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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް
އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފު

.1

ކޮމިޓީތަކުގެ މަޤުޞަދު

.2

ކޮމިޓީގެ

.3

ގ
މި އުސޫލަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ  )2017ގެ ބާބު " 16ދައުލަތު ެ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް" ،މި ބާބުގެ  16.03ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ
ތގެ އުޞޫލެވެ.
ގ ު
ތއް އެކުލަވާލާނެގޮތާއި ހިންގާނެ ޮ
"ސަބް-ކޮމިޓީ" (އޮޑިޓް ކޮމެޓީ) ަ
ށ
ދކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގައި ހުންނަ ހިރާސްތައް (މާލީ ހިންގުމަ ް
މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަ ަ
ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު) ދެނެގަނެ ،އެ އޮފީހުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި މުދަލާއި
ނ
މންދަ ީ
ޔކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަ ު
ހސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލި ެ
ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކުކުރުމެވެ.
މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރު
މާލީ ބަޔާން

3.1

(ހ) އޮފީހުގެ މާލީބަޔާންތައް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ރިވިއުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި މާލީ

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ނ
ބަޔާންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާކަ ް

ޕްރޮސެސް

ކަށަވަރުކުރުން.

މޮނިޓަރކުރުން

ގ
(ށ) މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އޮފީހު ެ
މެނޭޖްމަންޓާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
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އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

އިންޓަރނަލް

ރގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
ނޓްރޯލްތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށްަ ،
( 3.2ހ) އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް ކޮ ް

ކޮންޓްރޯލުތައް ބަލައި

ރަގަޅު ކުރުމަށް ލަފާދިނުން.

ދިރާސާކުރުން

(ށ) އެކި އެކި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު އަދި ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ
އުސޫލުތަކާއި ސްޑޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) ތައް އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ ބެލުން.
އަދި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

ޕރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސަސް
ނކްޝަނަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ް
( 3.3ހ) އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަ ް

ފަންކްޝަން ހިންގައި

ފްރޭމްވަރކް (އައި.ޕީ.ޕީ.އެފް) އާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންޝަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

ބެލެހެއްޓުން

ލ
ނލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ޗަރޓަރ އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް ،އިންޓަރނަ ް
(ށ) އިންޓަރ ަ
ނފީޒްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
އޮޑިޓް ފަންކްޝަނުން ތަ ް
ކޝަނަކީ ،އެ ފަންގްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
(ނ) އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަން ް
ކރުން.
ނޫފޫޒުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަދަ ތަނެއްކަން ކަށަވަރު ު
ކޝަންގެ ކުއަލިޓީ ބަލާޗެކުކުރުން.
(ރ) އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަން ް
ލ
ލ އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތިން މަސައްކަތަށް ޤާބި ު
ނޓަރނަ ް
(ބ) ދައުލަތުގެ އި ް
ގން.
ޓ ފަންކްޝަނަށް ނެ ު
މުވައްޒަފުން އިންޓަރނަލް އޮޑި ު
(ޅ) އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ
މވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް
ގޮތަކަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ ު
އަޅަނީ

ދ
ތންކަން ބަޔާންކޮށް ،އެފަ ަ
ލ އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަ ި
ނޓަރނަ ް
ދައުލަތުގެ އި ް

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން.
ރންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް
(ކ) ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަ ު
ނޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގައިވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ އި ް
ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.
ށ
ލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަ ް
ފންކްޝަނުން ދައު ަ
ނލް އޮޑިޓް ަ
(އ) އިންޓަރ ަ
ޅކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަ ާ
ލ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއެކު ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ
(ވ) ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަ ް
ވކަން ކަށަވަރުކުރުން.
އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ގާއިމްވެފައި ާ
(މ) ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ދައު ަ
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
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އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

އދޭ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް
އޑިޓް ފަންކްޝަނާއި ކޮމިޓީއިން ެ
(ފ) ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް ޮ
ނ
އެއްބާރުލުން ދިނު ް
(ދ) އޮފީހުގެ ހިރާސް ބޮޑު ދާއިރާތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އަހަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން
ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ށ
(ތ) އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން އެ އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓަ ް
ނ ކަށަވަރުކުރުން.
ކ ް
ހުށަހަޅައި ،ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ަ
(ލ) ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރާތާ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓް ދައުލަތުގެ
ހށަހެޅުން.
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ު

އޮފީހުގެ ހިރާސް

ޚދުމަތަކުން އަދި އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތުން
( 3.4ހ) އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ި

ދެނެގަތުމާއި

ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި،

ކުޑަކުރުމުގެ

ކކަށް ލަފާދިނުން.
ތތަ ަ
އެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮ ް

މަސައްކަތް ބަލައި

(ށ)

ދިރާސާކުރުން.

ނ
ދ ެ
ގނެވިފައިވޭތޯ ބެލުން .އަދި އެގޮންޖެހުންތަކުން ދިމާވެ ާ
ގޮންޖެހުންތަކަކީކޮބައިކަން ދެނެ ަ

ކން
އޮފީހަ ު

ނ
ހާސިލުކުރަ ް

ބޭނުންވާ

ނަތީޖާއަށް

ސލުކުރުމަށް
ހާ ި

މެދުވެރިވެދާނެ

ލން.
ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދަތި ކަމެއް ކުޑަ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެ ު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ނނުދާމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ
ނނާއި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވެމު ް
ގ ޤާ ޫ
( 3.5ހ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ

ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި

ފޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ނހިނގާފައިވާގޮތް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ި
މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކަ ް

މައްސަލަތަކާއި

ޤނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް،
(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް

އ
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ،އެއްވެސް ހުރަހެއް އަދި ހިފެހެއްޓުމެ ް

ނ
ބަލައި މޮނިޓަރކުރު ް

މޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުން.
ނެތި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކޮ ި
ނ
(ނ) އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ލ
ކއި ގުޅިގެން އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދޭކަންކަން އިންޓަރނަ ް
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަ ާ
ޓށް ހުށަހަޅައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އަޅަންޖެހޭ
އޮޑިޓުން އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަން ަ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

 8ގެ 3ޞަފްހާ

އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކޮމިޓީގެ

ކމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް ،ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން
( 3.6ހ) ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމުމުން ޮ

މަސައްކަތްތައް ވަޒަން

ނން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
(ށ) ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ޫ

ކުރުމާއި އަހަރީ

ޓ
ނލް އޮޑި ް
އލަތުގެ އިންޓަރ ަ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދަ ު

ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

.4

ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ރގައި އެވަނީއެވެ.
ޖހޭގޮތް ތި ީ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަން ެ
(ހ) އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް
އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
(ށ) މިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދު
ހާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަދާކުރުން.
(ނ) ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް
ކށްގެން
އވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ޮ
ލބިފަ ި
ނ ި
ރމާއި ،މަޤާމުގެ ސަބަބު ް
ބނުންކު ު
(ރ) މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޭ
އ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
ކށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެ ް
ތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަ ަ
ނުކުރުން.
ނބަރަކު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ގުޅުންހުރިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ
(ބ) ކޮމިޓީގެ މެ ް
މއި ،އަދި އެފަދަކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެކަމުގެ
އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވު ާ
އކަމަކުން އެއްކިބާވުން.
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ހާމަކޮށްެ ،
ނމުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫޒެއް އަދި ބާރެއް
ނތައް ނި ް
(ޅ) ކޮމިޓީން ނިންމު ް
ފޯރުވައިގެން ކަމެއް ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއި

.5

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ލ
ބބު " 16ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަ ް
ގ ާ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ ެ )2017
އޮޑިޓް" ،މި ބާބުގެ  16.03ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "އޮޑިޓް ކޮމިޓީ"
ނ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ނބަރުން ހިމެ ޭ
ވތަ ( 5ފަހެއް) މެ ް
އަކީ ( 3ތިނެއް) މެމްބަރުން ނު ަ

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

 8ގެ 4ޞަފްހާ

އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ

.6

ވހެވެ.
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދު ަ

މުއްދަތު

ކޮމިޓީ

.7

އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ނވި ޝަރުޠުތައް ހަމަވާގޮތަށް މި އުޞޫލުގެ ( 5ފަހެއް) ވަނަ
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އަންނަ ި
ބރުންގެ މައްޗަށެވެ.
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެން ަ
ރންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން 1
މންބަ ު
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ެ
ޞލުގެ ( 5ފަހެއް) ަ
(ހ) މި އު ޫ
(އެކެއް) މެންބަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަނުކޮށް ނުވަތަ އިންތިޚާބުކޮށް އެ އޮފީހުގައި
މަސައްކަތްކުރާ އިސް މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން.
ނ 1
ރންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއި ް
ނބަ ު
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެ ް
ޞލުގެ ( 5ފަހެއް) ަ
(ށ) މި އު ޫ
ވތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ނު ަ
(އެކެއް) މެންބަރަކީ ޕަބްލިކް ފަ ި
އިން  03އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މެންބަރަކުކަމުގައިވުން.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

.8

ހުންނަންވާނެ

ވނެ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ހުންނަން ާ
މސައްކަތްކުރާ މީހަކުކަމުގައިވުން
(ހ) ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ަ

ޝަރުޠުތައް

ވސްއިރަކު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް
ޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއް ެ
(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ
އަޅާފައިވާ މީހަކުކަމުގައިނުވުން
(ނ) ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ދަރަނި
ގަވާއިދުން އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން
(ރ) އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސްއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ
މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިނުވުން.

ކޮމިޓީން މެންބަރުން

.9

ވަކިވުމާއި ،ވަކިކުރުން

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

ގ
ކން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ،އެ މެންބަރެއް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ެ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަ ު
މެންބަރުކަމުން ވަކިވީ އެވެ.
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އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ލޔުމަކުން އެކަން ދައުލަތުގެ
ނބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިން ކަމަށް ނިންމައި ި
(ހ) ކޮމިޓީގެ މެ ް
ޓ
އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ ނިންމުން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑި ް
ކޮމިޓީއާއި ހިއްޞާކުރުން.
މ
ދ ނުކުރެވޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން ،ނުވަތަ ދާއި ީ
ނބަރުކަމުގެ ވާޖިބު އަ ާ
(ށ) މެ ް
އން.
ގޮތުން ބުއްދިފިލާދި ު
ނ
ޝރުޢީ ކޯޓަކަށް ސާބިތުވު ް
ަ
(ނ) ޖިނާޢީ ކުށެއްކުރިކަން
(ރ) އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް އައުން.
ނބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން.
(ބ) މެ ް
ގ ތެރެއިން ވީގޮތެއް ނާންގާ ޖެހިޖެހިގެން  3ބައްދަލުވުމަށް
(ޅ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކު ެ
ޙާޟިރުނުވުން.
ނބަރެއްގެ
(ކ) މި އުޞޫލުގެ ( 7ހަތެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ މެ ް
ކިބައިން އުނިވުން.
ގ ސުލޫކީ
ކމިޓީ މެންބަރުން ެ
(އ) މި އުޞޫލުގެ ( 4ހަތަރެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮ
މިންގަނޑާއި ޚިލާފުވުން.

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު

ނ
މޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ .އަދި ބައްދަލުވު ް
ބލަހައްޓަވާނީ މި ކޮ ި
މޓީގެ ރިޔާސަތު ަ
( .10ހ) އޮޑިޓް ކޮ ި
ނ  15މިނިޓު ފަސްވުމަށްފަހު ،ޗެއަރޕާރސަން ރިޔާސަތާއި
ހފައިވާ ވަގުތު ް
ފެށުމަށް ހަމަޖެ ި
ނ
ޓގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއި ް
ނމަ ،ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި ކޮމި ީ
ނތް ަ
ެ
ހަވާލުވުމަށް ހާޟިރުވެ
އވެ.
ހބު ކުރަންވާނެ ެ
ޓމަށްޓަކައި އިންތި ާ
މެންބަރަކު ،ރިޔާސަތު ބެލެހެއް ު
(ށ) އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އައްޔަނު ކުރާނީ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ކޮމިޓީގެ

ބއްވަންވާނީ އޮފީހުގައެވެ.
ވންތައް ާ
( .11ހ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު ު

ބައްދަލުވުންތައް

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
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އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ނ
ނގާ އެންގުން ،ބައްދަލުވު ް
ދލުވުންތަކަށް ހާޟިރުވުމަށް އަ ް
(ށ) ޢާންމުކޮށް ބާއްވާ ބައް ަ
ނ (5ފަހެއް) ދުވަސް ކުރިން
ތ އަދި އެޖެންޑާ އެނގޭނެހެ ް
ބާއްވާތަނަކާއި ،ދުވަހާއި ވަގު ު
ނށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މެންބަރުން ަ
ދ މަހަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު
އންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ މީލާ ީ
(ނ) ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ެ
ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ނންމާނީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ .އަދި ޗެއަރޕަރސަން ނެތް
(ރ) ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ި
ނވާނެއެވެ.
ޙާލަތްތަކުގައި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަ ް
ޟރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން،
ނތަކަށް ހާ ި
ކށް (އެމަޖެންސީކޮށް) ބާއްވާ ބައްދަލުވު ް
(ބ) ކުއްލިއަ ަ
ދވަހާއި ވަގުތު އެނގޭނެހެން ( 1އެކެއް) ދުވަސް ކުރީން
ވތަނަކާއިު ،
ބައްދަލުވުން ބާއް ާ
ގންވާނެއެވެ.
މެމްބަރުންނަށް އަން ަ
މ
(ޅ) ކުއްލިއަކަށް (އެމަޖެންސީކޮށް) ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ އެން ެ
އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ( 2ދޭއް)
މެމްބަރުން

އެފަދަ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވުމަށް

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް

ޗެއަރޕާރސަނަށް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ހ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯރަމް ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި
މންޖެ ޭ
(ކ) ވޯޓްލައިގެން ނިން ަ
ރ
ޓންނެވެ .އަދި ވޯޓް އެއްވަ ު
ރންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯ ު
ނހިމަނާ) މެމްބަ ު
ހާޟިރުވެތިބި (ޗެއަރޕާރސަން ު
ވެއްޖެނަމަ ކާސްޓީންގ ވޯޓްލާނީ ޗެއަރޕާރސަނެވެ.
(އ) ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުންނެވެ.
(ވ) ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ގަވާއިދުން ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ބައްދަލުވުން
ނތަކުގެ
ނ ނިންމު ް
ދވަހުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ނިންމު ު
ނިމޭތާ ( 2ދޭއް) މަސައްކަތު ު
ޚުލާޞާ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

 .12އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

މިނިވަންކަމާއެކު

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ،ދައުލަތުގެ

މަސައްކަތްކުރާކަން

ނ
ޑޓް ކޮމެޓީއިން ކުރަންޖެހޭ ެ
ނޓަރނަލް އޮ ި
އޮފީސްތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ،ދައުލަތުގެ އި ް

ކަށަވަރުކުރުން
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
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އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކަމެކެވެ.

މިގޮތުން

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި

މިނިވަންކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންނާމެދު އެއްވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ ،އެ
ކޮމެޓީ އޮންނަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް އެކަމެއް
މށްފަހުގައެވެ.
ހުށަހަޅާ އެ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދު ަ
އ
ބދަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެ ް
މންބަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ަ
(ށ) ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ެ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ،އެ ކޮމެޓީ އޮންނަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއާއި،
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް އެކަމެއް ހުށަހަޅާ އެ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
މާނަކުރުން

ށފައި ނުވާ ހިނދަކު؛
 .13މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ،މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
"އޮޑިޓް ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ )2017
ގ  16.03ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ގ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް" ،މި ބާބު ެ
ބ " 16ދައުލަތު ެ
ގެ ބާ ު
މޓީ" ތަކަށެވެ.
ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "ސަބް-ކޮ ި

ކޮމިޓީ ހިންގާ އުޞޫލު

 .14ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި މި އުޞޫލަށް

އަދާހަމަކުރުން

ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މި އުޞޫލު އަހަރަކު
އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަދާހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޙަސަން މުޙައްމަދު
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
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