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  )ރ(

ހުށަހެޅެންދެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ 

 އެވެ. 

 .16 އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފަންނީ މަސައްކަތް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަައި  12

 ދޭންވާނެއެވެ.

 .17 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްތަކައި މި ގަވާއިދަށް 

)ހަތަރު( ހަފްތާގެތެރޭގައި އިދާރީ އޮފީހެއް މަޖިލިސްގެ އިދާރާއިން  4ޢަމަލު ކުރަންފަށާތާ 

ޤާއިމްކޮށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެ އޮފީހުގައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީ އާއި ގުޅޭ 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް

19. 
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  28އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިގަވާއިދުގައ ޙަވާލާދީފައިވާ، ރަ

މާއްދާތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް 

 1ދުވަލު ޖައުސޫލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވާ މިގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ބާބު 



 

 2010އޭޕްރިލް  12

 ވަނީއެވެ. ގައި އެމާއްދާތައް ބަޔާންވެގެން

 .18 ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު
ކޮމިޓީން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

 ގައި ވަނީއެވެ.  2 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މިބާބު ޖަދުވަލު 30

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

އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވަގުތަކު ޙާޟިރުވެތިބި 

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މިގަވާއިދުގެ 

 ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް

 ފެށުން

21. 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްފަހު އިއުލާންކުރުމުންނެވެ.


