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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 ލު ސ  ހިންގާ އު  ކޮމިޓީތައް ބިޑް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ 

(ެގ R-20/2017 )ގަވާއިދު ނަްނބަރު: ގަވާއިދު ތުގެމާލިއްޔަ ދައުލަތުގެ ލަކީސ މި އު  .1 ރަފް އާތަ
 ގައި ވަނަ މާއްދާ 11.11 ގެ "ނިޒާމް ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުަލތުގެ" 11 ބާބު

 .ލެވެއުޞ  ހިްނގާ ބިޑްކޮމިޓީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 

 ގޮތުގެ  ގައިވާ 11 ާބބު ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ގެދައުލަތު  ދަކީސަމަޤް ކޮމިޓީގެ މި  .2 ދު ސަ މަޤް ބިޑްކޮމިޓީގެ 
 ހުއްދަދިނުމަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ މަތިން

ނޑައަޅާފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީތަކަށް އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ ނޑުގެ ކަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި މިންގަ
ނޑައެޅުމަށްމަސައްކަތްތަ ޓުގެޕްރޮކިއުމަން އެންމެހައި  ހުއްދަ އް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 ކަންތައްތައް  އެންމެހާ ކުރާ ލާޒިމް މައްޗަށް ކޮމިޓީގެ އެ ބާބުގައި އެ ދިނުމާއި،

 .ކަށަވަރުކުރުމެވެ
 

 އެ އުފެއްދުމާއި ބިޑްކޮމިޓީ
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް  ކޮމިޓީ

 އެ އެކުލަވާލައި، ކޮމިޓީ އެ އުފައްދައި، ބިޑްކޮމިޓީ އޮފީސްތަކުގައި ދައުލަތުގެ )ހ(  .1
 އިސްވެރިޔާގެ  އެންމެ އޮފީހެއްގެ އެ ޢައްޔަންުކރާނީ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް
 .ފިނޭންސްއެވެ އޮފް މިނިސްޓަރ މަތިން ލަފާގެ
 

 7( މެްނބަރުންނާއި ތިނެއް) 1 ރސަނާއެކުޗެއާޕަ އެކުލެވިގެންވާނީ ބިޑްކޮމިޓީ )ށ(  
 .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ ދެމެދުގެ ނާ)ހަތެއް( މެންބަުރން

 
 ހިނގަމުންދާ  ދަށުން މުއައްސަސާއެއްގެ މިނިވަން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއެއް )ނ(  

 ިމނިސްޓަރަށް މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެ އުެފއްދުމަށް ބިޑްކޮމިޓީއެއް އިދާރާތަކުގައި،
 މިނިސްޓަރ ފެނިއްޖެނަމަ، އިސްވެރިޔާއަށް އެންމެ  މުއްސަސާއެއްގެ އެ ނުވަތަ
 .އުފެއްދިދާނެއެވެ އެތަނެއްގައި އެއްޓީިބޑް ކޮމެ މަތިން ލަފާގެ ފިނޭންސްގެ އޮފް



  

  

 

 
 އޮފީސްތަކުން ބިޑް ޮކމިޓީއަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ޮކށްދިނުމަށް  ދައުލަތުގެ )ރ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މިފަދަ  ހުށަހަޅަންވާނީށް މިނިސްޓަރަ އެދި
 ހުށަހެޅުންތައް ހުަށހެޅުމަށް އަންާގފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 
( ގައިވާ ނިާޒމްގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުްނ ރ)މި މާއްދާގެ  )ބ(  

 އިސްވެރިޔަކު  އެންމެ އޮފީހެއްގެ އެ އެންގުމުން،ން އައްޔަނުކޮށްފައިވާކަ
 .އަންގަންވާނެއެވެ މެންބަރުންނަށް އެ އެކަން ލިޔުމަކުން

 
އައްޔަނު ކުރާއިރު، އެއް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން  )ޅ(  

މުވައްޒަފަކު އެއް އޮފީހަށްވުރެ ގިނަ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ޓީގެ މަސައްކަތްތައް އެ ކޮމި ،ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ )ކ(  

ލިިބފައިވާ އަދި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަްނނީ ުހނަރާއި މަޢުލ މާތާއި ތަޖުރިބާ 
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ.
 

ރާތެއް ެއ އޮފީެހއްގައި ނެތް ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާފަދަ ފަކމާއްދާގެ ) މި )އ(  
ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް  ހާލަތެއްގައި،

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ންކުރާ މެންބަރުންނަކީ، ސިޔާސީ ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަކމާއްދާގެ ) މި (ވ)  
މަގާމުތަކުގައާ އަދި އިންތިހާބުވެގެން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން 

 ނުވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ ންކުރާ މެންބަރުންނަކީ، ދަށުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަ( ގެ ކމާއްދާގެ ) މި (މ)  
އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓު ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު 

 ނުވާނެއެވެ. ކަމުގައި ވެގެންހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު 
 

 މެންބަރުންގެ ބިޑްކޮމިޓީ
 ދައުރު 

 .)ފަހެއް( އަހަރެވެ 5 ފުރިހަމަ މީލާދީގޮތުން  ދައުރަކީ  މެންބަުރންގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ )ހ(  .4
މިގޮތުން، އަހަރު ގުނާނީ އެ މެންބަރަކު ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއްގެ ބިޑް 

 ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު ކުރާ ތާރީޚްއިން ފެށިގެންނެވެ.



  

  

 

 
 ސް ދުވަ( ފަހެއް) 5ރަސްމީ ބަންދުނ ން މެންބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ  )ށ(  

 .ކުރަންވާނެއެވެ އައްޔަނު މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި އަލުންކުރިން، 
 

 ތިއްބެވި ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ އިރުފަށާ އަމަލުކުރަން އުސ ލަށް މި )ނ(  
 މެންބަރުން އެ ިހނދަކު، ނުނިންމާހާ ޮގަތކަށް އެހެން މެދު މެންބަރުންނާ
 .ދެމިތިބޭނެއެވެ ގޮތުގައި މެންބަުރންގެ ދައުރުގައި ހިނގަމުންދާ

 
 މެންބަރުން ބިޑްކޮމިޓީގެ 

 ވަކިވުން /  ކުރުން ވަކި
 .ޙާލަތްަތކުގައެވެ އަންަނނިވި ބަލާނީ ވަކިވެއްޖެކަމަށް މެންބަރަކު ބިޑްކޮމިޓީގެ  .5

 ލަފާގެ އިސްވެރިޔާގެ އެންމެ އޮފީހެއްގެ އެ ވަކިވެއްޖެކަމަށް މެންބަރަކު އެ )ހ(  
ނޑައަޅައި، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ މަތިން  މެންބަރަކަށް  އެ  ލިޔުމަކުން ކަ
 .ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ
 

 އަންގާ މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ވަކިވުމަށް އަމިއްލައަށް މެންބަރަކު އެ )ށ(  
 ފެށިގެން  ތާރީޚުން

 
 .އައުން ނިމުމަކަށް ވަޒީފާ ނުަވތަ ބަދަލުވުންއޮފީސް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ )ނ(  

 
 މެމްބަރުންގެ  ބިޑްކޮމިޓީގެ 

 ލިއްޔަތުއ މަސް
 އެ  ކަންަތއްތައް، ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ުހށަހަޅާ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ބިޑްކޮމިޓީގެ )ހ(  .6

 ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ ފައިވަނީ،ގޮސް ގެން ކުރިޔަށް މަރުޙަލާގައި
 ޗެކްކުރުންބަލައި  ގޮތުގެމަތިންތޯ އެއްގޮތްވާ

 
ދައުލަތުެގ  އަދަދަކީ  ހުށަަހޅާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށްއެދިބިޑް )ށ(  

 އެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާގޮތަށް  11.11މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ނޑުކަން   ޔަގީންކުރުން.ކޮމިޓީއަށް ހުއްދަދެވޭނެ މިންގަ

 
ޕްރޮކިއުމަންޓްއަކީ އެ އޮފީހެއްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުއްދައަށްއެދިކޮމިޓީގެ ބިޑް )ނ(  

 ޕްރޮކިއުމަންޓެއްކަން ޔަގީންކުރުން.
 

 ޓެކްނިކަލް ގެޑުއަލް އެންވެލޮޕްގެ އުސ ލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކު (ރ)  
 ހުޅުވުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ފައިނޭންޝަލް ފަރާްތަތކުގެ ފާސްވާ އިވެލުއޭޝަނުން

 .ދިނުން ހުއްދަ
 



  

  

 

 ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ އިންޓަރެސްޓް އޮފް  އެކްސްޕްރެޝަން (ބ)  
 ހުށަހެޅުމަށްރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް  ފަރާތްތަަކށް ކުރެވޭ ޝޯރޓްލިސްޓް

 .ދިނުން ހުއްދަ
 

 ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއަށް ބިޑް ބަދަލުގެނައުމަށްެއދި އެއްބަސްވުމަށް )ޅ(  
 .ިދނުން ހުއްދަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންއި ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 
ދޭ ހާލަތުގައި،  ގޮތަށް ހުއްދަބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  (ކ)  

ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ ހަރަދެއް އެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ 
އެ އޮފީހުެގ މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހުއްަދދީފައިވާކަން  މަށްހަމަޖެއްސޭނެކަ
 ޔަގީންކުރުން.

 
އަށް ވުރެ އިތުރު  %30 އަދި މުއްދަތަށް 15މުގެ އަގަށް %އެއްބަސްވު )އ(  

ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަަމ، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން ރިވިއު 
 ކުރުން.
 

 މެންބަރުންގެ ބިޑްކޮމިޓީ
ނޑު  ސުލ ކީ  މިންގަ

ނޑު  ސުލ ކީ ތަކާއި އަދި މެންބަރުންގެޒިންމާ  މެންބަރުންގެ ބިޑްކޮމިޓީ  .7  މިންގަ
 .މިވަީނއެވެ ތިރީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭޮގތް

 
 ދު ސަމަޤު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުގައިސ އު މި ހިފެހެއްޓުމާއެުކ، ތުހަލަސްމަ އާންމު )ހ(  

 .މަސައްކަތްކުރުން ލުކުރުމަށްސިހާ
 

 އެ ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ބިޑްކޮމިޓީގެ )ށ(  
 .އަދާކުރުން ރަނގަޅަކަށް އެންމެ ކުރެވެންއޮތް މަސައްކަތެއް

 
 މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން މަޤާމުގެ އަދި ބޭނުންކުރުމާއި، ނުފ ޒު މަޤާމުގެ )ނ(  

 މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ފަރާތަކަށް ެއހެން ނުވަތަ ތިމާއަށް ބޭނުންކޮށްެގން
 .ނުކުރުން މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް

 
 ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް ގުޅުންހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓާ )ރ(  

 މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް  ކަމެއް ފޯރުވައިގެން ބާރެއް އަދި  ނުފ ޒެއް މައްޗަށް
 ޖަްލސާއެއްގައި  ކޮމިޓީގެ ބިޑް މަޤުޞަދަށްޓަކައި މިމާއްދާގެ މިގޮތުން. ނުކުރުން
 މެ ންއެ ެފންނަ މެންބަރަކަށް އެ ހިޔާލު މެްނބަރެއްގެ އެ މެންބަރުން ވަކިވަކި



  

  

 

 މެންބަރުންަނށް  އެހެން ހުށަހެޅުމެއް  އެ ބައްޓަންކޮށް ގޮތަކަށް ރަނގަޅު
 .ނުހިމެނޭނެ ކުރާކުރުމެއް ވަކާލާތު ފަހުމުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި

 
 ގުޅުންހުރިކަމެއް މަސްލަހަތާއި އަމިއްލަ އެމީހެްއގެ މެންބަރަކު ބިޑްކޮމިޓީގެ )ބ(  

 އެފަދަކަމެއް އަދި ދުރުހެލިވުމާއި، ކަންކަމުން އެންމެހާ ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ
 ހާމަކޮށް، ކޮމިޓީއަށް  ބިޑް މަޢުލ މާތު އެކަމުގެ ހާލަތެއްގައި، މެދުވެރިވެއްޖެ
 .އެއްކިބާވުން އެކަމަކުން

 
 ކަމެއް  ގޮތަށް މަގުފަހިވާ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުހިންގުމާއި، ޢަމަލެއް ކޮރަޕްޝަންގެ )ޅ(  

 ނަަހމަގޮތުގައި ބޭނުން ބާރުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުގެ މަޤާމުގެ ނުކުރުމާއި،
 މަސައްކަތް  ކުރުވަން ކަންތައްތައް މަޖުބ ރުކޮްށގެން އަދި ނުހިފުމާއި،
 ޢަމަލެއް  ނުވަތަ ކަމެއް ސްއެއްވެ ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަސައްކަތަށް ނުކުރުމާއި،
 .ނުކުރުން

 
 ސިއްރު ( ބީލަންވެރިްނގެ) ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި )ކ(  

ތާއި، ބީލަމުގެ އެންެމހައި ސިއްރު މަޢުލ މާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން. މަޢުލ މާ
ޒިންމާ އުފުލުމަށް މަތިކުރާ ނިސްޓަރަށާއި ނުވަަތ ލިޔުމަކުން އެ މިމިގޮތުން 

 ފަރާތްތަކަށާއި، ލިބިދޭ ބާރު ގަވާއިދުން މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އި،ރާތަކަށާފަ
 އެތަހުގީގީ ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ ބަލަމުންދާ އިދާރާއަކުން ތަހުގީގީ

 ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ބަލަމުންދާ ކޯޓަކުން ޝަރުއީ ނުވަތަ މަޖިލީހަކަށާއި
 .ހާމަނުކުރުން ސިއްރު އެ މެނުވީ ލީހަކަށްމަޖި ޝަރީއަތުގެ

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ނިންމުންތައް ިނންމާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން މެންބަުރން ތިރީގައި  )އ(  

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ
 

ނުސީދާގޮުތން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް، ނުވަތަ  ނުވަތަ ސީދާގޮތުން .1   
މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ، ނުވަތަ ގެއްުލންދޭނެަކމުގެ 
ބިރުދައްކައިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަަތ އެ 
ކޮންޓްރެކްޓެއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެބަޔަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން
 

މެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނިްނމުމަށް ބީލަ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސ ލުތަކާއި ހިލާފަށް .2   
 މެންބަރުންަނށް ނުފ ޒުފޯރުވުން 



  

  

 

ބީލަމެއް ވަކި ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސ ލުތަކާއި ހިލާފަށް މެންބަރުން ގުޅިގެން 
 ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްުކރުން

 
ނާާޖއިޒް  ފަރާތަކަށް އެއްވެސްޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަރުހަލާއެއްގައި  .1   

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ 
 މަގްސަދެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަންފާއެއް ލިބިގަުތން 

  
 އުނިއިތުރު މަޢުލ މާތަށް އޮޅުވާލުމާއި، މަޢުލ މާތު ޕްރޮކިއުމަންޓް .4   

 .ގެނައުން

 ކަމެއް ބަދަލުގެނައުމާއި، ލިޔުންތަކަށް ނައްތާލުމާއި، ހެއްކެއް  ގަސްދުގައި .5   
 ދިނުާމއި، ދޮގުމަޢުލ ާމތު ތަޙުޤީޤަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ފޮރުވުމަށް

 ިހންގަން ހިންގުމާިއ، ޢަމަލެއް ލަސްެވދާފަދަ ތަޙުޤީޤެއް ހިނގަމުންދާ
ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި، ދަ އެއްވެސް ކޮރަޕްޝަންފަ އުޅުމާއި،

 ބިރުދެއްކުމާއި، ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދަތިކުރުން.
 

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ެއ އޮީފހަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުަމންޓްތަކުގެ  )ވ(  
 އިވެލުއޭޝަންތަކުގައި ބައިވެރިނުުވން.

 
 ކޮމިޓީގެ ބިޑް

 ބައްދަލުވުންތައް 
 11.11މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބިޑްކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ،  )ހ(  .8

ނޑުގެ ބިޑްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި، ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ  މިްނގަ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަަކށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލުަތކަށް ގޮތެއް 

ކަމެއް އަުލން ބަލަްނ ނިންމާފައިވާ  ބިޑް ކޮމިޓީއިން ކުރިންނިންމުމަށާއި، 

  . ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކަމެއް ބެލުމަށެވެ 
ނޑައަޅާނީ ވަގުތު ދުވަހާއި ާބއްވާނެ ބައްދަލުވުންތައް ބިޑްކޮމިޓީގެ )ށ(    ބިޑް  ކަ

 .ޗެއަރޕަރސަންގެ ލަފާގެމަތިން ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެވެ ކޮމިޓީގެ
 

 ިބޑް ކޮމިޓީގެ  ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބިޑްކޮމިޓީގެ )ނ(  
 ޙާލަތެއް ނެތް ހާޒިރުވެވެން ނަމަވެސް، ޗެއަރޕާރސަން . ޗެއަރޕާރސަނެވެ
 މެންބަރުންގެ  ބިތި ހާޒިރުވެ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

 .ެމންބަރެކެވެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އިންތިޚާބުކުރާ
 



  

  

 

ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެްނ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  (ރ)  
ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއްވާނަމަ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ބިޑްކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ  . 1   
ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ 
 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ބަްއދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެދެވިދާނެއެެވ. 

 
ދަ ވަސީލަތްތަްއ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަ .2   

 ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުމަށް ނިންަމންވާނީކޮމިޓީގެ ބޭނުންކޮށްެގން 
މެންބަރުންގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ނަމަވެސް، ވޯޓުގެ އަދަދު 
ނޑައަޅާނީ  އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަ

 ޗެއަރޕަރސަންގެ ވޯޓަކުންނެވެ.
 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ  .1   
ޕްރޮކިއުމަންޓަކާއި އެ ، ބާއްވާނަމަކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ބޭނުންކޮށްެގން 

އް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ންތަކިޔުގުޅުންހުރި މަޢުލ މާތުތަކާިއ ލިޔެ
 ބަރުންނާއިވެސް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.މެން
 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ  .4   
ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ހިއްސާކުރާ ބިޑްބާއްާވ ބޭނުންކޮށްެގން 
ގަޑިއިރު ކުރިން ހުރިހާ  24ފެުށމުގެ  ބައްދަލުވުންލިޔެކިޔުންތައް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،ނަމަވެސް ބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެެއވެ.ންމެ
ގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން  11.26ވާއިދުގެ ގަ

ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ބިޑްޮކމިޓީގެ 
 ބައްދަުލވުންއުންތައް އެ ބައްދަުވންތަކުގެ ލިޔެކި ،ތަކުގައިބައްދަލުވުން

 ގަިޑ އިރު ކުރިން މެންބަުރންނާއ1ިމަދުވެގެން  ފެށުމުގެ
 ހިއްސާކުރަންވާނެވެ.

 
ދަ ވަސީލަތްތަްއ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަ .5   

ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި ބިޑްބާއްވާ  ބޭނުންކޮށްެގން
އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމުނު ކަންތައްތައް ލިޔުމުން 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.



  

  

 

 
 އެ ނުވަތަ ބަހުޘެއް ކަމެއްގެ އެއްވެސް ކުރެވޭ  އެޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށްބިޑް (ބ)  

 އަދި . ހާޒިރުގައެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ނިންމަްނވާނީ ނިންމުމެއް ކަމަކާއިގުޅޭ
 ނިންމާ  ނުވަތަ ބަހުޘެއް ކޮންމެ ކުރެވޭ ނެތި  ހާޒިރުގައި ސެކްރެޓޭރިއެޓް

 ނިންމުމެއް ނުވަތަ  އްބަހުޘެ މިފަދަ ައދި. ބާިޠލްވާނެއެވެ ނިންމުމެއް
 .ގެންނުވާނެއެވެއިނަހިމަ ޔައުމިއްޔާގައި އެޖަލްސާއެއްގެ

 
ގެން ކޮންމެހެން ނިންަމންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަްށ މެދުވެރިވެކުއްލި ހާލަތެއް  )ޅ(  

އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްތައް މެްނބަރުންނަްށ 
ދެކޭގޮތް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި،  ފޮނުވައިގެން އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ އެކަމެއް ނިންމިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ބިޑްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް މެންބަރަކު 

ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުމަކަްށ  ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމަންވާނީ
  .ހުށަހަޅައިގެންނެވެ 

 
 ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބިޑްކޮމިޓީގެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ަބލަހައްޓާނީ، އެ އޮީފހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ބިޑް )ހ(  .1
ފައިނުވާ އޮީފހެއްަނމަ، އެކަން ޔުނިޓުންނެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ުޔނިޓު އުފައްދާ

 .މުވައްޒަފުންނެވެ ކުރާނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ 
 

 ޔައުމިއްޔާ  ސެކްރެޓޭރިއަޓުން  ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުެމއް ކޮންމެ ކޮމިޓީގެބިޑް )ށ(  
 ދުވަހުގެ ( ތިނެއް ) 1 ރަސްމީ ނިމޭތާ ބައްދަލުުވން އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ

ތެރޭގައި އެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި އެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ 
 .ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ މެންބަރުްނނާއިކަންތައްތައް 

 
 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ކުރެވޭ ފާސް ޔައުމިއްޔާ، ފާސްކުރެވިފައިވާއިން ކޮމިޓީބިޑް )ނ(  

 އިންމިނިސްޓްރީމި ތެރޭގައި،  ގެދުވަހު( ދޭއް) 2 ނ ން ބަންދު ސަރުކާރު
 ންގާފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންމިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެުޅމަށް އަ

 އެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ
 

 .ބިޑްކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ )ހ(  .11 ކޯރަމް  ކޮމިޓީގެ ބިޑް
 

 ފަށަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެބިޑް  )ށ(  
 ބައްދަުލވުމެއްގައި، ހިނގަުމންދާ އަދި. ހާޒިރުވުމުްނނެވެ މެްނބަރުން ޢަދަދަށް



  

  

 

ނޑާލަން ބައްދަލުވުން އެ މަުދވެއްޖެނަމަ މެންބަރުން ދަށްވުރެޢަދަ އެ  މެުދކަ
 .ވާނެއެވެ

 
 ގުޅިގެން  އައިޓަމަކާ  ފައިވާށްކޮ އެޖެންޑާބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަްށ  )ނ(  

 ކަމެއް ގުޅިފައިވާ މަޞްލަޙަތާ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެ މެންބަރަކު
 .ުނހިމަނައެވެ މެންބަރަކު އެ ހަމަކުރަންވާނީ ކޯރަމް  އެކަމަކަށް ހާމަކޮށްފިނަމަ،

 
 ހާޒިރުވެތިބި ފިޔަވައި ޗެއަރޕަރސަން ިނންމަްނވާނީ، ނިންމުމެއް ބިޑްކޮމިޓީގެ )ހ(  .11 ނިންމުންތައް ކޮމިޓީގެ ބިޑް

 އަދަދު ޯވޓުގެ  ނަމަވެސް،. އަޣުލަބިްއޔަތުންނެވެ ވޯޓުގެ  މެންބަރުންގެ
ނޑައަޅާނީ އަުޣލަބިއްޔަތު ވޯޓުގެ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ،  ޗެއަރޕަރސަންގެ  ކަ

 .ވޯޓަކުންނެވެ
 

 އެ ބަލަންވާނީ، ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ބިޑުތަކާމެދު ހުށަހަޅާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް )ށ(  
 ިލޔުންތަކުގެ މަޢުލ މާތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބީަލމަކާ އެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިޑަކާއެކު
 ހުށަހެޅުމެއް އެ ނިންމުމުގައި، ގޮތެއް ބިޑުތަކާެމދު މިގޮތުން. މައްޗަށެވެ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ނުވާކަން ނުވަތަ ފާސްވިކަން  .ކަ

 
ކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ވަކި ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުްނތަ  ހުަށހަޅާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް )ނ(  

މި  ބަާޔންކޮށް އެވޯޑް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެނިހެން ހުއްދައެއް ދޭނަމަ ތަފްސީލް
 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ފޯމު ގައިވާ  1އުސ ލުގެ ޖަދުވަލު 

 
 ހުށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ހުަށހެޅުމެއް ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ )ރ(  

 .ލިބިގެންވެއެވެއެ ކޮމިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު އެންގުމުގެ
 

 ސަބަބު  ފޮނުވާލާނަަމ، އަނބުރާ ހުށަހެުޅންތައް ހުށަހަޅާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް )ބ(  
ފުރިހަމަ ކުަރންވާނެއެވެ.  ފޯމުގައިވާ  2މި އުސ ލުގެ ޖަދުވަުލ  ބަޔާންކޮށް

 އިޞްލާުޙކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަމެއް ވަކި އަދި
 .އެންގިދާނެއެވެ  ހުށަހެޅުމަށް އަލުން
 

 ލަާފހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގައި  ބިޑްކޮމިޓީގެ (ޅ)  
ނޑައަޅާ ކޮމިޓީން  ބިޑް ހާލަތްތަކުގައި  އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކެއްގެ ކަ
 ކޮމެޓީގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބައިވެރިވާ ލަފާދިުނމުގެގޮތުން ނަމަވެސް،. ހޯދިދާނެއެވެ
 ކޮމެޓީގެ އަދި . ނުދެވޭނެއެވެ ޯވޓެއް ނިންމުމުގައި ނިންމުމެއް



  

  

 

 ފަރާތްތައް  ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ  ނުުމގެގޮތުންލަފާދި ބައްދަލުވުންތަކުގައި
 އެކަމަކަށް ވަގުތުގައި  މަޝްވަރާކުރާ ކަމެއްގެ އެ ހަމައެކަނި ބައިވެރިކުރާނީ
 .އެކަންޏެވެ

 
 ޔައުމިއްޔާ ބިޑްކޮމިޓީގެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ބައްދަލުވުމެއް އެ ފަހަރަކު ކޮންމެ ާބއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ބިޑްކޮމިޓީގެ )ހ(  .12
ގައިވާ ނަމ ނާ އާއި  1މި އުސ ލުގެ ޖަދުވަލު  ޔައުމިއްޔާ، ގޮތުގެ ކުރިޔަށްދިޔަ
 މަދުވެގެން ޔައުމިއްޔާގައި މިގޮތުން. ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ ލިޔެއެއްގޮތަށް 
 .މަޢުލ މާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ ތިރީގައިމިވާ

 
 ؛ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން މެމްބަރުްނނާއި، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި . 1   

 
 ؛އޮބްޒާވަރުން ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެޑްވައިޒަރުންނާއި .2   

 
ކަމެއްގެ  ނަމަ، އެއޮތް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް  .1   

 ؛މަޢުލ މާތު

 
ކަންތައްތައް ނިންމި  ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަކންތައްތަކާއި، އެ .4   

 ؛ގޮތުގެ ތަފުސީލު

 
ގަބ ލުކުރުމުގައި ކަމެއް  ،ހުށަހެޅުމެއް ގަބ ލުނުކުރި ސަބަބާއި .5   

 ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް.
 

ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނު މުހިންމު ކަންަތއްތައް.  .6   
މީގެތެރޭގައި އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލަފަޔާއި މެންބަރުންގެ ެމދުގައި 

 އެއްބަސްނުވެވުނު ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް.
 

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި 
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން 
ބިޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ނުވަތަ މެންބަރަކާއެކު  ކްލޯޒް ރިލޭޓިވްއަކަށްއްގެ މެންބަރަކަށް، ނުވަތަ މެންބަރެ )ހ(  .11
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ފައިދާެއއް ކުރާނެ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް 
ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާނަމަ،  ކަމެއް ނިންމުމަށް ބިޑް

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މެްނބަރަކު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ބިޑްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑ ލިބުމުން ެމންބަރަކާ ގުޅުމެްއހުރި  .1   
ފައިވާނަމަ، އެ ޖަލްސާއެއްގައި އެ މެންަބރަކު ކޮށްއައިޓަމެއް އެޖެންޑާ



  

  

 

އެކަން ހާމަކުރުން. ނުަވތަ ބިްޑކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެފަދަ ަކމެއް 
 އަތުވެއްޖެނަމަ، މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ މެންބަރަކު އެކަމެއް ހާމަކުރުން.  

 
 ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަާކ ބެހޭގޮުތން ބާއްވާ .2   

ބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ންބައްދަލުމަކަށް ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް އެ މެ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާއިރު އަދި ގޮތެއް ނިންމާއިރު ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިނުވުން.
 

 މެންބަރަކު ޖަލްސާއެއްގައި ކަމެއް ގުޅިފަިއވާ މަޞްލަޙަތާ އަމިއްލަ )ށ(  
 މެންބަރެއްގެ  ބުނެވިފައިވާގޮތަށް އުޞ ލުގައި މި ޖަލްސާއަކީ އެ ހާމަކޮށްފިނަމަ،

 ނުވަތަ  ބައްދަލުވުމެއްކަަމށް، ހުށަހެޅުނު ކަމެއް ގުޅުންހުރި މަޞްލަޙަތާ އަމިއްލަ
 މެންބަރަކު  ހިމެނޭތީ ކަމެއް ޙަތުހުރިމަޞްލަ މެްނބަރެއްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ

 އެނގޭގޮތަށް  ބައްދަލުވުމެއްކަން  ބައިވެރިނުވާ ވޯޓުިދނުމުގައި ބަޔާންކޮށް އެކަން
 .ލިޔަންވާނެއެވެ ގައިޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ އެ
 

   ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށެވެ. ބަަދލުގެނެވޭނީ އުޞ ލަށް ހިންގާ ބިޑްކޮމިޓީ  .14 މި އުސ ލަށް ބަދަލުގެނައުން 
 

 

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ އުޞ ލާއި ބިޑްކޮމިޓީގެ  .15
 އެހެނިހެން  ފަދަމި ސަރކިއުލަރތަކާއި ާއންމުކުރާ އިންމިނިސްޓްރީ ޤާނ ނާއި

 ސަސްޕަންޑްކުރުމާއި  މެންބަުރން ނުވަތަ މެންބަރަކު ޚިލާފުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
 އެކުލަވާލުމުގެ އަލުން އުވާލުމާއި ސަސްޕަންޑްކުރުމާއި  ބިޑްކޮމިޓީ އަދި  ވަކިކުރުމާއި
 .ގެންވެއެވެލިބި މިނިސްޓަރަށް  އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަ

 
މި އުޞ ލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ   .16 މާނަކުރުން

 މާނަކުރުމެވެ.ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަަކށް ދީފަިއވަނީ، ތިރީގައި ދީފައިވާ 
 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ވުޒާރާގެ  )ހ(  
ވަޒީރަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ ަމސްއ ލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ އެހެން 

 ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްިފނަމަ އެ ފަރާތަކަށެވެ.
 

އެވަނީ، މާީލ ކަންކަން ެއ ވަގުތަުކ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ށ(  
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

 



  

  

 

 "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑްކޮމިޓީއަށެވެ. )ނ(  
 

ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެްނ " )ރ(  
ނޑު މީހުންނާއި، އެއްބަފާ މީހުންނާއި، އުޅޭ މީހާއާއި،  ދަރިންނާއި، އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާިއ، މައިންބަފައިންނާިއ، ދޮންދަރިްނނާއި، އެ  އެއްބަ
ނޑު މީހުންނާއި، އެއްބަފާ  މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަ

ނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެ މީހާގެ މައިން  .ބަފައިންނަށެވެ މީހުންނާއި، އެއްބަ
 

 
 


