
 

 

 

 

 

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
ކާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި، ބޯޑުތަ  ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 

ކްލެސިފިކޭޝަން  ތަކުގެކައުންސިލް/މަޖިލިސް އަދި  ކޮމިޓީ 
 ފްރޭމްވަރކް 

 

 

 

 2018އެޕްރީލް  22

 

 

 

 

 ކޮމިޝަން ނޭޝަނަލް ޕޭ

 

WHITE PAPER 



1 
 

 ފިހުރިސްތު

 2 ........................................................ ބައިތައްްްހިމެނޭްްފްރޭމްވަރކްގައިްްކްލެސިފިކޭޝަންް .1

 2 ...................................................... ބައިތައް  ނުހިމޭ  ފްރޭމްވަރކްގައި  ކްލެސިފިކޭޝަން  1.1

 3 ............................................... އަސާސްތައްްްމައިގަނޑ ްްފްރޭމްވަރކްގެްްކްލެސިފިކޭޝަންް 1.2

 3 ..... ގްރޫޕްތައްްްކްލެސިފިކޭޝަންްްބެހިގެންވާްްމަޖިލިސްތައްް/ކައ ންސިލްްްއަދިްްކޮމިޓ ް/ބޯޑ ް/ކޮމިޝަނ1.3ްްް

 4 .............................................................................. (CL-COM)ްކޮމިޝަންތައްް .2

 7 ...................................... (CL-REG)ްމަޖިލިސްތައްް/ކައ ންސިލްް/ކޮމިޓ ް/ބޯޑ ްްރެގިއ ލޭޓަރ ް .3

 10 ................................... (CL-MGT)ްމަޖިލިސްތައްް/ކައ ންސިލްް/ކޮމިޓ ް/ބޯޑ ްްމެނޭޖްމަންޓްް .4

 14 ................................... (CL-ADV)ް މަޖިލިސްތައްް/ކައ ންސިލްް/ކޮމިޓ ް/ބޯޑ ްްއެޑްވައިޒަރ ް .5

 

 

 

 

 



2 
 

 ގައިްހިމެނޭްބައިތައްްފްރޭމްވަރކްް ކްލެސިފިކޭޝަންް .1

 

ކޮމިޝަންތަކާއި، ޤާނޫނުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްާދފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި މިއީ
ނޑަކާއި، ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކުގެ ބޯޑުތަ އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

   ކެވެ.ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރ

 ކްލެސިފިކޭޝަން ގްރޫޕް:
ނޑައަޅާފައިވާނީ  މި ފްރޭމްވަރކްގައި  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ޤާނޫނުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 
 ކަށެވެ.ކާއި، ކޮިމޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކޮމިޝަންތަކާއި، ބޯޑުތަ

ގްރޫޕަކަށް  4މައިގަނޑު  ތައް/މަޖިލިސްކޮމިޝަން/ބޯޑު/ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް އަދި
 ބަހާލާފައިވާނެއެވެ.

 :ލެވެލް 
ނޑު އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަކްފްރޭމްވަރ މި މައިގަ

ތަފާތް ލެވެލް  /މަޖިލިސްކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ކޮމިޝަން/ބޯޑު/ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް
 ނެއެވެ. ބަހާލާފައިވާ ތަކަކަށް 

 :ސިފަތައް 
ތަފާުތ ބަހާލުމުގައި ކޮމިޝަން/ބޯޑު/ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތައް ލެވެލްތަކަކަްށ 

ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި  ފައިވާމިގޮތުން ބަލާބަލާފައިވާނެއެވެ. މައްޗަށް ސިފަތަކެއްގެ 
ހުންނަންޖެހޭ ިކަބއިގައި މެންބަރުންގެ  ،މަސައްކަތް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ  ،މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތައް
އާއި މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސް )ރިސްކް(  އަދި ،ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް

  ފަދަ ސިފަތައް ހިމެނެއެވެ.މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ

 

 ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގައި ނުހިމޭ ބައިތައް  1.1
މި ފްރޭމްވަރކްގައި ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާޫނނުންނާއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ަދށުން އުފައްދާފައިވާ 

ގޮތުން ދައުލަތުގެ ނުހިމެނޭނެއެވެ. މި ކޮިމޝަން/ބޯޑު/ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތައްތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން 
ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކާއި ޓީ އަދި ކައުންިސލް/މަޖިލިސްތަކޮިމޝަން/ބޯޑު/ކޮމިއިދާރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ 

 ކުންފުނިތައް މި ފްރޭމްވަރކްގެ ެތރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
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 އަސާސްތައްް މައިގަނޑ ް ފްރޭމްވަރކްގެް ކްލެސިފިކޭޝަން 1.2
 

ކްލެސިފައިކުރެވިފައިވާނީ ތިރީގައި މިވާ މައިގަނޑު އަސާސްތަކުގެ /މަޖިލިސްތައް ކޮމިޝަން/ބޯޑު/ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް
 މައްޗަށެވެ. 

ނޑު މައުފައްދާ ތަްނތަން)ހ( އެ  ޞަދު. ޤްފައިވާ ަމއިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ތަންަތނަށް އެޤާނޫުނން )ށ(  ބާރު )ކަންަތއްތައް ނިންމުން، ދީފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ކަ
 ބާރުތައް ލިބިފައިވާ ިމންވަރު(.ނިންުމންތައް ަތްނފީޒުކުރުމުގެ ލަފާދިނުން، އެޕީލްކުރުންފަދަ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދި 

ނޑު ަމސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ަތންތަނުގެ )ނ( އެ )މުޅި ގައުމަށް، ނުވަަތ ދާއިރާތައް މަސައްކަތުގެ  ކުގެޒިންމާތަމައިގަ
ޚާއްޞަ ނުަވތަ އަކަށް ސެކްޓަރސިނާއަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރުން. 

 (.ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވުން

ބާއްަވންޖެހޭ އަދަދާއި މަސްޢޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް މެންބަރުންގެ/ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތައް ތަންތަނުގެ )ރ( އެ
 .ބައްަދލުވުންތަުކގެ ބޭރުން މަސައްކަތަށް ވަގުތު ޭހދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ބައްދަލުވުންތަކާއި

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ބަހާލެިވފައިވާ ގޮްތ )ޕާޓްޓައިމް/ފުލްޓައިމް(.އެތަްނތަނުގެ )ބ( 

ހުންނަންޖެޭހ ކިބައިަގއި އެންމެ އިސް ފަރާތް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ އެތަންތަަނށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ )ޅ( 
 .ކޮމްޕީޓެންސީތައް

)ވަކި މަގާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން / ވަކި އިދާރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާއެއް  މުގެ ަހއިސިއްޔަތުގާމެންބަރުންގެ މަ )ކ( 
 . ތަމްސީލުކުރުން(

 .އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ކް(ރިސްހިރާސް ))އ( މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ 

 

 ގްރޫޕްތައްް ކްލެސިފިކޭޝަން ބެހިގެންވާް މަޖިލިސްތައް/ކައ ންސިލްް އަދި ކޮމިޓ /ބޯޑ ް/ކޮމިޝަންް 1.3

ކްލެސިފިކޭޝަން 
 ގްރޫޕް 

 ހިމެނޭ  ބައިތައް  ބާވަތް 

CL-COM  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި،  ކޮމިޝަންތައ
ނާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ  ބާރުގެ ދަށުން 
ދަޢުާވ  އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،ދާފައިވާ އުފައް

ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިީދފައިވާ މުސްތަޤިއްލު 
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ކޮމިޝަންތަކާއި، އަމިއްލަ ނަމުަގއި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ 
 ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ިލބިދީފައިނުވާ ކޮމިޝަންތައް 

CL-REG ީތަންތަން  ރެގިއުލޭޓަރ
  /ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސް(ބޯޑު)

ލައިސަންސާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި އެކްރެޑިޓޭޝަނާިއ 
ސުޕަވިޝަންފަދަ ރެގިއުލޭޓަރީ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުްނސިލް/މަޖިލިސްތައް 

CL-MGT  ްތަްނތަން މެނޭޖްމަންޓ
 /ކައުންސިލް/މަޖިލިސް(ކޮމިޓީ/ބޯޑު)

ދައުލަތުގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުުމެގ 
ޒިންމާ )މެނޭޖްމަންްޓ( ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

 ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތައް

CL-ADV ީތަންތަން އެޑްވައިޒަރ 
 /ކައުންސިލް/މަޖިލިސް(ކޮމިޓީ/ބޯޑު)

އަދާކުރުމުގައި ލަފާދިނުމަްށ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފައްދާފައިވާ ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތައް

 

 (CL-COM) ކޮމިޝަންތައް .2

CL-COM ޫދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ  އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،ކަކީ ގައި ހިމެނޭ ކޮމިޝަންތަޕްގްރ
  ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުވާ ކޮމިަޝންތަކެވެ. ކުރުމާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި، އަމިއްލަ ނަމުަގއި ދަޢުވާ

ނޑު    ސިފައެވެ.  4ތިރީގައި އެވަނީ ކޮމިޝަންތައް ގްރޫޕް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މައިގަ

 މަސައްކަތް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް  2.1

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާ މުހިއްމު އެަތނަކުްނ ކުރާ ބިނާވެފައިވަނީ  ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ފޯކަސް ތްމަސައްކަ މައިގަ
ވެ. މިގޮތުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކަކީ މުޅި ގައުމަށް ރު މައްޗަށެނިންމުންތަކުގެ އިމްޕެކްޓް އޮންަނ މިންވަ

ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހންގުމުގެ ނިާޒމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަން ނުވަތަ ވަކި ސިނާއަތަކަށް
 ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ. ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް 

 ތައް ސިފަ  #
 ތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާއުމަށް ނުވަތަ ދައުލަގަ މުޅި 1
 ކުރެވިފައިވާ ރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ނުވަތަ ސެކްޓަސިނާއަތަކަށް ވަކި  2
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 ހުންނަންޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތައް ކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  2.2

ނޑައެހުންނަްނޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތަކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  ޅުމުގެ އް ކަ
ން ވަޒަންކުރުން މަސައްކަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިލްކަހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ތެރޭގައި
 ވެ. ހިމެނެއެ

 ތައް ސިފަ  #

ވަކި ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ާހސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ/އަދި ވަކި ސިނާއަތެއް/ސެކްޓަރ އެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް  1
 މަސައްކަތްކޮށް މެނޭޖީރިއަލް/ޕްރޮފެޝަނަލް/ޓެކްނިކަލް ތަޖުިރބާ ލިިބފައިވުން 

ނޑައަޅާފައިވުން ނުވަތަ ވަިކ ންޕީޓެމްގެ ގޮތުން ކޮއެއްވަޒީފާ /އަދާކޮށްފައިވާއަދާކުރަމުންދާ 2 ޓްކަމަށް ކަ
ނޑައަޅާ   ފައިވުންސިނާއަތެއް/ސެކްޓަރ/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާ އަކަށް ނިސްބަތްވުން ނުވަަތ އާންމުންގެ ތެރެއިން ކަ

 

 މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް  2.3

ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތާއި ދޭންޖެހޭެނ ކޮށްހަވާލު
 ކޮމިޓްމެންޓްތައް ތަާފތުވާނެއެވެ. 

 ތައް ސިފަ  #
 ރުންފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުއާންމުކޮށް  1
 ޓައިމްކޮށް -ނުަވތަ ބައެއް މެންބަރުން ފުލްޓަިއމްކޮށް ބައެއް މެންބަރުން ޕާޓް  ޓައިމްކޮށް-ޕާޓްއާންމުކޮށް  2

 ރުންމަސައްކަތްކު

 

 އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ހިރާސް މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ  2.4

ަނތީާޖއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ހިރާސް ބިނާވެފައިވާނީ ކޮމިޝަުނގެ ނިންމުންތައް ިނންމުމުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ނޭދެވޭ 
ވާނީ ނިންުމންތައް ިނންމުމުގެ އުނދަގޫކަމާއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ކުޑަ އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ބިނާވެފައި

  ބޮޑު މިނަށެވެ.

 ތައް ސިފަ  #

އް ނުިނންމުމުގެ ސަބަބުްނ ންތަސަބަބުން ނުވަތަ ނިންަމންޖެހޭ ނިންމުންތަކުގެ ހައި )ނިންމާ ނިންމު 1 
ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުްނތައް އޭގެ  ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

ނިންމުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާުތތަކެއްގެ މައްޗަށް 
 (ންެޖހުންބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންމަ 
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 2 މުމުގެ ސަބަުބްނ ްއ ނުިނންންތަސަބަބުން ނުވަތަ ިނންމަންޖެޭހ ނިންމުންތަކުެގ މޮޑެރޭޓް )ނިންމާ ިނންމު 
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްޓަރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް ވަކި 

ނިންމުުމގައި ހަމައެކަނި ވަކި ދާއިރާއެއްގެ  ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް
 (ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހންމަޢުލޫމާތު

 

   ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ލެވެލް  2 ަބހާލެވިފައިވާ ކޮމިޝަންތައްސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  4މަތީގައިވާ 

2.5 CL-COMް ްެތަފްޞ ލްް ސިފަތަކ ގެް ލެވެލްތަކާއިް ގްރޫޕްގ 

 ސިފަތަކުގެ ތަފްސީލް  ލެވެލް 

 1ލެވެލް 
 

 ،ިދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއ ،ް އަމިއްަލ ނ ވަތަ
މެނޭޖ ރިއަލް،ް، ދަޢުާވ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިިބދީފައިނުާވ ރެގިއުލޭޓަރީ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،

އް ނިންމާ ުކރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އަދި ނިންމުންތައިސްތިއުނާފުނުވަތަ  ތަހ ޤ ޤ 
ތަންތަން. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ގައުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަްށ 

 އިމްޕެކްޓްކުރުން. 
 ްވަިކ  ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ ގަވާއިދެއްަގއި ނުވަތަ އާންމުކޮްށ އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއްގެ ދަށުނ

ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ/އަދި ވަކި ސިނާއަތެއް/ސެކްޓަރ އެއްގައި 
ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކޮށް މެނޭޖީރިއަލް/ޕްރޮފެޝަނަލް/ޓެކްނިކަލް ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުްނ 

 ލާޒިމްކޮށްފައިވުން. 
  ްރުން. ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުއާންމުކޮށ 
 ްނިންމާ  މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސް އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ހައި. މިގޮތުނ

ދައުލަތުެގ އް ނުިނންމުމުގެ ސަބަބުން ންތަސަބަުބން ނުވަތަ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމު ންތަކުގެ ނިންމު
ންމުންތައް ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިއޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

ނިންމުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ 
 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންމަންޖެހުން.

ް، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،  2ލެވެލް  އަމިއްަލ ނ ވަތަ
މެނޭޖ ރިއަލް،ް، ދަޢުާވ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިިބދީފައިނުާވ ރެގިއުލޭޓަރީ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،

ް އް ނިންމާ ތަނިންމުންުކރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އަދި ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުތަހ ޤ ޤ 
ޞަ ކަމަކަށް ވަކި ސިނާއަތަކަށް ނުވަތަ ސެކްޓަރައކަށް ނުވަތަ ޚާއްއެަފދަ ލަފާ ތަންތަން. އަދި 

 ފޯކަސް ކުރެވިފައިވުން. 
 ްޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްަގއި ނުވަތަ އާންމުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއްގެ ދަށުނ، 

ނޑައަޅާފައިވުން ނުވަަތ ންޕީޓެމްގެ ގޮތުން ކޮއެއްވަޒީފާ /އަދާކޮށްފައިވާއަދާކުރަމުންދާ ޓްކަަމށް ކަ
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ވަކި ސިނާއަތެއް/ސެކްޓަރ/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާ އަކަށް ނިސްބަތްވުްނ ނުވަތަ އާންމުންެގ ތެރެއިްނ 
ނޑައަޅާފައިވުން ލާޒިމްކޮށްފައިވުން.   ކަ

  ްަސއްކަތް ކުރަންޖެހުން ނުވަތަ ބަެއއް މެންބަރުން ފުލްޓައިމްކޮށްމަ ޓައިމްކޮށް-ޕާޓްއާންމުކޮށ ،

 ރަން ޖެހުން. މަސައްކަތްކު ޓައިމްޮކށް -ބައެއް މެންބަރުން ޕާޓް
  ީންމާ ނިރޭޓް. މިގޮތުން މޮޑެމަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސް އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓ

މުމުގެ ސަަބބުން ވަކި އް ނުނިންްނތަސަަބބުން ނުވަަތ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުގެ ނިންމު
އްޞަ ާދއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީާޖ ނުވަތަ ވަކި ޚާ ނުވަތަ ވަކި ސެކްަޓރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގަިއ ހަމައެކަނި ވަކި ދާއިރާއެއްގެ 
 .މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހން

 (REG-CL) މަޖިލިސްތައް/ކައ ންސިލް/ކޮމިޓ /ބޯޑ  ރެގިއ ލޭޓަރ  .3

CL-REG ްއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަދާފައިވާ ޤާނޫނަކުން އުފައްގައި ހިމެނެނީ ގްރޫޕ
 އުފައްދާފައިވާ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކެވެ. 

އެކްރެޑިޓޭޝަނާއި ސުޕަވިޝަންފަދަ ރެގިއުލޭޓަރީ ލައިސަންސާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ރެގިއުލޭޓަރީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި 
ރޑްތަކާއި، ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް މިގޮތުން އެތަންތަުނން  ހިމެޭނނެއެވެ.ތަންތަން  މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަ

ނޑައެޅުމާއި ރޑްތައް ކަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި  މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެފަދަ، އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަ
 ހިމެނެއެވެ. މުގެ ގޮތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައްކަތް ކުރުން ތަންފީޒްކުރު ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އަދި ޤާނޫނެއް

ނޑު   ސިފައެވެ. 4ތިރީގައި އެވަނީ ރެގިއުލޭޓަރީ ތަންތަން ގްރޫޕް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މައިގަ

 ރެގިއުލޭޓަރީ ބާވަތް  3.1
ނޑެއްގެ ތެރޭގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން  ރެގިއުލޭޓް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވަކި މިންގަ
  ކަމެކެވެ. 

 ތައް ސިފަ  #

 )ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ދޭ ހުއްދައެއް(ސެންސިންގ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައި 1

ނޑައެޅުން( އެކްރެޑިޓޭޝަން 2 ނޑެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާކަން ކަ  )ވަކި ފެންވަރެއް ނުވަތަ ވަކި މިންގަ

ނޑަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ކަންކަން ރޭވިފައިވާކަްނ ނުވަތަ  ސުޕަވިޝަން 3 )ވަކި މިންގަ
 ކުރަމުންދޭތޯ ވަޒަންކުރުން(
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 މަސައްކަތް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް  3.2

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާ މުހިއްމު  ފޯކަސް ތްމަސައްކަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ބިނާވެފައިވަނީ އެަތނަކުްނ ކުރާ މައިގަ
ނިންމުންތަކުގެ އިމްޕެކްޓް އޮންަނ މިންވަރު މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކަކީ މުޅި ގައުމަށް 

ގެ ނިާޒމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަން ނުވަތަ ވަކި ސިނާއަތަކަށް، ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހންގުމު
 ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

 ތައް ސިފަ  #

 ތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާއުމަށް ނުވަތަ ދައުލަގަ މުޅި 1

 ރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސެކްޓަސިނާއަތަކަށް ވަކި  2

 
 

 ހުންނަންޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތައް ކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  3.3

ނޑައެޅުމުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެްނސީތަހުންނަްނޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަަނލް އަދި ކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  އް ކަ
ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ުހނަރާއި ގާބިލްކަން ވަޒަންކުރުްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

 ތައް ސިފަ  #

 (ާހސިލްކޮށްފައިވުންސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ) ކްރިޓިކަލް 1 

 2  (ފާހަގަކޮްށލެވޭ ާދއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ) ސިގްނިފިކަންޓް 

 

 މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް  3.4

ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތާއި ދޭންޖެހޭނެ ކޮށްހަވާލު
 ގެ /ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްބޯޑުކޮމިޓްމެންޓްތައް ތަާފތުވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އާންމުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑެކެވެ.ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދަކީ    ޭބނުްނކުރެވިދާނެ މިންގަ

 ތައް ސިފަ  #

1 
ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހެޅޭ  ބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްދަލުވުްނ ބާއްވަންޖެހޭ އަދި 1މަހަކު އާންމުކޮށް ހައި )

ވަގުތު ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަަމލީ ގޮތުން  ކަންތައްތަކުގައި
 (ހޭދަކުރަންޖެހޭ
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 ބާއްަވންޖެހޭ އަދި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަްނތައްތަކުގައިބައްދަލުުވން  1 ންމަހަކު އާންމުކޮށް ޮކންމެ ތިން )ލޯ  2
 (ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންެވސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ގޮތުން 

 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ލެވެލް  2 ސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރެގިއުލޭޓަރީ ތަންަތން ބަހާެލވިފައިވާ 4މަތީގައިވާ 

CL-REG 3.5 ްެތަފްޞ ލްް އިތ ރ ް ތަކ ގެްސިފަް ލެވެލްތަކާއިް ގްރޫޕްގ 

 ސިފަތަކުގެ ތަފްސީލް  ލެވެލް 

 1ލެވެލް 
 ައެކްރެޑިޓްކުރުމާއި، ސުޕަވައިޒްކުރުމާބެހޭ  ލައިސެންސްދިނުމާއި،، ރކުރުމާއިރެޖިސްޓ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ގައުމަށް ނުވަތަ ަދއުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާަމްށ 
 އިމްޕެކްޓްކުރުން.

 ެޓެކްނިަކލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަްލ، ހުްނނަންޖެހޭ ިކބައިގައި މެންބަރުންގ 
ކްރިޓިކަލް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަްށ  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް

 ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފަިއވުން.
  ް1ަމހަކު ހައި. މިޮގތުން އާންމުކޮށް  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާިއ ކޮމިޓްމެންޓ 

 ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގައި  ވަންޖެހޭ އަދިބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްދަލުުވން ބާއް
ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުުރންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުުތ ބައިެވރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ޮގތުން 

 ހޭދަކުރަންޖެހުން.

 2ލެވެލް 
 ައެކްރެޑިޓްކުރުމާއި، ސުޕަވައިޒްކުރުމާބެހޭ  ލައިސެންސްދިނުމާއި،، ރކުރުމާއިރެޖިސްޓ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އޭގެ ސަބަބުން ވަކި ސިނާއަތަކަށް ނުވަތަ ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ 
 ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވުން.

 ެޓެކްނިަކލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަްލ، ހުްނނަންޖެހޭ ިކބައިގައި މެންބަރުންގ 
ސިގްނިފިކަންޓް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  – ތައްކޮމްޕީޓެންސީ

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުން.
  ްންމަހަކުލޯ. މިގޮތުން އާންމުކޮށް ކޮންމެ ތިން  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓ 

މެމްބަރުން ޢަމަލީ  ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަްނތައްތަކުގައިބާއްވަންޖެހޭ ައދި ބައްދަލުވުން  1
 ވުމާއެކު ބައްދަލުުވމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުން.ބައިވެރިގޮތުން 
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 (CL-MGT) މަޖިލިސްތައް/ކައ ންސިލް/ކޮމިޓ /ބޯޑ  މެނޭޖްމަންޓް .4

CL-MGT ްގެ އަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ގައި ހިމެނެނީ ގްރޫޕ
 ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު

 ތަްނތަނަކީ ވަިކ މަސްއޫލު އިދާރާއެއްގެ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިއުފައްދާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެުކ 
 އުފައްދާފައިވާ ތަންތަނެވެ.   

ނޑު   ސިފައެވެ. 5ތިރީގައި އެވަނީ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު އުފައްދާފައިވާ ތަންތަން ގްރޫޕް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މައިގަ

 )އޮޓޮނޮމީ(މުސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ކަންކަން ބަލައި ނިންމުމުގެ ބާރު 4.1 

ހިންގުމުގެ ނިޒާމާބެހޭ ގޮތުންނާއި މުސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު  ގެ ތެރެއިން،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
 ،އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢިުޖރާތުތަކާބެހޭ ގޮތުްނނާއި މުއާމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން

   ގައި ތަފާުތތަެކއް ހުންނާނެއެވެ. ވާ މިންވަރުކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައި

 ތައް ސިފަ  #
)ހިންގުމުގެ ނިޒާމާބެހޭޮގުތންނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުްނނާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ހައި 1

އިޚްތިޔާރު ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ގޮތުްނނާއި މުއާމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ 
 ލިބިގެންވުްނ(

)ހިންގުމުގެ ނިޒާމާބެހޭގޮތުންނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މޮޑެރޭޓް 2
ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ގޮުތންނާއި މުއާަމލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ލަފައާއެއްގޮތަށް ކަންކަން ނިްނމުމުގެ 

 ވުން(އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން
)ހިންގުމުގެ ނިޒާމާބެހޭޮގތުްނނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުަރންޖެހޭ  ލޯ 3

ނޑައަޅާފައިވާ  ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ޮގތުންނާއި މުާއމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮުތން އަމިއްލައަށް ސަރުކާރުން ކަ
 ލިބިގެންވުން( ހުދޫދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ިނންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 

 މަސައްކަތް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް  4.2
ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާ މުހިއްމު  ފޯކަސް ތްމަސައްކަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ބިނާވެފައިވަނީ އެަތނަކުްނ ކުރާ މައިގަ

ނިންމުންތަކުގެ އިމްޕެކްޓް އޮންަނ މިންވަރު މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކަކީ މުޅި ގައުމަށް 
ކްޓްކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަން ނުވަތަ ވަކި ސިނާއަތަކަށް، ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހންގުމުގެ ނިާޒމަށް އިމްޕެ

ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ނުވަތަ ަސރުކާރުގެ ވަކި އިދާރާއަކާގުޅޭ ކަމެއްކަން ވަޒަންކުރުން 
 ހިމެނެއެވެ.
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 ތައް ސިފަ  #

 ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާތުގެ އުމަށް ނުވަތަ ދައުލަގަ މުޅި 1

 ރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސެކްޓަސިނާއަތަކަށް ވަކި  2

 ގެ ވަކި އިދާރާއަކާގުޅޭ ސަރުކާރު 3

 

 ހުންނަންޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތައް ކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  4.3

ނޑައެޅުމުގެ ހުންނަްނޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަަނލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެްނސީތަކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  އް ކަ
ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ުހނަރާއި ގާބިލްކަން ވަޒަންކުރުްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

 ތައް ސިފަ  #

 (ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ާހސިލްކޮށްފައިވުން) ކްރިޓިކަލް 1 

 2  (ފާހަގަކޮްށލެވޭ ާދއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ) ސިގްނިފިކަންޓް 

 (ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ) މޮޑެރޭޓް 3

 

 މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް  4.4

ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތާއި ދޭންޖެހޭނެ ކޮށްހަވާލު
 ގެ /ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްބޯޑުކޮމިޓްމެންޓްތައް ތަާފތުވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އާންމުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑެކެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ   އަދަދަކީ ޭބނުްނކުރެވިދާނެ މިންގަ

 ތައް ސިފަ  #

ބައްދަލުވުަމްށ ހުށަހެޅޭ  ބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްދަލުުވްނ ބާއްވަންޖެހޭ އަދި 1މަހަކު އާންމުކޮށް )ހައި  1 
އެކަންކަމަށް ވަގުތު ވުމާއެކު ބައްދަުލވުމުގެ އިތުރުންވެސް ބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަަމީލ ގޮތުން  ކަންތައްތަކުގައި
 ( ހޭދަކުރަންޖެހޭ

 2  
 ބާއްވަންެޖހޭ އަދި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތަްއތަކުގައިބައްދަލުވުން  1 ންމަހަކު އާންމުކޮށް ކޮންމެ ތިން )ލޯ 

 (ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންެވސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ގޮތުން 
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 އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  ހިރާސް މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ  4.5

ހިރާސް ބިނާވެފައިވާނީ ނިންމުްނަތއް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނުކުމެާދނެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ 
 އުނދަގޫަކމާއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށެވެ.ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ބިނާވެފައިވާނީ ިނންމުންތައް ނިންމުމުގެ 

 ތައް ސިފަ  #

އް ނުިނންމުމުގެ ސަބަބުްނ ންތަސަބަބުން ނުވަތަ ނިންަމންޖެހޭ ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ނިންމުހައި ) 1 
ނިންމުްނތައް ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި އޭގެ  ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

ނިންމުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާުތތަކެއްގެ މައްޗަށް 
 (ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންަމންެޖހުން

 2 ްނ މުމުގެ ަސބަބުއް ުނނިންްނތަސަބަބުން ނުވަތަ ނިންމަންެޖހޭ ނިންމުންަތކުގެ ނިންމާ ނިންމު މޮޑެރޭޓް )-ހައި 
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްޓަރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް ވަކި 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ނޭދެވޭ 
އެފަދަ ކަންކަމަކީ ސަުރކާރުން  އަސަރެއްކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދުރު މުސްތަޤްބަލަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް

ނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައިވުން. އަދި  ނުޑދަ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގަިއ ބައެއް ހާލަތްތަކުގަިއ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޢުލޫމާތު 

ކި ދާިއރާއެއްގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މަްއޗަށް ހޯދަންޖެހުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، އާންމުކޮށް ހަމައެކަނި ވަ
 (ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންަމންެޖހުން

މުމުގެ ސަބަުބްނ ްއ ނުިނންންތަސަބަބުން ނުވަތަ ިނންމަންޖެޭހ ނިންމުންތަކުެގ ނިންމާ ިނންމުމޮޑެރޭޓް ) 3
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްޓަރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް ވަކި 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް ނިންމުުމގައި ހަމައެކަނި ވަކި ދާއިރާއެއްގެ 
 (މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހން

 

ލެވެލް  2 މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު އުފައްދާފައިވާ ތަންތަން ބަހާލެވިފައިވާސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  5މަތީގައިވާ 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

CL-MGT 4.6 ްެތަފްޞ ލްް އިތ ރ ް ތަކ ގެްސިފަް ލެވެލްތަކާއިް ގްރޫޕްގ 

 ސިފަތަކުގެ ތަފްސީލް  ލެވެލް 

 1ލެވެލް 
  ުހިންގުމުގެ ހައި. މިގޮތުން  – )އޮޮޓނޮީމ(މުސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ކަންކަން ބަލައި ނިންމުމުގެ ބާރ

ނިޒާމާބެހޭގޮތުްނނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ 
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ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ގޮުތންނާއި މުއާމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަިމއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުެގ 
 އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން.

 ާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަުބން މުޅި ގައުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހންގުމުެގ ކުރާ މަސައްކަތްތަކ
 ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރުން.

 ެޓެކްނިކަލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަލް، ހުްނނަންޖެހޭ ކިބައިގައި މެންބަރުންގ 
ކްރިޓިކަލް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް

 ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފަިއވުން.
  ް1މަހަކު ހައި. މިގޮތުން އާންމުކޮށް  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓ 

 ބައްަދުލވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަްނތައްތަކުގައި  ވަންޖެޭހ އަދިބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިަނ ބައްދަުލވުން ބާއް
ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ބަިއވެރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ގޮތުން 

 ހޭދަކުރަންޖެހުން.
 ިނިންމާ  ހައި. –ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  މަސައްކަތުގެ އަދި ހިާރސް ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައ

ދަުއލަތުެގ އް ުނނިންމުމުގެ ސަބަބުން ންތަސަަބބުން ނުަވަތ ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތަކުގެ ނިންމު
ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންަތްއ އޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

ުތތަކެއްގެ ނިންމުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާ
 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންމަންޖެހުން.

 2ލެވެލް 
 ުމޮޑެރޭޓް. މިގޮތުން  – )އޮޓޮނޮމީ(ސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ކަންކަން ބަލައި ނިންމުމުގެ ބާރު މ

ހިންގުމުގެ ނިޒާމާެބހޭގޮތުްނނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެޭހ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ 
ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ޮގތުންނާއި މުާއމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮުތން ސަރުކާރުގެ ލަފައާއެއްގޮތަށް ކަންކަްނ 

 ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން.
 ަތްތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ވަކި ސިނާއަތަކަްށ ނުވަތަ ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކ

 ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވުން.
 ެޓެކްނިކަލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަލް، ހުްނނަންޖެހޭ ކިބައިގައި މެންބަރުންގ 

ސިގްނިފިކަންޓް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުން.

  ް1މަހަކު ހައި. މިގޮތުން އާންމުކޮށް  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓ 
 ބައްަދުލވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަްނތައްތަކުގައި  ބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިަނ ބައްދަުލވުން ބާއްވަންޖެޭހ އަދި

ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ބަިއވެރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ގޮތުން 
 ހޭދަކުރަންޖެހުން.

 ިނިންާމ މޮޑެރޭޓް. -ހައި –ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  މަސައްކަތުގެ އަދި ހިރާސް ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައ
މުމުގެ ސަަބބުން ަވިކ އް ނުނިންންތަަސބަބުްނ ނުވަަތ ނިންމަންޖެޭހ ނިންމު ންތަކުގެ ނިންމު
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ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްަޓރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް 
ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ނޭދެވޭ 

ސަރެއްކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދުރު މުސްތަޤްބަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަދަ ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުްނ އަ
ނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައިވުން. އަދި  ނޑުދަ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

މާުތ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބައެއް ހާލަްތތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޢުލޫ
ހޯދަންޖެހުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، އާންމުކޮށް ހަމައެކަިނ ވަިކ ދާއިރާއެއްގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ 

  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންމަންޖެހުން.

 3ލެވެލް 
 ުމިގޮުތން ހިންގުމުެގ ލޯ.  – )އޮޮޓނޮީމ(ސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ކަންކަން ބަލައި ނިންމުމުގެ ބާރު މ

ނިޒާމާބެހޭގޮތުްނނާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ޢިޖުރާތުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި މުއާަމލާތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަމިްއލައަށް ސަރުކާރުން ކަ

 .ހުދޫދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ިނންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުން
 ައްކަތްތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ސަރުކާރުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ގުޅިފައިވުން.ކުރާ މަސ 
 ެޓެކްނިކަލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަލް، ހުްނނަންޖެހޭ ކިބައިގައި މެންބަރުންގ 

މޮޑެރޭޓް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހިންގުުމެގ  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.

  ްން މަހަކުލޯ. މިގޮތުން ާއންމުކޮށް ކޮންމެ ތިން  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓ 
މެމްބަރުން ޢަމަލީ  ކަްނތައްތަކުގައިބާއްވަންޖެހޭ ައދި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ބައްދަލުވުން  1

 ވުމާއެކު ބައްދަލުުވމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުން.ގޮތުން ބައިވެރި
 ިމޮޑެރޭޓް. މިގޮތުްނ  –ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  މަސައްކަތުގެ އަދި ހިާރސް ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައ

އް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން ވަިކ ންތަނިންމަންޖެހޭ ިނންމުސަަބބުން ނުވަތަ ންތަކުގެ ނިންމާ ނިންމު
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްަޓރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހަމައެކަނި ވަކި ދާއިރާއެއްގެ 
  އްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހން.މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މަ

 

 (CL-ADV)  މަޖިލިސްތައްް/ކައ ންސިލް/ކޮމިޓ /ބޯޑ  އެޑްވައިޒަރ  .5

CL-ADV ްއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދާފައިވާ ނުވަތަ ނީ ޤާނޫނަކުްނ އުފައްނޭގައި ހިމެގްރޫޕ
  ބޯޑު/ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކެވެ.އުފައްދާފައިވާ އެޑްވައިޒަރީ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަޓީސް އާއި މައުލޫމާތު އަދި ތަންތަނަކީ  އެޑްވައިޒަރީ ނޑުތައް ކަ އުސޫލުަތކާއި މިންގަ
ނޑައަޅާފައިވާ  ރުންނަކީ އެކިއެކި ންބަމެތަންތަނުގެ ޒަރީ ޑްވައިއެތަންތަެނވެ. އަދި ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ކަ

 ދާއިރާތަކުން ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މާހިރުންނެވެ. 
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ނޑު   ސިފައެވެ. 4ތިރީގައި އެވަނީ އެޑްވައިޒަރީ ތަންތަން ގްރޫޕް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މައިގަ

 މަސައްކަތް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް  5.1

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާ މުހިއްމު  ފޯކަސް ތްމަސައްކަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ބިނާވެފައިވަނީ އެތަނަުކްނ ކުރާ މައިގަ
ނިންމުންތަކުގެ އިމްޕެކްޓް އޮންނަ މިންވަރު މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކަކީ މުޅި ގައުމަށް 

ކްޓްކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަން ނުވަތަ ވަކި ސިނާއަަތކަށް، ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހންގުމުގެ ިނޒާމަށް އިމްޕެ
 ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 ތައް ސިފަ  #

 ތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އިމްޕެކްޓްކުރާއުމަށް ނުވަތަ ދައުލަގަ މުޅި 1

 ރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސެކްޓަސިނާއަތަކަށް ވަކި  2

 މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމްޕީޓެންސީތައް  5.2

ނޑައެޅުމުގެ ކޮމްޕީޓެންސީތަހުންނަްނޖެހޭ މެނޭޖީރިއަލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކިބައިގައި މެންބަރުންގެ  އް ކަ
ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިްލކަން ވަޒަންކުރުން 

  ހިމެނެއެވެ.

 ތައް ސިފަ  #

 )ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ާހސިލްކޮށްފައިވުން( ކްރިޓިކަލް 1 

 2  )ފާހަގަކޮްށލެވޭ ާދއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ( ސިގްނިފިކަންޓް 

 

 މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް  5.3

ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތާއި ދޭންޖެހޭނެ ކޮށްހަވާލު
 ގެ /ކޮމިޓީ/ކައުންސިލް/މަޖިލިސްބޯޑުކޮމިޓްމެންޓްތައް ތަާފތުވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އާންމުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑެކެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދަކީ     ޭބނުްނކުރެވިދާނެ މިންގަ

 ތައް ސިފަ  #

ބައްދަލުވުަމްށ ހުށަހެޅޭ  ބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްދަލުުވްނ ބާއްވަންޖެހޭ އަދި 1މަހަކު އާންމުކޮށް ހައި ) 1 
ވަގުތު ވުމާއެކު ބައްދަުލވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަަމީލ ގޮތުން  ކަންތައްތަކުގައި
 (ހޭދަކުރަންޖެހޭ
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 2  
ާބއްވަންޖެހޭ އަދި ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅޭ ބައްދަލުވުން  1 ންމަހަކުއާންމުކޮށް ކޮންމެ ިތްނ ) ލޯ 

ވުމާއެކު ބައްދަުލވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ބައިވެރިމެމްބަރުން ޢަަމީލ ގޮތުން  ކަންތައްތަކުގައި
 (ހޭދަކުރަންޖެހޭ

 މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސް އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީ   5.4

ހިރާސް ބިނާވެފައިވާނީ ނިންމުްނަތއް ނިންމުމުގެ ސަަބބުން ނުކުމެާދނެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށެެވ. އަދި މަސައްކަތުގެ 
 ޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށެވެ.ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ބިނާވެފައިވާނީ ިނންމުންތައް ނިންމުމުގެ އުނދަގޫަކމާއި ބަލަން

 ތައް ސިފަ  #

ަދއުލަތުގެ އް ނުނިންމުމުގެ ސަަބބުން ންތަސަަބބުން ނުވަތަ ިނންމަންޖެހޭ ނިންމު ްނތަކުގެ ހައި )ނިންމާ ނިންމު 1 
ނިްނމުމުގައި ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް އޭގެ  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ 
 (ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެހުން 

 2 މުމުގެ ސަަބުބން ވަކި އް ުނނިންންތަސަބަބުން ނުަވތަ ނިންަމންޖެހޭ ިނންމުންތަކުގެ މޮޑެރޭޓް )ނިންމާ ިނންމު 
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީާޖ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްޓަރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮުތން. އަދި ނިންުމންތައް ިންނމުމުގައި ހަމައެކަނި ވަކި ާދއިރާއެއްގެ 
 (މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހން

 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ލެވެލް  2 ސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެޑްވައިޒަރީ ތަންތަން ބަާހެލވިފައިވާ 4މަތީގައިވާ 

5.5 ްCL-ADVްްެތަފްޞ ލްް ތަކ ގެްސިފަް ލެވެލްތަކާއިް ގްރޫޕްގ 

 ސިފަތަކުގެ ތަފްސީލް  ލެވެލް 

ހައްސާސް ކަންތައްތަކުގަިއ ގަވަރނަންސް، އިޤްތިޞާީދ، އިްޖތިމާޢީ ނުވަތަ މާލީ ަކންތައްތައްަފދަ   1ލެވެލް 
ލަފާދޭ ތަންތަން. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ގައުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 

 އިމްޕެކްޓްކުރުން.
  މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުްނނަންޖެހޭ މެނޭޖީރިއަްލ، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަްލ

ކްރިޓިކަލް. މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 ސްޕެޝަލައިޒްޑް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފަިއވުން. 

  ް1މަހަކު ހައި. މިޮގތުން އާންމުކޮށް  –މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތާިއ ކޮމިޓްމެންޓ 
 ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އްވަންޖެހޭ އަދިބައްދަލުވުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްދަލުުވން ބާ
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ވުމާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުުތ ބައިެވރިމެމްބަރުން ޢަމަލީ ގޮުތން 
 ހޭދަކުރަންޖެހުން. 

  ީނިންމާ  ހައި. –މަސައްކަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހިރާސް އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓ
ދައުލަުތެގ އް ނުިނންމުމުގެ ސަބަބުްނ ްނތަަސބަބުްނ ނުވަތަ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުކުގެ ންތަނިންމު

ނޭދެޭވ ނަތީޖާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަުތ އޮތުން. އަދި ނިންުމންތަްއ އޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް 
ކެްއެގ ނިންމުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަށައިގެންވާ މާހައުަލށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މަުޢލޫމާތުތަ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންުމންތައް ނިންމަންޖެހުން.

ގަވަރނަންސް، އިޤްތިޞާީދ، އިްޖތިމާޢީ ނުވަތަ މާލީ ަކންތައްތައްަފދަ ހައްސާސް ކަންތައްތަކުގަިއ   2ލެވެލް 
ލަފާދޭ ތަންަތން. އަދި އެފަދަ ަލފާ ވަކި ސިނާއަތަކަށް ނުވަތަ ސެކްޓަރއަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ 

 ފޯކަސް ކުރެވިފައިވުން.ކަމަކަށް 
 ެޓެކްނިކަލް  އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މެނޭޖީރިއަްލ، ހުްނނަންޖެހޭ ކިބައިގައި މެންބަރުންގ 

ސިގްނިފިކަންޓް. މިގޮތުން ހަާވލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  – ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުން. 

 ްން މަހަކުލޯ. މިގޮތުން އާންމުކޮށް ކޮންމެ ތިން  –ދޭންޖެހޭ ވަގުތާއި ކޮމިޓްމެންޓް  މަސައްކަތަށ 
މެމްބަރުން ޢަމަީލ  ބާއްވަންޖެހޭ އަދި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުގައިބައްދަލުވުން  1

 ން. ވުމާއެކު ބައްދަލުުވމުގެ އިތުރުންވެސް އެކަންކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހުބައިވެރިގޮތުން 
 ިމޮޑެރޭޓް. މިގޮތުން  –ކޮމްޕްލެކްސިޓީ  މަސައްކަތުގެ އަދި ހިާރސް ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައ

މުމުގެ ސަބަބުން ވަކި އް ނުނިންންތަސަބަުބން ނުވަތަ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމު ންތަކުގެ ނިންމާ ނިންމު
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ  ނުވަތަ ވަކި ސެކްަޓރ އަކަށްސިނާއަތަކަށް 

ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އަދި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހަމައެކަނި ވަކި ދާއިރާއެއްގެ 
 މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ނިންމުންތައް ިނންމަންޖެުހން.

 

 

 


