
 

 

 ހިންގާނެ އުސޫލުތައް، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިގެ ބިޑް ކޮމިޓ  
 
 

ހުރިހާ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ބިޑްތައް  ހުށަހެޅޭ ވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށްމޯލްޑިމިއ  

 .އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމިޓ އެވެ 

 

 .1 ފް ތަޢާރު 

   

މަތިން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ މަންފާވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 .2 ސިޔާސަތު 

   

ޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި  ގޮތުގެމަތ ންނާއި ވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިމިއ  

އެކުލަވާލައިފައިވާ، ކޮމިޝަންގެ ދާއިމ   ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ  23ވަނަ ބައިގެ  2ޤަވާޢިދުގެ  ހިންގާ

' ' ކޮމިޓ  އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މ ގެ ފަހުން ބަޔާންކުރާނ   'ބިޑް ކޮމިޓ  ' ނަމަކ  ކޮމިޓ ގެ ކޮމިޓ އެކެވެ. މި

 އެވެ.

 .3 ކޮމިޓ  އެކުލަވާލުން 

   

 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ސުލޫކ  ހަމަތައް ކޮމިޓ ގެ 
 

ކޮށް، އެކަމަށް އެންމެ އިވެލުއޭޓް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ބިޑްތައް 

 އެކަށޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުން 

 .4 މަސްއޫލިއްޔަތު 



 

 .5 ހަމަތައް  ސުލޫކ   ހިފަހައްޓާނަމެވެ. ހަމަތައް އަންނަނިވި އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

  ހ. އިންސާފުވެރިކަން 
  ށ. ބުރަނުވުން  ފަރާތަކަށް  ވަކި

  ނ. ހަމަހަމަކަން 
  ރ. އެއްކިބާވުން  ނުފޫޒުން
  ބ. ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު

  ޅ. އެއްކިބާވުން މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން 
  ކ. ނަޒާހަތްތެރިވުން 

   
 

 އުސޫލުތައް  ހިންގާ ކޮމިޓ   
 

 . މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ އް(ފަހެ) 5 އެކުލެވިގެންވަނ  ކޮމިޓ 
 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކޮމިޝަންގެ މާލ  )ހ(  
  އާރު ޑައިރެކްޓަރއެޑްމިން އެންޑް އެޗް.  )ށ(

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓރ)ނ( 
 ނެވެ.ންފު)ދޭއް( މުވައްޒަ 2ފިސަރ ލެވަލްގެ ކޮމިޝަންގެ އޮ )ރ(

 

 .6 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

 

ނޑައަޅާނ   ޒިންމާދާރު ވެރިއާއެވެ.މާލ  މުޤައްރިރަކ  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޓ ގެ  ނައިބު މުޤައްރިރު ކަ

                      ކޮމިޓ އިންނެވެ.

މުޤައްރިރާއި ނައިބް 

 ކަނޑައެޅުން މުޤައްރިރު 

7. 

 .8 ބައްދަލުވުން  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާނ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރެވެ. ކޮމިޓ ގެ 

 

، )ތިނެއް( މެންބަރުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ 03ކޮމިޓ ގެ ބޭއްވުމަށް އެދި  ކޮމިޓ ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

 )ތިނެއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. 03ގިނަވެގެން 

 .9 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 

 .10 ކޯރަމް  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނ  އަދަދަކ   މެންބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތެވެ. ކޮމިޓ ގެ 

 

 



 

ގެ ނިންމުންތަކުގައި އިއްތިފާޤުން ކަންކަން ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އިއްތިފާޤު ކޮމިޓ 

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.މެންބަރުންގެ އަޣުމަށް ޙާޟިރުވި ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކަން ނިންމާނ  ބައްދަލުވު

 .11 ނިންމުންތައް 

 

ނޑައަޅާނ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރެވެ.ކޮމިޓ   .12 އެޖެންޑާ  ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަ

 

 3 ގިނަވެގެން  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާތާ ގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓ 

ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރިކަމަށް )ތިނެއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ބެލެވޭނ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދުވަހު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުން 

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

 .13 ޔައުމިއްޔާ 

 

ނޑައަޅާނ  ސެކްރެޓެރ  ޖެނެރަލެވެ. ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ކަކޮމިޓ 

 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ އެވެ.

 .14 ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

    ހ. އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން.
    ށ. ކުރިއަށްއޮތް ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުން.

    ނ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.
    ރ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

    ބ. ގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ އިދާރ  ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.ކޮމިޓ 
 

 


