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 ........................................................................ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ
ހިންގާ ޤަވާޢިދު
މާނަ
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މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާނަމަ-:

"ހިންގާ ޤަވާޢިދު"
"ސޮސައިޓީ"

"މެންބަރު"
ރޓިވް
"ކޯޕަ ޭ
ސޮސައިޓީއާބެހޭ
ޤަވާޢިދު"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށެވެ) .މިއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް(
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ށފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ކޮ ް
ރޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެވަގުތަކު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުކަން ލިބި ،މެންބަރުންގެ ަ
ފަރާތަކަށެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެހެން ޤަވާޢިދުތަކާއި
މިޤަވާޢިދުތަކަށް އަންނަ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

"މާލީ އަހަރު"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  1ޖެނުއަރީން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރަށެވެ.

"ހިންގާކޮމިޓީ"

ކމިޓީއެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް އިންތިޚާބު ކުރާ ޮ

"ރެޖިސްޓްރާރ"
"ޢާންމު ޖަލްސާ"
"ސާފު ފައިދާ"

"އޯޑިޓް ރިޕޯޓް"

"އޯޑިޓަރ"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ސޮސައިޓީތައް ރަ ި
ސސައިޓީތައް ހިންގާގޮތް ބަލަހައްޓާނެ
ޖސްޓަރީކޮށް ޮ
ދރާއަށެވެ.
ރކާރުގެ އި ާ
ސަ ު
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ހުރި ާ
ދ
ހ ޚަރަދެއް )މީގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ،އޯޑިޓު ފީ ،އަ ި
ރހާ ޚަރަދެއް ކަނޑައި ބާކީވާ ފައިދާއަށެވެ.
މިނޫންވެސް ހު ި
އޓީއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ޕރޭޓިވް ސޮސަ ި
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޯ ަ
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ
އޯޑިޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށެވެ.
ޮ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އއްގައި
ސސައިޓީ އޯޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ެ
މެންބަރުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ އޯޑިޓަރަށެވެ.

ސޮސައިޓީ
.2

ވ
ރ ާ
ރޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟް ނުވާނެފަދައިން ސޮސައިޓީގައި ބައިވެ ި
ކ ކޯޕަ ޭ
މިސޮސައިޓީއަ ީ
ނ
ރއެރުވުމަށްޓަކައި މެންބަރު ް
ރއެރުވުމާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކު ި
މެންބަރުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު ކު ި
ޞކެވެ.
ކ ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚް ެ
އުފައްދާ އަދި މެންބަރުން ވޯޓުދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ވަ ި

ނަން
3

ރޓިވް ސޮސައިޓީ" )މީގެ ފަހުން "ސޮސައިޓީ" މިހެން
ހ .ސޮސައިޓީގެ ނަމަކީ  .....................................................ކޯޕަ ޭ
އިޝާރާތް ކޮށްފައި( އެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީސް
.4

ވ.
ކށްފައިވާ އޮފީސް ހުންނާނީ  ،.......................................ދިވެހިރާއްޖޭގައެ ެ
ހ .މިސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ޮ
އ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ސޮސައިޓީގެ އޮފީހެއް ހިންގިދާނެއެވެ .މި
ށ .ސޮސައިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކަ ި
ޓރާރ އަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.
އޮފީސް ހުންނަ އެޑްރެސް ،އޮފީސް ޤާއިމްވާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސް ް
އ
ނ .ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީހަށް ނުވަތަ ސޮސައިޓީ ހިންގާ އޮފީހަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
އށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރރ ަ
ރެޖިސްޓް ާ

ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން
 .5މިސޮސައިޓީ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ-:
ހ.

...........................................................................................................................

ށ.

...........................................................................................................................

ނ.

...........................................................................................................................

ރ.

...........................................................................................................................

ބ.

...........................................................................................................................

ޅ.

...........................................................................................................................

ކ.

...........................................................................................................................

އ.

...........................................................................................................................

ވ.

...........................................................................................................................

މ.

...........................................................................................................................

ފ.

...........................................................................................................................
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ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސޮސައިޓީން ކުރެވޭނެއެވެ.
ނކަން ރާވައި ހިންގުން.
ތކު ެ
ހ .ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދު ަ
ގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިކަ ް
ރ
ބ ާ
އރުވުމަށްޓަކައި ދަރަންޏަށް ފައިސާނަގާ އަނ ު
ކށް އަދި މިމަޤުޞަދުތައް ކުރި ެ
ކރާ ގޮތަ ަ
ޞދުތައް ހުއްދަ ު
ށ .ސޮސައިޓީގެ މަޤް ަ
ދައްކާ އަދި ފައިސާދައްކާ ެ
ނން.
މގެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށް ޢަމަލުކުރާނެކަމުގެ ސެކިއުރިޓީ ދި ު
ނ ކަ ު
ލ
ބރުގެ ފަރާތްތަކުގައި ތަމްސީ ު
ނ .ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސޮސައިޓީ ،ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭން ޭ
ކޮށްދިނުން.
ދ ޤަވާޢިދުން ކުރެވެން އޮންނަ ކޮންމެކަމެއް
ކއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަ ި
ރ .ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަ ަ
ކުރުން.
ބ .ސޮސައިޓީގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުން.

ޙިއްޞާ
.7

ސޮސައިޓީގެ ރައުސުމާލަކީ  ................................ރުފިޔާގެ  ................................ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ
 ................................ރުފިޔާއެވެ.

.8

ރކަށް ވެވޭނީ މަދުވެގެން  1ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.
ހ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަ ަ
ށ .ސޮސައިޓީގެ ޕެއިޑްއަޕް ޙިއްޞާއިން އެއްކުރެވިފައިވާ ރައުސުމާލުގެ  50%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޙިއްޞާ
ށވެ.
ރކާރަ ެ
ގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަ ު

.9

ކންމެ މެންބަރަކު ،މެންބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާގެ މިންވަރު ގަންނަންވާނެއެވެ.
ސޮސައިޓީގެ ޮ
ކރަށް ގަނެވިދާނެއެއް ެ
މި ސޮސައިޓީގެ ޙިއްޞާއަކީ ވި ަ
ޗކެވެ.
ރ ާ
ޔފާރި އުޞޫލުން ސަ ު

.10

އސުމާލާއި ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
މި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ރަ ު
އށް ހުށަހަޅަން
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް މިކަން ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މިބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ރެޖިސްޓްރާރ ަ
ޖެހޭނެއެވެ.

މެންބަރުން
.11

ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ.
އޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
ހ .ދިވެހި ރަ ް
ށ .އުމުރުން  18އަހަރު ވެފައިވުން.
ދންޖެހޭ ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން  1ޙިއްޞާ ހޯދާއިފައިވުން.
ރކު ހޯ ަ
ނ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަ ަ

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
.12

ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  10މީހުންނަށްވުރެ މަދުވެގެންނުވާނެއެވެ.
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.13

ރ
ކ ާ
ކރަން އެދި ހުށަހަޅާއިރު ސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ު
ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ު
ފަރާތްތަކެވެ.
އެޑްރެސް

ނަން

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
މެންބަރުކަމަށް އެދޭގޮތް
.14

ކމެދު ޝައުޤުވެރިވާ އަދި އެސޮސައިޓީއެއް ހިންގާ މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ނުވަތަ އެމުޖުތަމަޢުއެއްގެ
ހ .ސޮސައިޓީގެ މަޤުޞަދުތަ ާ
އދި،
ވ .އަދި މެންބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ެ
ކރި ަ
ބައެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މެންބަރުކަމަށް ު
މތިލެވިދާނެއެ ެ
މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުމަށް ފަހު ސޮސައިޓީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.
މ ސޮސައިޓީގެ މުޖުތަމަޢު ކަމަށް ބަލާނީ  ..........................................................................................އެވެ.
ށި .

.15

މެންބަރުކަމަށް އެދޭ މީހާ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ކ
ވޢިދު އަދި އެޤަވާޢިދަށް އެކިފަހަރުމަތިން ގެނެވޭ ބަދަލުތަ ާ
ކށާއި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަ ާ
ޤޞަދުތަ ަ
ހ .ސޮސައިޓީގެ މަ ް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
ށ .ޗަންދާއެއް ދައްކަން މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވާނަމަ އެ ޗަންދާއެއް ދެއްކުން.
ކރުން.
އރުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ު
ކރި ެ
ނ .ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ު
ރ އިޤްތިޞާދީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ސޮސައިޓީއަށް
ރ .ސޮސައިޓީން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކު ާ
އެއްބާރުލުންދިނުން.
.16

ހ .މި ސޮސައިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ބެލެވޭނީ ،ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ.
އަދި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރުގައި އެ މެންބަރުންގެ ނަން ހިމެނޭނެއެވެ.
ށ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސޮސައިޓީގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިދެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާ ގައި
ބަޔާންވެގެންވާ ޙިއްޞާ ހޯދައި ،ޙިއްޞާގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ސޮސައިޓީއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
ނ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ކަޑައެޅުމުން އެމީހަކީ މެންބަރެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސޮސައިޓީން އެމީހަކަށް
ކރާނެއެވެ.
ދޫ ު

.17

މއަށް ޤަބޫލުކޮށް،
ހ މާއްދާތައް ފުރިހަ ަ
ކ މިހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ހުރި ާ
މން ،އެ މެންބަރަ ު
ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވު ު
ނކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާ ް
ހ ހިނދަކު މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް އެ
ހެޔޮނިޔަތުގައި ރަނގަޅަށް ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ާ
މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

.18

ހއްގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ ހޯދައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން
ހ .އެއްވެސް މެންބަރަކު އެމީ ެ
ކށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ އެއްވެސްކަމެއް
ޔސް އެމެންބަރަ ަ
އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަކަށްވި ަ
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އޅޭފަދަ ނުވަތަ
ހރަސް ެ
ޓގައި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަށް ު
ރކު ސޮސައި ީ
ބ ަ
ށ .ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެން ަ
ރން ޖެހޭނެއެވެ.
ކރާނަމަ އެކަން ބަޔާންކު ަ
ކތެއް ު
ތަޢާރުޟްވާފަދަ އެހެން މަސައް ަ

ޗަންދާ
.19

މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވޭނަމަ ،ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނެގިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ
ޗަންދާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބަޙުޘް ކުރުމަށް ފަހު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.
ސޮސައިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާއަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އެ ބަދަލަކާ މެދު ބަޙުޘް ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.

މެންބަރުންގެ އެއްބަސްވުން
.20

ވ ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން
މިހިންގާ ޤަވާޢިދާއި ކޯޕަރޭޓި ް
ޙބު ދިނުމަށް ވަޢުދުވަމެވެ .މީގެ
ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޢުދުވެ ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަރު ީ
އިތުރުން މިވަޢުދުގެ ދަށުން ސޮސައިޓީއަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކުން ދު ު
ރހެލިވުމަށާއި ސޮސައިޓީއަށް
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ރކާތެއް ،ވެވެންއޮތް މިންވަރަކުން ހުއްޓާލުމަށް ވަޢުދުވަމެވެ .އަދި
ގެއްލުންވާފަދަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާފަދަ ހުރިހާ ޙަ ަ
ކންވިޔަސް ސޮސައިޓީގައި ،އެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނަޖާއިޒު
ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަ ު
ނކަމަށް ވަޢުދުވަމެވެ.
ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ެ
މެންބަރުންގެ ޒިންމާ
.21

ސޮސައިޓީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ އެމެންބަރަކު ގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ
ވ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު އަދި މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ތެރެއިން ނުދައްކާއޮތް ޢަދަދަށެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ނ ކޯ ަ
ކ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
ފަދައިން އެ މެންބަރެއްގެ ޢަމަލަކަށް ،އެމެންބަރަ ު

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތް
.22

ކކުރެވޭނީ-:
ރކަމުން ވަ ި
ހ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަ ު
އ ޘާބިތުވުމުން؛ ނުވަތަ
 .1މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ކުށެ ް
 .2މި ޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ނުވުން؛ ނުވަތަ
ނމަ؛ ނުވަތަ
 .3މެންބަރަކު އިފްލާސް ކުރެވިއްޖެ ަ
ސސައިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ހިންގާ ޤަވާޢިދާ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުން ،ނުވަތަ ސޮސައިޓީގެ މަސްލަޙަތާ
ޕރޭޓިވް ޮ
 .4ކޯ ަ
ކޅަށް މެންބަރަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވުން.
ދެ ޮ
ކރެވޭނީ
ށ .މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ،(4) ،(3) ،(2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކި ު
ނ
ސއަކަށް ޙާޟިރުވާ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ،އެމެންބަރަކު މެންބަރުކަމު ް
ސޮސައިޓީގެ ޢާންމު ޖަލް ާ
ކރުމުންނެވެ.
ކރުމަށް ފާސް ު
ވަކި ު
ނ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަ ު
ނ
ކ މެންބަރުކަމު ް
ކ ،މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި މެންބަރަ ު
ކކުރެވޭނީ
ވަ ި

ވ ތުހުމަތު އެ މެންބަރަކަށް ު
ކރުމަށް ބާއްވާ
ކ ު
އ މެންބަރަކު ވަ ި
ހށަހަޅައި ެ
އެމެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ކުރެ ޭ

ގ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 7
އމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމު ެ
ޖަލްސާގައި އެ މެންބަރެއްގެ ަ
ކމަށް
އ ު
ކރިން ،ހިންގާ ކޮމިޓީން އެމެންބަރަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު ،އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެ ް
ދުވަސް ު
އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
ށ
އރު އެ މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާ ،ސޮސައިޓީއަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު ވަކި ކުރާ ި
ނެގޭނެއެވެ .އަދި އެ މެންބަރަކު ސޮސައިޓީގެ ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށް ދެއްކި ފައިސާއިން އެ މެންބަރަކު ސޮސައިޓީއަށް
ހރި ފައިސާ އެމެންބަރަކަށް ސޮސައިޓީން ދޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ އެބައި ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ު
ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެބައި ނުލިބޭނެއެވެ.
މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވޭގޮތް
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ނ
ޅމުން ސޮސައިޓީ ް
މކުން ހުށަހެ ު
ކވުމަށް އެދި ސޮސައިޓީގެ ޗެއާރމަން އަށް ލިޔު ަ
ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަ ި
ށ
ވވިދާނެއެވެ .މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެލިޔުން ސޮސައިޓީއަ ް
ވަކިވާން އެދުނު މެންބަރު ،މެންބަރުކަމުން ަ
ކ ެ
ވ ި
ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެލިޔުމުގައި ވަކިތާރީ ަ
ޚކުން އިސްތިޢުފާ ދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެތާރީޚުން ފެށިގެން
ނުވަތަ ސޮސައިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުދައްކާ އޮތްނަމަ އެދައްކާ ނިންމުމުންނެވެ.
-6-

ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން އެ މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާ ސޮސައިޓީއަށް ނެގޭނެއެވެ .އަދި ޙިއްޞާގެ
މޫނުމަތީ އަގަށް ދެއްކި ފައިސާ އާއި އެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ސޮސައިޓީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ،އަދި އެ
ޙިއްޞާއަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ މިންވަރު އެމެންބަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ދޭއިރު
ސޮސައިޓިގެ މާލީ ޙާލަތަށްބަލައި ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް ދަތިނުވާނެ ފަދައިން ފައިސާދިނުމަށް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީން
ސަމާލުވާން ވާނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާ
.24

ރންގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާ
ސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަ ު
ބާއްވާ ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޢާންމު ޖަލްސާ
.25

މ
ޓ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ކޮން ެ
ސޮސައިޓީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ،މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެވެ .މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯ ު
މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މާލީއަ ަ
ހރު ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު
.26

ރއުސުމާލުގެ 20%
ސޮސައިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،އެސޮސައިޓީއެއްގެ ޕެއިޑްއަޕް ޙިއްޞާއިން އެއްކުރެވިފައިވާ ަ
އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްސީލުކުރެވޭގޮތަށް ،މަދުވެގެން  5މެންބަރުން އެޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.

.27

ށޓަކައި އެހެން ފަރާތެއް ލިޔުމުން
ކރުމަ ް
ޖލްސާ ބާއްވާ ތަނަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ އެ މެންބަރެއް ތަމްސީލު ު
މެންބަރަކަށް ަ
ވދާނެއެވެ.
އައްޔަނު ކުރެ ި

މެންބަރުން ވޯޓު ދިނުން
.28

މިސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް) ،މެންބަރުންގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތް
ކުރުމެއްނެތި( ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން އެއްވޯޓެވެ.

.29

ކއްގައި ވޯޓުދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 20%
ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަ ެ
މެންބަރުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ވޯޓުލުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެފަދައިން ސިއްރު ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހިންގާ ކޮމިޓީން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

.30

ސއިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި
ވ ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ސޮ ަ
އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޕަރޭޓި ް
އޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ރވޭނީ އެޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ަ
ކަމެއް ފާސްކު ެ

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
.31

އ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ޖަލްސާއެ ް
ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާއަށް ކިޔާނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެވެ.

.32

ށ
ކންމެ މެންބަރަކަ ް
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ،އެޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ  15ދުވަސް ކުރިން ،ސޮސައިޓީގެ ޮ
ޤޞަދާއި ،އެޖެންޑާ ،އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ގަޑި
ވންވާނެއެވެ .މިނޯޓިސްގައި ޖަލްސާގެ މަ ް
ފޮނު ަ
ށ
ލ ޖަލްސާއެއްކަމަކަ ް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެއް ބާޠި ު
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
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.33

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ،ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާއާއި ،އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ކރުން.
ޕޓާއި މެދު މަޝްވަރާ ު
ށ .އަހަރީ ރި ޯ
ރކުރުން.
ނ .އޯޑިޓް ރިޕޯރޓާއި މެދު މަޝްވަ ާ
ކރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
ރު .
ބ .ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެއިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ރއްނަމަ(.
ރން )ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ އަހަ ެ
ޅ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކު ު
ކ .ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ ނޑައެޅުން.
ރނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.
އ .ސާފު ފައިދާ ބަހާނެ ނުވަތަ އިންވެސްޓް ކު ާ
ރކުރުން.
ވ ާ
ކރާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ މަޝް ަ
ޞދު ު
މސްތަޤުބަލުގައި ސޮސައިޓީން ކުރަން ޤަ ް
ވ .ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތާއި ު

ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ
.34

ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވެއްޖެކަމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއް
ބޭއްވިދާނެއެވެ.

.35

ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ،އެޖަލްސާ ބާއްވާ ު
ކންމެ
ކރިން ،ސޮސައިޓީގެ ޮ
ވސް ު
ދވަހުގެ  7ދު ަ
މެންބަރަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ނޯޓިހެއްގައި ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި
ށ
ރންވާނެއެވެ .ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެއް ބާޠިލު ޖަލްސާއެއްކަމަކަ ް
ގަޑި ބަޔާންކު ަ
ނުބެލެވޭނެއެވެ.

.36

ސޮސައިޓީގެ  20%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ،ސޮސައިޓީގެ ،ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް
ބާއްވަން އެދިއްޖެނަމަ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

.37

ކރާ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ،މެންބަރުން އެދޭތާ  30ދުވަހުގެ
އިސްވެދިޔަ  36ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚާއްޞަ ގޮތުން ު
ށ
ތެރޭގައި ހިންގާ ކޮމިޓީން އެޖަލްސާ ނުބާއްވާނަމަ ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބެއްވުމަށްއެދި ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރެޖިސްޓްރާރ އަ ް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

.38

ނ
ދކެވޭ ެ
ރ ފަރާތަކަށް ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ެ
ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ނުވަތަ އޭނާ އައްޔަނުކު ާ
ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވުން
.39

އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް )ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް( ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް
ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރު ނުވާނަމަ އިތުރު  15މިނެޓް ދިނުމަށްފަހު މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
ވ
ބއް ޭ
ކރާނީއެވެ .މިގޮތަށް ފަސްކުރެވިގެން ޭ
ށ ޖަލްސާ ފަސް ު
ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ޗެއާރމަން ކަނޑައަޅާ އެހެން ދުވަހަކަ ް
ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް އަލުން ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން
.40

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭހެން ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހ .އެޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު.
ގ ނަން.
ށ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތު ެ
ނ .ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑިއާއި ނިމުނު ގަޑި.
ދކެވުނު ކަންތަކާއި ނިމުނު ކަންތައް.
ރ .ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ެ

.41

ކރަންވާނެއެވެ.
ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތާއި ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއި ު

ހިންގާކޮމިޓީ
.42

ކލެވިގެން ވާނީ މަދުވެގެން ސޮސައިޓީގެ  5މެންބަރުން އަދި ގިނަވެގެން  15މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
އ ު
ހިންގާކޮމިޓީ ެ

.43

ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިމިވާ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .ޗެއަރމަން.
ށ .ވައިސް ޗެއަރމަން
ރ
ނ .ސެކްރެޓަ ީ
ރ .ޓްރެޜަރަރ
ބ .އިތުރު މެންބަރުން

.44

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
ހމަވެފައިވުން.
ހ .އުމުރުން  18އަހަރު ފުރި ަ
ށ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުން.
ވން.
ނ .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ު
ހކު ކަމުގައި ނުވުން.
ރ .އިފްލާޞް ކުރެވިފައިވާ މީ ަ
ގއި ނުވުން.
ކކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމު ަ
ރޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމުން ވަ ި
ކޕަ ޭ
ގތެރޭގައިޯ ،
ޔ  5އަހަރު ދުވަހު ެ
ބ .ވޭތުވެދި ަ
ޅ .ކޯޕަ ޭ
ރޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ނުވަތަ މިފަދަ ޖަމާޢަތެއްގެ ފަންޑު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު
ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
ކށްފައިވާނަމަ ،އޭގެ ފަހުން  2އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން.
ގއި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން ޮ
ކ 3 .ދައުރު ަ
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.45

ނ
މކަށް ޢައްޔަން ނުވެ ،ހިންގާކޮމިޓީގައި ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ހިންގާކޮމިޓީން ނުވަތަ ޗެއާރމަން ނިންމާ ގޮތުގެމަތި ް
ވަކި މަޤާ ަ
ރނެބައެކެވެ.
ހންގުމާއި ޙަވާލުވެގެން އެމަސައްކަތް ކު ާ
ސޮސައިޓީގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ި

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
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ކންތައްތަކަކީ ޗެއަރމަން އޭނާގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު
ޗެއަރމަންއަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ .އަދި ތިރީގައި މިވާ ަ
ޖހޭ ކަންތައްތަކެވެ-:
ޖބުތަކާއި ކުރަން ެ
އުފުލުމުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާ ި
ހ .ހިންގާކޮމިޓީ އަދި ސޮސައިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
ޞ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން.
ށ .ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ،ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ،ޚާއް ަ
އ
ނ .ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކުން ނިންމޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކަ ި
އަޅަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
އ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ސސައިޓީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވުން.
ހރަކު ޮ
ރ .ކޮންމެ އަ ަ
ނ
ބ .ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ވެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ސޮސައިޓީ ތަމްސީލުކޮށްދީ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތު ް
ސޮއި ކުރުން.
ދ
ގމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އެމީހުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން އަ ި
ޅ .ސޮސައިޓީގެ އިދާރީ ހިން ު
ކކުރުން.
ގ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަ ި
ކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ެ
ވަޒީފާއިންވަކި ު
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ހ
ކރަންޖެ ޭ
އ ު
ކންތައްތަކަކީ ވައިސް ޗެއަރމަން އޭނާގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާ ި
ތިރީގައި މިވާ ަ
ކަންތައްތަކެވެ-:
ޛރުވެރި ވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތަކު
ނ އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށް ޢު ު
ހ .ޗެއަރމަން ނެތް ވަގުތުތަކުގައްޔާއި ،ޗެއަރމަ ް
ޗެއަރމަންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުން.
ށ .ސޮސައިޓީ ހިންގުމުގެ ގޮތުން ޗެއަރމަން ޙަވާލުކުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން.
ނ .ޗެއަރމަންގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

.48

ހ
ރ ،އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ު
ކރަންޖެ ޭ
ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަކީ ސެކްރެޓަ ީ
ކަންތައްތަކެވެ-:
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި
ކޕަ ޭ
ހޯ .

ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހޭ ސޮސައިޓީގެ
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢި ު

ގ
ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ބޭއްވޭ ސޮސައިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެޖަލްސާތަކު ެ
ކރެޓަރީ ކަންކުރުމާއި ޔައުމި ް
ސެ ް
އޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން؛
ވއި ހިންގުމަށް އެހީވުން.
ށ .ސޮސައިޓީން ހިންގާ އިތުރު ކަންތައްތައް ރާ ަ
ރމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ނ .ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުން ނިމޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކު ު
ރ .މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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މގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުން.
ބ .ސޮސައިޓީގެ އިދާރީ ހިންގު ު
ތއް
ގ ތެރެއިން އެހެން މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ަ
ޖހޭ ކަންތައްތަކު ެ
ޅ .ސޮސައިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރަން ެ
މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވުން.
ޓއް،
ކ .ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސޮސައިޓީ ހިންގިގޮތާއި ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯ ެ
ރކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
ޗެއާރމަންގެ ލަފަޔާއެކު ތައްޔާ ު
ރރ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުން.
އ .ރެޖިސްޓް ާ
.49

ހ
ކރަންޖެ ޭ
ރންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ު
ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޓްރެޜަރަރ އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އަދާކު ަ
ކަންތައްތަކެވެ-:
ޅ
ވ ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި މާލީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަ ާ
ހ .ސޮސައިޓީއަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީ އާއި ކުރެ ޭ
ގޮތެއްގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ޢންމު ޖަލްސާއަށް
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ާ
ށ .ކޯޕަ ޭ
ކރުން.
އ ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ު
ހުށަހެޅުމަށްޓަކަ ި
ނ .ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮސައިޓީއަށް ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބާއި
ސބު ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރަށް ހުށަހެޅުން.
ހމެނޭ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ހި ާ
ސޮސައިޓީން ކުރި ޚަރަދުތައް ި
ނ
ދ ީ
ރ ސޮސައިޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢާމް ަ
ރއަށް އޮތް އަހަ ު
ކރިން ،ކު ި
ރ .ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ  30ދުވަސް ު
ކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
ނ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ޮ
އާއި ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތައް ހިމެ ޭ
ޓކޮށް އޯޑިޓް
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު ގައިވާ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ އިންޓާރނަލް އޯޑި ް
ބ .ކޯ ަ
ކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
ރިޕޯޓް ހިންގާ ޮ

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން
.50

މ
ސސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެި .
ޮ
ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ
ވޯޓު ނަގާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ ު
ނގެ
ތގެ މަތިންނެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރު ް
ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ވަކި ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި މެންބަރުކަމަށް ު
ކރިމަތިލާ ފަރާތެއް ،ނުވަތަ މެންބަރު
ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުމެއްވާ ފަރާތެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.51

ގ
މިޤަވާޢިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ،ވަގުތީ ކޮމިޓީ ެ
ނގާކޮމިޓީގައި ި
މެންބަރުންގެ ރިޔާސަތުން ،ހި ް
އވާ ޖަލްސާގައި
ހމެނޭ މަޤާމުގެ ނަން ،ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަން ބާ ް
ކން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާއީދު ލިބޭ ނަންތަކަށް
އިއްވުމުން އެމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަ ު
ވޯޓަށް އެހުމުން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވޯޓް ދީގެން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ހޮވާނީއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ވޯޓުން މަޤާމަށް ހޮވޭނީ ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުނު މީހެކެވެ.

.52

އިސްވެދިޔަ  51ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަށް އިއްވާ މަޤާމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި
ކ އެ މަޤާމަށް
ހ ު
ކށް ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ އެންމެ މަތީ ޢަދަދަށް ވޯޓު ލިބުނު މީ ަ
އެއްވެސް މެންބަރަ ަ
ހޮވާނީއެވެ.
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.53

ކރެވިފައިވާ ރައުސުމާލުގެ  50%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޙިއްޞާ
ސޮސައިޓީގެ ޕެއިޑް އަޕް ޙިއްޞާއިން އެއް ު
ގރެންޓީ ދީފައިވާ ލޯނު
ރކާރުން ެ
ކރުންނަމަ ،ނުވަތަ ސޮސައިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ  50%އަކީ ،ސަ ު
ގަނެފައިވަނީ ސަރު ާ
ދކޮށްފައިވާ ލޯނު ނަމަ ،މިގޮތުން ހޯދާފައިވާ ލޯނު އަދާކޮށް ނިމެންދެން ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ
ރކާރުން ޫ
ނަމަ ،ނުވަތަ ސަ ު
ރކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އައްޔަނު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަ ު

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން
.54

ޤމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ މެންބަރަކު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން
ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަ ާ
އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ .އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ހިންގާކޮމިޓީން ލިޔުމަކުން އެންގުމުން އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުން އެ
ވއެވެ.
މެންބަރަކު ވަކި ީ

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން
.55

ދބައިގެ
ޟރުވާ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ެ
ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ،ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ޙާ ި
އަޣުލަބިއްޔަތުން ،ފާސްކުރުމުން އެ ތާރީހުން ފެ ި
ރޖިސްޓްރާރ އަށް
ކކުރުމަށް ެ
ށގެން އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަ ި
ގ
މ ެ
ކރާނަމަ އެ މެންބަރެއް ވަކިކުރު ު
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .މި މާއްދާގައިވާފަދައިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް މަޤާމުން ވަކި ު
ކމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ހކަ ދެއް ު
ކުރިން އެ މެންބަރެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާ ަ

.56

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ސޮސައިޓީއަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް
ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށް ރެޖިސްޓަރާރ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ރެ ި
ރއް ދިގުނޫން
ވ ެ
ޖސްޓްރާރ ،އެ މެންބަރަކު  5އަހަރު ދުވަހަށް ު
އ
ވކި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ރެޖިސްޓްރާރ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިންެ ،
މުއްދަތަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ަ
ޓރާރ އެ މެންބަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ޞތު ރެޖިސް ް
މެންބަރެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރު ަ

.57

ނ
ރ ް
މި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޤާމެއް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކު ި
ސސައިޓީގެ އެހެން މެންބަރަކު އެ
ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  5އަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ ،ހިންގާކޮމިޓީންޮ ،
ރންޖެހޭނެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން
ހުސްވި މަޤާމަށް އައްޔަން ކު ަ
އައްޔަނު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ފެންނަބަޔަކު ސޮސައިޓީގައި ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.

.58

ރން އެމަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ ،ދެން އެންމެ
ކރާ މެންބަ ު
މޓީއަށް އައްޔަނު ު
ވޢިދުގެ  57ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ހިންގާކޮ ި
މިޤަ ާ
އަވަހަށް ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ތާރީޚަކާ ހަމައަށެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އެ މަޤާމަށް އަލުން
ރންޖެހޭނެއެވެ.
މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކު ަ

ހިންގާކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޢުމުރު
.59

މޓީ އިންތިޚާބުވާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ސޮސައިޓީގެ
ހިންގާކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ،ހިންގާ ކޮ ެ
ކށް ބަލައި މަދުވެގެން  3މަހުން  1މަހު ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ.
ރ ަ
މަސައްކަތް ހުރިނެތް މިންވަ ަ

.60

ކމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޢުމުރަކީ ހިންގާ ޮ

.61

ހިންގާކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،އާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ،ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ފެންނަބަޔަކު
ދނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  57ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އައްޔަނު ކުރެވި ާ
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ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް
.62

ކކީ-:
ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަ ަ
ގއި ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި،
ހ .ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ހިން ަ
ވއި ހިންގުމާއި،
ށ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ރާ ަ
ރ އެރުވުމާއި،
ނ .ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިއާއި މުދަލުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކު ި
ރ.

ރޓިވް
ޕ ޭ
ކޯ ަ

ސޮސައިޓީގެ

ޤާނޫނުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ސޮސައިޓީގެ

މައިގަޑު

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީ ހިންގައި ދިރުވައި އާލާކުރުން.
ހރީ ރިޕޯޓް ،އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ
ޓކައި ސޮސައިޓީގެ އަ ަ
ބ .އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ަ
ބަޖެޓު ފާސްކުރުން.
ޅ .ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
މއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތާއި މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކަޑައެޅުން.
ކ .ސޮސައިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން ކުރު ާ
ހިންގާކޮމިޓީގެ ބާރު
.63

ޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކރުމުގެ ބާރު ހިންގާކޮމި ީ
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ު
ހ
ބރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެ ޭ
ރކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ،މެން ަ
ހ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަ ު
މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ،ބާޠިލު ކުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ބާޠިލު ކުރުން.
ށ .ސޮސައިޓީގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ،ހިންގުމާއި ،މާލީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި ،ސޮސައިޓީގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން.
ރން.
ނ .ސަބް ކޮމިޓީތައް ޢައްޔަންކު ު
ރ .ސޮސައިޓީ ހިންގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ،ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދިނުން.
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓގެ ޤާނޫނާއި މި ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޭތުވެދިޔަ މާލީ އަހަރު ފައިދާއެއް
ބ .ކޯ ަ
ހރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުން.
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެފައިދާ ބެހުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ،އަ ަ
ޓގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް
ޅ .ވޭތުވެދިޔަ މާލީ އަހަރުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ،ސޮސައި ީ
ށ ،އަހަ ީ
ނ ކަންތައް ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮ ް
ކރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާ ެ
އިތުރަށް ހަރުދަނާ ު
ރ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް
ހުށަހެޅުން.
ރރ ނުވަތަ އޯޑިޓަރ އަންގާ ކަންތައް ކުރުން.
ޓ ާ
ކ .ރެޖިސް ް
އ .ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ފުރިހަމައަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
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ވ .ސޮސައިޓީގެ ކަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މެނޭޖަރެއް ޢައްޔަން ކުރުމާއި ،އަދި އެފަދަ މެނޭޖަރެއްގެ މަސައްކަތަށް އެހީވެ
ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން ކުރުން.
ސަބް ކޮމިޓީ
.64

އކަތާއި
ކމިޓީ ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ .މި ސަބް ކޮމިޓީ ގެ މަސަ ް
ހިންގާކޮމިޓީއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަބް ޮ
ޒިންމާތައް ކަޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.

ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖަރު
.65

ކ ޢައްޔަން
ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ކޮމިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖަރަ ު
ޞޢޫލިއްޔަތާއި މުސާރަ ކަ ނޑައަޅާނީ ހިންގާކޮމިޓީންނެވެ.
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މި މެނޭޖަރުގެ މަ ް

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޒިންމާ
.66

ސޮސައިޓީގެ ކަންތައް ހިންގުމުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި މިހިންގާ ޤަވާޢިދާއި ،ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅާ
ގޮތަކާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ސަމާލުކަން ބަހައްޓަންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ،ސޮސައިޓީއަށް ނުވަތަ
ނބަރުން ވަކި ަ
ޓގެ މެ ް
ވކިންނާއި
ސޮސައިޓީގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ،ހިންގާ ކޮމި ީ
ޖުމްލަކޮށް އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ.

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ
.67

ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތް ހުންނަ މިންވަރަކަށް ބަލައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ،އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ  3މަހުން 1
ސ
މަހު ބާއްވަން ވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޗެއާރމަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލް ާ
ބޭއްވިދާނެއެވެ.

.68

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނާއި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް،
މކުން އަންގަން ވާނެއެވެ .ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް މިޤަވާޢިދުން
ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުގެ  03ދުވަސް ކުރިން ލިޔު ަ
އ ބާޠިލު ޖަލްސާއެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެ ް

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު
.69

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހާޟިރު ވުމުންނެވެ.

.70

އ ކަމެއް ފާސްކުރެ ޭ
ގ ި
ވނީ ،އެޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .މިގޮތުން
ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ަ
ވޯޓު ދިނުމުގައި ،ޗެއަރމަން އަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

.71

އ
ރކުން ކަމެ ް
ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަކާ ނުލާވެސް ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤަރާ ަ
ނނަށް ޖަލްސާ
ވނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރު ް
ރވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކަމެއްފާސް ކުރެ ޭ
ފާސްކު ެ
ރ ނުވެވޭނަމަ ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
ބާއްވާތަނަށް ހާޟި ު

.72

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނަށް ހާޟިރު ވެވެން ނެތްނަމަ-:
ރނުވެވުން ،ނުވަތަ
ރކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެ ި
ހ .ޓެލެފޯން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލު މެދުވެ ި
ނ މެންބަރެއް ލިޔުމުން ޢައްޔަން ނުކުރެވުން.
މށްޓަކައި ހިންގާކޮމިޓީގެ އެހެ ް
ށ .އެމެންބަރެއް ތަމްސީލުކުރު ަ
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.73

ކރެޓަރީ މި ޔައުމިއްޔާގައި
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޗެއަރމަން އާއި ސެ ް
ހނެއެވެ.
ސޮއިކުރަން ޖެ ޭ

ފައިދާ ބެހުން
.74

ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި މި ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ ސާފު ފައިދާ ބަހާނެ ގޮތް
ކޯ ަ
ރރަކު ް
ނނެވެ .ނަމަވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީން
ކަނޑައަޅާނީ ،މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސް ކުރެވޭ ޤަ ާ
ލަފާދީފައިވާ ވަރަށްވުރެ މިޢަދަދު ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނަމަ ،ދެވޭ ބޯނަސްގެ ޢަދަދު
ކަ ނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.

.75

ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ޑިވިޑަންޑް އާއި ބޯނަސް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ހ .ޙަޤީޤީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި އޯޑިޓަރ ސަރޓިފައި ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއިން.
ކ ކުރެވޭ ކަމަށް އޯޑިޓަރ ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަމަ،
ށ .ސޮސައިޓީގެ މުދަލެއް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ،ނުވަތަ އެމުދަލަކާމެދު ޝައް ު
ގއި
ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ބުނެފައިވާނަމަ ،އެހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި ،އެފަދަ މުދަލެއް ފައިދާގެ ގޮތު ަ
ބެހުން.

ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ސޮސައިޓީގެ ރިޒާރވް ފަންޑު
.76

ކ) ،ފިކްސްޑް
ސއިޓީގެ މުދަލަ ީ
ކކެވެ .ސޮ ަ
މންބަރުންގެ މިލް ެ
ެ
ސޮސައިޓީގެ މުދާލާއި ފައިސާއަކީ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ
ހނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ.
ބ ޭ
އެސެސްޓްސް( ސޮސައިޓީ އުވާލާ ހިނދެއްގައި މެނުވީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ެ

.77

ހ.

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ ރިޒާރވް ފަންޑު ޤާއިމުކޮށް މި ފަންޑަށް

ގ
ހ ެ
ސޮސައިޓީގެ ސާފު ފައިދާގެ ތެރެއިން  25%ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ރިޒާރވް ފަންޑުގައި މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަ ު
ރިޒާރވް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ވއަށްޖެހޭ ޢަދަދު ކަޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.
ށ .ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޒާރ ް
.78

ޖސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ޙާލަތް ތަކުގައި،
ރޖިސްޓްރާރ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ރެ ި
ކރެވޭނީ ެ
ރިޒާރވް ފަންޑުން ފައިސާ ބޭނުން ު
މށެވެ.
ކރިއެރުވު ަ
އަދި ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށް ،ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ު

.79

ބނުން ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަންވާނީ
ރިޒާރވް ފަންޑުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާ ީ
ރގައި ޭ
ނުވަތަ ޖަމާކުރަންވާނީ ،މިހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައެވެ.

ސޮސައިޓީއަށް ލޯނާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި ދޫކުރުން
.80

ގ
ޤރާރެއް ެ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ަ
ވރަކަށް ސޮސައިޓީއަށް ދަރަނި ނެގިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ދަރަނި
އޅާ މިން ަ
ދަށުން އެޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ކަނޑަ ަ
ރށް ދަރަނި ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ނަގާއިރު ސޮސައިޓީގެ ޓޯޓަލް އެސެޓްސް އަށް ވުރެ އިތުރުވާވަ ަ

.81

ރކާރުން ލޯނާއި އެހެނިހެން
ސއިޓީއަށް ،ސަ ު
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި މި ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮ ަ
އެހީ ހޯދިދާނެއެވެ.
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.82

ރ
ކ ާ
ސސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސް ު
ޮ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް،
މންވަރަކަށް މެންބަރުންނަށް ލޯނާއި އެހެނިހެން
ރރެއްގެ ދަށުން އެޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ކަނޑައަޅާ ި
ޤަ ާ
އެހީދެވިދާނެއެވެ.

.83

ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން ނޫން ފަރާތަކަށް ފައިސާއާއި ލޯނު ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.84

ދކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ސޮސައިޓީން ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ލޯނު ޫ
ހ .މެންބަރުންނަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަ ނޑައަޅާ ޢަދަދަށްވުރެ
އިތުރުން.
އރިޓީއަކަށް ހަދާފައި ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި މި މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް
ށ .އުފުލޭ މުދާ ސެކި ު
ރެޖިސްޓްރާރ ގެ ޚާއްޞަ އަމުރެއްނެތި.

.85

ވފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ސޮސައިޓީން
ނވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މެންބަރަކު އެއްބަސް ެ
ރކާރުގައި ު
ސަ ު
ނގައިފިނަމަ ،އަދި އެނަގާ ލޯނު ނުވަތަ މުދަލަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ ،އިންސްޓޯލްމަންޓުން
އޓީން މުދާ ަ
ލޯނު ނުވަތަ ސޮސަ ި
ކޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ ،އަދި މިގޮތުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ނުވަތަ
ކަމަށް ކޮންޓްރެ ް
ހއްގެ
އެމީހަކަށް ލިބޭ އެލަވަންސުން ކެނޑުމުގެ ބާރު ސޮސައިޓީއަށް ދީފައިވާނަމަ ،އެ ލޯނު ނުވަތަ އެ މުދަލަށްވާ ފައިސާ އެމީ ެ
މުސާރައިން ނުވަތަ އެލަވަންސުން ކެނޑުމަށްފަހު ސޮސައިޓީއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރުން
.86

ވފައިވާ އެޑްރެހުގައި ،އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެ ި
ރކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ
ކޕީއެއް ހޯދަން މެންބަ ަ
މެންބަރުންނަށް ހިލޭ ބެލޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުންތަކުގެ ޮ
އިންތިޒާމް ހިންގާ ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
ކޕީ.
ގ ކޮޕީއަކާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ޮ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު ެ
ހ .ކޯ ަ
ށ .މި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު.
ނ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.
ޖސްޓަރީ.
ރ .ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ރެ ި
ޕޓް.
ރ ޯ
ހރުގެ ހިސާބު ތަކާއި އަހަރީ ި
ބ .ސޮސައިޓީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަ ަ

.87

ސޮސައިޓީގެ މުޢާމަލާތުތަކާއި ،ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އޯޑިޓަރ ނުވަތަ އާބިޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓަރ
ނުވަތަ އިންކުއަރަރ އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ،ސޮސައިޓީގެ ވެރިންނާއި މެންބަރުން ދޭންވާނެއެވެ.

ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބު
.88

މި ސޮސައިޓީން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު.
ހ .ސޮސައިޓީއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ު
ށ .ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންމާ ތަކާ ބެހޭ ތަފްޞީލު.
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.89

ސއިޓީގެ ޢާމްދަނީ އާއި ،ޚަރަދާއި،
ސސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީން ސޮ ަ
ހޅުމަށްޓަކައި ޮ
ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަ ެ
ރ
ހ ީ
އދާ އާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ،އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިހިސާބުތަކާއި އަ ަ
ފަ ި
އޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ރިޕޯޓް ،ސޮސަ ި

.90

މި ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  89ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ހ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިންގިގޮތާއި މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި ސޮސައިޓީން ކުރި މަސައްކަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
ށ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮސައިޓީއަށް ފައިދާވިނަމަ އެވީފައިދާގެ ޢަދަދާއި ފައިދާގެ ތެރެއިން ރިޒާރވް ފަންޑަށް ޖަމާކުރަން

ނިންމި ޢަދަދާއި މެންބަރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ނިންމި ޢަދަދު.
ޓއަށް އައި އުނިއިތުރު.
ނ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލު އަދި ހިންގާ ކޮމި ީ

އޯޑިޓް ކުރުމާއި ސޮސައިޓީގެ އެކައުންޓް ތައްޔާރުކުރުން
.91

ރން ވާނެއެވެ.
ކން ،ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ،ކޮންމެ އަހަރަކު އޯޑިޓް ކު ަ
ޤބޫލުކުރާ ފަރާތަ ު
ރެޖިސްޓްރާރ ަ

.92

އޯޑިޓްގެ ކުރުމު ެ
ސއިޓީންނެވެ.
ރމުގެ ޚަރަދުތައް ދައްކާނީ ސޮ ަ
ގ އަދި އެކައުންޓްތައް ތައްޔާރުކު ު

.93

ރރ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވާ އޯޑިޓް
ރެޖިސްޓް ާ
ރިޕޯޓެ ް
ސސައިޓީއަށާއި ރެޖިސްޓްރާރއަށް ،އޯޑިޓަރ ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ޮ
އ،
ނުކުތާތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ހ .ކޯ ަ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓގެ ޤާނޫނާއި މި ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތުތައް.
ށ .އެކައުންޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަމަވެސް ހިމެނިފައިނުވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު.
ޤ
ނ .އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ،އިތުރަށް ތަޙްޤީ ު
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.
ކރާއި ޙީލަތް ނުވަތަ ޚިޔާނާތްތެރި
ރ .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ސޮސައިޓީއަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ މުދަލަކަށް މަ ަ
ވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަން.
ނމަ އެކަން.
ރވޭ ަ
ބ .ވަކި މުދަލެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކު ެ
ޅ .އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކަންތައްތައް.
ކ .އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން މުހިންމު ކަމަށް އޯޑިޓަރަށް ފެންނަކަންތައްތައް.
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އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް
.94

އޯޑިޓް ރިޕޯޓު ލިބުމާއިއެކު ،އެރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ހިންގާ ކޮމިޓީން ގެންނަންވާނެއެވެ.
އަދި މިގޮތުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ،ލަސްވެގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ހިންގާ ކޮމެޓީން ރެޖިސްޓްރާރ
އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ސޮސައިޓީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ޝާއިޢު ކުރުން
.95

ރކު
ސސައިޓީގެ ބެލެންސް ޝީޓަކާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ،ކޮންމެ އަހަ ަ
ށ ސޮއިކޮށްފައިވާ ޮ
އޯޑިޓަރ ޞައްޙަ ކަމަ ް
ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން ބަލަން ބޭނުން
ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ސޮސައިޓީގެ އޮފީހުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤު ކުރުން
.96

ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތަކާއި ،ސޮސައިޓީގެ އޮނިގަނޑާއި،
ދނެއެވެ.
ވ ާ
ކތާއި ،މާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތާމެދު ތަޙުޤީޤު ކުރެ ި
އ ަ
ކުރެވޭ މަސަ ް
ހ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އެދިއްޖެނަމަ.
ށ .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  33%މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް އެދިއްޖެނަމަ.
ރކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ.
ކރަން ،ރެޖިސްޓްރާރ އަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހު ި
ނ .އެފަދަ ތަޙުޤީޤެއް ު

ސޮސައިޓީ އުވާލުން
.97

ސޮސައިޓީ އުވާލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ޢަމުރު ރެޖިސްޓްރާރ ނެރުމުންނެވެ.
ހ .ކޯޕަ ޭ
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާ އާއި މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ،ތަޙުޤީޤު
ކުރުމަށްފަހު ،އެސޮސައިޓީއެއް ،އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ފެނިއްޖެނަމަ.
ށ .މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ސޮސައިޓީ އުވާލަން ފާސްކޮށް،
ލިޔުމަކުން އެކަން ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ހުށަހެޅުމުން.
ރ
ހ ު
ކރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން  1އަ ަ
ޖސްޓަރީ ު
ޤޞަދު ކަމަށްވާ މަސައްކަތް ،ސޮސައިޓީ ރަ ި
ނ .ސޮސައިޓީގެ މައިގަނޑު މަ ު
ވީއިރުވެސް ފެއްޓިފައި ނުވުން.
ހއްޓާލާފައިވާތާ  1އަހަރު ވެފައިވުން.
ވ މަސައްކަތްު ،
ޤޞަދު ކަމަށް ާ
ޑ މަ ް
ރ .ސޮސައިޓީގެ މައިގަނ ު
ތކަށް ޢަމަލު ނުކުރުން.
ބ .ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދު ަ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓިގެ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާ ގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން.
ޅ .ކޯ ަ

.98

އިސްވެދިޔަ  97ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ ކޮށްފައިވާ ޢަމުރެއް ތަންފީޛު ކުރެވޭނީ ،އެ
ދވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަށް ފަހު މި މުއްދަތުގައި
ތހަމަ ނުޖެހިގެން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް 1 ،މަސް ު
ޢަމުރަކާމެދު ހި ް
ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަނޭޅުމުން ،ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޯޓުން އެމައްސަލަ ޤަބޫލު ނުކުރުމުންނެވެ.
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.99

ރމަށްފަހު ،ނުވަތަ މި ޤަވާއިދުގެ 97
ސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް ސޮސައިޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސް ކު ު
ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަމުރު ރެޖިސްޓްރާރ ނެރުމަށްފަހު ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް
ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސޮސައިޓީގެ ދަރަނިތައް އަދާ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު
.100

މވާ ކަންކަމަށް ތިރީގައިމިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގައި ،ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނީ ،ތިރީގައި ި
ހ .ސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ ދިނުމަށް.
ރމަށް.
ކ ު
ށ .ސޮސައިޓީގެ ދަރަނި އަދާ ު
ރމަށްފަހު ،ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް.
ކ ު
ނ .ސޮސައިޓީގެ ދަރަނި އަދާ ު

.101

އޓީގެ އަރަނިތަކާއި
ސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކޮށްފިނަމަ ސޮސަ ި
ކރަންވާނެއެވެ.
ރނެ ގޮތެއްވެސް މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ސޮސައިޓީގެ އެ ޖަލްސާއިން ފާސް ު
މެދު ޢަމަލުކު ާ

ލިކުއިޑޭޓަރ
.102

ޑޓަރަށް ތިރީގައި
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަން ކުރާ ލިކުއި ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
އޔާތާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ެ
ރހާ މިލްކި ް
ހ .ސޮސައިޓީގެ ހު ި
ތއް އޭނާގެ
ރކޯޑު ަ
ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން.
ރޔަށް ގެންދިއުން.
ށ .ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ފައިދާހުރިގޮތަކަށް ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކު ި
ނ .ސޮސައިޓީއިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން؛
ރ .ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ،އެއާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ކރަންޖެހޭ ަ
ބ .ސޮސައިޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގައިު ،
ކންތައް ކުރުން.
ހޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ށ ަ
ދކޮޅަށް ހު ަ
ޅ .ސޮސައިޓީއާ ެ
ސއާއި މުދަލަށް ބަލައި ،ސޮސައިޓީން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރުން.
ކ .ސޮސައިޓީގައި ހުރި ފައި ާ
މއްސަލަތަކުގައި ސުލްޙަވެރި ޙައްލު
ށފަހު ،ސޮސައިޓީގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
އ .ރެޖިސްޓްރާރ ގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަ ް
ހޯދުން.
ރނޫން މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދީ،
ވ .ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 7 ،ދުވަހަށްވުރެ ކު ު
މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އިޢުލާނު ކުރުން.
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ހކިން ޙާޟިރު ކުރުމާއި،
ރންޖެހޭ މީހުންނާއިެ ،
ރކަށް ހާޟިރު ކު ަ
މ .ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެއި ަ
ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ގެނެސް ބެލުން.
.103

އ
އިސްވެދިޔަ  102ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަރު ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ ެ
ހގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައެއް ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނިންމުމެއް ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަ ު

.104

ޖސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ
ގ ދަށަށް އަންނަ ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ،ފައިސާ ،ރެ ި
ބރުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބާރު ެ
ލިކުއިޑޭޓަރގެ ާ
ފަރާތަކާ ލިކުއިޑޭޓަރ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

.105

ރރ އަށް ކޮންމެ ަ 3
ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިކުއިޑޭޓަރ ،ރެޖިސްޓް ާ
މހުން  1މަހު
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ނިމުމާއިއެކު ،ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ،ސޮސައިޓީ އަށާއި ރެޖިސްޓްރާރ އަށް
ކޔުންތަކާއި ،އެކައުންޓްތައް ރެޖިސްޓްރާރ
ހ ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތަކާގުޅޭ ު
ޔ ި
ރހާ ފޮތްތަކާއި ،ލި ެ
ރންވާނެއެވެ.
އާއި ޙަވާލު ކު ަ

ސޮސައިޓީގެ ސިއްކަ
.106

ސޮސައިޓީގެ ސިއްކައަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޙަވާލުގައިވާ އެއްޗެކެވެ .އަދި ސިއްކަ ބޭނުންކުރެވޭނީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
ގ ހާޟިރުގައެވެ.
ޗެއަރމަންގެ ހުއްދައާއެކު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  2މެންބަރެއް ެ

.107

ކރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި ލިޔުމުން އޮތުން ޤާނޫނު
ނގާކޮމިޓީން ހުއްދަ ު
ސޮސައިޓީގެ ސިއްކަ ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހި ް
ހ
އށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ަ
ރޖިސްޓްރާރ
ެ
ލާޒިމު ކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ސޮސައިޓީން އެއްބަސްވާނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމަކާއި
ލިޔުންތަކުގައި ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ.

ނޯޓިސް ދިނުން
.108

ސސައިޓީއަށް ދީފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޑްރެހަށް ފޮނުވުމުން ،ނޯޓިސް
މެންބަރުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ނޯޓިސްތައް އެ މެންބަރަކު ޮ
ދެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޝަޚުޞިއްޔަތު
.109

ރވިފައިވާ ނަމުގައި ،މިހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ
މި ސޮސައިޓީއަކީ ،ސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކު ެ
ވ
ދމާއި ،ލިބިގަތުމާއި ،ދެމިގެން ާ
ކަންތައް ހިންގުމާއި ،ދަޢުވާ ކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި ،އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯ ު
ކމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ،އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ،މެންބަރުންނާއި ވަކިން އުފެދިފައިވާ
ނ ަ
ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި ،މިކަ ް
ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ.

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނައުން
.110

މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އެއިޞްލާޙެއް
ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކޮށް އެބަދަލެއް ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ
ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

ސޮސައިޓީން މަސައްކަތް ފެށުން
ގ
އކަތެއް ރާވައި ހިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ޤަވާޢިދާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ެ
 .111މި ސޮސައިޓީން ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މަސަ ް
ހ ޢާންމު ޤަވާއިދާ ތަޢާރުޟް ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކޯޕަ ޭ
ރޓިވް ސޮސައިޓީއާބެ ޭ
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ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރުން
ޓވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް މިސޮސައިޓީން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.
ރ ި
 .112ކޯޕަ ޭ
މ
ވފައިވާ މީހުން ި
އަޅުގަނޑުމެން ،މިސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ،ތިރީގައި ނަމާއި އެޑްރެސް ބަޔާން ކުރެ ި
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފައްދަން އެދޭހިނ ު
ވފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކޯ ަ
ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރެ ި
ދ،
ވސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި ދިމާވާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ެ
#

ނަމާއި އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާޑު

ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ

ނަންބަރު

ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

ސޮއި

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ހެކިން:
#

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ނަމާއި އެޑްރެސް

1
2
ތާރީޚް......................................... :
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ސޮއި

ފިޙުރިސްތު
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

ތަފްޞީލު
މާނަ

1

ސޮސައިޓީ

2

ނަން

2

ރވިފައިވާ އޮފީސް
ރަޖިސްޓަރީ ކު ެ

2

ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުން

2

ޙިއްޞާ

3

މެންބަރުން

3

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

3

މެންބަރު ކަމަށް އެދޭގޮތް

4

ޗަންދާ

5

މެންބަރުންގެ އެއްބަސްވުން

5

މެންބަރުންގެ ޒިންމާ

6

ތ
ކކުރެވޭ ގޮ ް
މެންބަރުކަމުން ވަ ި

6

މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވޭ ގޮތް

6

ފުރަތަމަ ޢާންމު ޖަލްސާ

7

ޢާންމު ޖަލްސާ

7

ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު

7

މެންބަރުން ވޯޓް ދިނުން

7

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

7

ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ

8

ނ
ޖަލްސާތަކަށް ހާޟިރުވު ް

8

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

9

ހިންގާކޮމިޓީ

9

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

10

ނ
ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރު ް

11

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން

12

ކރުން
ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކި ު

12

ހިންގާކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަދި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޢުމުރު

12

ތ
ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަ ް

13

ރ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާ ު

13

ސަބް ކޮމިޓީ

14

ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖަރު

14

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޒިންމާ

14

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ

14

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު

14

ފައިދާ ބެހުން

15
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ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި ސޮސައިޓީގެ ރިޒާރވް ފަންޑު

15

ނ
ސޮސައިޓީއަށް ލޯނާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި ދޫކުރު ް

15

ނ
މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރު ް

16

ބ
ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ހިސާ ު

16

ނ
އޯޑިޓް ކުރުމާއި ސޮސައިޓީގެ އެކައުންޓް ތައްޔާރު ކުރު ް

17

އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް

18

ނ
ސޮސައިޓީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ޝާއިޢުކުރު ް

18

ތަޙުޤީޤު ކުރުން

18

ސޮސައިޓީ އުވާލުން

18

ސޮސައިޓީގެ ދަރަނިތައް އަދާ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

19

ލިކުއިޑޭޓަރ

19

ސޮސައިޓީގެ ސިއްކަ

20

ނޯޓިސް ދިނުން

20

ޤާނޫނީ ޝަޚުޞިއްޔަތު

20

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނައުން

20

ސޮސައިޓީން މަސައްކަތް ފެށުން

20

ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލު ކުރުން
ކޯ ަ

21

ފިޙުރިސްތު

22
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