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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކޮމިޓީތައް-ސަބް
 

a 

 

   

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 މާލެ              
 ދިވެހިރާއްޖެ           

 
 

ތަކުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ އޮފީސް މާލިއްޔަތު ގައިވާއިދުގެ ދަށުން 
 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެގޮތުގެ  ' ސަބް ކޮމިޓީ 'އޮޑިޓް 

 
 ތަޢާރަފު 

 

 16( ގެ ބާބު 2017އުސޫލަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ  މި .1
ދަށުން  ގެ (ނގެ )ވަނަ މާއްދާ 16.03ބާބުގެ  މިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް"، "ދައުލަތުގެ 

 އުޞޫލެވެ. ތާއި ހިންގާނެޮގުތގެކޮމިޓީ" ތައް އެކުލަވާލާނެގޮ-"ސަބްއުފައްދަންޖެހޭ 

 ކޮމިޓީގެ-ސަބް
 ދު މަޤުޞަ

 

ނޑު މަޤުޞަ މި .2 )މާީލ  ހިރާސްތައްގައި ހުންނަ ހުދައުލަތުގެ އޮފީ ދަކީކޮމިޓީގެ މައިގަ
ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ  ގައި ހުހިންގުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު( ދެނެގަނެ، އެ އޮފީ

އަދި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް 
   މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކުކުރުމެވެ. ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓަމުްނދަނީ

 
ކޮމިޓީގެ -ސަބް

 މަސްޢޫލިއްޔަތު
ނޑު  .3  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މި ކޮމިޓީގެ މައިގަ

އޮޑިޓް ޕްލޭްނ ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާއި އިންޓަރނަލް )ހ( ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުގެ ައހަރީ 
 އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ގެ ހުއެ އޮފީ)ށ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން 
 މެނޭޖްމަންޓަށް ުހށަހަޅައި، ތަންީފޒުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ނ( އެ ޮއފީހަކުން ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތަކުން އަދި އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތުްނ 
ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވޭތޯ  

ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކަކަްށ ބެލުމާއި، އެ 
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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކޮމިޓީތައް-ސަބް
 

 .ލަފާދިނުން
( އެ އޮފީހެއްގައި ާޤއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓް ފަންކްޝަނަކީ ރ)

އާ އެއްގޮތަށް  (IPPFއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮފެޝަަންލ ޕްރެކްޓިސަސް ފްރޭމްވަރކް )
 ށަވަރު ކުރުންމަސައްކަތްކުރާ ފަންޝަނެއްކަން ކަ

( އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ޗަރޓަރ ބ)
 .ތަންފީޒްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން

އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަނަކީ، އެ  (ޅ)
އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަދަ ފަންގްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނޫފޫޒުން 

 .ތަނެކަން ކަށަވަރުކުރުން
( އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ކުއަލިޓީ ކ)

 .ބަލާޗެކުކުރުން
ދައުލަތުެގ އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްުކރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިުޓ ފަންކްޝަނަްށ ( އ)

 ާޤބިލު މުވައްޒަފުން ނެގުން މަސައްކަތަށް މަޝްވަރާގެމަތިން  ކޮމެޓީގެ  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 
 ތުގެ މިނިވަންކަމާއި ނުފޫޒުންއެއްކިބާވުމަްށ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ މަސައްކަ( ވ)

ސް އެއްވެއެ ޮއފީހެއްގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު  އަސަރުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް
 ކޮމެޓީގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަނީ  ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ، އެފަދަ

މަޝްވަރާގެމަތިންކަން ބަޔާންކޮްށ، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް 
 .އެކުލަވާލުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި -( ސަބްމ)
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް  އަދާކުރުމަށް 

  .އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ދައުަލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ އެ އޮފީހެއްގެ ިއންޓަރަނލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަުނން  )ފ(

 ކަށަވަރުކުރުން.ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްަތއް ހުށަހަޅާކަން 
( ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަްލ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއެކު ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ ދ)

 އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ގާއިމްވެފައިާވކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ދައުަލތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި މަސަްއކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަްށ  (ތ)

 ދައުަލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް 
( ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް ފަންޝަނާއި ކޮމެޓީއިން އެދޭ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ލ)

 .އެއްބާރުލުން ދިނުން
ދުަވހުގެ  15ބަންދުނޫން  ސަރުކާރު( ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ގ)

ޕޯޓް ދައުލަތުގެ ÷÷ތުެގ ރިގޮކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގި-ގައި، ވޭދުވެދިޔަ އަހަރު ސަބްތެރޭ
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 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ުހށަހެޅުން.
 

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
ންބަރުންގެ ސުލޫކީ މެ

ނޑު  މިންގަ

.4 
 
 

ނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް ތިރީގައި -ސަބް  އެވަނީއެވެ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުޫލކީ މިންގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއޞޫލުގައި މިއުސޫލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ،  )ހ( މި
 .މަސައްކަތްކުރުން ހާޞިލުކުރުމަށް މަޤުޞަދު

 .އަދާކުރުން  ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރުއަދި  ފަރުވާތެރިކަމާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޓީގެ )ށ(

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ސަބަބުން މަޤާމުގެ ،ބޭުނންކުރުމާއި ނުފޫޒު މަޤާމުގެ )ނ(
 މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިާދއެއް ފަރާތަކަށް އެހެން ނުަވތަ ތިމާއަށް ބޭނުންކޮށްެގން
 .ނުކުރުން މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް

 ގުޅުންހުރިކަމެއް  މަސްލަހަތާއި އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ މެންބަރަކު )ރ( ކޮމިޓީގެ
 މެދުވެރިވެއްޖެ  އެފަދަކަމެއް ،ދުރުހެލިވުމާއި ކަންކަމުން އެންމެހާ ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ

 .އެއްކިބާވުން އެކަަމކުން ،ހާމަކޮށް ކޮމިޓީއަށް-ސަބް މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ،ހާލަތެއްގައި

 އަދި  ނުފޫޒެއް މައްޗަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ިނންމުމުގައި ނިންމުްނތައް )ބ( ކޮމިީޓން
 .ނުކުރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކަމެއް ފޯރުވައިގެން ބާރެއް

 

 ކޮމިޓީ-ސަބް
އުފެއްދުމާއި ޤާނޫނީ 

 ދަދުޢަ

 

"ދައުލަތުގެ  16( ގެ ބާބު 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ  .5
ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ  ގެ (ނގެ )ވަނަ މާއްދާ 16.03ބާބުެގ  މިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް"، 

)ފަހެއް(  5އަިދ ގިނަވެގެން  ( މެމްބަރުންތިނެއް) 3މަދުވެގެން  އަކީ ކޮމިޓީ"-"ސަބް
 އެކެވެ.ހިމެނޭ ކޮމިޓީ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
 ދައުރުގެ މުއްދަތު

 އަަހރު ދުވަހެވެ. (ތިނެއް) 3ގެ ދަުއރުގެ މުއްދަތަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން-ސަބް .6

ކޮމިޓީ -ސަބް
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

 5އެކުލެވިގެންާވނީ އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ހަމަާވގޮތަށް މި އުޞޫލުެގ ކޮމިޓީ -ސަބް .7
 )ފަހެއް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ހެްއ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން )ފަ 5މި އުޞޫލުެގ )ހ( 
 އިސް  އްޔަނުކޮށް އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ )އެކެއް( މެންބަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢަ 1

 .މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން

ހެއް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިްނ )ފަ 5މި އުޞޫލުގެ ( ށ)
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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކޮމިޓީތައް-ސަބް
 

)އެކެއް( މެންބަރަކީ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްަމންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  1
  .ހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މެންބަރަކުކަމުގައިވުންއަ 03އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން 

 

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
މެންބަރުންގެ 
ހުންނަންވާނެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ހުްނނަންވާނެ ޝަރުުޠތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.-ސަބް .8

  .މީހަކުކަމުގައިވުން)ހ( ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ 

)ށ( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަުށން އިާދރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 
  .މީހަކުކަމުގައިނުވުން

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކޯޓަކުންޝަރުޢީ )ނ( ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކަ
  ގަވާއިދުން އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން އެ ދަރަނި

)ރ( އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް 
 .ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިނުވުން

 

ކޮމިޓީން -ސަބް
މެމްބަރުން 

ވުމާއި، ވަކި
 ކުރުންވަކި

 ކޮމިޓީގެ -ސަބްލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، ެއ މެމްބަރެއް ންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާ އަ .9
  މެމްބަރުކަމުން ވަކިވީ އެވެ.

)ހ( ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު އިްސތިއުފާ ދިން ކަަމށް ނިންމަިއ ލިޔުމަކުން އެކަން އޮފީހުގެ 
އެ ނިންމުން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި  ،އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއި

 ހިއްޞާކުރުން.

އަދާ ނުކުރެވޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން، ނުވަތަ ދާއިމީ  މެމްބަރުކަމުގެ ވާޖިބު)ށ( 
 ގޮތުން ބުއްދިފިލާދިުއން.

 ކުށެއްކުރިކަން ަޝރުޢީ ކޯޓަކަށް ސާބިތުވުން ޖިނާއީ )ނ( 

 ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް އައުން.)ނ( އަދާކުރަމުން ދިޔަ 

 .މެމްބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން )ރ(

 3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ތެރެއިން ވީޮގތެއް ނާންގާ ޖެހިޖެހިެގން -)ބ( ސަބް 
 ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވުން.

)ހަެތއް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ެއ  7)ޅ( މި އުޞޫލުގެ 
 ބައިން އުނިވުން މެންބަރެއްގެ ކި
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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކޮމިޓީތައް-ސަބް
 

ކޮމިޓީ މެްނބަރުންގެ -)ހަތަރެްއ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސަބް 4)ކ( މި އުޞޫލުެގ 
ނޑާއި ޚިލާފުވުން   ސުލޫކީ މިންގަ

 

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
ރިޔާސަތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 
 
 
 
 

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މި ކޮމިޓީެގ ޗެއަރޕާރސަނެވެ. އަދި -ސަބް )ހ(  .10
ފަސްވުމަށްފަހު، ޗެއަރ މިިނުޓ  15 ެފށުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ވަގުތުންބައްދަލުވުން 

ާހޟިރުވެ ތިއްެބވި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންެގ  ،ހާޟިުރވެ ނެތްނަމަ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވުމަށް
  ބު ުކރަންވާނެއެވެ.ޚާސަތު ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އިންތިތެރެއިން މެމްބަރަކު، ރިޔާ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އައްޔަނު ކުރާނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ އެންމެ -ސަބް)ށ( 
 އިސްވެރިޔާއެވެ.

އޮޑިޓް ކޮމިޓީން -ސަބް
ރިޕޯޓްތައް 

 ސާކުރުންރާދި

އިސްލާޙްކުރަން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަްނ ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް، -)ހ( ސަބް  . 11
ތަންފީޒުކުރުމުގައި، މުސްތަޤިްއލުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް 

ކާއި ޤަރީނާތަކަށް އްދިރާސާކުރުމުގައި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކަށް އަދި ހެ
 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓް  2ތައް ދިރާސާކުރާތާ ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓް-)ށ( ސަބް
 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
 ބައްދަލުވުންތައް 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންަތއް ބާއްވަންވާނީ ދައުލަތުގެ އޮީފސްތަކުގައެވެ.-)ހ( ސަބް  . 12

ބައްަދުލވުންތަކަށް ާހޟިރުވުމަށް އަންާގ އެންގުން، ބައްދަލުުވން )ށ( ާޢންމުކޮށް ބާއްވާ 
)ފަހެއް( ދުވަސް ކުރީން  5ދުވަހާއި ވަގުތު އަދި އެޖެންޑާ އެނގޭނެހެން ، ބާއްވާތަނަކާއި

 މެންބަރުންަނށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ަފހަރު )އެކެއް(  1)ނ( ކޮމެޓީެގ ބައްދަލުވުމެްއ ެއންމެ މަދުވެގެން ޮކންމެ މީލާދީ މަހަކު 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

)ރ( ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ. އަދި ޗެއަރޕަރސަން 
 ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބައްދަލުވުްނތައް ކުރިޔަށްގެންދަންވާނެއެވެ.

ށް އަންގާ )ބ( ކުއްލިއަކަށް )އެމަޖެންީސކޮށް( ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަކަްށ ހާޟިރުވުމަ
)އެކެއް( ދުވަސް  1އެންގުން، ބައްދަލުުވން ބާއްވާަތނަކާއި، ދުވަހާއި ވަގުތު އެނޭގނެހެން 

 ކުރީން މެމްބަރުންނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.
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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކޮމިޓީތައް-ސަބް
 

)ޅ( ކުއްލިއަކަށް )އެމަޖެންސީޮކށް( ބާއްާވ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވޭނީ ދައުލަތުގެ އޮީފހުގެ 
 2ން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަ

)ދޭއް( މެމްބަރުން އެފަދަ ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސަބަބު ބަާޔންކޮށް ޗެއަރޕާރސަނަށް 
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ކ( ވޯޓްލައިެގން ިނންމަންޖެޭހ ކަންކަން ިނންމާނީ ކޯރަމް ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގަިއ 
ނުހިމަނާ( މެްމބަރުންގެ މެޖޯރިީޓ ވޯޓުންނެވެ. އަދި ވޯްޓ ހާޟިރުވެތިބި )ޗެއަރޕާރސަން 

 އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކާސްޓީންގ ވޯޓްލާނީ ޗެއަރޕާރސަނެވެ.

 )އ( ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ިއންޓަރނަލް އޮޑިޓުންނެވެ. 

ރަންވާނެއެވެ. އަދި )ވ( ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްަދލުވުމެއް ގަވާއިދުން ޔައުމިއްޔާ ކު
)ދޭއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ނިންމުނު  2ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ 

 ނިންމުންތަކުގެ ޚުލާޞާ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންނާއި ޚިއްޞާކުރަންވާެނއެވެ.

 

ކޮމިޓީގެ -ސަބް
މެންބަރުން 

މިނިވަންކަމާއެކު 
މަސައްކަތްކުރާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން

13 . 
 
 
 
 
 
 

ކޮމެޓީގެ މެްނބަރުްނ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު -ސަބް
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 

ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި، ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހުގެއެޅުމަކީ، ދައުލަތުގެ އޮފީ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު -ކޮމެޓީއިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ސަބް

 އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތިރީގައިކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،އަޅަންވާނީ ފިޔަވަޅެއް އިދާރީ އެއްވެސް މެންބަރުންނާމެދު  އައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިޓީއަށް  )ހ(
 ކޮމިޓީއަށް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ ،އިސްވެރިޔާއާއި އިދާރާގެ އޮންނަ އެކޮމިޓީ
 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ލަފާ އެކޮމިޓީގެ ހުށަހަޅާ އެކަމެއް

 ފަދަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން އައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިޓީއަށް )ށ(
 އިދާރާގެ  އޮންނަ އެކޮމިޓީ ،ގެންަނންވާނީ ބަދަލެއް އެފަދަ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

 އެކޮމިޓީގެ ހުށަހަޅާ އެަކމެއް ކޮމިޓީައށް އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ ،އިސްވެރިޔާއާއި
 .  ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ލަފާ

 

ކޮމިޓީ ހިންގާ -ސަބް
 އުޞޫލު

 އަދާހަމަކުރުން

މި އުޞޫލަށް ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި  .14
އަހަރަކު ލު އުޞޫ މި ދައުަލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން އަދި  ވިދާނެއެވެ.ބަދަލުގެނެ

 .ކޮށް އަދާހަމަ ކުރަންވާނެއެވެއެއްފަހަރު މުރާޖަޢާ
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