
` 

 

 

 

   
 

 R-163/2021: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،  

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 50 އަދަދު: 321 ތާރީޚު: 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 4  – 2021 ންބަރުޑިސެ 8  ބުދަ

 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-163/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:                321އަދަދު:           50ލިުއމް: ވޮ
 

 
 

  3 

 

 

 

 ޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެ  ތް ހެލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

 

ތެރި ކުރުމުގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައު( 2012/7މިއީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

      ،އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް) ށ( އާއި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ގެ  )ޤާނޫނު

ންމު ޞިއްޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށާިއ، ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކައުތެރިވެ ތިބުމަށާއި، އާ

ގުޅޭ  ންމު ޞިއްޙަތާއާންމު ޞިއްޙަތުގެ ރައްކައުތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، އާ

ރައްޔިތަކީ ކޮންމެ ތައް އިތުރުކުރުމަށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހަރަކާތް

 ހެދުމަށް އިސްކަންދިނުމަްށ ންމު ޞިއްޙަތަށް ހޭލުްނތެރި ރައްޔިތަކަށް އާ

ތުތައް އަކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ހިންގުމުގެ އިޖުރާ ޤާއިމު

ލިބިގެން  ބާރު  ވަނަ މާއްދާއިން 96އެ ޤާނޫނުގެ  ،ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ލައިއިއެކުލަވަ

 ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިުދ" އެވެ. ޕަބްލިކް ހެލްތު" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

ލިޭބ  ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި، ފަންޑަށް ،ދަކީމަގުސަމި ގަވާއިދުގެ   .2 ދު މަުގސަ

 .ަބޔާންކުރުމެވެފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް 

ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑަށް ފައިސާ  

 ޖަމާކުުރން 

   ވަނަ މާއްދާގައިވާ  4ފަބްލިކް ހެްލތު ފަންޑު ޤާއިމުުކރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ   .3

ވަުގަތކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މާލީ ކަންކަން އެަދއުލަތުގެ  ފައިސާ  ން ިލބޭތީމަ ގޮތުގެ

 .ފަންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ހެލްުތ ވުޒާރާ

` 
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ފަންޑަށް ޖަމާުކރެޭވނެ ފައިާސގެ 

 ބާވަތްަތއް 

 ކުރުމަށް ތެރި އުންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައާޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (ހ)  .4

ޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 

 ޖަމާކުރުމަށް ދޫކުރާ ފައިސާ.ހިމަނައި، ފަންޑަށް 

    ޓަކައި، ނުވަަތ ޤާނޫނުެގ  ންމު ޞިއްޙަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްއާ (ށ)  

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިލޭ އެހީގެ  ޓަކައި، ކުރުމަށް ޛުވަކި ބައެއް ތަންފީ

 .ގޮތުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާ

  

 

      ޓަކައި، ެއހީެގ ގޮތުގައި  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ގެންމު ޞިއްޙަތުއާ )ނ(

ނުވަތަ   ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ދިވެހި

ނުވަތަ   ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުއެނޫންވެސް ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ

ބޭރުގައި  ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ

 .ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ދޭ ަފއިސާ ރަޖިސްޓަރީ

  .ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަްނނަނިވި ކަްނކަން ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ަފއިސާ )ރ(  

  
 

 ؛ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަްނސް )1(

  
 

 ؛ޚިދުމަތަށް ަނގާ ފީގެ ފައިސާޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޭ  )2(

  
 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް ނުވަތަ އެކިއެކި ކަންކަމާ )3(

 ؛ގުޅޭ ދިރާސާތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

  
 

 ؛ތަކުން ލިބޭ ފަިއސާހަރަކާތްޤާނޫނުގެ ދަށުން ިހންގާ ތަމްރީުނތަކާއި  )4(

  
 

 ؛ޖޫރިމަނާެގ ފައިސާޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ  )5(

  
 

      ޑިއުީޓގެ ނަގާސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކުން  )6(

 (ތިނެއް އިންސައްތަ) 3%

  
 

ނާ (މިސާލު: އެނަރޖީ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކައުވާ ތައްޔާރީ ކާ )7(

 ޑިއުޓީގެ ވަކި މިންވަރެއް. ނަގާފަދަ ތަކެތިން  ޑްރިންކްސް
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 .ފަންޑު ހިންގުމަށާއި ފަންޑުގައިވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާ އުފުލާނީ ވަޒީރެވެ  .5 ފަންޑަށް ޒިންމާ އުފުލުން 

ންމު ޞިއްޙަތު އާޤާނޫނުގެ ދަށުން،  ،ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ (ހ)  .6 ފައިސާ ަޚރަދު ުކރެޭވނެ ގޮތްަތއް 

ތިރީގައި  ،ޓަކައި ސީދާގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ތެރިއުރައްކަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަެށވެ

ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ނުރައްކައުތެރި ތަކާއި، ގައިންޞިއްޙީ ނުރައްކައު )1(   

ކުރަންޖެހޭ ަބިލތައް ދެނެގަތުމަށާިއ، އެ ބަިލަތއް ބަލިތަކާއި ރިޕޯޓު

އެއިން ބައްޔެއް ފެތުރުުމން  ،ފެތުރޭ ނިސްބަތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތާއި

 ރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ކު އެ ބައްޔަކާ

   ؛މަސައްކަތްތަކަށް

ބޭރުގެ  އި، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައްތަކާޞިއްޙީ ނުރައްކައު )2(   

 ،ފުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއިތަޢާރުޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް 

 ތެރި ބަލިތައް ފެތުުރން ކޮންޓްޯރލްރާއްޖޭގައި އެފަދަ ނުރައްކައު

 ؛ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރުމަށް

ތެރި ބަލި ރާއްޖެއަށް ންގަޔަށް އަރާ ބައްޔާއި ނުރައްކައުގައި )3(   

 ފެތުރެމުންދާ ނިސްބަތް ނުވަތަ ފުރުޞަތު އޮތް ނިސްބަތް ބެލުަމށް

މަޝްރޫޢުަތކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ދިރާސާތައް ޓަކައި ހިންގަންޖެޭހ 

 ؛ހިންގުމަށް

ކުރުމަށާިއ،  ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިފައިވާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް )4(   

ުކރާ  ންމު ދުޅަެހޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށްއާމުޖުތަމަޢުގެ 

  ؛މަސައްކަތްތަކަށް

އާންމުން ހޭލުންެތރި  ޓަކައި ކުރުމަށް ތެރިރައްކައުއާންމު ޞިއްޙަތު  )5(   

 ؛ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް
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ންމު ޞިއްަޙތު އާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން،  )6(   

ޓަކައި ސީދާގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް

 .ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން

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

      ކަމެއް ކުރުމަށް އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،  ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާތަކުން ވަކި 

 .އެ ކަމެއް ކުރުމަށް އެ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

ޑު ކޮމިޓީ ފަން ޕަބްލިކް ހެލްތު

 ުލން އުފެްއދުާމއި، އެކުަލވައި

(އެކެއް) ަމސްދުވަހުގެ  1ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މަލުކުރަންޢަމި ގަވާއިދަށް  (ހ) .7

       ޓަކައި ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ބަލަހައްޓައި ހިންގުމަށް 

ނަމުގަިއ ކޮމިޓީއެއް  ގެ" ފަންުޑ ކޮމިޓީ ޕަބްލިކް ހެލްތު ''

 .ންވާނެއެވެލާއިއެކުލަވަ

       ޑަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަން ،މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީމި ކޮމިޓީގެ  (ށ)  

ލުތައް ސޫފައިސާ ހޯދުމާއި، ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭުނންކުރާނެ އު

 .ކަނޑައަޅައި އެކުލަވައިލުމެވެ

ނިސްޓްރީ ނުވަތަ މި  ވަޒީރު ،ލާނީއިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ކޮމިޓީ އެކުލަވަ (ނ)  

 .އެންމެ އިސްފަރާތެވެ ލުވެ ހުރިހަވާ ހިންގުމާ

ނުވަތަ  ރަށްވަޒީ  ،ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ބަދަލު ލުމާއިއިކޮމިޓީ އެކުލަވަ (ރ)  

 .ހުިރ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެވާލުވެހަ ގުމާހިންމިނިސްޓްރީ 

      އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުެގންނަން ޖެިހއްޖެނަމަ،  (ބ)  

ބަރުންނަްށ ން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މެ) ދިހައެއް( 10 ،ގެނައި ބަދަލު

 .އަންގަންވާނެއެވެ

(ނުވަެއއް) މެންބަރުންެގ  9ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ .8 ބަުރން ން ކޮމިޓީގެ މެ

 މައްޗަށެވެ.

 .ވަޒީރު (ހ)  



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-163/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:                321އަދަދު:           50ލިުއމް: ވޮ
 

 
 

  7 

  .ތްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލް (ށ)  

 .(ދޭއް) މުވައްޒަފުން 2ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ  ތްހެލް (ނ)  

 .މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއް (ރ)  

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަްލ އޮފިސަރެއް (ބ)  

 .(ތިނެއް) މުވަްއޒަފުން 3 ގެމިނިސްޓްރީ (ޅ)  

ޕްރޮޓެކްޝަން  ތްކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނީ ހެލް (ހ) .9 ޓީގެ ސެްކރެޓޭރިއެޓް ބެލެެހއްޓުން ކޮމި

 .ޖެންސީންނެވެއެ

  ވަނީއެވެ.މިލިއްޔަތު ތިރީގައި އޫ ގެ މަސްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓު (ށ)  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިާޒމުކުރުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  )1(   

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ،ޔުމާއިޔައުމިއްޔާ ލި 

 ؛ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން ،އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި

 ؛ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ) 2(   

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަންތައްތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް  ) 3(   

 ؛ދިނުން

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ) ތިނެއް( 3އަހަރެއް ނިމޭތާ ކޮންމެ  މީލާދީ  )4(   

 ފައިއަހަރީ ރިޕޯޓާއި ފައިނޭންޝަލް ްސޓޭޓްމަންޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް

އަދި ރިޕޯޓުތައް ބަލަން ޭބނުންާވ . ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

މަތީން ބެލޭނެ އިންތިޒާުމ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ،ފަރާތްތަކަށް

 .ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ކޮމެޓީގެ ޗެައރޕަރސަާނއި   

 ވަިއސް ޗެައރޕަރސަން 

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކީ ވަޒީރެވެ. ކޮމިޓީގެ ވައިސް  ޗެއަރޕަރސަނަކީ ޑިރެކްޓަރ  .10

 ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތެވެ.

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ޒިންމާތައްކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ  .11 ކޮމެޓީގެ ޗެައރޕަރސަްނގެ ޒިްނމާތައް 
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 ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. (ހ)  

ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   (ށ)  

 އަދާކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އެ ަކންކަމަށް   ،ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި ނިންމުްނތައް ތަންީފޛުކޮމެޓީގެ  )ނ(  

 ޖަވާބުދާރީވުން.

ކޮމެޓީން ނުވަތަ މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން  ،އިތުރުންެވސްތީގައިވާ ކަންކަމުގެ މަ )ރ(  

ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން 

 ކުރުން. ނުވަތަ ދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ކޮމެޓީގެ ަވއިސް ެޗއަރަޕރަސންގެ  

 ޒިންމާ 

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ  .12

ލަތެއްގައި، ނުަވތަ އެ ަމޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހާރުވެރިވެއްޖެ ޒުލަތެއްގައި، ނުަވތަ އުހާ

   ލަތެއްގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ހާ

 ނެވެ. ވައިސް ޗެއަރޕަރސަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  ،ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަުކގެ ތެރޭގައި .13 ކޮމެޓީގެ މެްނބަުރންގެ ިޒންމާަތއް 

 ހިމެނެއެވެ.

 ރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން.ޒުއުމަޤްބޫލު  (ހ)  

ޫނނީ ކޮމެޓީން ހަާވލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރެއް ދިމާވެގެން ޒުމަޤުބޫލު އު (ށ)  

 އަދާކުރުން.

ތިމާގެ ވާޖިބަށް  ،ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި، އެއްކިބާވެހުރެ  ބުންޞުޒާތީ ތަޢައް (ނ)  

 އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި، އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން.

އެ ެމންބަރަކު  ،މެންބަަރކު މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީކުރެވޭ ނުކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަ (ހ) .41 މެންަބރުްނގެ ަދއުރު 

 ވެ.ަތށެ(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަ 5ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރާޢައްޔަނުކު
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ކުރާ ނު(ށ) ގެ ދަުށން ަޢއްޔަ އާއި(ހ)  ވަނަ މާއްދާގެ  8މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ގިނަވެގެން ކުރެވޭނީ ނުފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މެންބަރުން ޢައްޔަ

 (ދޭއް) ދައުރަށެެވ. 2ވިދިވިދިގެން 

ހާޒިރުވާ ޖަލްސާތަަކށް އެލަވަންސެއް  މެްނަބރުންނަށް، ރާކުނުކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަ .15 އެލަވަްނސް 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

       ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާފައިވާ ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން .16 މަާޤމު ހުްސވުން 

 މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ. އެ

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން. (ހ)  

 މަރުވުން. (ށ)  

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

 އެ މެންބަރަކު މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން. (ރ)  

(ތިނެއް) ފަހަރު  3މަުދވެގެން އަހަރަކު  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް (ހ) .17 ަބއްދަުލވުންަތއް ކޮމިޓީގެ 

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

ވަކިކަމަކާ  ،ނަމަވެސް އޮތްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ)  

ޖެންސީން ހުށަހަޅާ ލަތެއްގައި ނުވަތަ އެހާގުޅިގެން ޗެއަރޕަރސަނަށް ފެނިއްޖެ 

ލަތެއްގަިއ އިތުރު ހާކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މެންބަރަކު އެދިއްޖެ 

 ވެސް ބޭއްވުމަްށ މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ބައްދަލުވުންތައް

ާޤނޫނީ  ވުުމގެކޮމިޓީގެ ަބއްދަލު 

 ކޯރަމް 

  .(ފަހެއް) މެްނބަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ 5މަދުވެގެން  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްޭވނީ .18

ބަްއދަލުުވމަށް މެްނބަުރން ހާޒިރު 

 ނުވުން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުަމްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޔަށް ބައްދަލުވުން  (ހ) .19

ބޭއްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދަްށ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ، އިތުުރ      

ބެލުމަްށފަހު، ޗެއަރޕަރސަން ކަނޑައަޅާ އެހެން  ިމނިޓު) ފަނަރަ( 15

 ދުވަހަކަށް ބައްދަލުވުން ފަސްކުެރވިދާނެއެވެ.
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އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަަކށް ހާޒިރު  ރަކުކޮމިޓީގެ މެންބަ (ށ)  

ކުރިން  ކޮމިޓީގެ  ގެގަޑިއިރު) އެކެއް( 1ބައްދަލުުވން ެފށުމުެގ  ،ނުވެވޭނަމަ

އަންގަން އެކަން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް  ،ޗެއަރޕަރސަނަށް

 .ވާނެއެވެ

        (ދޭްއ) ބަްއދަލުވުމަށް  2ނެިތ ިވދިވިދިގެން  މަޤުބޫލު ސަަބބެއް (ނ)  

ހާޒިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ކޮމެޓީއަށް 

މެދު ން އެ ެމންަބރުންނާތީނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަނުލިބޭނަަމ،  ޗެއަރޕަރސަން 

 ކުރެވޭނެއެވެ. މަލުޢަ

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިްނމުާމއި، 

 ޔައުިމއްޔާ ބެލެެހއްޓުން 

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި  ،ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ (ހ) .20

ލަތެއްގައި ހާބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލިބއްޔަތުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް 

ޗެއަރޕަރސަނަށް  ،ވޯޓު ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ، ކާސްިޓންގ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު   ،ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި )ށ(  

ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ޮސއިކޮށްފައި 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން  ،ކޮމިޓީން ނިންމާ ިނންމުމެއް ޞަްއޙަކަމަށް ބެލެވޭނީ )ނ(  

ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ޗެއަރޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ 

 .ޖެންސީގެ ސިއްކަ އޮތުމުންނެވެއެ ލިޔުމުގައި އެ ،ސޮއިކޮށް

އިގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ނަގަކޮމިޓީގައި ވޯޓު ދެވޭނީ އަތްމައްޗަށް  )ރ(  

 .ވޯޓެވެ) އެކެއް( 1ދެވޭނީ މައްސަލައަކަށް 

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ވަކިވަކިން ލިޔެ  )ބ(  

އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމުގަިއ ކުރީގެ . ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
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މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަަރކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތެއް، މެްނބަރުކަމުގެ  (ހ) .21 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 

ގޮތުން ފިޔަވައި، ތިންވަނަ އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެެވ.

  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ ނުވަތަ     (ށ)  

އެ މެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދަިއދިނުމަށް  ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ތިރީަގއި ބަޔާކޮށްފައިވާ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ .22 ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ރިާޔސަތު ކޮމިޓީގެ 

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

 .ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން (ހ)  

 ލަތެއްގައި ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެވެ.ހާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ނެތް  (ށ)  

ލަތެއްގައި ހާ ވައިސް  ޗެއަރޕަރސަން ނެތް  އާއިޗެއަރޕަރސަން ކޮމިޓީގެ  (ނ)  

 ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ެއޖެންޑާ 

 ގޮތް  ކަނޑަައޅާނެ

ން ތީމަ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ .23

 ޗެއަރޕަރސަނެވެ.

ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑުން 

 ޚަަރދުކުުރމުގެ ުހއްދަ ދިނުން 

އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް  ،ޕަބްލިކް ހެލްތު ަފންޑުން އެއްެވސް ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ (ހ) .24

 .ކޮމިޓީން ނިންމުމުްނނެވެ

 ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމުމުން ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

އާއި ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ،އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ

         ޖެންސީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެޖެންސީއެ

ޚަރަދުކުރުމުގެ ދެ މީހުން، ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާ  ސިވިލް

ސޮއިކުރުމުން، އެ ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ހުއްދައިގައި 

 ދިނުމުންނެވެ.
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 .ޖެންސީގެ ފަރާތުންެނވެހުށަހަޅާނީ އެ ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް (ނ)  

ރަދުުކރުމަށް ޭބނުްނވާ ފަންޑުން ޚަ 

 ކަންކަން

ެހލްތު ޕްރޮޓެކްޝަްނ  ،ޕަބްލިކް ހެލްތު ަފންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަކންކަން .25

 .ފައި ޮއންނަންވާނެއެވެނައިޖެންސީން ތައްޔާރުކުރާ އަހަރީ ބަޖެޓް ޕްލޭނުގައި ހިމައެ

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ފަާށނީ، ދިވެހި މަލުކުރަންޢަމި ގަވާއިދަށް  .26 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރާހައި ހިނދަކު، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައިވާ  .27 މާނަކުރުން 

 އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއވަނީ އެ އަކުރުތަކުގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

(ހ) ެގ  ވަނަ މާއްދާގެ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (ހ)  

 ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ފަންޑު ކޮމިޓީއަށެވެ.

ގުޅޭ ކަންކަން  ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ ،"ވަޒީރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ (ށ)  

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

 ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ،އެވަނީ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި  (ނ)  

 ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ޖެްނސީއަށެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ތްހެލް ،ޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އެ (ރ)  

އާންމު ( 2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

 އަށެވެ.  )ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުޞިއްޙަތު 
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