ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދާއިމީ މެންބަރުން ދަފްތަރު ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު
(ހިންގާ ޤަވާޢިދު 15 :ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ )2
ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުމަށް
މިއުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ ހިންގާޤަވާޢިދުގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ދާއިމީ މެންބަރުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން
ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ގެންދިއުމާއި މެންބަރުކަމާގުޅިގެން އުފެދިދާނެ ސުވާލުތަކަށް ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހައްލު ހޯދައިދިނުމެވެ.

ދާއިމީ މެންބަރުން ދަފްތަރު ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ދާއިމީ މެންބަރުން

.2

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނުން.

.3

ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި

.4

(ހ)

ގ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި
މި އުސޫލަކީ ،ހިންގާޤަވާޢިދު ެ
ނކަން ވަކި އުޞޫލެއްގެ
ލހެއްޓުމާގުޅޭ ކަ ް
ނގެ ދަފްތަރު ބެ ެ
ނބަރު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މެ ް
އވާ އުޞޫލެކެވެ.
ށޓަކައި ހަދާފަ ި
ދަށުން ގެންދިއުމަ ް

(ށ)

ބހޭ އުޞޫލު" އެވެ.
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ދާއިމީ މެންބަރުން ދަފްތަރުކުރުމާ ެ

(ހ)

ވޢިދުގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ 3
ދާއިމީ މެންބަރުންނަކީ ހިންގާޤަ ާ
ގ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) ވަނަ ގިންތީގައި ހިމެނޭ
ރން ެ
(ތިނެއް) ގިންތީގެ މެންބަ ު
މެންބަރުންނެވެ.
ށ
އަންނަނިވި ގޮތުން ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް  25އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަ ް

(ށ)

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ދާއިމީ މެންބަރެކެވެ.
.1

އ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސްކައުޓް ގްރޫޕެއްގައި ޔޫތު ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ ި
ޚިދުމަތް ކުރުން.

.2

ނ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ސްކައުޓް ޙަރަކާތުގެ ޢައްޔަ ު
ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުން.

ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނނީ ،މިމާއް ާ
(ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގު ާ
ނނެވެ.
މތްތައް ހިމެނޭ ގޮތު ް
ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޚިދު ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމު
އ ަ
ގ  1ގެ (ށ) ގަ ި
ގ (ށ) ެ
ވނަ މާއްދާ ެ
(ރ) ހިންގާޤަވާޢިދުގެ ަ 15
މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެޑަލްޓް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންވެސް
ކށްފައިވާނަމަ ،ދާއިމީ
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚިދުމަތް ޮ
ކ ް
މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ދ
ދނެކަމަށް ހިންގާޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެފަ ަ
މނި ާ
މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހި ެ
ރންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މެންބަރުންވެސް ދާއިމީ މެންބަ ު
ށޓަކައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޚިދުމަތް
މިއުޞޫލުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ބޭނުމަ ް
މެދުކެނޑިފައިވާ މުއްދަތެއް ނުގުނޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ކުރުން

(ހ)

ފތަރެއް
ލމާތު ހިމެނޭ ދަ ް
ނނަނިވި މަޢު ޫ
މނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަ ް
އ ހި ެ
ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަ ި
އވެ.
އެސޯސިއޭޝަނުން ބަލަހައްޓާނެ ެ
ނ
 .1ނަ ް
 .2އުފަން ތާރީޚު
 .3ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  /ދާއިމީ މެންބަރުން ދަފްތަރު ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

ސަފްޙާ 2

 .4ޚިދުމަތް ކުރަން ފެށި ތާރީޚު
5

ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާނަމަ ،މެދުކެނޑުނު މުއްދަތު

 .6ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާނަމަ ،އަލުން ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި ތާރީޚު
ދއްކާފައިވާ އަހަރު.
 .7އެންމެ ފަހުން މެންބަރޝިޕްފީ ަ
ތ
ނ ޯ
 .8މެންބަރޝިޕް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫ ް
(ށ)

ދހަމަކޮށް މީލާދީކޮންމެ
ނންތައް އަ ާ
ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ަ
މއް އިތުރު ކުރެވޭނަމަ
ފތަރަށް ނަ ެ
ނވާނެއެވެ .އަދި ،ދަ ް
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޢާއްމުކުރަ ް
ގން
އެހިނދުންފެށި ެ

ށ
އެފަރާތަކަ ް

ދާއިމީ

މެންބަރުކަން

ދިންކަން

ސްކައުޓް

އެސޯސިއޭޝަނުން ޢާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ށއިރު ،އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮތް ދާއިމީ މެންބަރުންގެ
(ނ) މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަ ާ
ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ
އ،
ފރާތްތަކެއްގެ ނަންތަ ް
އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްވާނަމަ އެ ަ
ރގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ހަދާ ދަފްތަ ު
ދހަމަކުރުމަށްޓަކައި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ދޭ ދިގު
ފތަރު އަ ާ
(ރ) ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ދަ ް
މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި އުޞޫލުގެ 3ވަނަ މާއްދާގައި
ށފައިވާ ފަރާތްތައް ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ލިސްޓްގައި
ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޚިދުމަތްކޮ ް
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނ
ނގެ ގިންތީގައި ހިމެ ޭ
ނބަރު ް
ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެއީ ،ދާއިމީ މެ ް
އ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ ސޮއިކޮށްދޫކުރެވޭނެއެވެ.
މެންބަރެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެ ް

(ޅ)

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް
މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނުން
ޢާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.

ދާއިމީ މެންބަރުކަމަށް އެދި
ހުށަހެޅުން.

.5

(ހ)

ހިންގާޤަވާޢިދުގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން
މ
އޞޫލުގެ ދަށުން ދާއި ީ
ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،މި ު
މެންބަރުންގެ

ނތީގައި
ގި ް

މނުމަށް
ހި ެ

އެދި

ލިޔުމުން

ހޅިދާނެއެވެ.
ހށަ ެ
ު

މިގޮތުން

މތާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
.1

ނަން އަދި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

.2

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ލިޔުން( ،ޚިދުމަތްކުރި ސްކައުޓް ގްރޫޕް ނުވަތަ
އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ)

(ށ)

.3

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ދެ ރެފްރީއެއް

.4

ތ
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑިފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަ ު

.5

އަލުން ޚިދުމަތް ކުރަން ފެށި ތާރީޚު
ނ މަޝްވަރާކޮށް
ނކާމެދު ،އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމީޓީ ް
މިފަދައިން ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަ ަ
ނިންމާ ގޮތެއް ،ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމީޓީއަށް އެނގުމުން ،އެފަރާތެއްގެ
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މެންބަރޝިޕާމެދު

ނ
އެކޮމީޓީ ް

ގޮތެއް

ނިންމައި

މން
އެނިން ު

އެފަރާތަކަށް

އަންގާނެއެވެ.
މެންބަރޝިޕް ފީ ދެއްކުން

6

ދަފްތަރުން ނަން އުނިކުރުން

.7

މިއުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް

.8

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު

.9

(ހ)

ހ
ފރާތަކުން ދައްކަންޖެ ޭ
ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު ،އެ ަ
މންބަރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ނދާހާ ހިނދަކު ދާއިމީ ެ
ގ ް
މެންބަރޝިޕް ފީ ދައްކަމުން ެ

(ށ)

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މެންބަރޝިޕް ފީ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ
މެންބަރޝިޕް

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި

އަލުން މެންބަރޝިޕް ފެށޭނީ،

ނނެވެ.
މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކަން ފެށުމު ް
(ނ) ދާއިމީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
މެންބަރޝިޕް ފީ ދައްކަމުން ދިއަނަމަވެސް ،ހިންގާޤަވާޢިދުގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 2
ގ އެވޯޑު ދިނުމަށްޓަކައި
ތ ކުރަމުން ނުދާނަމަ ،ޚިދުމަތު ެ
ގައި ބަޔާންކުރާފަދައިން ޚިދުމަ ް
އެ މުއްދަތެއް ނުގުނޭނެއެވެ.
ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަ ނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނަމަ ،އެކަމެއް
ނކުރަން ފެންނަނަމަ ސްކައުޓް
އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމިޓީން ބަލައި ،އެފަރާތެއްގެ ނަން ދަފްތަރުން އު ި
ގ މަތީން ،އެފަރާތެއްގެ ނަން
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމީޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއް ެ
ދަފްތަރުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ދިމާވުން

ތކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ނބަރުކަމާގުޅޭ ގޮތުން ،މިއުޞޫލުގައި ނެ ް
ދާއިމީ މެންބަރުންގެ މެ ް
ޙައްލުކުރާނީ ،އެޑަލްޓް ސަޕޯޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ،ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.
ގއި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
ނންމާ ނިންމުން ،ބައްދަލުވުމު ަ
ި
މިގޮތުގެ މަތީން ،ކޮމިޓީން
ސޮޔާއިއެކު ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރަންފެށުން

ނ
ނސިލުން ފާސްކުރާ ދުވަހު ް
ނ މިއުޞޫލު ސްކައުޓް ކައު ް
ލ ކުރަންފަށާ ީ
މިއުޞޫލަށް ޢަމަ ު
ފެށިގެންނެވެ.

މިއުޞޫލުވަނީ 2021 ،ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވިފައެވެ.
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