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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  ، މާލެ  

 .ދިވެހިރާއްޖެ

  

  ދު ޢި ވާ ޤަ  ންމު ޢާ އާބެހޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
  

   ފްރުތަޢާ - 1
  

ގެ ދަށުން، ކޯޕަރޭިޓްވ ) ށ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 3ގެ " ނޫނުޤާގެ  ޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭ " 2007/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަކީޢިވާޤަ މި) ހ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމަްށީވ  ރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްޓްތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް، ސަރުާކރުްނ ހަމަެޖއްސެވި ފަރާތަކީ މިނިސްސޮސައިޓީ

 އަދި ފައިވާހަދާ ބާރުގެ ދަށުންޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ލިބިދޭ  މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ މި މާއްދާގެ ދަށުން  ހިނދު
  .ދެވެޢިވާޤަންމު ޢާ  ބެހޭ ކޯަޕޭރޓިވް ސޮސައިޓީއާ ،ކުރަންޖެހޭ މަލު ޢަ އެއްރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަ  ކޮންމެ ވާރީ ވެފައިރަޖިސްޓަ

  
" ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  ބެހޭމާނައަކީ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ ދުގައި ސޮސައިޓީއޭ ބުނެވޭ ބަހުގެޢިމިޤަވާ) ށ

  .އެވެ
 
ގެ ދަށުން އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު" ޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޯޕަރޭޓިވްސްރެ"ދުގައި ޢިވާމިޤަ) ނ

  .ރީކޮށް ސޮސައިޓީތަްއ ހިންގާގޮތް ބަލަހައްޓާ ސަރާުކރުގެ އިދާރާއެވެސޮސައިޓީތައް ރަޖިސްޓަ
  

  އް ޕަރޭޓިވް ޮސަސއިޓީތަ ރީ ުކރެވިދާެނ ކޯސްޓަ ޖި ރަ - 2
  

ޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ ނުވާނެފަދައިން އެސޮސައި ޟްރުލުތަކާ ތަޢާއިވާ ކޯޕަރޭޓިވް އުޞޫވަނަ މާއްދާގަ 7ނުގެ ނޫޤާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ 
ދާއި ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީގެ ޢި ޤަވާ ދުގައި އެސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާޞަތު ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޙަލަޞްމަ ޢީއިޖްތިމާ  އަދި ދީޞާތިއިޤް
  .ރީ ކެުރވިދާނެއެވެފަދައިން ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓަ ނެލާފު ނުވާޚި  ދާއިޢިވާ މިޤަ ނޫނާއިޤާ
  

   އްރީ ކުަރްނ ުހށަހަޅަން ޖެޭހލިޔުންތަ ރަޖިްސޓަ  - 3
  

  .)ގައި ވާނެއެވެ 4އަދި  3ޖަދުވަލު  ،ދުގެ ނަމޫނާޢިޤަވާދެ  މި( .ލުގެ އަޞްދުޢިވާހިންގާ ޤަދާއި ޢިއަސާސީ ޤަވާސޮސައިޓީގެ ) ހ
  
 ގައި  5ދުވަލު ޖަދުގެ ޢިމިޤަވާ  ،ޕްލޭން އޮންނަންވީގޮތުގެ ނަކަލު ބިޒްނަސް ސައިޓީއެއްގެސޮ( .ސޮސައިޓީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން) ށ

  .)ވާނެއެވެ
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  .ލު ކުުރމަށްޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތްޙާޞިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ރާވާ ސޮސައިޓީން ) ނ
  
  .ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާނެގޮތް) ރ
  
ގޮތުން ކޮމިީޓ ހޮވެންދެން ވަގުތީ ރެވިފައިވާ ހިންގާބަޔާން ކު ގައި) ހ(ވަނަމާއްދާގެ  28ނޫނުގެ ޤާކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ) ބ

  .އްސައިޓީ ހިންގާނެ ފަރާތްތަ ސޮ
  
ގައި  6ގެ ޖަދުވަލު ދުޢިޤަވާ މި  މި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ނަކަލު(. ޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ރީ ުކުރމަށް ހުށަހަސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަ) ޅ

  .)ވާނެއެވެ
  
  .ސޮސައިޓީގެ ފައުންޑަރ މެންބަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ) ކ
  
  .ނެއެވެޒްނަސް ޕްލޭނުގައި ހިމަނަން ޖެހޭގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތައް ސޮސައިޓީގެ ބި) ރ(އަދި ) ނ(މިމާއްދާގެ ) އ
  

  ޮސަސއިޓީއަށް ިކޔާނަން  - 4
  

ކޮންމެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ . ބޫލުކުރާ ނަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެޤަރެޖިސްޓާްރރ ކީ ސޮސައިޓީއަށް ކިޔާނަމަ ) ހ
   .ފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެލަފުޒު ނަމުެގ ފަހަތުގައި ލިޔެމި " ކޯޕަރޭޓިވް"ގޮތުގައި 

  
 ގެޢުމުޖުތަމަރަކާތްތެރިާވ ޙަސޮސައިޓީއެއް  އެ ،ސޮސައިޓީއެއްގައި ޅާއިރު އެހަރީުކރަން ހުށަޓީއެއް ރަޖިސްޓަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި) ށ

ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިްވ "ލަބިއްޔަތު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނަމަ، ސޮސައިޓީގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤުއަ
  .ކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެޖަހައި ރަޖިސްޓަރީ މިގޮތަށް" ސޮސައިޓީ

  

  އް ތަޠު ރުޝަަބުރންެގ ކޯަޕރޭޓިްވ ޮސަސއިޓީެގ މެން - 5
  

ތަކަްށ، ސަރުކާރު ފިޔަވައި އެއްވެސް ޖަމާޢަސޮސައިޓީގައި . ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވާނަމައެވެ) ހ
  .އް ނުވެވޭނެއެވެއެ ޓްނަރޝިޕަކަށް ބައިވެރިަކށް، ުކންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާކޮމިޓީއަ

  
އަހަރު ވެފައިވާ، އެ މުޖްތަމަޢެއްގެ ނުވަތަ އެ މުޖްތަމަޢެއްގެ ބައެއްގައި ހިމެޭނ  18މުރުން ޢުވެވޭނީ  މެންބަރަކަށް ގެ ސޮސައިޓީ  )ށ

 އެއްސޮސަިއޓީ  އެ ،ދުގައިޢިޅާއިރު ސޮަސއިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާހަރީ ުކރުމަްށ ހުށަރަޖިސްޓަސޮސައިޓީ  .ފަރުދެއް ކަމުަގއި ވާނަމައެވެ
  .އި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެޑައަޅާފަނކަ ޢު މުޖުތަމަ ރާަކތްތެރިވާނެޙަ

  
  .ގަތުން ނުވަތަ ހޯދުން ޙިއްޞާ )އެކެއް( 1އިޓީން ވުމަށްޓަކައި ސޮސަގެ މެންބަރަކަށްސޮސައިޓީ ) ނ
   
  .ނުވުން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވަކި އަކުންސޮސައިޓީއެއްވެސް ސޮސައިޓީގެ ފަންޑު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަަބުބން  )ރ
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ކަމުގަިއ  މީހަކުކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ގެ ޖޭދިވެހިރާއް ކުމެއްޙު ނުވަތަ އެފަދަ މީހަކު ބަންދެއްގައި ހުރި ޢީ ރުޝަތަ ނޫނީ ނުވަ ޤާ )ބ

  ).މެންބަރަކު ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ސައިޓީން އެވެއްޖެނަމަ، ސޮކުމެއް އަތުޙުބަރަަކށް އެފަދަ ންސޮސައިޓީގެ މެ( .ނުވުން
  
  .ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުުރން މީހެއްގެ ދޭސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް އެ )ޅ
  

  ލިުޔން ބަެރއްަކން އަންަގއިދޭ ން މެ ޓީގެ މެންބަުރްނނަށް ޫދުކަރްނޖެހޭޮސަސއި - 6
  

ސޮސައިޓީެގ އަދި . ދޫކުރަންވާނެއެވެ ސޮސައިޓީން އްގެ ސެޓްފިކެޓެޙިއްޞާގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  ޙިއްޞާ ސައިޓީންސޮ
 ންސޮސައިޓީ މެންބަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އެފަރަތަކާ ހިމަނައިތަރުގައި މެންބަރުންގެ ދަފު ،ންނަ ފަރާތެއްގެ އެ ބަރަކަށްވުމުންންމެ
  .ވާލުކުރަން ވާނެއެވެޙަ
  

  ތައް ލުޞޫކޯަޕރޭޓިްވ ޮސަސއިޓީެގ އު - 7
  

ީރ ރަޖިސްޓަ. ގެން ވާނެއެވެގައި ބަޔާންވެމާއްދާވަނަ  7ނޫނުގެޤާއިޓީގެ ތައް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަލުޞޫޑު އުނގެ މައިގަކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީ
  .ލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެޞޫސޮސައިޓީތައް ހިންގަންވާނީ މިއު ކޯޕަރޭޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ހިުރހާ

  

  ގަވަނަންސް ޯކޑް  ޮސސައިޓީތަކުގެ ުކަރންޖެހޭ ކަޯޕރޭޓިވް މަލުޢަޮސަސއިޓީތަުކން  - 8
  

 ބަޔާން ވެގެންވާ ގައި 1ދުގެ ޖަދުވަލު ޢިމިޤަވާ އިީޓއެއް،ކޯަޕޭރޓިވް ސޮސަ ކޮންމެ ީރކޮށްގެން ހިންގާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓަދިވެހިރާ) ހ
  . ެޖހޭނެއެވެމަލުކުރަން ޢަކޯޑަށް  ސް ގަވަނަން

  
  .ން ފެށިގެންނެވެ 2010ސެޕްޓެމްބަރ  01ށާނީ ކުރަން ފަމަލުޢަށް ކޯޑަ ގަވަނަންސް މި) ށ
  

  ތްވީގޮމަލުތައް ަބހައްޓަންޢަބަުރންގެ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ މެން - 9
  

ކޯޕަރޭިޓްވ  ސޮސައިޓީ ހިންގަންވާނީ . ތެވެޓީއެއް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާސޮސައި ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ އެ ) ހ
ނޑު އުޞޫލުތައް "ނޫނުގައި ޤާސޮސައިޓީގެ  ވަނަ މާއްދާގަިއ  7މި ޞުރުޙީ ގެ ދަށުން " ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މައިގަ

   .މަތިން ސޮސައިޓީއަށް އެންމެ ފައިދާވަނިވި ގޮތަށެވެކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެލުތަޞޫ ޑު އުމައިގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  
މެންބަރުންންަށ  ސައިޓީގެ ހުރިހާ އަށާއި ސޮ ވަކިަވކިން ސޮސައިޓީ ށް އަދިކޮލަކޮިމޓީގެ މެންބަރުން ޖުމު ހިންގާސޮސައިޓީގެ ) ށ

   .ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ
  

  ބަޖެޓް  ިއޓީގެޮސސަ  ހިސާބުތަކާއި ގެިއޓީޮސސަ  -10
  

ގެ އެއްޮސސައިޓީ ކޯަޕރޭޓިވް ކޮންމެ  ޓްާރރ ހުއްަދކުާރ އޯޑިޓަރެއް މެދުވެރިޮކށްހުއްދަ ުކރިން ހޯދުމަށްފަހު، ރެޖިސް ރެޖިސްޓާްރރގެ) ހ
  .ނެއެވެޓަން ޖެހޭއްށް ބަލަަހގަޅަނރަ ކޮށްހިސާބުތައް އޯޑިޓް
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ހިސާބުތަކާިއ  ހިސާބު ތައްާޔުރކޮށް އެ އަހަރުގެ އަހަރީ ތުވިދިޔަވޭކަިއ ހެޅުމަށްޓަމު ޖަލްސާއަށް ހުށަޢާން އަހަރީ  ކޮންމެ އަހަރެްއގެ

 ޓީގެ ކުރިޔަށް އޮންނަ ގައި ސޮސައިޖަލްސާ ންމުޢާއަދި އަހަރީ . އެވެޅަންވާނެޖަލްސާއަށް ހުށަހަ މުންޢާއަހަރީ  ،ޓްރިޕޯއޮޑިޓަރުގެ 
   .ހޭނެއެވެއަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެ

  
 މި  އަދި .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢުސޮއިކޮްށފައިވާ ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ އަަހަރކު އޯޑިޓް އޮފިސަރު  ކަމަށް އްޙަ ޞަ) ށ

 ން ބަހައްޓަ ބެލޭނެގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން  އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ،ވެފައިވާ އޮފީހުގައި ރީޮސސައިޓީ ރަޖިސްޓަ ،ހިސާބުތައް
   .ވާނެއެވެ

  
ކަމަށް  ނަމޫނާ، އެއީ ނަކަލެއް ގައިވާ 2 ވަލުދުގެ ޖަދުޢިވާޤަ މި ކުރުމަށްަޓކައި ތައްޔާރު ހިސާބުތައްސޮސައިޓީގެ  ކޯޕަޭރޓިވް) ނ

  .ބެލިދާނެއެވެ
  

  ބަާލނެ ިމންގަޑު ްވ ހަމަކުރުމުަގއިރޒާ ޮސަސިއޓީގެ ރި -11
  

  2ތެރެއިން  ަފންޑަށް ޖަމާކުެރވޭ ފައިސާގެ ރވްޒާރި ،އި ބަޔާންވެގެންވާގަ ) ށ(މާއްދާގެ  ވަނަ 48ޤާނޫނުގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ 
  .ކޮމިޓީންނެވެޅާނީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާޑަައނކަ ދަދުޢަ ރވްގެޒާދުވަހުގެ ރި އަހަރު
  

  ޓްޮސަސިއޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯ -12
  

ުކ ތައާްޔުރކޮްށ ކޮންމެ އަހަރަ ންކޮމިޓީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ އްޓެދޭ އަހަރީ ރިޕޯދިޔަގޮތް ބަޔާންކޮށް ގާނސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތް ހި
ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އޮފީހުގައި،  ،ރިޕޯޓް މި . ޖެހޭނެއެވެ ކުރަންސްފާ ޅައިހައަށް ހުށަންމު ޖަލްސާޢާ އަހަރީ ސޮސައިޓީގެ 

  . މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެގޮތަށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ އެއްވެސް އަގަކާނުލައި 
  

  .ންތައްތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެކަންވެގެންވާ ޔާ ބަ ޓުަގއި ތިރީގައިމިއަހަރީ ރިޕޯ
  
  .ތައްކުރި މަސައްކަތް ންއިގަޑު ގޮތެއްގައި ސޮސައިޓީމަ) ހ
  
  .ޞީލުބެހޭ ތަފްމަސައްކަތާ އި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިއާ ހިންގި ންސަިއޓީވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮ) ށ
  
އަދި ، ޞީލުމެންބަރުކަމުން ވަކިވި މީހުންެގ ތަފް، ލުޞީގެ ތަފް މީހުން އަހަރު ސޮސަިއޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ވޭތުވަދިޔަ ) ނ

  .ޞީލުކުރެވުނު މީހުންގެ ތަފް އައްޔަނު ށްމެންބަރުކަމަށް އަލަ
  
  .ބަދަލުތައް އައި ކޮމިޓީއަށް ހިންގާ) ރ
  
  .ންވިނަމަ، ގެއްލުންވި އަދަދުއަދި ވިޔަފާރީގައި ގެއްލު  ޢަދަދުގެ ފައިދާ ވީ އެ ،ވިނަމަދާއެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮސަިއޓީއަށް ފައި) ބ
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ފަންޑަށް ޖަމާކުރި  ވްރހަމަޖައްސާފައިވާ މިންވަރާއި ރިޒާ ށް ގޮތުގައި ބެހުމަ ގެ ތެރެއިން، މެންބަރުންނަށް ފައިދާގެގެ ފައިދާ ޙިއްޞާ) ޅ
  .ދަދުޢަފައިސާގެ 

  
ންވެގެންވާ މާއްދާގައި ބަޔާވަނަ  18ދުގެ ޢިޤަވާ މި ލޫމާތާއިޢު ފުންގެ މަގައި ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މުަވއްޒަޓު ސޮސައިޓީގެ އަަހރީ ރިޕޯ) ކ

  . ޖެހޭނެއެވެ ކުރަންމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބަޔާން ގޮތާއި، ސޮސައިޓީގެ މަލުކޮށްފައިވާޢަހަމަކުރުމުގައި  ބަރުންންކޮމިޓީގެ އަންހެން މެ 
  

  ިލއްޔަތު މަސްޢޫ ޮސަސިއޓީގެ މެނޭޖާަރއި ޭއނާގެ -13
  

ސޮސައިޓީގެ  ،ކުރުމަށްޓަކައި ތައްގޮތެއްގެ މަތިން ކަން ން އަންގާކޮމިޓީހިންގާނުވަތަ ދަުށން  ދުގެޝާސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ އިރު) ހ
ްށ މެނޭޖަރަ އަދި . ކުރެވިދާނެއެވެ އްޔަން ޢަ ނުވަތަ މެނޭޖަރުން ދެއްގައި ސޮސައިޓީއަށް މެނޭޖަރަކުމެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ހިނ

   .ވިދާެނއެވެކުރެ އްޔަންޢަ ފުންއެހީވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަ
  
 ލަުތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންޞޫވާއިދާއި ކަޯޕރޭޓިވް އުޤަވް ޮސސައިޓީގެ ހިންގާ އިސް މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޕަރޭޓި މެނޭޖަރެއްގެ އެންމެ) ށ

  .ކުރުމެވެ މަސައްކަތް ގެމަތިންތެއްން އަންގާ ގޮކޮމިޓީ ހިންގާ އަދި
  
  .ދުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެޢިވާޤަ ޒިންމާ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ އޭނާގެ މަސައްކަތާއިކުރާނަމަ  އްޔަން ޢަމެނޭޖަރަކު  ށްސޮސައިޓީއަ ) ނ
  

  ފުންގެ މުވައްޒަޮސަސިއޓީ -14
  

 .ނޫނެވެ ނެއް ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން .ކީ ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެވެފުންނާއި މެނޭޖަރުންނަ ކުާރ މުވައްޒަ ންއްޔަޢަސޮސައިޓީއައް ) ހ
ބަރުަކ، ސޮަސއިޓީގެ ންސޮސައިޓީގެ މެ  ،ނަމަވެސް. ބަރަކަށްާވަކށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެން ސޮސައިޓއެއްގެ މެ ފަކު އެ ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަ

އެ ޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ ނވަޒީފާއަކަށް ކަ  އެޑައެޅިފައިވާނަމަ، ނވަޒީފާއަށް މުސާރައެއް ކަ އެ އަދިވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ، 
  .ދޭންޖެހޭނެއެވެމެންބަރަށް 

  
ސޮސައިޓީެގ  ،ނަމަވެސް .އްޔަނު ކުރެިވދާނެއެވެޢަފަރާތްތައް  ރައްޔިތުން ނޫން  ފުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިޓީގެ މުވައްޒަ އި ސޮސަ) ށ

   .ބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީއަކު ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެންމެ
 
 ޑައަޅާނކޮމިޓީން ކަ ހިންގާ. ންނެވެމިޓީކޮ އަޅާނީ ހިންގާ ޑަނކަފުންގެ މުސާރަ މުވައްޒަ  އާއި މުސާރަ ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖަރެއްގެ) ނ

  .ޒިންމާއާ އެކަށީގެންވާ މުސާރައަަކށެވެ މަސައްކަތާއި ވާލުކުރާޙަ ފަކާމުވައްޒައެ  ނުވަތަ މެނޭޖަރަކާ މުސާރަ ވާންވާީނ އެ
  

  ޮސަސއިޓީގެ ެސްކރެޓަރީގެ މަސްޫޢލިއްޔަތު  -15
  

  .ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ ތުތައްލިއްޔަޢޫސެކްރެޓަރީގެ މަސް ޓީއެއްގެކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި
  
  .ދުން ފޮނުވުންޤަވާޢި އްންތައެކިއުލި  އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ރޓްރާ ރެޖިސް) ހ
  
  .ންތަކުގައި ބައިވެރިވުޖަލްސާ މާއި އެމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު ންޢާގެ ސޮސައިޓީ  )ށ
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  .އެކު ސޮއިކުރުންމަނާރގައި ސޮސައިޓީގެ ޗެއާޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ލިޔެ މިއްޔާޖަލްސާތަކެއްގެ ޔައު  ހުރިހާ) ނ
  
  .ތަރު ބެލެހެއްޓުންސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދަފު) ރ
  
ގެ ދުގައި ސޮސައިޓީޢިހިންގާ ޤަވާ ސޮސައިޓީގެ  ދާއި،ޢިވާޤަ ންމު ޢާ ފައިވާ ހަދާ ށުން ނޫނުގެ ދަޤާ އެ  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި  ކޯޕަރޭޓިވް) ބ

ސޮސައިޓީެގ  ،ބަރުންނާއިންގެ މެކޮމިޓީސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ،ލުވާންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަފަކު ސަމާމުވައްޒަ ބަރަކު ނުވަތަންމެ
  .ގެނައުންއެކަމެއް މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ންމު ޢާ ސައިޓީގެ ސޮ ނާއި،ފުންމުވައްޒަ

  
  .ބެލެހެއްޓުން އްހާ ލިޔެކިުޔންތަސޮސައިޓީގެ ުހރި) ޅ
  
  .އޯޑިޓަރަށް އެހީތެރިވެދިނުންއޯޑިޓްކުރުމުގައި  އިޓީސޮސަ) ކ
  
  .ކުރުން ކަންތައްތައްކޮށްފައިވާ އިތުރު ކަމަށް ބަާޔންއްޔަތުދުގައި ސެކްރެޓަީރއެއްގެ މަސްޢޫލި ޢިވާޤަ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ) އ
  

  ޮސަސިއޓީގެ ސިއްކަ  -16
  

ތެރޭގިައ  ދުވަހުގެ 30 ތާކުރާ ރީސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަ .ންނަންވާނެއެވެފައިވާ ސިއްކައެއް އޮކޮށް ރީ ސައިޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓަސޮ  ކޮންމެ) ހ
   .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ރެިޖސްޓްރާރ އޮފް ކޯޕަރޭޓިވްސް އަށްީރ ކުރުމަށް ސޮސައިޓީގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަ

  
 ރން ރެޖިސްޓްރާ ސޮސައިޓީ ،އި ބަސްވުމަކާއް އެ ނަމަ، އެން އެއްބްަސވާޓީކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ސޮސައިޒިމުނޫނު ލާ ޤާލިޔުމުން އޮތުން ) ށ

  .ޖަހަންވާނެއެވެ ސިއްކަ މިލިޔުމުގައި  އަންގައިދޭމެންބަރެއްކަން  މެންބަރުްނނަށް ދޫކުރާ ،މަކާއިޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުއަށް ހުށަހަޅަން
  
ތަކުގައި ސޮސައިޓީެގ ޔުންއެހެން ލިފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ފިޔަވައި، ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ އްލިޔުންތަ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ) ށ(މާއްދާގެ މި ) ނ

 ،އްކަން ބަޔާންކޮށްއެތަކާއި ސިއްކަޖަހާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކާުރނީ ކޮންބަލިޔުންޖަހާނެ  ން ސިއްކައިޓީސޮސަ. ސިއްކަ ޖެހިާދނެއެވެ
  . ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓީަރ ވެފައިވާ އޮފީހުގައި، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެގޮތަށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ

  
 ަކން މެންބަރެއްމެއްގެ ޤާމަ  ކޮމިޓީގެ ކޮން ޖަހާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރާނީ ހިންގާސިއްކަ ކާއިލިޔުންތަސޮސައިޓީގެ ސިއްކަ ޖަހަންޖެހޭ ) ރ

  .ންނެވެކޮމިޓީ ޑައަޅާީނ ހިންގާނކަ
  

  ދިނުން  މެނަްބުރން ވޯޓު ައިދ ޮސސައިޓީގެ  ޞްޝަޚު ޤާނޫނީ ގެޮސަސިއޓީ -17
  

  .ކެވެޞެ ޝަޚުގޮތުން ވަކި  ނޫނީޤާއޮންނަ  ސައިޓީގެ މެންބަރުންނާ ވަކިންސޮ އެ ކޮންމެ ސޮސައިޓީއަކީ) ހ
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  .ލިބިގެންވަނީ ހުރިހާ މެްނބަރުންނަށް ހަަމހަމައަށެވެ ޤުދިނުމުގެ ޙައް ނެތި ވޯޓު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްސޮސައިޓީގެ  )ށ
ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭީނ  ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުެމއްނެތި  ދަދުގެޢަގެ ޙިއްޞާމެންބަރުން ގަނެފައިވާ  ސޮސައިޓީގެމިގޮތުން 
  .އެއްވޯޓެވެ

  

  ަބުރްނ ބައިެވރި ުކރުމަށް ާބުރެއޅުންމެން  އަންެހންޮސަސިއޓީގައި  -18
  

 .ރަންޖެހޭނެއެވެސޮަސއިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކު  އެ ސޮސައިޓީއެއްގައި، ކޮންމެ ކޯަޕރޭޓިވް 
، ކުންސޮސައިޓީތަ ނަމަ އެފަދަނޫން  ބޭފުޅުން އަންހެން މެންބަރުްނނަކީ މެންބަރުންނަކީ ނުވަތަ ެމޖޯރިޓީ ހިުރހާސޮސައިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ 

ފަސްބައިކުަޅ ( 5/1ކޮމިޓީގެ  ގެ ހިންގާ އެއްސޮސައިޓީ  އެބޭފުޅުން ހިމެނުމަށް ބާރުއަޅައި ންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުއެ
  .ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަްނވާނެއެވެ ކަމަށްއަންހެން މެންބަރުންނަކީ ންމެންބަރު )އެއްބައި

  

   ޮސަސިއޓީގެ މެންބަރުންގެ ްޕރޮކްސީ  -19
  

ނުވަތަ ، ނަމަދު ކުރާއިކުން ތާސައިޓީއަސޮ ރުމަށް އެކު ޢައްޔަން )ޕްރޮކްސީއެއް(ފަރާތެއް  އެހެންމެމްބަރެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްގެ ސޮސައިޓީ
 ޢައްޔަންދުގައި ޕްރޮކްީސ ޢި ވާ ޤަސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ  ޅާނަމަ، އެނާ އިދު ހުރަސްއްގެ ހިންގާ ޤަވާއެ ސޮސައިޓީ  އެކުރަން ޢައްޔަން

  .ކުރެވުނު ޕްރޮކްސީއެއް ވަިކކުރެވޭނެގޮތް ބަާޔންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ޢައްޔަންކުރެވޭގޮތާއި 
 

  އަހަރު  ޮސަސިއޓީގެ މާލީ -20
  

. ގެ ނިޔަލަށެވެ ޑިސެމްބަރު 31ފެށިގެން  ންޚުތާރީރީވި ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓަ ނީ އެކަމަށް ބަލާ މާލީ އަހަރު ޓީގެ ފުރަތަމައިސޮސަ
  .ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ 31އިން  ޖެނުއަރީ 1ބަލާނީ  އަހަރު ކަމުގައި މާލީ ގެ އެއަށްފަހު އެސޮސައިޓީ

  

  ން ރީ އެްޑރެސް ބަދަލުވުިޖސްޓަ ޮސަސިއޓީގެ ރަ -21
  

 އޮފް ރެޖިްސޓްރާރދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮސައިޓީގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެކަން  30ލަސްވެގެން  ބަދަލުވާތާ އެންމެ  ގެ އެޑްރެސްސޮސައިޓީ
  .ޖެހޭނެއެވެ އަށް އަންގަން ކޯޕަރޭޓިވްސް

  

  ގެނައުން  ަބދަލު ދަށްޢިވާޤަޮސަސިއޓީގެ ހިންގާ  -22
  

 ކުން ފާސްކޮށްންމު ޖަލްސާއަޢާގެ މެންބަރުންގެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ސޮސައިޓީ އެ ނަމަ، ގެންނަ  ބަދަލެއް އިދަށްވާސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަ
  .ޖެހޭނެއެވެ ރީ ުކރަންސްޓަޖިގެނެވުނު ބަދަލެއް ރަ ންގައި އެ ލިޔުމުން އަ ޮއފް ކޯޕަރޭޓިވްްސ އަށް ރެޖިސްޓްާރރ

  

  ކޮމިޓީއަށް ަބދަލު ގެނައުން  ޮސަސިއޓީގެ ހިންގާ -23
  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިރީސް( 30 އެންމެ ލަސްވެގެންެއކަން  އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޓީއަށް  ހިންގާއިޓީގެ ސަސޮ
  .އަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ ސް ރެޖިސްޓްާރރ ޮއފް ކޯޕަރޭޓިވް
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  ޮސަސިއޓީގެ މެންބަުރްނ ޫނން ަފާރތްތަކަށް ޯލުނ ދޫުކުރން  -24
  

ނަގާނެ  ށްލޯނަ  ލޯނު ދޫކުރާނަމަ، ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ގޮތާއި ދޫކުރާ ލޯނުގެ މިންވަރު އަދި ދޫކުރާ ތަކަށްރާތްނޫން ފަ ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން
  .ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަން ެޖހޭނެއެވެ އިންޓަރެސްޓް އެ 

  

  ާމލު އިުތުރުކުރން ޮސަސިއޓީގެ ރައުސު -52
  

ންމު ޢާ  ގޮތުން ބާއްވާޚާއްޞަން ފާސްކޮށް، ކުރުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ މާލު އިތުރުނަމަ، ަރއުސުކުރާ މާލު އިތުރުސުސޮސައިޓީގެ ރައު
  .ގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ އޮފް ކޯޕަރޭޓިވްސް ޅައި ފާސްކޮށް ރެޖިސްޓްރާރހަޖަލްސާއަށް އެކަްނ ހުށަ ންމުޢާޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ އަހަރީ 

  

    ން ާމލު މަދުުކރު ސުގެ ރައު ޮސަސިއޓީ -62
  
 ންމު ޖަލްސާއުަކން ޢާގޮތުން ބާއްވާ ޚާްއޞަމާލު މަދުުކރުމަށް، މަދުކުރެވޭީނ ސޮސައިޓީގެ ރައުސު މާލުއެއްގެ ރައުސުސޮސައިޓީ) ހ

މާލު މަދުުކރުމަށް އެއްގެ ރައުސުސޮސައިޓީ .ފަހުއެވެހޯދުމަށް ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ކޯޕޭަރޓިވްސް ރެިޖސްޓްރާރ އޮފް، ފާސްކޮށް
ނުވަތަ  އްވެސް ފައިސާއެއް އަދާކުރަންޖެޭހ ފަރާތަކުންސޮަސއިޓީއަކުން އެ އެ ،ދުމުން، ރެޖިސްޓާްރރ އެހުއްދަ ދޫކުރާނީށް އެއަހުއްދަ

ބަޔާންކޮށް  ާރކަންކު ޒު ތިރާޢު މާލު މަދުކުުރމަށް އި ސުބަރަކު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ސޮސައިޓީގެ ރައުސޮސައިޓީގެ މެން
އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ  ގައިދުވަހުގެ ތެރޭ 30 ފެށިގެން ލާނުކުރި ދުވަހުންޢު އި  އެ ކުރުމުން، ލާނުޢުއިޖިސްޓްރާރ ރެ  ހުށަހެޅުމަށް،

  .ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމައެވެކުާރަކން  ޢުތިރާޒުއި
  
އޮްފ  ޓްރާރހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ ރެޖިސް ކުރާކަަމށް، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުަށަހޅައިފިނަމަ، އަދި އެޒު ތިރާޢު ފަރާތަކުން އި އެއްވެސް) ށ

، ޅާފައިވާ ކެޕިޓަލާ އެއްވަރުގެ ފައިސާހަ މަ، ސޮސައިޓީން މަދުކުރަން ހުށަބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ވާނައި މަޤުެގ ނަޒަރުގަ ކޯޕަރޭޓިވްސް
ށް، ކޮޖަމާޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަން އެންގުމުން، އެފައިސާ ނއެކައުންޓެއްގައި، ރެޖިސްޓްރާރ ކަ ރެޖިސްޓާްރރ ުހއްދަކުރާ ބޭންކު

  .ހުރަހެއްނާޅައެވެ) ހ(މިމާއްދާގެ  މާލު މަދުުކރުމަށްސޮސައިޓީގެ ރައުސުލް ،އަށް ހުށަހެޅުމުން ސްްޓރާރެހކި ރެޖިޖަމާކުިރކަމުގެ 
  

  ަކންތައްަތއް  ޓުގައި ިހމަނަންެޖހޭއޯޑިޓް ިރޕޯ -27
  
ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ކަމަށް ބަޔާން ވާނެނަން ހިމަ ގައިއޯޑިޓް ރިޕޯޓު ސޮސައިޓީގެކޯޕަޭރޓިވް  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގައި،ކޯޕަޭރޓިވް ) ހ

  . ބަޔާނެއް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެގެ އޯޑިޓަރު ޓުގައިޕޯޯއޑިޓް ރިޓަކައި، ކުރުމަށް މަލު ޢަ ދަށްޢިވާ ޤަ މި އިތުރަށް
  
އިވާކަމާއި އޯޑިޓަރުްނ ން ދީފަކޮމިޓީ ކުރުމްަށ އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ހިންގާ އޯޑިޓް އް ބަޔާނުގައި ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތަ މި ) ށ

ބަޔާން ކޮށްފައިާވ  ގޮތަށް  ތާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާޙަީޤޤަދަދުތަކަކީ ޢަން ކޮށްފައިވާ ގެ ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާސޮސައިޓީ ދެކޭގޮތުގައި
   .ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ ށްދަދުތަކެއް ކަމަޢަ

  
ޓުގަިއ ކަންތައްތައް މި ރިޕޯ ކަމަށް ފެންނަ  ނެ ކުރަންޖެހޭ ން ބަޔާންބެހޭގޮތު ލަތާޙާ ސޮސައިޓީގެ މާލީ އެ  އޯޑިޓަރަށް،، ރުންމީގެ އިތު) ނ

  .ން ކުރެވިާދނެއެވެބަޔާ
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  ުކަރން ފެށުން ލުމަޢަ ދަށްޢިވާޤަމި -28
  
 .ފެށިގެންނެވެ ން 2010ސެޕްޓެމްބަރ  01މަލުކުރަން ފަށާނީ ޢަ  ދަށްޢިޤަވާ މި
  

  :ޖަދުވަލު
  

  ކޯޑު ންސްނަ ޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ގަވަކޯޕަރޭ: 1ޖަދުވަލު 
  ގެ ނަކަލުޑެއްނބަލާނެ މިންގަ ތައްޔާރު ކުުރމުގައި އްގެ ހިސާބުތަ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ: 2ޖަދުވަލު 
  ނަކަލު  ދެއްގެޢިގެ އަސާސީ ޤަވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ: 3ޖަދުވަލު 
  ގެ ނަކަލު ދެއްޢިގެ ހިންގާ ޤަވާ ރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަ: 4ޖަދުވަލު 
  ގައި ބަލާނެ މިންގަޑެއްގެ ނަކަލު ރު ކުރުމުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ: 5ޖަދުވަލު 

  ގެ ނަކަލު ާޅ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުހަށް ހުށަރީ ކުރުމަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަ: 6ދުވަލު ޖަ
  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަކަލު : 7ޖަދުވަލު 

  1431ޝަޢުބާން  28
  2010 އޮގަސްޓް 09
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ދަރަންޏަށް  މެންބަރުންސޮަސއިޓީގެ  ޑަނާޅާހާ ހިނދުަކ،ނދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަޢިސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާ .4
ގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ޙިއްޞާގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ، ނުވަތަ  ޒިންމާ ވާނީ،

  .ދަދަކަށެވެޢަނުވާނެ  ބޮޑު

  .ނެއެވެގަންނަން ނުވަތަ ހޯދަން ޖެހޭ ޙިއްޞާ ބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން އެއްންސޮސައިޓީގެ މެ .5

 ވަނަ މައްދާ ގައި  7ހިންގާނީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  މިކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފައްދައި .6
  .ލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެޑު އުޞޫނޓިވް ސޮސައިޓީގެ މައިގަ ަޕރޭބަޔާންވެގެންވާ ކޯ



  
 .................................ރުފިޔާެގ ދިވެހި  ................................. މާލަކީސޮސައިޓީގެ ރައުސު .7

  .ރުފިޔާއެވެ ................................. ލެވިފައިވާ ގެ މައްޗަށް ބަހާއްޞާޙި

ފައިވާ ކޮށްުދގައި ބަޔާން ޢިއަސާސީ ޤަވާ މި )ފައިވާ މީހުންކޮށްތިރީގައި ނަމާއި އެޑްރެސް ބަޔާން (މެން އަޅުގަޑު
ސޮސައިޓީގެ   މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯޕަރޭޓިވް ވަނަ 7ގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޕޭަރޓިވް ސޮސައިޓީ، ދުތަކާއި މަޤްޞަ
ނޑުމެން ދު، އެދޭ ހިނ ވް ސޮސައިޓީއެއް އުފައްދަން ކޯޕަރޭޓި ،ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންއުޞޫ ޑު ނމައިގަ އަޅުގަ

  .ވެ ސޮއި ކުރަމެވެއެއްބަސް  ގަންނަން  އްޞާޙިޢަދަދަށް  ގޮތަށް ލިޔެފައިވާވާކޮންމެ މީހަކުެވސް އެމީހެއްގެ ނަމާ ދިމާ
  

  ނަމާއި އެޑްރެސް #
ޑީ ކާޑު .އައި

  ނަންބަރު
ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

  ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު
  ސޮއި

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10         

 
:ހެކިން  

  ސޮއި  ޑީ ކާޑު ނަންބަރު.އައި  ނަމާއި އެޑްރެސް #

1        

2        

 

  .........................................: ތާރީޚް



 
 

c 
 

  4 ޖަދުވަލު
 

  ރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ކޯޕަ  ........................................................................

  ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

  މާނަ 

ނޑައެޅިގެންބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުޢި  ދުގައި އެޢިމިހިންގާ ޤަވާ .1   - :ދޭހަނުވާނަމަ ން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
  

  )މިއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ( .ށެވެވާޢިދަގާ ޤަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސޮސައިޓީގެ ހިންކަމަ  "ދު ޢިވާގާ ޤަހިން"

  "ސޮސައިޓީ"
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދާ ޢިވާގާ ޤަހިންމި ނާއިޤާނޫ  ބެހޭއާސޮސައިޓީއެވަނީ، ކޯޕަރޭޓިވް ބުނެފައި ކަމަށް 

  . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށެވެ  ފައިވާކޮށް ރަޖިސްޓަރީ 

  "ބަރުމެން"
އެވަނީ، އެވަގުތަކު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުކަން ލިބި، މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ބުނެފައި ކަމަށް 

  . ފަރާތަކަށެވެ

ކޯޕަޭރޓިވް "
ބެހޭ ސޮސައިޓީއާ

  "ދުޢިޤަވާ

ދުތަކާއި ޢިވާހެން ޤައެ ހަދާގެ ދަށުން މިޤާނޫނު، ޤާނޫނާއިބެހޭ އި އެވަނީ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާކަމަށް ބުނެފަ
  .ތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެޞްލާޙު އަންނަ އި ދުތަކަށްޢިވާޤަމި

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

  .އެވެބު ކުރާ ޮކމިޓީޚާއިންތިކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް   " ޓީކޮމިހިންގާ"

  "ރެޖިސްޓްރާރ"
ރީކޮށް ޮސސައިޓީތައް ހިންގާގޮތް ބަލަހައްޓާނެ ގެ ދަށުން ސޮސައިޓީތައް ރަިޖސްޓަމިޤާނޫނުވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި އެ

   .ސަރުކާރުގެ އިާދރާއަށެވެ

  . ންމު ޖަލްސާއަށެވެސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢާނީ، ސޮމަށް ބުނެފައި އެވަކަ  "ންމު ޖަލްސާ ޢާ"

  "ސާފު ފައިދާ"
އޯޑިޓު ފީ، އަިދ  މީގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް،(މަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުރިާހ ޚަރަދެއް ކަ

ނޑައި ބާކީވާ ފައިދާއަށެވެހިުރހާ ޚަރަދެއް  ވެސްމިނޫން   . ކަ

  "ޓްއޯޑިޓް ރިޕޯ"
ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ބެހޭއާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީ

  . ޓަށެވެއޯޑިޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯ

  "އޯޑިޓަރ"
ޖަލްސާެއއްގައި  ންމު ޢާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޮސސައިޓީ އޯޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓާްރރ ނުވަތަ އަހަރީ 

  . ކޮށްފައިވާ އޯޑިޓަރަށެވެ ޢައްޔަންމެންބަރުން 
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 ސޮސައިޓީ 

ސޮސައިޓީގައި ބައިވިެރާވ  ނުވާނެފަދައިން ޟްތަޢާރު މާއްދާއާ  ވަނަ  7ނޫނުގެ ޤާ  އާބެހޭޓިވް ސޮސައިޓީރޭ ކޯޕަ ސޮސައިޓީއަކީ މި .2
ތު ކުިރއެރުވުމާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކުިރއެރުވުމަށްޓަކައި މެންބަރުްނ ލަޙަޞްޖްތިމާޢީ މަ ޢިރުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މެންބަ

  .ކެވެޞެ ނޫނީ ޝަޚްިކ ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާވަ ލުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާހަމަ އުޞޫމަދި މެންބަރުން ވޯޓުދިނުމުގައި ހައުފައްދާ އަ

  ނަން 

 މިހެން " ސޮސައިޓީ"މީގެ ފަހުން (" ކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ ..................................................... ނަމަކީ ސޮސައިޓީގެ  .ހ  3

  . އެވެ) ފައިކޮށްއިޝާރާތް 

 އޮފީސް ފައިވާ ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ 

  . ވެހިރާއްޖޭގައެވެ ދި  ،....................................... ންނާނީވާ އޮފީސް ހުފައިޮކށްރީ ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓަމި. ހ  .4

މި  .އޮފީހެއް ހިންގިދާނެއެވެ ސޮސައިޓީގެރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކަިއ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ޙަ ސޮސައިޓީގެ . ށ
 .އަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ 30ވާތާ އިމްޤާއޮފީސް  ،އެޑްރެސް ސް ހުންނަ އޮފީ

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން  ނުވަތަ ސޮސައިޓީ ހިންގާ އޮފީހަށް ފައިވާ އޮފީހަށްށްރީ ކޮރަޖިސްޓަ. ނ
  . ޖެހޭނެއެވެ ައށް އަންގަންރ ޖިސްޓްރާ ރެ

  ފެއްދުމުގެ ބޭނުން ސޮސައިޓީ އު 

  - :ކީމިސޮސައިޓީ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަ.  5
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  . ކުރެވޭނެއެވެސޮސައިޓީން ފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ކުރުމަށްޓަކަިއ، ޞަދު ޙާޞިލުސޮސައިޓީގެ މަޤް  .6

   .ަތކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކިކަްނކަން ރާވައި ހިންގުންޞަދުޤްސޮސައިޓީގެ މަ. ހ  

ޞަދުތައް ކުރިެއރުވުމަށްޓަކައި ދަރަންޏަށް ފައިސާނަގާ އަނުބާރ ޤު ހުއްދަުކރާ ގޮތަަކށް އަދި މިމަ ަޞދުތައްސޮސައިޓީގެ މަޤް. ށ
  .މަލުކުރާނެކަމުގެ ސެކިއުރިޓީ ދިުނންކަުމގެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށް ޢަދި ފައިސާދައްކާެނ ދައްކާ އަ

ގެ ފަރާތްތަކުގައި ތަމްސީުލ ން ބޭރުސޮސައިޓީ، ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭ ޞަދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންސޮސައިޓީގެ މަޤް .ނ
  .ދިނުންކޮށް

ންނަ ކޮންމެކަމެއް އޮ  ދުން ކުރެވެންޢިވާމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަިދ ޤައި ކޮންލުކުރުމަށްޓަކަ ޞިޞަދު ޙާސޮސައިޓީގެ މަޤް. ރ
   .ކުރުން

   .ސޮސައިޓީގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުން. ބ

  ޙިއްޞާ 

ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ  ................................ރުފިޔާގެ  ................................މާލަކީ ސޮސައިޓީގެ ރައުސު  .7
  .ރުފިޔާއެވެ ................................

   .ންނެވެއްބަސްވުމުގަތުމަށް އެ ޙިއްޞާ 1މަދުވެގެން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ . ހ  .8

ޙިއްޞާ  ގެދަދެއްޢަ ނަނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގި 50%މާލުގެ ކުރެވިފައިވާ ރައުސުއިން އެއްޙިއްޞާސޮސައިޓީގެ ޕެއިޑްއަޕް . ށ
  .ގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަެށވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ންބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެޮކންމެ މެންބަރަކު، މެސޮސައިޓީގެ   .9 . ނެއެވެގެ މިންވަރު ގަންނަންވާޙިއްޞާއިރެއްގައި ކަ
   .ކެވެލުން ސުަރކާރަށް ގަނެވިދާނެއެއްެޗޞޫވިަޔފާރި އުއަކީ ޙިއްޞާސޮސައިޓީގެ  މި

ގެ މޫނުމަތީ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޙިއްޞާ މާލާއި ރައުސުވާ ވަނަ މާއްދާގައި 7ގެ ދުޢިހިންގާ ޤަވާ  މި  .10
 ައށް ހުށަހަޅަންރ ގެނައުމަށް އެދި ރެޖިސްޓްރާ ޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މިބަދަލުންމު ޖަލްސާއަށް މިކަން ހުށަހަޢާއަހަރީ 
  .ޖެހޭނެއެވެ

  މެންބަރުން 

  . ނަށެވެންސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހު  .11

  .ދިވެހި ރަްއޔިތެއް ކަމުގައިވުން. ހ  

  .އަހަރު ވެފައިވުން 18އުމުރުން . ށ

  .ވުންއިފައިހޯދާ ޙިއްޞާ 1މަދުވެގެން އެންމެ ރެއިން ގެ ތެޙިއްޞާންޖެހޭ ބަރަކު ހޯދަ ންމެ ސޮސައިޓީގެ . ނ

  ދަދު މެންބަރުންގެ ޢަ 

 .ވާނެއެވެދުވެގެންނުނަށްވުރެ މަންމީހު 10ދަދު މެންބަރުންގެ ޢަސޮސައިޓީގެ   .12
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ތިރީގައި ބަޔާންުކާރ  ސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާއިރުސޮސައިޓީ ރަޖިސް  .13
  .ފަރާތްތަކެވެ

  ކާޑު ނަންބަރުޑީ .އައި  އެޑްރެސް  ނަން   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

  ގޮތް ކަމަށް އެދޭ މެންބަރު 

އްގެ ޢުއެއްގެ ނުވަތަ އެމުޖުތަމަޢުއެ އެސޮސައިޓީއެއް ހިންގާ މުޖުތަމަ  އަދި ޞަދުތަާކމެދު ޝައުޤުވެރިވާސޮސައިޓީގެ މަޤު. ހ  .14
 ެއދި، އަދި މެންބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަމަށް. މެންބަރުކަމަށް ުކރިަމތިލެވިދާނެއެެވ ރައްޔިތަކަށް ކޮންމެ އްގައި ހިމެނޭބައެ
  .ބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުމަށް ފަހު ސޮސައިޓީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީއެވެމެން

  .އެވެ .......................................................................................... ކަމަށް ބަލާނީ ސޮސައިޓީގެ މުޖުތަމަޢުިމ . ށ

  .ފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވާންޖެހޭނެއެވެކޮށްމެންބަރުކަމަށް އެދޭ މީހާ، ތިރީގައި ބަޔާން  .15
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ބަދަލުތަާކ ފަހަރުމަތިން ގެނެވޭ އެކި ދަށްޢިވާއެޤަދު އަދި ޢިވާ ގާ ޤަސޮސައިޓީގެ ހިން ދުތަަކށާއިސޮސައިޓީގެ މަްޤޞަ. ހ
  .ންމަލުކުރުއެއްގޮތަށް ޢަ

  .ދެއްކުން އެއްޗަންދާ އެބަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވާނަމަ ންމެ ދައްކަން އެއްޗަންދާ. ށ

  .ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ުކރުން ބަރުންނާންސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ހުރިހާ މެ. ނ  

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ސޮސައިޓީއަށް  ޖްތިމާޢީޢިދީ އަދި ރައްޤީއަށް ކުާރ އިޤްތިޞާސޮސައިޓީން ރަށުގެ ތަ . ރ
  .ދިނުންއެއްބާރުލުން

      . އެވެބަރުންގެ ގޮތުގަން އިޓީގެ މެބެލެވޭނީ، ސޮސަ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ  އިކޮށް ފޯމު މަށް އެދި ސޮމި ސޮސައިޓީގައި ބައިވެރިވު . ހ  .16
  .ބަރުންގެ ނަން ހިމެނޭނެއެވެންމެއެ ތަރުގައި ންގެ ދަފުބަރުންމެ އަދި ސޮސައިޓީގެ

ގައި  އްދާވަނަ މާ 8ވާއިދުގެ ޤައް ލިބިދެވޭނީ މި ސް ޙައްޤެއްޔަތުން ސޮސައިޓީގެ އެއްވެޙައިޞިސޮސައިޓީގެ މެންބަރެއްގެ . ށ
  .ވާ ފައިސާ ސޮސައިޓީއަށް ދެއްކުމުންނެވެގެ އަގަށްޙިއްޞާ ،ހޯދައިޙިއްޞާ ބަޔާންވެގެންވާ 

ހަކަށް އެމީ ން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސޮސައިޓީން ބަރެއްކަންބަރެއް ކަމަށް ކަޑައެޅުމުން އެމީހަކީ މެންސައިޓީގެ މެސޮ. ނ
  .ނެއެވެދޫުކރާ

 
،  ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކޮށް ވާއިދުގެ ހުރިާހ މާއްދާތައްގާ ޤަމިހިން މެންބަރަކު  އެ، ބަރަކަށް ވުުމންންގެ މެސޮސައިޓީ  .17

  .އެއްބަސްވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ މަލުކުރަންޢަ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދުގައިވާޢިމިޤައި ހިތަ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 ތައް އެ ޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އިމްތިޔާޒުހެޔޮނިޔަތުގައި ރަނގަޅަށް ވާޖިބުތައް އަދާކުރާާހ ހިނދަކު މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައް  
  .ބަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެންމެ

  
ފޯރުކޮށްދޭން  މަތް ޚިދުއަދި، . އެވެނެގެންނުވާހޯދައި ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ ނުފޫޒު  ގެ ންބަރަކު އެމީެހއްގެ މަޤާމުއެއްވެސް މެ . ހ  .18

ފައިދާއެއް ލިބޭނެ އެއްވެސްކަމެއް  ނާޖާއިޒު ބަރަަކށްންގޮތަކަށްވަިޔސް އެމެ  ކިބައިން ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ އުޅޭ ފަރާތެއްގެ 
  .ނުވާނެއެވެ ގެންކޮށް

ށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ ނުވަތަ ކައަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަ މެންަބަރކު ސޮސައިީޓގައި އޭނާ ކުރާބުޓީއަށް އިންތިޚާ ހިންގާ ކޮމި. ށ
  .ޖެހޭނެއެވެ ވާފަދަ އެހެން މަސައަްކތެއް ކުރާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުަރންތަޢާރުޟް

  ޗަންދާ 

ދައްކަންޖެހޭ  މިގޮތުން. ޗަންދާއެއް ނެގިދާނެއެވެ ން އަތު ރުންގެސޮސައިޓީގެ މެންބަ  ވެވޭނަމަ،އެއްބަސް  މެދުގައި ގެމެންބަރުން  .19
 .ދުގެ ދަށުންނެވެޓީގެ ލަފަޔާ އިރުޝާކުރުމަށް ފަހު ހިންގާ ކޮމި ޙުޘް ބަމު ޖަލްސާގައި ންއަހަރީ ޢާޑައަޅާނީ ކަނ ދަދުޗަންދާގެ ޢަ

ކުރުމަށް ބަޙުޘް  މެދުބަދަލަކާ  އެމު ޖަލްސާގައި ން ޢާއިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާއަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ އަހަރީ ސޮސަ
  .އެވެގަފަހު

  މެންބަރުންގެ އެއްބަސްވުން 

ހިތަން  ޙުރުމަތްތެރިކޮށްދުތަކަށް ވާޢިދޭ ޤައެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ޤާނޫނާއި ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީގެ ދާއި ޢި ހިންގާ ޤަވާމި  .20
މީގެ . ވެވަމެދުޢުބު ދިނުމަށް ވަރިހަމައަށް ތަރުޙީ ފު ސައިޓީގެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ސޮ  ދުވެ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޢު

ރަކާތްތަކުން ދުުރހެލިވުމަށާއި ސޮސައިޓީއަށް އަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެންމެހައި ޙަދަށުން ސޮސައިޓީ ދުގެވަޢު އިތުރުން މި
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އަދި  .ވަމެވެދުއްޓާލުމަށް ވަޢުމިންވަރަކުން ހު ަރކާތެއް، ވެވެންއޮތްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާފަދަ ހުރިހާ ޙަގެއްލުންވާފަދަ ނުވަތަ ގެއް
ޒު އި މުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނަޖާމެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާ އެ ،ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަުކންވިޔަސް ސޮސައިޓީގައި

  .މެވެމަސައްކަތް ނުކުރާެނކަމަށް ވަޢުދުވަ އަށް ފައިދާ

  މެންބަރުންގެ ޒިންމާ 

ތީ އަގުގެ ގެ މޫނުމަޙިއްޞާޖެހޭނީ އެމެންބަރަކު ގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާ  ސޮސައިޓީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ޒިންމާވާން  .21
ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވާޢިމިހިންގާ ޤަ ޤާނޫނު އަދިގެ މީގެ އިތުރުްނ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ. ދަދަށެވެޢަތެރެއިން ނުދައްކާއޮތް 

  .ންޖެހޭނެއެވެމެންބަރެއްގެ ޢަމަލަކަށް، އެމެންބަރަުކ ޒިންމާ އުފުލަ ފަދައިން އެ

  ވަކިކުރެވޭ ގޮތް  މެންބަރުކަމުން 

  -:ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނީ. ހ  .22

  ޘާބިތުވުމުން؛ ނުވަތަ  ގައި ކުށެއް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއް .1

  ފުރިހަމަ ނުވުން؛ ނުވަތަ  ދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުތައްވަނަ މާއް 11ދުގެ މި ޤަވާޢި .2

  ނުވަތަ ފްލާސް ކުރެވިއްޖެަނމަ؛މެންބަރަކު އި .3

ތާ ސްލަޙަނުވަތަ ސޮސައިޓީގެ މަ ވުން،ލާފުވާޢިދާ މެންބަރަކު ޚިހިންގާ ޤަމި ނުވަތަ  ޤާނޫނު ގެ ކޯަޕރޭޓިވް ޮސސައިޓީ .4
  .ފައިވުންމަލުކޮށްދެކޮޅަށް މެންބަރަކު ޢަ

  

ކަމުން ވަކިކުރެވޭނީ ބަރަކު މެންބަރުލަތްތަކުގައި މެންފައިވާ ޙާގައި ބަޔާންކޮށް ، )4(، )3(، )2(ގެ  )ހ(މިމާއްދާގެ . ށ
ލަބިއްޔަތުން، އެމެންބަރަކު މެންބަރުކަމުްނ ންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުންމު ޖަލާްސއަކަށް ޙާޟިރުވާ މެންބަރުސޮސައިޓީގެ ޢާ 

  . ުކރުމަށް ފާސުްކރުމުންނެވެ ވަކި

މެންބަރަުކ މެންބަރުކަމުްނ  ލަތްތަކުގައިއެހެން ޙާ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން ފިޔަވައި  ،މެންބަރަކު ސޮސައިޓީގެ . ނ
 މަތު އެ މެންބަރަކަށް ުހށަހަޅައި ެއ މެންބަރަކު ވިަކުކރުމަށް ބާއްވާއްގެ މައްޗަށް ކުރެޭވ ތުހުއެމެންބަރެ ވޭނީ ވިަކކުރެ

 7ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  ސާންމު ޖަލްައމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ޢާ އެ މެންބަރެއްގެ ޖަލްސާގައި
ކަ ދެްއކުމަށް ޢުގައި ވާހައެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ދިފާ  ،އެންގުމަށްފަހު ން އެމެންބަރަކަށް ލިޔުމުންދުވަސްުކރިން، ހިންގާ ކޮމިޓީ

  .ތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެއެކަށީގެންވާ ފުރުޞަ

ސޮސައިޓީއްަށ  ޙިއާްޞ،ގެ ކުރާިއރު އެ މެންބަރެއްވަކި  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު
އިން އެ މެންބަރަކު ސޮސައިޓީއަށް ށް ދެއްކި ފައިސާގެ މޫނުމަތީ އަގަޙިއްޞާއަދި އެ މެންބަރަކު ސޮސައިޓީގެ . ނެގޭނެއެވެ

ނޑުމަށްފަހު ބާކީވާއް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެ ނަމަވެސް . އެވެނެ ސޮސައިޓީން ދޭުހރި ފައިސާ އެމެންބަރަކަށް ނަމަ އެބައި ކެ
  . ނުލިބޭނެއެވެ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެބައި  ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާގެ ޙިއްޞާ

  ތް ކަމުން ވަކިވެވޭގޮ ންބަރު މެ 

ްނ ސޮސައިޓީ  ލިޔަުމކުން ހުށަހެުޅމުން އަށް ސޮސައިޓީގެ ޗެއާރމަންމެންބަރު ކަމުން ވިަކވުމަށް އެދި  ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު .23
ލިޔުން ސޮސައިޓީއަްށ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ އިސްތިޢުފާ ދިންމެންބަރަކު  .މެންބަރުކަމުން ވިަކެވވިދާނެއެވެ ،ންބަރުމެ ވަކިވާން އެދުނު 
އެތާރީޚުން ފެށިގެން   ،ދިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ކުން އިސްތިޢުފާން ނުވަތަ އެލިޔުމުގައި ވަކިތާރީޚަ ން ފެށިގެ ލިބުނު ތާރީޚު

  .ނެވެނުދައްކާ އޮތްނަމަ އެދައްކާ ނިންމުމުން  ވެސް ދަރަންޏެއްއެއް އްކަންޖެހޭނުވަތަ ސޮސައިޓީއަށް ދަ
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ގެ ޙިއްޞާ އަދި. ސޮސައިޓީއަށް ނެގޭނެއެވެ ޙިއްޞާސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުން އެ މެންބަރެއްގެ  
ފައިވާ، އަދި އެ ޓާ އްއި ބަހަން ނުބަހާ ސޮސައިޓީގަގެ ފައިދާގެ ތެރެއިޙިއްޞާ އާއި އެ ށް ދެއްކި ފައިސާމޫނުމަތީ އަގަ

 ގެ ފައިދާ ދޭއިރުޙިއްޞާމިގޮތަށް  .މެންބަރަކަށް ދެވޭނެއެވެއެ މިންވަރު  ގެ ފައިދާގެ ޙިއްޞާއަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙިއްޞާ
ން ނުމަށް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީލަތަށްބަލައި ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް ދަތިނުވާނެ ފަދައިން ފައިސާދިސޮސައިޓިގެ މާލީ ޙާ

    .ވާން ވާނެއެވެސަމާލު

   ންމު ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ޢާ 

ންމު ޖަލްސާ ރޭގައި މެންބަުރންގެ ފުރަތަމަ ޢާދުވަހުގެ ތެ  60ކެޓު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޓްފިޖިސްޓަރީ ރަ ގެސޮސައިޓީ  .24
  .  ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ، ބާއްވާ

  ންމު ޖަލްސާ ޢާ 

އްޤު ކޮންެމ ރުވެ ވޯުޓ ދިނުމުގެ ޙަމިޖަލްސާއަށް ޙާޟި. ޖަލްސާއެވެ  ންމުއިސް ފަރާތަކީ، މެންބަރުންގެ ޢާ  އިޓީގެ އެންމެސޮސަ.  25
  .ން ވާނެއެވެއް ބާއްވަންމު ޖަލްސާއެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާ 6ލަސްވެގެން  ތާނިމޭއަހަރު މާލީ  .މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ދަދު ގެ ޤާނޫނީ ޢަ ންމު ޖަލްސާ ޢާ 

 20%އިން އެއްކުރެވިފައިވާ ަރއުސުމާލުގެ ޙިއްޞާޕެއިޑްއަޕް ސައިޓީއެއްގެ އެސޮންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ޢާ ޓީގެ ސޮސައި  .26
  . ރުވުމުންނެވެމެންބަރުން އެޖަލްސާއަކަށް ޙާޟި 5މަދުވެގެން ކުރެވޭގޮތަށް، ޢަދަދެއް ތަމްސީލުވުރެ މަދުނޫން އަށް

ލިޔުމުން  ފަރާތެއްކުރުމަްށޓަކައި އެހެން  ލުސީމެންބަރެއް ތަމްއެ  ރުވެވެން ނެތްނަމަޙާޟިމެންބަރަކަށް ަޖލްސާ ބާއްވާ ތަނަށް   .27
 .ކުރެިވދާނެއެވެ އްޔަނުއަ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދިނުން 

 ދަދުގެ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްޢަގެ ޙިއްޞާމެންބަރުންގަނެފައިވާ ( ،މެ މެންބަރަކަށްކޮން ހުރިހާ ޖަލްސާތަކުގައި ސޮސައިޓީގެމި  .28
 . ގެން އެއްވޯޓެވެދެވޭނީ، ގިނަވެ ) ނެތިކުރުމެއް

 20%ންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ސޮސައިޓީގެ މެންބަރު .އުފުލައިގެންނެވެ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތެަކއްގައި ވޯޓުދޭނީ އަތް  .29
 ކޮމިޓީން ނެ އިންތިޒާމް ހިންގާންބަރުން ސިއްރު ވޯޓަކުން ވޯޓުލުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެފަދައިން ސިއްރު ވޯޓު ލެވޭމެ

  .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
 

ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި މި ސޮަސއިޓީގެ  ހިނދުަކ، ނުވާހާ ށްފައިކޮބަޔާންޤާނޫނުގައި ގެ އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ  .30
  . ލަބިއްޔަތުންނެވެރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައޣު ފާސްކުެރވޭނީ އެޖަލްސާއަށް ޙާޟިކަމެއް 

  އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 

ލްސާއެްއ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ޖަ  6ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ންގާ ކޮމިޓީހި  .31
  . ންމު ޖަލްސާއެވެ ލްސާއަށް ކިޔާނީ އަހަރީ ޢާ މިގޮތުން ބޭއްވޭ ޖަ. ބާއްވަންވާނެއެވެ

ވަސް ކުރިން، ސޮސައިޓީގެ ޮކންމެ މެންބަރަކަްށ ދު 15ންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް، އެޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ އަހަރީ ޢާ  .32
އި ގަޑި ތާރީޚާ، ދާއި، އެޖެންޑާ، އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއިޞަޖަލްސާގެ މަޤް  ނޯޓިސްގައި މި. ފޮނަުވންވާނެއެވެ

ްށ ކަޖަލްސާއެއްކަމަ ދުން ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެއް ބާޠިުލލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް ޤަވާޢިޖަ. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ
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  . އެވެއިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި، ތިރީގަ  .33

  .ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ންމުޢާއެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާއާއި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަހަރީ . ހ  

   .ޯޕޓާއި މެދު މަޝްވަރާުކރުންއަހަރީ ރި. ށ  

   .ޓާއި މެދު މަޝްވަާރކުރުންއޯޑިޓް ރިޕޯރ. ނ  

    .ފާސްކުރުން ބަޖެޓްކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ . ރ  

  .ތައް ގެނައުންލާޙުޞްނަމަ އެއިއް ގެންނަންޖެހޭލާޙެ ޞް ދަށް އިހިންގާ ޤަވާޢި. ބ  

   .)ބު ކުރަން ޖެހޭ އަހަެރއްނަމަޚާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތި(ކުުރން  ބު ންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާހި. ޅ

   .ޑައެޅުންނކަ ކުރާނެ ފަރާތެއްއޯޑިޓް ހިސާބުތައް ސޮސައިޓީގެ . ކ  

ނޑައެޅުންސާފު ފައިދާ ބަހާނެ ނުވަތަ އިން. އ     .ވެސްޓް ކުާރނެ ގޮތް ކަ

  .މަޝްަވާރކުރުން ދުުކރާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭޞް ޤަކުރަން  ސޮސައިޓީންގައި ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތާއި މުސްތަޤުބަލު. ވ  

  ންމު ޖަލްސާ އްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާ ޚާ 

ންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވެއްޖެކަމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް އްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާޚާ  .34
  . ބޭއްވިދާނެއެވެ

ުކރިން، ސޮސައިޓީގެ ޮކންމެ  ދުަވސް 7ންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް، އެޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ އްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާޚާ  .35
އި ނާއި، ތާރީޚާ ގައި ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތައެފަދަ ނޯޓިހެއް. ފޮނުވަންވާނެއެވެ ރަކަށްމެންބަ

ްށ ކަޖަލްސާއެއްކަމަދުން ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެއް ބާޠިލު ވާޢިޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް ޤަ . ގަޑި ބަޔާންކުަރންވާނެއެވެ
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

ސާއެއް އާންމު ޖަލް ގޮތުން ކުރާ  ޚާއްޞަ  ،ދަދެއްގެ މެންބަރުން، ސޮސައިޓީގެވުރެ މަދުނޫން ޢައަށް 20%އިޓީގެ ސޮސަ  .36
  . ބާއްވަންވާނެއެވެ ންޓީކޮމި ންމު ޖަލްސާއެއް، ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ގޮތުން ކުރާ ޢާޚާއްޞަ ބާއްވަން އެދިއްޖެނަމަ 

ވަހުގެ ދު 30ލްސާއަކަށް، މެންބަރުން އެދޭތާ ންމު ޖަ ގޮތުން ުކރާ ޢާޚާއްޞަ  މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ 36އިސްވެދިޔަ   .37
އަްށ  ބަޔާންކޮށް ރެޖިސްޓްރާރ ނުބާއްވާނަމަ، އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބެއްވުމަށްއެދި، ސަބަބުން އެޖަލްސާ ތެރޭގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ

   .ހެޅިދާނެއެވެހުށަ

އެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވޭެނ ންމު ޖަލްސާޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާތަކަށް ކުާރ ފަރާއައްޔަނު ނުވަތަ އޭނާ އަށް ރެޖިސްޓްާރރ  .38
  . ޑައެޅިދާނެއެވެކަނ ކަންތައްތައް

  ރުވުން ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟި

ނޑައަ) ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް(އެއް ޖަލްސާއްވެސް އެ  .39 ބޭއްވުމަށް  ފައިވާ ގަޑިއަށް ޖަލްސާޅާފެށުމަށް ކަ
 ދަދުތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ޢަ ތުގެ ވަގުދިނުމަށްފަހު މި މިނެޓް  15ނުވާނަމަ އިތުރު  ރުޙާޟިމެންބަރުން  ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް
ނޑައަޅާ އެހެން ދުވަހަކަްށ ޖަލްސާ ފަސްުކރާނީއެވެ ރމަން ޗެއާހަމަނުވެއްޖެނަމަ  މިގޮތަށް ފަސްކުރެވިގެން ބޭއްޭވ . ކަ

  . ވެޖެހޭނެއެނު ވާކަށްޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް އަލުން ފޮނު
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  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 

  .ގޭނޭހެން ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެލޫމާތު އެނތިރީގައިވާ މަޢު  .40

   .ދަދުބަރުންގެ ޢަރުވި މެންސާއަށް ޙާޟިއެޖަލް. ހ

   .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތެުގ ނަން. ށ

  .ނު ގަޑިޑިއާއި ނިމު ޖަލްސާ ފެށުނު ގަ. ނ

  . ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ެދކެވުނު ކަންތަކާއި ނިމުނު ކަންތައް. ރ

  . ފަރާތާއި ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި   .41

 ޓީ ކޮމި ހިންގާ

  . މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ 15މެންބަރުން އަދި ގިނަވެގެން  5ސައިޓީގެ ނީ މަދުވެގެން  ސޮ މިޓީ ެއުކލެވިގެން ވާ ކޮހިންގާ  .42

  . ކުރަންވާނެއެވެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު  ޓީގެކޮމިސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިމިވާ ހިންގާ  . 43

  .ޗެއަރމަން. ހ

  ވައިސް ޗެއަރމަން. ށ

  ސެކްރެޓަރީ . ނ

  ޓްރެޜަަރރ. ރ

  ބަރުންއިތުރު މެން . ބ

  . ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެބަރަކަށް ވެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުކޮމިޓީގެ މެންހިންގާ  .44
  

  .އަހަރު ފުރިަހމަވެފައިވުން 18އުމުރުން . ހ

  .ސޮސައިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުން. ށ

  .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިުވން. ނ

  .ކުރެވިފައިވާ މީަހކު ކަމުގައި ނުވުންޞް އިފްލާ. ރ

  .އަހަރު ދުވަހުެގތެރޭގައި، ޯކޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމުން ވިަކކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން 5ވެދަިޔ ވޭތު. ބ

ތަށް ސާބިތު އި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތެއްގެ ފަންޑު ނަހަމަ ގޮތުގަ ޖަމާޢަ ކޯޕޭަރޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ނުވަތަ މިފަދަ. ޅ
  .ގައި ނުވުންވެފައިވާ މީހަކު ކަމު

  .ފާއިތުވެފައިވުން އަހަރު 2 އޭގެ ފަހުން ،ގެ މެންބަރުކަން ޮކށްފައިވާނަމަކޮމިޓީދައުރުަގއި ހިންގާ 3. ކ
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ނުވަތަ ޗެއާރމަން ނިންމާ ގޮތުގެމަތިްނ  ންޓީކޮމިތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ހިންގާކޮމިޓީގައި ޢައްޔަން ނުވެ، ހިންގާވަކި މަޤާަމކަށް   .45
 .އްކަތް ކުާރނެބައެކެވެވާލުވެގެން އެމަސައް ިހންގުމާއި ޙައްކަތްތަސޮސައިޓީގެ އެކި މަސަ

  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިންގާ

ލިއްޔަތު ޢޫޞްއޭނާގެ މަ ޗެއަރމަންމިވާ ަކންތައްތަކަކީ  ތިރީގައިއަދި . އިސްފަރާތެވެއެންމެ ޓީގެ ހިންގާ ކޮމި އަކީމަންޗެއަރ  .46
  - :ވާިޖބުތަކާއި ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަކެވެ އަދާކުރަން ޖެހޭ އުފުލުމުގައި

  .އަދި ސޮސައިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ކޮމިޓީގާހިން. ހ

ނޑައެޅު، މު ޖަލްސާތަކާއިންޢާ، ޓީގެ ޖަލްސާތަކާއިކޮމިންގާހި. ށ   .ންޚާއްަޞ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަ

މޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކަިއ ންޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކުން ނިމު ޖަލްސާތަކާއި ންޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާމިކޮހިންގާ. ނ
 .އަޅަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

  .އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވުން  ސޮސައިޓީގެޖަލްސާގައި ޢާންމު އަހަރީ  ޮސސައިޓީގެކޮންމެ އަަހރަކު . ރ

ފަރާތުްނ ލުކޮށްދީ ސޮސައިޓީގެ ތްތަކުގައި ސޮސައިޓީ ތަމްސީޢާމަލާމުފަރާތުން އެހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ވެވޭ  ސޮސައިޓީގެ . ބ
  .ންސޮއި ކުރު

ނޑައެޅުން ވައިދާރީ ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ މު ސޮސައިޓީގެ . ޅ އަިދ  އްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އެމީހުންގެ މުސާރަ ކަ
  .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ދުެގ ދަށުންޔާއި އިރުޝާޓީގެ ލަފަކޮމި ހިންގާ ،ފާއިންވަކި ުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައްވަޒީ

އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާިއ ުކރަންޖެޭހ  ލިއްޔަތު އުފުލުމުގައިޢޫޞްއޭނާގެ މަ ވައިސް ޗެއަރމަންމިވާ ަކންތައްތަކަކީ  ތިރީގައި  .47
  - :ކަންތައްތަކެވެ

ތަކު ގުއްޖެ ކޮންމެ ވަުޛރުވެރި ވެޢުއޭނާގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށް  ޗެއަރމަްނ، ތުތަކުގައްޔާއިގުނެތް ވަޗެއަރމަން . ހ
  .ންވާޖިބު އަދާކުރު ޗެއަރމަންގެ

  .ކުރުންޙަވާލުކުރި ކޮންމެ ކަމެއް  ޗެއަރމަން ހިންގުމުގެ ގޮތުން ސޮސައިޓީ . ށ

 .ނާއަށް އެހީތެރިވުން ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމުގައި އޭޗެއަރމަންގެ . ނ

އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ުކރަންޖެޭހ  އުފުލުމުގައި ލިއްޔަތުޢޫ އޭނާގެ މަސް ،ސެކްރެޓަރީ މިވާ ކަންތައްތަކަކީ  ތިރީގައި  .48
  - :ކަންތައްތަކެވެ

 ސޮސައިޓީގެުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހޭ ޢިޤަވާއެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ޤާނޫނާއި ޯކޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީގެ . ހ
އެޖަލްސާތަކުެގ  ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި ސޮސައިޓީގެއްވޭ ބޭ ގޮތުގެ މަތިން ގައިވާ ދުޢިޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި މިހިންގާ ޤަވާ 

  ؛ކުރުމާއި ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންސެކްރެޓަރީ ކަން

  .މަށް އެހީވުންހިންގުހިންގާ އިތުރު ކަންތައްތައް ރާަވއި ން ސޮސައިޓީ. ށ

  .އް އެޅުންކުުރމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ކުން ނިމޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަހިންގާ. ނ

  .އިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުންރީއެއް ޤާގެ ރަޖިސްޓަމެންބަރުން. ރ
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  .އިދާރީ ހިންގުުމގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުން ސޮސައިޓީގެ . ބ

އް އްވާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައަްތއްޒަފުން ލަވަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން އެހެން މުއިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރަންެޖހޭ ކަ ސޮސައިޓީގެ . ޅ
  .އްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވުންވަމު

 މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯެޓްއ،ސޮސައިޓީގެ ގިގޮތާއި ހިން ސޮސައިޓީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި . ކ
  .ލަފަޔާއެކު ތައްޔާުރކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން ޗެއާރމަންގެ

 .ފޮނުވުން ޔެކިޔުންތައްލި ހުށަހަޅަންޖެހޭއަށް  ރސްޓްރާ ޖިރެ. އ

ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ުކރަންޖެޭހ އަދާކަުރން ލިއްޔަތު އުފުލުމުގައިޢޫ އޭނާގެ މަސް ޓްރެޜަރަރމިވާ ކަންތައްތަކަކީ  ތިރީގައި  .49
  - :ކަންތައްތަކެވެ

ނޑައަާޅ މިމްދަނީ އާއި ކުރެޭވ ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި މާލީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގާ ކޮޢާލިބޭ  ސޮސައިޓީއަށް. ހ   ޓީން ކަ
  .ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންދުން ޤަވާޢިގޮތެއްގެ މަތިން 

ވާގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ާޢންމު ޖަލްސާއަށް ދުގައިވާޢިގާ ޤަހިންމި ޤާނޫނާއި ގެކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ. ށ
  .ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުުކރުން

ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބާއި  ސޮސައިޓީއަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  30 ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ. ނ
  .އަހަރީ ހިާސބު ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރަށް ހުށަހެޅުން ސޮސައިޓީގެކުރި ޚަރަދުތައް ިހމެނޭ  ންސޮސައިޓީ

މްަދީނ ޢާލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  އަށް ސޮސައިޓީދުވަސްުކރިން، ކިުރއަށް އޮތް އަހުަރ  30ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ . ރ
  .ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން އަހަރީ ބަޖެޓު ސޮސައިޓީގެ ހިމެޭނ ކުރާ ޚަރަދުތައްގާނެ ކަމަށް ލަފާނހިއާއި 

 ކޮށް އޯޑިޓް ރނަލް އޯޑިްޓސޮސައިޓީގެ އިންޓާ ގައިވާ ފަދައިން ދު ފައިވާ ޤަވާޢިހަދާގެ ދަށުންޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީ ކޯަޕރޭޓިވް. ބ
  .ޅުންޮކމިޓީއަށް ހުށަހެ ޓް ހިންގާރިޕޯ

  ކުރުން  ބު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާ ންގާހި 

 މި . ކުންނެވެގައި ނަގާ ވޯޓައެއްޖަލްސާޮސސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ޓީގެ މަޤާމުކޮމިހިންގާ  .50
ބު ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުްނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާ .މަތިންނެވެ އިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގަ 51ދުގެ ވާޢިމިޤަނަގާނީ  ވޯޓު

މި ކޮމިޓީގައި މެންބަރުކަމަށް ުކރިމަތިލާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ މެންބަރު . ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ވަކި ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ
  . މާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުމެއްވާ ފަރާތެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތި

 ކުރާ، ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ޢައްޔަންހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް  ސޮސައިޓީގެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ  50ދުގެ ޢިވާޤަމި  .51
 ބު ކުރަން ބްާއވާ ޖަލްސާގައި ޓީ އިންތިޚާހިންގާ ކޮމި އި ިހމެނޭ މަޤާމުގެ ނަން،ކޮމިޓީގަހިްނގާ ،ރިޔާސަތުންމެންބަރުންގެ 
ދު ލިބޭ ނަންތަކަށް އީރެއިން އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެ ވެރިވާ ފަރާތްތުަކންޝައުޤު މަޤާމަށްއިއްވުމުން އެ

ޓީގެ މެންބަރުން ހިންގާ ކޮމި ވޯޓް ދީގެން  މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްފެންނަ  ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށްވޯޓަށް އެހުމުން 
  .ލަބިއްޔަތު ލިބުނު މީހެކެވެއަޣު މެންބަރުންގެ ސޮސައިޓީގެވޯޓުން މަޤާމަށް ހޮވޭނީ  ވޭމިގޮތުން ދެ. ހޮވާނީއެވެ

މަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ޤާޖަލްސާއަށް އިއްވާ މަސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާ 51އިސްވެދިޔަ   .52
މަޤާމަށް  މީަހުކ އެ ލިބުނު  ދަދަށް ވޯޓު ޢަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ އެންމެ މަތީ ލަބިއްޔަ ޖަލްސާގެ އަޣު ށްމެންބަރަކަ އެއްވެސް 

  .އެވެނީހޮވާ



- 12 - 
 

 ޙިއްޞާ  ގެދަދެއްނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަ  50%އިން އެއްކުރެވިފައިވާ ރައުސުމާލުގެ ޙިއްޞާއަޕް  ސައިޓީގެ ޕެއިޑްސޮ  .53
 ދީފައިވާ ލޯނު  އަކީ، ސަުރކާރުން ެގރެންޓީ 50%ސައިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ގަނެފައިވަނީ ސަރާުކރުންނަމަ، ނުވަތަ ސޮ

ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ  އަދާކޮށް ނިމެންދެން، ހޯދާފައިވާ ލޯނު  ގޮތުންމި ނަމަ، ނުވަތަ ސުަރކާރުން ޫދކޮށްފައިވާ ލޯނު  ނަމަ،
  . ތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެކުރުމުގެ އިޚް އެއްބައި އައްޔަނު ޓީގެ ތިންބައިކުޅަކޮމި

  ފާ ދިނުން ޢު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިސްތި ހިންގާ

މެންބަރަކު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ދޭންފާ ކު މަާޤމުން އިސްތިޢު މެންބަރަޓީގެ ކޮމިހިންގާ  .54
 ން އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު މުން އެލިޔުމަކުން އެންގުން ޓީކޮމިންގާހިކުރިކަމަށް ފާ ޤަބޫލުޢުއިސްތި . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
  .މެންބަރަކު ވަކިީވއެވެ

  މުން ވަކިކުރުން ޤާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަހިންގާ

ންގެ ތިންބައިކުޅަ ެދބައިގެ މެންބަރު ންމު ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވާޢާ ،ކުރުމަށް ންބަރެއް މަޤާމުން ވަކިގެ މެކޮމިޓީހިންގާ  .55
އަށް  ން ވަިކކުރުމަށް ެރޖިސްޓްރާރމަޤާމު އެމެންބަރަކު  އެ  ތާރީހުން ފެށިގެން  ބިއްޔަތުން، ފާސްކުރުމުން އެލަ އަޣު

ެގ މު ުކރާނަމަ އެ މެންބަރެއް ވަކިކުރުމުން ވަކި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް މަޤާ ވާފަދައިން މި މާއްދާގައި .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
  .ތު ދޭންވާނެއެވެއި ވާަހކަ ދެއުްކމުގެ ފުރުޞަޢުގަ ކުރިން އެ މެންބަރެއްގެ ދިފާ

ތަކަށް ސޮސައިޓީއަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ގޮ މު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ޤާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަހިންގާ  .56
އަހަރު ދުވަހަށްުވެރއް ދިގުނޫން  5 މެންބަރަކު އެ ،ރެިޖސްޓްރާރ ،ބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމައަށް ޤަ ލުކޮށްފިކަމަށް ރެޖިސްޓަާރރމަޢަ

 ގެ ކުރިން، އެ އަދި އެފަދައިން ރެޖިސްޓްރާރ ފިޔަވަޅު އެޅުމު. މެންބަރުކަމުން ަވކި ކުރަންވާނެއެވެހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކަށް 
   .މެންބަރަކަށް ދޭންވާނެއެވެ އެ ރތު ރެޖިސްްޓރާމެންބަރެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރަުޞ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުިރްނ ކޮށްފައިވާ މަޤާ  މާއްދާގައި ބަޔާން ވަނަ  43ދުގެ ޢިހިންގާ ޤަވާ މި  .57 މެއް، ކަ
 އެހެން މެންބަރަކު އެ  ޮސސައިޓީގެ  ،ޓީންކޮމިވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ، ހިންގާއަށް 5 ދަދު ޢަމެންބަރުންގެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

މުތަކަށް މެންބަރުން މަޤާ މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ހުސްވެފައިވާ. ނެއެވެމަށް އައްޔަން ކުަރންޖެހޭމަޤާ ހުސްވި
  .ކުރަންވާނެއެވެ މުތަކަށް އައްޔަނުކު ސޮސައިޓީގައި ހުސްވެފައިވާ މަޤާއަށް ފެންނަބަޔަ އައްޔަނު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓްރާރ

ން އެންމެ ދެ، މުގައި ދެމިތިބޭީނއެމަޤާ ކުރާ މެންބަުރން ޓީއަށް އައްޔަނު މި ކޮވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހިންގާ 57ދުގެ މިޤަާވޢި   .58
 މަށް އަލުންއެ މަޤާންމު ޖަލްސާގައި ޢާ ފުރަތަމަ މިގޮތުން ބޭއްވޭ  .ކާ ހަމައަށެވެޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ތާރީޚަންމު އަވަހަށް ޢާ 
  . ބު ކުަރންޖެހޭނެއެވެއިންތިޚާނުވަތަ މެންބަރުން މެންބަރަކު 

  މުރު ޓީގެ ޢު ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަދި ހިންގާ ކޮމި  ޓީގެ ކޮމި ހިންގާ

އަދި ސޮސައިޓީގެ  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ 7ތާ އިންތިޚާބުވާޓީ ހިންގާ ކޮމެ  ،ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ޓީގެ މިކޮހިންގާ  .59
   .ސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެކޮމިޓީގެ ޖަލްމަހު ހިންގާ 1މަހުން  3ދުވެގެން މަސައްކަތް ހުރިނެތް މިންވަރަަކށް ބަލައި މަ

  .އަހަރު ދުވަހެވެ 2ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މީލާދީ ގެ ފުރަތަމަ ޓީޮކމިހިންގާޓީގެ ޢުމުރަކީ މިހިންގާ ކޮ  .60

 ފެންނަބަޔަކު އަށް ރެޖިސްޓްރާރ ނުލެވިއްޖެނަމަ، ޓީއެއް އެކުލަވާކޮމި ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އާ ޓީގެ މުއްދަތުކޮމިހިންގާ  .61
 .ކުރެވިާދނެއެވެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އައްޔަނު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން  57 ދުގެމިޤަވާޢި
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  ޓީގެ މަސައްކަތް ކޮމި ހިންގާ

  -:ަކކީޓީގެ މަސައްކަތްތަކޮމިހިންގާ  .62

  ހިންަގއި ދިރުވައި އާލާކުރުމާިއ، ވިޔަފާރިސޮސައިޓީގެ . ހ

ނޑައަސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢާ. ށ    ހިންގުމާއި، ތައް ރާަވއިޅާ ކަންތައްންމު ޖަލްސާއިން ކަ

  ،ހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކިުރ އެރުވުމާއިސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިއާއި މުދަލުގެ އެންމެ. ނ

  ދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މައިގަޑު ވަނަ މާއް 7ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ކޯަޕޭރޓިވް . ރ
  .ވައި އާލާކުރުންސޮސައިޓީ ހިންގައި ދިރު މަތިން ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއުޞޫ

ޓް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯ، އަހަރީ ރިޕޯޓްއަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ސޮސައިޓީގެ . ބ
   .ފާސްކުރުން ބަޖެޓު

  .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ގޮތުގެމަތިން ކަންތައްތައް ރާވައި އެއްގޮތްވާޤަވާޢިދާ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ . ޅ

  .ކުރުާމއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތާއި މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކަޑައެޅުން ޢައްޔަން ސައިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ސޮ. ކ  

  ޓީގެ ބާރުކޮމި ހިންގާ

  . ީޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެކޮމިއްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ހިންގާތިރީގައިވާ ކަންތަ  .63

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި، މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެޭހ ކަމަށް އެސޮސައިޓީގެ މެންބަރު . ހ
  .ކުރުން ލުޠި ޖެހޭ ފޯމުތައް ބާކުރަން ލުޠިމާއި، ބާމީހުން ހަމަޖެއްސު

ށް ހިންގުމަށް ގަޅަންމު ޙާލަތާއި، ހިންގުމާއި، މާލީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، ސޮސައިޓީގެ ކަންތައްތައް ރަނޢާސޮސައިޓީގެ . ށ
  .ބޭނުންވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން

  .އްޔަންކުުރންޢަކޮމިޓީތައް  ސަބް. ނ  

  .ސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދިނުންލޫމާތު، ސޮސައިޓީ ހިންގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢު ސޮ. ރ  

ވޭތުވެދިޔަ މާލީ އަހަރު ފައިދާއެއް  ތިންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ދާޢިވާހިންގާ ޤަ މި ގެ ޤާނޫނާއިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ. ބ
  .ންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުންޢާރީ ލިބިފައިވާނަމަ، އެފައިދާ ބެހުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް، އަހަ 

މަތް ސޮސައިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ ޚިދު، ޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއިދިޔަ މާލީ އަހަރުގައި ހިންގާ ކޮމިވޭތުވެ. ޅ
ންމު ޖަލްސާއަށް ޢާއަހީަރ ، ތައްޔާރުކޮށް  ޓެއްވިދާެނ ކަންތައް ބަޔާންކޮށް ރިޕޯއިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެ

  .ހުށަހެޅުން

  .އް ކުރުންރ ނުވަތަ އޯޑިޓަރ އަންގާ ކަންތަރެޖިސްްޓރާ . ކ

  .ން ޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ފުރިހަމައަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުކޮމިގާހިން. އ
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ކުރުމާއި، އަދި އެފަދަ މެނޭޖަރެއްގެ މަސައްކަތަށް އެހީވެ  ޢައްޔަންގުމަށްޓަކައި މެނޭޖަރެއް ސޮސައިޓީގެ ކަންތައް ހިން . ވ
  .ކުރުން ޢައްޔަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން  ދިނުމަށްޓަކައި 

  މިޓީ ކޮ  ސަބް 

ގެ މަސައްކަތާއި ކޮމިޓީ  މި ސަބް. ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން  ޮކމިޓީ ކޮމިޓީއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަބްހިންގާ  .64
 .އަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެކަޑަ ޒިންމާތައް 

  ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖަރު 

 ޔަން އްޢަ ގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖަރަކު  ގޮތެއްގެ މަތިން ރާވައި ކުރިޔަށް އަންގާ ސައްކަތްތައް ހިންގާ ކޮމިޓީން ސޮސައިޓީގެ މަ   .65
  .ންނެވެކޮމިޓީނޑައަޅާނީ ހިންގާލިއްޔަތާއި މުސާރަ ކަޢޫްޞގެ މަމި މެނޭޖަރު. އެވެކުރަންޖެހޭނެ

  ޒިންމާ  ކޮމިޓީގެ ހިންގާ

ނޢާމިހިންގާ ޤަވާޢިދާއި،  ންގުމުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއިސޮސައިޓީގެ ކަންތައް ހި  .66 ޑައަޅާ ންމު ޖަލްސާގައި ކަ
ވަރަށް ސަމާލުކަން ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން، ސޮސައިޓީއަށް ނުވަތަ  އްޓަންވާގޮތަކާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ސަމާލުކަން ބަހަ

ނާއި ކިންީޓގެ މެްނބަރުން ވަކިވަ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ، ހިންގާ ކޮމި ސޮސައިޓީގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ
 . ޖެހޭނެއެވެ ލަކޮށް އުފުލަންޖުމް

  ޓީގެ ޖަލްސާ ކޮމި ހިންގާ

 1މަހުން  3އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ ، ގެ ޖަލްސާއެއްޓީހިންގާ ކޮމިމަސައްކަތް ހުންނަ މިންވަރަކަށް ބަލައި ސޮސައިޓީގެ   .67
ޓީގެ ޖަލްާސ ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ހިންގާ ކޮމި ޗެއާރމަނަށް ޓީގެހިންގާ ކޮމިމީގެ އިތުރުން  .ވާނެއެވެ މަހު ބާއްވަން
  .ބޭއްވިދާނެއެވެ

 ،ގެ މެންބަރުންނަށްޓީކޮމިހިންގާ ،އެޖެންޑާ ތު އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނާއި ޖަލްސާގެގުއްވާ ތާރީޚާއި ވަޖަލްސާ ބާ މިޓީގެކޮހިންގާ  .68
މިޤަވާޢިދުން ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުލިބިވިޔަސް  .ވާނެއެވެ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގަން 03ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުގެ 

  .ށް ނުބެލެވޭނެއެވެކަ ޖަލްސާއެއްކަމަ ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާއެްއ ބާޠިލު

  ދަދު ޢަ ޤާނޫނީ  ގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިންގާ

  .ވުމުންނެވެރު ޟިއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެމިލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، މަދުވެގެން ކޮޓީގެ ޖަކޮމިހިންގާ  .69

މިގޮތުން . ލަބިއްޔަތުންނެވެމެންބަރުންގެ އަޣު ބި ރުވެ ތިޟިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގިައ ކަމެއް ފާސްކުރެޭވނީ، އެޖަލްސާއަށް ހާކޮމިހިންގާ  .70
  . އަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ ވޯޓު ދިނުމުގައި، ޗެއަރމަން

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤަރާަރކުން ކަމެްއ ޓީކޮމި ކާ ނުލާވެސް ހިންގާގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަޓީކޮމިހިންގާ  .71
އެއް ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުްނނަށް ޖަލްސާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާކުރޭެވނީ ހިންގާސް މިގޮތަށް ކަމެއްފާ .ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ
  .ވާފަދަ ޙާލަތްތަކުގައެވެބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގައި  72ދުގެ ވާޢިޤަ ނުވަތަ މި  ުރ ނުވެވޭނަމަޟިބާއްވާތަނަށް ހާ

  - :ވެވެން ނެތްނަމަ ރުޟިހާ ޓީގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނަށްކޮމިމެންބަރަކަށް ހިންގާ ޓީގެކޮމިހިންގާ  .72

  ނުވެވުން، ނުވަތަ މެދުވެިރކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރި  ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލު ޓެލެފޯން. ހ  

  .ނުކުރެވުން ޢައްޔަންގެ އެހެން މެންބަރެއް ލިޔުމުން ޓީކޮމިލުކުރުަމށްޓަކައި ހިންގާއެމެންބަރެއް ތަމްސީ. ށ
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 ޓަރީ މި ޔައުމިއްޔާގައި އަދި ޗެއަރމަން އާއި ސެކްރެ. ޖެހޭނެއެވެ ޓަން އްހަބަލަ މިއްޔާ ލިޔެހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ޔައު   .73
  .ސޮއިކުރަން ޖެޭހނެއެވެ

  ފައިދާ ބެހުން 

ގެ ސާފު ފައިދާ ބަހާނެ ގޮތް ދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީހިންގާ ޤަވާޢި މި ގެ ޤާނޫނާއިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  .74
ނ  ޓީން ނަމަވެސް ހިންގާ ކޮމި. ންމު ޖަލްސާއެއްގައި ފާސް ކުރެވޭ ޤަާރރަކުްނނެވެޢާބަރުންގެ އަހަރީ ޑައަޅާނީ، މެންކަ

  .ގެން ނުވާނެއެވެބޮޑުވެ ދަދުލަފާދީފައިވާ ވަރަށްވުރެ މިޢަ

 ދަދުޢަދިނުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނަމަ، ދެވޭ ބޯނަސްގެ  ފުންނަށް ބޯނަސްން ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަމީގެ އިތުރު
  .ޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެނކަ

  . އެއް ނުދެވޭނެއެވެ އާއި ބޯނަސް ތަކުގައި، ޑިވިޑަންޑްތިރީގައި މިވާ ޙާލަތް  .75

   .ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއިން ޙަޤީޤީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި އޯޑިޓަރ ސަރޓިފައި. ހ

ކޮށްފައިވާނަމަ،  ޑިޓަރ ބަޔާން ކުރެވޭ ކަމަށް އޯ މުދަލަކާމެދު ޝައުްކސޮސައިޓީގެ މުދަލެއް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް، ނުވަތަ އެ. ށ
މުދަލެއް ފައިދާގެ ގޮތަުގއި  ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލައި، އެފަދަގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ތަ ރެޖިސްޓްރާރނުވަ
  .ބެހުން

   ޑު ރވް ފަން ޒާ ދި ސޮސައިޓީގެ ރި އަ  ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ 

 ފިކްސްޑް ( ،ލަކީ ސޮަސއިޓީގެ މުދަ. ލާއި ފައިސާއަކީ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ެމންބަރުންގެ މިލްކެކެވެއިޓީގެ މުދާސޮސަ  .76
   .ވެއެއްޗެއްނޫނެ  ޭހނެމެންބަރުންގެ މެދުގައި ެބ ސޮސައިޓީ އުވާލާ ހިނދެއްގައި މެނުވީ) އެސެސްޓްސް

ކޮށް މި ފަންޑަށް ޤާއިމު ޒާރވް ފަންޑު ސޮސައިޓީގެ ރިދައިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަ 48 ޤާނޫނުގެ ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ . ހ  .77
އަހަރު ދުވަުހެގ  ރވް ފަންޑުގައި މަދުވެގެން ދެ އަދި މި ރިޒާ. ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ 25%ފައިދާގެ ތެރެއިން  ސޮސައިޓީގެ ސާފު

  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެދުވެސް އަބަ ރވްރިޒާ

  .ންނެވެއަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީކަޑަ ދަދުއަށްޖެހޭ ޢަރވް ޒާދުވަހުގެ ރި ދެ އަހަރު. ށ

ނޑައަޅާ  ރިޒާރވް ފަންޑުން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ެރޖިސްޓްރާރ  .78 ތަކުގަިއ،  ލަތްޙާ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްާރރ ކަ
ނ    .ުކރިއެރުވުަމށެވެ ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި، ޑައަޅާ މިންވަރަށްއަދި ކަ

ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަންވާނީ  އިޓީގެ ވިޔަފާީރގައި ޭބނުންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން، ސޮސަޑު ރިޒާރވް ފަން  .79
   . ގައެވެ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްބޭދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ވާޢިވަތަ ޖަމާކުރަންވާނީ، މިހިންގާ ޤަނު

  ސޮސައިޓީއަށް ލޯނާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި ދޫކުރުން 

ފާސްކުރާ ޤަރާރެއްެގ  ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކުން ގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްހިންގާ ކޮމިޓީ  .80
ނޑަައޅާ މިނަްވރަކަށް އެޖަލްސާގައި ދަށުން  ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ކަ މިގޮތަށް ދަރަނި  .ދަރަނި ނެގިދާނެއެވެ ސޮސައިޓީއަށްކަ

  .ދަރަނި ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެޓޯޓަލް އެސެޓްސް އަށް ވުރެ އިތުރުވާވަަރށް  ސޮސައިޓީގެ ނަގާއިރު 

ސަރުކާރުން ލޯނާއި އެހެނިހެން  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮސައިޓީއަށް ދާޢިވާގާ ޤަހިން މި ނާއިގެ ޤާނޫކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  .81
  .އެހީ ހޯދިދާނެއެވެ
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ފާސްުކާރ  ޖަލްސާއަކުންޢާންމު  ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސޮ  ،ގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްހިންގާ ކޮމިޓީ  .82
ނޑައަޅާ ިމންވަރަކަށް އެޖަލްސާގައި ޤަާރރެއްގެ ދަށުން  ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ކަ މެންބަރުންނަށް ލޯނާއި އެހެނިހެން ކަ

  . އެހީދެވިދާނެއެވެ

  .ސާއާއި ލޯނު ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން ނޫން ފަރާތަކަށް ފައި   .83

   .ޫދކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކުގައި ލޯނު ތަތިރީގައި މިވާ ޙާލަތް ސޮސައިޓީން  .84

ދަދަށްވުރެ ޢަނޑައަޅާ ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަ ކޮށްންމުގެން ނުވަތަ ޢާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެ މެންބަރުންނަށް . ހ
  .އިތުރުން

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މިޤަވާޢިދުމި  ގެ ޤާނޫނާއިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއުފުލޭ މުދާ ސެކިުއރިޓީއަކަށް ހަދާފައި، . ށ
  .ރެއްނެތިގެ ޚާއްޞަ އަމު ރެޖިސްޓްރާރ

ން ސައިޓީވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ސޮސަުރކާރުގައި ުނވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މެންބަރަކު އެއްބަސްެވފައި  .85
ވަތަ މުދަލަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ، އިންސްޓޯލްމަންޓުން މުދާ ަނގައިފިނަމަ، އަދި އެނަގާ ލޯނު ނުން ސޮސިައޓީ ލޯނު ނުވަތަ

ފައިސާ އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ނުވަތަ  ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮންޓްރެްކޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ، އަދި މިގޮތުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް
ނޑުމުގެ ބާރު ސޮސައިޓީއަށް ދީފައިވާނަމަ، އެ  މުދަލަށްވާ ފައިސާ އެމީހެއްގެ  ވަތަ އެ ލޯނު ނު އެމީހަކަށް ލިބޭ އެލަވަންސުން ކެ
ނޑުމަށްފަހު ސޮސައިޓީއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ   . މުސާރައިން ނުވަތަ އެލަވަންސުން ކެ

  ލޫމާތު ލިބެންހުރުން މަޢު 

ތައް ޔުންސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެިވފައިވާ އެޑްރެހުގައި، އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލި  .86
ޕީއެއް ހޯދަން މެންބަަރކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮ  އަދި މި .ނެއެވެށް ހުންނަންވާމެންބަރުންނަށް ހިލޭ ބެލޭގޮތަ

   .ދޭންވާނެއެވެ އިން ހަމަޖައްސަޓީއިންތިޒާމް ހިންގާ ކޮމި

   .ގެ ކޮޕީދުޢިވާޤަ ފައިވާ ދަށުން ހަދާ ޤާނޫނުގެ  އެއަކާއި ކޮޕީ ގެ ޤާނޫނެުގކަޯޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ. ހ

   .ވާޢިދުޤަޓީގެ ހިންގާ އި ސޮސަ މި. ށ

   .މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެ ސޮސައިޓީ . ނ

  .މިޓީގެ މެންބަރުންގެ ރެޖިސްޓަރީސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮ. ރ

  .ހިސާބު ތަކާއި އަހަރީ ިރޯޕޓް ސޮސައިޓީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަަހރުގެ. ބ  

ގޮތުން ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އޯޑިޓަރ ނުވަތަ އާބިޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓަރ ހިންގުމާއި ބެހޭ ،މަލާތުތަކާއިމުޢާސޮސައިޓީގެ   .87
  . ލޫމާތު، ސޮސައިޓީގެ ވެރިންނާއި މެންބަރުން ދޭންވާނެއެވެންވާ މަޢު އަށް ބޭނު ރވަތަ އިންކުއަރަނު

  ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބު 

  .ޓަންވާނެއެވެއްބަލަހަ ގޭނޭހެން ހިސާބުތައްނކޮށް އެސާފު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ގައިތިރީ ،މި ސޮސައިޓީން .  88

  .ދަނީއާއި ޚަރަދުުކރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލުދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާމްސޮސައިޓީއަށް . ހ

  .ތަފްޞީލުހެނިހެން ޒިންމާ ތަކާ ބެހޭ ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި އެ. ށ
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ރަދާއި، އާއި، ޚަ ސޮަސއިޓީގެ ޢާމްދަނީ ކޮމިޓީންހިންގާ ގެޓަކައި ޮސސައިޓީމު ޖަލްސާއަށް ހުށަެހޅުމަށްންސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ޢާ  .89

ކާއި އަަހީރ އި، އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިހިސާބުތަޓާޝީސް އަހަރީ ބެލެން  ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި

  .ވާނެއެވެ މު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންންރިޕޯޓް، ސޮސަިއޓީގެ ޢާ 

  .ލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެއަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައިވާ މަޢު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  89ވާއިދުގެ ޤަ މި ހިންގާ  .90

ގަނޑު އިއާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިންގިގޮތާއި މަ ވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިވޭތު. ހ
  .ލޫމާތުބެހޭ މަޢު  ގޮތެއްގައި ސޮސައިޓީން ކުރި މަސައްކަތާއި

ރވް ފަންޑަށް ޖަމާކުރަން ޒާދަދާއި ފައިދާގެ ތެރެއިން ރިޢަގެ ދާ ސައިޓީއަށް ފައިދާވިނަމަ އެވީފައިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮ . ށ
  .ދަދުއި ބެހުމަށް ނިންމި ޢަދަދާއި މެންބަރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގަ ޢަނިންމި 

  .ންގާ ކޮމިީޓއަށް އައި އުނިއިތުރުހިއަދި  ންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލުހި. ނ

  ކުރުމާއި ސޮސައިޓީގެ އެކައުންޓް ތައްޔާރުކުރުން  އޯޑިޓް 

  . ޓް ކުަރން ވާނެއެވެމާލީ ހިސާބުތައް، ކޮންމެ އަހަރަކު އޯޑިކުރާ ފަރާތަުކން، ސޮސައިޓީގެ ަޤބޫލުރެޖިސްޓްާރރ   .91

   .ންނެވެދުތައް ދައްކާނީ ސޮަސއިޓީކުުރމުގެ ޚަރައޯޑިޓްގެ ކުރުމުެގ އަދި އެކައުންޓްތައް ތައްޔާރު  .92

އް ހިމެނިފައިވާ އޯޑިޓް ޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަނ ރރެޖިސްޓްރާ   .93

ގެންވާ ރީގައި ބަޔާންވެއި ތިގައަދި މި ރިޕޯޓް. ށް، އޯޑިޓަރ ފޮނުވަންވާނެއެވެއަޮސސައިޓީއަށާއި ރެޖިސްޓާްރރ، ރިޕޯޓްެއ

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ ނުކުތާތައް

   .މަލާތުތައްޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާ ދާވާޢިޤަމި ހިންގާ  ގެ ޤާނޫނާއިކަޯޕރޭޓިވް ސޮސައިޓ. ހ

  .ދަދުވެސް ހިމެނިފައިނުވާ ފައިސާގެ ޢައެކައުންޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަމަ. ށ

ޤީުޤ ލުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި، އިތުރަށް ތަޙްމާލުވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބެއިޙު. ނ

   .ޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރަން

ޔާނާތްތެރި ނުވަތަ ޚިލަތް ޙީ ަކރާއިށް މަކަވާ މުދަލަސައިޓީއަށް ނިސްބަތްވެގެންސް ފަރާތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ސޮއެއްވެ. ރ

   .ވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަން

   .މަށް ޝައްކު ކުެރވޭަނމަ އެކަންއް ހުރިކަވަކި މުދަލެ. ބ

   .ގައި ބުނާ ކަންތައްތައްގެ ޤާނޫނުޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭކަމަްށ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއޯޑިޓް ރިޕޯ . ޅ

  .ންނަކަންތައްތައްއި ހިމެނުން މުހިންމު ކަމަށް އޯޑިޓަރަށް ފެޓުގައޯޑިޓް ރިޕޯ. ކ
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  ތައް އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު 

. ގެންނަންވާނެއެވެހިންގާ ކޮމިޓީން  ތަކާއި ބަދަލުތައްޙުލާ ޞްގެންނަންޖެހޭ އި ގުޅިގެން އިޕޯޓާޓު ލިބުމާއިއުެކ، އެރިޕޯޑިޓް ރިއޯ.  94
 ރެޖިސްޓްރާރ ންޓީމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހިންގާ ކޮމެ 1ތަކާއި ބަދަލުތައް، ލަސްވެގެން ލާޙުގޮތުން ގެނެވުނު އިޞްއަދި މި

 . ންވާނެއެވެށް އަންގައަ

  ކުރުން  ޢު އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ޝާއި  އި ފައިދާ ސް ޝީޓާ ބެލެން  ގެ ސޮސައިޓީ 

އަހަަރކު ކޮންމެ  ،އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ފައިދާކާއި ސައިޓީގެ ބެލެންސް ޝީޓަ ކަމަްށ ސޮއިކޮށްފައިވާ ސޮ  އްޙައޯޑިޓަރ ޞަ . 95
 ބޭނުން  މުގެ ހިސާބު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން ބަލަން އާއި ގެއްލު އި ފައިދާސް ޝީޓާއަދި މި ބެލެން .ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ

  .ދެއްގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ސޮސައިޓީގެ އޮފީހުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެހިނ ވެއްޖެ

  ތަޙުޤީޤު ކުރުން 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސޮސައިޓީގެ ހިސާބުތަކާއިތިރީގައި މިވާ ޙާ   .96 ނޑާއި، ސޮސަ، ލަތްތަކުގައި ރެޖިސްޓްރާރ ކަ އިޓީގެ އޮނިގަ
  . ޤު ކުރެިވާދނެއެވެޤީމާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތާމެދު ތަޙު ްއަކތާއި،ކުރެވޭ މަސަ

  .ބައިކުޅަ އެއްބައި އެދިއްޖެނަމަގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މަދުވެގެން ދެޓީހިންގާ ކޮމި. ހ

   .އެދިއްޖެނަމަދެއް ދަމެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަ 33% މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސޮސައިޓީގެ . ށ

  .ފެނިއްޖެނަމަ ށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށްޤީޤެއް ކުރަން، ރެޖިސްޓާްރރ އަޙު އެފަދަ ތަ. ނ

  ސޮސައިޓީ އުވާލުން 

  . ރުމުންނެވެމުރު ރެޖިސްޓްރާރ ނެޢަޓީ އުވާލުމުގެ ލަތްތަކުގައި ސޮސައިވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާ ސޮސައިޓީ އުވާލެ   .97

 ޤީޤު އްދާގައިވާ ފަދައިން، ތަޙުމާ ވަނަ  96ދުގެ ވާޢިހިންގާ ޤަމިދާ އާއި މާއްވަނަ  59ގެ ޤާނޫނުގެ ކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ. ހ
  .ށް ފެނިއްޖެނަމަޓީއެއް، އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އަކުރުމަށްފުަހ، އެސޮސައި

ށް، ޔަތުން ސޮސައިޓީ އުވާލަން ފާސްކޮލަބިއްއަޣު ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރުންގެންމު ޢާގޮތުން ބާއްވާ  އްޞަމެންބަރުންގެ ޚާ. ށ
  .ހުށަހެޅުމުން އަށް ލިޔުމަކުން އެކަން ރެޖިސްޓްރާރ

ނޑު މަޤު . ނ  އަަހރު  1ުކރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން  ދު ކަމަށްވާ މަސައްކަތް، ސޮސައިޓީ ރިަޖސްޓަރީޞަސޮސައިޓީގެ މައިގަ
  .ވީއިރުވެސް ފެއްޓިފައި ނުވުން

  .އަހަރު ވެފައިވުން 1ދު ކަމަށްާވ މަސައްކަތް، ުހއްޓާލާފައިވާތާ ޑު މްަޤޞަސޮސައިޓީގެ މައިގަނ. ރ

  . ނުކުރުން މަލު ދުަތކަށް ޢަވާޢި ލުތަކާއި، ޤަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫ ރީ ކުރުމަށް ކަރަޖިސްޓަ. ބ

  .ފަދައިން  ގައިވާ) ނ(މާއްދާ ގެ  ވަނަ  13 ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓިގެ ޤާނޫނުގެ. ޅ

މުރެއް ތަންފީޛު ކުރެވޭނީ، އެ ޢަ ދަށުން ސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ ކޮށްފައިވާ  ދާގެ މާއް ވަނަ  97އިސްވެދިޔަ   .98
 މުއްދަތުގައި މި ދިނުމަށް ފަހު މަސްުދވަހުގެ މުއްދަތު  1ތަށް ހުށަހެޅުމަށް، ޖެހިގެން މައްސަލަ ޝަރީޢަމުރަކާމެދު ހިްތހަމަ ނުޢަ

  . ހުށަހެޅި ކޯޓުން އެމައްސަލަ ޤަބޫލު ނުކުރުމުންނެވެ މައްސަލަހުށަނޭޅުމުން، ނުވަތަ  ސަލަމައް  ތަށްޝަރީޢަ
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 97ވާއިދުގެ ޤަނުވަތަ މި ، މު ޖަލްސާއިން ފާސް ކުރުމަށްފަހުންޢާބާއްވާ އްޞަ ގޮތުން ޚާ ގެސޮސައިޓީއުވާލުމަށް  ސޮސައިޓީ  .99
އް މަލާތެ އެއްވެސް މުޢާއެހެން  އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވާސައިޓީ މުރު ރެޖިސްޓްރާރ ނެރުމަށްފަހު ސޮއަ ވާވަނަ މާއްދާގައި 

 .ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

  ޞީލު އަދާ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފް  ސޮސައިޓީގެ ދަރަނިތައް 

  .މަށް ތިރީގައިމިވާ ތަރުތީބުންނެވެސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނީ، ތިރީގައިިމވާ ކަންކައި، ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގަސޮ  .100

  .ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އުޖޫރަ ޔަންޢައްސޮސައިޓީ އުވާލުމަށް . ހ

  .ސޮސައިޓީގެ ދަރަނި އަދާުކުރމަށް. ށ

   .ގެ ނިސްބަތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށްޙިއްޞާުކުރމަށްފަހު، ގެ ދަރަނި އަދާސޮސައިޓީ . ނ

ސިައޓީގެ އަރަނިތަކާއި ށްފިނަމަ ސޮޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކޮ ންމު ސައިޓީ އުވާލުމަށް މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޢާސޮ  .101
  . ޖަލްސާއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ލަބިއްޔަތުން ސޮސައިޓީގެ އެނެ ގޮތެއްވެސް މެންބަރުންގެ އަޣުމަލުކުރާ ޢަމެދު 

  ލިކުއިޑޭޓަރ

އި ރާ ލިކުއިޭޑޓަރަށް ތިރީގަކު ޢައްޔަންޖިސްޓްރާރ ގެ ދަށުން ރެވަނަ މާއްދާ 63 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  .102
  . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ

ސޮސައިޓީގެ ހިުރހާ މިލްކިްއޔާތާއި ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ެރކޯޑަުތއް އޭނާގެ . ހ

  .ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން

  .ސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ކުިރޔަށް ގެންދިއުންހުރިގޮތަކަށް ސޮޓަކައި، ފައިދާންދިއުމަށްއުވާލުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެސައިޓީ ސޮ. ށ

  ޑައެޅުން؛ ކަނ ކަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޚުސޮސައިޓީއިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ. ނ

   .ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުންއެއާގުޅިގެން އަ  ،ހުށަހެޅުމާ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައްސަލަ. ރ

   .އިޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގައި، ުކރަންޖެހޭ ަކންތައް ކުރުންސޮސަ. ބ

   .އެޅުން ލަތައް ބަލައި، އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުަށަހޅާފައިވާ މައްސަ ސައިޓީއާ ދެކޮޅަށް ހުސޮ. ޅ

   .ރުންހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫކު ލައި، ސޮސައިޓީންމުދަލަށް ބަ  އިހުރި ފައިާސއާ އިސޮސައިޓީގަ . ކ

އްލު ޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ސުލްޙަވެރި ޙަގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަްށފަހު، ސޮސައިޓީގެ މައްޗަށް ހުށަހަ ރެޖިސްޓްާރރ. އ

   .ހޯދުން

ދުވަހަށްވުރެ ކުުރނޫން މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދީ،  7ސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ސޮ. ވ

   .ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އިޢުލާނު ކުރުންމެންބަރުން
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ކުރުމާިއ، ރު ޙާޟިޖެހޭ މީހުންނާއި، ެހކިން ރު ކުަރންޟިކަށް ހާކުރުމަށްޓަކައި އެއިރަ ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް . މ

  . ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ގެނެސް ބެލުން

ެއ  ނަމަ ފަރާތެއްވާ ނުޖެހޭ ހަމަނިންމުމާ މެދު ހިތް މިލިކުއިޑޭޓަރު ނިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 102އިސްވެދިޔަ   .103
  . ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއަ ގައި އެމައްސަލައެއް ރެޖިސްޓްރާރދުވަހުގެ ތެރޭ 30ނިންމުމެއް ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނޑައަޅާ ިޖސްޓްލިކުއިޑޭޓަރގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބާރުެގ ދަށަށް އަންނަ ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި، ފައިސާ، ރެ  .104 ރާރ ކަ
  . ކުރަންވާނެއެވެ ވާލުޓަރ ޙަފަރާތަކާ ލިކުއިޑޭ 

 މަހު 1ަމހުން  3ކޮންމެ  އަށްރ ރާ ޓެއް ލިކުއިޑޭޓަރ، ރެޖިސްޓްކަންތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ   .105
 އަށް އަށާއި ރެޖިސްޓްރާރ ސޮސައިޓީ ، ޓެއްޕޯސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތައް ނިމުމާއިއުެކ، ފުރިހަމަ ރިއަދި ސޮ. ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އެކައުންޓްތައް ރެޖިސްޓްާރރ ، އަދި ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ ކަންތަކާގުޅޭ ުހިރހާ ފޮތްތަކާއި، ލެިޔިކޔުންތަކާއި. އެވެހަޅަންވާނެހުށަ
  . ކުަރންވާނެއެވެ ވާލު އާއި ޙަ

  ސިއްކަ ސޮސައިޓީގެ 

ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  އަދި ސިއްކަ ބޭނުންކުރެވޭނީ. ޗެކެވެއެއް  ލުގައިވާޓީގެ ޙަވާސޮސައިޓީގެ ސިއްކައަކީ ހިންގާ ކޮމި  .106
   . ގައެވެރުޟިހާ މެންބަރެއްެގ 2 ގެޓީހިންގާ ކޮމިއެކު އާޗެއަރމަންގެ ހުއްދަ

ނޫނު ޤާން އޮތުން އަދި ލިޔުމު .މަތިންނެވެ ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ ންކޮމިޓީކަނި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހިްނގާސިއްކަ ހަމައެ ސޮސައިޓީގެ.  107
 ައށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެއްބަސްވުމަކާއި ެރޖިސްޓްރާރ އްބަސްވާނަމަ، އެއެ ސްވުމެއް ސޮސައިޓީން ކުރާ އެއްބަލާޒިމު 

  .ލިޔުންތަކުގައި ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ

  ނޯޓިސް ދިނުން 

ށް ފޮނުވުމުން، ނޯޓިސް ގެ އެޑްރެހަހިރާއްޖޭދިވެ ،އިވާމެންބަރަކު ޮސސައިޓީއަށް ދީފަ  އެ ޖެހޭ ނޯޓިސްތައް ރުންނަށް ދޭންމެންބަ  .108
  . ދެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

  ޞިއްޔަތު ޤާނޫނީ ޝަޚު 

ޓީގެ ސައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޮގާ ޤަވާޢިސޮސައިޓީއީަކ، ސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކެުރވިފައިވާ ނަމުގައި، މިހިންމި   .109
ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯުދމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ދެމިގެންާވ ވާ ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢު، ކަންތައް ހިންގުމާއި

 އުފެދިފައިވާ  ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި، މިކަްނކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ، މެންބަރުންނާއި ވަކިން 
  . ކެވެޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެ

  ދަލުގެނައުން ދަށް ބަހިންގާ ޤަވާޢި 

ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އެއިޞްލާޙެއް  ލާޙެއް ނުވަތަޞްދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްވެސް އިޢިމިހިންގާ ޤަވާ  .110
ހުށަހަޅައި ހުއްދަ  އަށް ކޮށް އެބަދަލެއް ރެޖިސްޓްރާރއި ފާސްޖަލްސާއެއްގައަހަރީ ޢާންމު ގެނައުމަށް ބަދަލެއް  ނުވަތަ
  .ހުއެވެމަށްފަހޯދު

  މަސައްކަތް ފެށުން  ސޮސައިޓީން 

ެގ ދާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ވާޢިޤަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ރާވައި ހިންގައިސައިޓީގެ ސޮ ސޮސައިޓީން  މި  .111
 .ތެއްގެ މަތިންނެވެނުވާނެ ގޮ  ޟްތަޢާރު ޤަވާއިދާ މު ންކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީއާބޭެހ ޢާޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ  އެއި ޤާނޫނާ



- 21 - 
 

  ރުން މަލުކުނަންސް ކޯޑަށް ޢަ ސައިޓީގެ ގަވަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ 

  .މުން ގެންދާނެއެވެމަލު ކުރަމިސޮސައިޓީން ޢަ އި އެއްގޮތަށް ނަންސް ކޯޑާ ގަވަ ކޯޕޭަރިޓވް ސޮސައިޓީގެ  . 112

ނޑު  ބަޔާން ކުރެިވފައިވާ މީހުން މި  އެޑްރެސް އިތިރީގައި ނަމާމިސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި،  ން،މެ އަޅުގަ
 ،އުފައްދަން އެދޭހިނުދ އިޓީއެއްކުރުމަށްޓަކައި ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރެިވފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު 

ނޑުމެން   .ބަސްވަމެވެކޮންމެ މީހަކުެވސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި ދިމާވާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެއް  އަޅުގަ

  ނަމާއި އެޑްރެސް #
ޑީ ކާޑު .އައި

  ނަންބަރު
ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

  ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު
  ސޮއި

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 
:ހެކިން  

  ސޮއި  ރުޑީ ކާޑު ނަންބަ.އައި  ނަމާއި އެޑްރެސް #

1        

2        
  

  .........................................: ތާރީޚް
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  ފިޙުރިސްތު 

 ޞަފްޙާ ނަންބަރު  ތަފްޞީލު 
  1  މާނަ

  2  ސޮސައިޓީ
  2  ނަން 

  2  އޮފީސް  ކެުރވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ
  2  ބޭނުން  އުފެއްދުމުގެ ސޮސައިޓީ
  3  ޙިއްޞާ

  3  މެންބަރުން
  3  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ

  4  ތްއެދޭގޮ ކަމަށް ބަރުމެން
  5  ޗަންދާ 

  5  އެއްބަސްވުން މެންބަރުންގެ
  6  ޒިންމާ މެންބަރުންގެ
  6  ގޮތް  ވަކިކުރެވޭ މެންބަރުކަމުން
  6  ގޮތް ވަކިވެވޭ މެންބަރުކަމުން

  7  ޖަލްސާ ޢާންމު ފުރަތަމަ
  7  ޖަލްސާ  ޢާންމު

  7  ޤާނޫނީ ޢަދަދުޢާންމު ޖަލްސާގެ 
  7  މެންބަރުން ވޯޓް ދިނުން 

  7  ޖަލްސާ ންމުޢާ ހަރީއަ
  8  ޖަލްސާ ންމުޢާ ކުރާ ގޮތުން ޚާއްޞަ

  8  ރުވުން ޟިހާ ޖަލްސާތަކަށް
  9  ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ
  9  ޓީކޮމިހިންގާ
  10  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހިންގާ

  11  އިންތިޚާބުކުރުން  މެންބަރުން ހިންގާކޮމިޓީގެ
  12  ފާ ދިނުން ޢުތި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިސްހިންގާ

  12  މަޤާމުން ވަކުިކރުން މެންބަރުން ހިންގާކޮމިޓީގެ
  12  ޢުމުރު  ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އަދި ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ޓީގެކޮމިހިންގާ
  13  މަސައްކަތް  ޓީގެކޮމިހިންގާ
  13  ބާރު  ޓީގެކޮމި ހިންގާ

  14  ސަބް ކޮމިޓީ
  14  ސޮސައިޓީގެ މެނޭޖަރު

  14  ޒިންމާ ހިންގާކޮމިޓީގެ
  14  ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގާހިން

  14  ޤާނޫނީ ޢަދަދުޖަލްސާގެ  ހިންގާކޮމިޓީގެ
  15  ބެހުން  ފައިދާ
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  15  އަދި ސޮސައިޓީގެ ރިޒާރވް ފަންޑު  ފައިސާ މުދަލާއި ސޮސައިޓީގެ
  15  ސޮސައިޓީއަށް ލޯނާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި ދޫކުރުން 

  16  ލިބެންހުރުން  މަޢުލޫމާތު
  16  ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބު 

  17  ކުރުމާއި ސޮސައިޓީގެ އެކައުންޓް ތައްޔާރު ކުރުން  އޯޑިޓް 
  18  އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް

  18  ކުރުން ޓާއި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ޝާއިޢުސޮސައިޓީގެ ބެލެންސް ޝީ
  18  ކުރުން ތަޙުޤީޤު

  18  ސޮސައިޓީ އުވާލުން
  19  ޞީލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފް  ރަނިތައް އަދާސޮސައިޓީގެ ދަ

  19  ލިކުއިޑޭޓަރ
  20  ސިއްކަ  ސައިޓީގެސޮ

  20  ދިނުން  ނޯޓިސް
  20  ޞިއްޔަތުޝަޚު ނޫނީ ޤާ

  20  ބަދަލުގެނައުން  ޤަވާޢިދަށް  ހިންގާ
  20  ސޮސައިޓީން މަސައްކަތް ފެށުން 
  21  ރުން ކު ނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލުކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަ

  22  ފިޙުރިސްތު
  



1 
 

c 
  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
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  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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ތަްއޔާރުކުރުމުގައި ބަާލ ްޒނަސް ޕްލޭން ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީގެ ބި
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  ޞާ ލާ ޚު ބިޒްނަސް ޕްލޭން ގެ . 2

ވުރެ އިތުރު ވެގެން އަށް ފްޙާޞަދެ ދިގުމިން  ބައިގެމި . ނީ މުޅި ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ޚުލާސާ އެކެވެމި ބައިގައި ހިމަނާ
  .ނުވާނެއެވެ

ސޮސައިޓީ  އަދި .ދާނެއެވެބައިގައި ހިމެނިފެއް މިތަޢާރުކުރު އިވާ މަސައްކަތުެގ ކޮށްފަ ޓިވް ސޮސައިޓީން ކުރަން ޤަސްދުރޭކޯޕަ 
ދުކުާރ ޤަޞްދޭން  ން ސޮސައިޓީ ުކާރނެވިޔަފާރިއާއި، ސައްކަތާއި،މަ ނެން ކުރާސޮސައިޓީ ކުރިމަގުގައި ނުމާއި، އުފެއްދި ބޭ

  .ދާނެއެވެހިމެނިއިގައި މިބަ  ފެއްޢާރުތަކުުރ  ދުމަތާބެހޭޚި

  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމު އާބެހޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ . 3

ވިޔަފާރިާއ އެ ،ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ. މަޢުލޫމާތެވެލް ޞީތަފްއްކަުތގެ ރާ މަސަކު ންކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމި ބައިގައި ހިމަނާނީ 
   .ލެވިދާނެއެވެ އިގައި އަލިއަޅުވާބަ ދުމަތާ ބެހޭގޮތުން މިޚި ދުުކރާ ޤަޞް ންދޭ ންޓީލޫމާތާއި ސޮސައިޢުބެހޭ މަ

  : ދާނެ އެހެން ބައިތައްގައި ހިމެނި މީގެ އިތުރުން މި ބައި

ނޑު ބޭނުންވާ  ކުރަން ލްޙާޞި ން ކޯފަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ - ނޑިލަ    .ތައްދަ

  .އްފަރާތްތަ ރާނަމަ، އުފެއްދުންތައް މާކެޓްުކރާ ކަމުގެ މަސައްކަތެއް ކު ން އުފެއްދުންތެރިވް ސޮސައިޓީކޯޕަޭރޓި -

  .ކަން) އަަކށް  އިންޑަސްޓްރީ( ތަކަށްޢަސިނާކޮން  މަސައްކަތް ފެތެނީ  ުކރާޤަޞްދު ން ކުރަންސޮސައިޓީ -

   .ތައް ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަންތައް )ސްތްސްޓްރެން( ،ގަދަފައިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  -

  .އްުކރާ ފިޔަވަޅުތަޤަޞްދު ގަޅު ކުރުަމށް އަޅަންނކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބަލިފައި، އަދި މިކަން ރަ -

 ލޫމާތު ޢު މުދަލާއި ޚިދްމަތްތަކާ ބެހޭ މަ . 4

  : ބައިތަކުގެ ތެރޭގައިމި ބައިގައި ހިމަނާ

  .ތަފްޞީލް  މުދަލަކާބެހޭ އެ ނަމަ،ވިއްކާ ދާމު ންކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ  4.1

  :މިސާލު

  .ތަފްޞީލްއެމުދަލެއްގެ ވިއްކާނަމަ  މުދާ މަސައްކަތުން އުފައްދާ ތާއި އަތްތެރިމަސައްކަ އަތު -
  . ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއްގެ ފުރިހަމަ ންކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ -

  
ޯކޕަރޭިޓވް ތަކާ އަޅާ ިކޔާނަމަ، ސޮސައިޓީއެހެން ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު އަތޮޅު ނު، ރަށް  4.2

    .)އެޑްވާންޓޭޖް ޓިޓިވްކޮމްޕެ(ފައިދާ  ސޮސައިޓީއަށް ވާނެ

  . އުޞޫލްވާ މުދަލުގެ އަގު، ޚިދުމަތުގެ ފީ، ކުއްޔަށް އެއްޗެއް ދޫކުާރނަމަ ކުލި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި  4.3
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 މާކެޓިންގ ޕްލޭން . 5

  : ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނާހިމަ ބައިގައި މި 

  މާކެޓް ރިސާރޗް  5.1

ރަނގަޅަށް ެދނެގަނެފައި އޮތުން ) މާކެޓް(އް އެބަ ދާ ލިބިގަންނަން ތިބި ކަތުން ފައިމަަސއް އެ ،ވެސް ފަށާއިރު މެ މަސައްަކތެއްކޮން
  ،މާކެޓް ރިސާރޗް ގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ. މެވެންމުހި

   ސެކަންޑަރީ ރިސާރޗް 5.1.1

ތެރޭގަިއ  މިފަަދ ރިާސރޗް ތަކުގެ. ތަކުގެ އަލީގައި ކުރެވޭ ިރސާރޗްތުލޫމާޢު ނުވަތަ ހޯދިފައިވާ މަ ފައިވާލިޔެވި ކުރިން
  .އެވެލޫމާތު ހިމެނޭނެޢުސްހިސާބު ފަދަ މަމެނުމުގެ ތަފާ ބޯހި

  ޕްރައިމަރީ ރިާސރޗް 5.1.2

މީހުންނާ  ،މިގޮތުން. ވެތަކެ މާތު ހޯދައިގެން ކުރާ ރިާސރޗްލޫޢު މަލީ ގޮތުން އެބަޔަކު މަޢައެކުލެވެނީ  ޕްރައިމަރީ ިރާސރޗް ގައި
  .ހިމެނެއެވެން ގަތުބަސްދީ، ުކުރމާއިދިރާސާ ކުރުމާިއ،  ލުދަލުކޮށް  ސުވާބައް

  ތިޞާދުއިޤް 5.2

  ،މިގޮތުން. ލޫމާތެވެޢުމަ) އިންޑަސްޓްރީ(ތުގެ ޢަނާ ޞިނާނީ މި ބައިގައި ހިމަ 

  .މާކެޓް ސައިޒް  -

  .ންޓޭޖްކުރާ މާކެޓުގެ ަޕސަ ދުމަތްދޭ ނުވަތަ ކަވަރޚިން ޓީސޮސައި -

   .)ޑިމާންޑްސް(މާކެޓް ގެ ބޭނުން  ޓާގެޓް  -

  .)ޓްރެންޑްސް(  ތްނަ ގޮމަލުތައް ހުންޢަޓާގެޓް މާކެޓް ގެ  -

  . )ބެރިއާރސް ޓު އެންޓްރީ( ހުރަސްތަށްއިރު ުކރިމަތިވެދާނެ ގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަމާކެޓް -

  
ސޮަސއިޓީއަށް ކުރާނެ  ،ކުންއްތަކަންތަ ތިރީގައި ބަޔާން ުކރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢުލޫމާ މަ އްގައި ހިމަނާނެކެޓިންގް ޕްލޭމާ 5.3

  .ވެ ކެހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެ ގެއުްލންފައިދާ އާއި 

  .ކޮށްފާނެ އަސަރެއް ށްސޮސައިޓީއަ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބަދަލަކުން -

  .ސައިޓީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެއްސޮ އި ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުންޤާނޫނު ތަކާ -

  .އްރިއަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ބަދަލުތަވިޔަފާ އަންނަ ބަދަލަކުން) އިންޑަސްޓްރީއަށް( ށްތަޢަ ނާ ޞި ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް  -
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  ޚިދުމަތް  ކުރާ ވިަޔފާރި ނުވަތަ ދެވޭ   5.4

 ކުރާ ކަސްޓަަމރުންގެ ނަޒަރުން ވިސްނާ، ޚިދުމަތަކާއި މެދު ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ދެވޭ ންމި ބައިގައި ހިމަނާނީ ސޮސައިޓީ 
  . މު ސިފަތަކާއި ފައިދާތަކެވެން މުހި އްގައި ުނވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭވިޔަފާރިއެ

    ކަސްޓަމާރސް  5.5

ެގ މިގޮތުން، އެމީހުން. ލޫމާތެވެޢު ންނާބެހޭ ތަފްޞީލު މަކަސްޓަމަރު ދުމަތް ލިބިގަންނަންތިބިޚިސޮސައިޓީގެ  ބައިގައި ހިމަނާނީމި
ތައް ހިމެނުން ލޫމާތު ޢުމަ  ޤައުމު، ކުރާ މަސައްކަތް ފަދަ އަތޮޅު، މުރު، ދިރިއުޅޭ ރަށް،ޢު ،ކާދަ ުހންނަ ގޮތްއާދަ
 .ގަޅުވާނެއެވެނރަ

  .ލޫމާތުޢު މަ ) ރުންޓަކޮމްޕެޓި( ކުގެފަރާތްތަ ކުރާގޮުތން ވާދަ ދުމަތުގެޚިއާ ވިޔަފާރީގެގޮތުން ނުވަތ ސޮސައިޓީ   5.6

އަދި  .ވެލޫމާތު ހިމެނިދާނެއެޢުތްތަކުގެ މަފަރާ )ކޮމްޕެޓިޓަރުން( ކޮށްފާނެ ޔަފާރީގެ ގޮތުން ވާދަމިބައިގައި ސޮސައިޓީއާ ވި
  .ދުމަތްދޭނެ ގޮތް މިބައިގައި ހިމެނިދާނެއެވެޚިން ވިޔަފާރި ުކރާނެ ގޮތާއި ކޮށް ސޮސައިޓީސޮސައިޓީގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުންނާ ތަފާތު

   މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީ  5.7

  :ނެ މަޢުލޫމާތުމި ބައިގައި ހިމަނާ

  .)ޕްރޮމޯޝަން(އިޝްތިހާރު ކުުރން  -

  .ޕްރޮމޯޝަން ބަެޖޓް -

ނޑައަޅާ މިންވަރު ،ކުލިއެއްޗެްއގެ އަގު،ފީ ނުވަތަ  ދުމަތެއް ނުވަތަ ވިއްކާން ދެވޭ ޙިޓީސޮސައި - ނޑައަޅާ ގޮތް އަދި ކަ  .ކަ

ނޑައަޅާ ސަރަ -  .ލޫމާތުޢުއްދުގެ މަޙަމަސައްކަތް ުކުރމަށާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ކަ

 .ގޮތް )ކުރާނެ ޓްއުޑިސްޓްރިބި( ރުކޮށްދޭނެޚިދުމަތް ފޯނުވަތަ  ަތންތަނަށް ފޮނުވާނެ މުދާ  -

   ސޭލްސް ފޯކާސްޓް  5.8

  .ތަފްޞީލެވެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ވިޔަފާރީގެކުރެވޭނެ ން ސޮސައިޓީމަހަށް  މަހުންހިމަނާނީ، ބައިގައި މި
  

  )އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން . 6

  ،މިގޮތުން .ލޫމާތެވެޢު ގޮތުގެ މަ ނެސައްަކތް ހިނގާދުވަހުން ދުވަހަށް މަ ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

  މަސައްކަތް ުކާރ ތަނުގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަާކއި -

  ތައް ބޭނުން ކުރާ އިުކއިޕްމަންްޓ އަދި ޕްރޮސެސް -

  މުވައްޒަފުން  -

  އިންވެންޓްރީ -
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  ސަޕްލަޔަރުން -

 ްކރެޑިޓް ޕޮލިސީމަލުކުރާ ޢަ ން ސޮސައިޓީ -

  މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހިންގާކޮމިޓީ . 7

ުކާރ އްކަތްމަސައިޓީގައި ސަސޮ ،މާތާއިޢުލޫމަ އާބެހޭ) ހިންގާކޮމިޓީ(ގެ މެނޭޖްމަންޓް ސޮސައިޓީ ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

  .ގާނޭ ގޮތެވެމަސައްކަްތ ހިން ފުންގެމުވައްޒައެ ލޫމާތާއިޢުމަ  ފުންގެމުވައްޒަ

ދޭ އޯގަނައިޒޭޝަަނލް ގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިއަދާުކރާނަމަ، އެމީހުން ސޮސައިޓީގައި ވަޒީފާ  ގިނަ މުވައްޒަފުން ވުރެ ނަށްންދިހަމީހު
   .ހިމެނިދާނެއެވެއި މިަބއިގަ ޗާޓެއް

   ދު ޚަރަ ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް  ފެށުމަށް ސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ސޮ . 8

 ނެ ބޭނުންވާ ށްމަސައްކަތަ، ފަހުކުރުމަށް  އަންދާޒާ ،ރަދުޚަފެށުމަށްޓަކާ ހިނގާނެ ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި  ،ހިމަނާނީ މިބައިގައި
  .ދަ ތަކެތި ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ ފައިސާ ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓް ފަ )ކެޕިޓަލް(

  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން . 9

އަދި ބްރްޭކ  ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް ޝީޓް، ޭކޝް  ބެލެންސް، ޒާއަންދާ ހިސާބުގެފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ  ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ
  .މިއީ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ މައުލޫމާތެވެ. ލޫމާތެވެޢުފަދަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް މަ  އީވަން އެނޭލިސިސް

  އެނެކްސް. 10

   ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

   .ތައް ޕްލޭން ތަކާއި ބްލޫޕްރިންޓް -

   .ތައްލޫމާތުޢުމުދަލުގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓް ފަދަ ތަފްޞީލް މަޖެހޭ އިުކިއޕްމަންޓާއި ހޯދަން -

  
  
  
  



c 
   2ޖަދުވަލު 

  
ނޑެއްގެ ނަކަލެވެ • ކޯޕަޭރޓިވް  .މިއީ، ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ ގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުަގއި ބަލާނެ މިންގަ

  .އެއްގޮތަށެވެ ދުވަލާޖަ  މިސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަެކއް ހުންނަންވާނީ 

  
  ޮސަސއިޓީގެ ނަން 

 
  

 )އަހަރު/ ތާރީޚް ( ސާބުހިފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ 
  
 XXXXX        ލިބުނު  ދުމަތުގެ އަގަށް ޚިފާރި ނުވަތަ ދިން ޔަވިރެވުނު ކު
 
ނޑަން (  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ނުވަތަ  މުދާ ވިކުނު ) ކަ

    
  xxx        ދަދުފައިސާގެ ޢަހުރި ކް ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ފެށުނުއިރު ސްޓޮ އަހަރު) އެއްކުރަން(
   xxx  ޚަރަދުހިނގި މުދަލުގެ ޚަރަދު ނުވަތަ ސަރވިސް ދިނުމަށްގަތް ސޮސައިޓީއަށް ) އެއްކުރަން(
ނޑަން (       (xxx)           އަހަރު ނިމުނު އިރު ސްޓޮކްގައި ހުރި ) ކަ

                    xxxx  
  
 XXXX          ފައިދާ ގްރޮސް ޖުމްލަ = 
  

  :އާމްދަނީ އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ލިބުނު :އެއްކުރަން
 xxx         ން ލިބުނު  އިމާރާތުގެ ކުލި .1
 xxx        ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ .2
 xxx      )މީގެ ތެރޭގައި ޑޮނޭޝަންސް(ލިބުނު އެހެން ފައިސާ  .3
 xxx      )ލޯނު ސާރވިސް ޗާރޖް(ށް ލިބުނު ސާރވިސް ޗާރޖަ .4
        ޓް ފައިދާއަށް ލިބުނުސިބޭންކް ޑިޕޮ .5

 xxx     )ކަށް ލިބުނު މިންވަރާއެކުގައި ުހރިއެއްޗަވްރޒާމީގެ ތެރޭގައި ރި(
 xxx         ޖޫރިމަނާއަށް ލިބުނު  .6
 xxx         ނީލަންކިޔައިގެން ލިބުނު .7
 xxx          ފީއަށް ލިބުނު  ޕްބަރޝިންމެ .8
  xxx     ލިބުނު  ނުލިބޭކަމަށް ކުރިންނިންމާފައިވާ ބައިންދަރަނީގެތެރެއިން  .9
 XXXX                 :ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

  
  
  
 
  
  
 
  



  
ނޑަ (   :ރަދުތައްޚަ ން ހިންގި ސޮސައިޓީ ):ން ކަ

 xxx         ރަދު ޚަ ސޮސައިޓީގެ އޮފީސް ހިންގުމަށުްކރެވުނު .1
 )މީގެ ތެރޭގައި ފެން، ފޯން އަދި ކަރަންޓް(
 xxx           ކުވި މުދާލާއެކިގޮތްގޮތުން ހަ .2
ނޑާބައި ކޮންމެ އަަހރަކު ށްބަލަ( ޑިޕްރިސިއޭޝަން  .3  xxx          )ކަ
   xxx        މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  .4
     xxx      ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހުނު .5
 ރަދުތައް ޚައެހެނިހެން  .6
  xxx       ....)މީގެ ތެރޭގައި ބޯނަސް، އެލަވަންސް( 

 (XXXX)                 ރަދު ޚަ ޖުމްލަ  
  
  
  
     XXXX        )ގެއްލުން (  ސާފު ފައިދާ އަހަރުގެ = 
  
ނޑަން ( ރވް ޒާމާއްދާގެ ދަށުން ރި ވަނަ 48ރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ އަކީ ކޯޕަ  ރވްޒާމިރި( ރވްސްޒާރި :)ކަ

 (xxx)                  ).ދަދެވެޢަފަންޑަށް ކަނޑާ 
 

            XXXX  
 
ނޑަން (   xxx)(        ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ ކުރެިއރުުވމަށް ރިވިޔަފާ :)ކަ

  
 xxxx         މިންވަރު އްސި ފައިދާގެ ހަމަޖެ ބަހަންބަރުންނަށް ންސޮސައިޓީގެ މެ

  xxx             :ދަދުޢައަށްޖެހޭ ފައިސާގެ ޞާ ބަރެއްގެ ޙިއް ންމެ
     

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

 
 
 



 
 

  ަސއިޓީގެ ނަން ސޮ 
  

   )އަހަރު / ޚް ތާރީ : (ބެލެންސް ޝީޓް 
  
  ނެޓްބުކް ވެލިއު   ޑިޕްރިސިއޭޝަން        އަގު /ރަދުޚ     ):ފިކްސްޓް އެސެޓްސް (ކަރަކްޓް އެސެޓްސް  ނޮން 
   xxx      xxx             xxx     މާރާތްތައް ޢި

  xxx      xxx  xxx      މެޝިނަރީ 
  xxx      xxx  xxx     އިކުއިޕްމަންޓްސް

  xxx      xxx  xxx     ފަރުނީޗަރު
      xxx        xxx         xxx         ދުއްވާ ތަކެތި އެއްގަމުގައި

            ޓްސް އެސެ  ޑް ޖުމްލަ ފިކްސް 
  

  :ކަރަންޓް އެސެޓްސް
     xxx               ބެންކްގައި ހުރި ފައިސާ 

  xxx          ސޮސައިޓީގައި ހުރި ފައިސާ
  xxx         ސޮސައިޓީއަށް އަންނަން ހުރިފައިސާ
      ރި މުދާއަހަރުނިމުނުއިރު ސޮސައިޓީގައިހު

                     ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް 
 

  :ސްކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ 
      xxx          ފައިސާ ހޭސޮސައިޓީން ދައްކަން ޖެ

 އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސޮސައިޓީއަށް ލިބިފައިހުރި، 
   xxxx      މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނަމަވެސް ކުރު

       
  ޓް ލައިބިލިޓީސް ޖުމްލަ ކަރަން 

 
  

  :ރވްސްޒާ މާލާއި ރި ރައުސު 
  xxx        މާލު ސޮސައިޓީގެ ރައުސު

  xxx       ރވްގައި ހުރި ފައިސާ ޒާސޮސައިޓީގެ ރި
  

      :ސޮސައިޓީގެ ފައިދާ
                xxxx                ގެއްލުން /ސާފު ފައިދާ
  

XXXXX 

XXXXX 

xxx  

XXXX 

XXXX

(XXXX) 

XXXX XXXX



c 
 

7ޖަދުވަލު   

 
  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  .......................................................................................

  އެދޭ ފޯމް  ވުމަށް  ށް ކަ މެންބަރަ 

 

---- ----------------------------------- ---------------------- ------------ ------------------:ފުރިހަމަނަން  

--------------------------------- ----- ---------- ------------ ---------------------------:އެޑްެރސް ދާއިމީ  

---------------------------- ----------- ------- ------------------------------------:ޑްރެސް އެ  މިހާރު އުޅޭ  

---------------------------- ------ ----------- ------ ----------------------- ------- :ޑީ ކާޑު ންަނބަރު.އައި  

---------------------------- ----- --------------------------------:ދަދުޢަގެ ޙިއްޞާގަންނަން އެއްަބސްވާ   

 ގެޙިއްޞާ ސޮސައިޓީެގ  ،ވުމަށް އެދި ށްކަބަޔްާނވެގެންވާ ސޮސައިޓީގެ މްެނބަރަ މަތީގައި ،އަޅުގަޑު -1

ގަްނަންނ  ޙިއްޞާ .................................. ގެ  ފިޔާރު............................ކަމަށްވާ  މޫނުމަތީ އަގު

  .އެއްބަސްވަމެވެ

----------------------------- ------------- ------------ --------------------------------------------:ނަން  

---------------------------- ------------------------------ ----------------------------------------:އިސޮ  

---------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ :ތާރީޚް  

  
މާލް ބަހާލެވިފައިވީަނ މި ރައުސު .އެވެ ފިޔާރު........................މާލަކީ މި ސޮސައިޓީގެ ރައުސު: ނޯޓް

  .ގެ މައްޗަށެވެޙިއްޞާ ............ ............. ގެ  ރުފިޔާ............................

  

ނޑު -2 ބަރެއްެގ ސޮސައިޓީގެ މެން އަިދ މި. ހުށަހަޅަމެވެ ެއދި މެންބަރަކަށްވުމަށްސޮސައިޓީގެ  މި ،އަޅުގަ
  .އެއްބަސްވަމެވެދެއްކުމަށް  އެ ޗަންދާެއއް ނަަމ،އެއްވާ އްޔަތުން ދައްކްަނޖެހޭ ޗަންދާ ޙައިޞި
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