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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ތެލަސީމިއާ ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

.2

)ހ(

ނ
ވ ަ
ރމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަ 16
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2012ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކު ު
ގ
ދން ެ
ރމަށާއި ،ތެލެސީމިއާ ކު ި
ދށުން ،ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކު ު
އ )ށ( ގެ ަ
މާއްދާގެ )ހ( އާ ި
ރއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ،ތެލެސީމިއާ
ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އަހަ ެ
ފލައި،
ހ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އު ު
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ދިވެ ި
ށ
ތ ް
ގ ނިސްބަ ަ
ބނުންވާ ކުދިން ެ
ނންވާ ފައިސާ އެ ޚިދުމަތަށް ޭ
އެ ޚަރަދުތައް ކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
ބަލައި ،ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކިން ޖަމާކުރެވެމުންދާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކުރާ ތެލެސީމިއާ
ފަންޑު ،ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ
ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަ ަ

)ށ(

ތާރީޚު

މަޤްޞަދު

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ތެލަސީމިއާ ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް

.3

ނންކުރާނެ
ބ ު
ލބޭ ފައިސާ ޭ
މއި ،ފަންޑަށް ި
ލސީމިއާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދު ާ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ތެ ެ
ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ފަންޑަށް ފައިސާ

އަދަދު1157 :

.4

ޖަމާކުރުން

ފަންޑަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތެލެސީމިއާ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ،
ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާގައި ހުޅުވައިފައިވާ ތެލެސީމިއާ ފަންޑު އެކައުންޓަށެވެ.

.5

ވތުގެ ފައިސާ ،ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ބާ ަ

ޖަމާކުރެވޭނެ
އ
ފައިސާގެ ބާވަތްތަ ް
)ހ(

ތެލެސީމިއާ

ކޮންޓްރޯލް

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި

ރމުގެ
ކު ު

ތެލެސީމިއާއަށް

ދށުން
ަ

ޤާނޫނުގެ

ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރައްޔިތުންގެ

ތެލެސީމިއާ

މަޖިލީހުން

ކޮންމެ

ށ ދޫކުރާ ފައިސާ.
ހމަނައިގެން ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަ ް
އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ި
)ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި
އސާ.
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފަ ި

)ނ(

އ
ނޓްރޯލްކުރުމަށާއި ތެލެސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެހީގެ ގޮތުގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ކޮ ް
ސ
ވތަ އެނޫންވެ ް
ތ ބަޔަކު ،ނު ަ
ވ ަ
ނ މީހަކު ނު ަ
ދިވެހިސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި ް
ޤައުމެއްގެ

ރައްޔިތުންގެ

ތެރެއިން

މީހަކު

ނުވަތަ

ބަޔަކު،

ނުވަތަ

އ
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި

ތ
ފއިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަ ަ
އޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރާ ް
ޖަމާޢަތަކުން ދޭ ފައިސާ.
ފަންޑޑުގެ ޒިންމާ

.6

ނސްޓަރެވެ.
ފަންޑު ހިންގުމަށާއި ފަންޑުގައިވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާއުފުލާނީ މި ި

ނ
އުފުލު ް
ފަންޑުން ފައިސާ
ޚަރަދު ކުރެވޭނެ
އ
ގޮތްތަ ް

.7

)ހ(

ނ،
ލ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯ ް
ތެލެސީމިއާ

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި

ތެލެސީމިއާއަށް

ފަރުވާދިނުމުގެ

ނިޒާމު

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށެވެ.
 .1ތެލެސީމިއާގެ ފަރުވާއަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް.
 .2ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް.
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އ
ހިންގުމަށްޓަކަ ި

އަދަދު1157 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މހައި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް.
 .3ތެލެސީމިއާ ފަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެން ެ
ނ
ދ ް
ނހެން ބަލިތަކުން އެ ކު ި
ތލެސީމިއާ ކުދިން ހުށަހެޅޭ އެހެ ި
 .4ތެލެސީމިއާގެ ސަބަބުން ެ
ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި،

ރާއްޖެއިން

ލިބެން

ނެތް

ވތަކާއި
ފަރު ާ

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.
)ށ(

މވެސް ،ފަންޑަށް ފައިސާ ދޭ
ހން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ ެ
ފަރާތްތަކުން ،ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ފައިސާ ދީފައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވޭނީ
ހަމައެކަނި އެކަމަކަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް ފަންޑުން ޚަރަދުތައް ކުރަންވާނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ފުށުނާރާ ގޮތަށެވެ.

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ

.8

)ހ(

ނ
ހިމެނު ް

މ އަހަރަކު ،ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮން ެ
އެ ބަޖެޓު މެދުވެރިކޮށް ،ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ތެލަސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް،
ޒ
މށް ލަފާކުރާ ،އަދި ފަންޑުން ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އަންދާ ީ
ފަންޑަށް ލިބޭނެކަ ަ
ބަޖެޓެއް މިނިސްޓްރީން
އަދި

މި

ގ
ބަޖެޓު ެ

ވނެއެވެ.
ޒރާއަށް އަށް ފޮނުވަން ާ
ތައްޔާރުކޮށް މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވު ާ
ލ
ތަފުސީ ު

ވނީ،
ހުންނަން ާ

މލީ
ާ

ކމާބެހޭ
ކަން ަ

ވުޒާރާއިން

ޅ
ކަނޑައަ ާ

މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
)ށ(

މ
ނ ެ
މލީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ފޮނުވުމުން ،ކޮ ް
އވާ ބަޖެޓްާ ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަ ި
އަހަރަކުވެސް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފަންޑަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ރ
ޓ ތައްޔާރުކުރާއިރު ،ތެލަސީމިއާ ސެންޓަ ު
ކރާ ލަފާކުރާ ބަޖެ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ު
ނ
ށ ް
ދ ު
ޤނޫނުގެ ަ
ތންފީޒުކުރުމަށާއި ،މި ާ
ޓރޯލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ަ
ހިންގުމަށާއި ،ތެލެސީމިއާ ކޮން ް
ސެންޓަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް
މިންވަރަށް ދެއްވާ ފައިސާއަކީ،

5

ބޭނުންވާ

މި ފަންޑުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޮލި ުއމް48 :

ތެލަސީމިއާ ފަންޑު

އަދަދު1157 :

.9

)ހ(

ކޮމެޓީ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ
ޓކައި "ތެލެސީމިއާ ފަންޑު ކޮމެޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް
ފަންޑު ބަލަހައްޓައި ހިންގުމަށް ަ

އުފެއްދުމާއި،

އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.

އެ ކޮމިޓީ
އެކުލަވައިލުން
)ށ(

ނ
އށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާ ީ
ކމެޓީ އެކުލަވައިލައި ،އެ ކޮމެޓީ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޮ
މިނިސްޓަރު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

)ނ(

އވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ،
ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ،އެ ް
ވނެއެވެ.
ރންނަން އަންގަން ާ
ދވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަ ު
ގެނައި ބަދަލު ) 10ދިހައެއް( ު

)ރ(

ކޮމެޓީއަށް އެންމެ މަދުވެގެން ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ) 5ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ.

އެންމެ ގިނަވެގެން

މންބަރުންނެވެ.
ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ) 7ހަތެއް( ެ
ކޮމެޓީގެ

.10

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި
އ
ބާރުތަ ް
)ހ(

ފަންޑަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން.

)ށ(

މށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަ ަ
މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

)ނ(

އޔާރުކުރުން.
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބަޖެޓް ތަ ް

)ރ(

ފަންޑަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި ،ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،އެ ކަންކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

)ބ(

މއް ކުރުމަށްޓަކައި އެ އިރަކަށް
ކޮމެޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭކަ ެ
ނނީ ލަފާ ހޯދުން.
ބޭނުންވާ ފަ ް

6

ވޮލި ުއމް48 :

ކޮމެޓީ

އަދަދު1157 :

.11

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މނައިގެންނެވެ.
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހި ަ
ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލާންވާނީ ތިރީގަ ި

ތ
އެކުލެވިގެންވާ ގޮ ް
)ހ(

މިނިސްޓަރ ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާ.

)ށ(

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ ) 2ދޭއް( މުވައްޒަފުން.

)ނ(

ނ
މިނިސްޓްރީ ) 3ތިނެއް( މުވައްޒަފުން) .މީގެ ތެރެއިން ) 1އެކެއް( މުވައްޒަފު ވާންވާ ީ
ބހޭ މުވައްޒަފަކަށެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ކަންކަމާ ެ

)ރ(
ކޮމެޓީގެ

.12

ޗެއަރޕަރސަނާއި

ނަރުހެއް.

ރތެވެ .ކޮމެޓީގެ ވައިސް
ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކީ މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބުނެފައިވާ ފަ ާ
ނގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ޗެއަރޕަރސަން ކަނޑައަޅާނީ ،ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ަ

ވައިސް
ޗެއަރޕަރސަން
ކޮމެޓީގެ

.13

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީއެވެ.

ޗެއަރޕަރސަންގެ
ޒިންމާތައް
)ހ(
)ށ(

ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
ކޮމެޓީގެ

އަދާކުރުމަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު

މަގުފަހިކޮށްދީ،

އެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
)ނ(
)ރ(

ކރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެ ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
ތންފީޒު ު
ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ަ
ކޮމެޓީން

ތ
ނުވަ ަ

މި

އދުގެ
ގަވާ ި

ދަށުން

ޗެއަރޕަރސަންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގައި

ރންޖެހޭ ކަމެއްކުރުން.
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކު ަ
ކޮމެޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕަރސަންގެ
ޒިންމާ

.14

ތ
ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ނުވަ ަ
ނވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިު ،

7

އަދަދު1157 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެވެ.
ކޮމެޓީގެ

.15

ކގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަ ު

މެންބަރުންގެ
ޒިންމާތައް
)ހ(

ނވީ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން.
މަޤްބޫލު އުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެ ު

)ށ(

ނ ،ކޮމެޓީން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
މަޤުބޫލު އުޛުރެއް ދިމާވެގެންނޫ ީ

)ނ(

ގ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި،
ރ ،ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ތިމާ ެ
ބން އެއްކިބާވެހު ެ
ޒާތީ ތަޢައްޞު ު
އިންސާފުވެރިވުމާއި ،ފަރުވާތެރިވުން.

މެންބަރުންގެ

.16

)ހ(

ދައުރު

ކޮމެޓީއަށް

ޢައްޔަނު

ކުރެވޭ

މެންބަރަކު،

މަޤާމުގައި

ދެމިހުންނާނީ

އެ

ކ
ނބަރަ ު
މެ ް

ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
)ށ(

އެލަވަންސް

.17

މަޤާމު ހުސްވުން

.18

ވދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެމްބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ި
ށ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބރުންނަށް ،ހާޒިރުވާ ޖަލްސާތަކަ ް
ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މެން ަ

ނބަރެއްގެ މަޤާމު
ވރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މެ ް
ލތެއް މެދު ެ
ތތަކުގެ ތެރެއިން ހާ ަ
ހލަ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ
ހުސްވާނެއެވެ.
)ހ(

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން.

)ށ(

މަރުވުން.

)ނ(

އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރި ފަރާތުން އެ މެންބަރަކު ކޮމެޓީން ވަކިކުރުން.

)ރ(

އެ މެންބަރަކު މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން.
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.19

ވަކިކުރުން

ކޮމެޓީގެ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މެންބަރުން ވަކިކުރާނީ މިނިސްޓަރ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ހަވާލުވެ
ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.

.20

ސެކްރެޓޭރިއަޓް

ކޮމެޓީގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިންނެވެ .އެގޮތުން
ދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.
ރތުން އަ ާ
ތިރީގައި މިވަނީ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަ ާ
)ހ(

ތޒާމްކުރުމާއި ،އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިން ި
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

)ނ(

ކށް ދިނުން.
ތތަ ަ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަންތައްތަކާ ެ

)ރ(

ރ
ހ ީ
ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަންޑު ހިނގިގޮތުގެ އަ ަ
މންޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް
ރިޕޯޓާއި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓް ަ
ނ
މޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެލޭ ެ
ކށް ގަވާއިދު ހަ ަ
ލން ބޭނުންވާ ފަރާތަ ަ
ހުށަހެޅުމާއި ،ރިޕޯޓްތައް ބަ ަ
އިންތިޒާމް ފަހިކޮށްދިނުން.

ކޮމެޓީގެ

.21

)ހ(

ރ ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ގން އަހަރަކު ) 4ހަތަރެއް( ފަހަ ު
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ،މަދުވެ ެ

އ
ބައްދަލުވުންތަ ް
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،

ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން

ޗެއަރޕަސަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ހުށަހަޅާ
ނތައް ވެސް
ނބަރަކު އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އިތުރު ބައްދަލުވު ް
މ ް
ކަމަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ެ
ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ކޮމެޓީގެ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ދ
ޤާނޫނީ އަދަ ު

.22

ނބަރުން
ނބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެ ް
ނ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތި ް
ވ ީ
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް ޭ
ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.
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.23

)ހ(

މެންބަރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވ
ބނުން ާ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޭ
މ ް
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށު ަ
މށްފަހު،
ޓ ބެލު ަ
ފނަރަ( މިނި ް
ނވެއްޖެ ނަމަ ،އިތުރު ަ ) 15
ރން ހާޒިރު ު
އަދަދަށް މެންބަ ު

ހާޒިރުނުވުން

ރވިދާނެއެވެ.
ޗެއަރޕަސަން ކަނޑައަޅާ އެހެން ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކު ެ
)ށ(

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ،
ށ
ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާރސަނަ ް
ޓށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ،ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެ ަ

)ނ(

ގ
ނ ެ
ގން ) 3ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު ނުވުމާއި ،މެންބަރު ް
އނެތި ވިދިވިދި ެ
މަޤުބޫލު ސަބަބެ ް
ނމަ،
އެހީތެރިކަން ކޮމެޓީއަށް ނުލިބޭ ަ

ނ
ޗެއަރޕަސަން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މެންބަރުން ާ

މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ކޮމެޓީން ކަމެއް

.24

)ހ(

ނިންމުމާއި،

ގ
ނމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުން ެ
ކޮމެޓީގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނި ް
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވޯޓް ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ ،ކާސްޓިންގ ވޯޓް

ޔައުމިއްޔާ

ދިނުމުގެ ބާރު ޗެއަރޕަރސަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ބެލެހެއްޓު ް
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،

އާންމު

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން

ހ
ވ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ހުރި ާ
ތ ބަލާނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ެ
މ ޯ
މންތައް ނިން ޭ
ކޮމެޓީން ނިން ު
ޤންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
)ނ(

ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ލިޔުމުގައި ،ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކޮމެޓީގެ ނިންމާ ނިންމުމެއް ޞައްޙަކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ސޮއިކޮށް ،އެ ލިޔުމުގައި ،މޯލްޑިވިއަން
ބްލަޑްސަރވިސަސްގެ ސިއްކަ އޮތުމުންނެވެ.
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)ބ(

ކޮމިޓީގައި

ވޯޓު

މައްސަލައަކަށް
)ޅ(

ދެވޭނީ

އަތްމައްޗަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހިއްލައިގެންނެވެ.

ކޮންމެ

މެންބަރަކަށް

ނ
ދެވޭ ީ

) 1އެކެއް( ވޯޓެވެ.

ދ
ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ވަކިވަކިން ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަ ި
އ ،ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމުގަ ި

ސިއްރު

.25

)ހ(

ނ
ހިފެހެއްޓު ް

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ،މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި
ރތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި ،ތިންވަނަ ފަ ާ

)ށ(

ރ
ނވަތަ އެ މެންބަރެއް އަދާކު ާ
ޢލޫމާތެއްގެ ު
ރކަށް ލިބިފައިވާ މަ ު
މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަ ަ
ށ
ކ ް
ހން މީހަ ަ
އށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ެ
ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލަ ަ
ނކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބނު ް
މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޭ

ކޮމެޓީގެ

.26

ޔކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައި ބަ ާ
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރި ާ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ރިޔާސަތު
)ހ(

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން

)ށ(

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެވެ.

)ނ(

ގ
ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނާއި ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުން ެ
ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރެކެވެ.

ކޮމެޓީގެ
ލިޔެކިޔުންތައް
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

.27

ނ
ޑއާއި ނިންމުންތަކާއި ކޮމެޓީ ް
ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެން ާ
ނ
ކ ް
ވސް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ ު
ތައްޔާރުކުރާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މިނޫން ެ
ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ރެކޯޑު ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން މޯލްޑިވިއަން

ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

11

ވޮލި ުއމް48 :

ކޮމެޓީގެ

އަދަދު1157 :

ކޮމެޓީގެ

.28

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެޖެންޑާ

ކަނޑައަޅާނީ

ކޮމެޓީގެ

މަޝްވަރާގެ

ނ
މަތި ް

ޗެއަރޕަރސަނެވެ.

އެޖެންޑާ
ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް
ތެލެސީމިއާ

.29

)ހ(

ފަންޑުން

ތެލެސީމިއާ

ފަންޑުން

ވސް
އެއް ެ

ޚަރަދެއް

ކުރެވޭނީ،

އެ

ޚަރަދެއް

ކުރުމަށް

ނ
ކޮމެޓީ ް

ނިންމުމުންނެވެ.

ޚަރަދުކުރުމުގެ
ހުއްދަ

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮމެޓީން ނިންމުމުން ،އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ
މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ ޑިރެކްޓަރ
ބލަޑް ސަރވިސަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ޖެނެރަލް ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން ް
އެންމެ އިސް ވެރިޔަކާއި ދެ މީހުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދައިގައި ސޮއިކޮށް ،މިނިސްޓަރަށް
ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓަރު

)ނ(
ފަންޑުން

.30

ޚަރަދުކުރަން

އެ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުންނެވެ.
ވއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން
ކންކަން މޯލްޑި ި
ތެލެސީމިއާ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަ
އވެ.
ތައްޔާރުކުރާ އަހަރީ ބަޖެޓް ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިފައި އޮންނަންވާނެ ެ

ބޭނުންވާ ކަންތައް
އަހަރީ ބަޖެޓް
ނ
ޕްލޭނުގައި ހިމެނު ް
އަހަރީ ރިޕޯޓު

.31

ތައްޔާރުކުރުމާއި،

މިލާދީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ،އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތް
އެކުލެވޭ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓު އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓު
އާންމުކުރުން
އެހެނިހެން
އ
ކަންތައްތަ ް

.32

ޖ ނަމަ،
ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއް ެ
ތފާޤުން ނުވަތަ
ކ މެންބަރުންގެ އިއް ި
ގ މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެ ު
މޓީ ެ
އެ ކަމެއް ނިންމާނީ ކޮ ެ
ތކަށެވެ.
އަޣުލަބިއްޔަތުން އެއްބަސްވާ ގޮ ަ
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.33

ކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

)ހ( މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގޒެޓުގައި
ނ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެ
ރން ފަށާ ީ
ބނެފައިވާ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކު ަ
ގ )ހ( ގައި ު
)ށ( މި މާއްދާ ެ
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މާނަކުރުން

.34

)ހ(

ލ
ނބަރު ) 4/2012ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯ ް
އ ވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
""ކޮމެޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ "ތެލެސީމިއާ
ފަންޑު ކޮމެޓީ" އަށެވެ.

)ށ(

ނޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮނޯޕަތީސް
"ސެންޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ތެލަސީމީއާ އެ ް
ސެންޓަރަށެވެ.

)ނ(

މ
"މިނިސްޓަރ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިން ާ
އެ ވަގުތަކު އުފުލާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

)ރ(

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ
އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ބ(

ނ ލޭ ހޯދުމާއި ،ރައްކައުކުރުމުގެ
"މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަ ީ
ބހޭ މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ
މ ެ
ތކަށް ފަރުވާކޮށް ،މި ކަންކަ ާ
ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ލޭގެ ބަލި ަ
އިދާރާއަށެވެ.
.................................................
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