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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ         
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 
 

ތައް ކޮމިޓީ ތަކުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އޮޑިޓް ދައުލަތުގެ އޮފީސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ގެ މާލިއްޔަތު 
 އުޞޫލު  ހިންގާނެގޮތުގެ އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި 

 
 ތަޢާރަފު 

 

"ދައުލަތުެގ  16( ގެ ބާބު 2017އުސޫލަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ  މި .1
ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ  ގެ (ނގެ )ވަނަ މާއްދާ 16.03ބާބުގެ  މިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓް"، 

 އުޞޫލެވެ. ހިންގާނެޮގުތގެ ތާއިަތއް އެކުލަވާލާނެގޮ)އޮޑިޓް ކޮމެޓީ( ކޮމިޓީ"-"ސަބް

 ދު މަޤުޞަ  ކޮމިޓީތަކުގެ 

 

)މާލީ ހިންގުމަްށ  ހިރާސްތައްގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީހު ަދކީކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަ މި .2
ގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި މުދަލާއި އޮފީހުކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު( ދެނެގަނެ، އެ 

 ިހސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިެޔކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަުމންދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ 
   މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކުކުރުމެވެ. ދައުލަތުގެ

 
ކޮމިޓީގެ 

 ތާއި ބާރު މަސްޢޫލިއްޔަ 
 

މާލީ ބަޔާން 
ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮސެސް 
 މޮނިޓަރކުރުން 

 

3. 
 
 
3.1 
 
 
 
 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތަކާއި ބާރުތައްމައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ މި ކޮމިޓީ
 
 

މާލީ މާއި އޮފީހުގެ މާލީބަޔާންތައް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ރިވިއުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރު)ހ(  
ފޮނުވާކަްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބަޔާންތައް 
 ން.ކަށަވަރުކުރު

)ށ( މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާކަމަށް ފެންނަނަމަ، އޮފީހުެގ 
 މަޝްވަރާކުރުން. ސުވާލުކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  ޓާއިމެނޭޖްމަން



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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އިންޓަރނަލް 
ކޮންޓްރޯލުތައް ބަލައި 

 ދިރާސާކުރުން

 

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 
ފަންކްޝަން ހިންގައި 

 ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
3.2 
 
 
  

 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ކަންތައްތައް )ހ( އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯލްތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ަރގަޅުކުރަން ޖެހޭ 

 ރަގަޅު ކުރުމަށް ލަފާދިނުން.
)ށ( އެކި އެކި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު އަދި ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ 

ތައް އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ ބެލުން.  އުސޫލުތަކާއި ސްޑޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ(
 ން.ބެލު ރަމުންދޭތޯއަދި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު

 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ްޕރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސަސް )ހ( އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަްނކްޝަނަކީ 

 .އާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންޝަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން ފްރޭމްވަރކް )އައި.ޕީ.ޕީ.އެފް(
އިންޓަރނަްލ )ށ( އިންޓަރަނލް އޮޑިޓު ފަންކްޝަންގެ ޗަރޓަރ އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް، 

 .އޮޑިޓް ފަންކްޝަނުން ތަްނފީޒްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން
)ނ( އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންްކޝަނަކީ، އެ ފަންގްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

 .ނޫފޫޒުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަދަ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުުކރުން
 .އަލިޓީ ބަލާޗެކުކުރުން)ރ( އިންޓަރނަލް އޮޑިޓު ފަންްކޝަންގެ ކު

ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަްލ އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތިން މަސައްކަތަށް ޤާބިުލ  )ބ(
  .ނެުގން އިންޓަރނަލް އޮޑިުޓ ފަންކްޝަނަށް މުވައްޒަފުން

އަސަރުކުރާފަދަ  )ޅ( އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުމަށް
ސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެއްވެއިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ ުމވައްޒަފަކާމެދު  ގޮތަކަށް

އަޅަނީ  ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަްލ އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަިތންކަން ބަޔާންކޮްށ، އެފަަދ 
 .ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން

ނޭ މެންބަުރންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް )ކ( ކޮމިޓީގައި ހިމެ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަލް  އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް 

  .ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ޑިޓް ކޮމިޓީއަްށ ން ދައުަލތުގެ އިންަޓރނަލް އޮ)އ( އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް ަފންކްޝަނު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަާޅކަން ކަށަވަރުކުރުން.
)ވ( ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއެކު ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ 

 އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ގާއިމްވެފައިާވކަން ކަށަވަރުކުރުން.
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި )މ(

 ޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ދައުަލތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމި



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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އޮފީހުގެ ހިރާސް 
ދެނެގަތުމާއި 
ކުޑަކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ބަލައި 
 ދިރާސާކުރުން.

 

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
 ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި

މައްސަލަތަކާއި 
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް 
 ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޓީއިން ެއދޭ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ޝަނާއި ކޮމިކް)ފ( ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ފަން
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

ދާއިރާތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އަހަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން  ( އޮފީހުގެ ހިރާސް ބޮޑު)ދ
 ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން އެ އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓަްށ )ތ( 
 ޒުކުރަމުންދާަކްނ ކަށަވަރުކުރުން.ހުށަހަޅައި، ތަންފީ

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓް ދައުލަތުގެ  2)ލ( ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރާތާ 
  ުހށަހެޅުން. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް 

 
އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތަކުން އަދި އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތުން  )ހ(

ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވޭތޯ  ބެލުމާއި، 
 އެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮްތތަަކކަށް ލަފާދިނުން.

)ށ( އޮފީހަުކން ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަށް ހާިސލުކުރުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ 
ގޮންޖެހުންތަކަކީކޮބައިކަން ދެނެަގނެވިފައިވޭތޯ ބެލުން. އަދި އެގޮންޖެހުންތަކުން ދިމާވެާދެނ 

 .ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދަތި ކަމެއް ކުޑަ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެުލން
 
  

ޤާޫނނާއި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުްނނުދާމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ  ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު )ހ(
   އިވާގޮތް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުން.މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކަްނހިނގާފަ

ާޤނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް،  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު )ށ(
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާުތ، އެއްވެސް ހުރަހެއް އަދި ހިފެހެއްޓުމެްއ 

 .މުވައްޒަފުން ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުންއޮފީހުގެ ނެތި، 
ކޮރަޕްޝަްނ -ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާއި އެންޓި( އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ އޮފީހުނ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަާކއި ގުޅިގެން އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދޭކަންކަން އިންޓަރނަްލ 
އޮޑިޓުން އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަންަޓށް ހުށަހަޅައި ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 
 
 



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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ކޮމިޓީގެ 
މަސައްކަތްތައް ވަޒަން 

ކުރުމާއި އަހަރީ 
 ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން 

 

 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 

 

3.6 
 
 
 
 
 
 

4 . 

 އަހަރަކު ނިމުމުން ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން)ހ( ކޮންމެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  15ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުޫނން )ށ( 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދަުއލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިްޓ 
 .ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

 
 
 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންެޖހޭގޮތް ތިީރގައި އެވަނީއެވެ.
 
ޓިޓިއުޓް އޮފް އިންަޓރނަލް އޮޑިޓަރސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ސްއިން )ހ(

 އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

 މަޤުޞަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި މިމިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ށ(
 .މަސައްކަތްކުރުން ހާޞިލުކުރުމަށް

 .އަދާކުރުން ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޓީގެ (ނ)

 ބޭނުންޮކށްގެން މަޢުލޫމާތު ިލބިފަިއވާ ސަބަބުން  މަޤާމުގެ ،ޭބނުންކުުރމާއި ނުފޫޒު މަޤާމުގެ (ރ)  
 މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަންފާއެއް  ނުވަތަ ފައިދާއެއް ފަރާތަަކށް އެހެން ނުވަތަ ތިމާއަށް
 .ނުކުރުން

 ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ގުޅުންހުރިކަމެއް މަސްލަހަތާއި އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ މެްނބަރަކު ( ކޮމިޓީގެބ)
 އެކަމުގެ ،ހާލަތެއްގައި މެދުވެރިވެއްޖެ އެފަދަކަމެއް އަދި ،ދުރުހެލިވުާމއި ކަންކަމުން އެންމެހާ
 .އެއްކިބާވުން ެއކަމަކުން ،ހާމަކޮށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު

 ބާރެއް އަދި ނުފޫޒެއް މައްޗަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ނިްނމުމުގައި ނިންމުްނތައް ( ކޮމިޓީންޅ)
 .ނުކުރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކަމެއް ފޯރުވައިގެން

 

އުފެއްދުމާއި  ކޮމިޓީ  
 ދަދު ޤާނޫނީ ޢަ 

 

އިންޓަރނަްލ "ދައުލަތުގެ  16( ެގ ާބބު 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ  .5
 ކޮމިޓީ"އޮޑިޓް "ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ  ގެ (ނގެ )ވަނަ މާއްދާ 16.03ބާބުގެ  މިއޮޑިޓް"، 

 އެކެވެ.ހިމެޭނ ކޮމިޓީ )ފަހެއް( މެްނބަރުން 5 ނުަވތަ މެމްބަރުން( ތިނެއް) 3 އަކީ



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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ދައުރުގެ ކޮމިޓީގެ 
 މުއްދަތު 

 

 އަހަރު ދުަވހެވެ. (ތިނެއް) 3ގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ ބަރުންންކޮމިޓީގެ މެ .6

މިޓީ ކޮ 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

)ފަހެއް( ވަނަ  5އުޞޫލުގެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އަންނަިނވި ޝަރުޠުތައް ހަމަވާގޮތަށް މި  .7
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 1ހެއް( ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ެމންބަުރންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން )ފަ 5މި އުޫޞލުގެ )ހ( 
އެ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުކޮށް  ޢައްޔަނުކޮށް)އެކެއް( މެންބަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން 

 .މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުންއިސް ތްކުރާ މަސައްކަ

 1ހެއް( ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެްނބަުރންގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން )ފަ 5މި އުޫޞލުގެ ( ށ)
)އެކެއް( މެންބަރަކީ ޕަބްލިކް ފަިއނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ނުަވތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 .މެންބަރަކުކަމުގައިވުންއަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި  03އިން 

  

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 
ހުންނަންވާނެ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ހުންނަންާވނެ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. .8

  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ މީހަކުކަމުގައިވުން)ހ( 

ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީއެއްެވސްއިރަކު ދަށުން )ށ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުގެ 
 އަޅާފައިވާ މީހަކުކަމުގައިނުވުން 

އެ ދަރަނި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، )ނ( ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން 
 ގަވާއިދުން އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން 

)ރ( އެ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 
ޝާމިލުވާ  ގައި ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސްއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް

 .މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިނުވުން

 

ބަރުން ންކޮމިޓީން މެ 
 ކުރުން ވުމާއި، ވަކި ވަކި 

 ކޮމިޓީގެ އޮޑިޓް ބަރެއް ންލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެ މެޙާލަތްތަުކން ކުރެ ޙާންނަނިވި އަ .9
  ބަރުކަމުން ވަކިވީ އެވެ.ންމެ



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 

 ޞަފްހާ 6ގެ  8                                          ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ         
 

)ހ( ކޮމިޓީގެ މެްނބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިން ކަމަށް ނިންމައި ިލޔުމަކުން އެކަން ދައުލަތުގެ 
ގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ ނިންމުން ދައުލަތު

 ކޮމިޓީއާއި ހިއްޞާކުރުން.

ބަރުކަމުގެ ވާޖިބު އަާދ ނުކުރެވޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން، ނުވަތަ ދާއިީމ ން މެ)ށ( 
 .ގޮތުން ބުއްދިފިލާދިުއން

 ކުށެއްކުރިކަން ަޝރުޢީ ކޯޓަކަށް ސާބިތުވުން ޖިނާޢީ )ނ( 

 އައުން.( އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް ރ)

 .ބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުންން މެ (ބ)

ބައްދަލުވުމަށް  3( ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ތެރެއިން ވީގޮތެއް ނާންގާ ޖެހިޖެހިގެން ޅ)
 ޙާޟިރުނުވުން.

)ހަތެއް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ މެްނބަރެއްގެ  7( މި އުޞޫލުގެ ކ)
 .ކިބައިން އުނިވުން

)ހަތަރެްއ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮކމިޓީ މެންބަރުންެގ ސުލޫކީ  4މި އުޞޫލުގެ ( އ)

 .މިންގަނޑާއި ޚިލާފުވުން

  

 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު 

 
 
 

  

ކޮިމޓީގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓަވާނީ މި ކޮިމޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ. އަދި ބައްދަލުވުްނ އޮޑިޓް )ހ(  .10
ރިޔާސަތާއި  ޕާރސަންފަސްވުމަށްފަހު، ޗެއަރމިނިޓު  15 ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ވަގުތުން 

ބަރުންގެ ތެރެއިްނ ންހާޟިރުވެ ތިއްބެވި ކޮމިީޓގެ މެ ،ހާޟިރުވެ ެނތްަނމަ ހަވާލުވުމަށް
  ބަރަކު، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓމަށްޓަކައި އިންތިާހބު ކުރަންވާނެެއވެ.ންމެ

 ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އައްޔަނު ކުރާނީ އޮފީހުއޮޑިޓް )ށ( 

   

ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

 އޮފީހުގައެވެ. )ހ( ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތައް ާބއްވަންވާނީ  . 11



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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)ށ( ޢާންމުކޮށް ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަކަށް ހާޟިރުވުމަށް އަްނގާ އެންގުން، ބައްދަލުވުްނ 
ން ރި )ފަހެއް( ދުވަސް ކ5ުއެނގޭނެހެްނ ދުވަހާއި ވަގުުތ އަދި އެޖެންޑާ ، ބާއްވާތަނަކާއި

 މެންބަރުންަނށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)އެކެއް( ފަހަރު  1)ނ( ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ެއންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ މީލާީދ މަހަކު 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ތް )ރ( ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ިނންމާނީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަނެވެ. އަދި ޗެއަރޕަރސަން ނެ
 ޙާލަތްތަކުގައި ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަްނވާނެއެވެ.

)ބ( ކުއްލިއަަކށް )އެމަޖެންސީކޮްށ( ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ހާިޟރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ، 
)އެކެއް( ދުވަސް ކުރީން  1ބައްދަލުވުން ބާއްާވތަނަކާއި، ުދވަހާއި ވަގުތު އެނގޭނެހެން 

 ރުންނަށް އަންަގންވާނެއެވެ.މެމްބަ

)ޅ( ކުއްލިއަކަށް )އެމަޖެންސީކޮްށ( ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ އެންެމ 
)ދޭއް(  2އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ 

ކޮށް ޗެއަރޕާރސަނަށް މެމްބަރުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސަބަބު ބަޔާން
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ކ( ވޯޓްލައިގެން ނިންަމންޖެޭހ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯރަމް ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
ހާޟިރުވެތިބި )ޗެއަރޕާރސަން ުނހިމަނާ( މެމްބަުރންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯުޓންނެވެ. އަދި ވޯޓް އެއްވަުރ 

 ވެއްޖެނަމަ ކާސްޓީންގ ވޯޓްލާނީ ޗެއަރޕާރސަނެވެ.

 )އ( ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުންނެވެ. 

)ވ( ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ގަވާއިދުން ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން 
)ދޭއް( މަސައްކަތު ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ނިންމުުނ ނިންމުްނތަކުގެ  2ނިމޭތާ 

 އްޞާކުރަންވާނެއެވެ.ޙިޚުލާޞާ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންނާއި 

 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
މިނިވަންކަމާއެކު 

މަސައްކަތްކުރާކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އޮޑިޓް  . 12
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، ދައުލަތުގެ 

ސްވެރިޔާއާއި، ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަލް އޮިޑޓް ކޮމެޓީއިން ކުރަންޖެހޭެނ އޮފީސްތަކުގެ އެންމެ އި



 އޮޑިޓް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަން 
 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. ވާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ތިރީގައި

ބަރުންނާމެދު އެއްވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ، އެ ން)ހ( ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ މެ 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް އެކަމެއް ކޮމެޓީ އޮންނަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި، ދައުލަތުގެ 

 ހުށަހަޅާ އެ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދުަމށްފަހުގައެވެ. 

ދަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެްއ )ށ( ކޮމެޓީއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ެމންބަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަ 
އިސްވެރިޔާއާއި،  އޮފީހުގެއެ ކޮމެޓީ އޮންނަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ، 

 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް އެކަމެއް ހުށަހަޅާ އެ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 
 

 މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާ ހިނދަކު؛ މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، .13 މާނަކުރުން 
( 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ ޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، "އޮޑިޓް ކޮމި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  16.03"ދައުލަތުެގ އިންަޓރނަލް އޮޑިޓް"، މި ބާބުެގ  16ގެ ބާުބ 
 ކޮިމޓީ" ތަކަށެވެ.-ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "ސަބް

 

 ކޮމިޓީ ހިންގާ އުޞޫލު 
 އަދާހަމަކުރުން 

 

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި މި އުޞޫލަށް  .14
އަހަރަކު ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މި އުޞޫލު 

 .އަދާހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ މުރާޖަޢާކޮށްއެއްފަހަރު 

 1442މާދުލްއާޚިރާ ޖު 8   

 2021 ޖެނުއަރީ 21                         

 

 

                              

        ޙަސަން މުޙައްމަދު                      

 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު                                     

 


