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 މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް   

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ 

   

 ތެލަސީމިއާ ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

 

ަވަނ  16ގެ  )ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުުރމުގެ ޤާނޫނު( 2012/4މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

ތެލެސީމިއާ ކުިދންެގ  ،ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުުރމަށާއި، ންގެ ަދށު )ށ(އާިއ ) ހ(މާއްދާގެ 

ތެލެސީމިއާ  ،ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އަހަެރއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން

 ،ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުުފލައި

އް ކޮށްދިނުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ އެ ޚިދުމަތަށް ޭބނުންވާ ކުދިންެގ ނިސްބަަތްށ އެ ޚަރަދުތަ

ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކިން ޖަމާކުރެވެމުންދާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކުރާ ތެލެސީމިއާ  ،ބަލައި

ވަނަ  23ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ ، ފަންޑު

 އްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ  ގަވާއިދެކެވެ. މާ

 .އެވެ" ޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުފަންތެލަސީމިއާ " ކިޔާނީގަވާއިދަށް  މި (ށ)  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރީޚު

 ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ގަވާއިދަށް މި   .2

  ފެށިގެްނނެވެ.ދުވަހުން

ތެެލސީމިއާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުާމއި، ފަންޑަށް ިލބޭ ފައިސާ ޭބުނންކުރާނެ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .3 ދުޞަމަޤް

 .ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ
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ފަންޑަށް ފައިސާ  

 ޖަމާކުރުން

 ޖަމާކުރާނީ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތެލެސީމިއާ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ 5މި ގަވާއިދުގެ   .4

 ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާގައި ހުޅުވައިފައިވާ ތެލެސީމިއާ ފަންޑު އެކައުންޓަށެވެ. 

ފަންޑަށް 

ޖަމާކުރެވޭނެ 

 ފައިސާގެ ބާވަތްތައް 

 .އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ފައިސާ، ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ  .5

ޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުުރމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ދިވެހިރާއް (ހ)  

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި ތެލެސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ 

 .އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ިހމަނައިގެން ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަްށ ދޫކުރާ ފައިސާ

ސަރުކާރަށް ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ދިވެހި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި (ށ)  

 .އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފަިއސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ކޮްނޓްރޯލްކުރުމަށާއި ތެލެސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެހީގެ ގޮތުގަިއ  (ނ)  

ނުަވތަ އެނޫންވެްސ  ،ދިވެހިސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ މީހަކު ނުަވަތ ބަޔަކު

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،އުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުޤަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަަތ 

 .ޖަމާޢަތަކުން ދޭ ފައިސާ

ފަންޑޑުގެ ޒިންމާ 

 އުފުލުން 

  މިިނސްޓަރެވެ. މާއުފުލާނީއިސާއަށް ޒިންފަންޑު ހިންގުމަށާއި ފަންޑުގައިވާ ފަ  .6

ފަންޑުން ފައިސާ 

ޚަރަދު ކުރެވޭނެ 

 ގޮތްތައް 

 ،ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯްލ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ޚަރަދުކުރަންވާނީފައިސާ  ފަންޑުން (ހ)  .7

ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި ތެލެސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކަިއ 

 .ންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށެވެއަ

 .ކުރުމަށްނުތެލެސީމިއާގެ ފަރުވާއަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީ .1

 .ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް .2
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 .ލަތްތައް ހޯދުމަށްސީވަ ހައިތެލެސީމިއާ ފަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ  .3

ސީމިއާ ކުދިން ހުށަހެޅޭ އެހެިނހެން ބަލިތަކުން އެ ކުިދްނ ތެލެސީމިއާގެ ސަބަބުން ެތލެ .4

ނެތް ފަރުާވތަކާއި އެހީތެރިކަްނ  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެއިން ލިބެން

 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ފަންޑަށް ފައިސާ ދޭ  ،ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް )ހ(މި މާއްދާގެ  (ށ) 

ކުރުމަށް ފައިސާ ދީފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ފަރާތްތަކުން، ވަކިކަމެއް 

 .ހަމައެކަނި އެކަމަކަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް ފަންޑުން ޚަރަދުތައް ކުރަންވާނީ  (ނ)   

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ފުށުނާރާ ގޮތަށެވެ.

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ 

 ހިމެނުން 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންެމ އަހަރަކު، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު،  (ހ)  .8

، އެ ބަޖެޓު މެދުވެރިކޮށް، ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ތެލަސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް

ގެ އަންދާީޒ އަދި ފަންޑުން ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަންތައްތަކު، ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަަމށްފަންޑަށް 

ފޮނުވަންާވނެއެވެ.  އަށް މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވުާޒރާއަށްތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީން  ބަޖެޓެއް 

ާމލީ ކަންަކމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަާޅ  ،އަދި މި ބަޖެޓުެގ ތަފުސީުލ ހުންނަންާވނީ

 މިންގަނޑުތަކަށެވެ. 

ކޮްނެމ  ،ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ފޮނުވުމުންކަމާާމލީ ކަން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފަިއވާ ބަޖެޓް (ށ) 

 އަހަރަކުވެސް  އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފަންޑަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ތެލަސީމިއާ ސެންޓަުރ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ލަފާކުރާ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކުރާއިރު (ނ)   

ަތންފީޒުކުރުމަށާއި، މި ާޤނޫނުގެ ަދުށްނ ތެލެސީމިއާ ކޮންްޓރޯލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ،ހިންގުމަށާއި

ސެންޓަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް  ބޭނުންވާ 

 މި ފަންޑުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.     ،މިންވަރަށް ދެއްވާ ފައިސާއަކީ
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ތެލަސީމިއާ ފަންޑު 

 ކޮމެޓީ

   އުފެއްދުމާއި، 

މިޓީ އެ ކޮ

 ވައިލުންއެކުލަ

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ހ)   .9

ފަންޑު ބަލަހައްޓައި ހިންގުމަށްަޓކައި "ތެލެސީމިއާ ފަންޑު ކޮމެޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް 

 އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.

 އެ ކޮމެޓީައށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ ، ދަށުން ޮކމެޓީ އެކުލަވައިލައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ށ)  

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. މިނިސްޓަރު

ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަަމ،  (ނ)  

 (ދިހައެއް) ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަުރންނަން އަންގަންާވނެއެވެ. 10ދަލު ގެނައި ބަ

  (ފަހެއް) މެންބަރުންނެވެ.  އެންމެ ގިނަވެގެން 5ކޮމެޓީއަށް އެންމެ މަދުވެގެން ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ  )ރ(  

 (ހަތެއް) ެމންބަރުންނެވެ. 7 ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ

ކޮމެޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި  

 އް ބާރުތަ

 ވަނީއެވެ.މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި   .10

 ފަންޑަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުްނ. (ހ)  

ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަަމށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 7މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 .ގައި ބަޔާންކުރާ ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކުރުން )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 8ދުގެ މި ގަވާއި (ނ)  

ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން  ،ފަންޑަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި (ރ)  

 ގޮތެއް ނިންމުން. އެ ކަންކަމަށް ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ތެއް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭކަެމއް ކުރުމަށްޓަކައި އެ އިރަކަށް ކޮމެޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަ )ބ(  

 ބޭނުންވާ ފަްނނީ ލަފާ ހޯދުން.
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ކޮމެޓީ 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލާންވާނީ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހިަމނައިގެންނެވެ.  .11

 ވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާ. ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ހަ މިނިސްޓަރ (ހ)  

 (ދޭއް) މުވައްޒަފުން. 2މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ  (ށ)  

(އެކެއް) މުވައްޒަފު ވާންވާީނ  1 ތެރެއިން މީގެ((ތިނެއް) މުވައްޒަފުން.  3މިނިސްޓްރީ  (ނ)  

 މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ކަންކަމާެބހޭ މުވައްޒަފަކަށެވެ.

 ނަރުހެއް. )ރ(  

ކޮމެޓީގެ 

ޗެއަރޕަރސަނާއި 

ވައިސް 

 ޗެއަރޕަރސަން 

ގެ ވައިސް ކޮމެޓީވެ. ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބުނެފައިވާ ފަާރތެ 11ނަކީ މި ގަވާއިދުގެ ރސަޕަގެ ޗެއަރކޮމެޓީ  .12

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ަނގާ ގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައިކޮމެޓީ ،ރސަން ކަނޑައަޅާނީޕަޗެއަރ

ކޮމެޓީގެ 

ޗެއަރޕަރސަންގެ 

 ތައްޒިންމާ

 ވަނީއެވެ.މި ރސަންގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޕަގެ ޗެއަރކޮމެޓީ  .13

 .ގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންކޮމެޓީ (ހ)  

ލިއްޔަތުތައް  އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ މަސްއޫގެ މަސްކޮމެޓީ (ށ)  

 .ންއަދާކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރު

 ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒުުކރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެ ކަންކަމަށް  ޖަވާބުދާރީވުން. (ނ)  

ލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އޫރސަންގެ މަސްޕަޗެއަރ ދަށުން ނުވަަތ މި ގަވާިއދުގެ ކޮމެޓީން )ރ(  

 .ކަމެއްކުރުންފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކުަރންޖެހޭ ޅައިކަނޑައަ

ކޮމެޓީގެ ވައިސް 

ޗެއަރޕަރސަންގެ  

 ޒިންމާ

ލަތެއްގައި، ނުވަަތ ހާލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ އޫރސަން އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްޕަ ގެ ޗެއަރކޮމެޓީ  .14

 ލިއްޔަތު އޫލަތެއްގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްހާ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެުނވަތަ ، ލަތެއްގައިހާއުޛުރުވެރިވެއްޖެ 
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 ނެވެ. ރސަޕަގެ ވައިސް ޗެއަރކޮމެޓީވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ 

ކޮމެޓީގެ 

މެންބަރުންގެ 

 ޒިންމާތައް

 ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަުކގެކޮމެޓީގެ   .15

 .ރުވުންޒިހާގެ ޖަލްސާތަކަށް ކޮމެޓީމެުނވީ  އުޛުރެއް ދިމާވެގެން މަޤްބޫލު (ހ)  

  .ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންއޫވާލުކުރާ މަސްހަން ކޮމެޓީ ،މަޤުބޫލު އުޛުރެއް ދިމާވެގެންނޫނީ  (ށ)  

ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ތިމާެގ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި، ، ުބން އެއްކިބާވެހުރެ ޞުޒާތީ ތަޢައް (ނ)  

 ފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން.އިންސާ

މެންބަރުންގެ 

 ރުދައު

އެ މެްނބަރަުކ                މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ، ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މެންބަރަކު (ހ)  .16

 ( ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 5ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދެ ދައުރަށެވެ.ގިނަވެގެން ިވދިވިދިގެން  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެމްބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ (ށ)  

 ހާޒިރުވާ ޖަލްސާތަކަްށ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ަބރުންނަށް، މެންކުރެވޭ ނު ށް ޢައްޔަކޮމެޓީއަ   .17 އެލަވަންސް

އެ މެްނބަރެއްގެ މަޤާމު ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާހލަްތތަކުގެ ތެރެއިން ހާަލތެއް މެދުެވރިވެއްޖެ   .18 މަޤާމު ހުސްވުން

 ހުސްވާނެއެވެ.

 .ހަމަވުން މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު )ހ(  

 މަރުވުން. )ށ(  

 އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރި ފަރާތުން އެ މެންބަރަކު ކޮމެޓީން ވަކިކުރުން. (ނ)  

 އެ މެންބަރަކު މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން. (ރ)  
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މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން

މިނިސްޓަރ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ހަވާލުވެ ރެވޭ މެންބަރުން ވަކިކުރާނީ ކުނު ށް ޢައްޔަކޮމެޓީއަ  .19

 ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.

ކޮމެޓީގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް

އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިންނެވެ. އެގޮތުން ގެ ކޮމެޓީ  .20

 ރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަާރތުން އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.ތިރީގައި މިވަނީ ކޮމެޓީގެ އިދާ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންިތޒާމްކުރުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  )ހ(  

 .ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން ،ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި

 .ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން (ށ)  

 .ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަންތައްތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަަކށް ދިނުން (ނ)  

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަންޑު ހިނގިގޮތުގެ އަަހީރ  3ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  (ރ)  

އެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް  ، ސްޓޭޓްަމންޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްރިޕޯޓާއި ފައިނޭންޝަލް

ން ބެލޭެނ ވާއިދު ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިރިޕޯޓްތައް ބަަލން ބޭނުންވާ ފަރާތަަކށް ގަހުށަހެޅުމާއި، 

  ފަހިކޮށްދިނުން. އިންތިޒާމް

ކޮމެޓީގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. (ހަތަރެއް) ފަހަރު  4އަހަރަކު ެގން ގެ ބައްދަލުވުމެއް، މަދުވެކޮމެޓީ (ހ)  .21

ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން   ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

ޗެއަރޕަސަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ހުށަހަޅާ 

އިތުރު ބައްދަލުވުްނތައް ވެސް  ،ކު އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައިނުވަތަ ެމްނބަރަ ،ކަމަކާ ގުޅިގެން

 ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކޮމެޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޤާނޫނީ އަދަދު 

ގެ މެންބަރުންގެ ތިްނބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެްނބަރުން ކޮމެޓީ ބޭއްޭވނީ  ބައްދަލުވުމެއްގެ ކޮމެޓީ  .22

 ނެވެ.ރުވެ ތިބެގެންހާޒި
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ބައްދަލުވުމަށް 

މެންބަރުން 

 ހާޒިރުނުވުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުަމްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ޭބނުންާވ  (ހ)  .23

މިނިްޓ ބެލުަމށްފަުހ، ) ަފނަރަ( 15އަދަދަށް މެންބަުރން ހާޒިރު ުނވެއްޖެ ނަމަ، އިތުރު 

 ހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުެރވިދާނެއެވެ.ޗެއަރޕަސަން ކަނޑައަޅާ އެހެން ދުވަ

 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ (ށ)  

އެކަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާރސަނަްށ  ކުރިން ގެގަޑިއިރު) އެކެއް( 1ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުން 

 .ގަން ވާނެއެވެނުވަތަ، ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެަޓށް އަން

(ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު ނުވުމާއި، މެންބަރުްނެގ  3މަޤުބޫލު ސަބަބެްއނެތި ވިދިވިދިެގން  (ނ)  

 އެހީތެރިކަން ކޮމެޓީއަށް ނުލިބޭަނމަ،  ޗެއަރޕަސަން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މެންބަރުންނާ 

 މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކޮމެޓީން ކަމެއް 

 ނިންމުމާއި،

ޔައުމިއްޔާ 

 ބެލެހެއްޓުން 

މެންބަރުންެގ  ވާރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިޒިގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިްނމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް ހާކޮމެޓީ (ހ)  .24

ކާސްޓިންގ ވޯޓް  ނަމަ،ލަތެއްގައި ވޯޓް ހަމަހަމަވެއްޖެހާލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޣުއަ

  ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ނަބާރު ޗެއަރޕަރސަ ދިނުމުގެ

ގޮތުން  ންމު  އުސޫލެއްގެއާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

ހުރިާހ  ވާރުެވ ވޯޓުގައި ބައިވެރިޒިނިންުމންތައް ނިންޭމޯތ ބަލާނީ ޖަލްސާއަށް ހާ ކޮމެޓީން

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.

އެ ވަގުތަކު  ނުވަތަކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން  މުގެ ލިޔުމުގައި،ނިންމު ނިންމާކޮމެޓީން  (ނ)   

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށްފައިޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ 

އެ ވަގުތަކު  ނުވަތަކޮމެޓީގެ ނިންމާ ނިންމުމެއް ޞައްޙަކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން  )ރ(  

މޯލްޑިވިއަން  ،އެ ލިޔުމުގައި ،ރާ ފަރާތެއްގެ ސޮއިކޮށްޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު

 .ބްލަޑްސަރވިސަސްގެ ސިއްކަ އޮތުމުންނެވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                               1157  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

11 

ކޮމިޓީގައި ވޯޓު ދެވޭނީ އަތްމައްޗަށް ހިއްލައިގެންނެވެ.  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭީނ  )ބ(  

 .ވޯޓެވެ) އެކެއް( 1މައްސަލައަކަށް    

އަިދ . ޔައުމިއްޔާ ވަކިވަކިން ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ )ޅ(  

 .ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ،ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމުގައި 

ސިއްރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

އި ލޫމާތެއް، މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާޢުމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަ (ހ)  .25

 ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ  ގޮތުން ފިޔަވައި، ތިންވަނަ ފަާރތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އޫމަސް

މެންބަރެއް އަދާކުާރ  ލޫމާތެއްގެ ުނވަތަ އެޢު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަަރކަށް ލިބިފައިވާ މަ (ށ)  

މީހަަކްށ   ނުވަތަ އެެހންކުރުމަށްލުހާސިވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލަައށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޭބނުްނކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު 

 ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައި ބަާޔކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ކޮމެޓީ  .26

 ރސަން ޕަގެ ޗެއަރކޮމެޓީ (ހ)  

 ނެވެ. ރސަ ޕަ ލަތެއްގައި ވައިސް ޗެއަރހާ  ރސަން ނެތްޕައަރގެ ޗެކޮމެޓީ (ށ)  

ެގ ރުވެތިބި މެންބަރުންޒިލަތެއްގައި ހާހާރސަން ނެތް ޕަވައިސް ޗެއަރ ނާއިރސަޕަޗެއަރކޮމެޓީގެ  (ނ)  

 ކުރާ މެންބަރެކެވެ.ނުޢައްޔަ ތެރެއިން

 ގެކޮމެޓީ

 އްލިޔެކިޔުންތަ

 ބެލެހެއްޓުން 

ްނ ކޮމެޓީބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންާޑއާއި ނިންމުންތަކާއި  ރީއާއިހާޒިގެ މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީ   .27

ނޫނާއި ގަވާއިދުތަުކްނ ގާތައްޔާރުކުރާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މިނޫންެވސް 

މޯލްޑިވިއަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން  ،ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ރެކޯޑު

 ވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަން ންބްލަޑް ސަރވިސަސްއި
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ގެ ކޮމެޓީ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

އެޖެންޑާ 

 ގޮތް ކަނޑައަޅާނެ

މަތިްނ  ގެ މަޝްވަރާގެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމެޓީ   .28

 ނެވެ. ރސަޕަޗެއަރ

ތެލެސީމިއާ 

ފަންޑުން 

ޚަރަދުކުރުމުގެ 

 ހުއްދަ

އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކޮމެޓީްނ  ،ދެއް ކުރެވޭނީތެލެސީމިއާ ފަންޑުން އެއްެވސް ޚަރަ (ހ)  .29

 .ނިންމުމުންނެވެ

ކޮމެޓީން ނިންމުމުން، އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ  ޚަރަދުކުރުމަށްގައި ބަޔާންކުރާ  )ހ( މި މާއްދާގެ (ށ)

ސަރވިސަސްގެ ޑިރެކްޓަރ  ލަޑްމޯލްޑިވިއަން ބް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މާލީ މިނިސްޓްރީގެ

ސްގެ ސިވިލް ސަރވި ވާލުވެހުރިހަ ހިންގުމާމޯލްޑިވިއަން ްބލަޑް ސަރވިސަސް  ނުވަތަޖެނެރަލް 

 މިނިސްޓަރަށް ،އެންމެ އިސް ވެރިޔަކާއި ދެ މީހުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދައިގައި ސޮއިކޮށް

 .ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ އެ          މިނިސްޓަރުހުށަހެޅުމުން 

 .ފަރާތުންނެވެ ގެނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްހުށަހަޅާ ރުމަށްޚަރަދުކު ފައިސާ ފަންޑުން (ނ)  

ފަންޑުން 

ޚަރަދުކުރަން 

ބޭނުންވާ ކަންތައް 

އަހަރީ ބަޖެޓް 

 ޕްލޭނުގައި ހިމެނުން 

 އިން  މޯލްޑިިވއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްަކންކަން ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފަންޑުންތެލެސީމިއާ    .30

 .އޮންނަންވާނެެއވެ ފައިނައިހިމަ ގައިނުޕްލޭ ބަޖެޓް އަހަރީ ތައްޔާރުކުރާ

އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ތައްޔާރުކުރުމާއި،  

އެ ރިޕޯޓު 

 އާންމުކުރުން

ރަދު ކުރެވުނު ގޮތް އެ ފައިސާ ޚަ، ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ،މިލާދީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް   .31

 އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓު، އެކުލެވޭ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

އެހެނިހެން 

 ކަންތައްތައް 

 ،ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްެޖ ނަމަ  .32

އެ ކަމެއް ނިންމާނީ ކޮެމޓީެގ މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެުކ މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން ނުވަތަ 

 އްބަސްވާ ގޮަތކަށެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ
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................................................. 

ގަވާއިދު އިޞްލާޙު 

 ކުރުން

އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ  ،(ހ) މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި  .33

 އިޚުތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކާރުގެ ެގޒެޓުގައި (ށ) މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި ުބނެފައިވާ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާީނ ދިވެހި ސަރު  

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯްލ ( 2012/4 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،"ކޮމެޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ" (ހ)  .34 މާނަކުރުން

ގެ ދަށުން އުފައްދާ "ތެލެސީމިއާ ) ށ( އާއި ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 16 ގެކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 

 ފަންޑު ކޮމެޓީ" އަށެވެ.

ތެލަސީމީއާ އެްނޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮނޯޕަތީސް  ،"ސެންޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ (ށ)  

 ސެންޓަރަށެވެ.

  ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންާމ  ،"މިނިސްޓަރ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ (ނ)  

 އެ ވަގުތަކު އުފުލާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ. 

   ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ  ، ބުނެފައި އެ ވަނީ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް (ރ)   

 އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

ވަީނ ލޭ ހޯދުމާއި، ރައްކައުކުރުމުގެ  "މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ބ)  

ެބހޭ މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ލޭގެ ބަލިަތކަށް ފަރުވާކޮށް، މި ކަންކަމާ 

 އިދާރާއަށެވެ.
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