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c 

  
  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

  މާލެ،      
  .އްޖެދިެވހިރާ       

  
  ހިންގާ ގަވާއިދު  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ
  
   

  ގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ.މިއީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑު (ހ) .1  ނަން  ތަޢާރުފާއި
  

 "ގަވާއިދު ހިންގާ ބޯޑުގެ ޕޮލިސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް"ކިޔާނީ  ގަވާއިދަށް މި  (ށ)    
 .   އެވެ
  

ގެ ސިޔާސަތު ޓުދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަްނ ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުެގ ބޭނުމަކީ  .2  މަޤްޞަދު 
ނޑައަޅައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން   ،ހިންގައި ދައިގަވާއިދުތައް ހަ ،ކަ

ނޑައަޅާ ޤިގެންދޭތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަަޅމުން ގެންދާނެ މުސްތަ އްލު ފަރާތެއް ކަ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  މާއި،އެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރު

ވެރި ބީލަންވެރިންނަށް ދެފުށް ފެންނަ ވާދަ ،ކަން އިތުރުކުރުމާއިލުބިޤާފަންނީ 
  ފައިވާ ބޯޑެކެވެ.ދައިޓަކައި އުފައް ދިނުމަށް އިމުކޮށްޤާލެއް ޙައުބީލަމުގެ މާ

  
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި 

  ކުރުން ނު މެންބަރުން ޢައްޔަ
  

. ހަތް( 7އެކުލެވިގެންވަނީ  ބޯޑު .3 ބަރުން ންބޯޑަށް މެ) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ
  އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.ޔާލަފަކުރާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނުއްޔަޢަ

. ކޮންެމ ދުވަހުއަހަރު(ތިނެއް)  3ކުރާނީ ނު ބަރުން ޢައްޔަންމެ .4  ގެ މުއްދަތު މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ގެ ަދއުރަކަށެވެ
ބަރުން ންއެއްފަހަރު މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެ ރަކުންއަހަ(ތިނެއް)  3

  ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
  

  ގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ްނގެ މެންބަރު ބޯޑު .5  މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް
  

ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ އެފަދަ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް   (ހ) 
  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛

  
  ވުން؛ލިބިފައިގުޅޭ ފަންނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު  ކޮންޓްރެކްޓާ  (ށ)  

  
މަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ޢަދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުގައި   (ނ)  
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  އިަދ ؛މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
  

  .ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުންފައިސާއާ  )ރ(  
  

ގެ ބޯޑު ރަކުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަލަތެއް ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާއަންނަނިވި  .6  މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 
  މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.

  
ލިޔުމަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް   (ހ)  

ނޑައެޅުން؛   ކަ
  

ނިންމައި ލިޔުމަކުން އެކަން  މަށް ފާ ދިނުޢުއިސްތިއެ މެންބަރަކު   (ށ)  
  ؛ހުށަހެޅުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

  
ލަތެއް ހާފަދަ ދާއިމީ  މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ނުކުރެވޭ   (ނ)  

  ؛ދިއުންލައިމެދުވެރިވުން، ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތުން ބުއްދިފި
  

  ވުން؛ކޯޓަކަށް ސާބިތު  ޢީކުރިކަން ޝަރު ކުށެއް އީޖިނާ  (ރ)  
   

ބައްދަލުވުމަށް (ތިނެއް)  3 މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ވިދިވިދިގެން  )ބ(  
  ރުނުވުން.ހާޒި
  

ކާއި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަުތބޯޑު
  ބާރުތައް 

. އަދި އަންނަނިވި  އް އަންނަނިވި ބާރުތަބޯޑަށް  .7 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިބިގެން ވެއެވެ
  ބޯޑާހަވާލުވެގެންެވއެވެ.

  
 ވައި ރާ" ނިޒާމު ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ" އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތު  (ހ)    

  ؛ކުރުންޛުތަންފީ  ގައިހިން
  

 ވައި ރާ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ނިޒާމު  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުގެ  (ށ)    
 ގަވާއިދުތައް  ނޫނާއި ޤާ ހުރިހާ ހަދަންޖެހޭ ހިންގުމަށްޓަކައި 

 ޖެހިއްޖެ ގެންނަން  ބަދަލު ގަވާއިދުތަކަށް އެ ،ލުމާއިވައިއެކުލަ

ބެލެހެއްޓުން އެ އިރެއްގައި ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން  ،ހިނދެއްގައި
 ؛ގެނައުން ބަދަލުތައް މަތިން ލަފާގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރުގެ 

  
ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ އެކުރެވޭ   (ނ)    

ދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ޚަރަދުތަކެއްކަން ޚިބަލާއިރު އެކަށޭނެ ޅައިޚަރަދުތަކާއި އަ
ކުރުމުގައި އިކޮނޮމިކް އެފިޝަންސީ  އްޔަގީންކުރުމާއި، އެ ޚަރަދުތަ 

   ؛ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް އެކަށައެޅުންލުހާސި
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ވާދަވެރި  ހާމަކަންބޮޑު،، ފެންނަ ބީލަންވެރިންނަށް ދެފުށް ހައިއެންމެ  (ރ)    
  ؛އިމުކޮށްދިނުންޤާއުލެއް ޙަބީލަމުގެ މާ

  
 ލާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ޙަބީލަމުގެ މަރު ނަށް ން އެންމެ  އެކުހަމަހަމަކަމާ  (ބ)    

   ؛ފަހިކޮށްދިނުން

  އިމުކުރުން.ޤާލިބިފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމެއް  ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  (ޅ)    

ށް ގެންދާ ބީލަމުގެ ަޔދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކުން ކުރި   (ކ)    
  ލާތައް އެއް ހަމައަކުން  ކުރިއަށްގެންދިޔުން.ޙަމަރު

ތްތެރިކަން ހަލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ނަޒާއޫލާގައި މަސްޙަ ބީލަމުގެ މަރު  (އ)    
  ދެމެހެއްޓުވުން.

 ބިލްކަން ޤާ ފަންނީ  ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ  މަސައްކަތް  ޓުގެ ޕްރޮކިއުމަން  (ވ)    
  .އިތުރުކުރުން

 ިނޒާމެއް ބަލާ މައްސަލަ ބީލަމުގެ ލިބިފައިވާ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ   (މ)    
  އިމުކުރުން.ޤާ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ވާއިދުތަކާއިގަ އިނޫނާޤާ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ  )ފ(    
ނޑުތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުސޫލުތަކާއި  ،ދިރާސާކޮށް މިންގަ
 ސީލީ ފުތަ ގޮތުގެ  ގެންދާނެ ށްޔަ ކުރި މަސައްކަތް  ޓުގެ ޕްރޮކިއުމަން

 ،އާންމުކޮށްއެ ގައިޑްލައިންތައް  ،ލައިވައިއެކުލަ ގައިޑްލައިންތައް 
 .ކުރުންޛުތަންފީ އެއްގޮތަށް އެއާ މަސައްކަތްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ

 ކުރުމަށް ޛު ތަންފީ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ނިޒާމު ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުގެ  )ދ(    
 ތަކެތި މި ،ކޮންޓްރެކްޓުތަކާއި ،ފޮތްތަކާއި ބީލަން ތަފާތު ބޭނުންވާ  ޓަކައި

 ލިޔުންތައް  ހައިއެންމެ މިފަދަ  މެނުއަލްތަކާއި ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނެ
 ޓުގެޕްރޮކިއުމަން އޮފީސްތަކުން ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ،ތައްޔާރުކޮށް
 ބޭނުންކުރުން  ލިޔެކިއުންތައް  މި ގައިގެންދިޔުމު ށްޔަކުރި ކަންތައްތައް

  .ލާޒިމުކުރުން

 ޓުގެ ޕްރޮކިއުމަން ޓަކައި ކުރުމަށް  ރުދަާނހަ ނިޒާމު ޓުގެ ޕްރޮކިއުމަން  )ތ(    

 ސަޕްލަޔަރުންނާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ 
 ،ތަމްރީނުތަކާއި އަމާޒުކޮށްގެން ފަރާތްތަކަށް ުހރިހާ ލުވާއޫމަސް

  .ހިންގުން ވައިރާ ޕްރޮގްރާމްތައް  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

 ށްޔަ ކުރި ގޮތެއްގައި  ހަރުދާަނ ނިޒާމު  ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ  )ލ(    
 ނިޒާމުގައި  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުގެ  ބީލަންވެރިންނާއި ގެންދިޔުމަށްޓަކައި

 ،މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ( ފަރާތްތަކުގެ ހައިއެންމެ ލުވާއޫމަސް
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 ބޭރުގެ އެހީދޭ އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ގުޅުންހުރި ،ވިޔަފާރިވެރިން
 ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  އެ ދައި،ހޯ ޔާލުޚި)  ހިމެނޭހެން ފަރާތަށް

 ރުދަނާހަ ނިޒާމަށް  ޓުގެޕްރޮކިއުމަން  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް 
  .ގެނައުން ބަދަލުތައް

 ހުއްދަދެވޭ ލާގައިޙަމަރު ބީލަމުގެ އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގެ  )ގ(    
ނޑުތަކުގެ   މާލިއްޔަތު ފަރާތްތަކުން  އުފުލާ ލިއްޔަތުއޫމަސް މިންގަ

 ށްޔަފުރިހަމަ އުސޫލުތަކަށް ފައިވާހަދައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ އެ އިގަވާއިދާ

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ  ބަލައި މަލުކުރޭތޯ ޢަ އެއްގޮތަށްއުސޫލުތަކާ  އެ ބައިނބޯލަ
  ؛އިމްކުރުންޤާނިޒާމެއް 

ލުވާ ހުރިހާ އޫގެ މަސައްކަތުގައި މަސްޓުދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަން   )ޏ(    
ގޮތް  މަލުތައް ބަހައްޓަންވީޢަލިއްޔަތުތަކާއި އޫފަރާތްތަކުގެ މަސް

ނޑައަ ނޑާ އެއްގޮތަށް  ޅައި،ކަ މަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ޢަސުލޫކީ މިންގަ
ނޑަށް  މަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ޢަބެލުމާއި، އެ މިންގަ

  ؛ޔަވަޅު އެޅޭކަން ޔަޤީންކުރުންފި

 ޒަމާީނ ހިންގުމަށް  ނިޒާމު  ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ މުޅި )ސ(    
 ސިސްޓަމް  އެ  ،އިމުކުރުމާއިޤާ ސިސްޓަމެއް  ޕްރޮކިއުމަންޓް - އީ

  ؛ބެލެހެއްޓުން ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 ޫލމާތުތައްޢުމަ ބީލަމުގެ ހުރިހާ ގެންދާ ށްޔަކުރި ލަތުްނއުދަ މުޅި  )ޑ(    

  އިމްކުރުން.ޤާފެންނާނެ ނިޒާމެއް  އެއްތަނަކުން

 ބަލާ  މައްސަލަތައް ދިމާވާ ބީލަންތަކުގައި ގެންދާ ށްޔަކުރި  ދައުލަތުން  )ޒ(    

 މަސައްކަތްތައް  ގެ" ކޮމިޓީ ރިވިޔު މުްސތަޤިއްލު ބަލާ މައްސަލަ ބީލަމުގެ"
 އެކަށީގެންވާ  ،ތޯއާއި ށްއެއްގޮތަ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތު ގެންދަނީ ށްޔަކުރި

  ؛މޮނިޓަރކުރުން ލައިބަ ހިނގާތޯ ނިޒާމު ބެލުމުގެ މައްސަލަ ގޮތެއްގައި

ގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ޓުށް ގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންަޔދައުލަތުން ކުރި   )ޓ(    
ށް ގެންދޭތޯ ބެލުމާއެކު، ޔަ ވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއެކަށީގެން ،މޮނިޓަރކޮށް

   ލުން.ވައިމަސައްކަތްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަ

  

ނޑު  ނޑު  .8  މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ   ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
  

ތު ހިފެހެއްޓުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަލަޞްންމު މައާ  (ހ)  
  ؛ލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންސި މަޤްޞަދު ހާ

  
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމާއި، އަދި މަޤާމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ   (ށ)  
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ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް މަޢުލޫމާތު 
  ؛ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން

  
ތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ޙަލަޞްމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަ  ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެ  (ނ)  

ކަމެއް  ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމާއި،  އެފަދަ ކުރިމަތިވެދާނެ 
ލަތެއްގައި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބޯޑަށް ހާމަކޮށް، ހާމެދުވެރިވެއްޖެ 

  ؛ކަމަކުން ތަނާޒުލްވުން އެ
  

ހިވާ ގޮތަށް ގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަނުކޮރަޕްޝަ  (ރ)  
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބާރުގެ ބޭނުން  ކަމެއް ނުކުރުމާއި،

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކަންތައްތައް ކުރުވަން  ނުހިފުމާއި،ނަހަމަގޮތުގައި 
މަސައްކަތް ނުކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެްސ ކަމެއް 

  ؛ނުވަތަ ޢަމަލެއް ނުކުރުން 
   

ރސަނާއި ވައިސް ޕަބޯޑުގެ ޗެއަރ
  ރސަންޕަޗެއަރ

އަދި ވައިސް  ކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. ޢައްޔަނު ރސަންޕަގެ ޗެއަރބޯޑު .9
  މިނިސްޓަރެވެ. ކުރާނީ  ރސަން ޢައްޔަނުޕަޗެއަރ

 
ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް   )ހ( .10  ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ނޑައަޅާނީ  ތާއިބާއްވާނެ ދުވަހާއި ވަގު ރސަންގެ ޕަބޯޑުގެ ޗެއަރ ،ތަން ކަ
  ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ.ލަފާގެ މަތިން 

 
ފަހަރު  އް)(އެކެ  1ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް މަދުވެގެން މަހަކު   (ށ)    

  ބާއްވަންވާނެއެވެ.
  

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ބޯޑުގެ ންމުކޮށް ބާއްވާ އާ  (ނ)    
އެޖެންޑާ   ތާއި އެންގުން، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަކާއި، ދުވަހާއި ވަގު

މެންބަރުންނަށް  ،ކުރިން ހުގެދުވަ އެކެއް)( 1ހެން ނޭއެނގޭ
  ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  
ބޯޑުގެ  ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  (ރ)    

. ޗެއަރޕަޗެއަރ ލަތެއްގައި ހާހާޒިރުވެވެން ނެތް  ނަށްރސަޕަރސަނެވެ
ވެ. އެ ދެ ނެރސަޕަވައިސް ެޗއަރ ،ބޯޑުގެ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާނީ

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ރިޔާސަތު ހާމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނެތް 
ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މެންބަރުން  ،ބަލަހައްޓާނީ

  އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެކެވެ.
  

ބޯޑުގެ ބައްދަުލވުމެއް ޞައްޙަވާނީ، ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން   (ބ)  
(ހަތަރެއް) މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެން ބާއްވާ  4މަދުވެގެން 
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ދަދަށް އަބައްދަލުވުންތަކެވެ. ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށަންވާނީ، އެ 
މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވުމެއްގައި، 

އެ ބައްދަލުވުން  ،ދަށްވުރެ މެންބަރުން މަދުވެއްޖެނަމަދައައެ 
ނ   ލަން ވާނެއެވެ.ޑައިމެދުކަ

  
ހާޒިރުވެ ވޯޓު ދިން  ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވމެއްގައި ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ  (ޅ)    

. ކަމެއް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުން،  މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ
ދަދާއި އެކަން އަކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ  އެ

ދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، އަ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުނުދީ ތިބި މެންބަރުންގެ 
ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  އެ

  ދޭންވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓާ މެންބަރު ވޯޓު
  

އެމަޖެންސީކޮށް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބޯޑުގެ ޚާއްަޞ ބައްދަލުވުމެއް   (ކ)    
ރސަން ބޭނުންވެއްޖެ ޕަމަކަށް ނުވަތަ ޗެއަރދުގެ އެމިނިސްޓަރު ،ބޭއްވޭނީ

(ތިނެއް) މެންބަރުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް  3ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ބޯޑުގެ 
  ންނެވެ.ހުށަހެޅުމު ނަށް ރސަޕަބޭއްވުމަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޗެއަރ

  
ރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން، ޒިއެމަޖެންސީކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާ  (އ)    

(އެކެއް)  1ހެން ނޭބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަކާއި، ދުވަހާއި ވަގުތު އެނގޭ
  ކުރިން މެންބަރުންނަށް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. ގެގަޑިއިރު

  
އެޖެންޑާއާއި، ގުޅުންހުރި ލިެޔކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބައްދަލުވުމުގެ  (ވ)  

، ޕަރސަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންއަރކުރުމަކީ، ޗެ އެޖެންޑާ އާންމު

  ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
  

ނަން ބޭނުންވާ އައިޓަމެއް، މައެޖެންޑާގައި ހި ،ބަރަކަށްވެސްން ކޮންމެ މެ (މ)  
  ޅިދާނެއެވެ.ހެރސަނަށް ހުށައަރޕަޗެ
  

ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމެއް، ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ   އާއި،އެޖެންޑާ (ފ)  
24  ( ބަރުންނަށް ންކުރިން މެ ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް

. ތާވަ ކުރެވޭ ކަރުދާހެއް ހިމެނުމަށް ނިންމާނީ ލުހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ
   ނެވެ.ޕަރސައަރޗެ
  

ނޑައަޅާ ބޯޑުގެ   (ހ) .11  ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުން  ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ، މިނިސްޓްރީން  ކަ
. ސެކްރެޓޭރިއެ  ގެ ފަރާތުން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޓުފަރާތެކެވެ

  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
  

ގަވާއިދުން ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ޔައުމިއްޔާ  ގެބޯޑުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް  (ށ)  
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. އަދި ބައްދަލުވުން ނިމޭތާ ލިޔަ )( 3ރަސްމީ ންވާނެއެވެ ދުވަހުެގ  ތިނެއް
ލާޞާގެ ދެލިކޮީޕ ޚުނިންމުންތަކުގެ  މާތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ނިން

  ކުރަންވާނެއެވެ.ސާމެންބަރުންނާ ހިއް
  

ބޯޑުގެ ހިންގާ  ،ބޯޑު ހިންގުމާއި
  ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން 

  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ބޯޑު ހިންގަންވާނީ މި   (ހ) .12
 

ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ   (ށ)    
  އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  .13  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ކޮށް، ދިވެހި ގަވާއިދު ފާސްމި 
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
ހިނދަކު، އަންނަނިވި  ހައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .14  މާނަކުރުން 

  ޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ
  

ވާލުކޮށްފައިާވ ހަ"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ކަންކަން   (ހ)  
. ނުވަތަ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ

  ފަރާތަކަށެވެ. ވާލުކޮށްފިނަމަ އެހައެހެން ފަރާތަކަށް 
  

ވަގުތަކު  އެ  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ކަންކްަނ  (ށ)  
  ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަ
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   (ނ)     ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށެވެ."ބޯޑު
 
 
 

_________________ 


