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މާއްދާ 1
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން
މި ޖަމްޢިއްޔާގެނަމަކީ ،މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އެވެ.

ށ
(މިނަން ކުރުކޮ ް

ކިޔާނީ ''މަސީ'' މިހެންނެވެ).

މާއްދާ 2
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެޑްރެސް
ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތާނގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެހަކީ،

އައިމާ ،ގަލޮޅު ،މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ.

މާއްދާ 3
ޖަމްޢިއްޔާ މަޤްޞަދު
މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ.

މާއްދާ 4
ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތް
 4.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަ
ނ
ތަކާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ މަޖްލީހެއް ފަހިކޮށްދިނު ް
 4.2ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަޑައަޅައި އެކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ
ނ
ގެނެވޭނެ މަޖްލީހެއް ފަހިކޮށްދިނު ް
ށ
 4.3ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮ ް
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ނ
ދނޭ މަޖްލީހެއް ފަހިކޮށްދިނު ް
އާލާ ކުރުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ޭ
4.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ފަރާތްތަކުންކުރާ

މަސައްކަތުގެ

އންޑަސްޓްރީ
ފެންވަރު

ހަރުދަނާ

ރަގަޅު

ކޮށް

ކުރުމުގެ

އެ
ގޮތުން

އިންޑަސްޓްރީގައި
ހ
ތައާރަފްކުރަންޖެ ޭ

މަސައްކަތްކުރާ
މިންގަޑުތައް

ތައާރަފްކޮށް މަސައްކަތްތެރީންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުން
4.5

މީގެ

އިތުރުންވެސް

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މަޤްޞަދު

ޙާޞިލު

ކުރުމަށް

އެހީވެދި

މަގުފަހިކޮށްދެނިވި

ޚިދުމަތް

އ ހޯދައިދިނުން
ތައާރަފްކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތަ ް

މާއްދާ 5
ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ
 5.1ނިޝާން
އކައިދެނީ މިޖަމްޢިއްޔާއަކީ މިއިންޑަސްޓްރީގެ ތަޅުގަނޑިކަމެވެ .މި
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާނުން ދަ ް
މގެ
ދނީ ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ،އެދާއިރާގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ތެރިކަ ު
ލޯގޯގައިވާ އަކުރުތަކުން ދޭހަކޮށް ެ
ގ ސިފައިގައި އެފެންނަ ވަށްބުރުގެ ތެރެއިން ދައްކުވައިދެނީ މި
ފަންނެވެ .ތަޅުދަނޑިގެ ބޮލު ެ
ޝން
ހންމިޔަތެވެ .މިޖަމްޢިއްޔާގެ ނި ާ
ށ ދެވިފައިވާ އަ ަ
ނތަނަ ް
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ،ތަ ް
ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް) ގައި އެވަނީއެވެ.

 5.2ދިދަ
ފތިގަނޑެއްގެ
ދިދަ އެކުލެވިފައި ވަނީ ހުދު ޮ

ތށެވެ.
ނ ހިމެނިގެންވާ ގޮ ަ
މެދުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާ ް

މިޖަމްޢިއްޔާގެ ދިދަ ޖަދުވަލް  2ގައި އެވަނީއެވެ.

 5.3ކުލަ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ކުލަތަކަކީ ،އޮރެންޖް (Orange)،މަޑުނޫ (Cyan)،ގަދަނޫ )(Deep Navy Blue
ކުލައެވެ .މިކުލަތައް ޖަދުވަލު ( 3ތިނެއް) ގައި އެވަނީ އެވެ.

 5.4މޮޓޯ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ މޮޓޯ އަކީ؛ "ގުޅިގެން ބިނާކުރަމާ" މިޢިބާރާތެވެ.

 5.5ނިޝާން  ،ދިދަ ކުލަ އަދި މޮޓޯ އަށް ބަދަލު ގެނައުން
ޓން
ވނީ ،ހިންގާ ކޮމި ީ
ށ ބަދަލު ގެނެ ޭ
މޓޯ އަ ް
ލ ނުވަތަ ޮ
ދދަ  ،ކު ަ
މިޖަމްއިޢާޔާގެ ނިޝާން ި ،
ފާސްކުރުމަށްފަހު އާއްމު ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅައި

އ
ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެބަދަލެ ް

ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ހުށަހަޅައި އެކަމެއް ނުވަތަ އެބަދަލެއް ރަޖިސްޓްރަރ ޤަބޫލު ކޮށް
ކރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ.
ފާސްކޮށް އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ު

މާއްދާ 6
އަހަރީ ދުވަސް
މއީ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް އެވެ .އަދި
މިޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ  30އޮކްޓޯބަރ  2001އެވެި .
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން

ގ
އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ނުވަތަ ހިން ާ

ކޮމީޓީން ކަނޑަ އަޅާ އެހެން ދުވަހެއްގައި އެކަށީގެންވާ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަންވާނެއެވެ.
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މާއްދާ 7
ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާ
 7.1ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި ،ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަން
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި މުދަލަކީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެދުގައި
ނވަތަ
ރން ު
ދ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަ ު
ބަހާލެވޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ .އަ ި
ތ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި
މުއައްސިސުންނަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުދަލާއި އާމްދަނީ އަށް ނުވަ ަ
ތަކެއްޗަށް މިލްކުވެރިވުމުގެ އެއްވެސް ޙައްގެއް ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

 7.2ދަރަންޏާއި ފައިދާގެ މިލްކުވެރިކަން
އ އަދާ
ޢއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި ،ޒިންމާތަ ް
ޖ ނަމަ ޖަމް ި
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަން ޖެހިއް ެ
ދލެއް
ތ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ ،އެމު ަ
ކގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަ ަ
ކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ މިލް ު
ނވަތަ
ު
ހށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
ނުވަތަ ފައިސާއެއް މިލްކުވެރިކަން ހިލޭ ސާބަ ަ
ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

 7.3ދަރަނި އަދާ ކުރުން
ރނި
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނާއި އެހެނިހެން ދަ ަ
އަދާކުރާނޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސްމާލުގައި ނެތްނަމަ މިފަދަ ލޯނާއި ދަރަނި އަދާ
ކުރަންޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލާވަގުތު ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ
ނ
ކވެ .މިގޮތުން ދަރަނީގެ މިންވަރު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެ ް
މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިބައެ ެ
ވރު ދައްކައި ދަރަނި ޚަލާސް ކުރަންވާނެއެވެ.
އެމެންބަރަކު ދައްކަންޖެހޭ މިން ަ

މާއްދާ 8
ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި
ވނީ،
ނވާނީ ނުވަތަ ޒިންމާއެއް ނަގަން ާ
ގ ް
ލނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ނަ ަ
 8.1މިޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޯ
އ އަދި
ތ ދަރަނި ނަގާ މިންވަރާ ި
ނ ނުވަ ަ
ށހަޅައި ،ލޯ ު
މޓީއަށް ހު ަ
ހންގާ ކޮ ި
އެކަމުގައި ތަފްޞީލު ި
އަދާކުރާނޭ

މުއްދަތާއި

އަދާކުރާނޭ

ގޮތް

ކަޑައަޅާއި،

ހިންގާ

ކޮމިޓީން

އެކަން

ފާސް

ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
8.2

ނގާއިރު އެނަގާ އަދަދަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ލޯނެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ަ
މިލްކުގައި އެވަގުތަކު ހުރި އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަމުގައިވާނަމަ  8.1ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިތުރުން ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި އެކަން ޢާއްމު
ޖަލްސާގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ދރަނި
ހން ަ
 8.3ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނާއި އެހެނި ެ
އ
ދ ލޯނާ ި
މދާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައުސުލްމާލުގައި ނެތްނަމަ މިފަ ަ
އަދާ ކުރާނޭ ފައިސާ ނުވަތަ ު
އ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއި،
އޔާ އުވާލާވަގުތު ހިންގާ ކޮމިޓީގަ ި
ދަރަނި އަދާ ކުރަނވާނީ ޖަމްޢި ް
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ގ
ނ ެ
ދރަނީގެ މިންވަރު މެންބަރު ް
މ ގޮތުން ަ
ގއި ތިބި ބައެކެވެި .
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު ަ
އކައި ދަރަނި ޚަލާޞް ކުރަން
ބރަކު ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދަ ް
މން ަ
މެދުގައި ބަހާލައިގެން އެ ެ
ވާނެއެވެ.

މާއްދާ 9
ޗަންދާ
ބރުންގެ
 9.1ޖަމްޢިއްޔާގެ އާއްމު މެން ަ

ތ ކަނޑައަޅާނީ
ޗަންދާގެ މިންވަރާއި ،ޗަންދާ ދައްކާނޭ ގޮ ް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިން ފާސް ކުރާ ޤަރާރަކުންނެވެ.
ނމަ
ސ ދުވަސް ފާއިތު ވެފައިވާނަމަ ަ
 9.2އެއްވެސް މެންބަރަކު ޗަންދާ ނުދައްކައި ( 12ބާރަ) މަ ް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ޖަލްސާތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކުރާ ޙަރަކާތްތަކުގައި
އެ މެންބަރަކަށް

ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

އަދި ޖަމްޢިއްޔާއިން މެންބަރުންނަށް ދޭ

ހއްޓާލަންވާނެއެވެ.
ނށް ދިނުންވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ު
ޚިދުމަތްތައް އެފަދަ މެންބަރުން ަ
 9.3އެއްވެސް މެންބަރަކު ޗަންދާ ނުދައްކައި ( 24ސައުވީސް) މަސް ދުވަސް ފާއިތު ވެފައިވާނަމަ
ށ އެކަން އެފަރާތަށް ލިއުމަކުން
ނބަރަކު ވަކި ކޮ ް
ނަމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ކަމުން އެ މެ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
 9.4ޖަމްޢިއްޔާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާ އެއް ނުދައްކައިގެން މެމްބަރު
ތކަށް
ކަމުން ވަކި ކުރެވިފައިވާ ފަރާ ަ

ވނީ ކުރިން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ
މބަރަކަށް ވެ ޭ
އަލުން މެ ް

ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

މާއްދާ 11
ޚަރަދު ކުރުން
10.1

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި  1000/-ރ( .އެއްހާސް ރުފިޔާ)
މޓީއަށް
ދ ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ،ހިންގާ ކޮ ި
ނ ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެފަ ަ
އަށްވުރެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަ ް
ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 10.2ޖަމްޢިއްޔާގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ރައީސް ނުވަތަ އެކަމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ
ނނެވެ.
ނައިބް ރައީސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
ވއިދުން ޕޭމެންޓް ވައުޗަރ ގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ރައްކާތެރި
 10.3މިފަދަ ހިސާބުތައް ޤަ ަ
ވނެއެވެ.
ކަމާއެކު ފައިލް ކޮށް ބަހައްޓަން ާ

މާއްދާ 11
ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން
ވނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާ އާއިބެހޭ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތްވާ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ާ
އދާއި ޚިލާފުއެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާ
މޤަވަ ި
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި ި
ޓން ކަނޑައަޅާ ބޭންކެއްގައެވެ .އަދި ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ޗެކްގައި ސޮއިކުރާނީ ޤަވައިދުން
ވނީ ،ހިންގާ ކޮމި ީ
ބަހައްޓަން ާ
ކ ޤަބޫލު ކޮށްފައިވާ ބައެކެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުއްދަ ދީ ބޭން ް
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މާއްދާ 12
އޮޑިޓަރުން
ހ
އޑިޓް ކުރަންވާނީ ދިވެ ި
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތައް ބަލައި އޮޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ .މިހިސާބުތައް ޮ
ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ .އޮޑިޓަރ ކަޑައަޅާނީ އަދި ވަކިކުރާނީވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

މާއްދާ 13
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް ވެވޭ ގޮތާއި ގިންތި
 3.1މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ކަމުގައި ވުމަށް އެދޭ ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވާ
މޢިއްޔާގެ މެންބަރު ކަމަށް އެދޭ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ވެވިދާނެއެވެ .މިޖަ ް
ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތު ތަކަކީ:
3.1.1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކޮށްގެން

ރަޖިސްޓްރީ

ހިންގާ

ކުންފުންޏެއް

ނުވަތަ

ލޯކަލް

ނ
އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކަމުގައި ވު ް
3.1.2

އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދު ތަކުގެތެރޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުން ،ވަޑާން ކުރުން،
ނ
ނ ކަ ް
ފަޅުފުންކުރުމާއި ތޮށިގަނޑުލުން ނުވަތަ މަގުހެދުމާއި ބްރިޖް އެޅުން ފަދަ ކަ ް
ނ ކަމުގައިވުން ނުވަތަ
ޓކްޓަރުން ސިވިލް އިންޖިނޭރު ް
ވތަ އާކި ެ
ހިމެނިފައި ވުން ،ނު ަ
ނ
ކތީގެ ވިޔަފާރުކުރާ ފަރާތަކަށްވު ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ

 13.2މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ( 4ހަތަރެއް) ވައްތަރެއްގެ މެންބަރުން ހިމެނިގެން
ވެއެވެ .އެއީ
13.2.1

ޢާއްމު މެންބަރުން

13.2.2

ޚާއްޞަ މެންބަރުން

13.2.3

ޝަރަފްވެރި މެންބަރުން

13.2.4

އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން

 13.2.1ޢާއްމު މެންބަރުން
ޢާއްމު

މެންބަރުންނަކީ،

މރާތް
ޢި ާ

ކުރުން

ނުވަތަ

ވަޑާން

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރާ

ނ ނާއި ،އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
ނވަތަ ފަރާތަކުގެ ތެރެއި ް
ކުންފުނިތަކާއި ،ގްރޫޕް ތައް ު
ށއި ސިވިލް އިންޖިނޭރުންގެ ތެރެއިން
ނ ާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށާއި ،އާކިޓެކްޓަރުން ަ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ކަމަށްއެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުކަން ލިބޭ
ފަރާތްތަކެވެ.

 13.2.2ޚާއްޞަ މެންބަރުން
ގ ކޮމިޓީގައި އެވަގުތަކު
ދވި މުއައްސިސުންނާއި ،ހިން ާ
ޚާއްޞަ މެންބަރުންނަކީ ،ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއް ެ
މަސައްކަތް ކުރާ މެންބަރުންނެވެ.

 13.2.3ޝަރަފްވެރި މެންބަރުން
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ދިވެހި ވަކިފަރުދުންނާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ށއި،
ނ ާ
ކުންފުނިތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމުތަކުގައި ތިބޭމީހުން ަ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކަށް

)6 | Hingaa Qawaidhu, Maldives Association of Construction Industry (MACI

ދވިދާނެއެވެ.
ޝަރަފްވެރި މެންބަރު ކަން ެ
ނުޖެހޭނެއެވެ.

ކ އެއްވެސް ޗަންދާ އެއް ދައްކަން
މންބަރަ ު
މިފަދަ ެ

އަދި ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު

ފޮނުވާންވެސް

ނުޖެހޭނެއެވެ.

 13.2.4އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން
ގ
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިން ާ

 13.2.4.1މިޖަމްޢިއްޔާގައި ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ

ވތަ ޖަމްޢިއްޔާ
ކންފުނި ނު ަ
މތަކުގެ ު
ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާއި ،ބޭރުގެ ޤައު ު
މ
ތަކާއި ،ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިންގާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ި
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރަކަށް ވެވިދާނެއެވެ.
ތކަށާއި،
 13.2.4.1މިޖަމްޢިއްޔާގެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމް ަ
ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުލަވާލާ އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި ،ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ވޯޓް
މ އެކަނި ސައްތަ އިން ސައްތަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށެވެ.
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ހަ ަ

 13.3މެމްބަރަކަށް ވެވޭގޮތް
މިޤަވާޢިދުގެ

 13.2.1ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ ،މި

ނބަރަކަށް ވުމަށްއެދި
ޤބޫލުކޮށް މެ ް
ހިންގާ ޤަވާއިދު ަ

ނގާ
ހ ް
ށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ި
ފޯމް ހު ަ

ށޓަކައި
ނބަރަކަށް ވުމަ ް
ރމުންނެވެ .މެ ް
ލ ކުރާކަން ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސް ކު ު
ކޮމިޓީއިން ޤަބޫ ު
ޖަމްޢިއްޔާއިން ދޫކުރާ މެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.

ނވަތަ ލިއުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ު
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ވުމުން މެންބަރު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް

 13.4ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތްތައް
ތކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ކވާނީ ،މިބަޔާންކުރާ ކަންތައް ަ
ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުންވަ ި
މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
އނަމަ އެޝަހުޞެއް އުވާލުން
 13.4.1މެމްބަރަކު ނިޔާވުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުޞެ ް
 13.4.2މެމްބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނުން
ރން ،
ފރިހަމަ ( 24ސައުވީސް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ މެންބަ ު
 13.4.3ޗަންދާ ނުދައްކައި ު
ތ ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނނަށް މުއްދަ ު
މިފަދަ މެންބަރު ް
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިއުމަކުން ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ.
ޓމަކީ،
 13.4.4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނަޒަރުގައި އެމެންބަރަކު މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއް ު
ތ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދާއި
ވ ަ
ގން ނު ަ
ލބިދާނެ ކަމަކަށް ވެ ެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަށް ހުތުރެއް ި
ތ ޖަމްޢިއްޔާއިންހިންގާ ކަމަކަށް ހުރަސް
ހންގައިގެން ނުވަ ަ
ޚިލާފު އަމަލެއް މެންބަރަކު ި
ރކަމުން ވަކިކުރުމަށް ހިންގާ
އެޅޭފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން އެމެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަ ު
ކމުން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން
ވކިކުރެވޭ މެންބަރަކު ،މެންބަރު ަ
ތށް ަ
ކޮމިޓީން ނިންމުން .މިގޮ ަ
މޓީގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް އެމެންބަރެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ
އެމެންބަރަކު ހިންގާ ކޮ ި
ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި
މިގޮތުން

ވަކިކުރެވޭއިރު

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މެންބަރުކަމުން

އަމިއްލައަށް

ވަކިވާއިރު

ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެފައިސާއެއް
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ޢއްޔާއަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ދަރަންޏެއް
ނުވަތަ އެއްޗެއް ބެލެވޭނީ ޖަމް ި
ކަމުގައެވެ.

މާއްދާ 14
މެންބަރުންގެ މަންދޫބުން
 14.1މިޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،
ޖަމްޢިއްޔާތައް މިޖަމްޢިއްޔާގައި ތަމްސީލް ކުރާނީ އެފަރާތްތަކުން ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބެކެވެ.
 14.2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ފިޔަވައި މިޤަވާޢިދުގެ  14.1ގައި
ބުނެފައިވާ

ނ
ނ އޭ ާ
ނގާ ޢަމަލެއް ބެލެވޭ ީ
ކރާ ކޮންމެ ކަމެއް ނުވަތަ ހި ް
މންދޫބަކު ު
ފަދަ ަ

ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ހިންގާ ޢަމަލެއް ކަމުގައެވެ.
ރންގެ
 14.3މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެއްގައި ނުވަތަ ޙަރަކާތެއްގައި އެއް މަންދޫބަކަށް ދެމެންބަ ު
ނނެއެވެ.
ރންގެފަރާތުން ބައިވެރިއެއް ނުވެ ޭ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެންބަ ު

މާއްދާ 15
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނޭ ގޮތް
ނބަރުން ދޭ
މިޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓް އެކުލެވޭނީ ،މެ ް

އެހީއާއި ،ހެޔޮއެދޭ

އ
ފަރާތްތަކުން ޖަމްޢިއްޔާ އަށް ދޭ އެހީއާއި ،ޗަންދާގެ ގޮތުގައި މެންބަރުން ދައްކާ ފައިސާއާއި ،ތަފާތު ޙަރަކާތްތަ ް
ތން ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށެވެ.
ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އާއި ،އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު

މާއްދާ 16
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި
ގ
ނ ާ
ގ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ހި ް
ރއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ހިން ާ
ކަމެއް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެ ެ
ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

 16.1ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތައް
ތރީގައި މިބަޔާންކުރާ މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ި
 16.1.1ރައީސް
 16.1.2ނައިބް ރައީސް (ދޭއް)
 16.1.3ޚަޒާންދާރު
 16.1.4ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ
ނ (އަށެއް)
 16.1.5އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރު ް

 16.2އިދާރީ މަޤާމްތައް އުފެއްދުމާއި ،އެމަޤާމްތަކަށް މީހުން ޢައްޔަން ކުރުން
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ކރެޓަރީ
އޓުމަށްޓަކައި ސެ ް
ތތައް ބެލެހެ ް
ތން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޙަރަކާ ް
ރައީސް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަ ި
ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސަށް މިހާކު އައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
ޤމުތައް
މ ާ
ނ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ަ
ނހެ ް
އޓުމަށާއި އެހެ ި
ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެހެލެ ް
އުފައްދައި

އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ .މިމަޤާމުތަކަށް މުސާރަ އާއި އިނާތްތައް ކަޑައަޅާނީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ކމިޓީއިންނެވެި .
ހންގާ ޮ
ބަޖެޓަށް ފައްތައިގެން ި
އަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ވޯޓް ދެވޭ މީހެއް ނޫނެވެ.

 16.3ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު
އވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކުރެވޭ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ( 5 ،ފަހެއް) ެ
މައްސަލަތަކުގައި މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ ވޯޓް
ފންނަ
ނަގައިގެންނެވެ .ވޯޓް ދިނުމުގައި ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތަށް ެ
ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެވިދާނެއެވެ.

 16.4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 16.4.1ރައީސް
ކމިޓީގެ
ހންގާ ޮ
އސްފަރާތް ކަމަށްވާތީ ި
ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސަކީ ،ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލް ކުރާ އެންމެ ި
ލަފަޔާއެކު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ކުރިއަރުވާ އެމަގްޞަދުތައް ހާޞިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމަކީ،

ތކުގައިއާއި  ،އެކި އެކި މުނާސަބަތު
އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި މުހިންމު ޙަފްލާ ަ

ހން ކަޑައަޅައި ،ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ
ތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލްކޮށް ނުވަތަ ތަމްސީލް ކުރާނެ މީ ު
ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ އޭނާއެވެ.
އެކަކަށް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމް ވިދިވިދިގެން

ރ އަދާކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
އަންނަ ( 2ދޭއް) ދައު ު

އވެ.
ދއުރަކަށް އެކަކު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބެއް ނުކުރެވޭނެ ެ
ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ވަނަ ަ

 16.4.2ނާއިބް ރައީސް
މޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނާއިބް ރައީސުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ރައީސްގެ ދަށުން ޖަ ް
ކުރިއަރުވައި އެމަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް
ޙާޟިރު

ނުވާ

ކަންކަމުގައި

ނުވަތަ

ރައީސާއެކު

މުހިންމު

ޙަފްލާ

ތަކުގައިއާއި،

އެކިއެކި

މުނާސަބަތުތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލް ކުރުމާއި ،ރައީސް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޖަމްޢިއްޔާ
ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމެވެ.

 16.4.3ޚަޒާންދާރު
ޖަމްޢިއްޔާގެ ލިބޭއަމްދަނީ އާއި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އަދި ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ
ހިސާބު ބަލަހައްޓާނީ ޚަޒާންދާރެވެ .އަދި ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސާބުތައްވެސް ބަލަހައްޓައި
ލހައްޓާނީ ޚަޒާންދާރެވެ .އަދި އަހަރީ
ޗެކްފޮތްތަކާއި ،ފައިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަ ަ
ހިސާބުތަކާއި،

ބަޖެޓް

ހޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް،
ހރީ ޢާއްމުޖަލްސާ އަށް ހުށަ ެ
އަ ަ

ގ
ހން ާ
ި

ކޮމިޓީއަށާއި ،އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަކީވެސް ޚަޒާންދާރުގެ ކަމެކެވެ.

 16.4.4ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ
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ނޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،ޚަޒާންދާރުގެ
ޚަޒާންދާރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރަ ް
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު ޚަޒާންދާރު ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޚަޒާންދާރު
ނުވަތަ އެމަޤާމް ހުސްވެއްޖެނަމަ ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަކީ

ރާއްޖޭގައި ނެތްނަމަ

ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާގެ ކަމެކެވެ.

 16.4.5އެގެޒެކެޓިވް މެންބަރުން
އެގެޒެކްޓިވް

މެންބަރުންގެ

އިސްނަގައިގެން

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،
ޖަމްޢިއްޔާއަށް

ޙަރަކާތްތެރިވެ

މަޤްޞަދުތައް

ޖަމްޢިއްޔާގެ
ށ
ފައިދާވާގޮތަ ް

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ޙާޞިލު

ކުރުމަށް

ކގައި
ބައްދަލުވުންތަ ު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީން ޙަވާލު ކުރާ އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ކުރުމެވެ.

 16.5ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޢުމުރު
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އުމުރަކީ ،މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރެވެ.

މާއްދާ 17
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުންއިންތިޚާބު ކުރުމާއި،
އިސްތިއުފާ ދިނުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ވަކިކުރުން
 17.1ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުކުރުން
މ ޖަލްސާގައި
ނތިޚާބު ކުރާނީ ،އަހަރީ ޢާއް ު
ހން އި ް
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މީ ު

17.1.1

މެންބަރުންދޭ
މެންބަރުން،

ނނެވެ.
ވޯޓު ް

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

ކުރިމަތިލާ

މަޤާމްތަކަށް

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ނ
ނ ކުރާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ޖލްސާގެ ނޯޓިސް ގައި ބަޔާ ް
އަހަރީ ޢާއްމު ަ

ކުރިމަތިލާ މަޤާމް ބަޔާން ކޮށް ސިޓީ އަކުން ޖަމްއިއްޔާގެ އިދާރާއަށް ލިޔަންވާނެއެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް

17.1.2

ކުރިމަތިލައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ނުވަތަ މަޤާމު ތަކަކަށް

އން މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ
އށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެ ި
ނުވާނަމަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ަ
އދު ލިބުމުން
ނަމަކަށް އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާ ީ

އެނަމަކަށް

ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާނީއެވެ.

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ނަމެއް ޤަބޫލުކޮށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އެފަރާތުން އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަން
ނ
ނ ބުނުމުންނެވެ .މިގޮތު ް
ޖަލްސާ އަށް ޙާޟިރުވެތިބި މެންބަރުނަށް އަޑުއިވޭނޭ ފަދައި ް
އ
ނން ގުޅައިގެން އެފަރާތެއްގެ ބަހެ ް
ލސާގައި ނެތްނަމަ ފޯ ު
ޖ ް
ހުށަހެޅޭ ފަރާތެއް އެވަގުތު ަ
ވތަ ފޯނުން ނުގުޅުނުނަމަ
ރތަކުން އިންކާރު ކޮށްފިނަމަ ނު ަ
ދ ފަ ާ
ހޯދާނީއެވެ .މިގޮތުން އެފަ ަ
ބރާ އެނަން ގެންދާނީއެވެ.
އެނަމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނ ު
ހންގާ
ހންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި އާއިި ،
ށ ހޮވޭ މެންބަރުން ި
ހިންގާ ކޮމިޓީ އަ ް

17.1.3

ކޮމިޓީން ރާވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.

 17.2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކުން އިސްތިއުފާ ދިނުން
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ

މ
އެއްވެސް މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެނަ ަ

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ރައީސް އަށް ލިޔާނީއެވެ .ރައީސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކުރާނީ ،ހިންގާ
ކޮމިޓީގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ފަހުގައެވެ.

އަދި

އިސްތިއުފާ

ޤަބޫލުކުރިކަން

ނވެސް
އަންގަންވާ ީ

ނމާއެއް އުފުލާ ނުވަތަ ފައިސާ އާއި
ލިޔުމަކުންނެވެ .މިގޮތުން އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅާ މެންބަރަކީ ،ޒި ް
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ލގައި
ތއުފާ ހުށަހަޅާއިރު އޭނާގެ ޙަވާ ު
މުދަލާއި ނުވަތަ ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މެމްބަރެއްނަމަ އިސް ި
ޓއާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހުރި މިފަދަ ތަކެތި ހިންގާ ކޮމި ީ

 17.3ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން
ޓ އިން ވަކި
ބއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެ މެންބަރަކު ހިންގާ ކޮމި ީ
ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރާ ސަބަ ެ
ވާނެއެވެ.
ނ
މިޖަމްޢިއްޔާގައި އެމެންބަރަކު ތަމްސީލު ކުރަމުން އައި ޙައިސިއްޔަތު ގެއްލު ް

17.3.1

ބ ކަނޑައެޅުން
 17.3.2އެމެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެ އަދަ ު
ކ ވިދިވިދިގެން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 5
ނލައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަ ު
މަޤްބޫލު ސަބަބަކާ ު

17.3.3

އ
ކގެ ޢަދަދު ގުނުމުގަ ި
ގތުން ޖަލްސާ ތަ ު
ރނުވުން ،މި ޮ
(ފަހެއް) ޖަލްސާ އަށް ޙާޟި ު
ނއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  18.4ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖަލްސާ ނުހިމެނޭ ެ

 17.4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކުން ވަކިކުރުން
ހިންގާ

ކޮމެޓިގެ

މެމްބަރަކު

އަދާކުރަންޖެހޭ

ވާޖިބު

އަދާކުރުމަށް

ފަސްޖެހި

ހިންގާ

ގ
ކޮމިޓީ ެ

ށ
މަސައްކަތަށާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަ ް
ރވޭ
ގން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ވަކިކު ެ
ކށް އަން ަ
މށް އެފަދަ މެންބަރަ ަ
ފެނިއްޖެނަމަ އިސްތިއުފާ ދިނު ަ
މެންބަރަކީ ،ޒިންމާއެއްއުފުލާ ނުވަތަ ފައިސާ އާއި މުދަލާއި ނުވަތަ ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
އއި
ށހަޅާއިރު އޭނާގެ ޙަވާލުގައި ހުރި މިފަދަ ތަކެތި ހިންގާ ކޮމިޓީ ާ
މެންބަރެއްނަމަ އިސްތިއުފާ ހު ަ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

މާއްދާ 18
ހިންގާ ކޮމެޓިގެ ޖަލްސާ
18.1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާނަމަ މަދުވެގެން ކޮންމެ
ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު

އވަންވާނެއެވެ .މިފަދަ
ގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާ ް
ހން ާ
ި

އ)
ޖަލްސާއެއް ނޯޓިސް ލަސްވެގެން ( 3ތިނެ ް

ގ
ރން ލިޔުމަކުން ހިން ާ
ދުވަހުގެ ކު ި

ވނެއެވެ.
ފނުވަން ާ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުނަށް ޮ
18.2

ހިންގާ ކޮމެޓިގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސް އެވެ .ނުވަތަ ރައީސް ނެތް
ހިނދެއްގައި އޭނާ ކަނޑައަޅާ ނާއިބު ރައީސް އެކެވެ.

18.3

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާ އަކަށް
ހުށަހަޅައި

ފާސްކުރުމަށްފަހު

ކުރަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ

މުހިންމު

ލިޔުމެއްގެ

ގޮތުގައި

ފައިލް

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ

ނ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ ހުރި ނާއިބު ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނެވެ.
18.4

ހިންގާ ކޮމެޓިގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން

( 5ފަހެއް) މެމްބަރަކު ހިންގާ

ހންގާ
ސއަށް ލިއުމުން ި
ނމަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައީ ް
ކޮމެޓިގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދި ު
ކޮމެޓިގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
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މާއްދާ 19
ޖަމްއިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ،އެޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި،
ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި ،އެޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި،
އެފަދަ ޖަލްސާތަކުގައި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން
 19.1އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
ޓވީ ،ރޭޑިޔޯ މިއިން ވަސީލަތެއް
ީ
މިޖަލްސާއަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ނޫސް،
އވެ .މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސް ނުވަތަ ރައީސް
މެދުވެރިކޮށް ދަޢުވަތު ދޭންވާނެ ެ
ލސާގެ
އސެވެ .ނުވަތަ ރައީސް ކަޑައަޅުއްވާފާއިވާ މެންބަރެކެވެ .ޢާއްމުޖަ ް
އބު ރަ ީ
ވަޑައިގެންނެތްނަމަ ނާ ި
ނބަރުންގެ ތެރެއިން  1/3މެންބަރުންނެވެ .އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ހިންގާ
ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ،މެ ް
ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް ވޯޓް ނަގާނީ ސިއްރުންނެވެ .އެނޫންކަންކަމުގައި ވޯޓް ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.
ގން
ޖލްސާ ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ލަސްވެ ެ
ބބަކާހުރެ ަ
ވތަ މިނޫންވެސް ސަ ަ
ނ ނު ަ
ދ ހަމަނުވެގެ ް
ޤާނޫނީ ޢަދަ ު
އިތުރު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަހަރީ
ނއެވެ.
މނަންވާ ެ
ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހި ަ
ނ
ރން އިންތިޚާބު ކުރު ް
 19.1.1ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީ މަޤާމުތަކަށް މެންބަ ު
 19.1.2ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުން
 19.1.3ޖަމްޢިއްޔާގެ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުން
19.1.4

ށ
ށހެޅުމާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަ ް
ގ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ހު ަ
ފާއިތުވި އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާ ހިނ ި
ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުން

 19.2ޢާންމު ޖަލްސާ
ވމަށް ރައީސަށް ފެނިއްޖެ
 19.2.1މިޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމުޖަލްސާ އެއް ބޭއްވޭނީ ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއްބޭއް ު
އވެ .ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ކމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަ ެ
ހންގާ ޮ
ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ި
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ( 15ފަނަރަ)

މެންބަރަކު މިފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދިނުމަށް

އެދި ސަބަބު ބަޔާން ކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުންނެވެ.
19.2.2

މިފަދަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވެސް

ރައީސް ނުވަތަ ރައީސް އައްޔަންކުރާ

ނ 1/3
ނބަރުންގެ ތެރެއި ް
ޖލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ،މެ ް
ނާއިބު ރައީސެކެވެ .ޢާންމު ަ
މެންބަރުންނެވެ.

ޖލްސާ
އހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ަ
ދ ހަމަނުވެގެން ނުވަތަ ެ
ނނީ އަދަ ު
ޤާ ޫ

ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ

ޖަލްސާ

ލަސްވެގެން

30

(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތރޭގައި
ެ

ޢާންމު

ބާއްވަންވާނެއެވެ.
19.2.3

ވ
ށ މެންބަރުން އެދިފައި ާ
ޖލްސާ ބޭއްވުމަ ް
މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭނީަ ،
ލސާ އެއް ބާއްވާނަމަ ހިންގާ
ހންގާ ކޮމިޓީ އަށް ފެނިގެން މިފަދަ ޖަ ް
ކަންތައްތަކެވެ .ނުވަތަ ި
ކޮމިޓީއިން ކަޑައަޅާ ކަންތައްތަކެވެ .މިފަދަ ޖަލްސާ ތަކަށްވެސް ދަޢުވަތު ދޭނީ ނޫސް ޓީވީ
ނނެވެ .މިފަދަ
އަދި ރޭޑިޔޯ މިއިން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޑާ އޮޅުން ފިލާނޭ ހެ ް
ޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓް ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.
)12 | Hingaa Qawaidhu, Maldives Association of Construction Industry (MACI

 19.3ޢާންމު ޖަލްސާ ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ޢާންމު

ޖަލްސާ

ޔައުމިއްޔާލިޔެ

ތަކުގެ

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިޔައުއްމިއްޔާ

ޖެހިގެން

އަންނަ

ޢާއްމު

ޖލްސާއަކަށް
ަ

ހުށަހަޅައި

ޖަމްޢިއްޔާގެ މުހިންމު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ފައިލްގައި

ބލަހައްޓާނީ ،އިދާރީ
ސ ތަކުގައި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ަ
ފދަ ޖަލް ާ
ބާއްވަންވާނެއެވެ .މި ަ

ކތާއި
މަސައް ަ

ޙަވާލުވެ ހުރި ނައިބު ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މާއްދާ 21
އަހަރީ ހިސާބާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަދަރުގެ ހިސާބާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިނގި ގޮތާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރި
މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކޮށް ،އެރިޕޯޓްގައި ހިންގާ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ހގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މިރިޕޯޓް ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުންފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަ ު

މާއްދާ 21
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ ތަކާއި،
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓް ދެވޭ ގޮތާއި،
އެޖަލްސާ ތަކުގައި ކަންތައްތައް ފާސްކުރެވޭ ގޮތް
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމު ޖަލްސާތަކުގައިއާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓް ނަގަން ޖެހޭ ޙާލަތުތަކުގައި ވޯޓް ނަގާނީ
އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .މިގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދީ
އެކަމެއް ފާސް ކުރުމާއި ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރައީސަށް ނުވަތަ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޖަލްސާ
ބގެންނެވެ.
ނގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަކަށް ލި ި
އަކުން ކަމެއް ފާސް ކުރެވޭނީ ޖަލްސާ އަށް ހާޞިރުވި މެންބަރު ް

މާއްދާ 22
އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީ
22.1

އަތޮޅުތަކުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގާ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި އަތޮޅުތަކުގައި
ނ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ
ކުންފުނީގެ މައިއޮފީސް ހިންގަމުންގެންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ނކަމުގައިވާނަމަ އަދި އެއަތޮޅުގެ މެންބަރުން ގެ ޢަދަދު 10
ކުންފުނިތައް މަސީގެ މެންބަރު ް
ނސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވައި ލެވިދާނެއެވެ.
(ދިހައެއް) ހަމަވާނަމަ އަތޮޅު ކޮ ް

22.2

މި މާއްދާގެ 22.1
ފަރާތުން
އަށް

ގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތު ތައް ހަމަވުމުން އެ އަތޮޅެއްގެ މެންބަރުންގެ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)

އެކަން

ލިއުމަކުން

ށހެޅުމުން
ހު ަ

މަސީގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީއިން

އެކަން

ބަލައި

ނއެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީ އުފައްދައި އެކަން އިޢްލާން ކުރަންވާ ެ
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22.3

ރތު
ބނެފައިވާ ޝަ ު
ގ  22.1ގައި ު
ތބޭނީ މިމާއްދާ ެ
ޝން ކޮމިޓީގައި ި
އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކް ަ
ނބަރުންނެވެ .މިކޮމިޓީގެ 5
އންތިޚާބު ކުރާ ( 5ފަހެއް) މެ ް
ހަމަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ި
(ފަހެއް) މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ އެއަތޮޅުގެ މެންބަރުންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެއްގައި
ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ .މި ގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ ( 1އެކެއް)
އަހަރެވެ.

22.4

މގައި
މިގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ އަތޮޅުކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވު ު
ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުން އެކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން އާއި ،ވައިސްޗެއަރޕާރސަން އަދި
ސެކްރެޓަރީ އެއް ހިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

22.5

މދުވެގެން މަހަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު
އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ަ
ބާއްވަންވާނެއެވެ.

22.6

އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީ ގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށުމާއެކު ފުރަތަމަ ( 3ތިނެއް)
ގ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލައި
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީގެ ހިން ާ
ޓރީ އަށް ހުށަހަޅައި ފާސް
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސް ް
ކުރަންވާނެއެވެ.

22.7

ގމުން
ހން ަ
އަތޮޅު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީގެ ޙަރާކާތްތަކާއި ،އެންމެހައި ކަންކަން ި
ގެންދަންވާނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)
ސ އިން ނެރޭ ސަރކިއުލާއާއި ،އިޢްލާންތަކާއި ،ޢާއްމު
ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި ،މަ ީ
އެންގުންތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މާއްދާ 23
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަން
ނވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި މިޤަވާޢިދާއި
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ު
ނ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިޖަމްޢއިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް
ތަޢާރުޟް ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތި ް
ލިބިގެން ވެއެވެ.

މާއްދާ 24
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން
ނ
 24.1ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރެވޭ ީ
ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ
ވެގެންނެވެ.

އިއްތިފާޤުން

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ފާސް

ލސާގައި ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް
ޖ ް
ދ ހަމަ މި ަ
އަ ި

އައްޔަން ކޮށް އެފަރާތަކަށް ދޭނެ އުޖޫރައެއްވެސް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ .މި ޖަލްސާއަށް
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ތށެވެ .މިފަދަ
ނ އެނގޭ ގޮ ަ
ޔ އުވާލަން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްކަ ް
ދައުވަތު ދޭންވާނީވެސް ޖަމްޢިއް ާ
ޖަލްސާ އެއްގެ ކޯރަމަކީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  2/3އެވެ.
ނގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި މުދާ
 24.2ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލައިރު ،ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށްފަހު ދަރަ ީ
ހަދިޔާ ކުރެވޭނީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކާ ގުޅުންހުރި މަޤްޞަދުތަކެއް އޮތް ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
ށ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށެވެ .މިފަދަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ
ނުވަތަ އެހެންވެސް ހިލޭސާބަހަ ް
ފަރާތެއް ކަނޑަޅާނީ އާންމު ޖަލްސާއަކުންނެވެ.
އށް
 24.3ކޯޓްގެ އަމުރަށް ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް އަމުރު ކޮށްފިނަމަ އެކަން ހިންގާ ކޮމިޓީ ަ
ހުށަހަޅައިގެން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

މާއްދާ 25
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފާސްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ
ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
25.1

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމަށް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފާސްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިނަމަ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އުވާލުމާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރާނީ
ސީދާ ރައީސްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމެޓިއިންނެވެ.

 25.2މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި އެއްޗަކުން ދަރަނި އަދާ ކުރަންވާނެއެވެ.
ކ
މވާ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަ ު
ޒން ާ
ތއް ނެތްނަމަ އެދަރަންޏަށް ި
އަދި ދަރަނި އަދާ ކުރެވޭނެ ގޮ ެ
ށ
ކަޑައަޅައި އަދި ދަރަނީގެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ލިޔެ އެގޭނޭހެން ބަޔާން ކޮ ް
ސއިކުރަންވަނެއެވެ.
ޮ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
25.3

ށ
ދަރަނި އަދާ ކުރުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި މުދާ ހިލޭ ސާބަހަ ް
މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް
ނމަންވާނެއެވެ.
ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ނި ް

25.4

ތން
މ ި
ނމުމުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި މާއްދާގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް ި
ރަޖިސްޓްރަރ

އަށް

އ
ހުށަހަޅަ ި

ޖަމްޢިއްޔާ

އުވާލުމާއި

ހ
ބެ ޭ

ކަންތައްތައް

ށ
ކުރިއަ ް

ގެންދާނީއެވެ.

މާއްދާ 26
ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން
26.1

މިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ އެކަމެއް
ޢާންމު ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅައި ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 2/3ގެ
ނނެވެ .އަދި މިކަން ފާސް ކުރަންވާނީ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ޚާއްޞަ
އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެ ް
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ޤަރާރަކުންނެވެ.

ނ
މިގޮތު ް

ގނެވޭ
ެ

އެއްވެސް

ށ
ބަދަލަކަ ް

އަމަލުކުރެވޭނީ

ޤަވާއިދުން

ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރ އެބަދަލެއް ފާސް ކުރެއްވުމުންނެވެ.
26.2

މި ޤަވާޢިދުގެ  24.1ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ
ޞލާޙު
ކރުމަށް ނުވަތަ އި ް
 2/3ޙާޟިރުވި ޖަލްސާ އެއްގެ އިއްތިފާޤުން އެމާއްދާ ބަދަލު ު
ކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމައެވެ.

މާއްދާ 27
މެންބަރުންގެ އިޤްރާރު
ށއި ،އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ
މިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށާއި އެހެނިހެން ޢާއްމު ޤަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަ ާ
މަޤްޞަދުތައް

ޙާޞިލުކުރުމަށް

ޖަމްޢިއްޔާއިން

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކުގައި

އަމަލީ

ގޮތުން

ބައިވެރިވުމަށާއި،

ހ
ދިވެ ި

ގ
ށ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،އަދި މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ ކުރިއެރުމާއި ،މަންފާ އަ ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށާއި ،މި ޖަމްޢިއްޔާ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށް
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ މެންބަރުން އެއްބަސް ވަމެވެ.

މާއްދާ 28
ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުން
ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،އަދި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ޤަވާއިދާއި ،މިޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ
ވ މިހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެނައުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެންނެއް ނުވެއެވެ.
ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމެނު ީ
***************

ނޯޓް :މަސީގެ ހިންގާ މި ކޮޕީ އަކީ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް  11މާރޗް  2015ދުވަހުގެރޭ މަސީގެ  13ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު
ޖަލްސާގައި ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ އެކެވެ .އަދި  7މެއި  2015ގައި
 10-D/PRIV/2015/580ނަމްބަރ ސިޓީ އިން މި ޤަވާޢިދު ފާސް ކުރައްވައި އަންގަވާފައިވެއެވެ.
 10މެއި 2015
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