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 ތް ލްހެމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،       

 .ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 ުދިާއަވގާ ްގނިހެ ުގޯޑބް ލަިކޫޓަސމާފް ލަަނޝޭނ
 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ޞިއްޙީ ) 2015/29ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ
ާޤއިމުކުރެވޭ ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިަކލް ބޯޑުގެ ހިންގުާމ ދަުށން )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 67

 ފައިވާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިއްދާވަނަ މާ 72ޤާނޫނުގެ  އެގުޅޭގޮތުން 
  ވާއިދެވެ.ގާ ގަހިން ގެނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑު

 " އެވެ.ސޫޓިކަލް ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުނޭޝަަނލް ފާމަމި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ، " )ށ(  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ޚު ތާރީ

 ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި  .2
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ  ތެރޭގައި އަންނަނިވި  ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ  .3 މަޤްަޞދު 

  ،ޮގތުގައި ޭބނުންުކރެވޭ ތަކެއްޗާއިވެކްސިާނއި، ބޭހުގެ، ބޭހާއި ޑޮކްޓަރީ )ހ(  
 ގޮތުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން.ބެހޭސްއާ މެޑިކަލް ޑިވައި

  ،ޭބނުންުކރެވޭ ތަކެއްޗާއިޮގތުގައި ބޭހާއި، ވެކްސިާނއި، ބޭހުގެ ޑޮކްޓަރީ )ށ(  
ބެހޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް ސްއާ މެޑިކަލް ޑިވައި

 އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާ ދިނުން.

  ،ުކރެވޭ ތަކެއްޗާއިވެކްސިާނއި، ބޭހުގެޮގތުގައި ޭބނުން ބޭހާއި، ރީޑޮކްޓަ )ނ(  
 .ތެރި ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުންފެންވަރު ރަނގަޅު ރައްކައުސްއަކީ މެޑިކަލް ޑިވައި

 .ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑު ިހންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން )ރ(  
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ބޯޑުގެ 
 ލިއްޔަތުަތއް އޫމަސް 

މެޑިކަލް ޑިވައިސް  ،ކެއްޗާއިގޮތުގައި ބޭުނންކުރާ ތަުހގެބޭހާއި ވެކްސިނާއި، ބޭ ޑޮކްޓަރީ )ހ(  .4
ތަ ވިއްކުމަށް ނުވަަތ ކުރުމަށް ނުވަނުވަތަ އެތެރެގައި އުފެއްދުމަށް ފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭ

  ،ކަނޑައަޅައި ތައްލުސޫހުއްދަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމުަގއި  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް  ތަންފީޒު ތައްލުސޫއެ އު

 .ލަފާ ދިނުން

  ،ގޮތުގައި ޭބނުްނކުރާ ތަކެއްޗާއިބޭހާއި ވެކްސިނާއި، ބޭހުގެ ޑޮކްޓަރީ )ށ(  
 .ތައް ކަނޑައެޅުންބެހޭ ސިޔާސަތުސްއާ  ޑިވައިމެޑިކަލް

 ،އިވެކްސިނާ ،ނުންކުރެވޭ ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއިޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ބޭ ޞިއްޙީ )ނ(  
ތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޑިވައިސްމެޑިކަލް  ،ބޭހުގެގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ ތަކެްއޗާއި

ކުރަންވީ މަލުޢަފާސްކުރުމުގައި ލައި ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި ބަ ކަންތަކެތި
 .ލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިުނންސޫއު

ކުރުމާ  ތަރު ބެލެހެއްޓުާމއި މުރާޖަޢާފުބޭހާއި ބޭހުގެގޮތުގައި ޭބނުންކުާރ ތަކެތީގެ ދަ )ރ(  
 .ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިނުން

ބޭސް  ތަންތަނާިއ،އެކި  ދޫކުރާބޭސް  ،ރާއްޖެއަށް ބޭސް އެތެރެކުރާ މަގުތަކާއި )ބ(  
 ނުގައި ހުންނަ ޭބސް އިންސްޕެކްޓް ކުރާ ތަންތަނާއި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަރައްކައު

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް  ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގައި
 .ލަފާދިނުން

ބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުުމގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް  ބޭހާ )ޅ(  
 .ލަފާދިނުން

އަސާސީ  ބޭހާއި ވެކްސިްނ  ބޭނުންވާ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްދިވެހި )ކ(  
ލަތްތައް ސީވަ، އުސޫލުަތކާއިގަވާއިދުތަކާއި، ހަަދންޖެޭހ ކޮށްދިނުމަށް ފޯރު

 .ކަނޑައެޅުމުގައި  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިނުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެކި ފެންވަރުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަންެޖހޭ އަސާސީ ބޭސްތަކުގެ  )އ(  
 .މުރާޖަޢާކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިނުން ޓުލިސް

  ،އްޗާއިވެކްސިނާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންުކރާ ތަކެ ،ބޭހާއި ޑޮކްޓަރީ )ވ(  
ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި މޯލްޑިވްސް ުފޑް އެންޑް ޑްރަގް  ސްއާމެޑިކަލް ޑިވައި

 .އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާދިުނން
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  ،އްޗާއިުކރެވޭ ތަކެނާއި، ބޭހުގެ ގޮތުގައި  ބޭނުންވެކްސި ބޭހާއި، ރީޑޮކްޓަ )މ(  
 .ކުރުންރައްކައުތެރި ތަކެތިކަން ކަށަވަރު ،ސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅުމެޑިކަލް ޑިވައި

 ނުމެންަބރުން ޢައްޔަ 
 ކުރުން 

 ނުމެންބަރުން ޢައްޔަ ލާ ނޭޝަނަލް  ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑުގެގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިމި   .5
 މިނިސްޓަރެވެ. ކުރާނީ

ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވާ 
 ގޮތް 

)ދިހައެއް(  10 ބަޔާްނކޮށްފައިވާނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި   .6
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

)ތިނެއް(  3)ތިނެއް( ދާއިރާއަކުން  3ގެ ކުލިނިކަލް ލުނޭޝަނަލް ރެފަރަލް ހޮސްޕިޓަ )ހ(  
 ؛ސްޕެޝަލިސްޓުން

 ؛ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް )ށ(  

 މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ އިސްފަރާތެއް؛ )ނ(  

 ؛ޔާއޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރި ގްމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަ )ރ(  

 އެޖެންސީ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް؛ ގްނޭޝަނަލް ޑްރަ )ބ(  

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް، )ޅ(  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާެތއް؛ )ކ(  

 ޔާ އޮތޯރިޓީގެ ބޭހާެބހޭ ކަންކަމުގެ ެއންމެ އިސްވެރި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  )އ(  
 )ފާމަސިސްޓް(

 ޞަާޚއް މެންަބރުކަުމގެ
 ތައް  ޝަރުޠު

 ޞަ ޚާއް އަންނަނިވި  ،ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ިކަބއިގައިނުނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑަްށ ޢައްޔަ  .7
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެެވ. ތައްޝަރުޠު

ަދށުން ޭނޝަނަލް ާފމަސޫޓިކަލް ބޯޑަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  6ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  
 ،އެފަރާތެއްގެ ފަްނނީ މަސައްކަތުގައި، ނަކީ)ތިނެއް( ސްޕެޝަލިސްޓުން 3ކުރާ ނުޢައްޔަ
( އަހަރުދުވަހުގެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިާވ )ތިނެއް 3ކަތް ކުރާތާ މަދުވެގެން މަސައް
 ވުން. މުގައިމީހެއްކަ

ދަުށން ނޭަޝނަލް ާފމަސޫޓިކަލް ބޯޑަށް ( ގެ ށވަނަ މާއްދާެގ ) 6ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާ ދާއިރާއިން ނުވަތަ އެ ތުގެހެލް ޕަބްލިކް ،ތަކީކުރާ ފަރާނުޢައްޔަ
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ޕަބްލިްކ  ނުވަތަ، ފައިވާކޮށްހާސިލުރސް ޑިގްރީއެއް ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން މާސްޓަ
( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިިބފައިާވ )ތިނެއް  3ދާއިރާގައި މަދުވެގެްނ  ތުގެހެލް

 ވުން. މީހެއްކަމުގައި

ދަށުން ނޭޝަނަލް ާފމަސޫޓިކަލް ބޯޑަށް ( ގެ ނމާއްދާގެ )ވަނަ  6ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(  
ލާސް ޑިގްރީއެއް ޗްޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ބެ  ތަކީކުރާ ފަރާނުޢައްޔަ
)ޭދއް( އަހަރުދުވަހުެގ  2ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ޞިއްޙީއެކު  ކޮށްފައިވުމާހާސިލު

        ވުން. ކަމުަގއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު

މަސޫޓިކަލް ބޯޑަްށ ދަުށން ނޭަޝނަލް ފާ ( ގެ ބވަނަ މާއްދާެގ ) 6ގަވާއިދުގެ  މި )ރ(  
ގުޅުންހުރި  ާދއިރާއާ ފާމަސޫިޓކަލް ދާއިރާއިން ނުވަތަ އެ  ތަކީފަރާ ކުރާނުޢައްޔަ

ނުވަަތ ، ކޮށްފައިވާހާސިލުމާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް  ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން
 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވާ  2މަދުވެެގން ސޫޓިކަލް ދާއިރާގައި ފާމަ

 ވުން. މީހެއްކަމުގައި

ލް ދަށުން ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަ ( ގެ ކ)  އާއި( ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 6ގަވާއިދުގެ  މި )ބ(  
ކުރާ އިދާރާއެއްގައި މަދުވެގެން ފަރާތް ތަމްސީލު އެ ،ތަކަކީކުރާ ފަރާތްނުބޯޑަށް ޢައްޔަ

ދާއިރާއެްއ ހިންގުމުގެ އިސް  އެ ،ވަހުގެ ތަޖުިރާބ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދު)ދޭއް(  2
  .ވުން އިމަޤާމެއްގައި ހުރި  މީހަކު ކަމުގަ 

ްނމު އާ މެންަބރުްނގެ
 ޝަރުޠުތައް 

   ،އިތުރުންތަކުގެ  ޝަރުޠު ޞަޚާއް އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާ 7މި ގަވާއިދުގެ    .8
ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެވޭ މެންބަރުންގެ  ކިބައިގައި  ތި ނުޢައްޔަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ފުރިހަމަ ވާްނވާނެއެވެ.   ޝަރުޠުތައް ންމުއާ

 .ވުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި )ހ(  

 ވުން.   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމުގައި )ށ(  

 ނުވުން.ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހެއްކަމުގައި  )ނ(  

 2015/13ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއްނަމަ، ޤާޫނނު ަންނބަރު  )ރ(  
އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން މަސައްކަތަްށ ޞި)

 .ވުން މީހެއްކަމުގައި ފުރިހަމަވާ ޠުޝަރު
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 ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ އިތުރުން ގެ ގޮތުންކުރާ ހައިސިއްޔަތުތަމްސީލުއެ މީހަކު  )ބ(  
ގުޭޅ އެއްވެސް އެހެން  ވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭހާމަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެއް

 ކުރުން.ނު ދާއިރާއެއްގައި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން މަސައްކަތް

 މާއި،ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވު )ޅ(  
ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް  މްއިސްލާ

 .ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

ބޯޑުގެ ރަީއސާއި 
 ނުނައިުބަރއީސް ޢައްޔަ 

 ކުރުން 

ކުރާނީ  ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބޯޑުގެ މެންބަރުންެގ  ނުބޯޑުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަ  .9
 ަލބިއްޔަތުންނެވެ.ޣްމެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަ

ބޯޑުގެ ރަީއސްގެ 
 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

 ވަީނއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބޯޑުގެ ރައީސްގެ   .10

ލިއްޔަތުތައް  އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ މަސްއޫބޯޑުގެ މަސް )ހ(  
 .އަދާކުރެވެމުންދާކަން  ކަށަވަރުކުރުން

 .ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން )ށ(  

 .ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒު ކުރުން )ނ(  

 .ޖަވާބުދާރީވުންބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރަށް  )ރ(  

ލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އޫ ބޯޑުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ރައީސްގެ މަސް )ބ(  
 .ފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުންޅައިކަނޑައަ

ބޯޑުގެ ަނިއބު 
ރަީއސްގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ލަތެއްގައި، ހާލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ އޫބޯޑުގެ ރައީސަށް އޭނާގެ މަޤާުމގެ މަސް  .11
ލަތެއްގައި އޭނާގެ ހާނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުްސވެއްޖެ ، ލަތެްއގައިހާ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ނުވަތަ

 ،ނައިުބ ރައީސެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިއްޔަތު ވަގުތީޮގތުން އަދާކުރާނީ ބޯޑުގެއޫމަޤާމުގެ މަސް
  އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.ބޯޑު ހިންގުމުގައި ބޯޑުގެ ރައީސަށް

ބޯޑުގެ މެންަބރުްނގެ 
 ޒިންމާަތއް 

 ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކުގެ ެތރޭގައި  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.  .12

 .ރުވުންހާޒިމަޤްބޫލު އުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެުނވީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް  )ހ(  

 .ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންވާލުކުރާ މަސްއޫހަ ޫނނީ ބޯޑުން ދިމާވެެގންމަޤުބޫލު އުޛުރެއް  )ށ(  
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ތިމާގެ މަސައްކަތަށާިއ ތިމާގެ ވާޖިަބްށ ، ުބން އެއްކިބާެވހުރެޞުޒާތީ ތަޢައް )ނ(  
 ފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން.އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި، އިންސާ

މެންބަރަކު                ދެމިހުންާނނީ އެ އެ މަޤާމުގައި، މެންބަރަކުކުރެވޭ ނުއްޔަޢަބޯޑަށް  )ހ(  .13 މެންަބރުްނގެ ަދއުރު 
 ( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.ފަހެއް) 5ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނުޢައްޔަ

ކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން  ނުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަ )ށ(  
)ދޭއް( ދައުރަށްވުރެ  2ގެ ދުވަހު ( އަހަރުފަހެއް) 5ނުވަތަ އެނޫްނ ގޮތަކަށްވިޔަސް 

 ގިނަ ދުވަހު މެންބަރު ކަމުގައި ުނހުރެވޭނެއެވެ.

ރުވާ ކޮންމެ ޒިފަރާްތތަކުްނ ހާ ންަބރުންނަށް، އެކުރެވޭ މެނުއްޔަޢަބޯޑަށް  )ހ(  .14 ްނސް ވައެލަ
 ބައްދަލުވުމަކަށް އެލަވަންސެއް ޭދންވާނެއެވެ.

އަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ންސް ކަނޑަވަ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަމާއްދާގެ މި )ށ(  
 ލަފާގެމަތިން މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ.ފިނޭންސްގެ 

ަމޤާމު މެންަބރުކަުމގެ 
 ހުސްުވން 

މެންބަރެއްގެ  ނަމަ، އެ ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެހާލަތްަތކުގެ ތެރެއިން ހާފައިވާ ކޮށްބަޔާން ތިރީގައި  .15
 މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 .ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިޢުފާ ދިނުން މި )ހ(  

 .މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން )ށ(  

 .މަރުވުން )ނ(  

 .ވަކިކުރުންމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުކަމުން  )ރ(  

)ތިނެއް(  3ވިދިވިދިގެން  ލައިމަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ބޯޑަްށ އެންގުމަކާ ނު )ބ(  
 .ރުނުވުންހާޒިބައްދަލުވުމަށް 

ންމު ަޝރުޠުތަކުގެ ތެރެއިްނ އާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
 އުނިވުން. ޝަރުޠެއް

ނަމަ، ސަބަުބ ބަޔާންކޮްށ   ފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެ ޢުމެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާުމން އިސްތިބޯޑުގެ   .16 ާފދިނުން ޢުއިސްތި
މީހަކު  މެންބަރުކަމުން  ލިބުމުން އެ މިނިސްޓަރަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ މިނިސްޓަރަށް

 ވަކިވީއެވެ.
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މެންަބރުކަުމން 
 ވަކިކުރުން 

 މިނިސްޓަރެވެ.ކުރެވޭ މެންބަރުން ވަކިކުރާނީ  ނުބޯޑަށް ޢައްޔަ  .17

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭނީ މޯލްޑިވްސް އޫބޯޑުގެ މަސް  .18 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓް 
 ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ބޯޑުގެ  ބޯޑަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި ކޮްނސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި ފަންީނ ފަރާތްތައް )ހ(  .19 ކޮންސަލްޓަންޓުން 
ގޮތާިއ ހޯދާނެ ޓްބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންސަލްޓަން

 ލުތައް ބޯޑުން އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ.ސޫއެހެނިހެން އު އި ކަމާގުޅޭކާތަޢާތުއިޖުރާ

ީކ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޯޑުން ހޯދާ ޮކްނސަލްޓަންޓުންނަ މި )ށ(  
ލަޙަތެއް ޞްސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނވެސް ބޯޑުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަ

 ވެގެން ނުވާނެއެެވ. އޮތް ފަރާތަކަށް

 ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.( އްކެއެ) 1 މަހަކު، އްބައްދަލުވުމެބޯޑުގެ  )ހ(  .20 ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވންތައް 

ނަމަވެސް، ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ  ވީ އޮތްކަމުގައިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  މި )ށ(  
މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މޯްލޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 

ކޮށް ބައްދަލުވުްނ ލު ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތާވަ ،ނަމަ އޮތޯރީޓީން އެދިއްޖެ ގްޑްރަ
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ  ހިނދެއްގައި ބޯޑުގެ ރައީސަށް ފެނިއްޖެބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަްށ  )ނ(  
 ބޭއްވިާދނެއެވެ.ބައްދަލުވުން 

ބޯޑު ަބއްދަުލވުންތަުކގެ 
 ަދދު އަ ޤާނޫނީ 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން   .21
 ތިބެގެންނެވެ.ރުވެ ހާޒި

 ވި ޯވޓުގައި ބައިވެރި ،ރުވެހާޒިބޯޑުގެ ކޮންމެ ިނންމުމެއް ިނންމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް  )ހ(  .22 ބޯޑުގެ ިނންމުްނތައް 
 ންނެވެ.ޤުބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ުނވަތަ އިއްތިފާންމެ

ލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޞްއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަ )ށ(  
މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ

 ހިނދުން ފެށިގެްނ މެންބަރަކަށް އެނގޭ ކަން އެށްދާ ޔަކުރި މިފަދަ މައްސަލައެއް
މައްސަލައަކާ  އެ، ކަން އެންގުމާއެކުއެ ބޯޑުގެ އެހެން މެންބަރުންަނށް، ރިޔާސަތަށާއި
 ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުްނތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.ގުޅޭގޮތުން 
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މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމެތއް، މެންބަރުކަމުގެ  )ހ(  .23 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
 ލަތެއްގައި ހާކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ  ގޮތުންއޫވާޖިބުތަކާއި މަސް

 ފިޔަވައި، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ާހމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މެންބަރެއް  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ުނވަތަ އެ )ށ(  
ކުރުމަށް ނުވަތަ ހާސިލުށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ޔައަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލަ

 ހޯދަިއދިނުމަށް ބޭުނންކޮށްގެން ނުާވނެެއވެ.މީހަކަށް މަންފާއެއް  އެހެން

 ބަޔާކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ތިރީގައި   .24 ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވން 

 .ރައީސް )ހ(  

 ވެ.ސެލަތެއްގައި ނައިުބ ރައީހާރައީސް ނެތް  )ށ(  

ުރވެތިބި މެްނބަރުން ހާޒިލަތެއްގައި ހާނައިބު ރައީސް ނެތް  އިބޯޑުގެ ރައީސާ )ނ(  
 ކުރާ މެންބަރެކެވެ.ނުޢައްޔަ

 ބޯޑުގެ ބަްއދަލުުވން 

 ޔައުިމއްޔާ ކުރުން 

 ލިޔަންވާނެއެވެ.ބޯޑުން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްގެ ޔައުމިއްޔާ  )ހ(  .25

ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ބޯޑު ،ސްވިޔަ މާއްދާގެ )ށ( އެެހން އޮްތ ކަމުގައި މި )ނ(  
 ބަރުންނަށް ެފިނއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުރަން މެންނުއެކަމަށް ވަކި މެންބަރެއް ޢައްޔަ

 ވެ.ކުރެވިދާނެއެ ނުއެ މެންބަރެއް ޢައްޔަ

، މައިފައިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޔައުމިއްޔާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ނިން މި )ރ(  
މެންބަރުން ސޮިއ  އެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ،ޖެހިގެން އަންަނ ބައްދަލުވުމުަގއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ބޯޑުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް 

 ބެލެހެއްޓުން  

ރީއާއި، ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި، ނިންުމންތަކާއި، ބޯޑުން ހާޒިބޯޑުގެ މެންބަރުންެގ   .26
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުން ބެލެހެއްުޓން  ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،ތައްޔާރުކުރާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ލްޑިވްސް ފުޑް މޯލެއްގެ މަތިން ސޫއު  ކަނޑައަޅާ ،ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ރެކޯޑުއެނޫން ލާޒިމުކުރާ 
 ވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަން އޮތޯރިޓީން ގްއެންޑް ޑްރަ
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 ____________________________ 

ބޯޑުގެ 
ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 

އެޖެްނޑާ 
 ކަނޑަައޅާެނގޮތް 

 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުްނނެވެ.  .27

 އެވަނީ، ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑަށެވެ."ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހ(  .28 މާނަކުރުން 

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
 ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.ހަލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި އޫމަސް
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