ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
 2މުޙައްރަމް ،9341

 22ސެޕްޓެންބަރު ،2192

ޤަވާޢިދު ނަންބަރުSAM/AQ/01/2017 :

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދަކީ 7102 ،މާރޗް  01ވަނަ ދުވަހު އޮތް ސްކައުޓް އެސެންބްލީން
ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ،ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ
 72ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ޤަވާޢިދެވެ.

ފުރަތަމަ ބާބު
ތަޢާރަފް
ޤައުމީ ސްކައުޓް

.0

(ހ)

އެސެންބްލީ

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ތަމްޘީލްކުރާ ބާރަކީ
ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ އެވެ .ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 72ނަވާވީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް
އެސެންބްލީ ބޭއްވުން

.7

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ( )0/7112އާއި ދަ ސްކައުޓް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ( 01މާރޗް 7102ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ) ހިންގާ
ޤަވާޢިދު

( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަދަލު ނުގެންނަހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި

ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
.0

މީލާދީ ކޮންމެ އަހަހަރަކު މަދުވެގެން ( 0އެކެއް) ފަހަރު.

.7

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  0ވަނަ
އަކުރާއި  7ވަނަ އަކުރުގައި ބުނާ ޙާލަތްތަކުގައި.

.2

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ އަކުރުގައި ބުނާ ޙާލަތުގައި އެސެންބްލީ ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އަންނަނިވި ތަރުތީބުން އެސެންބްލީ ބާއްވައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމު
އެސެންބްލީން ފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
.0

މެމްބަރު ގުރޫޕްތަކުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް އެސެންބްލީ ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި
ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ( 01ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ ކުއްލި އެސެންބްލީ
ބޭއްވުން.

.7

މި މާއްދާގެ ( 0އެކެއް) ވަނަ އަކުރުގައި ބުނާ ޙާލަތުގައި އެސެންބްލީ ބާއްވަން
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިޢުތިރާޒް ކުރާނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބްރައީސް
ނުވަތަ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބީ ( 1ފަހެއް) ލީޑަރުންގެ
ތެރެއިން ސްކައުޓް ޚިދުމަތުގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ލީޑަރުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 7

ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން އެސެންބްލީ ބޭއްވުން.
.2

މި މާއްދާގެ ( 7ދޭއް) ވަނަ އަކުރުގައި މި ޙާލަތުގައި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ކިބައިން ލިޔުމުން
އެދުނުކަން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށާއި އެސެންބްލީއަށް ސާބިތު ކޮށްދޭންވާނެ.

.4

ކައުންސިލްގެ

ބާއްވައިދޭން

ޖަލްސާއެއް

އެސޯސިއެޝަންގެ

ރައީސްގެ

ކިބައިން

ލިޔުމުން އެދެވޭނީ ފުރަތަމަ އެދޭތާ ( 01ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ ،ދެވަނައަހަށް
އެދޭތާ ( 01ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފަ.
(ނ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ އޮންނަ ތާރީޚާއި ވަގުތު ގުރޫޕްތަކަށް އަންގާއިރު އެ އެސެންބްލީ
ބާއްވާ ބޭނުމާއި އެޖެންޑާ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މެންބަރު ގުރޫޕްތަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
އެސެންބްލީ އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުރޫޕްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
އެސެންބްލީ

އަށް

.4

(ހ)

އިޢުލާނު ކުރުން

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  7ވަނަ
އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ބާއްވާ އެސެންބްލީ ފިޔަވައި އެހެން އެސެންބްލީތައް
ނ ަ
އ ް
ލ ޮ
ނ ް
ސ ް
އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ރަށެއްެ ،އ ެ
ރ ުޚ ެގ މަދުވެގެން 01
ނ ާތ ީ
ބ ީ
(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސްކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން ފުރޫޕްތަކަށް އަންގައި އިޢުލާނު
ކުރަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

އެސެންބްލީ އޮންނަކަން އިޢުލާނުކުރާއިރު އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތުގެ އެޖެންޑާ
މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އެސެންބްލީއަކީ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް
މެންބަރަކު

އިންތިޚާބު

ކުރެވޭ

އެކަންވެސް މެންބަރުންނަށް

އެސެންބްލީއެއްނަމަ

އަންގަން ވާނެއެވެ.
(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 11ފަންސާސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ
ޙާލަތުގައި ބާއްވާ އެސެންބްލީ ފިޔަވައި ކޮންމެ އެސެންބްލީއަކީވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ހުށަހަޅައި އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ
އެސެންބްލީއެއްކަން މެންބަރު ގުރޫޕްތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގުރޫޕްތަކުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙްތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޕޮލިސީ އެންޑް
ރޫލްސް

ކޮމިޓީގައި

މަޝްވަރާކޮށް

އެކޮމިޓީގެ

ލަފަޔާއެކު

ޤައުމީ

ސްކައުޓު

ކައުންސިލުން އެ އިޞްލާޙްތައް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެސެންބްލީއަށް ހުށަހަޅަން
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ( 71ވިހި) ދުވަހުގެ ކުރިން
ގުރޫޕްތަކަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .ގުރޫޕްތަކުން އެ އިޞްލާޙަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 2

އޮތްނަމަ

ފެށުމުގެ

އެސެންބްލީ

މަދުވެގެން

(ފަހެއް)

1

ދުވަސްކުރިން

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އެނޫންގޮތަކަށް އެސެންބްލީގައި
އިޞްލާޙް ހުށަހަޅައިގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނެވިގެން
ނުވާނެއެވެ.
(ބ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  7ވަނަ
އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ބާއްވާ އެސެންބްލީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެސެންބްލީ
އޮންނަކަން އިޢުލާނު ކުރުމާއެކު އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި އެސޯސިއޭޝަނުން
ގުރޫޕްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮންނަ އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު
ދެވޭނެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ( 21ތިރީސް)
ދުވަސްކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ގުރޫޕްތަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ  7ވަނަ
އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ބާއްވާ އެސެންބްލީ ގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދެވޭނީ
އެޙާލަތުގައި ބާއްވާ އެސެންބްލީއަށް ގުރޫޕްތަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާ ދުވަހާއި ހަމައަށް
މެންބަރޝިޕްފީ އެއަހަރަށް ދައްކާފައިވާ ގުރޫޕް ތަކަށާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 72
(ނަވާވީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  7ވަނަ އަކުރުގައިވާ މީހުންނަށެވެ.

(ޅ)

އެސެންބްލީ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު އެސެންބްލީ އޮންނަ ތަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން
އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ( 2ތިނެއް) ދުވަސް

ކުރިން

ގުރޫޕްތަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އެސެންބްލީ ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް
އެސެންބްލީގެ

.2

(ހ)

ރިޔާސަތު

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ރައީސް އެވެ.

(ށ)

އެސެންބްލީ އަށް މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް އޮވެ،
އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް ނުކުޅެދިއްޖެ
ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިނުވާނެކަން އަންގާފައިވާނަމަ ނޫންނަމަ
އެސެންބްލީ

ފަށަން

ލަސްވެގެންދާފަދަ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޙާލަތެއް

ވަގުތު

އަތުވެއްޖެނަމަ

ހަމަވެ

އެފަދަ

އެސެންބްލީ

އެސެންބްލީތަކުގެ

ފެށުން
ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބްރައީސް އެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 4

ނައިބްރައީސް އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިނުވާނަމަ އެސެންބްލީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބީ ( 1ފަހެއް) މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން ސްކައުޓް ޚިދުމަތުގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މެންބަރެވެ .އެ މެންބަރަށް
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ( 1ފަހެއް)
މެންބަރުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެކެއް މެންބަރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައިގެން އެސެންބްލީ
ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައި ބުނާ މީހުންގެތެރެއިން މީހަކަށް
އެސެންބްލީގެ ރިޔާސަތު ނުބެލެހެއްޓިއްޖެ ޙާލަތުގައި އެ އެސެންބްލީއެއް ކުރިޔަށް
ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޯރަމް

އެސެންބްލީގެ

.4

(ހ)

ކަށަވަރު ކުރުން

ކޮންމެ

އެސެންބްލީ

އެއްވެސް

ފެށުމުގެ

ކުރިން

އެސެންބްލީގައި

ބައިވެރިވާ

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ އެސެމްބްލީގެ ސެކެޓްރީގެ މޭޒުން ބަލަހައްޓައި ރިޔާސަތަށް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އަދި އެސެންބްލީ އަކީ އެސޯސިއެޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގައި ބުނާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މެންބަރުން ހިމަނައިގެން 21 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ބުނާ ކޯރަމް ހަމަވާ އެސެންބްލީއެއްކަން ރިޔާސަތުން އެސެންބްލީގައި އިޢުލާނު
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ކޯރަމް ހަމަނުވެ ބާއްވާ އެއްވެސް އެސެންބްލީ އަކީ
ޞައްޙަ އެސެންބްލީއަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ކޯރަމް
ޙާލަތުގައި

ގެއްލިއްޖެ

.1

(ހ)

ޢަމަލު

އެސެންބްލީ ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް އެސެންބްލީގެ ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެނަމަ ކޯރަމް
ހަމަވަންދެން އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ހުއްޓާލަން ވާނެއެވެ.

ކުރާނެ ގޮތް
(ށ)

ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެސެންބްލީގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި ކޯރަމް
ހަމަކޮށްގެން އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގެ ކޯރަމް ގެއްލި ކޯރަމް ހަމަނުވެ ގިނަ ވަގުތު ދާނަމަ އެސެންބްލީ
މެދުކަނޑާލައި ކޯރަމް ހަމަކޮށްގެން އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންދަން މި ޤަވާޢިދު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެސެންބްލީ މެދުކަނޑާލި ވަގުތުގެ
ދިގުމިނަކާއި ދެން އެސެންބްލީ ފެށޭނެ ވަގުތު ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

އެސެންބްލީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެ އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް އެސެންބްލީ ކަންކަން
ނިންމައި ޢަމަލުކުރުމަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ .އެފަދަ
ޙާލަތެއްގައި އެސެންބްލީން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ޞައްޙަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 1

ފަސްވަނަ ބާބު
އެސެންބްލީގައި ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުން އަދި ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން
އެސެންބްލީގައި

ވޯޓު

.0

(ހ)

ނެގުން

އެސެންބްލީން ކަމެއް ނިންމަން ނަގާ ވޯޓުގައި ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށްވެސް އަދި ޔޫތު
ކައުންސިލުން އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ ( 2ތިނެއް) މެންބަރުންކުރެ އެސެންބްލީއަށް
ހާޒިރުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ( 0އެކެއް) ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ.

(ށ)

އިންތިޚާބީ

މަޤާމަކަށް

މެންބަރަކު

ނުވަތަ

މެންބަރުން

އިންތިޚާބުކުރަން

ނަގާ

ވޯޓުފިޔަވައި އެސެންބްލީގައި ނަގާ ވޯޓު ނަގަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ
ޤަވާޢިދުގެ ( 21ތިރީސް) ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާ ގޮތަށެވެ.
(ނ)

އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ނަގާ ވޯޓު ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން އެސެންބްލީގައި
ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމާނީ އެސެންބްލީގައި ހާޒިރުވެތިބި
މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ރިޔާސަތުން ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

(ރ)

އިންތިޚާބީ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް އެސެންބްލީގައި ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
އެމަޤާމަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯޓުލައި ނަތީޖާ ނެރޭނީއެވެ .މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރު
ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ތިންވަނަފަހަރަށްވެސް އެމަޤާމަށް ވޯޓު ލާނީއެވެ.
ތިންވަނަފަހަރު ވޯޓުލައިގެންވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

އެމަޤާމަށް މީހަކު

ހަމަޖެއްސުމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ މަޤާމަށް ވާދަކުރި ދެމީހުންގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ
މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ .މިގޮތަށް ނަގާ ގުރުއަތުލުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ
އެސެންބްލީގައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
(ބ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓު ފިޔަވައި،
އެސެންބްލީން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ އެސެންބްލީގައި ވޯޓުދެވޭ މީހުންގެ މެދުގައި ނަގާ
ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްތުންނެވެ.

(ޅ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިންގާ

ޤަވާޢިދަށް

ގެންނަ

ކޮންމެ

ބަދަލަކާއި

އިޞްލާޙެއް

ފާސްކުރަންވާނީ އެސެންބްލީގައި ތިބި ވޯޓްދެވޭ މީހުންގެ ( 7/2ތިންބައިކުޅަ ދެބައި)
މީހުންގެ ވޯޓުންނެވެ.
(ކ)

އެސެންބްލީގައި ނަގާ ވޯޓުގެ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮބްޒާވަރުންގެ
ތެރެއިން

މަދުވެގެން

2

(ތިނެއް)

އޮބްޒާވަރުން

ޢައްޔަނުކުރަން

ވާނެއެވެ.

އެސެންބްލީގައި އެވަގުތަކު ކަމަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ވޯޓު ނަގައި ނަތީޖާ ސާފުކޮށް
އިޢުލާނު ކުރުމުން އެވަގުތަށް އޮބްޒާވަރުންގެ މަސައްކަތް ނިމުނީއެވެ .މިގޮތަށް ނަގާ
އޮބްޒާވަރުންގެ ޢަދަދު ހަމަކުރާނީ އޮނަހިރި ޢަދަދުންނެވެ.
(އ)

އެސެންބްލީގައި ނަގާ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ މެންބަރުންގެ
ކުރިމަތީ ހާމަކަން އޮންނާނެ ގޮތަކަށެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 0

ހަވަނަ ބާބު
އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
އޮބްޒާވަރުން

.2

އެސޯސިއޭޝަނުން

.1

(ހ)

ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މެންބަރުންގެ

އިތުރުން

އޮބްޒާވަރުންނާ

އެސޯސިއޭޝަނުން

ދައުވަތުދީގެން

އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ދޭން
ވާނެއެވެ.
(ށ)

އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނަކީ އެސެންބްލީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓު
ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ބައެއް ނޫނެވެ .އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެސެންބްލީގައި
ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މަޝްވަރާ
ކުރަމުންދާ ކަމެއްގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ މަޝްވަރާ މުހިއްމުވާނަމަ ރިޔާސަތުން އެކަމަށް
ގޮތެއް ނިންމައި އެސެންބްލީގައި ނިންމިގޮތް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮންމެ އެސެންބްލީއެއްގައިވެސް ގުރޫޕަކަށް އޮބްޒާވަރުން ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ޢަދަދު
އަދި ވަކިވަކިން އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ޢަދަދު
އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ( 21ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން ގުރޫޕްތަކަށް
އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ނަން ހުށަހަޅަން މަދުވެގެން ( 01ފަނަރަ)
ދުވަހުގެ މުއްދަތު އެސޯސިއޭޝަނުން ދޭން ވާނެއެވެ.

(ރ)

އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު

އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ

މަދުވެގެން ( 1ފަހެއް) ދުވަސްކުރިން ގުރޫޕްތަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ހ)

ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކާ ،ގުރޫޕްތަކުގެ ގުރޫޕް

ދަޢުވަތު ދީގެން ގެންނަ

ސްކައުޓް ލީޑަރުންނާ ،އެސޯސިއެޝަންގެ ދާޢިމީ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޤައުމީ

ފަރާތްތައް

ސްކައުޓް އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދޭން ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް
ފެންނަ ބަޔަކަށް ދައުވަތުދީ އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މި ޤަވާޢިދު ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.
(ށ)

އެސެންބްލީ އަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ގެނެވޭ އެއްވެސް މީހަކަށް އެސެންބްލީގައި ނިންމާ
ނިންމުންތަކުގައި

ވޯޓުދީ

އެސެންބްލީގައި

ކުރާ

މަޝްވަރާތަކުގައި

ބައިވެރިއެއް

ނުވެވޭނެއެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު
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ކޯރަމް

ބަލަހައްޓާނެ

.2

(ހ)

އޮބްޒާވަރުން

ކޮންމެ އެސެންބްލީ އެއްވެސް ފެށުމުގެކުރިން އެސެންބްލީގެ ކޯރަމްގެ ކަންކަން
ބަލަހައްޓަން މަދުވެގެން ( 2ތިނެއް) އޮބްޒާވަރުން އެސެންބްލީން ޢައްޔަން ކުރަން
ވާނެއެވެ.

ހަމަޖެއްސުން

މި

2

އޮބްޒާވަރުން

ޢައްޔަންކުރާނީ

އެސެންބްލީގައި

ބައިވެރިވާ

އޮބްޒާވަރުންގެ ތެރެއިން އެސެންބްލީގައި ނަން ހުށަހަޅައި ވޯޓަށް އަހައި އެންމެ
މަތިން ވޯޓު ހޯދާ ތަރުތީބުންނެވެ .މިގޮތަށް ނަގާ ( 2ތިނެއް) އޮބްޒާވަރުންނަކީ
އެސެންބްލީގައި އެކި ކަންކަމަށް ނަގާ ވޯޓުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
މެންބަރުންނަށްވުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ށ)

އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ނަގާ އޮބްޒާވަރަކު އެސެންބްލީ ދޫކޮށް ދާފަދަ
ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ މީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެސެންބްލީގައި ތިބި އެވަގުތު ތިބި
އޮބްޒާވަރުންގެ ތެރެއިން އެހެން އޮބްޒާވަރަކު އެސެންބްލީން ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގައި ކިތަންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށްދިޔަނަމަވެސް އެސެންބްލީގެ
ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެކަމަށް އޮބްޒާވަރުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފިނަމަ ކޯރަމް
ހަމަވުމުން ނޫނީ އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
އެސެންބްލީގައި ނިންމާ ކަންތައްތައް އަދި އެކަންކަން ތަންފީޒް ކުރުން
އެސެންބްލީގައި

.01

(ހ)

ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީން އަންނަނިވި ކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނިންމާނެ ކަންތައްތައް
.0

ކޮންމެ އެސެންބްލީ އެއް ނިމިގެން ގިނަވެގެން ( 21ނުވަދިހަ) ދުވަސްކުރިން،
ނިމިގެންދިޔަ އެސެންބްލީގެ ޔައުމިއްޔާ ގުރޫޕްތަކަށް ފޮނުވައި އިޞްލާޙެއް
އޮތްނަމަ ( 01ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން އެސޯސިއެޝަނަށް ފޮނުވަން
އަންގަން ވާނެއެވެ .ގުރޫޕްތަކުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙް ހިމަނައި ޔައުމިއްޔާ
ތައްޔާރުކޮށް ޤައުމީ ސްކައުޓު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ،އެސެންބްލީގައި
ވޯޓަށް އަހައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

.7

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު ފާއިތުވި އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގި
ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން 21
(ތިރީސް)

ދުވަސްކުރިން

މެންބަރު

ގުރޫޕްތަކަށް

ފޮނުވައި

ގުރޫޕްތަކުގެ

އިޞްލާޙް ހިމަނައިގެން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އަހަރީ އެސެންބްލީއަށް
ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު
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.2

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު ފާއިތުވި އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު
ފައިސާ އާއި ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ ހުރި
ރިޕޯޓެއް

ފައިސާގެ

އެކުލަވާލައި

ކައުންސިލުން

ފާސްކޮށް،

އެސެންބްލީ

ފެށުމުގެ މަދުވެގެން ( 21ތިރީސް) ދުވަސްކުރިން މެންބަރު ގުރޫޕްތަކަށް
ފޮނުވައި އަހަރީ އެސެންބްލީއަށް ހުށަހަޅައި ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން
ވާނެއެވެ.
.4

އަހަރީ އެސެންބްލީނަމަ ،ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި
ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އެސެންބްލީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން
ވާނެއެވެ.

.1

ޚާއްޞަ

ޙާލަތުގައި

އެއްގައިވެސް
އިޞްލާޙެއް

ބާއްވާ

އެސެންބްލީ

އެސޯސިއޭޝަންގެ
ވާނަމަ

އެ

ފިޔަވައި
ޤަވާޢިދަށް

ހިންގާ
އިޞްލާޙެއް

ކޮންމެ

އެސެންބްލީ

ގެންނަން

އެސެންބްލީއަށް

ފެންނަ
ހުށަހަޅައި

ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
.0

އެސެންބްލީން

އިންތިޚާބު

ކޮށްފައިވާ

މަޤާމެއްގައި

ހުރި

މެންބަރަކު

އިސްތިއުފާދީ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަޤާމަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު
ކުރުން ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގައިވާގޮތަށް ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރަކު ހުރިނަމަ
އެ މެމްބަރެއް އެ މަޤާމުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
.2

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެސެންބްލީގައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު
އެސޯސިއޭޝަންގެ އަންދާސީ ބަޖެޓް އެސެންބްލީ އަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން
ވާނެއެވެ.

އެސެންބްލީގެ ނިންމުންތައް .00

(ހ)

ތަންފީޒުކުރުން

އެސެންބްލީގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރާނީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ނުވަތަ
ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

އެސެންބްލީން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ނުކުރާނަމަ އެކަން އެންމެ އަވަހަށް
އޮންނަ އެސެންބްލީއަކަށް ހުށަހަޅައި ކައުންސިލް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް މިޤަވާޢިދު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު
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އަށްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން
އެސެންބްލީގެ ހެދުން

.07

(ހ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސްކައުޓް
ކައުންސިލުން ދަޢުވަތު ދީގެން ބައިވެރިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ
އެހެން ހުރިހާ މީހުން ތިބެންވާނީ ސްކައުޓް ޔުނީފޯމުގައި އެ މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ
ގުރޫޕެއްގެ ސްކާފްގައެވެ.

(ށ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެސެންބްލީގައި ތިބެންވާނީ ޤައުމީ
ސްކާފް އަޅައިގެންނެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގެ

އިދާރީ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާމީހުން

އަޅާނީ

ޤައުމީ

ސްކައުޓު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސްކާފެވެ.
އިދާރީ

އިންތިޒާމު .02

(ހ)

އެސެންބްލީގެ ސެކެޓްރީއަކީ އޭރަކު ހުންނަ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އެކެވެ.

ހަމަޖެއްސުން
(ށ)

އެސެންބްލީގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،އެސެންބްލީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ބަލަހައްޓާނީ އެސެންބްލިގެ ސެކެޓްރިއޭޓުންނެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ
ކުރިން

އެކަމަށް

އެކުލަވާލައި

ޓީމެއް

މަސައްކަތް

ފެށުމަކީ

އެސެންބްލީގެ

ސެކެޓްރިއޭޓުގެ މަސައްކަތެކެވެ.
އެސެންބްލީގެ ބަސް

.04

(ހ)

ބައިވެރިންނަށް

.01

(ހ)

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް ގެންދަން ވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ .ނަމަވެސް
ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ މެހްމާނަކު އިނގިރޭސިބަހުން އެސެންބްލީ އާއި މުޚާޠަބު
ކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ފުރުޞަތު

ދިނުމާ

އެސެންބްލީގައި

ބަިއވެރިވާ

ފަރާތްތަކުން

އެސެންބްލީގައި

ޚިޔާލު

ހުށަހެޅުމާއި

މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ހަމަ ހަމަ އުޞޫލަކުން ކުރިން ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އިސްކަންދޭ ގޮތަށެވެ.

ފުރުޞަތަށް އެދުން
(ށ)

އެސެންބްލީގެ ބައިވެރިން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށާއި މަޝްވަރާ ދިނުމަށް ބޭނުންނަމަ
އަތްމައްޗަށް ނަގައި ރިޔާސަތުގައި އެކަމަށް އެދެން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސެންބްލީގައި ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ
އެސެންބްލީގެ އެޖެންޑާގައި އެވަގުތަކު ކުރިޔަށްދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

(ރ)

އެސެންބްލީގެ ބައިވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ވަގުތު
ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .ރިޔާސަތުންދޭ
ވަގުތުގެ އިތުރުން ވަގުތު ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވައި އެސެންބްލީ ކުރިޔަށް
ގެންދަންވެސް ރިޔާސަތަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 01

އެޖެންޑާ އަށް ބަދަލު .00

(ހ)

އެސެންބްލީ ފެށުމާއެކު އެސެންބްލީގެ އެޖެންޑާ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ނުވަތަ

ގެނައުން އަދި ތަރުތީބު

އެސެންބްލީގެ

ބަދަލު ކުރުން

ބައިވެރިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދޭން ވާނެއެވެ.
(ށ)

އެޖެންޑާ

ތަރުތީބަށް

ބަދަލު

ގެންނަން

ބޭނުންވެ

އެސެންބްލީގެ

އެސެންބްލީގެ އެޖެންޑާއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ މެންބަރުންނަށް އެކަން ހުށަހަޅައި
ތާއީދުކޮށް އެސެންބްލީން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

.02

ޑެލިގޭޓް

(ހ)

އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވާ ގުރޫޕްތައް ތަމްސީލު ކުރާ ޑެލިގޭޓުން ކަނޑައަޅައި

ހަމަޖެއްސުމާއި

އެސެންބްލީ ފެށުމުގެ ( 01ދިހައެއް) ދުވަސް ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަން

ޑެލިގޭޓް ބަދަލުކުރުން

ވާނެއެވެ.
(ށ)

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެ ،ގުރޫޕްތަކުން ކަނޑައަޅާ ޑެލިގޭޓް ބަދަލު ކުރާނަމަ އެކަން
އެސެންބްލީ

ފެށުމުގެ

ރަސްމީ

ބަންދު

(ދޭއް)

7

ދުވަސްކުރިން

ލިޔުމަކުން

އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ރޫލްސް

އޮފް .01

(ހ)

ޕްރޮސީޖަރ އުވުން
މާނަކުރުން

މި ޤަވާޢިދު ފާސްވެ ޢާއްމު ކުރުމާއެކު މިހާތަނަށް އެސެންބްލީގައި ޢަމަލުކުރާ ރޫލް
އޮފް ޕްރޮސީޖަރ އުވުނީއެވެ.

.02

(ހ)

އެސެންބްލީ

(ށ)

ހިންގާ ޤަވާޢިދު

(ނ)

މެންބަރު ގުރޫޕްތައް

ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީގެ އެއްވުން.
ދަ

ސްކައުޓް

އެސޯސިއެޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ

ހިންގާ ޤަވާޢިދު ( 01މާރޗް  7102ގައި ފާސްކުރި)
އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިންގާ

ޤަވާޢިދުގެ

01

ވަނަ

މާއްދާގައި ބުނާ މެންބަރުން.

____________________________
ނޯޓް :މިޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ސްކައުޓު ކައުންސިލުން  7102ސެޕްޓެންބަރު  22ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ޤައުމީ ސްކައުޓު އެސެންބްލީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސަފްޙާ 00

