އާރކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު
 -1ތަޢާރަފް

 -1ހ

ގ މަތިން،
މި ޤަވައިދަކީ ޖަމްއިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު 1/2003 ،ހ ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ޤަވައިދުގަ ވާގޮތު ެ
ލ ކުރުމުގެ
އާރކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކޮށް ،ޖަމްއިއްޔާގެ މަޤުސަދު ހާސި ް
ސ ހުރުމަތް
ބޭނުމުގައި އުފެއްދިފައިވާ ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވައިދެކެވެ .މިހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންވެ ް
ތެރިކޮށް ހިތާ އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 -2ޖަމްއިއްޔާގެ
ނަމާއި
އެޑްރެސް

 -2ހ

ސ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް" އެވެ.
ގ ނަމަކީ" ،އާރކިޓެކްޓް ް
މ ޖަމްއިއްޔާ ެ
ި
ހން ލިޔާނީ " "Architects Association Maldivesމިގޮތަށެވެ.
ގ ނަން އިނގިރޭސި ބަ ު
މ ޖަމްއިއްޔާ ެ
ި

ށ

މި ޖަމްއިއްޔާގެ އެޑްރެހަކީ މ.ނިރޮޅުއެވެ.

ހ

ރ މީހުންގެ ފަންނާއި މަސައްކަތް އާއްމު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް
ގ ބިނާވެށި ފަރުމާކު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ވނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުން.
ފޯރުކޮށްދެ ޭ

ށ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިނާވެށި ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

ނ

ބިނާވެށި ފަރުމާކުރާ ފަންނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި އާއްމު ފަރުދުންނަށް ހުރިފައިދާތައް ހޭލުންތެރި ކޮށްދިނުން.

ރ

ނ މި ފަންނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
މ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަގޮތު ް
ބިނާވެށި ފަރުމާކުރު ާ
މށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ނ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބާރުލައިގެން ކުރިއަށް ދިއު ަ
ފަރާތްތަކާ އެހެނިހެ ް

ބ

ގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިނާވެށި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން ،މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި ،މިފަންނު ެ
ފެންވަރާއި މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދުދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ޅ

ނ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުވާ،
ށ ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއި ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެ ި
އ ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރުވުން.
އށް ފައިދާ ކުރަނިވި ފަންނެ ް
މިފަންނު ދިވެހިރާއްޖެ ަ

ކ

ވ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިނާވެށި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައި ާ
އވާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން.
ތެދުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗައް ބިނާވެފަ ި

ހ

ޖ ހިނދެއްގައި ޖަމްއިއްޔާގެ މޮޓޯ އާއި ކުލަ
ކޮންމެދައުރަކުވެސް އެދައުރެއްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއިން ބޭނުންވެއް ެ
ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަމްއިއްޔާގެ ހިނގާކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ށ

ޖަމްއިއްޔާގެ ނިޝާނަކީ"________"
ޖަމްއިއްޔާގެ ސިއްކަ އަކީ "________"
މ ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަމްއިއްޔާގެ ކޮންމެ ހަފްލާއެއްގައި ،ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ި

ހ

ގ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި ،ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މެދުގައި ބަހާލެވޭނޭ
މި ޖަމްއިއްޔާ ެ
އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ށ

އ ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ޖަމްއިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ،ޖަމްއިއްޔާގެ
ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާ ި
އ މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަ ް

ނ

ޖަމްއިއްޔާ އުވާލެވޭ ހާލަތެއްގައި ،ޖަމްއިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު ޖަމްއިއްޔާގެ މިލްކުގައި
އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރި ނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ،ހިލޭސާބަހަށް
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ހައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ރ

ދ ހާލަތެއްގައި ޖަމްއިއްޔާގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނެ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަ ަ
ކ އޮތް ހިންގާކޮމެޓީއަކުންނެވެ.
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖަމްއިއްޔާގެ އެއިރަ ު

ހ

ސ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ ،މި ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށް އެ
ޖަމްއިއްޔާގެ އެއްވެ ް
ނ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ދަރަންޏެއް އަދާކުރާ ެ

ށ

އ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ،
ގ މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ދަރަންޏެ ް
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ގއި ބަހުޘްކޮށް އެކަމަށް ތާއިދު ލިބުނު
ޔގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ޖަމްއިއްޔާގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް ަ
ޖަމްއިއް ާ
ނަމައެވެ.

 -3ޖަމްއިއްޔާގެ
މަޤުސަދުތައް

 -4ޖަމްއިއްޔާގެ
މޮޓޯ،
ނިޝާނާއި ކުލަ

 -5ޖަމްއިއްޔާގެ
މާލިއްޔަތު

- 6ޖަމްއިއްޔާގެ
ދަރަންޏާއި
ޒިންމާ

1
އާކިޓެކްޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ނ

ޖަމްއިއްޔާ އުވާލެވޭ ހާލަތެއްގައި ޖަމްއިއްޔާގެ ދަރަންޏައް ޒިންމާއަދާ ކުރެއްވޭ ވަރަށް ޖަމްއިއްޔާގައި މުދަލާއި ފައިސާ
ނެތްނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސާނީ ހިންގާ ކޮމެޓީއިންނެވެ.

ހ

ޖަމްއިއްޔާގައި ހިމެނެނީ ޕްރޮފެޝަނަލް މެމްބަރުން،އާންމު މެމްބަރުން އަދި ސްޓޫޑެންޓް މެމްބަރުންނެވެ.

ށ

ޕްރޮފެޝަނަލް މެމްބަރު ކަމުގެ ދާއިރާއަކީ އާރކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޕާރޓް 1ހާސިލްކޮށްފައިވާ ،މި
އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރުންނެވެ.

ނ

ކ އާރކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ،މި
ރ ކަމުގެ ދާއިރާއަ ީ
އާންމު މެމްބަ ު
ވ މެމްބަރުންނެވެ.
ނގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ާ
އެސޯސިއޭޝަ ް

ރ

ސްޓުޑެންޓް މެމްބަރު ކަމުގެ ދާއިރާއަކީ އާރކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ،މި އެސޯސިއޭޝަންގައި
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރުންނެވެ.

- 8ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރަކަށް
ވެވޭގޮތް

ހ

ގ ވެބްސައިޓުން މެމްބަރު
ށ އެދި ޖަމްއިއްޔާގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ެ
ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ އެކަމަ ް
ތން އެފަރާތް މެމްބަރެއްގެ
މގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމަ ހިންގާކޮމެޓީގެ ފަރާ ު
ކަމުގެ ފޯރމް ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުކަ ު
ގޮތުގައި ލިސްޓްކޮށް އާންމު ކުރުމުންނެވެ.

- 9ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރު ކަމުން
ވަކިވެވޭގޮތް

ހ

ގ މެމްބަރަކު ،މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ޖަމްއިއްޔާއަށް ލިޔުމުން
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ކމުން ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ.
މން މެމްބަރު ަ
ހުށަހެޅު ު

ށ

ގ މުދަލަށާއި ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މެމްބަރަކު ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ،
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ކ ވަކި ކުރެވޭނީ ،އެމެމްބަރަކު ޒިންމާވާ އެއްޗެތީގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.
އެމެމްބަރަ ު

ނ

ކ އެކަން ހަމަޖައްސަ ި
އ
ކ ސުލްހަވެރިކަމާއެ ު
އ ހުރި މެމްބަރަ ު
ދ މަޤާމެއްގަ ި
ވ ފަ ަ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިބަޔާން ކުރެވިފައި ާ
އ ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ
ސލަ ނިންމާނެ ގޮތެ ް
ކ އޭނާގެ މައް ަ
ވކި ކުރުމާއެ ު
މން ަ
ނުދީފިނަމަ ،އެމެމްބަރަކު މެމްބަރުކަ ު
ކޮމެޓީއިންނެވެ.

ރ

މެމްބަރަކު މެމްބަރުކަމުން ވަކި ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އެމެމްބަރަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހ

ރ ކަމެއް މެމްބަރަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެމެމްބަރަކު މެމްބަރު ކަމުން
ގ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކުން ކު ެ
މި މާއްދާ ެ
ވ އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ވަކިކުރުމު ެ

ށ

 -1ޖަމްއިއްޔާގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވު ް
ނ
 -2މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 -3ޖަމްއިއްޔާގެ ޝަހުސިއްޔަތަށް ހުތުރު ނުވަތަ ބަދުނާމެއް ލިބޭފަދަ އަމަލެއް މެމްބަރަކު ކުރުން.
 - 4މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބިނާވެށީގެ ފަންނަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަށް ހުތުރު ނަމެއް ނުވަތަ ބަދުނާމެއް ލިބޭފަދަ އަމަލެއް
މެމްބަރަކު ކުރުން.

ހ

ނ މި ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީ
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ނ ބަލަހައްޓައި އާއްމު ކުރަން ވާނެއެވެ.
ކޮށްފައިވާ މިމާއްދާގައިވާ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ހިންގާކޮމެޓީގެ ފަރާތު ް
 -1މެމްބަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 - 2އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ،އައިޑެންޓިޓީ ނަމްބަރު ،އިންސްޓިޓިއުޓްއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު
 -3ބިނާވެށި ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ
 -4އެސޯސިއޭޝަންއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ރެކޯޑު
 -5މެމްބަރާއު ގުޅޭ ފޯނު ނަމްބަރާއި އީ-މެއިލް
 -6މެމްބަޝިޕް ކުލާހާއި ފީ
 -7މެމްބަރަކަށް ވީ ތާރީޚް

ށ

އ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މެމްބަރުންގެ ދަފުތަރު ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ
ޖަމްއިއްޔާތަކާ ި
ށ ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ލިސްޓަކަށް ރަޖިސްޓްރާ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެދަފްތަރު
ރަޖިސްޓްރާއަ ް
ށ ދޭންވާނެއެވެ.
ރަޖސްޓްރާއަ ް

- 7ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރުން

-10
ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރުކަމުން
ވަކި ކުރެވޭގޮތް

-11
ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރުންގެ
ރަޖިސްޓްރީ

-12
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ގ
މެމްބަރުންގެ
ޗަ ން ދާ ނު ވަ ތަ

ހ

ޕްރޮފެޝަނަލް މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕް ފީއަކީ އަހަރަކަށް 500،ރުފިޔާ އާއި 1000އާދެމެދެވެ.

-3މެމްބަރޝިޕް
ފީ
ށ

އާއްމު މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕް ފީއަކީ އަހަރަކަށް 200،ރުފިޔާ އާއި 700ރުފިޔާ އާއި ދެމެދެވެ.

ނ

ސްޓުޑެންޓް މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕް ފީއަކީ އަހަރަކަށް 100،ރުފިޔާ އެވެ.

ރ

ސ ހުސްވުމުގެ
ޕ ފީ ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަ ް
ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރޝި ް
ނގާ ކޮމެޓީއަށް
ރން އެސޯޝިއޭޝަނުން ވަކުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ހި ް
ކުރިންނެވެ .މެމްބަރޝިޕް ފީ ނުދައްކާ މެމްބަ ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

ބ

މިގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ މެމްބަރުން އަލުން މެމްބަރުންނަށް ވެވޭނީ އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެނެވެ .އަދި އަހަރަކަށްވާފީ
ދެއްކުމުންނެވެ.

-13
ޖަމްއިއްޔާއަށް
އާމްދަނީ ހޯދުން

ހ

އ ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދާނީ މެމްބަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ފީ
މި ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގުމަށާއި ،މަޤްސަދުތަ ް
ގން ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދެވޭ އެހީގެ ފައިސާއިންނާއި،
އިންނާއި ،އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގައި ެ
ވިޔަފާރިކޮށްގެންލިބޭ ފައިދާއިންނެވެ.

-14
ޖަމްއިއްޔާގެ
ހިންގާ
ކޮމެޓީގައި
ހިމެނޭ
މަގާމުތަކާއި
އެމަގާމު ތަކުގެ
އަދަދު

ހ

ހިންގާ ކޮމެޓީ ބެހިގެންވަނީ 2ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ޖަމްއިއްޔާގެ ސެކްރެޓެރެއިޓް އާއި އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލް އެވެ.

-16
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ގ
ހިންގާ ކޮމެޓީގެ
މަޤާމުތަކުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

ށ

ޖަމްއިއްޔާގެ ސެކްރެޓެރެއިޓްގައި ހިމެނެނީ މިއަކުރުގައިވާ މަގާމުތަކެވެ.
 -1ރައީސް ) 1މަގާމު(
 -2ނައިބް ރައީސް ) 1މަގާމު(
 -3ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ) 1މަގާމު(
 -4ސެކްރެޓަރީ ) 1މަގާމު(
 -5ހަޒާންދާރު ) 1މަގާމު(

ނ

އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނެނީ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ސެކްރެޓެރެއިޓުގެ ތެރެއިން ބަޔަކާއި ،އޭގެ އިތުރުން
މިއަކުރުގައިވާ މީހުންނެވެ.
 -1ސެކްރެޓެރެއިޓްއިން ރައީސް
 - 2ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ލިއޭސޮން އޮފިސަރ
- 3އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް
- 4އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް
- 5އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް
 - 6އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް
- 7އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް
 -8އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ )ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ( ފަރާތެއް

ރ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މެމްބަރުންނާއި ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށެވެ.

ހ

ރައީސް  :މި ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް
ޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމެވެ.

ށ

ނައިބު ރައީސް  :ރައީސް ކަނޑައަޅާ ވަގުތުތަކުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތެވެ.

ނ

ދ ނައިބު
ލ ސެކްރެޓަރީ  :އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސާއި އަ ި
ޖެނެރަ ް
ސގެ ދަށުން ޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވުމެވެ.
ރައީ ް

3
އާރކިޓެކްޓްސްއެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

-17
ޖަމްއިއްޔާގެ
ހިންގާ ކޮމެޓީގެ
ދައުރު
-18
ޖަމްއިއްޔާގެ
ހި ން ގާ ކޮ މެ ޓީ
އިންތިހާބު
ކުރެވޭ ގޮތް

ރ

ގ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް،
ގ ކައުންސިލް ެ
ސެކްރެޓަރީ  :މި ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި އަރކިޓެކްޓުން ެ
އ ޖަމްއިއްޔާގެ ޖެނެރަލް
މއާ އުފުލުމުގަ ި
ޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިން ާ
ސެކްރެޓަރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ބ

ހަޒާންދާރު  :މި ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއެއްގޮތަށް،
ޖަމްއިއްޔާ ހިންގުމުގައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ،އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމްއިއްޔާއަށް ލިބޭފައިސާ
ބަލަހައްޓައި ،ޖަމްއިއްޔާގެ ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތެވެ.

ޅ

ވ ގޮތުގެމަތިން ޖަމްއިއްޔާ
ގ ކައުންސިލަކީ މިޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދުގައި ާ
އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލް  :އަރކިޓެކްޓުން ެ
ނމާ ފަރާތެވެ.
ހިންގުމުގައި ސްޓޭންޑާރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާރ ކަނޑައެޅިފައިނެތް ކަންކަމުގައި ގޮތް ނި ް

ހ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ ގޮތުން) 1އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

ށ

ކޮންމެ ދައުރެއްވެސް ނިމުމުގެ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން އާ ދައުރަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓެރިއެޓްގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް
ބާއްވައި ،ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓެރިއެޓްގެ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ށ

ހިނގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅޭނީ އެކަމަކަށް ހިންގުނު އިންތިހާބުގެ ވޯޓިންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި،
މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން އެންމެ ގިނަވޯޓް ލިބޭފަރާތެވެ.

ނ

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 30ދުވަސް ކުރިން އެކަން މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ރ
ބ
-19
ޖަމްއިއްޔާގެ
ކައުންސިލް
ޖަލްސާ

-20
ޖަމްއިއްޔާގެ
ހިންގާ ކޮމެޓީގެ
މެމްބަރުކަމުން
ވަކިކުރުން

ހ

ހިންގާކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް މެމްބަރުންނަށާއި އާއްމުމެމްބަރުންނަށެވެ.
ހި ން ގާ ކޮ މެ ޓީ ެ
ގ
މެމްބަރުންނަށެވެ.

މެ މް ބަ ރު ކަ މަ ށް

ކު ރި މަ ތި ލާ ފަ ރާ ތް

ތަ ކަ ށް

ވޯ ޓް ދެ ވޭ ނީ

ޕް ރޮ ފެ ޝަ ނަ ލް

މެ މް ބަ ރު ން ނަ ށާ އި

ޢާ އްމު

އަރކިޓެކްޓުންގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އަކީ މަދުވެގެން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ 4މެމްބަރުންނެވެ.

ށ

ލ ކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މަދުވެގެން 2މަހުން އެއްފަހަރު
ޖަމްއިއްޔާގެ މަގްސަދު ހާސި ް
އއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުން ޖަލްސާ ެ

ނ

ގ ރައީސެވެ .ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި ޖެނެރަލް
ނ ޖަމްއިއްޔާ ެ
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ީ
އ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ.
ނތް ހިނދެއްގަ ި
ސެކްރެޓަރީއެވެ .ރައީސާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ެ

ރ

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ރައީސަށް ފެނިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

ބ

އ ހާޟިރުވި މެމްބަރުންނާއި ،ވަގުތާއި ،ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އާއި އާންމު ޖަލްސާތަކުގަ ި
މނޭ ގޮތަށް ޖަލްސާތަކުގެ
މގެ ކަންތައްތައް ތަކުގެ މައުލޫމާތު ހި ެ
ހަމަޖެހުނު ގޮތާއި ،ބަހުޘް ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ނިންމު ު
ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހ

 - 1ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކު މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމު ް
ނ
 - 2ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވި ،އޭނާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ
އެގޮތުންވެސް އިސްލާހު ނުވުން

ށ

ނ އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވުމުންނެވެ.
އ ޖަމްއިއްޔާގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް އިސްތިއުފާ ދެވޭ ީ
މަގުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލަ ި
އޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަންބަޔާންކޮށް،
ތން އެ މެމްބަރެއްގެ މާގާމުގެ ވާޖިބުތައް އާދަކުރުމަށް ނުކުޅެދި ް
ސިއްހީ ހާލަތު ހުރިގޮ ު

-5މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ،އެއީ ގަބޫލު އުޒުރެއްކަމުގައ ގަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
-21
ޖަމްއިއްޔާ ެ
ގ
އާންމު ޖަލްސާ
އާ އި ޚާ އް ސަ
ޖަލްސާއާއި
އަހަރީ ޖަލްސާ

-22
ޖަމްއިއްޔާގެ
ހިންގާ
ގަވާއިދަށް
ގެންނަ ބަދަލު

-24
ޖަމްއިއްޔާގެ
އަ ހަ ރީ ބަ ޖެ ޓް
ކަނޑައެޅުމާއި
ފައި ސާ ޚަ ރަދު
ކުރުން

-25
ޖަމްއިއްޔާއަށް
ބޭ ރު ގެ އެ ހީ
ހޯދުމާއި
ބަލައިގަތުން

-26
ޖަމްއިއްޔާގެ
ނަމުގައި
ވިޔަފާރި ކުރުން

ހ

ލ ހޯދުމަށާއި،
ނ ބަހުސް ކުރުމަށާއި ،ޚިޔާ ު
މ މެމްބަރު ް
ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އާން ު
ކ އެއްފަހަރު
ނ ފާހަގަކުރު މަށް އަހަ ރަ ު
ގ ކުރި އެރު ް
މެ މްބަރުންގެ މަސައް ކަތްތައް ފާހަގަ ކުރު މަށާއި ،ޖަ މްއިއް ޔާ ެ
އާންމުޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ށ

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކުގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އިއްވާނީ ޖަމްއިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެކެވެ.

ނ

އ ޖަމްއިއްޔާގެ
ތ އަހަރު ޖަމްއިއްޔާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަކާ ި
ކޮންމެ އަހަރީ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ކުރިއަށް އޮ ް
ނ ޖަމްއިއްޔާގެ
ނ ހުށަހަޅާނީ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސެވެ .ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ ީ
ބަޖެޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެކްޝަން ޕްލޭ ް
ހަޒާންދާރެވެ.

ހ

ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ޖަމްއިއްޔާގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްވުމުންނެވެ.

ށ

ދ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އެކު ،ބަދަލު ގެންނަން
ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލު އެވަގުތަކު އަމަލު ކުރަމުން ާ
އ އެކު އާ ގަވާއިދުގެ  2ކޮޕީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ
ޖަމްއިއްޔާގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާ ި
ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހ

ޖަމްއިއްޔާގެ މަގުސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްއިއްޔާގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ
ޚަރަދެއްވެސް ކުރަންވާނީ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ށ

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ
ކޮންމެ ޚަރަދެގެ ތަފްޞީލު ގިނަވެގެން 7ދުވަސްތެރޭ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނ

ޖަމްއިއްޔާއިން ހިންގާކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ގަވާއިދުން ތަފްޞީލާއިއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިގެންނެވެ.

ރ

) 1000-/އެކެއް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުޙަރަދެއް ކުރާނަމަ އެޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރީން ހިންގާކޮމެޓީއިން އެކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ބ

ޖަމްއިއްޔާގެ ފައިސާއާއިބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިންގަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ހ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މިޖަމްއިއްޔާއިން މަސައްކަތް
ކުރެވިދާނެއެވެ.

ށ

ގ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ
އ ދިނުމު ެ
ސ ފަރާތަކުން އެހީއެ ް
އެހީއެއްގެ ގޮތުން ބޭރުގެ އެއްވެ ް
އއް ގަބޫލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ހ އެ އެހީ ެ
ތން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ ު
ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި

ހ

އ ފައިސާ
ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަ ި
ށ ހުރަސް
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިކުރެވިދާނެއެވެ .އެވިޔަފާރިއަކީ ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުން ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަ ް
އެޅޭފަދަ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ށ

ވ ވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި މިޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި
ޖަމްއިއްޔާއިން ކުރެ ޭ
ތން ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި

5
އާރކިޓެކްޓްސްއެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ހ

ޔ ހިންގިގޮތާއި،
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖަމްއިއްޔާގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި ،އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓާއި ޖަމްއިއް ާ
ޓގެ މެމްބަރުންގެ
ޖަމްއިއްޔާގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ސެކްރެޓެރިއެ ް
ސޮއިކޮށް ޖަމްއިއްޔާގެ އާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-27
ޖަމްއިއްޔާގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓާއި
އަ ހަ ރީ ހި ސާ ބު
އަ ދި އޯ ޑި ޓް
ރިޕޯޓު

ށ

ޖަމްއިއްޔާގެ އަހަރީ ހިސާބާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-28
ޖަމްއިއްޔާގެ
ގާނޫނާއި
ޝަހްސިއްޔަތު
ނަހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުން

ހ

އެއްވެސް ހާލެއްގައި މި ޖަމްއިއްޔާގެ ގާނޫނީ ޝަހްސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ކަމެއް
ހިނގައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެކަމެއް ކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔެކެވެ .އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން މިކަމާބެހޭ
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައްގު މި ޖަމްއިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

-29
ޖަމްއިއްޔާގެ
މެމްބަރުންގެ
އޮ ފް
ކޯ ޑް
ކޮންޑަކްޓް

ހ

ރ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޖަމްއިއްޔާގެ ގަވާއިދުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ވާނެއެވެ.
ގ މެމްބަރުން ކު ާ
ޖަމްއިއްޔާ ެ
އ ކުރިއަސް އާންމު މީހުންނާއި ،މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއް
ނމެ މަސައްކަތެ ް
 - 1ކޮ ް
ދޭންވާނެއެވެ.
 - 2އަރކިޓެކްޓުންގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ.
 - 3ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް ޒިންމާ ނަގާނީ އެ މެމްބަރަކު ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ،އެ މެމްބަރަކަށް
އެދާއިރާއަކުން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އޮންނަ ދާއިރާތަކުން އެކަންޏެވެ.
 -4މެމްބަރަކަށް އިލްމީގޮތުން ގާބިލުކަންހުރި ކަމެއްގައި މެނުވީ އާންމު ޚިޔާލު ދީގެންނުވާނެއެވެ.
 -5ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މީހަކަށްވިޔަސް އޮފީހަކަށްވިޔަސް މަސައްކަތް ކޮށްދޭންވާނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ކޮށްދޭންވާނީ
ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިއެވެ .މައްސަލައެއް ދިމާވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.
 - 6ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދާއިރާގެ އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި އެކު
އެދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 - 7އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މެމްބަރަކުގެ ޒިންމާއިން އެއްކިބާވާފަދަ ކަމެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރާކަމަށް
ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކަމަކުން ލިބިދާނޭ ގެއްލުމެއް އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ށ

ކ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އަރކިޓެކްޗަރ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކަންތަކުގެ އިތުރުން އެ މެމްބަރަ ު
ސ އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ދާއިރާގެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަންވާނީ އެދާއިރާގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓި ް

ހ

ޔ އުވާލުމަށްޓަކައި ޖަމްއިއްޔާތަކާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅޭނީ ،ޖަމްއިއް ާ
ގ މަތިން އަމަލު ކުރުމަށްފަހު ޖަމްއިއްޔާގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ
މި ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
ގަރާރަކުންނެވެ.

ށ

ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމަށް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްސާ ޤަރާރު ފާސްކުރެވޭނީ ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު
މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ) 30%ތިރީސް ޕަރސެންޓް( އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ހާޟިރުވާ
ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ) 4/3ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިންބައި( އަށްވުރެ މަދުނޫން
މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ތާއީދު ލިބިގެންނެވެ.

ނ

އ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއޮފް
މިމާއްދާގެ )ހ( އާ ި
ށ ލިޔުމަކުން 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޯމްއެފެއަރޒް އަ ް

ރ

ނ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖަމްއިއްޔާގެ
ޖަމްއިއްޔާތަކާބެހޭ ގާނޫނު 2003/1ގެ 32ވަނަ މާއްދާ އާއި 33ވަ ަ
ރއި އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން
މއި ،ކޯޓު އަމުރަށް ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމުގެ ބާ ާ
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރު ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބ

ގ ދަ ރަނި
އ މުދަލުން ޖަމްއިއްޔާ ެ
ޖަ މް އިއް ޔާ އުވާލެވޭ ޙާލަތުގަ އި ޖަމް އި އްޔާގެ މިލްކި އްޔާތުގައިވާ ފަ އިސާ އާ ި
ކން ހިންގާ
ލއި ފައިސާ ނެތްނަމަ ،އެ ަ
އަދާކުރަންވާނެއެވެ .ޖަމްއިއްޔާގެ ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެވޭވަރަށް މުދަ ާ
ކޮމިޓީއިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ހ

މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކިކޮގަތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ:

 -30ޖަމްއިއްޔާ
އުވާލުން

-31
މާނަކުރުން

-7"ޖަމްއިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ "އަރކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް" އެވެ.
ގ ދާއިރާތަކުން އަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައްކާތެރި
"ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަރކިޓެކްޗަރ ެ
ގިނަ އަރކިޓެކްޓުން އެއްބަސްވާ މިންގަނޑުތަކާއި ،ކޯޑުތަކެވެ.

7
އާރކިޓެކްޓްސްއެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

