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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސލު
ތައާރަފް
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ބިޑްކޮމިޓީގެ މަޤްސަދު
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ބިޑްކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއި އެ

.1

ގ
ނބަރުެ )2017/R-20 :
މި އުސލަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަ ް
އ
ލތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް" ގެ  11.11ވަނަ މާއްދާގަ ި
ބާބު " 11ދައު ަ
ނގާ އުޞލެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީގެ ހި ް
ގ
ބބު  11ގައިވާ ގޮތު ެ
ތގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ާ
މި ކޮމިޓީގެ މަޤްސަދަކީ ދައުލަ ު
މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑްކޮމިޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
އެންމެހައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުއްދަ
އ
ދިނުމާއި ،އެ ބާބުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
(ހ)

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ބިޑްކޮމިޓީ އުފައްދައި ،އެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި ،އެ
ކރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ
ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ު
ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއެވެ.

(ށ)

ނބަރުންނާއި 7
ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ޗެއާޕަރސަނާއެކު ( 1ތިނެއް) މެ ް
ރންނާ ދެމެދުގެ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
(ހަތެއް) މެންބަ ު

(ނ)

ދ
މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުން ާ
މނިސްޓަރަށް
ފއްދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ި
އިދާރާތަކުގައި ،ބިޑްކޮމިޓީއެއް އު ެ
ނުވަތަ އެ މުއްސަސާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓަރ
ބޑް ކޮމެޓީއެއް އެތަނެއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެ.
އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ި

(ރ)

ށ
ކށްދިނުމަ ް
ކމިޓީއަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ޮ
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބިޑް ޮ
އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މިފަދަ
ގފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ށހެޅުމަށް އަން ާ
ހުށަހެޅުންތައް ހު ަ

(ބ)

ނ
ޒމްގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރު ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ނި ާ
އައްޔަނުކޮށްފައިވާކަން އެންގުމުން ،އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކު
ލިޔުމަކުން އެކަން އެ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކުރާއިރު ،އެއް
މުވައްޒަފަކު އެއް އޮފީހަށްވުރެ ގިނަ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު
ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ކ)

ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ،އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
ބފައިވާ އަދި
ހނަރާއި މަޢުލމާތާއި ތަޖުރިބާ ލި ި
ނނީ ު
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަ ް
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.

(އ)

ހއްގައި ނެތް
އ އޮފީ ެ
ކށްފައިވާފަދަ ފަރާތެއް ެ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާން ޮ
ހާލަތެއްގައި،

ދައުލަތުގެ

އެހެން

އޮފީސްތަކުގެ

މުވައްޒަފުން

އެކަމަށް

ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ވ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަކީ ،ސިޔާސީ
މަގާމުތަކުގައާ އަދި އިންތިހާބުވެގެން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން
ނުވާނެއެވެ.

(މ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަކީ ،ދައުލަތުގެ
އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓު ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއލިއްޔަތު
ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ބިޑްކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ
ދައުރު

.4

(ހ)

ނ ފުރިހަމަ ( 5ފަހެއް) އަހަރެވެ.
ކ މީލާދީގޮތު ް
ރންގެ ދައުރަ ީ
ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަ ު
މިގޮތުން ،އަހަރު ގުނާނީ އެ މެންބަރަކު ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއްގެ ބިޑް
ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު ކުރާ ތާރީޚްއިން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މެންބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ރަސްމީ ބަންދުނން ( 5ފަހެއް) ދުވަސް
އ އަލުން މެންބަރަކު އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރިން ،އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގަ ި

(ނ)

މި

އުސލަށް

އަމަލުކުރަން

ފަށާއިރު

މެންބަރުންގެ

އ
ގޮތުގަ ި

ތިއްބެވި

ތކަށް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު ،އެ މެންބަރުން
ގ ަ
މެންބަރުންނާ މެދު އެހެން ޮ
ރންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގައި މެންބަ ު
ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ވަކި ކުރުން  /ވަކިވުން

.5

ތކުގައެވެ.
ނނިވި ޙާލަތް ަ
ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ އަން ަ
(ހ)

އެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ
ށ
މަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ކަނޑައަޅައި ،ލިޔުމަކުން އެ މެންބަރަކަ ް
އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން.

(ށ)

އެ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވުމަށް ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށް އަންގާ
ނ
ތާރީޚުން ފެށިގެ ް

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ
މަސްއލިއްޔަތު

.6

(ނ)

ވތަ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް އައުން.
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އޮފީސް ބަދަލުވުން ނު ަ

(ހ)

އ
ތއްތައްެ ،
ހށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ކަން ަ
ބިޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ު
ތގެ ގަވާއިދާ
މަރުޙަލާގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

(ށ)

ގ
ހޅާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އަދަދަކީ ދައުލަތު ެ
ބިޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަ ަ
އވާގޮތަށް އެ
ކށްފަ ި
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  11.11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ކޮމިޓީއަށް ހުއްދަދެވޭނެ މިންގަނޑުކަން ޔަގީންކުރުން.

(ނ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްއަކީ އެ އޮފީހެއްގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓެއްކަން ޔަގީންކުރުން.

(ރ)

ޑުއަލް އެންވެލޮޕްގެ އުސލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް
ތކުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމަށް
ތ ަ
އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ފަރާ ް
ހުއްދަ ދިނުން.

(ބ)

އެކްސްޕްރެޝަން

އޮފް

އިންޓަރެސްޓް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ކށް ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް
ޝޯރޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަ ަ
ހުއްދަ ދިނުން.
(ޅ)

ށ
އދި ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަ ް
އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ެ
ދނުން.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ި

(ކ )

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުއްދަ ދޭ ހާލަތުގައި،
އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެ ހަރަދެއް އެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން
ދދީފައިވާކަން
ގ މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހުއް ަ
ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް އެ އޮފީހު ެ
ޔަގީންކުރުން.

(އ)

އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް  15%އަދި މުއްދަތަށް  30%އަށް ވުރެ އިތުރު
ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން ރިވިއު
ކުރުން.

ބިޑްކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ
ސުލކީ މިންގަނޑު

.7

ޑ
މތަކާއި އަދި މެންބަރުންގެ ސުލކީ މިންގަނ ު
ބިޑްކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ޒިން ާ
ނއެވެ.
ގތް ތިރީގައި މިވަ ީ
ބަހައްޓަންޖެހޭ ޮ
(ހ)

އާންމު މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމާއެކު ،މި އުސލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުސަދު
ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ށ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސްއލިއްޔަތުތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އެ
މަސައްކަތެއް ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އަދާކުރުން.

(ނ)

ވ މަޢުލމާތު
މަޤާމުގެ ނުފޒު ބޭނުންކުރުމާއި ،އަދި މަޤާމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައި ާ
އހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް
ގން ތިމާއަށް ނުވަތަ ެ
ބޭނުންކޮށް ެ
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

(ރ)

ގ
ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅުންހުރި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ެ
މައްޗަށް ނުފޒެއް އަދި ބާރެއް ފޯރުވައިގެން ކަމެއް ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް
ލސާއެއްގައި
ނުކުރުން .މިގޮތުން މިމާއްދާގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޖަ ް
މ
ފންނަ އެން ެ
ނބަރެއްގެ ހިޔާލު އެ މެންބަރަކަށް ެ
ވަކިވަކި މެންބަރުން އެ މެ ް

ށ
ނ ް
ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް އެ ހުށަހެޅުމެއް އެހެން މެންބަރުން ަ
ށޓަކައި ވަކާލާތު ކުރާކުރުމެއް ނުހިމެނޭނެ.
ފަހުމުކޮށްދިނުމަ ް
(ބ)

އގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ގުޅުންހުރިކަމެއް
ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެމީހެ ް
ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމާއި ،އަދި އެފަދަކަމެއް
ށ ހާމަކޮށް،
މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެކަމުގެ މަޢުލމާތު ބިޑް ކޮމިޓީއަ ް
އެކަމަކުން އެއްކިބާވުން.

(ޅ)

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމާއި ،އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމެއް
ނުކުރުމާއި،
ނުހިފުމާއި،

މަޤާމުގެ
އަދި

މަސްއލިއްޔަތުގެ

ށގެން
މަޖުބރުކޮ ް

ބާރުގެ

ކަންތައްތައް

ހމަގޮތުގައި
ނަ ަ

ބޭނުން

މަސައްކަތް

ކުރުވަން

އ
ނުކުރުމާއި ،މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ ޢަމަލެ ް
ނުކުރުން.
(ކ)

ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި

ބައިވެރިވާ

ނގެ)
(ބީލަންވެރި ް

ފަރާތްތަކުގެ

ސިއްރު

މހައި ސިއްރު މަޢުލމާތެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.
މަޢުލމާތާއި ،ބީލަމުގެ އެން ެ
ތ ލިޔުމަކުން އެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް މަތިކުރާ
މިގޮތުން މިނިސްޓަރަށާއި ނުވަ ަ
ފަރާތަކަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުން ބާރު ލިބިދޭ ފަރާތްތަކަށާއި،
ތަހުގީގީ

އިދާރާއަކުން

ބަލަމުންދާ

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

އެތަހުގީގީ

މަޖިލީހަކަށާއި ނުވަތަ ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް މެނުވީ އެ ސިއްރު ހާމަނުކުރުން.
(އ)

ރން ތިރީގައި
ނންމާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން މެންބަ ު
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ނިންމުންތައް ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ.
.1

ތން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ،ނުވަތަ
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮ ު
ކމުގެ
ލންދޭނެ ަ
ށ ގެއްލުންދީ ،ނުވަތަ ގެއް ު
މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ މުދަލަ ް
ބިރުދައްކައިގެން

ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި

ބައިވެރިވުމަށް

ކޮންޓްރެކްޓެއް

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

އެބަޔަކަށް

ތ
ނުވަ ަ

އެ

ހުރަސްއެޅުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
.2

ނމުމަށް
ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސލުތަކާއި ހިލާފަށް ބީލަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނި ް
ނށް ނުފޒުފޯރުވުން
މެންބަރުން ަ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސލުތަކާއި ހިލާފަށް މެންބަރުން ގުޅިގެން ބީލަމެއް ވަކި
ކރުން
ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ު
.1

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
މަންފާއެއް

މަރުހަލާއެއްގައި

ހޯދައިދިނުމަށް

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ޖއިޒް
ނާ ާ

ނުވަތަ

އެފަދަ

މަސައްކަތްކުރުން

ނ
ތ ް
މަގްސަދެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަންފާއެއް ލިބިގަ ު
.4

ޕްރޮކިއުމަންޓް

މަޢުލމާތު

އޮޅުވާލުމާއި،

މަޢުލމާތަށް

އުނިއިތުރު

ގެނައުން.
.5

ގަސްދުގައި ހެއްކެއް ނައްތާލުމާއި ،ލިޔުންތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،ކަމެއް
މއި،
މތު ދިނު ާ
ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ތަޙުޤީޤަށް ދޮގުމަޢުލ ާ
ހންގަން
ވދާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއިި ،
ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤެއް ލަސް ެ
އުޅުމާއި،

އެއްވެސް

ކޮރަޕްޝަންފަދަ

ހިންގުމާއި،

ޢަމަލެއް

ބިރުދެއްކުމާއި ،ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދަތިކުރުން.
(ވ)

މންޓްތަކުގެ
ފހަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއު ަ
އ އޮ ީ
ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ެ
ވން.
އިވެލުއޭޝަންތަކުގައި ބައިވެރިނު ު

ބިޑް ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުންތައް

.8

(ހ)

ބިޑްކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.11
ނގަނޑުގެ ބިޑްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި،
ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ މި ް
ތކަށް ގޮތެއް
ކށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލު ަ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަ ަ
ނ
ލން ބަލަ ް
ނިންމުމަށާއި ،ބިޑް ކޮމިޓީއިން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ކަމެއް އަ ު
ވ.
ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ކަމެއް ބެލުމަށެ ެ

(ށ)

ބއްވާނެ ދުވަހާއި ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ ބިޑް
ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ާ
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ލަފާގެމަތިން ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެވެ.

(ނ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ

ގ
ބައްދަލުވުންތަކު ެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ

ބޑް
ި

ކޮމިޓީގެ

ޗެއަރޕާރސަނެވެ .ނަމަވެސް ،ޗެއަރޕާރސަން ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއް
ގ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން ެ
މންބަރެކެވެ.
އަޣުލަބިއްޔަތުން އިންތިޚާބުކުރާ ެ

(ރ)

ނ
ބނުންކޮށްގެ ް
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ޭ
ބިޑްކޮމިޓީގެ

އ
ބައްދަލުވުންތަ ް

ބާއްވާނަމަ،

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ތިރީގައިމިވާ

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޗެއަރޕަރސަން

ބިޑްކޮމިޓީގެ

މެންބަރަކަށް

ނުވަތަ

ނުވަތަ

ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ ފަދަ
އދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ކށްގެން ބަ ް
ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
.2

އޯޑިއޯ

ނުވަތަ

ވީޑިއޯ

ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ފަދަ

މޓީގެ
މންވާނީ ކޮ ި
ވން ބޭއްވުމަށް ނިން ަ
ގން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު ު
ބޭނުންކޮށް ެ
މެންބަރުންގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ވޯޓުގެ އަދަދު
ވޯޓުގެ

އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ،

ކަނޑައަޅާނީ

އަޣުލަބިއްޔަތު

ޗެއަރޕަރސަންގެ ވޯޓަކުންނެވެ.
.1

އޯޑިއޯ

ނުވަތަ

ވީޑިއޯ

ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ފަދަ

ލވުން ބާއްވާނަމަ ،އެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކާއި
ގން ކޮމިޓީގެ ބައްދަ ު
ބޭނުންކޮށް ެ
ގުޅުންހުރި

އ
މަޢުލމާތުތަކާ ި

ގ
ކޮމިޓީ ެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހުރިހާ

މެންބަރުންނާއިވެސް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
.4

އޯޑިއޯ

ނުވަތަ

ވީޑިއޯ

ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ފަދަ

ނތަކުގައި ހިއްސާކުރާ
ޓގެ ބައްދަލުވު ް
ވ ބިޑްކޮމި ީ
ގން ބާއް ާ
ބޭނުންކޮށް ެ
ށމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން ހުރިހާ
ލިޔެކިޔުންތައް ބައްދަލުވުން ފެ ު
އވެ .ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެ ެ
ގަވާއިދުގެ  11.26ގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން
ކމިޓީގެ
ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ބިޑް ޮ
ލވުން
ވންތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ބައްދަ ު
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ،އެ ބައްދަ ު
ފެށުމުގެ

މަދުވެގެން

ޑ
1ގަ ި

އިރު

ކުރިން

ރންނާއި
މެންބަ ު

ހިއްސާކުރަންވާނެވެ.
.5

އޯޑިއޯ

ނުވަތަ

ވީޑިއޯ

ކޮންފަރަންސްކުރެވޭ

ފަދަ

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ޓގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި
ގން ބާއްވާ ބިޑްކޮމި ީ
ބޭނުންކޮށް ެ
އެ

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ނިންމުނު

ކަންތައްތައް

ލިޔުމުން

(ބ)

ބިޑްކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ބަހުޘެއް ނުވަތަ އެ
ނވާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަދި
ކަމަކާއިގުޅޭ ނިންމުމެއް ނިންމަ ް
މ
ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހާޒިރުގައި ނެތި ކުރެވޭ ކޮންމެ ބަހުޘެއް ނުވަތަ ނިން ާ
ޠލްވާނެއެވެ.
ނިންމުމެއް ބާ ި

އދި މިފަދަ ބަހުޘެއް
ަ

ތ ނިންމުމެއް
ނުވަ ަ

އެޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.
(ޅ)

ށ
މންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަ ް
ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޮންމެހެން ނިން ަ
ގުޅޭގޮތުން

އެކަމަކާ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކަރުދާސްތައް

ށ
ނބަރުންނަ ް
މެ ް

ފޮނުވައިގެން އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން ދެކޭގޮތް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި،
މެންބަރުންގެ

ނ
އަޣުލަބިއްޔަތު ް

ބިޑްކޮމިޓީގެ

ޖަލްސާއަކުން

އެކަމެއް

ނިންމިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

ނިންމުމަށް

މެންބަރަކު

އެކަމެއް

ށ
އދަލުވުމަކަ ް
ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ކަމެއް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ބަ ް
ވ.
ހުށަހަޅައިގެންނެ ެ
ބިޑްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

.1

ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް

( .11ހ)

ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

ފހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
ބލަހައްޓާނީ ،އެ އޮ ީ
ބިޑްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ަ
ނމަ ،އެކަން
ފހެއް ަ
ޔނިޓު އުފައްދާފައިނުވާ އޮ ީ
ޔުނިޓުންނެވެ .ޕްރޮކިއުމަންޓް ު
ވ.
ކުރާނީ ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނެ ެ

(ށ)

ނ ޔައުމިއްޔާ
މއް ގަވާއިދުން ސެކްރެޓޭރިއަޓު ް
ބިޑްކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވު ެ
ގ
އ) ދުވަހު ެ
ވން ނިމޭތާ ރަސްމީ ( 1ތިނެ ް
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ބައްދަލު ު
ތެރޭގައި އެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި އެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ
އސާކުރަންވާނެއެވެ.
ނނާއި ހި ް
ކަންތައްތައް މެންބަރު ް

(ނ)

ނ
ބިޑްކޮމިޓީއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ޔައުމިއްޔާ ،ފާސް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ސަރުކާރު ބަންދު ނން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި މިނިސްޓްރީއިން
މިފަދަ

ހުށަހެޅުންތައް

ޅމަށް
ހުށަހެ ު

އަންގާފައިވާ

ނިޒާމުގެ

ތެރެއިން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލވުމެއްގައި،
މންދާ ބައްދަ ު
ނނެވެ .އަދި ހިނގަ ު
ނބަރުން ހާޒިރުވުމު ް
ޢަދަދަށް މެ ް

ދކަނޑާލަން
ދވެއްޖެނަމަ އެ ބައްދަލުވުން މެ ު
އެ ޢަދަދަށްވުރެ މެންބަރުން މަ ު
ވާނެއެވެ.
(ނ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ
މެންބަރަކު

ށ
ބައްދަލުވުމަކަ ް

އެޖެންޑާ

ކޮށްފައިވާ

މެންބަރެއްގެ

އަމިއްލަ

މަޞްލަޙަތާ

އެ

ކ
އައިޓަމަ ާ
ގުޅިފައިވާ

ގުޅިގެން
ކަމެއް

ނހިމަނައެވެ.
މ ހަމަކުރަންވާނީ އެ މެންބަރަކު ު
ހާމަކޮށްފިނަމަ ،އެކަމަކަށް ކޯރަ ް
ބިޑް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

( .11ހ)

ނވާނީ ،ޗެއަރޕަރސަން ފިޔަވައި ހާޒިރުވެތިބި
ނންމަ ް
ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ި
މެންބަރުންގެ

ގ
ވޯޓު ެ

އޔަތުންނެވެ.
އަޣުލަބި ް

ގ
ވޓު ެ
ޯ

ނަމަވެސް،

އަދަދު

ޣލަބިއްޔަތު ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕަރސަންގެ
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،ވޯޓުގެ އަ ު
ވޯޓަކުންނެވެ.
(ށ)

ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބަލަންވާނީ ،އެ
ލޔުންތަކުގެ
ލމަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލމާތުތަކާއި ި
ބިޑަކާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އެ ބީ ަ
މދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،އެ ހުށަހެޅުމެއް
މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ބިޑުތަކާ ެ
ފާސްވިކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ވަކި ފަރާތަކަށް
ނ ަ
ށހަޅާ ހުށަހެޅު ް
ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހު ަ
ޔންކޮށް މި
ނ ހުއްދައެއް ދޭނަމަ ތަފްސީލް ބަ ާ
އެވޯޑް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހެނިހެ ް
އުސލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ށ
ށހެޅުމެއް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަ ް
ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހު ަ
އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

ޅންތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަމަ ،ސަބަބު
ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު
ރންވާނެއެވެ.
ލ  2ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކު ަ
ބަޔާންކޮށް މި އުސލުގެ ޖަދުވަ ު
ޙކުރުމަށްފަހު
އަދި ވަކި ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާ ު
ވ.
އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެ ެ

(ޅ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ
ހާލަތްތަކުގައި

އ
މަސައްކަތްތަކުގަ ި
ބިޑް

ނ
ކޮމިޓީ ް

އިތުރު
ކަނޑައަޅާ

ފހޯދަންޖެހޭ
ލަ ާ

ފަރާތްތަކުން
ފަރާތްތަކެއްގެ

އެހީތެރިކަން

ށ ކޮމެޓީގެ
ނމުގެގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ހޯދިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ލަފާދި ު
ނިންމުމެއް

ނިންމުމުގައި

ވޓެއް
ޯ

ނުދެވޭނެއެވެ.

ދ
އަ ި

ކޮމެޓީގެ

މގެގޮތުން
ލަފާދިނު ު

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ހ
ބައިވެރިކުރަންޖެ ޭ

އ
ފަރާތްތަ ް

ބައިވެރިކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ކަމެއްގެ މަޝްވަރާކުރާ ވަގުތުގައި އެކަމަކަށް
އެކަންޏެވެ.
ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ

( .12ހ)

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި

( .11ހ)

ބެލެހެއްޓުން

ބއްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ބައްދަލުވުމެއް
ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ާ
ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ ،މި އުސލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ނަމނާ އާއި
ނއެވެ .މިގޮތުން ޔައުމިއްޔާގައި މަދުވެގެން
އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާ ެ
ވނެއެވެ.
ތިރީގައިމިވާ މަޢުލމާތު ހިމަނަން ާ
.1

ނނާއި ،ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން؛
ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރު ް

.2

އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެޑްވައިޒަރުންނާއި ،އޮބްޒާވަރުން؛

.1

މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ،އެ ކަމެއްގެ
މަޢުލމާތު؛

.4

ކންތައްތަކާއި ،އެ ކަންތައްތައް ނިންމި
ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަ
ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

.5

ހުށަހެޅުމެއް

ގަބލުނުކުރި

ސަބަބާއި،

ގަބލުކުރުމުގައި

ކަމެއް

ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް.
.6

ތއްތައް.
ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނު މުހިންމު ކަން ަ
މދުގައި
މީގެތެރޭގައި އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލަފަޔާއި މެންބަރުންގެ ެ
އެއްބަސްނުވެވުނު ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް.

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން
ބިޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ގ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވްއަކަށް ނުވަތަ މެންބަރަކާއެކު
މެންބަރަކަށް ،ނުވަތަ މެންބަރެއް ެ
އއް ކުރާނެ
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ފައިދާ ެ
ގ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާނަމަ،
ކަމެއް ނިންމުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީ ެ
ނބަރަކު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މެ ް
.1

އހުރި
މންބަރަކާ ގުޅުމެ ް
ޑ ލިބުމުން ެ
ބިޑްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ
ބރަކު
އައިޓަމެއް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޖަލްސާއެއްގައި އެ މެން ަ

ކމެއް
ޑކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެފަދަ ަ
ވތަ ބި ް
އެކަން ހާމަކުރުން .ނު ަ
ށއަރާ މެންބަރަކު އެކަމެއް ހާމަކުރުން.
އަތުވެއްޖެނަމަ ،މަޞްލަޙަތު ފު ު
.2

މެންބަރަކާ

ގުޅުންހުރި

ތން
ބެހޭގޮ ު

ކ
ކަމަ ާ

ބާއްވާ

ބިޑްކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުމަކަށް ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް އެ މެންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާއިރު އަދި ގޮތެއް ނިންމާއިރު ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިނުވުން.
(ށ)

އަމިއްލަ

މަޞްލަޙަތާ

އވާ
ގުޅިފަ ި

ކަމެއް

ޖަލްސާއެއްގައި

މެންބަރަކު

ގ
ހާމަކޮށްފިނަމަ ،އެ ޖަލްސާއަކީ މި އުޞލުގައި ބުނެވިފައިވާގޮތަށް މެންބަރެއް ެ
ތ
މށް ،ނުވަ ަ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ހުށަހެޅުނު ބައްދަލުވުމެއްކަ ަ
ކ
ނބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތުހުރި ކަމެއް ހިމެނޭތީ މެންބަރަ ު
އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެ ް
ށ
ނ އެނގޭގޮތަ ް
ދނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބައްދަލުވުމެއްކަ ް
އެކަން ބަޔާންކޮށް ވޯޓު ި
އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.
މި އުސލަށް ބަދަލުގެނައުން

ދލުގެނެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށެވެ.
 .14ބިޑްކޮމިޓީ ހިންގާ އުޞލަށް ބަ ަ

ބިޑްކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
 .15ބިޑްކޮމިޓީގެ އުޞލާއި ދައުލަ ު

ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި
ވަކިކުރުން

ޤާނނާއި

މިނިސްޓްރީއިން

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ޚިލާފުވާ

އންމުކުރާ
ާ
މެންބަރަކު

ސަރކިއުލަރތަކާއި
ނުވަތަ

ރން
މެންބަ ު

މިފަދަ

ނ
އެހެނިހެ ް

ސަސްޕަންޑްކުރުމާއި

ވަކިކުރުމާއި އަދި ބިޑްކޮމިޓީ ސަސްޕަންޑްކުރުމާއި އުވާލުމާއި އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ
ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މާނަކުރުން

ވ
 .16މި އުޞލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނި ި
އވަނީ ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ކށް ދީފަ ި
ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަ ަ
(ހ)

އވާ ވުޒާރާގެ
"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މާލީ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފަ ި
މސްއލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހރިއްޔާ އެހެން
ވަޒީރަށެވެ .ނުވަތަ އޭނާގެ ަ
ފނަމަ އެ ފަރާތަކަށެވެ.
ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށް ި

(ށ)

ކ
އ ވަގުތަ ު
ލ ކަންކަން ެ
އ އެވަނީ ،މާ ީ
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

(ނ)

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑްކޮމިޓީއަށެވެ.

(ރ)

ނ
ފއި އެވަނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެ ް
"ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ކަމަށް ބުނެ ަ
އުޅޭ މީހާއާއި ،ދަރިންނާއި ،އެއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އެއްބަފާ މީހުންނާއި،
ނނާއި ،އެ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާއި ،މައިންބަފައިންނާއި ،ދޮންދަރި ް
މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އެއްބަފާ
ވ.
މީހުންނާއި ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާއި ،އެ މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށެ ެ

