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ގެ  އެސޯސިއޭޝަންމޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ 
ދު ހިންގާ ޤަވާޢި

 
 

  : ނަން އެސޯސިއޭޝަންގެ.  1
  އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ 

. އޭ.އެލް.އެމް:  ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ނަން
 
 : އިދާރާއެސޯސިއޭޝަންގެ .  2

  .ނާ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެޚާޤައުމީ ކުތުބު
 

:  ދުޞަޤްމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ.  3
. ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ލައިބްރަރީ ފަންނުކޮށް ޤީރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީތައް ތަރައްދިވެހި  . ހ
          އެއްގެ ތެރޭގައި ވިއުގަ ދަމަހައްޓާ ކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ޤާއިމްކޮށް،ލައިބްރަރީތަރާއްޖޭގެ ދިވެހި  . ށ

. މަސައްކަތްކުރުން    
  

  : އާމްދަނީއާއި މުދާ އެސޯސިއޭޝަންގެ.  4
ބަރުންގެ މެދުގައި މެންބަރުންނާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެން އެސޯސިއޭޝަންގެމުދަލަކީ  މިއެސޯސިއޭޝަންގެ. ހ

  .ބަހާލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ
ނާއި މުއައްސިސުންނަށް ބަރުންހިންގާކޮމިޓީގެ މެން މެންބަރުންނާއި، ންމުޢާ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ. ށ

 އް ލިބިގެނެއްމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުދަ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ
.  ނުވެއެވެ

  ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަންގެއުވާލެވޭ ޙާލަތެއްގައި  މިއެސޯސިއޭޝަން. ނ
މަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަ އެސޯސިއޭޝަންގެ   
ބޫލުކުރާ ލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަހިފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން    
ނޑައަޅާނީ . ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ    މިގޮތުން މިތަކެތި ބަދަލުކުރާނެ ފަންޑެއް ކަ
. ޖަލްސާގައެވެއުވާލުމަށް ބާއްވާ  މިއެސޯސިއޭޝަން   

 
  : ބަރުންގެ ގިންތީތައްމެންބަރަކަށް ވެވޭގޮތާއި ންމެ.  5

ކަށްވެވޭނީ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓާއި ލައިބްރަރީ ސައިންސް ދާއިރާގައި ރަބަމެން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ. ހ
  .ވެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެޤުމިދާއިރާއަށް ޝައު ފަރާތްތަކަށާއި، މަސައްކަތްކުރާ

 . ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިއެސޯސިއޭޝަނަށްކޮށް ވާން އެދޭނަމަ އެކަން ބަޔާންށް މެމްބަރަކަ. ށ



2 

އެހިނދަކު އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސް ހިންގެވުމާއި ، ންބަރަކަށްވާން އެދުމުމެން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ. ނ
އެޤަވާޢިދު ގައިވާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެފަރާތަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އަންގާ، 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީ ސޮއިކުރުމުން އެއްބަސްވާނަމަ، އޭގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް އެފަރާތުން 
.  އެވެނެރަކަށް ވެވޭމެންބަ

. ރުންނެވެމު މެންބަގެ މެންބަރުންނާއި ޢާންތިބޭނީ ހިންގާކޮމިޓ އިމިއެސޯސިއޭޝަންގަ. ރ
 
:  މުން ވަކިކުރެވޭގޮތްކަބަރުބަރުކަމުން ވަކިވެވޭގޮތާއި މެމްންމެ.  6

ބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މެންބަރަކު މެންމިއެސޯސިއޭޝަންގެ  .ހ
. ބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެމެންބަރަކު މެންސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ންގެ އޮފީހަށްއެސޯސިއޭޝަ
ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ ވަތަ އެސޯސިއޭޝަނުންނު އެސޯސިއޭޝަނަށްނަމަވެސް 

.  އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ ތުންވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވާނަމަ ދެފަރާޙަވާލު
މަސް ހަމަވުމުން މެންބަރުކަމުން  1މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކު މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ  .ށ

.  ވަކިވާނެއެވެ
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން މެންބަރަކު ކުށްވެރިވެ ބަންދުވެއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ޝަރީޢަތާއި  .ނ

  .އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 
: ޗަންދާ .  7

 (ފީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން)ޔާގެ ޗަންދާއެއް ރުފި 100/-ބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި މެންމިއެސޯސިއޭޝަންގެ . ހ
ފީއަކީ އަލަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  ރޭޝަންރެޖިސްޓް. ދައްކަންވާނެއެވެން ފޯމާއިއެކު ރެޖިސްޓްރޭޝަ

ބަރަކަށްވާނަމަވެސް ންއެސޯސިއޭޝަނުން ވަކިވުމަށްފަހު އަލުން މެ. ދައްކަންޖެހޭފީއެކެވެ މެންބަރަކަށްވާއިރު
. ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ ޖިސްޓްރޭޝަންފީރެ

 ފީއެއްގެ ގޮތުގައިމެންބަރޝިޕް  ރުފިޔާ 20/-މަހަކު  އޭޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސްމިއެސޯސި. ށ
.  ދައްކަންވާނެއެވެ

އަލަށް ރެޖިސްޓްރީވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާނީ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގައި ރެޖިސްޓްރީވާ . ނ
. ރުފިޔާއެވެ 20/-ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއަހަރުގެ ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކަށް 

އަހަރުތަކުގައި މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  ކުރިއަށްއޮތްވުމަށްފަހު  ރެޖިސްޓްރީ. ރ
 240/-ގެ މަގުން އަހަރުދުވަހަށްޖެހޭ ރުފިޔާ 20/-މަހަކަށް ރިން، ވަނަ ދުވަހުގެ ކ10ުޖެނުއަރީ މަހުގެ 

. ރުފިޔާއެވެ
ވުމުން އަލުން އަނބުރާލިބޭނޭ ބަރުކަމުން ވަކިމެންއަދި މެންބަރޝިޕްފީއަކީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންފީ  .ބ

. ފައިސާއެއް ނޫނެވެ
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:  ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް އެސޯސިއޭޝަންގެމި ހިންގުމަށާއި އެސޯސިއޭޝަން.  8
، އާއި އެހީ އާއި ތަކެތީގެ ތަކުން ދެއްވާ ފައިސާއެކި އެކި ފަރާތް. ހ

ނާއި، ރަކާތްތައް ހިންގައިގެންްްޙަކި ކިއެއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެޢިޖަމް. ށ
. ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެބަރޝިޕް ފީންއަދި މެ ފީރެޖިސްޓްރޭޝަން. ނ

 
:  ހިންގާ ކޮމެޓީ.  9

މި އެސޯސިއޭޝަންގައި  .ނެވެއަކުންހިންގާކޮމިޓީރުންގެ ތެރެއިން އައްޔަނުކުރެވޭ ބަންމެހިންގާނީ  އެސޯސިއޭޝަން
. ނެވެންއޮންނަ ހިންގާ ކޮމިޓީމެހާ ކަންތައްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެއިރަކު އެން، އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެ

 .އަހަރެވެ 2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 
 

:  ށްމުތަޤާހިންގާކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަ. 10
  ރައީސް . ހ
 ނާއިބްރައީސް . ށ
ޚަޒާންދާރު   .ނ
ސެކްރެޓަރީ   . ރ
މުޝީރު  . ބ
 ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ ޕަބްލިކް . ޅ
 ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  . ކ
 އެޑިޓަރ . އ

 
:  ލިއްޔަތުއޫހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މެމްބަރުންގެ މަސް. 11
 
   : ރައީސް .ހ

 ގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަން އެސޯސިއޭޝަންމިގެ ލަފާގެ މަތިން ހިންގާކޮމިޓީ ސް އަކީރައީ 
ބަރުންގެ ންހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާ ޗެކްކޮށް މެ، ގެ އިދާރާ ބެލެހެއްޓުމާއިސިއޭޝަންމިއެސޯ، ންގުމާއިހި
 . ހިންގާ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިއެސޯސިއޭޝަންއްސަލަތައްބަލާ މަ
 
:   ނާއިބްރައީސް. ށ

ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި  ހީތެރިވެދީ،އެގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރައީސްއަށް ކަންކަމުގައި ނާއިބްރައީސް
އަދި މީގެއިތުރުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެ . ގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެމިއެސޯސިއޭޝަން

. ލަތެއްގައި އެމަޤާމަށް މެންބަރެއް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން އެމަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމެވެޙާ
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: ރު ޚަޒާންދާ. ނ
ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް 

 އަށްދުން ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ހަދައި ރައީސްޢިވާޤަފައިސާއާއިބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ހިންގާ، 
. ހުށަހެޅުމެވެ
 

:  ސެކްރެޓަރީ. ރ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރައީސްއާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ލަފާގެ މަތީން  ރީގެކްރެޓަސެ

 .ބެލެހެއްޓުމެވެހުރިހާކަމެއް  އިދާރީޖަލްސާތަކާއި، ގެ އެސޯސިއޭޝަން
 
:   މުޝީރު. ބ

ގާ ރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަން ހިންޝީމު
 .ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުމެވެ

 
:   އޮފިސަރ ސްޕަބްލިކްރިލޭޝަން. ޅ

 ރާވާ،  ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައްއެސޯސިއޭޝަނުން އޮފިސަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ސްޕަބްލިކްރިލޭޝަން
. މެވެރަކާތްތެރިވުޙަޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި އިސްކޮށް  އަދި ކޯޑިނޭޓްކޮށް
 

:   ގ އޮފިސަރޓްރެއިނިން. ކ
/ ވަރކްޝޮޕް / އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ހުރިހާ ތަމްރީނު ކޯސް  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީޓްރޭނިންގ އޮފިސަރ

. ރަކާތްތެރިވުމެވެޙަގުމުގައި އިސްކޮށް ސެމިނާރ ފަދަ ކަންކަން ރާވާ، ހިން
 

:  އެޑިޓަރ . އ
އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން  ސްލެޓަރނެރޭ ނިއު ޤަވާޢިދުން އެސޯސިއޭޝަނުންއެޑިޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްވެ އަޕްޑޭޓްއޮންލައިން އަދި އޯފްލައިން މީޑިއާ ، ޝާއިޢުކުރުމާއި ސްޕްރިންޓް މެޓީރިއަލް
. ވުމެވެޙަރަކާތްތެރި
 

: ކުރެވޭގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް  ބަރުން އިންތިޚާބުންހިންގާކޮމިޓީގެ މެ  .12
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށްވެވޭނީ މި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  މިއެސޯސިއޭޝަންގެ. ހ

. މެންބަރުންނަށެވެ
ންމު މެންބަރުންގެ ޢާޖަލްސާގައި  އްވާކަމަށްބާއެމެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ މުތަކަށް ޤާހިންގާކޮމިޓީގެ މަ. ށ

 . ވޯޓުންނެވެ
ދުވަސް ކުރިން  30ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އްމު ޢާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބީ ޤާމަ. ނ

މިގޮތުން  .މްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންވާނެއެވެޤާށް މަނުކޮލާޢުއެންގުމަށްޓަކައި އިންމުކޮށް ޢާ
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ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް އެގެން މަޤާމްތައް އިޢުލާނުކުރެވޭ އިރު، މަޤާމްތަކާއި އެމަޤާމްތަކު
. ހުންނަންވާނެއެވެ

އެކު ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުގެ ނަމާއި އެމެންބަރަކު ،މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުން. ރ
. ގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމިއެސޯސިއޭޝަން ވަނަވަރު، ލިޔުމަކުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިން، ބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ގެ މެންހިންގާ ކޮމެޓީ. ބ
ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، އެބޭފުޅުންނާއިބެހޭ ކުރު ތަފްސީލު އަދި ކުރިމަތިލާ މަޤާމްތައް  ފައިވާކުރިމަތިލާ

. ލިޔުމަކުން ޢާންމު މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
ނުވަތަ ލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ ޣްންމު ޖަލްސާގައި އަޢާތަކަށް ތްށް ކުރިމަތިލީ ފަރާމްތަކަޤާހިންގާކޮމިޓީގެ މަ . ޅ

މްތަކަކަށް އެ ޤާމަކަށް ނުވަތަ އެމަޤާއެމަޖަލްސާގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާނަމަ 
 ބޫލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްފަހު،ޤާމެއް ޤައެމަ ތައްއެފަރާތްތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ، ، ޖަލްސާގައި ނަން ހުށަހަޅައި

. ވޯޓުލާނީއެވެ
ދުވަހުގެ  7ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ސްއޫހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެމަޤާމުތަކުގެ މަ. ކ

 އިޢުލާނު ންގުމަށްފަހު، އެމަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އަންގާތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެ
. ވާނެއެވެކުރަން

ޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، އަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޙާޖަލްސާ 3ރެއްނެތި ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤްބޫލު އުޒު. އ
އެމެންބަރަކު ހުރި މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު މިއެއޯސިއޭޝަންގައި 

. ވެއެވެއެވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ލިބިގެން
މަކަށް މީހަކު ޤާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަ 30ހުސްވާތާ  މުޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ މަޤާމަހިންގާ ކޮމިޓީގެ  .ވ

. ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ
ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުށްވެރިވެ ބަންދުވެއްޖެނަމަ،  ބަރެއްމެން ހިންގާކޮމިޓީގެ. މ

  .މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ
އެސޯސިއޭޝަނަށް  ލިޔުމަކުން ،މުން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަޤާބަރަކު މަހިންގާކޮމިޓީގެ މެން. ފ

މުދަލެއް ލިޔެކިއުމެއް، ފަރާތުން އެއްވެސް  އެސޯސިއޭޝަންގެމި އެފަރާތަކާއި އަދި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އްކަތް ގޮސްފައިވާ ކުރަމުންއައި މަސަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެތަކެތި ރައްދުކުރުމަށާއި ޙަނުވަތަ ފައިސާއެއް 
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިކަންތައް ހަމަޖެހުމުން އެމީހަކު  3ލު ހުށަހެޅުމަށް ހިސާބުގެ ތަފްޞީ

. ވާލުކުރެވޭނެއެވެކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެފަރާތަކާ ޙަވަ
 

: ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ  . 13
މިޖަލްސާގެ . ހަރު ބޭއްވޭނެއެވެފަ 6ކު މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިންގާ އެސޯސިއޭޝަންގެމި

  މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ .އެވެދެބައިކުޅައެއްބަ( 2/1)މެންބަރުންގެ ގާކޮމިޓީގެ ދަދަކީ ހިންޢަނޫނީ ޤާ
 މިއްޔާ ލިޔެބަލަހައްޓާނީމިޖަލްސާގެ ޔައު. އެވެރައީސްނައިބު ލަތެއްގައި ޙާނެތް ރައީސް. އެވެރައީސް ސޯސިއޭޝަންގެމިއެ

ވެސް އެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި އްގެ ޔައުމިއްޔާގައިކޮންމެ ޖަލްސާއެ. ސެކެޓްރީއެވެއެސޯސިއޭޝަންގެ 
 . ބެލެހެއްޓޭނެއެވެދުން ފައިލްކޮށް ޢިވާޤަވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް މި ޔައުމިއްޔާތައް 
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: އްމު ޖަލްސާ ޢާ.  14
މީގެ އިތުރުން . ފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ 1އެއް ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އްމު ޖަލްސާޢާ އެސޯސިއޭޝަންގެމި

މިޖަލްސާތަކުގެ . އިތުރު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ އިން ހިންގާކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައްމުޖަލްސާއެއް ބާއްވަޢާ
. ރައީސްއެވެއެސޯސިއޭޝަންގެ މިއްޓާނީ މިޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަ .ދެބައިކުޅައެއްބައެވެ( 2/1)ދަދަކީ ނޫނީ ޢަޤާ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަލަހައްޓާނީ  މިޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ . ޙާލަތެއްގައި ނައިބު ރައީސާއެވެ ނެތް ރައީސް
ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް މި ޔައުމިއްޔާގައިވެސް އެކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ . ސެކެޓްރީއެވެ
.  ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެއެވެޤަވާޢިދުން ތައް ޔައުމިއްޔާ

 
:  ދޭގޮތާއި ކަންކަން ފާސްކުރެވޭގޮތްންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިޢާ.  15

 އްމުޢާ. ލުންނެވެރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުދޭ އުޞޫހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ވޯޓުކަ
މިކަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން އަދި  .އަތް އުފުލައިގެންނެވެންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުދެވޭނީ ޖަލްސާްާތަކާއި ހި

. އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެދު އެހެންގޮތަކަށް ނުބުނާހިނދު ޢިވާޤަނޫނާއި ޤާކަންކަން ފާސްކުރެވޭނީ 
  
:  އުވާލުންއެސޯސިއޭޝަން .  16

ނޑައެޅޭނީ  އުވާލުމަށް އެސޯސިއޭޝަންމި  ހިންގާ ގެ އެސޯސިއޭޝަންމި އުވާލުމަށްޓަކައި އެސޯސިއޭޝަންކަ
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ  އްމުޢާ ގެއެސޯސިއޭޝަންމިމަލުކޮށް ޢަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  .ނވަނަ މާއްދާގެ  4ދުގެ ޢިވާޤަ
ލިޔެ  އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ،ލަބިއްޔަތުލިބިޣުގެ އަތިންބައިކުޅަދެބައި( 3/2)ރާރަކުން ޤަ

. އުވާލުމަށް އެންގުމުންނެވެ އެސޯސިއޭޝަންމިނުވަތަ ސަރުކާރުން . ރުމުންނެވެކުބޫލުޤައެމިނިސްޓްރީއިން އެކަން 
ނޑައެޅުމުން  އެސޯސިއޭޝަންމި ވަނަ މާއްދާގައިވާ  31ނުގެ އްޔާތަކާ ބެހޭ ގާނޫޢިމަލުކުރާނީ ޖަމްޢައުވާލުމަށް ކަ

. ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

 : އުންބަދަލުގެނަދަށް ޢިވާޤަހިންގާ  . 17
ޢާންމު މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއެއް ބަދަލު ގެނެވޭނީ އެދެއްގައި ނދަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވެއްޖެ ހިޢިވާޤަމި

ތިންބައިކުޅަ  (3/2)މި ޤަރާރު ފާސްކުރާނީ ޢާންމު މެންބަރުންގެ . ޤަރާރަކުންނެވެ ޞަބޭއްވުމަށްފަހު ފާސްކުރާ ޚާއް
. ބަދަލު ގެނެވޭނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެމި . ލަބިއްޔަތުންނެވެޣްދެބައިގެ އަ

 
 : ތްކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލު ކުރެވޭގޮ، ދިދަ ،ނިޝާން.  18

ގެ ހުއްދަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރާފާސްކުރުމަށްފަހު ންމު ޖަލްސާއަކުން ޢާމިތަކެތި ބަދަލުކުރެވޭނީ 
. ލިބިގެންނެވެ

  
  : މުޖަލްސާންޢާއަހަރީ .  19

. ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެމަހުގެ މު ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީންޢާއަހަރީ  އެސޯސިއޭޝަންގެމި
އަދި ކުރިއަށް  ފާސްކުރުން އިއްވާ އަހަރީރިޕޯޓް ނިމުނު ދައުރުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި،  އެސޯސިއޭޝަންގެމިމިޖަލްސާގައި 
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ނޑައައޮތް ދައުރުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރާނެ ކަންތައް ދުވަސްކުރިން  10މިޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ . ނެއެވެޅަންވާތައް ކަ
   .އެކަން އަންގަންވާނެއެވެބަރުންނަށް މެންހުރިހާ 

  
  : އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު.  20

ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެސޯސިއޭޝަން ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި، ހިނގި ނީއާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު އާމްދަ
 އެސޯސިއޭޝަންގެމި ބަރުން ސޮއިކޮށްގާކޮމިޓީގެ މެންންފާސްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުގައި ހި ންކޮމިޓީހިންގާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ  30މިތަކެތި ފާސްކުރާތާ  .ންވާނެއެވެލްސާގައި ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަޖަ މުންޢާއަހަރީ 

. ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ
 

: ދަރަނި  ސިއޭޝަންގެއެސޯ.  21
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ،އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ ނުންއެސޯސިއޭޝަ މި. ހ

ނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުހިންގާކޮމިޓީ  ،ން ފާސްކޮށް އެ ދަރަންޏެއް އަދާކުރާނެގޮތް ކަ
މިލްކުގައިވާ  ސިއޭޝަންގެމިއެސޯދި އަ. ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެޢިވާޤަހިންގާ  އެސޯސިއޭޝަންގެމި

، ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލައަގަށްވުރެ 

 މުޖަލްސާގެ ޚާއްޞަންޢާ އެސޯސިއޭޝަންގެމިހިންގާކޮމިޓީއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު  އެސޯސިއޭޝަންގެމި
.  ދު ލިބިގެންނެވެއީފާސްކުރުމަށް ތާ ކަންރާރަކުން އެޤަ

ގައި އެސޯސިއޭޝަންމިދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭވަރަށް  އެސޯސިއޭޝަންގެމިއުވާލެވޭއިރު  އެސޯސިއޭޝަންމި. ށ
ގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ ފައިސާ ނެތްނަމަ ދަރަނިތައް އަދާކުރާނީ

.  ކޯޓުން ނިންމާގޮތަކަށެވެ ހަޅައިކޯޓަށް ހުށަޝަރުޢީ  ށް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަމިގޮތަ .ބަހާލައިގެންނެވެ
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