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މި އުސޫލަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ  )2017ގެ ބާބު 16
"ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް" ،މި ބާބުގެ  16.03ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
ތގެ އުޞޫލެވެ.
ގ ު
އުފައްދަންޖެހޭ "ސަބް-ކޮމިޓީ" ތައް އެކުލަވާލާނެގޮތާއި ހިންގާނެ ޮ

މަޤުޞަދު

ލ
މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގައި ހުންނަ ހިރާސްތައް (މާ ީ
ހިންގުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު) ދެނެގަނެ ،އެ އޮފީހުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ
އަދި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކުކުރުމެވެ.
ނދަނީ ދައުލަތުގެ މާ ި
ބަލަހައްޓަމު ް

ސަބް-ކޮމިޓީގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު

.3

މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނ ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާއި
އހަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭ ް
ގ އޮފީސްތަކުގެ ަ
(ހ) ދައުލަތު ެ
އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(ށ)

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓްތަކުގައި

އިސްލާޙްކުރުމަށް

ހިމަނާފައިވާ

ކަންކަން

އެ

އޮފީހުގެ

ފޒުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ހށަހަޅައި ،ތަން ީ
މެނޭޖްމަންޓަށް ު
ނ
ކށްދޭ ޚިދުމަތަކުން އަދި އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތު ް
އފީހަކުން ފޯރު ޮ
(ނ) އެ ޮ
ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވޭތޯ
ބެލުމާއި،

އެ

ޚިދުމަތް

އެއަށްވުރެ

ރަނގަޅު

ގޮތަކަށް

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ

ށ
ގޮތްތަކަކަ ް
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ލަފާދިނުން.
(ރ )

އޮފީހެއްގައި

އެ

ލ
އިންޓަރނަ ް

ޤއިމްކުރެވިފައިވާ
ާ

އޮޑިޓް

ފަންކްޝަނަކީ

ލ ޕްރެކްޓިސަސް ފްރޭމްވަރކް ( )IPPFއާ އެއްގޮތަށް
ނ ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮފެޝަ ަ
މަސައްކަތްކުރާ ފަންޝަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން
(ބ) އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ޗަރޓަރ
ތަންފީޒްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(ޅ)

އެ

އޮފީހެއްގައި

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

އިންޓަރނަލް

އޮޑިޓު

ފަންކްޝަނަކީ،

އެ

ފަންގްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނޫފޫޒުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަދަ
ތަނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(ކ) އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ކުއަލިޓީ
ބަލާޗެކުކުރުން.
ގ
ށ ދައުލަތު ެ
ޓ ފަންކްޝަނަ ް
ކރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑި ު
(އ) އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމް ު
ޤބިލު މުވައްޒަފުން ނެގުން
ޓ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތިން މަސައްކަތަށް ާ
އިންޓަރނަލް އޮޑި ް
(ވ)

އިންޓަރނަލް

ޓ
އޮޑި ް

މަސައްކަތުގެ

މިނިވަންކަމާއި

ށ
ނުފޫޒުންއެއްކިބާވުމަ ް

ނލް އޮޑިޓުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް
އފީހެއްގެ އިންޓަރ ަ
އަސަރުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް އެ ޮ
ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަނީ

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ

މަޝްވަރާގެމަތިންކަން ބަޔާންކޮށް ،އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް
އެކުލަވާލުން.
(މ) ސަބް-ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގައިވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.
ޓ
ލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑި ް
ނން ދައު ަ
ނލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަ ު
އންޓަރ ަ
(ފ) އެ އޮފީހެއްގެ ި
ތއް ހުށަހަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ަ
ލ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއެކު ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ
ނޓަރނަ ް
(ދ) ދައުލަތުގެ އި ް
ވކަން ކަށަވަރުކުރުން.
އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ގާއިމްވެފައި ާ
ށ
އކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަ ް
ލތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި މަސަ ް
(ތ) ދައު ަ
ލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ދައު ަ
ނލް އޮޑިޓް ފަންޝަނާއި ކޮމެޓީއިން އެދޭ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް
(ލ) ދައުލަތުގެ އިންޓަރ ަ
އެއްބާރުލުން ދިނުން.
ވހުގެ
(ގ) ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  15ދު ަ
ގ ރި÷÷ޕޯޓް ދައުލަތުގެ
ތެރޭގައި ،ވޭދުވެދިޔަ އަހަރު ސަބް-ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގިގޮތު ެ
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ހށަހެޅުން.
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ު
ސަބް-ކޮމިޓީގެ

.4

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ

ލކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ސަބް-ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސު ޫ
އޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި ު
(ހ) މި އުސޫލުގައި ބަޔާން ޮ

މިންގަނޑު

މަޤުޞަދު ހާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އ ފަރުވާތެރިކަމާ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަދާކުރުން.
(ށ) ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް
(ނ)

މަޤާމުގެ

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ނުފޫޒު

ނންކުރުމާއި،
ބޭ ު

ތިމާއަށް

އެހެން

ވތަ
ނު ަ

މަޤާމުގެ

ސަބަބުން

ފަރާތަކަށް

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ

މަންފާއެއް

ދއެއް
ފައި ާ

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.
(ރ)

ކޮމިޓީގެ

ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ

މެންބަރަކު
އެންމެހާ

އެމީހެއްގެ
ކަންކަމުން

އަމިއްލަ

މަސްލަހަތާއި

ދުރުހެލިވުމާއި،

ގުޅުންހުރިކަމެއް

އެފަދަކަމެއް

މެދުވެރިވެއްޖެ

މކުން އެއްކިބާވުން.
ހާލަތެއްގައި ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސަބް-ކޮމިޓީއަށް ހާމަކޮށް ،އެކަ ަ
ނންމުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫޒެއް އަދި
ނތައް ި
ޓން ނިންމު ް
(ބ) ކޮމި ީ
ބާރެއް ފޯރުވައިގެން ކަމެއް ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.
ސަބް-ކޮމިޓީ
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"ދައުލަތުގެ

އުފެއްދުމާއި ޤާނޫނީ

ގ  16.03ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް" ،މި ބާބު ެ

ޢަދަދު

ދ ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް)
"ސަބް-ކޮމިޓީ" އަކީ މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މެމްބަރުން އަ ި
މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ސަބް-ކޮމިޓީގެ

.6

ހރު ދުވަހެވެ.
އރުގެ މުއްދަތަކީ ( 3ތިނެއް) އަ ަ
ސަބް-ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދަ ު

ދައުރުގެ މުއްދަތު
ސަބް-ކޮމިޓީ
ތ
އެކުލެވިގެންވާގޮ ް

.7

ގ 5
ވގޮތަށް މި އުޞޫލު ެ
ޠތައް ހަމަ ާ
ވނީ އަންނަނިވި ޝަރު ު
ސަބް-ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ާ
ކށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
(ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ނބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން
ގ ( 5ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެ ް
(ހ) މި އުޞޫލު ެ
( 1އެކެއް) މެންބަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަނުކޮށް އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސް
މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން.
ނ
ނބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއި ް
(ށ) މި އުޞޫލުގެ ( 5ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެ ް
ޞަފްހާ  7ގެ 3

ސަބް-ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

1

(އެކެއް)

މެންބަރަކީ

ޕަބްލިކް

ފައިނޭންސް

މންޓް
މެނޭޖް ަ

ނުވަތަ

ޕަބްލިކް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން  03އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މެންބަރަކުކަމުގައިވުން.

ސަބް-ކޮމިޓީގެ

.8

މެންބަރުންގެ

ޠތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނނަންވާނެ ޝަރު ު
ސަބް-ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ހު ް
މސައްކަތްކުރާ މީހަކުކަމުގައިވުން.
(ހ) ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ަ

ހުންނަންވާނެ

ދރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ
ށން އި ާ
ޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަ ު
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ
(ށ) ދައު ަ

އ
ޝަރުޠުތަ ް

މީހަކުކަމުގައިނުވުން.
(ނ) ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،
އެ ދަރަނި ގަވާއިދުން އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން
(ރ) އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް
ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިނުވުން.

ސަބް-ކޮމިޓީން
މެމްބަރުން
ވަކިވުމާއި،
ވަކިކުރުން

.9

އ މެމްބަރެއް ސަބް-ކޮމިޓީގެ
ޙލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަެ ،
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ާ
މެމްބަރުކަމުން ވަކިވީ އެވެ.
އ ލިޔުމަކުން އެކަން އޮފީހުގެ
މށް ނިންމަ ި
ސތިއުފާ ދިން ކަ ަ
ގ މެންބަރަކު އި ް
(ހ) ކޮމިޓީ ެ
އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ނިންމުން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި
ހިއްޞާކުރުން.
(ށ) މެމްބަރުކަމުގެ ވާޖިބު އަދާ ނުކުރެވޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން ،ނުވަތަ ދާއިމީ
އން.
ގޮތުން ބުއްދިފިލާދި ު
ނ
ޝރުޢީ ކޯޓަކަށް ސާބިތުވު ް
ަ
(ނ) ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން
(ނ) އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް އައުން.
(ރ) މެމްބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން.
(ބ)

ގތެއް
ވންތަކުގެ ތެރެއިން ވީ ޮ
ބ-ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު ު
ސަ ް

ގން 3
ނާންގާ ޖެހިޖެހި ެ

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވުން.
އ
ކށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ެ
ތއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
(ޅ) މި އުޞޫލުގެ ( 7ހަ ެ
ނ
މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވު ް
ޞަފްހާ  7ގެ 4
ސަބް-ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ނބަރުންގެ
ގ ( 4ހަތަރެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސަބް-ކޮމިޓީ މެ ް
(ކ) މި އުޞޫލު ެ
ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފުވުން
ސަބް-ކޮމިޓީގެ

.10

ގ ޗެއަރޕާރސަނެވެ .އަދި
ބ-ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މި ކޮމިޓީ ެ
(ހ) ސަ ް

ރިޔާސަތު

ޓ ފަސްވުމަށްފަހު ،ޗެއަރ
ނ ު
ހފައިވާ ވަގުތުން  15މި ި
ފށުމަށް ހަމަޖެ ި
ެ
ބައްދަލުވުން

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ގ
ބވި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ެ
ހޟިރުވެ ތިއް ެ
ރވެ ނެތްނަމަާ ،
ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވުމަށް ހާޟި ު
ކރަންވާނެއެވެ.
ށޓަކައި އިންތިޚާބު ު
ތެރެއިން މެމްބަރަކު ،ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަ ް
(ށ)

ޗެއަރޕާސަން

ސަބް-ކޮމިޓީގެ

އައްޔަނު

ކުރާނީ

ދައުލަތުގެ

އޮފީހުގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާއެވެ.

ސަބް-ކޮމިޓީން އޮޑިޓް

.11

ނ
ބ-ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް ،އިސްލާޙްކުރަން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަ ް
(ހ) ސަ ް
އލުކަމާއެކު
މުސްތަޤި ް

މަސައްކަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް

ރިޕޯޓްތައް

ތަންފީޒުކުރުމުގައި،

ދިރާސާކުރުން

ދިރާސާކުރުމުގައި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކަށް އަދި ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކަށް
ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ) ސަބް-ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރާތާ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓް
ކމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮ

ސަބް-ކޮމިޓީގެ
އ
ބައްދަލުވުންތަ ް

.12

ފސްތަކުގައެވެ.
ތއް ބާއްވަންވާނީ ދައުލަތުގެ އޮ ީ
ބ-ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ަ
(ހ) ސަ ް
ވން
ގ އެންގުން ،ބައްދަލު ު
ހޟިރުވުމަށް އަން ާ
ލވުންތަކަށް ާ
ދ ު
ޢންމުކޮށް ބާއްވާ ބައް ަ
(ށ) ާ
ބާއްވާތަނަކާއި ،ދުވަހާއި ވަގުތު އަދި އެޖެންޑާ އެނގޭނެހެން ( 5ފަހެއް) ދުވަސް ކުރީން
ނށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މެންބަރުން ަ
ފހަރު
ކންމެ މީލާދީ މަހަކު ( 1އެކެއް) ަ
އންމެ މަދުވެގެން ޮ
އ ެ
ގ ބައްދަލުވުމެ ް
(ނ) ކޮމެޓީ ެ
ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ރ) ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ .އަދި ޗެއަރޕަރސަން
ނތައް ކުރިޔަށްގެންދަންވާނެއެވެ.
ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބައްދަލުވު ް
ށ ހާޟިރުވުމަށް އަންގާ
ވންތަކަ ް
ސކޮށް) ބާއްވާ ބައްދަލު ު
(ބ) ކުއްލިއަކަށް (އެމަޖެން ީ
ގނެހެން ( 1އެކެއް) ދުވަސް
ތނަކާއި ،ދުވަހާއި ވަގުތު އެނ ޭ
ވން ބާއްވާ ަ
އެންގުން ،ބައްދަލު ު
ވނެއެވެ.
ކުރީން މެމްބަރުންނަށް އަންގަން ާ
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ފހުގެ
އވޭނީ ދައުލަތުގެ އޮ ީ
ވ ބައްދަލުވުމެއް ބޭ ް
ކށް) ބާއް ާ
(ޅ) ކުއްލިއަކަށް (އެމަޖެންސީ ޮ
އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ 2
ޔންކޮށް ޗެއަރޕާރސަނަށް
ދލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސަބަބު ބަ ާ
(ދޭއް) މެމްބަރުން އެފަދަ ބައް ަ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އ
ނންމާނީ ކޯރަމް ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގަ ި
ި
ހ ކަންކަން
ނންމަންޖެ ޭ
ި
ގން
(ކ) ވޯޓްލައި ެ
ޓ
ޓ ވޯޓުންނެވެ .އަދި ވޯ ް
މބަރުންގެ މެޖޯރި ީ
ހާޟިރުވެތިބި (ޗެއަރޕާރސަން ނުހިމަނާ) މެ ް
އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކާސްޓީންގ ވޯޓްލާނީ ޗެއަރޕާރސަނެވެ.
އންޓަރނަލް އޮޑިޓުންނެވެ.
(އ) ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ި
(ވ)

ކޮމިޓީގެ

ކޮންމެ

ދލުވުމެއް
ބައް ަ

ގަވާއިދުން

ޔައުމިއްޔާ

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ ( 2ދޭއް) މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ނިންމުނު
ނއެވެ.
ނިންމުންތަކުގެ ޚުލާޞާ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންނާއި ޚިއްޞާކުރަންވާ ެ

ސަބް-ކޮމިޓީގެ
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ސަބް-ކޮމެޓީގެ

ނ
ނބަރު ް
މެ ް

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި

މިނިވަންކަމާއެކު

މެންބަރުން

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

މިނިވަންކަމާއެކު

އެޅުމަކީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

މަސައްކަތްކުރާކަން

ކޮމެޓީއިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ސަބް-ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކަށަވަރުކުރުން

އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތިރީގައިކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ދ އެއްވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ،
ށ އައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންނާމެ ު
(ހ) ކޮމިޓީއަ ް
އެކޮމިޓީ އޮންނަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް
އެކަމެއް ހުށަހަޅާ އެކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
(ށ) ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ
ނންވާނީ ،އެކޮމިޓީ އޮންނަ އިދާރާގެ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ބަދަލެއް ގެން ަ
ކމެއް ހުށަހަޅާ އެކޮމިޓީގެ
އށް އެ ަ
އިސްވެރިޔާއާއި ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ަ
ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަބް-ކޮމިޓީ ހިންގާ

.14

ޓ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި މި އުޞޫލަށް
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑި ް

އުޞޫލު

ލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މި
ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ .އަދި ދައު ަ

އަދާހަމަކުރުން

އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަދާހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

އުޞޫލު އަހަރަކު
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