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ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަވަނަންސް ކޯޑް
ޤޞަދު:
ވޝަން އަދި މަ ް
 (1ސޮސައިޓީގެ މިޝަންި ،
ދ
ސސައިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ އެސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ އިޤްތިޞާދީ އަ ި
ޮ
އ ކޯޕަރޭޓިވް
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ވ
ޓ ް
ޓގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކޯޕަރޭ ި
ޮ
ސސައި ީ
ރއެރުވުމަށްޓަކައި ކޯޕަރޭޓިވް
އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު ކު ި
އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ނނަންވާނެއެވެ .ސޮސައިޓީގެ
ޤޞަދެއް އޮ ް
ނ އަދި މަ ް
ސސައިޓީއެއްގެ ވިޝަން ،މިޝަ ް
ރވޭ ކޮންމެ ޮ
ކ ެ
ރަޖިސްޓަރީ ު
ހއްޓައި
ވިޝަން އާއި މިޝަން އަދި މަޤްޞަދުތައް ވާންވާނީ އެސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ދަމަ ަ
އ ކަމުގައެވެ.
ހދިފައިވާ ވިޝަން ،މިޝަން އަދި މަޤްޞަދުތަކެ ް
އރުވުމަށް ެ
ކުރި ެ
 -2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ނ
ހ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާ ް
ޓވް ސޮސައިޓީއާބެ ޭ
ކޕަރޭ ި
ހިންގާކޮމިޓީގެ އެއްމެ މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޯ
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ މައިގަޑު އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ވެގެންވާ ކޯޕަ ޭ
ގ
ޓވް ސޮސައިޓީއެއް ެ
ނ އެ ކޯޕަރޭ ި
ކރުމެވެ.
މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ު
ނތައްތައް
މޓީން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަ ް
 -3ހިންގާ ކޮ ި
ދ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ވިޝަން އާއި މިޝަން އަދި މަޤްޞަ ާ
ހ( ކޯ ަ
ރމަށް ސަމާލުވުން.
ކ ު
އެއްގޮތަށް މަސަކަތް ު
އ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ެ
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެ ކޯ ަ
ށ( ކޯޕަ ޭ
އ
ގ ި
ސޮސައިޓީގެ ވިޝަން ،މިޝަން ،މަޤްޞަދު އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ސޮސައިޓީ ހިން ަ
ރން.
ކ ު
ކރެވޭތޯ މަސައްކަތް ު
ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ު
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ދެނެގަތުން.
ނ( ކޮންމެ ކޯ ަ
ގ
މީގެއިތުރުން ސޮސައިޓީ ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތައް )ސްޓޭންޑަޑްތައް( ދެނެގަތުމާއި ސޮސައިޓީ ެ
ށ
ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ސޮސައިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި ސޮސައިޓީގެ މިޝަން އާއި ވިޝަން އާ އެއްގޮތަ ް
ރޔަށް ގެންދިއުން.
ކު ި
ށ
ރ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތާއި ޢަމަލުތައް ސޮސައިޓީއަށް އެންމެ ފައިދާ ވާގޮތަ ް
ބެހެއްޓުން.
އ
ކމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުން ބައެ ް
ގ ޮ
ބ( ހިންގާ ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީތައް އުފައްދައި އެ ސަބް ކޮމިޓީތަކާ ،ހިން ާ
ޙަވާލުކުރާނަމަ އެކަން ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި އޮތުން.
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ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާ ޢާންމު ޤަވާޢިދާއި ،އެ
ޓގެ ބައްދަލުވުންތައް ކޯ ަ
ޅ( ހިންގާކޮމި ީ
ވ
ކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރު ާ
ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވައި ،ހިންގާ ޮ
އ
ގ އެޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާގަ ި
މެންބަރުންގެ ނަންތަކާއި ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އެ ސޮސައިޓީއެއް ެ
ބަޔާންކުރުން.
ހ
ރ ާ
ހ މެންބަރުން ހިންގާކޮމިޓީގެ ހު ި
ހރި ާ
ރވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ު
ކ( މަޖުބޫރު ޢުޒުރެއް މެދުވެ ި
ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުވުން.
މންބަރުން ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު އަދި
އ( ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ެ
މ
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޢާންމު ޤަވާޢިދު ދަސްކޮށް އެޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޢާން ު
ސއިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.
ޤަވާޢިދާއި ސޮ ަ
ރ
ހ ީ
އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ކޮންމެ މެންބަރަކު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި ސޮސައިޓީގެ އަ ަ
ތބުން.
ޢާންމު ޖަލްސާއިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުވެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދެމި ި
ކރެވޭ
ބއްދަލުވުންތަކެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓައި ،ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފާސް ު
ވ( ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ަ
ކަންތައްތަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީން ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުން.
 -4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް
ވކި މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ސޮސައިޓީގެ
ކމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ވަކި ަ
ހ( ހިންގާ ޮ
ގ ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ ސޮސައިޓީން
މަޞްލަޙަތާއި ކުރިމަގަށް ބުރޫ ނާރާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ .ވަކި ަ
ޔކު ސޮސައިޓީ ެ
ބ ަ
ކރުމަށް ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެއެވެ.
ކުރާ ކަންތައްތަކައް ނޭދެވޭ ނުފޫޒާއި ބާރު ފޯރުވައި ،ކޮންޓްރޯލް ު
ކތްތަކަށް މަގު ފަހިވާނޭ ފަދައިން ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީއަށް
ކތާއި ހިންގާ ޙަރަ ާ
ށ( ސޮސައިޓީން ކުރާ މަސައް ަ
މހުން އެމަޤާމު ތަކަށް ހޮވުމަށް
ހޮވާ މެންބަރުންގެ ޢިލްމީ ހުނަރަށާއި ފެންވަރަށް ބަލައި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ީ
ސަމާލުކަމެއް ދިނުން.
އކުން ޢިލްމު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް
ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ވަކި ދާއިރާ ަ
ސއިޓީގެ
އޓީގެ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާ އާ ތައާރަޟް ނުވާނެ ފަދައިން ،ސޮ ަ
ޕރޭޓިވް ސޮސަ ި
ނެތްނަމަ ،ކޯ ަ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޤާބިލު ފަރާތްތައް ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެކޮމިޓީގައި
ހިމެނުމަކީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ނ
ވކި މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާ ީ
މންބަރުންނާއި ވަކި ަ
ރހާ ެ
ނ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ހު ި
ސޮސައިޓީގެ މަޤްޞަދާއި ލަ ނޑުދަނޑި ޙާޞިލުވާގޮތަށެވެ.
 -5ސޮސައިޓީ ހިންގާ އެންމެ އިސްފަރާތް
ޓގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެވެ .އާންމު ޖަލްސާއިން އަންގާ
ސޮސައިޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސޮސައި ީ
މންއެވެ .ސޮސައިޓީގެ
ގޮތެއްގެމަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސް މީހަކީ ޗެއަރ ަ
ރ
ހ ި
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ު
ކ ޗެއަރމަންގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
މޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތްތައް ބެހުމަ ީ
މިންވަރަކަށްބަލައި ހިންގާކޮ ި

2

ހިންގާކޮމިޓީގެ

ސޮސައިޓީގެ

މެންބަރުން

ކުރުމާއި

އިންތިޚާބު

ކޮމިޓީ

މަޞްޢޫލިއްޔަތުތައް

މެންބަރުންގެ

ކށް ސޮސައިޓީއަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒު ނުހިންގޭނެ ގޮތަށް
ށ ނުވަތަ ވަކި މެންބަރުން ތަކަ ަ
ކަ ނޑައެޅުމުގައި ވަކިމެންބަރަކަ ް
ސޮސައިޓީގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން:
ހ(

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

މަޞްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކަ ނޑައަޅައި

މަޞްޢޫލިއްޔަތުތައް

ޒިންމާ،

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ކރަން
ބަޔާން ު

ގ
ސޮސައިޓީއެއް ެ

ހިންގާ

ޖެހޭނެއެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި

ހިންގާ
ލިޔެވި

ގ
ކޮމިޓީ ެ
ބަޔާންވެފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ށ( ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ވާންވާނީ ކަމަށް ޤާބިލު އަދި ސޮސައިޓީ ހިންގާ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމުގައެވެ.
ނވ ާ
ކރާ އަދި އެންމެންގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެ ް
މންބަރުން އިތުބާރު ު
ޗެއަރމަން ވާންވާނީ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ ެ
މީހެއްކަމުގައެވެ .އަދި ޗެއަރމަންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށެވެ.
ނ( ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ހައިޞިއްޔަތުން ،ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް،
ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
ގ
އ މެންބަރެއްގެ ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިގެންވާ މިންވަރަކުން ސޮސައިޓީ ެ
ޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސްެ ،
ރ( ހިންގާކޮމި ީ
ރވުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތައް ކުރިއެ ު
 -6ސޮސައިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންހުރުން
ށ
ސޮސައިޓީއާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީއަށް ލިބޭގޮތަ ް
ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

މި

މަޢުލޫމާތު

ލިބޭނެ

އިންތިޒާ ު
މ

ކ
ހަމަޖެއްސުމަ ީ

ޗެއަރމަންއާއި

ހިންގާ

ގ
ކމިޓީ ެ
ޮ

މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
އ
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކަ ި
ހ( ހިންގާކޮމިޓީން ނަގަންޖެހޭ މަޞްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ު
ޓއަށް ލިބެންޖެހޭނެއެވެ.
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިންގާކޮމި ީ
ލ
ރޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެ  6މަހަކުން އެ ސޮސައިޓީއެއްގެ ފައިނޭންޝަ ް
ށ( ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކު ި
ގ
ޖޓް ފޯކާސްޓެއް ހެދެންއޮތްނަމަ އެ ބަޖެޓް ފޯކާސްޓް އަދި ބަޖެޓު ެ
ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހަދައި 6 ،މަސްދުވަހުގެ ބަ ެ
ފައިނަލް

ރިޒަލްޓް،

ހިންގާކޮމިޓީގެ

ނނަށް
މެންބަރު ް

ލިބޭނެ

އިންތިޒާމު

ހިންގާކޮމިޓީގެ

ޗެއަރމަން

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ޓރީއާއި އޭނާގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެ ަ
 -7ކޯ ަ
ގ
ކރެޓަރީގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތުތަކު ެ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ސެކްރެޓަރީއަކު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .ސެ ް
ކޮންމެ ކޯ ަ
ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ފޮނުވުމާއި ،ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި،
ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ
ރޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދިފައިވާ ޢާންމު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި،
ޤަވާއިދާއި ކޯ ަ
ޕ ޭ
ޓން ހިމެނެއެވެ.
ހވުމާއި މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއް ު
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެ ީ

3

ގ
ޓރީ ެ
ހންގާ ކޮމިޓީން އަންގާ ކަންތައްތަކާއި ،ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެ ަ
މީގެ އިތުރުން ި
ރޓަރީގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު ތަކެވެ .އަދި ސޮސައިޓީގެ
ެ
ކށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
ސކް ެ
މަޞްޢޫލިއްޔަތު ކަމަށް ބާޔާން ޮ
ރގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ކރެޓަ ީ
ވމަކީ ސެ ް
ޖަލްސާތަކަށް ސޮސައިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޙާޟިރު ު
 -8ސޮސައިޓީގެ މަޞްލަޙަތު
ސޮސައިޓީގެ

މަޞްލަޙަތު

ނުގެއްލޭނެ

ފަދައިން

ޓގެ
ސޮސައި ީ

ނނާއި
މެންބަރު ް

ސޮސައިޓީގެ

ހިންގާކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން:
ނ
ހ( ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ދެމެދު މަޞްލަޙަތު ނުގެއްލޭނެ ފަދައި ް
ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
އޓީގެ މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ނިންމުމެއްކަމަށް
ށ( ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމާއިރު އެނިންމުމަކީ ސޮސަ ި
ހިންގާކޮމިޓީއަށް

ފެންނަނަމަ،

އަދި

ސސައިޓީގެ
ޮ

އެނިންމުމަކީ

މެންބަރެއްގެ

ސަބަބުން

ކމެދާނެ
ނު ު

ދނުމުން އެއްކިބާވުން
މަޞްލަޙަތެއްކަމަށް ވާނަމަ ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ި
އއްބަސްވުމަކުން ވަކިވުން.
ނުވަތަ ވެވޭ ެ
ހކަމެއް ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި އޮތުން.
ގކޮމިޓީން ނިންމާ ހުރި ާ
މކާއި ،ހިން ާ
ނ( ސޮސައިޓީން ނިންމާ ހުރިހާ ކަ ަ
ރމުގައި ،ހިންގާކޮމިޓީގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ ރައްޓެހިން ނުވަތަ
ރ( ސޮސައިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން ކު ު
ގ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއް ޢައްޔަން ކުރާނަމަ ،އެކަން އެންމެންނަށް ފެންނަގޮތަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާ ވިޔަފާރީ ެ
ލިޔެވި ސޮސައިޓީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 -9ސޮސައިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ އަދި މެންބަރުންގެ މުސާރަ
ސރައާއި އެލަވަންސް ދޭނަމަ ،ދެވޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް
ކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މު ާ
ހ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޮ
ދ
ލިޔެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ސޮސައިޓީގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ .އަ ި
ރން ޖެހޭނެއެވެ.
ކ ަ
ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބަޔާން ު
ކ
ށ( ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ ނޑައަޅާނަމަ ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަ ު
އއި އެލަވަންސް ކަ ނޑައަޅައިގެން ނުވާ ެ
އެމެންބަރަކު އަމިއްލައަށް އެމެންބަރެއްގެ މުސާރަ ާ
ނއެވެ.
ނ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ ނޑައަޅާނީ ހިންގާކޮމިޓީންނެވެ.
އޓީގެ
ކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށްދޭން ކަ ނޑައަޅާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ،ސޮސަ ި
ރ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޮ
ކރަން ޖެހޭނެއެވެ.
މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ު
އކަތާއި،
ކރާ މަސަ ް
ބ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީ ެ
އގެ ޒިންމާއާއިު ،
ގ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދިނުމުގައި އެމެންބަރެ ް
ލިބިފައިވާ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާއަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
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އ
ރއެރުން ދިނުމުގަ ި
ކމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކު ި
ޅ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޮ
ލ
އރުން ދިނުމަށް ކަޑނައެޅިފައިވާ އުޞޫ ު
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސަށް ބަލައި ،މުސާ ަ
ރއިގެ ކުރި ެ
ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރ
ކ( ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ ނޑައަޅާނީ ހިންގާކޮމިޓީންނެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާ ަ
ކރަން ޖެހޭނެއެވެ.
މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ު
އ
އ( ޢާންމު އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ ި
ރ
ކމިޓީއަށް ތަޖުރިބާ ހު ި
ބއެއްކަމަށް ވިޔަސް ،ހިންގާ ޮ
ކރާ ަ
ސސައިޓީގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ު
ޮ
ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ
ރަނ ަ
ށ
ވމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަ ް
ގޅު މީހުން ޝައުޤުވެރި ކުރު ު
ހ
ރ ާ
ހ ި
މށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ު
ކރު ަ
ޓ ހިންގުން ހަރުދަނާ ު
ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ސޮސައި ީ
މެންބަރުން ދެކެންވާނެއެވެ.
ގ
ނސް ދިނުމުގައި ސޮސައިޓީ ެ
ވ( ސޮސައިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަ ް
ގ
ޕލޭނާއި ،ސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓިވްސްއަށް ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ެ
ސްޓްރެޓެޖިކް ް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާ ި
ސއިޓީގެ ވިޔަފާރިއާ ތަޢާރަޟް ނުވާނެ ފަދައިން )ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް
އ ،ސޮ ަ
ހއްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނުއުފެދޭނެ ގޮތަކަށް( ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރިޔާއި މަސައްކަތް ދަމަ ަ
ކރުން.
 -10ސޮސައިޓީ އޯޑިޓް ކުރުމާއި ސޮސައިޓީގެ ހިސާބު ތައްޔާރު ު
ހ(

ކޮންމެ

ޕރޭޓިވް
ކޯ ަ

ސޮސައިޓީއެއްގެ

ހިސާބުތައް

ރަގަޅަށް

ލިޔެ

ބަލަހައްޓަން

ޖެހޭނެއެވެ.

ގ
މިކަމު ެ

މަޞްޢޫލިއްޔަތު ހިންގާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ .ސޮސައިޓީ އޯޑިޓް ކުރަންވާނީ ރެޖިސްޓްރާރ
ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.
ށ( ސޮސައިޓީގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވެމުންދަނީ ސޮސައިޓީއަށާއި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ފައިދާއަށާއި
އ
ސސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ ި
ޮ
ގ ޤަވާޢިދާއި ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީގެ ހިން ާ
ތައާރަޟް ނުވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުމަ ީ
ކ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ށ
ކ ް
ރ ޮ
ރ ހިސާބު ތައްޔާ ު
ރ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެއަހަރެއްގެ އަހަ ީ
ނ( ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަ ީ
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށައަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރ( ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިސާބުތައް ވާންވާނީ އެ ސޮސައިޓީއެއްގެ މާލީ ޙާލަތު ރަގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ
ކކަށެވެ.
ހިސާބުތަ ަ
 -11ސޮސައިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
ސޮސައިޓީގެ

މަސައްކަތާއި

ސޮސައިޓީގެ

މާލީ

ހިސާބުގެ

އިންޓަރނަލް

އޯޑިޓް

ކޮންމެ

ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ސޮސައިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސޮސައިޓީގެ ޓްރެޜަރަރ އެވެ.
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ސޮސައިޓީއަކުން

ލ
ހ( އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ސޮސައިޓީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރާގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު އެކްސްޓަރނަ ް
ލ
އޯޑިޓްގައި ކަމެއް އުނިވެފައިވާނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެކަން އެންގުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަ ް
އޯޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށް އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އ
ރންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
ކށް ރަގަޅު ކު ަ
ށ( ސޮސައިޓީގައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ،މޮނިޓަރ ޮ
ކންހިނގާ ދިޔަގޮތް އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ށަ ،
ރަނގަޅުކޮ ް
ނ( އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާނީ ޗެއަރމަންއަށެވެ .ނުވަތަ ސޮސައިޓީގައި އޯޑިޓް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމު
ވެފައިވާނަމަ ،އެކޮމިޓީއަކަށެވެ.
ރ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީން އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލައި އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި
ހންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.
ކށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ ި
ކުރުމަށް ބަޔާން ޮ
 -12އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް
ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް
ގ
ނޓްރޯލް ނިޒާމެއްގެ ބޭނުމަކީ ސޮސައިޓީ ެ
ސޮސައިޓީގައި އިންތިޒާމް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ އިންޓަރނަލް ކޮ ް
ގ
ރކަން ލިބޭނެފަދައިން ސޮސައިޓީ ެ
ތ ި
ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތާއި ސޮސައިޓީގެ އެސެޓްސްތަކަށް ރައްކާ ެ
ވ.
ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މަގުފަހި ކުރުވުމެ ެ
ރންވާނެއެވެ.
ކ އެއްފަހަރު ރިވިއު ކު ަ
ހ( ސޮސައިޓީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް އަހަރަ ު
ގތުން
ރދަނާ ކުރުމުގެ ޮ
ރ ރިޕޯޓުގައި އެސޮސައިޓީއެއްގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަ ު
ށ( ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަ ީ
ހިންގާ ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 -13ސޮސައިޓީގެ ރައުސުމާލު ،އެސެޓްސް އަދި ފަންޑު
ރންވާނީ ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި
ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ ރައުސުމާލު ،އެސެޓްސް އަދި ފަންޑު ބޭނުން ކު ަ
އރުވުމަށާއި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
ކުރި ެ
ހ( ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގައި އެސޮސައިޓީއެއްގެ އެސެޓްސްތައް ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަ ނޑައެޅިފައި އޮންނަން
ޖެހޭނެއެވެ.
ކ
މ ީ
ށ( ސޮސައިޓީ ހިންގަމުން ގެންދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދު ކަ ނޑާ ފައިދާވަނިވި ގޮތެއްގެ މަތިންތޯ ބެލު ަ
ކވެ .ސޮސައިޓީގައި އެކަށީގެން ާ
ސއިޓީއެއްގެ ދަރަނި
ސ ަ
ޮ
ވ ލިކުއިޑިޓީ ހުރުމާއި،
ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތެ ެ
ގ
ބޮޑުވެގެންގޮސް އެސޮސައިޓީއަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭވަރަށް އެދަރަނި ބޮޑުވެގެން ދިޔަނުދީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ސޮސައިޓީ ެ
މަޞްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ނ( ސޮސައިޓީއަށް ފަންޑު ހޯދާ ގޮތާއި ،ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ފަންޑު ހޯދާ ގޮތާއި ،ފަންޑު
ބޭނުންކުރާނެގޮތް ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނކޮށް ،ހިންގާކޮމިޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ ޢާންމު
ސޮސައިޓީން އިތުރު ފަންޑު ހޯދާނަމަ ،ފަންޑު ހޯދާ ސަބަބު ބަޔާ ް
އ
ނ ކުރާނެގޮތާ ި
ރންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ފަންޑު ބޭނު ް
ރހާ މެންބަ ު
ޖަލްސާއެއްގައި ހު ި
ނއެވެ.
އެފަންޑު އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ހާމަ ކުރަންވާ ެ
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 -14ސޮސައިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ
ނ
ސޓްމަންޓްތައް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ެ
ފރިއާއި ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމަށާއި ،އިންވެ ް
ސޮސައިޓީން ކުރާ އެކި ވިޔަ ާ
ފއި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ސޮސައިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ ބަޔާންވެ ަ
 -15ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުން
އ
ހ( ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ ،ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާ ި
ކމެއް ،ސޮސައިޓީން،
ދކުރާ ަ
ފަންޑު ހޯދާ ސަބަބާއި އެފައިސާ އާއި ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަން ޤަޞް ު
ފައިސާއާއި ފަންޑު ދޭފަރާތަށް ހާމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ކރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ކމިޓީއަށް އެކަން ހުށަހަޅައި ފާސް ު
ށ( ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުމުގެކުރިން ހިންގާ ޮ
ނނަށް
ޞ ގޮތުންކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރު ް
އަދި ހިންގާކޮމިޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ ޚާއް ަ
އެކަން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
ނ
ނ( ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދާނެ އުޞޫލު އެ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާ ް
ކުރަންވާނެއެވެ.
އ
ރ( ސޮސައިޓީގެ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދާނަމަ ،އެފަރާތެ ް
ކަ ނޑައެޅުމާއި އެފަރާތާ ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުމަށް ޙަވާލުކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
އަދި ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދުމަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ށ
ބ( ސޮސައިޓީއަށް ފައިސާއާއި ފަންޑު ހޯދަނީ ސޮސައިޓީން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންނަމަ ،ސޮސައިޓީއަ ް
ފައިސާއާއި ފަންޑުދޭ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ
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ހ( ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ހޯދާ ފައިސާއަށް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ށ( ސޮސައިޓީން ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ،އެފައިސާ ބޭނުން
ކުރެވުނުގޮތް އެސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ބަލަހައްޓަން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.
ގ
ނ( ސޮސައިޓީއަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ފައިސާ ދިންފަރާތާއި ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުން އަން ާ
ދ
އ ަ
ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އެފައިސާ ބޭނުން ކުރާނަމަ ފައިސާބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ހު ް
ހޯދަން ެ
ޖހޭނެއެވެ.
ކރުން
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ހނެއެވެ.
ރހާ ފަރާތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެ ޭ
ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބެންޖެހޭ ހު ި
ސޮސައިޓީގެ

ނނަށާއި
މެންބަރު ް

މށްއެދޭ
ކ ަ
މެންބަރު ަ

ފަރާތްތަކަށާއި

ސޮސައިޓީއާ

ގުޅުންހުރި

ފަރާތްތަކާއި

ނ
ސޮސައިޓީއަށް ލޯނުގެގޮތުގައާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ފައިސާ ދޭފަރާތްތަކަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭ ް
ޖެހޭނެއެވެ.
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ރޕޯޓް.
ހ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި ،ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި އަހަރީ ި
އޓީއަށް
ސސަ ި
ޮ
މންބަރެއްގެ ޙިއްޞާ،
އ ެ
ރކު ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވާއިރު ެ
ށ( ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއްގެ މެންބަ ަ
ނަގާނަމަ ،ޙިއްޞާގެ ފައިސާއަށް ލިބޭނެ ޢަދަދާއި ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޢަދަދު ގޮތުގައި މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ
މިންވަރު.
ގ އަގަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަށް
އރު އެމެންބަރަކު ޙިއްޞާ ެ
ރކު ސޮސައިޓީން ވަކި ކުރާ ި
ނ( ސޮސައިޓީގެ މެންބަ ަ
ހަދާނެ ގޮތް.
ރ( ސޮސައިޓީ އުވާލާ ހިނދު މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލު.
ރ
ގ ރަޖިސްޓަ ީ
ސބާއި މެންބަރުންގެ ލިސްޓް ،އެ ސޮސައިޓީއެއް ެ
ހ ާ
ސއިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ ި
ސޮ ަ
ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުގައި ބެލެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހިންގާކޮމިޓީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 - 18ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުން
ރ
ޓވް ސޮސައިޓީން ކު ާ
އކަމާއި ކޯޕަރޭ ި
ޓވް ސޮސައިޓީއަކީ ކޮބަ ި
ރންނަށް ކޯޕަރޭ ި
ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަ ު
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ
މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޯ ަ
ގ
ގކޮމިޓީ ެ
މައިގަ ނޑު އުޞޫލުތަކާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޢާންމު ޤަވާޢިދު އުނގަންނައި ދިނުމަކީ ހިން ާ
ރންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
ހުރިހާ މެންބަ ު
 -19ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން
މި ގަވަނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ  01ސެޕްޓެމްބަރ  2010އިން ފެށިގެންނެވެ.
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