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  1 ޖަދުވަލު

  

  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަނަންސް ކޯޑް 

  :ޞަދުން އަދި މަޤް މިޝަން، ިވޝަ ސޮސައިޓީގެ  )1
  

އަިދ  ދީސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ އިޤްތިޞާދެވޭނީ އެރީ ކޮށްޮސސައިޓީ ރަޖިސްޓަ ޕަރޭޓިވްކޯދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 
ކޯޕަރޭިޓްވ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 7ނޫނުގެ ޮސސައިީޓގެ ޤާ ޕަރޭޓިވްކޯ ތު ކިުރއެރުވުމަށްޓަކައިޞްލަޙަމަ  އިޖްތިމާޢީ 

  .ބިނާކޮށެވެ ށްލުތަކުގެ މައްޗައުޞޫ

ގެ ސޮސައިޓީ. ނެއެވެދެއް އޮްނނަންވާ ޞަމަޤް  ްނ އަދިއެއްގެ ވިޝަން، މިޝަޮސސައިޓީކޮންމެ ރީ ުކެރވޭ ޓަސްޖިރަ
އި ޓައްދަމަހަ  ތުލަޙަޞްރުންގެ މަމެންބަ ދުތައް ވާންވާނީ އެސޮސައިޓީގެ ހުރިހާޞަން އަދި މަޤް ވިޝަން އާއި މިޝަ

  .ދުތަކެްއ ކަމުގައެވެޞަމަޤްން އަދި މިޝަ ވިޝަން، ކުރިއެރުވުމަށް ެހދިފައިވާ

  ލިއްޔަތުހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫ  -2

 ން ބަޔާ ދާގައި މައް ވަނަ 7އާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ޯކޕަރޭިޓވް ސޮސައިޓީލިއްޔަތަކީ ޢޫމުހިންމު މަސް ހިންގާކޮމިޓީގެ އެއްމެ
ެގ އެއްކޯޕަރޭިޓވް ސޮސައިޓީ އެ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތްިނ އުޞޫސޮސައިޓީގެ މައިގަޑު ކޯޕަޭރޓިވް ވެގެންވާ 

  .ކަތްކުރުމެވެއްލްކުރުމަށް މަސަޞަދުތައް ޙާޞިމަޤު

  ކަންތައްތައް  ކަންދޭންވީން ސަމާލުހިންގާ ކޮިމޓީ -3

 ދާ ޞަން އަދި މަޤްގެ ވިޝަން އާއި މިޝައެއްސޮސައިޓީ ޕަރޭޓިވްކޯ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޓިވްކޯޕަރޭ )ހ
  .ވުންސަމާލު މަސަކަތްުކރުމަށް އެއްގޮތަށް

 ލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެ ޖިކް ޕްގެ ސްޓެރެޓެއެއްކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އެ ންޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީކޯޕަރޭ ) ށ
 ހިންަގއި  ސައިޓީސޮ ށް އެއްގޮތަ  ނާ ލޭޕް ރެޓެޖިކްސްޓް އަދި  ދުޞަޤްމަ ން،މިޝަ ވިޝަން، ގެސޮސައިޓީ

  .ުކުރންކަތް އްމަސަ ލް ުކރެވޭތޯސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞި

. ދެނެގަތުން މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޓީއެއްގެ  އެ ކޮމިޓީންޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާކޯަޕރޭ ކޮންމެ  )ނ
ނޑު މިންހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  މީގެއިތުރުން ސޮސައިޓީ   ސޮސައިޓީގެ  ތުމާއިދެނެގަ  )އް ސްޓޭންޑަޑްތަ( ތައްގަ

އެއްގޮތަްށ  އި ވިޝަން އާސޮސައިޓީގެ މިޝަން އާ ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއިސޮސައިޓީ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ
  . ންއުގެންދިކުިރޔަށް 

ވާގޮތަްށ  ފައިދާ ސޮސައިޓީއަށް އެންމެމަލުތައް ންގެ މަސައްކަތާއި ޢަސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރު) ރ
  .ބެހެއްޓުން

 ތަކުން ބައެއް ތުލިއްޔަހިންާގޮކމިޓީގެ މަސްޢޫ  ކާ،ކޮމިޓީތަ ސަބް ކޮމިޓީތައް އުފައްދައި އެ ން ސަބްކޮމިޓީ ހިންގާ) ބ
  .އޮތުންކުރާނަމަ އެކަން ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި ލުވާޙަ
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 އެ ދާއި،ޢިވާޤަންމު ޢާ ހަދާނޫނުގެ ދަށުންޤާއެ ނޫނާއިޤާގެ ސޮސައިޓީ ޓިވްކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންތައް ކޯޕަރޭންގާހި) ޅ
ރުާވ ޙާޟި ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ންގާހި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވައި ދާޢި ވާޤަ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ

ގެ ޔައުމިއްޔާގަިއ އެއްއެޖަލްސާސޮސައިޓީއެއްެގ  އެ ރުނުވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައްޙާޟިމެންބަރުންގެ ނަންތަކާއި 
  .ރުންބަޔާންކު

ގެ ހިުރާހ މެންބަރުން ހިންގާކޮމިޓީ މެނުވީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ުހރިހާ  ލަތެއްގައިރެއް މެދުވެިރވެއްޖެ ޙާޢުޒު މަޖުބޫރު) ކ
  .ވުންޙާޟިރުބައްދަލުވުންތަކަށް 

 އަދިނޫނު ޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާވާއިދާއި ކޯޕަރޭޤަސައިޓީގެ ހިންގާ ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާެމންބަރުން ސޮ) އ
 ޢާންމު ހެދިފައިވާ  ނުގެ ދަށުން އެޤާނޫ  ނޫނާއިޤާދަސްކޮށް އެދު ޢިވާޤަ މު ންޢާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެޤާ
   .ކުރުންގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ގޮތްވާމާއްދާތަކާ އެއް ވާދުގައިވާޢިޤަ  ސަޮސއިޓީގެ ހިންގާ ދާއިވާޢިޤަ

އަަހީރ ސައިޓީގެ ންޖެހޭ ޒިންމާއާއި ސޮއްޔަތުން ކޮންމެ މެންބަރަކު އުފުލަޞިހައިކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ  ހިންގާ  އަދި
  .ބުންދެމިތި  ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައިސްޢޫ ވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުވެ މަޖަލްސާއިން ޙަ ންމުޢާ

ތަކުގައި ފާސްކުރެވޭ ބައްދަލުވުން ،ބަލަހައްޓައި  އުމިއްޔާ ލިޔެަބއްދަލުވުންތަކެއްގެ ޔަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ހިންގާ) ވ
  .ސިފަ ގެނައުން މަލީޢަ  ކޮމިޓީން ންގާހިކަންތައްތަކަށް 

 
  މަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް ކޮމިޓީގެ ޢަ ހިންގާ -4

ހައްޓަންވާނީ ސޮސައިޓީގެ މަލުތައް ބަމެންބަރުންގެ ޢަ މެންބަރުންނާއި ވަކިވަކި ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ ހިންގާ) ހ
 ނުވަތަ ސޮސައިޓީން  ވިޔަފާރިއަށްވަކިަބަޔކު ސޮސައިޓީެގ . ގޮތަކަށެވެ ފަދަނާރާނެ ބުރޫ މަގަށްތާއި ކުރިމަޞްލަޙަ

 . ތު ދީގެންނުވާނެއެވެކޮންޓްރޯލް ުކރުމަށް ފުރުޞަ ބާރު ފޯރުވައި، ތަކައް ނޭދެވޭ ނުފޫޒާއިކަންތައް ކުރާ

 އަށްހިންގާކޮމިޓީ ފަހިވާނޭ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ ތަކަށް މަގު ރަކާތްޙަ  ކުރާ މަސައްަކތާއި ހިންގާ  ސޮސައިޓީން ) ށ
ހޮވުމަށް ތަކަށް  އެމަޤާމު އެކަށީގެންވާ ީމހުންށް ބަލައި ކަމަ  އި ފެންވަރަށްލްމީ ހުނަރަށާންގެ ޢި ހޮވާ މެންބަރު

  .ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

ތަކެއް ރާތްލިބިފައިވާ ނުވަތަ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަ ލްމުދާއިރާައކުން ޢި ކޮމިޓީގައި ވަކި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ
ަސއިޓީގެ ސޮނުވާނެ ފަދައިން،  ތައާރަޟް އާ ވަނަ މާއްދާ 28 ަޕރޭޓިވް ސޮސަިއޓީގެ ޤާނޫނުގެކޯނަމަ، ނެތް

އެކޮމިޓީގައި ދިނުމަށް  ށް އިރުޝާދުކޮމިޓީއަ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ،ރާތްތައްފަ ޤާބިލު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
  .ލިއްޔަތެކެވެހިންގާކޮމިޓީގެ މަޞްޢޫ ހިމެނުމަކީ

ވާީނ ބަހައްޓަން ޢަމަލުތައް ގެމެންބަރުން ނާއި ވަކިަވކިެމންބަރުން ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުިރހާ) ނ
  .ވާގޮތަށެވެލުޙާޞިދަނޑި ޑުނދާއި ލަޞަސޮސައިޓީގެ މަޤް

  ހިންގާ އެންމެ އިސްފަރާތް  ސައިޓީސޮ -5

 ޖަލްސާއިން އަންގާ  މުންއާ . ޖަލްސާއެވެ މު ންޢާ  ބަރުންގެ ންމެ ސޮސައިީޓގެސޮސައިޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ 
ސޮސައިޓީގެ  .އިސް މީހަކީ ޗެއަރަމންއެވެ މެފައިވާ އެންބު ކޮށްޚާ ތިތައްތައް ކުރުމަށް އިންގޮތެއްގެމަތިން ކަން

 ރި ހު  ޔަތު ބިލިއްކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާ ޓަކައި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާހިންގުމަށް ތައްމަސައްކަތް
  .ލިއްޔަތެކެވެމަޞްޢޫހުމަީކ ޗެއަރމަންގެ ބެ ންބަރުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތްތައްގެ މެމިންވަރަކަށްބަލައި ހިންގާކޮިމޓީ
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 ޔަތުތައް ލިއްމެންބަރުންގެ މަޞްޢޫ ރުމާއި ކޮމިޓީކު ބު ގެ މެންބަރުން އިންތިޚާސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީ
ށް ގޮތަ  ހިންގޭނެނޭދެވޭ ނުފޫޒު ނު ތަކަަކށް ސޮސައިޓީއަށް  މެންބަރުން އެޅުމުގައި ވަކިމެންބަރަކަްށ ނުވަތަ ވަކިޑަނކަ

   .ޖެހޭނެއެވެކުރަން ޒާމުއިންތިންތައްތައް ސޮސައިޓީގެ ކަ

  :މީގެއިތުރުން

ކޮމިޓީެގ  ހިންގާ. ޖެހޭނެއެވެއަޅައި ބަޔާންކުރަން ޑަނކަ ލިއްޔަތުތައް ޢޫމަޞް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ) ހ
ދުގައި ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި ވާޢިހިންގާ ޤަ ގެ އެއްސޮސައިޓީ ރޭޓިވްކޯޕަ  މާ،ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންޢޫމަޞް

  .އޮންނަންވާނެއެވެ 

 .އިސްފަރާތް ކަމުގައެވެ އަދި ސޮސައިޓީ ހިންގާ އެންމެ ޤާބިލު  ޓީގެ ޗެއަރމަން ވާންވާނީ ކަމަށްކޮމި ހިންގާ ) ށ
ލިބިގެްނވާ  ތިރާމްޙް އިއެންމެންގެ  ުކރާ އަދިެމންބަރުން އިތުބާރު ހުރިހާ ޗެއަރމަން ވާންވާނީ ސޮސައިޓީގެ

 .މަގުފަހިވާ ގޮތަށެވެ ށްކަމަބަހައްޓަންވާނީ އެ އް މަލުތަޗެއަރމަންގެ ޢަ އަދި. މީހެއްކަމުގައެވެ

ލޫމާތްެއ، ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ މަޢު ސައިޓީ ހިންގުމަށް ސޮއްޔަތުން، ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ހައިޞި) ނ
  .ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ ނަށް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުން

ސޮސައިޓީެގ  ތު ލިބިގެންވާ މިންވަރަކުންބިލިއްޔަމެންބަރެއްގެ ޤާ އެ  ،ވެސްމެންބަރުން ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ) ރ
  .އަޅަންވާނެއެވެ ކުރިއެރުވުމަށް ބާރު މަސައްކަތްތައް

  ލޫމާތު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންހުރުންސޮސައިޓީއާބެހޭ މަޢު -6

ްށ ގޮތަ ގެ މެންބަރުންނަށާއި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީއަށް ލިބޭސޮސައިޓީ ލޫމާތެއްމަޢު ސޮސައިޓީއާބެހޭ ހުރިހާ
ޮކމިޓީެގ  ލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ ހަމަޖެއްސުމަީކ ޗެއަރމަންއާއި ހިންގާމަޢު  މި. ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  .މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

ތަށް ކުރުމަށްޓަކަިއ އެންމެ އެދެވޭގޮ  ތަކާއި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްހިންގާކޮމިޓީން ނަގަންޖެހޭ މަޞްޢޫލިއްޔަތު ) ހ
  .ގާކޮމިީޓއަށް ލިބެންޖެހޭނެއެވެލޫމާތު ހިންޢު ބޭނުންވާ މަ

ސޮސައިޓީއެއްގެ ފައިނޭންޝަްލ  މަހަކުން އެ 6 ށްޓަކައި ކޮންމެމައުގެންދި  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރޔަށްހިންގާ) ށ
ބަޖެޓުެގ  އަދި ކާސްޓްޓެއް ހެދެންއޮތްނަމަ އެ ބަޖެޓް ފޯބަެޖޓް ފޯކާސްމަސްދުވަހުގެ  6، ހަދައިޓްމަންޓެއް ސްޓޭ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ހިންގާ އިންތިޒާމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް ލިބޭނެހިންގާޓް، ލްރިޒަ  ފައިނަލް
  .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

  ލިއްޔަތުސޮސައިޓީގެ ސެކްރެަޓރީއާއި އޭނާގެ މަޞްޢޫ  ކޯޕަރޭޓިވް -7
  

ތުތަކުެގ ލިއްޔަޢޫ ޞްސެކްރެޓަރީގެ މަ. އެވެސެކްރެޓަރީއަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައިކޮންމެ ކޯަޕރޭ
 ހަމަޖެއްސުމާއި، އިންތިޒާމު ޖަލްސާތަކުގެ ފޮނުވުމާއި، ލިޔުމެއް އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ޖިސްޓްރާރރެ ތެރޭގައި

ގެންދަނީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ  މުންހިންގަ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމުކޮށް ،ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ޔައުމިއްޔާޖަލްސާތަކުގެ 
 ،މާއި ތޯ ބެލުއެއްގޮތަށް ދާއިޢިވާޤަންމު ޢާއެޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދިފައިވާ  ނޫނާއި،ގެ ޤާސޮސައިޓީ ޤަވާއިދާއި ކަޯޕޭރޓިވް

   .ތަރު ބެލެހެއްުޓން ހިމެނެއެވެއެހީވުމާއި މެންބަރުންގެ ދަފު ށްކޮމިޓީއަ ހިންގާ
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ކްރެަޓރީެގ ސޮސައިޓީގެ ސެ ދުގައިވާޢިޤަ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ އަންގާ ކަންތައްތަކާއި، ކޮމިޓީން އިތުރުން ިހންގާ މީގެ
ސޮސައިޓީގެ އަދި  .ވެކެތަމަޞްޢޫލިއްޔަތު ކަންތައްތަކަކީ ެސކެްރޓަރީގެ  ވާ ފައިށްންކޮ ކަމަށް ބާޔާ ލިއްޔަތު މަޞްޢޫ
  . ލިއްޔަތެކެވެރުވުމަކީ ސެކްރެޓަީރގެ މަޞްޢޫޙާޟި ކަށް ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖަލްސާތަ

  ތުލަޙަޞްސޮސައިޓީގެ މަ -8

 މެންބަރުްނނާއި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ  ފަދައިން ސޮސައިީޓގެ ލޭނެތު ނުގެއްލަޙަޞްސޮސައިޓީގެ މަ
   .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް

  :މީގެ އިތުރުން

ނެ ފަދައިްނ ތު ނުގެއްލޭލަޙަޞްންނާ ދެމެދު މަގެ މެންބަރުކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ހިންގާސޮސައިޓީ ) ހ
  .ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ އް ންބަރުންގެ ޢަމަލުތަސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެ

 މެއްކަމަށް ތަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ނިންމުލަޙަޞްމަ ސޮސަިއޓީގެ އެނިންމުމަކީ ނިންމާއިރު ކަމެއް ކޮމިޓީން ހިންގާ ) ށ
ނުކުމެދާނެ  ސަބަބުންޮސސައިޓީގެ މެންބަރެއްގެ  އެނިންމުމަކީ ފެންނަނަމަ، އަދި ކޮމިޓީއަށްހިންގާ

ިދނުމުން އެއްކިބާވުން  މެންބަރަކު ވޯޓު އެތެރެއިން  ގެކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވާނަމަ، ހިންގާ ތެއްކަމަށްޙަލަޞްމަ
  .ންވުވަކިއެއްބަސްވުމަކުން  ވެވޭނުވަތަ 

  .އޮތުން ނިންމާ ހުރިާހކަމެއް ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި  ކޮމިޓީންހިންގާ  އި،ނިންމާ ހުރިހާ ކަަމކާން ސޮސައިޓީ ) ނ

ތަ ނުވަ ގައި، ހިންގާކޮމިޓީގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ ރައްޓެހިންކުުރމުއްޔަން ޢަވައްޒަފުން ސޮސައިޓީއަށް މު) ރ
ފެންނަގޮތަށް  ންނަށް ކުރާނަމަ، އެކަން އެންމެ އްޔަން ޢަ ރީެގ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާ ވިޔަފާ

   .ރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަ ލިޔެވި

  ބަރުންގެ މުސާރަންއަދި މެ މަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއުސައިޓީގެ ހިސޮ - 9 

 ތައްއާއި އެލަވަންސްމުސާރަ ދެވޭ ދޭނަމަ، އާއި އެލަވަންސްމުސާރަ ގެ މެންބަރުންނަށްސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީ) ހ
އިަދ  .ހުންނަން ވާނެއެވެ ފައި މެންބަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ސޮސައިޓީގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓި ލިޔެވި ހުރިހާ

  .ޖެހޭނެއެވެ ންުކަރންފުންގެ މުސާރަ ބަޔާއި މުވައްޒަމެންބަރުންނާޓުގައި ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯ

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަުކ  ގާހިންޑައަޅާނަމަ، ނކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ  ހިންގާ ) ށ
  .ޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެނާއއި އެލަވަންސް ކައެމެންބަރެއްގެ މުސާރަ އެމެންބަރަކު އަމިއްލައަށް 

 .ންނެވެކޮމިޓީޑައަޅާނީ ހިންގާނމެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ ކޮމިޓީގެހިންގާ ސޮސައިޓީގެ ) ނ

ސޮސަިއޓީގެ ، އި އެލަވަންސްއާރަމުސާ ޑައަޅާނކަ  ދޭންގެ މެންބަރުންނަށްޮކމިޓީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ) ރ
  . ސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްުކރަން ޖެހޭނެއެވެޖަލް މެންބަރުންގެ ޢާންމު

މަސައްކަތާއި،  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދިނުމުގައި އެމެންބަރެްއގެ ޒިންމާއާއި، ކުރާސޮސައިޓީގެ ހިންގާ) ބ
  .ރިބާއަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެލިބިފައިވާ ޢަމަލީ ތަޖު
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ނުމުގަިއ ިރއެރުން ދިމުސާރައިގެ ކު ފުންގެވައްޒަންބަރުންނާއި ސޮސައިޓީގެ މުކޮމިޓީގެ މެސޮސައިޓީގެ ހިންގާ) ޅ
ުލ އެޅިފައިވާ އުޞޫނަދިނުމަށް ކަޑ ަރއިގެ ކުރިެއރުންމުސާ ބަލައި، ށްފޯމަންސަރމެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕަ

  .ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ

 މުސާރަ  ފުންނަށް ދެވޭއަދި މުވައްޒަ . ވެކޮމިޓީންނެޑައަޅާނީ ހިންގާ ނޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަސޮސައި) ކ
  .ޅައި ފާސްުކރަން ޖެހޭނެއެވެޖަލްސާއަށް ހުށަހަ ންމުޢާ މެންބަރުންގެ 

ގޮތެއްގަިއ  ގެ މެންބަރުންނަކީ ޖުމްލައެއްގެ ހިންގާކޮމިޓީޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީބަލާއިރު ކޯ ންމު އުޞޫލަށްޢާ) އ
ހުިރ  ރިބާހިންގާ ޮކމިޓީއަށް ތަޖު، ވިޔަސް އްކަމަށްރާ ަބއެސާބަހަށް މަސައްކަތްކު  ޓިވް ޮސސައިޓީގައި ހިލޭ ކޯަޕރޭ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަްށ ހިންގާ އުޖޫރަމުސާރައާއި ށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވެރި ކުރުވުމަޤުމީހުން ޝައު ގަޅުނރަ

ގައި ުހިރާހ ފިޔަވަޅެއް ކަމު ޅޭތުމަކީ ސޮސައިީޓ ހިންގުން ހަރުދަނާ ުކރުަމށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮ
  .ބަރުން ދެކެންވާނެއެވެމެން

 އި އެލަވަްނސް ދިނުމުގައި ސޮސައިޓީގެ އާރުންނަށް މުސާރަކޮމިޓީގެ މެންބަހިންގާ ނާއިފުންމުވައްޒަސޮސައިޓީގެ ) ވ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  ހިންގާއަދި . ނެއެވެވާވްސްއަށް ބަލަންސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓި ސްޓްރެޓެޖިކް ްޕލޭނާއި،

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް ( ނުވާނެ ފަދައިން ސޮަސއިޓީގެ ވިޔަފާރިއާ ތަޢާރަޟް، ވިޔަފާރިއާއި  އަމިއްލަ 
  .ޓަން ޖެހޭނެއެވެއްދަމަހަ  ތްޔަފާރިޔާއި މަސައްކަސޮސައިޓީގެ ވި )ނުއުފެދޭނެ ގޮތަކަށް

  .ތައްޔާރުުކރުން ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުކުރުމާއި  ސޮސައިޓީ އޯޑިޓް -10

މިކަމުެގ . ރަގަޅަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ ވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިސާބުތައްރޭޓިކޮންމެ ކޯޕަ ) ހ
ސައިޓީ އޯޑިޓް ކުރަންވާނީ ރެޖިސްޓްާރރ ސޮ .މެންބަރުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ ލިއްޔަތު ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާމަޞްޢޫ

  .ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ

 އަށާއިއަށާއި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ފައިދާދަނީ ސޮސައިޓީންކުރެވެމު ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުން) ށ
 ދާއި ވާޢިއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަބެހޭ ޤާނޫނާރޭޓިވް ޮސސައިޓީއާދާއި ކޯޕަޢިވާޤަ ސޮސައިޓީގެ ހިންާގ

 .ލިއްޔަތެކެވެކޮމިޓީގެ މަޞްޢޫންގާބެލުމީަކ ހިގޮތަށްތޯ  ނުވާ ތައާރަޟް

ހިސާބު ތައްޔުާރޮކްށ  ޓަކައި އެއަހަރެއްގެ އަހަރީ ޅުމަށްޖަލްސާއަށް ހުށަހެ ންމުޢާ  ރީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަ) ނ
  .ޖަލްސާއަށް ހުށައަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ންމުޢާއަހަރީ 

ދައްކުވައިދޭ  ޙާލަތު ރަގަޅަށް ސޮސައިޓީއެއްގެ މާލީ  ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިސާބުތައް ވާންވާނީ އެ  ކޮންމެ) ރ
  .ހިސާބުތަަކކަށެވެ

  ރނަލް އޯޑިޓް ސޮސައިޓީގެ އިންޓަ -11

 ގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ކޮންމެ ސޮސައިޓީއަކުން ހިސާބު ގެ މާލީސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތާއި ސޮސައިޓީ
  .ޖެހޭނެއެވެކުރަން

  .ރަރ އެވެޜަރެސައިޓީގެ ޓް ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސޮރނަލް އޯޑިޓްސޮސައިޓީގެ އިންޓަ
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ރނަްލ އެކްސްޓަ ރނަލް އޯޑިޓް ކުރާގޮތަށް ބެލުމަށްފަހުޓަސޮސައިޓީގެ އެކްސް ކުރުމުގައި ރނަލް އޯޑިޓްއިންޓަ) ހ
ނަްލ އެންގުމަށްޓަކައި އިންޓަރފާހަގަކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެކަން  އުނިވެފައިވާނަމަ، އެކަން އޯޑިޓްގައި ކަމެއް

  .ންވާނެއެވެޅަހުށަހައެކަމެއް ކަށް ޖަލްސާއަ އަވަހަށް ބާއްވާ އެންމެ ންކޮމިޓީ ޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާއޯ

ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  މޮނިޓަރޮކށް ރަގަޅު އިމުކޮށް،ޤާ ނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއްއިޓީގައި އިންޓަރސޮސަ) ށ
  .އެވެވާނެބަޔާންކުރަންޓްގައި ރިޕޯއޯޑިޓް ނަލް އިންޓަރ ދިޔަގޮތް ަކންހިނގާ، ގަޅުކޮށް ނރަ

އިމު ޓީގައި އޯޑިޓް ކޮމިޓީއެއް ޤާ އިނުވަތަ ސޮސަ. ޅާނީ ޗެއަރމަންއަށެވެހަހުށަ ޓްރިޕޯ ރނަލް އޯޑިޓް އިންޓަ) ނ
  .ފައިވާނަމަ، އެކޮމިޓީއަކަށެވެވެ

ރިޕޯޓުގައި  ނަލް އޯޑިޓްރބަލައި އިންޓަ ރނަލް އޯޑިޓްކުރަމުންދާ ގޮތްއިންޓަ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީން) ރ
  .ކޮމިޓީންނެވެ ިހންގާކުރާނީ  ކުރުމަށް ބަޔާނޮްކށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު

  ނަލް ކޮންޓްރޯލް ރއިންޓަ -12

ސިސްޓަމެއް ރނަލް ކޮންޓްރޯލް އިންޓަހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ރނަލް ކޮންޓްރޯލް އެއްގެ އިންޓަ ކޮންމެ ސޮސައިޓީ
ނުމަކީ ސޮސައިޓީެގ ނިޒާމެއްގެ ބޭ ރނަލް ކޮްނޓްރޯލް މިފަދަ އިންޓަ. ވެއިންތިޒާމް ކުރަންޖެހޭނެއެސޮސައިޓީގައި 

ކަން ލިބޭނެފަދައިން ސޮސައިޓީެގ އްކާެތރި ށް ރައި ސޮސައިޓީގެ އެސެޓްސްތަކަތާލަޙަ ޞްމެންބަރުންގެ މަ ރިހާހު
  . ކުރުވުމެވެ  ހިންގުމަށް މަގުފަހިންތައްތަްއ ރާވައި ކަ

 .ކުަރންވާނެއެވެ ރިވިއުއަހަރަުކ އެއްފަހަރު  ސިސްޓަމްނަލް ކޮންޓްރޯލް ގެ އިންޓަރސޮސައިޓީ) ހ

ކޮންޓްރޯލް ހަުރދަނާ ކުރުމުގެޮގތުން  ނަލް އްގެ އަހަީރ ރިޕޯޓުގައި އެސޮސައިޓީއެއްގެ އިންޓަރކޮންމެ އަހަރެ) ށ
  .ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެވާ ކޮށްފައި ކޮމިޓީން ހިންގާ

  ފަންޑު  މާލު، އެސެޓްސް އަދިސޮސައިޓީގެ ރައުސު -13

ވިޔަފާރި  ގެ ކުަރންވާނީ ސޮސައިޓީ ފަންޑު ބޭނުންމާލު، އެސެޓްސް އަދި ސައިޓީއެއްގެ ރައުސުކޮންމެ ސޮ
  .ތު ކުރިއެރުވުމަށެވެލަޙަޞްސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަ  މަށާއިވުކުރިއެރު

ޑައެޅިފައި އޮންނަން ނކަ ލުތައްޞޫނުންކުރާނެ އުބޭ އި އެސޮސައިޓީއެއްގެ އެސެޓްސްތައް ސޮސައިޓީއެއްގަ ކޮންމެ) ހ
  .ޖެހޭނެއެވެ

މަތިންތޯ ބެލަުމީކ  ޑާ ފައިދާވަނިވި ގޮތެއްގެނކަ ރަދު ޚަ އާމްދަނީން ންދަނީ ލިބޭ ގެ  ސޮސައިޓީ ހިންގަމުން ) ށ
އެކަށީގެންާވ ލިކުއިޑިޓީ ހުރުމާއި، ޮސަސއިޓީއެއްގެ ދަރަނި  ގައިސޮސައިޓީ. ލިއްޔަތެެކވެޢޫޞްގެ މަކޮމިޓީހިންގާ

ސޮސައިޓީެގ  ދީ ބެލެހެއްޓުމަކީނުދިޔަ ވެގެންބޮޑުއެދަރަނި  ސައިޓީއަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭވަރަށްއެސޮބޮޑުވެގެންގޮސް 
  .ލިއްޔަތެކެވެޢޫޞްމަ

އި، ފަންޑު ގޮތާ ދާ ންވެސް ގޮތަކަށް ފަންޑު ހޯގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެ ގޮތާއި، ލޯނުގެ ސޮސައިޓީއަށް ފަންޑު ހޯދާ) ނ
  .ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ ލިޔެ ނުންކުރާނެގޮތްބޭ

ންމު ޢާ ކުރާ އިންތިޒާމު ންކޮމިޓީހިންގާ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހޯދާންޑު ފަ ،ފަންޑު ހޯދާނަމަ އިތުރު ންއިޓީސަސޮ
ރާނެގޮތާިއ ޖަލްސާއެއްގައި ފަންޑު ބޭނުްނ ކު މިފަދަ  .މެންބަުރންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ ޖަލްސާއެއްގައި ހިުރހާ
  .ވާެނއެވެކުރަން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ހާމަ ކޮށްގެން އެފަންޑު އިންވެސްޓް



7 
 

  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ ސޮސައިޓީގެ  -14
  

 ނެ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މަންޓްތައްއިންވެްސޓް ކުރުމަށާއި، ފުޅާދުމަތް ޚި ވިޔަާފރިއާއި ދެވޭ އެކިކުރާ ން ސޮސައިޓީ
  .ޕޮލިސީ ބަޔާންވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެއިންވެސްޓްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ 

  ފަންޑު ހޯދުން ފައިސާއާއި ސޮސައިޓީއަށް  -15

ފައިސާއާިއ އަށް ސައިޓީރަކާތެއް ހިންގާނަމަ، ސޮވެސް ޙަމަށް އެއްފަންޑު ހޯދުފައިސާއާއި ށް އަ ސޮސައިޓީ ) ހ
 ،ންސޮސައިޓީ ،ަކމެއް ދުކުރާފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަން ޤަޞްއާއި ފައިސާ އެ ސަބަބާއި ފަންޑު ހޯދާ
  .ކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހާމަދޭފަންޑު ފައިސާއާއި 

 .ޅައި ފާސްުކރަން ޖެހޭނެއެވެން ހިންގާކޮމިޓީއަށް އެކަން ހުށަހަފަންޑު ހޯދުމުގެކުރިއާއި ސާއިފަސޮސައިޓީއަށް ) ށ
ންމު ޖަލްސާއެއްގައި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް ޢާ ގޮތުންކުރާ  ޚާއްޞަ  ކުރާން އިންތިޒާމު އަދި ހިންގާކޮމިޓީ

  .އެކަން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

ދުގައި ބަޔާްނ ޤަވާޢިހިންގާ ސޮސައިޓީއެއްގެ  ލު އެޞޫފަންޑު ހޯދާނެ އުފައިސާއާއި ސޮސައިޓީއަށް ) ނ
  .ކުރަންވާނެއެވެ

ތެްއ ހޯދާނަމަ، އެފަރާ ފަންޑުފައިސާއާއި ސައިޓީއަށް ފަރާތަކުން ސޮ ސޮސައިޓީގެ ނަމުގައި އެހެން) ރ
. ހޭނެއެވެ ންޖެވާލުކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔެވިފައި އޮންނަޙަ ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުމަށް ޑައެޅުމާއި އެފަރާތާނކަ

  .ނެއެވެލިޔުމުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ގެ މެންބަރުންމަށް ހިންގާކޮމިޓީހޯދު ފަންޑުފައިސާއާއި އަދި 

ސޮސައިޓީއަްށ  ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންނަމަ ޢައްޔަންން ޓީހޯދަނީ ސޮސައި ންޑު ފަފައިސާއާއި ސޮސައިޓީއަށް ) ބ
  .އެވެފަންޑުދޭ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަން ޖެހޭނެފައިސާއާއި 

  ން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާކޮމިޓީ ގެ ހިންގާއެއްސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް -  16

  .ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންންގާހިދާ ފައިސާއަށް ސޮސައިޓީގެ ން ހޯކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ) ހ

 ނުން ބޭ  އިސާފަ އެ ،އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ވަކި ފައިސާފަހަރަކު އެ ހޯދާ ކޮންމެފައިސާ ން ސޮސައިޓީ  )ށ
  .ން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެބަލަހައްޓަން ޓީކޮމި ގެ ހިންގާއެސޮސައިޓީކުރެވުނުގޮތް 

 ފަރާތާއި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން އަންގާ ދިން ކުރަންވާނީ ފައިސާނުން ޓީއަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ބޭ ސޮސައި) ނ
ކުރިން ހުްއަދ  ބޭނުން ކުރުމުގެފައިސާ ބޭނުން ކުރާނަމަ ފައިސާމިނޫންގޮތަކަށް އެ. މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ

  .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

  ލޫމާތު ހާމުަކރުންމަޢު  -17

  .ދޭން ޖެޭހނެއެވެފޯރުކޮށް ންފަރާތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީ ހުިރހާ ލިބެންޖެހޭ ލޫމާތެއް ޢުމަސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ 

ފަރާތްތަކާއި  ރިސޮސައިޓީގެ މެންބަރްުނނަށާއި މެންބަރުަކަމށްއެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ސޮސައިޓީއާ ގުޅުންހު
ކޮށްދޭްނ ހާމަ ލޫމާތުތަކަށް ތިރީގައިވާ މަޢު ދޭފަރާތް ފައިސާ  ގޮތްގޮތުން އި އެހެންލޯނުގެގޮތުގައާއިޓީއަށް ސަސޮ

  .ޖެހޭނެއެވެ
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 .ޓްހިސާބު ތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯ ދާއި، ސޮސައިޓީގެ މާލީޢިވާޤަސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ) ހ

 އަށް ޮސސަިއޓީ ޙިއްޞާ،ގެ މުން ވަކިވާއިރު ެއެމންބަރެއްކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަރުަކ، މެންބަރުކަ) ށ
ގޮތުގައި މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ  ދަދުގެ ފައިދާގެ ޢަޙިއްޞާދަދާއި ޢަ ގެ ފައިސާއަށް ލިބޭނެޙިއްޞާމަ، ނަގާނަ
  .މިންވަރު

އިސާއަށް ޙިއްޞާެގ އަގަށް ދައްކާފައިވާ ފަބަރަކު ކުރާއިރު އެމެން ބަރަކު ސޮސައިޓީން ވަކިންއިޓީގެ މެސޮސަ) ނ
  .ދާނެ ގޮތްހަ

  .ބަރަކަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލުހިނދު މެން ލާއުވާ ސޮސައިޓީ) ރ

ީރ ެގ ރަޖިސްޓައެއްސޮސައިޓީ އެ ،ރުންގެ ލިސްޓްއި، އަހަރީ ިހާސބާއި މެންބަޓާރިޕޯ ގެ އަހަރީސޮސައިޓީ
 .ވާނެއެވެއްސަން ހަމަޖަ ކޮމިޓީންހިންގާ ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ރެހުގައި ބެލެންކުރެވިފައިވާ އެޑް 

  ގަންނައިދިނުން ނސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އު  -  18

ކުާރ  ންސޮސައިޓީ ކަމާއި ކޯޕަރޭޓިވްކޮބައި ސޮސައިޓީއަކީ  ކޯޕަރޭިޓވް މެންބަުރންނަށް ހުރިހާ ސޮސައިޓީގެ 
 ސޮސައިޓީގެމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯޕަރޭޓިވް  ވަނަ  7ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  ކޯޕަރޭޓިވް ތަކާިއ،ތްމަސައްކަ
ހިންާގކޮމިޓީެގ ނުމަކީ ދި  ގަންނައިނއު ދުޢިޤަވާ ންމުޢާ ލުތަކާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޑު އުޞޫނމައިގަ

  .ލިއްޔަތެކެވެމެންބުަރންގެ މަސްޢޫ ހުރިހާ 

  މަލުކުރަންފެށުން ޑަށް ޢަގަވަނަންސް ކޯ -19

  . ނެވެއިން ފެށިގެން 2010ސެޕްޓެމްބަރ  01 ށާނީ ޢަމަލު ކުރަންފަކޯޑަށް  ގަވަނަންސް މި
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