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 އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ބޯޑް ކްރިކެޓް 

 
 .ގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ( .އެމް.ބީ.ސީ)މި ގަވާއިދަކީ، ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް  .1 އި ނަން ތަޢާރުފާ

 .ސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެޔާނީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްމިގަވާއިދަށް ކި
 

އޮފް  ބޯޑްކްރިކެޓް 
 މޯލްޑިްވސް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ) 2003/1އަކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޯޑްކްރިކެޓް  (ހ) .2
އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަިތން މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ( ޤާނޫނު

ދަޢްވާކުރުމާއި، ދަޢްވާ ލިބިގަުތމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުުފލޭ މުދާ، ޤާޫނުނ 
މަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ދެމިގެންވާގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި، ހުއްދަކުރާގޮތުގެ 

މެންބަރުންނާ ވަކިްނ، ޤާނޫީނގޮތުން އުފެދިފައިާވ  ،މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
 .އަމިއްލަ ޝަޚުޞެކެވެ

 
މީގެފަހުން . އެވެ "އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޯޑްކްރިކެޓް "ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ، ބޯޑުމި  (ށ)  

ނީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މިނަމުން އިޝާރާތްކުރެވޭ“ .އެމް.ބީ.ސީ” އިދުގައިމިގަވާ
 .މޯލްޑިވްސްއަށެވެ

 
ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  ބޯޑުންޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި،  ބޯޑުމި  (ނ)  

 .މިނަމެވެ  “މޯލްޑިވްސް ކްރިކެޓް”ބޭނުންކުރާީނ، 
 

ެގ . އެމް.ބީ.ސީ ،ކަންތައްތައް ހިންގަންވާނީ ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގެ އެންމެހާ. އެމް.ބީ.ސީ .3 ގެ ވެިލއުސް . ެއމް.ބީ.ސީ
 .ވެލިއުސް އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 
ނޑިއަށް މަސައްކަތްކުރުން (ހ)   ނޑުދަ  .ލަ

 
 .ވަގުތުގައި ކަންކުރުން (ށ)  

 
 .އިތުބާރު އުފެއްދުން (ނ)  

 
 .ޅާލުންއެކަކުއަނުކަކާ އަ (ރ)  
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 .ގެ މުއައްސިސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖްލީހެވެ. އެމް.ބީ.ސީ .4 މުައއްިސސް 

 
އިދާރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އެމް.ބީ.ސީ .5 އިާދރާ 

ނޑައަޅާ ތަނެކެވެ  .ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަ
 

 :ސަދުތަކަކީޤުގެ މަ .އެމް.ބީ.ސީ .6 ދުަތއް ސަޤު މަ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ، ކްރިކެޓަކީ ޒުވާނުންނާިއ  (ހ)  
ކަމަށް  ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ުކޅިވަރެއްދިވެހި

އްތަކަކީ ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދައި، ބަލައި، އެކަންތަ
ކަމެއްކަމަށް  އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ތަޢާރަޟްވާ

އަށް އެވަގުތަކު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގަިއ . އެމް.ބީ.ނުވަނީނަމަ، އަދި އެކަމަކީ، ސީ
 .ކުރުން ކަމެއްކަމަށް ވަނީނަމަ، އެފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ

 
ގައި ކްރިކެޓާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުެގ ގޮތުން އެކަމަްށ ދިވެހިންގެ މެދު (ށ)  

ބޭނުންވާ މަްޢލޫމާތާއި ތަމްީރނު ދިނުމާއި، ކްރިކެޓުގެ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުގެމަތިްނ، 
ކްރިކެޓް ކުޅުމަށް ޚިޔާލުދީ ކްރިކެޓް ކުރިއަރުވައި އިންތިޒާމުކޮށް ދަމަހައްޓައި، 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދިވެހިއްޞަކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚާ
 .ސްކޫލް ކުދިންނަށް ކްރިކެޓާބެހޭ މަޢްލޫމާތާއި ތަމްރީނުދިުނން

 
މި ކުޅިަވރު ކުރިއެރުވުމަށް ، ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ނ)  

އް އުސޫލުތަވާ ބޭނުންުފރިހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް  އެންމެ ކަންކުރަންޖެހޭ ކަން
މަގުތައް ޢަަމލުުކރެވޭނެ  އި އެއްގޮތަށްއެފަދަ އުސޫލުތަކާކަންޑައަޅައި 
 .ތަނަވަސްކުރުން

 
ޤައުމީ  ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކުުޅންތެރިންނަށް (ރ)  

ތެއްގެ މަތިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްަތކުގައި ބައިވެރިވެ ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ގޮއަދި 
ނޑައެޅުމާ އި، އެގޮތްތަކުގެ މަތިން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުދޭނެ ގޮތްތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި،
 .ތުތައް ހޯދައިިދނުން ޞަފުރުބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި މުބާރާްތތަކުން 

 
ްނ މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައިކުޅޭ ކުޅިވަރު (ބ)  

ފަދަ " ޕާރފޯމަންސް އެންހޭންސިން ޑްރަގްސް"، ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި
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ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭުނންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ނަހަމަގޮތުގައި 
 .އެޅެންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޮގތުން 

 
ކުރިއަރުވައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އަިދ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް (ޅ)  

ތަކާއި، ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަްށ ޖަމާޢަތް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި،ކްލަބް
 .އް ކުރުންއިން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެ.އެމް.ބީ.ސީ
 

 .7 ގެ ލޯގޯ  .ެއމް.ބީ.ސީ

 
 

 .8 ިދދަ ގެ  .ެއމް.ބީ.ސީ

 
 

-އެއީ، އެކްސް. ބާވަތުގެ ެމންަބރުންނެވެ( ފަހެއް) 5ގައި ހިމެނިގެންވަީނ، .އެމް.ބީ.ސީ .9 ގެ މެންަބރުން .ެއމް.ބީ.ސީ
ޓް އޮފިޝިއޯ މެންބަރުންނާއި، ފުިރހަމަ މެންބަރުންނާއި، ފަރުދީ ެމންބަރުންނާިއ، އެސޯސިއޭ

 .މެންބަރުންނާިއ، ޝަރަފުވެރި މެންބަރުންނެވެ
 

އޮފިޝިއޯ -އެކްސް 
 މެންަބރުން 

ހިންގާ ކޮމިޓީެގ  ގެ. އެމް.ބީ.ސީއޮފިޝިއޯ މެންބަރުންނަކީ -އެކްސް ގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .11
އިންތިޚާބްކުރާ ޢާންމުމެންބަުރްނ މުތަކަށް މަޤާ ބަޔާންކޮށްފައިވާތިރީގައި 
ިއ، ހިންގާ ކޮިމޓީެގ ތާއީދާއެކު ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަނުކުރާ ސެކްރެޓެރީ މެންބަރުންނާ

 .ޖެނެރަލާއި ފައިނޭންޝަލް ކޮްންޓރޯލަރ އެވެ
 

 .ޕްރެޒިޑެންޓް .1   
 .ޕްރެޒިޑެންޓްވައިސް  .2

 
ގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ފައިނޭންޝަްލ ބަރުންންއޮފިޝިއޯ މެ-އެކްސް  (ށ)  

ުމ ންގެ އަހަރީ ޢާ. އެމް.ބީ.ސީ ކޮންޓްރޯލަރ ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ މެންބަރުންަނށް
ގައި ތަކުކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިންގާއި އާތަކުގަމު ޖަލްސާންއާއި ޚާއްޞަ ޢާތަކުގަޖަލްސާ

 .ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ މުގެބައިވެރިވު
 
ގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ފައިނޭންޝަްލ ރުންބަންއޮފިޝިއޯ މެ-އެކްސް 

ކޮމިޓީގެ  ހިންގާގެ .އެމް.ބީ.ސީ އެހެނިހެން މެންބަރުންނަށްކޮންޓްރޯލަރ ފިޔަވައި 
ކޮންމެ  މިގޮތުން. ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެވޯްޓދިނުމުގެ  ގައި ބައިވެރިވެތަކުޖަލްސާ
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 .ވޯޓެވެ (އެކެއް) 1ބަރަކަށްެވސް ދެވޭނީ ންއޮފިޝިއޯ މެ-އެކްސް 
 

ންަނށް ވެވޭނީ، ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފުރިހަމަ މެންބަރުގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .11 ފުރިހަމަ ެމންަބރުން 
ގޮތުގެމަތިްނ  ގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ. އެމް.ބީ.ސީ ،ހަމަތަކުގެމަތިން އުފައްދާފައިވާ

 .ކްރިކެޓް ކުޅެއުޅޭ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ފަރާތްތަކަށެވެ
 

މެންބަރަކު ގެ ޖަލްސާތަކާއި، ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ފުިރހަމަ  .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ކޮންމެ އަށް އެންގުމަކީ . އެމް.ބީ.ަޢއްޔަންކޮށް ސީތަމްސީލުކުރާނެ މަންދޫބެއް 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިގޮތުން،  .އްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެފުރިހަމަ މެންބަރެ
މަންދޫބެއްގެ ނަމާއި،  ދުވަސް ކުރިން އެ( ސާދަ) 14ޢާންމުޖަލްސާގެ މަދުވެގެން 

ހަމައެެހންމެ މަންދޫބަށް . އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މްއެ.ބީ.އޭނާގެ ވަނަވަރު ސީ
އަށް  .އެމް.ބީ.ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ސީ

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

އިން މެންބަރުންނަްށ ލިބޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ފުރިހަމަ މެންބަރުންނަށް  .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
ގެ އަހަރީ . އެމް.ބީ.ސީ ޮކންެމ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށްވެސް މިގޮުތން، .ލިބިގެންވެއެވެ

 ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ  ޢާންމު ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ ޢާންމު
 (އެކެއް) 1ބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ންމެ ފުރިހަމަކޮންެމ މިގޮތުން  .ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވޯޓެވެ
 

ހިންގާ ކޮމިޓީެގ ، ކުން ނުަވތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންކަށް ވެފައިވާ ްކލަބަފުރިހަމަ މެންބަރަ (ރ)  
ނުވަަތ  ކުންއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ޭބުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ކްލަބަ
ނުވަތަ އެ ބު ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ ކޮމިޓީެގ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާީނ، ެއ ކްލަ

 .ކެވެމަްނދޫބެފައިވާ ކުން ޢައްޔަންކޮށްތަމްސީލުކުރުމަށް އެފަރާތަ ޖަމްޢިއްޔާ
 

މެންބަރުންނަށް ވެވޭީނ، ކްރިކެޓް ކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ނުވަަތ  ފަރުދީ (ހ) .12 މެންބަރުން ފަރުދީ
ސަދުތައް ޤުގެ މަ .އެމް.ބީ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި ސީ

އަހަރު  (އަށާރަ) 18މުރުން ޢުލުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޞިޙާ
 .ފުރިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނަެށވެ

 
 ތަކުގަޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ޢާންމުތަކުގަޖަލްސާ އަހަރީ ޢާންމުގެ .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

 . ލިބިގެްނވެއެވެ ކަށްވެސްމެންބަރަ ފަރުދީ ކޮންމެ އިޚުތިޔާރު ބައިވެރިވުމުގެ
 

ގެ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުެގ މެންބަރުްނނަށް ިހންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމު ފަރުދީ (ނ)  
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 .އެވެވެޙައްޤު ލިބިގެން
 

ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު  އާންމު ނުވަތަ ޙާއްޞަމެންބަރުންނަށް  ފަރުދީ (ރ)  
 .ނުވެއެވެ ނެއްލިބިގެ

 
 އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންނަށް ވެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .13 އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން 

 .ށެވެއެޑިޔުކޭޝަނުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަ
 

ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ ޢާންމު ގެ އަހަރީ . އެމް.ބީ.ސީއެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންނަށް  (ށ)  
ކޮންމެ މިގޮތުން  .ލިބިގެންވެއެވެ މުގެ ޙައްޤުވޯޓުލު ޢާންމުޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ

 .ވެވޯޓެ (އެކެއް) 1ބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ންމެ އެސޯސިއޭޓް
 

ގެ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުްނތަކުގައި އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުްނ .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
ތަމްސީލުކުރާނެ މަންދޫބެއް ކޮްނމެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެއްގެ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، 

ކޮންެމ މިގޮތުން، . ވާނެއެވެޢައްޔަންކުރަންޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން 
 ދުވަސް ކުރިން އެ ( ސާދަ) 14ސާގެ މަދުވެގެން ޖަލް އަހަރެއްގެ ޢާންމު

ހަމައެހެންމެ  .އަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ .އެމް.ބީ.މަންދޫބެއްގެ ނަމާއި، ވަނަވަރު ސީ
 .އެމް.ބީ.މަންދޫބަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެަނމަ އެކަންވެސް ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ސީ

 .އަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 

ގެ ެމންބަރަކަށް ވުމަްށ .އެމް.ބީ.ޝަރަފުވެރި ެމންބަރުންނަީކ، ސީގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .14 ޝަރަފުެވރި މެންބަރުން
ގެ  .އެމް.ބީ.ދަޢުވަތުއެރުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކްރިކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ސީ

ލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަމިއްލަ ޞިޙާދުތައް ޞަޤުމަ
 އްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ކްލަބުފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެ

 . ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކުންފުނިަތކެވެ
  

ރުވުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދަޢުވަތެްއ ޙާޟިގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް  .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ގެ ޖަލްސާއަކަށް  .އެމް.ބީ.ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުީވ، ަޝރަފުވެރި މެންބަރަކަށް ސީ

އެއްެވސް ޖަލްސާއެއްގައި އަދި، މިގޮތުން ބައިވެރިވާ  .ވެވޭނެއެވެރެއް ނުޙާޟި
 .ނުވެއެވެ ެނއްލިބިގެ އެއްވެސް ޝަރަފުވެރި މެންބަރަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 

 
ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަްށ  .އެމް.ބީ.ޝަރަފުވެރި މެންބަރަކަށް ސީ  (ނ)  

  .ނުވެއެވެ އްކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެ
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މެންބަރުކަމަށް 
ކުރިމަތިލުމާއި މެންބަރުކަން 

 ގަބޫލުކުރުން 

 ،ގެ މެންބަރުކަމަްށ ކުރިމަތިލުމަށް ބޭުނންވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .15
ކޮންމެ މީާލީދ  ،ން ޞުޖަްމޢިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ާޤނޫނީ ޝަޚް، ތަކާއިކްލަބު

ގެ  .އެމް.ބީ.ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ސީ( އެއްތިރީސް) 31އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 
ގެ ފުރިހަމަ މެންަބރަކަށް އެންގުމުން،  .އެމް.ބީ.ބޭނުންކަމުގައި ސީ މެންބަރަކަށްވާން

ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް  .އެމް.ބީ.ފުރިހަމަ މެންބަރަކު މިހުށަހެޅުންތައް ސީއެ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި  ރުވެފައިވާޙާޟިހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި 

ރުވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ޙާޟިއެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 
ދު ލިބުމުން، ޢީމެންބަރުންެގ ތާ (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) 3/1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ިމ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ މެންބަރުކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، 
ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  .އެމް.ބީ.ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެމންބަރުން ސީ

 .ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ޗަންދާ ދެއްކުމުންނެވެ
 

ގެ  .އެމް.ބީ.ސީ
 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

މެންބަރުންގެ ގެ . އެމް.ބީ.ސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޖެނެރަލް ގެ ސެކްރެޓެރީ .އެމް.ބީ.ސީ .16
އެކުލަވާލާ ރެޖިސްޓްރީގައި މިގޮތުްނ . އޮންނަންވާނެއެވެ އެކުލަވާލެވިފައި ރީއެއް ރަޖިސްޓަ

 . މަޢްލޫާމތުތައް ހިމެނިފައި ހުްނނަންވާނެެއވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

 .މެންބަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް (ހ)  
 

 .މެންބަރަކީ ކޮން ގިންތިއެއްގެ ެމންބަރެއްކަން (ށ)  
 

އަދި  ތާރީޚާއި މެްނަބރުކަމުން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަިކވި ތާރީޚު ވީކަށްމެންބަރަ (ނ)  
 .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު

 
އި ފަދަ މެންބަރެއްގެ އުފަން ތާރީޚާމެންބަރަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އެ (ރ)  

 .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
 

ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، އެ ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  މެންބަރަކީ (ބ)  
 .ދަދުޢަނަމާއި އެޑްރެހާއި، އެ ކްލަބް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގައި ހިމެނޭ މެންަބރުންގެ 

 
މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމާއި 

 ވަކިކުރުން 
ވަކިވުަމށްއެދި ލިޔުމަކުން މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން ޭބނުންެވއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުން  (ހ) .17

އެފަދަ މެންބަރަކު  އަށް އެލިޔުން ލިބުުމން. އެމް.ބީ.އި، ސީއަށް ހުށަހެޅަ .އެމް.ބީ.ސީ
  .ވަކިވީއެވެމެންބަރުކަމުން 

 
މެންބަރުން ދައްކަންެޖހޭ އަހަރީ ޗަންދާ، ކޮންމެ މީލާީދ އަހަރެްއގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  (ށ)  
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ދައްކާފައި ނުވާ ފަރާތްަތކުގެ މެންބަރުކަްނ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ( ތިރީސް) 30
 ހިފެހެއްޓިފައިވާމެންބަރުކަން ވަގުތީގޮތުްނ . ހިފެހެއްޭޓނެއެވެވަގުތީގޮތުން 
އިން ބާއްވާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިއެއް  .އެމް.ބީ.ފަރާތްތަކަށް ސީ

ށް މެންބަރުަކްނ ފަރާްތތަކަ ހިެފހެއްޓިފައިވާމެންބަރުކަން ވަުގތީގޮތުން . ނުވެވޭނެއެވެ
 .މުއްދަތުގެ ޗަންާދ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 
އްކަމަްށ ކްރިކެޓުގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތްތެމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  (ނ)  

އިޚްތިޔާރު  ާބތިލުުކރުމުގެމެްނބަރުކަން  އަށް ފެްނނަ ފަާރތްތަކުގެ .އެމް.ބީ.ސީ
 .ންވެއެވެއަށް ލިބިގެ .އެމް.ބީ.ސީ
 

ނުވަތަ ެމންަބރަކު މެންބަރުކަމުްނ  ހިފެހެއްޓޭނީ ގެ މެންބަރުކަްނ  .އެމް.ބީ.ސީ (ރ)  
މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއް ( ފަހެއް) 5ގެ  .އެމް.ބީ.ވަކިކުރެވޭނީ ސީ

ބަލާ  ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުމުން، އެށް ޕްރެޒިޑެންޓަގެ  .އެމް.ބީ.ސީ
ގެ ޚާއްޞަ  .އެމް.ބީ.ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ސީ .އެމް.ބީ.ސީ

 .ނެވެންޢާންމުޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރުމު 
 

ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މެންބަރަކަްށ އެ މެންބަރުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޙައްޤު  (ބ)  
 .ލިބިދެވޭނެއެވެ

 
އެ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  .އެމް.ބީ.ސީ އްޖެނަމަވިމެންބަރަކު، މެންބަރުކަމުން ވަިކކުރެ (ޅ)  

 .ައންގަންވާނެއެވެމެންބަރަކަށް ލިޔުމުން އެކަން 
 

 (ނުވައެއް) 9ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކޮިމޓީ އެކުލަވިގެންވަނީ ހިންގާގެ  .އެމް.ބީ.ސީ .18 ހިންގާ ކޮމިޓީ 
 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ

 
 .ޕްރެޒިޑެންޓް .1
 .ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް .2
 .މެންބަރުން 2އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ  .3
 .ފަރުދީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޮހވާ މެންބަރެއް .4
 .މެންބަރުން 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ފުރިހަމަ  .5

    
 

ކުރިން ދުވަސް ( ީރސްތި) 30 ގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .19  އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ ހިންގާ
( ތިރީސް) 30ހިންގާ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލައި، ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލެވޭތާ 
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 .ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ
 
 

ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އަށް ލިބޭ ހުރިާހ . އެމް.ބީ.ގެ އަހަރީ ބަޖެުޓ ތައްޔާރުކޮށް ސީ. އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .21
އިސާއަކާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްގެ ޢަދަދު އަދި އެފައިސާ ލިބުުނ ފަ

އަށް ގަނެވޭ އަދި ވިއްކޭ . އެމް.ބީ.ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފުޞީލާއި ސީ
. އެމް.ބީ.ގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ސީ. އެމް.ބީ.ނުވަތަ ހޯދޭ ޚިދްމަތް އަދި ސީ

ގެ ހިސާބުތައް . އެމް.ބީ.ޅަށް ސާފުވާނޭހެން ސީގެ ދަރަނީގެ ތަފުޞީލު ރަނގަ 
 .ބަލަހައްޓައި، އަދި ބެލެހެއްޓެމުްނދޭތޯ ބެލުން

 
 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އަހަރީ ޢާންމު .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

( ތިރީސް) 30ޖަލްސާއިން އެފަދަ ރިޕޯޓްތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ބާއްވާާތ 
 އަށްމިނިސްޓްރީކަމާބެހޭ ހުގެތެރޭގައި އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ދުވަ

 .ހުށަހެޅުން
 

ގެ ދިގުމުއްދަތުެގ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކޮށް، ެއފަދަ މަޝްރޫޢުތައް  .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
 .އަށް ހުށަހެޅުންޖަލްސާ އަހަރީ ޢާންމުފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާނެގޮްތތައް 

 
ރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ެމންބަރުްނ ޢައްޔަންކުރުމާއި، ޙަގެ  .އެމް.ބީ.ސީ (ރ)  

ސަބްކޮމިޓީތައް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ ސަބްކޮމިޓީތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމާއި، 
ސަބްކޮމިޓީތައް ހިންގާނެ ޮގތްަތއް ހަމަޖެއްސުމާއި، ސަބްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ކާ ހަވާލުކުރެވިފައިާވ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލަިއ، ސަބްކޮމިޓީތަ
އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން އަދާކުރަމުންާދގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް 

 .ހުށަހެޅުމަށް ެއންގުންހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 
 

ރިޕޯޓްތަކާއި،  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދަށުން އުެފދިފައިވާ ސަބްކޮމިޓީތަކުގެ އަހަރީ (ބ)  
 .ކަށް ހުަށހެޅުންކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަ ިހންގާރުމަށްޓަކައި ފާސްކުބަޖެޓުތައް 

 
ނޑައަޅާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކަްށ ބަދަލުގެނައުަމްށ  (ޅ)   ސަބްކޮމިޓީތަކުން ކަ

ހިންގާކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަަމ، އެ ބަދަލެއް ގެނައުމާއި، އަދި ސަބްކޮމިޓީތަކުްނ 
ބްކޮމިޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ މަލީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަޢަނިންމާ ނިންމުްނތަކަށް 

 .އެފިޔަވަޅު އެޅުން
 

އިން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެިކ ގަވާއިދު ހެދުމާިއ  .އެމް.ބީ.ސީ (ކ)  
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ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ެގންަނންޖެހޭ ބަދަުލ ގެނައުމާއި އުވާަލންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ 
 .އުވާލުން

 
ޖަލްސާގައި އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ސާއާއި ޚާއްޞަ ޢާންމުޖަލް އަހަރީ ޢާންމު (އ)  

 .ގައި ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުންސާޖަލް
 

  .ންމުަތކަށް މެންބަރުން ހޮވުޤާކޮމިޓީގެ ހުސްވާ މަ ހިންގާ (ވ)  
 
 

 .އަހަރެވެ( ހަތަރެއް) 4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ މީލާދީްނ  .21 ހިންގާކޮމިޓީގެ ދައުރު 
 

މިޓީގެ މަގާމުތަކަށް ހިންގާ ކޮ
މީހުން ހޮވުމާއި 
 ޢައްޔަންކުރުން 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިމިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮާވނީ  ޓީގެހިންގާ ކޮމި (ހ) .22
 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި  .އެމް.ބީ.ސީ

 .ކުންނެވެދުގައި ނަގާ ޢާްނމު ވޯޓަމެންބަރުންގެ މެ
 

 .ޕްރެޒިޑެންޓް .1   
 .ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް .2
 .މެންބަރުން 2އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ  .3
 .ފަރުދީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޮހވާ މެންބަރެއް .4
 .މެންބަރުން 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ފުރިހަމަ  .5

 
ގެ . އެމް.ބީ.ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ސީ މުތަކަށްޤާހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

 1 މުތަކަށްޤާިހންގާ ކޮމިީޓގެ މަ މިގޮތުން . ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ިލބިގެްނވެއެވެ
ކޮންމެ  ވެސްކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤުދައުރަށް ވުރެ ގިަނ ދައުރަށް ( އެކެއް)

މަޤާމެއްގައި ގެ އެއްވެސް . އެމް.ބީ.ސީނަމަވެސް . ލިބިެގންވެއެވެމެންބަރަކަށްވެސް 
ހުރި މުވައްޒަފަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ ސަބަބަކީ ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނާ  ގަވާއިދާ 

ހިންގުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފުވުން ކަމުގައިވާނަމަ، . އެމް.ބީ.ހިލާފުވުން، ނުަވތަ ސީ
 ނުބަރަކު ވަކިކުރެވުންމެގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ އެ. އެމް.ބީ.އަލުން ސީ

ގެ ިހންާގ . އެމް.ބީ.ސީ މުން،އަހަރު ދުވަސް ހަމަވު( އެކެއް) 1ން ތާރީޚުން ފެށިގެ
 .މެޓީްނ އެކަން ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެއެ ކޮހުށަހަޅައި  ޓީއަށްކޮމި
 

ކްލަބް، ޖަމްޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ . އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
ން ހޮވުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ކޮންެމ މެންބަރު  ގެ ަމޤާމުތަކަށްފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކޮމިޓީ

( އެކެއް) 1ގިނަެވގެން ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަުކން 
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ނުވަތަ  ގެމިގޮތުން ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ، އެކްލަބެއްގެ ނުވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއް. މެންބަރެވެ
މް އިން އެ.ބީ.އަދި، އެފަރަރާތަކީ، ސީ .މެންބަރަކަށް ވާންެޖހޭނެއެވެ ތެއްގެޖަމާޢަ

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެއްެވސް ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި އެއްވެސް ޓީމެއްގެ 
 .މެނޭޖަރު، ކޯޗު ނުވަތަ އެހެންެވސް ޓީމުގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ

 
ހިންގާ ކޮމިޓީން މެންބަރުން 

ވަކިކުރުމާއި 
 އިސްތިޢްފާދިނުން

ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއް އަންނަނިވި  މެދުމެންބަރަކާހިންގާ ކޮމިޓީގެ ގެ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .23
 . މުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެޤާ އެ މެންބަރަކު މަ ،ހިނދެއްގައި
ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮުތން ކުށްވެރިވެގެން ބަންދެއްގައި  .1

 . ހުންނަންޖެުހން
( ތިެނއް) 3ގެ ހުއްދަނެތި ވިދިވިދިގެން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓް .2

 . ނުވެ ހުރުންރުޟިޖަލްސާއަށް ހާ
 . ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބުތައް އަދާުނކުރެވޭވަރަށް ބަލިހާލު ބޮޑުވުން .3
 . ދުނިޔޭން މޮޔަވުން .4
އަްށ ހިންގާ ކޮމިޓީ  ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން .5

 ފައިވާ މެންބަރަކު، އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކްލަބު އިންތިޙާބުކޮށް
ވަކިކުރުން ރުކަމުން މެންބަނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ 

 .ނުވަތަ އިސްތިޢްފާދިނުން
 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުކަމުްނ އިސްތިޢްފާދެވޭނީ، އެކަްނ ލިޔުމަކުން ހިންގާ  (ށ)  
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ިހްނގާ ކޮމިޓީން އެކަން ބެލުމަްށފަހު، އިސްތިޢްފާ 

 .ންނެވެޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް އެފަދަ މެންބަރަކާ ޙަވާލުކުރުމު
 

ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
މެންބަރަކު އިސްތިޢްފާ ދީފިަނމަ، ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުކަމުން 

ނޑިއަށް  ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މެންބަަރކު އިސްތިޢްފާދިން ނުވަތަ ވަކިުކރެވުނު ގޮ
މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެންބަރަކު  ،ގެ ތެރޭގައިމަސްދުވަހު( އެކެއް) 1

 .ނުވަތަ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ. ހޮވަންވާނެއެވެ
 

ގެ ޕްރެޒިޑެންޓް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކޢި 

 ބާރުތައް 

އޭނާ މަޤާމުގައި ދެމިހުރިހާ ދުވަހަކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ޕްރެޒިޑެންޓްގެ .އެމް.ބީ.ސީ .24
 . ތުތައް އަދާކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަވާނެއެވެމަސްއޫލިއްޔަ

އިން ދުވަހުން ދުވަަހށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ނިންމާނެ ގޮތްތަްއ .އެމް.ބީ.ސީ (ހ)  
 ގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގާނެ  .އެމް.ބީ.މިގޮތުން، ސީ. ހިންގުންރާވައި 

ޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ގޮތްތަކާމެދު ހިންގާ ކޮިމޓީެގ އެހެން މެންބަރުްނނާއި މަ 
 .ޕްރެޒިޑެންޓެވެކުރާނީ ން ޙަވާލުއެކިއެކި ަކންކަ ނާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
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ތަކުގަިއ އާއި އެކިއެކި ފަރާތަކާދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުން .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

  .މުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރު .އެމް.ބީ.ސީ
 

ގެ ރިޔާސަތު ތަކުގެ ޢާންމު ޖަްލސާ .އެމް.ބީ.ސީއާއި މު ޖަލްސާއަހަރީ ޢާން (ނ)  
 .ބެލެހެއްޓުން

 
ނުވަތަ . ންތަމްސީލުކުރު .އެމް.ބީ.ސީއާއިބެހޭ ހުރިހާކަމެއްގައި،  .އެމް.ބީ.ސީ (ރ)  

  .ތަމްސީލުކުރާނެ ބަޔަކު ޢައްޔަންކުރުން
 

ސާތަކުގައި ފާސްކުރުމަށް ގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލް .އެމް.ބީ.ސީ (ބ)  
ޤައުމީ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތާ ޚިލާފުކަމެއްނަމަ  ،މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަަކކީ

  .އެކަމެއް ވީޓޯކުރުމުގެ ބާރު
 

ގެ ޕްރެޒިޑެންޓްވައިސް 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އޭާނ މަޤާމުގައި ެދމިހުރާ ދުވަހަކު ތިރީގަިއ ، ޕްރެޒިޑެންޓްވައިސް ގެ .އެމް.ބީ.ސީ .25
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަާވނެއެވެ

 
 .ދިނުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، އެހީތެރިވެޕްރެޒިޑެންޓް (ހ)  

 
އާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ .އެމް.ބީ.ސީނެތިއްޖެ ހިނދެްއގައި  ޕްރެޒިޑެންޓް (ށ)  

 .ބެލެހެއްޓުންރިޔާސަތު ގެ ތަކުގެ ޢާންމު ޖަލްސާ .އެމް.ބީ.ސީ
 

 ލަތެއްގައި، ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޙާނެތިއްޖެ  ޕްރެޒިޑެންޓްގެ  .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
އަދާކުރަންޖެހޭ  ޕްރެޒިޑެްނޓްގޮތުގެމަިތން، އެްއގޮތްވާ  ގޮތެއްގެމަތިން، މިގަވާއިދާ

 .އަދާކުރުންޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 

ތިރީގާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތާއީދާއެކު ސެކްރެޓެރީ  .26 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
  . ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ ޕްރެޒިޑެންޓްޖެނެރަލެއް 

 
  .ންހިންގުމާބެހޭ ހުިރހާ ކަމެއް ކުރު. އެމް.ބީ.އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ސީ ޕްރެޒިޑެންޓް (ހ)  

 
ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަަކއި އަހަރީ ރިޕޯޓް .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

 .ރުންތައްޔާރުކު
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ގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހުރިހާ ރެކޯޑުތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
 . ރަނގަޅަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

 
ގެ ޕްރެޒިޑެންޓްަކށް ގެ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭ ހުރިހާ ސިޓީތަ.އެމް.ބީ.ސީ (ރ)  

 . މަޝްވަރާގެމަތިން ޖަވާބުދިުނން
 

ޝަލް އިނޭންފަ
 ކޮންޓްރޯލަރގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކޮމިޓީގެ ތާއީދާއެކު ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ތި .27
މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ . ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރެއް ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަކީ ކަމުގެ ތަމްރީނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް 
 .ވާންވާނެއެވެ

 
އަށް ލިބޭ  .އެމް.ބީ.ސީމިގޮތުން . ގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން.އެމް.ބީ.ސީ (ހ)  

ޔާއި ގެ ުމދަލާއި، ދަރަން.އެމް.ބީ.ސީއާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފުސީލާއި، 
 .ބެލެހެއްުޓންގެ ހިސާުބތައް  .އެމް.ބީ.ސީގެ ތަފުސީލު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން އަރަނީ

  
ހުރިހާ ފައިސާއެއް  އަށް ލިބޭ .އެމް.ބީ.ސީ، ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގާ ކޮމިޓީން އަންގާ (ށ)  

  .ބަލައިގަނެ، ފައިސާ ދޫކުރަންވީ ަފރާތްފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
 

ގެ ހުރިާހ މާލީ ކަންތައްތަްއ  .އެމް.ބީ.ސީހިންގާ ކޮމިޓީްނ ނިންމާޮގތުގެ މަތިން،  (ނ)  
 .ބެލެހެއްޓުން

 
ގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ  .އެމް.ބީ.ސީކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު  (ރ)  

މިގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި . ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ހުރި އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަްނޖެހި ނުދައްކާ  ހުރި ފައިސާއާއި ލިބެންޚަރަދު އަދި 

 .ފައިސާގެ ހިސާބު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ
  

 (ބ)  
 
 
 (ޅ)

އަދި . ގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުން.އެމް.ބީ.ސީ
 .ގެ ފައިނޭންސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.އެމް.ބީ.އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ސީ

 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ަކއުންސިލާއި އޭޝިޔަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލާއި 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިާހ ފައިނޭންޝަްލ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ރިޕޯޓުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓުތައް އެތަންތަަނށް ފޮނުވުމަްށ ކަ

 .ތާރީޚުތަކުގައި ފޮނުވުން
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ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، މިގަވާއިދަށް  .އެމް.ބީ.ސީ .28 ސަބް ކޮމިޓީތައް
ގޮތަްށ ޓީގެ ާބރު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރާދަށުން ހިންގާ ކޮމި މަލުކުރަން ފަށާއިރު، ހިންގާ ޮކމިޓީގެޢަ

އުފެއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަްށ ސަްބ ކޮމިޓީތައް  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ސީ (ހ) .29 ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ  ގެ ގަވާއިދުތަކާއި  .އެމް.ބީ.ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ

ގެ ޓޯނަމެންޓުތައް ރާވާ  .އެމް.ބީ.ތްވާގޮތުގެ މަތިން، ސީއުސޫލުތަކާއި އެއްގޮ
 . ހިންގާނީ، ޯޓނަމެންޓް ކޮމިީޓންެނވެ

 
ޓޯނަމެންޓް ކޮިމޓީ އެކުލެވިގެްނވަނީ، ހިންގާ ކޮިމޓީގެ މެްނަބރުންގެ ތެރެއިން  (ށ)  

ކަށް ހޮވޭ މެންބަރުންެގ އެހެން ސަބްކޮމިީޓތަ، އެކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަަރކާއި
. މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ( ހަތަރެއް) 4 އިން ހިންގާ ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާތެރެ

މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، އެމެންބަރުްނ 
 .ޢައްޔަނުކުރާ ޗެއަރޕަރސަނެކެވެ

 
ނ .އެމް.ބީ.ކޮންމެ އަހަރަކު ސީ (ނ)   މުގައި ހިންގާ ަޑއެޅުއިން ހިންގާނެ ޓޯނަެމންޓްތައް ކަ

މިޮގތުން، ެޗމްޕިއަންޝިޕްތަކާއި، . ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާދޭނީ ޓޯނަެމންޓް ކޮމިޓީންނެވެ
ގެ  .އެމް.ބީ.ވާދަވެރިކަމުގެ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުްނ ސީ

 މުބާރާތްތަކާއި މެޗުތަކަކީ ދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްަޓކައި ރާވާ ހުރިހާ ޞަޤުމަ
 . ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެޓޯނަމެންުޓތަ

 
ޓޯނަމެންްޓތައް ރާވާ ހިންގުުމގެގޮތުން، ޯޓނަމެންުޓތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ  (ރ)  

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގަިއ، ިހންގާ ކޮމިޓީއަށް 
 . މަޝްވަރާދޭނީ ޓޯނަމެްނޓް ކޮމިީޓންނެވެ

 
ހިންގާ ކޮިމޓީގެ މެްނަބރުންގެ ތެރެއިން  އަމްޕަޔަރުންގެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ (ހ) .31 އަމްޕަޔަރުންގެ ކޮމިޓީ

( ހަތަރެއް) 4އަމްޕަޔަރުންގެތެރެއިން ޮހވޭ ، އެކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަަރކާއި
އަމްޕަޔަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ެމންބަުރން ޢައްޔަންކުރާނީ، . އަމްޕަޔަރުންގެ މައްޗަށެވެ

ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ . އެމް.ބީ.ކުރިމަތިލާ އަންޕަޔަރުންގެ ތެރެއިން ސީއެކަމަށް 
އަމްޕަޔަރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ އަންޕަޔަރުންގެ މެދުގައި 

. އަންޕަޔަރުން ހޮވާ އުސޫލުންނެވެ( ހަތަރެއް) 4ވޯޓުލައިގެން އެންމެގިނަ ވޯުޓލިޭބ 
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، އެމެންބަރުްނ  މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 .ޢައްޔަންކުރާ ޗެއަރޕާސަނެކެވެ
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 . އަމްޕަޔަރުންގެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީއެވެ (ށ)  
އިން ރާވައިގެން ހިންގާ މެޗުތަކަށާއި މުބާރާތްތަަކްށ އަދި، . އެމް.ބީ.ސީ .1   

ންޕަޔަރުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އެހެނިހެްނ އިން އަ. އެމް.ބީ.ސީ
 .މުބާރާތްތަކަށާއި މެޗުތަކަށް އަންަޕޔަރުން ހަމަޖެއްސުން

މިގޮތުން މި ރަޖިްސޓަރީގައި . އަމްޕަޔަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން .2   
އަމްޕަޔަރުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި އަމްޕަޔަރުކަން ކުރަމުން 

ނޑައެ   . ޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުންއައިސްފައިވާ ތާރީޚު ކަ
ނޑައެޅުން .3     .އަމްޕަޔަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަ
 . ރާއްޖޭގައި އަމްޕަޔަރުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯސް ހިންގުން .4   
 . އަމްޕަޔަރުން ތާޒާކުރުމުގެ ކޯސްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން .5   
އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާނޭ ޝަރްޠު ހަމަވާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ .6   

 . އަމްޕަޔަރުންގެ ނަންތައް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ދިނުން
 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ ެތރެއިން އެކޮމިޓީން  ،ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޗުންގެ (ހ) .31 ކޮމިޓީ ކޯޗުންގެ
އެމް ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކޯޗުންގެ ތެރެއިން .ބީ.ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކާއި ސީ

ތެރެއިްނ  ކޯޗުންގެ. ކޯޗުންގެ މައްޗަށެވެ 2ހަާދފައިވާ  2ކޯޗުންނާއި، ލެެވލް  2
 .އެމް.ބީ.ކޯޗުންގެ ތެރެއިން ސީއެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ހޮވާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ، 

އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޯޗުންެގ ޖަލްސާއެއްގައި  ކޯޗުންގެގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 
މިކޮމިޓީގެ . ކޯޗުްނ ހޮވާ އުސޫުލންނެވެ 4މެދުގައި ވޯޓުލައިގެން އެންމެިގަނ ވޯޓުލިބޭ 

އްޔަންކުރާ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ، އެމެންަބރުން ޢަ
 .ޗެއަރޕާސަނެކެވެ

 
 .ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިަވނީއެވެ ކޯޗުންގެ (ށ)  
ރިކެޓުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި، ކޯޗުންގެ ފަރާތުން ިލބެންޖެޭހ ކު .1   

ކްރިކެޓުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެންނެހާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންދީ، 
ބައިވެރިވުމަށް ކުޅުންތެރިން ތަްއޔާރުކުރުމާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންާވ 

 .އެހެނިހެން އިރުޝާދުދިނުން
 ކޯޗުންގެ މިގޮތުން މި ރަޖިސްޓަރީގައި . ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން  ކޯޗުންގެ .2

ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ތާރީޚު  ކޯޗުކަންނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި 
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން  . ކަ

 .ހިންގުން ތައް ރާވައިއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯސް ކޯޗުންރާއްޖޭގައި  .3
ކުރިއަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ތާޒާކުރުމުގެ ކޯސްތައް  ކޯޗުން .4

 .ގެންދިޔުން
ކުރިއަށް އޮތް އަހަުރ ކޯޗުން  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުެގ ކުރިން .5
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 .މަސައްކަތްކުރާނެ ކޯޗިންގ ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުން
 .ޓީމުތަކަށް ކޯޗުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުން  .6

 
    
     

އެކޮމިޓީން މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ، ިހންާގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ހޮވޭ  (ހ) .32 ކޮމިޓީ  ޑިސިޕްލިނަރީ
 4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ އިތުރު  ،ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކާއި

މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީެގ . ވެމެންބަރުންގެ މައްޗަށެ( ހަތަރެއް)
 .ޕްރެޒިޑެންޓެކެވެމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ، އެމެންަބރުން ޢައްޔަންކުރާ 

 
އެހެނިހެްނ  އިގެންރާވަ އިން. އެމް.ބީ.ސީޓޯނަމެންުޓތަާކއި  ގެ. އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

 އި ރެފްރީންނާއި އަންޕަރުްނނާކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންެތރިންނާއި ކޯޗުންނާއި 
އަދި އެހެނިހެން ބައިވެރިން ކުެށއް، ނުވަތަ ެއހެނިހެްނ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް، ނުަވަތ 

ލަތެއް ޙާޤަބޫލުުކރެވިއްޖެ  މަށްގެ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަ. އެމް.ބީ.ސީ
ށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެކަން އަ. އެމް.ބީ.ސީދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މަޢްލޫމާތެއް 

ގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، . އެމް.ބީ.ސީ
އެކަމާއިމެދު އަޅަން ފެންނަ ފިަޔވަޅަކާމެދު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ަމޝްވަރާދޭނީ އަޚުލާޤީ 

 .ކޮމިޓީންނެވެ
  

ލާޤީ ކޮމިޓީއަށް ޙުއަޚުލާޤީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަމަކާމެދު ފިޔައަޅުއެޅުމުގެ ބާރެއް އަ  (ނ)  
ލާޤީ ކޮމިޓީން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް ޙުމިގޮތުން، އަ . ވެއެވެލިބިގެން ނު

 .ގެންދާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީްނނެވެ
  

އެ ކޮމިޓީން ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ިހންާގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ  މި (ހ) .33 ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީ
 ޕްރެޒިޑެންޓްޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީގެ  ،ކޯޗަރސް ކޮމިޓީއާއި ،ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކާއި

މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ . މައްޗަށެވެ އާއި ޤައުމީޓީމުގެ ކެޕްޓަންގެ
 .މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ، އެމެންަބރުން ޢައްޔަންކުރާ ޗެއަރޕަރސަނެކެވެ

 
އެކިއެކި  މުރުފުރާތަކުގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުމާއިޢުއެކިއެކި  (ށ)  

އުމުރުފުރާތަކަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަކީ މި 
 .ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  
އެކޮމިޓީން މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ިހންާގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ހޮވޭ  (ހ) .34 ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީ

އަމްޕޔަރސް ކޮމިޓީގެ ގެ މެންބަރަކާއި ކޯޗަރސް ކޮމިޓީ ،ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކާއި
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މެންބަރުންގެ  2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއްގެ އިތުރުން 
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން، މިކޮމިޓީގެ . މައްޗަށެވެ

 .އެމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ ޗެއަރޕާސަނެކެވެ
 

 .އެމް.ބީ.ސީއެކިއެކިކަންކަމުގައި  ،ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ރފަދަ ސެމިނަ ،އަށް އެހީވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ކޯސްތަކާއި

މިފަދަ އި ދިވެހިރާއްޖޭއިންނާއި ރާއްޖޭންބޭރުން ހިންގުމާކަންތައްތައް ރާވާ 
ފުރުޞަތުތުއް ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ކްރިކެޓް ތަޢާރުފު 

 .ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މި ކުރުމަކީ
 

މާކެޓިންގ އެންޑް 
 ކޮމިޓީ ޕްރޮމޯޝަން

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންަވނީ، ހިންގާ ކޮމިޓީެގ  މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯަޝން (ހ) .35
އެމްގެ މާކެިޓންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ .ބީ.ސީމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ޗެައރމަނަކާއި، 
ާރތުން ޢައްޔަންކުރާ ހިންގާ ކޮމިޓީެގ ފަމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވަްއޒަފަކާއި، 

މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ، . މެްނބަރުންެގ މައްޗަށެވެ( ތިނެއް ) 3އިތުރު 
 .ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ، އެމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ ޗެއަރޕަރސަނެކެވެ

 
 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ،މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  (ށ)    ހިންގާ ކޮމިޓީްނ ކަ
މުބާރާތްތަކާއި، އެކި އެކި ޙަރަކާތްތައް މާކެޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާ މެުދ ގެ .އެމް.ބީ.ސީ

ލަފާދިނުމާއި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާކެޓިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލަފާދިނުމާއި، 
  .ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމެވެ 

 
އެކޮމިޓީން މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ، ިހންާގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ހޮވޭ  (ހ) .36 ކޮމިޓީ އެޕީލްސް

 4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ އިތުރު  ،ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރަކާއި
މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީެގ . މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ( ހަތަރެއް)

 .ްނ، އެމެންަބރުން ޢައްޔަންކުރާ ޕްރެޒިޑެންޓެކެވެމެންބަރުންގެ ތެރެއި
 

ލަތެއް ޙާކާ ގުޅިގެން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅޭ ޓޯނަމެންޓުތަ ގެ. އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެކަމާމެދު . އެމް.ބީ.ސީއެކަން  ދިމާވެއްޖެނަމަ

އް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޔަވަޅެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެކަމާއިމެދު އަޅަން ފެންނަ ފި
ނޑައަޅައި، ހިންގާ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާއާއެކު، އެފަދަ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ  ކަ

 .ކޮމިޓީންނެވެ އިޚްތިޔާރު އެޕީލްސް
  

ހިންގާ ކޮމިޓީން  ރެއިން މަސްދުވަހުގެތެ( ދޭއް) 2ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފުރަތަަމ  (ހ) .37 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 
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ނޑަ  .ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެމް.ބީ.ސީއަޅާ ތާރީޚެއްގައި ކަ
 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ  (ށ)   އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް، އެޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކަ
ިހންގާ ގެ އެންމެހައި މެްނބަރުންނަށް އެމް .ބީ.ސީދުވަސްކުރިން، ( ތިރީސް) 30

ނޑައެޅިފައިވާ  މި. ދޭންާވނެއެވެކޮމިޓީން  ނޯޓިސްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަްށ ކަ
  .ގަޑިއާއި، ތާރީޚާއި، ތަނާއި، އެޖެންޑާ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

 
ދުވަސްކުރިން ޖަލްސާ އޮންނަކަްނ ( ހަތެއް ) 7އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ  (ނ)  

 .ކުރަންވާނެެއވެ އިޢްލާންއާންމުކޮށް 
  

 3/1ބޭއްވޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ (ރ)  
 .ޖަލްސާައށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ( ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި)

 
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ، އެކަމަކަށް ޖަލްސާގަިއ  (ބ)  

ބައިކުޅަ ތިން) 3/2ރުވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ޟިހާ
 .ގެ ތާއީދު ލިބިެގންނެވެ( ދެބައި

  
ދަދަށް މެންބަރުްނ ޢަޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ  (ޅ)  

ނަމަވެސް، . ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަލްސާ އަލުން ބޭއްޭވނެއެވެ
މަނުވިނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަ

 .މި ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ
  

 ޕްރެޒިޑެންޓް . ވެޕްރެޒިޑެންޓެގެ  .އެމް.ބީ.ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ސީ (ކ)  
ވައިސް  .ވެޕްރެޒިޑެންޓެވައިސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ހިނދެއްގައި  ނެތިއްޖެ

ހިންގާ ކޮމިޓީްނ  އްޓާނީވެސް ނެތިއްޖެނަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހަޕްރެޒިޑެންޓު
ނޑައަޅާފަރާތެކެވެ ވޯޓުދިނުމުގައި ދެފަރާތުން ހަމަހަމަވެއްޖެ ހިނދެއްގައި . ކަ

 .ކާސްޓިންގ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ޖަސްލާގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ލިޔެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއަހަރީ ޢާންމު  (އ)  
  .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 
ހުށަހެޅި ޖަލްސާއަށް ސިއްރު ވޯޓުދޭން ވޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި،  (ވ)  

ހާޟިރުވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 
ވޯޓަށް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ނިންމާފަިއނުވާހާ ހިނދަކު، 
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 . ވޯޓުދޭނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެކަންކަމަށް އެހޭ އެކިއެކި 
 

ން އެދި ނުގެ މެންބަރުން އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިދި. އެމް.ބީ.ސީ (މ)  
އެ  ،އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ .އެމް.ބީ.ލިޔުމަކުން ސީ

ނަމަވެސް، . މައްސަލައަކާމެދު އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ
ޖަލްސާއަށް  ،ދުވަސްކުރިން( ތިރީސް) 30އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 

ގެ އިދާރާއަްށ  .އެމް.ބީ.ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ހުރިާހ މައްސަލަތަކެއް ސީ
 . ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ

 
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  (ފ)  

 . ވެފާސްކުރަންވާނެއެ
ފާއިތުވި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ އިން . އެމް.ބީ.ސީ. 1   

ކަންތައްތަކާއިބެހޭޮގތުން އެކުލަާވލާފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ 
 .ބަޖެޓާއި، އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާމެުދ ބަހުސްކޮށް ރިޕޯޓްތައް ފާސްކުރުން

 ގެ މަޤާމްޑިޓަރު އޮ އް ނުވަތަމަޤާމެ ގެގެ ހިންގާ ޮކމިޓީ .އެމް.ބީ.ސީ. 2   
 .މުތަކަްށ މީހުން ހޮވުންޤާހުސްވެފައިވާނަމަ އެ މަ

 
ގެ  .އެމް.ބީ.ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީައށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ނުަވަތ ސީ .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .38 ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާ 

ބަރުްނ މެން ( ެދބައިކުޅަ އެއްބައި) 2/1ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ެމންބަރުންގެ 
ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްަވއި ދިނުމަށް އެިދ  މަކުންސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔު
ޖަލްސާއެއް  ޚާއްޞަ ާޢންމު ހުށަހަޅައިފިނަމަްށ ޕްރެޒިޑެންޓަހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

 .ބޭއްވިދާނެއެވެ
  

 
 .އެމް.ބީ.ގެ މެންބަރުން ޚާްއޞަ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުަމށް އެދި ސީ .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

ގެ ޚާއްޞަ ޢާންމު  .އެމް.ބީ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީ (އެކާވީސް) 21އަށް ހުށަހަޅާތާ 
 .ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

  
ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރާނީ، މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،  (ނ)  

ވައި އެހެން އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ފިޔަ
 .ކަންކަމާއި، އަވަހަށް ނިންމަންެޖޭހ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ

  
ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުން ފާސްކުރާނީ، ޚާއްޞަ ޤަރާރުތަކާއި އާދަޔާ ޚިލާފު  (ރ)  

ޚާއްޞަ ޤަރާރުތައް ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާ . ޤަރާރުތަކެވެ
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އެ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަްށ  ދުވަސްކުރިން (ސާދަ) 14ބޭއްވުމުގެ 
އާދަޔާ ޚިލާފު ޤަރާރުތައް ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޢާންމު . ދޭންވާނެއެވެ

ދުވަސްކުރިން އެ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް ( ސާދަ) 14ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 
 .ދޭންވާނެއެވެ

  
މެންބަރުްނނާިއ ( ތިެނއް) 3ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްޭވނީ، ހިންާގ ކޮމިޓީގެ  (ބ)  

( ިތންބައިކުޅަ ދެބައި) 3/2ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެތެރެއިން 
 . މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ

 
އޭނާ . ވެޕްރެޒިޑެންޓެ ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ (ޅ)  

ވައިސް  .ވެރެޒިޑެންޓެޕްވައިސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނެތިއްޖެހިނދެއްގައި 
ނޑައަޅާ  ވެސް ނެތިއްޖެނަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީޕްރެޒިޑެންޓް ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ
 .ފަރާތެކެވެ
 

ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ، އެކަމަކަށް ޖަލްސާގައި ޢާންމު ޚާއްޞަ  (ކ)  
 .ޔަތުންނެވެހާޒިރުވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ އަޣްަލިބއް

 
 އެއް މަދުވެގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ (ހ) .39 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ  ހިންގާ

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ
 

އިތުރު ޖަްލސާތަކެއް ބާއްވަްނ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތަށްޓަަކއި ޙަލަޞްގެ މަ .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ފެނިއްޖެިހނދެއްގައި އިތުރު ޖަލްސާއެއް އަށް ާގ ކޮމިޓީހިން ނުވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓަށް
 .ބޭއްވިދާނެއެވެ

  
( ިތނެއް) 3ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހުގެ މަދުެވގެން  (ނ)  

 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓެރީ ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ،ދުވަސްކުރިން
 . ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
ޖަލްސާ ބާއްވަން . އެވެ( ފަހެއް) 5ދަދަކީ ޢަޤާނޫނީ  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ (ރ)  

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ޖެހޭތާ  މިނިްޓ ހިނގާިއރު ޤާނޫނީ ޢަދަުދ ( ތިރީސް) 30ކަ
ނޑައަޅާ އެހެން ތާރީޚެއްގައި ޖަލްސާ  ްޕރެޒިޑެންޓްހަމަނުވާނަމަ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ކަ

ެދން ޖަލްސާ ބޭއްޭވ . ވެއަލުން ބޭއްވުމަށް ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންަނށް އެންގޭނެއެ
 ޕްރެޒިޑެންޓް ހިންގާ ކޮިމީޓގެ ދަދު ަހމަނުވެއްޖެނަމަ، ޢަތާރީޚުގައި ޤާނޫނީ 

ނޑައަޅާ އެހެން ތާރީޚެއްގައި ޖަލްސާއަލުން ބޭއްވުމަްށ ކޮމިޓީ މެންބަރުްނނަްށ  ކަ
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 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

( ހަތަރެއް) 4ކުންވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު ގެ ކޮންމެ ސަބްކޮމިޓީއަ .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .41 ސަބްކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާ 
ޖަލްސާ . ފަހަރު އެ ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޖަލްސާ ބާއްަވންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ ސަބްކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ  . ބާއްވާ ތާރީޚު ކަ
 

 
( ރެއްހަތަ) 4ސަބްކޮމިޓީއާއި ހިންގާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަހަަރކު  (ށ)  

ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ . ފަހަރު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނެއެވެ
ދުވަސްކުރިން، ( ތިނެއް) 3މިފަދަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ . ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓެރީ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ސަބްކޮމިޓީއާއި ހިންގާ 
މިފަދަ ޖަލްސާތަކުގައި، މަޝްވަރާކުރެވޭނީ . ންާވނެއެވެކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް ދޭ 

 . ސަބްކޮމިޓީތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުްނނެވެ
 

ސިއްރު ވޯޓުދޭްނ އަިދ މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު،  (ހ) .41 ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުން 
ަފއިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހެޅި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ

ެގ  .އެމް.ބީ.ސީއަޣްލަބިއްޔަތުން އެގޮަތށް ޢަމަުލކުރަން ނިންމާފައިނުވާާހ ހިނދަުކ، 
ހުރިހާ ޖަލްސާތަކެއްގެ ނިންުމްނތައް ނިންމަންާވނީ، ޖަލްސާތަަކށް ހާޒިރުވެފައިތިިބ 

ގޭ ވޯަޓކުން، ޖަލްސާގައި ލުން ނެޞޫވޯޓުދޭ އު އަތްނަގައިގެންމެންބަރުންގެ 
 . ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުންނެވެ

 
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނެގޭ ޯވޓް ދެކޮޅަށް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ  (ށ)  

 .ދޭ ކާސްޓިންގ ވޯޓަކުްނނެވެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރަކު
  

ކުރެވޭނީ، ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެތެރެއިްނ ޚާއްޞަ ޤަރާރުތައް ފާސް  (ނ)  
އާދަޔާ ޚިލާފު . މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިގެްނެނވެ( ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) 3/1

ޤަރާރުތައް ފާސްކުރަންވާނީ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންެގ 
 .އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ

  
ގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ލިޔެ .އެމް.ބީ.ގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ސީ .އެމް.ބީ.ސީ .42 ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ދެްނ  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓެރީ. ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ . ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ

 .މިއްޔާ ފާސްކުރާނީ، ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައެވެޔައު
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ގެ ހުރިހާ .އެމް.ބީ.އިން އެހެންގޮތަކަށް ނުނިންާމހާހިނދަުކ ސީ .އެމް.ބީ.ސީ .43 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 
ޖަލްސާތަކެއްގައިވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި އެއާގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ސިއްރު 

 .ނެއެވެހިފަހައްޓަންވާ
 

ަލތްތަަކށް ޞީޚަބަރުފަުތރާ ވަ
 މަޢްލޫމާތު ދިނުން 

ަލްތތަކަށް މަޢްލޫމާުތ ޞީޚަބަރުފަތުރާ ވަޚަރަކާތްކާ ބެހޭގޮތުން ގެ  .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .44
ށާއި، ސެކްރެޓެރީ ޕްރެޒިޑެންޓަގެ  .އެމް.ބީ.ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންަވނީ، ސީ

 . ވާލުކުރާ ފަރާތަކަށެވެޙައެކަން  ށާއި، އަދި ހިންގާ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުންޖެނެރަލަ
 

ގެ ފަރާތުްނ  .އެމް.ބީ.ގެ ހުއްދަނެިތ އެއްވެސް މެންބަރަކު ސީ .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
އަށް ގެްއލުމެއްވިޔަސް އަދި  .އެމް.ބީ.ނޫސްބަޔާނެއް ދީފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން ސީ

އަްށ  .މްއެ.ބީ.ނުވިޔަސް އެމީހަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސީ
 . ލިބިގެންވެއެވެ

 
ގެ  .އެމް.ބީ.ސީ

 މެންބަރުންނަށް މަނާކަންތައް
ގެ ފަރާތުން ިއންތިޒާމުކުރާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައިވެސް އަދި  .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .45

 ގެ. އެމް.ބީ.އަދި އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ވިޔަސް، ސީ އެއްވެސް މެޗެއްގައިވެސް 
ބޭއަދަބީ ޢަމަލެއް އެއްވެސް  ގެ ރޫޙާ ހިލާފުވެ ނުވަތަކު ކުޅިވަރުއެއްވެސް މެންބަރަ

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް . އޭ.އެމް.ސީ. ސިފައެއްގައި ހިންގައިގެންނުވާެނއެވެ
 .ސްޕިރިޓް އޮފް ކްރިކެޓް އުޞޫލު ހިފަހައްޓަންޖެޭހނެއެވެ

 
ކޮށްގެްނ ބޫލުޤަގެ މެންބަރަކު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް  .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

ގެ ފަރާތުން . އެމް.ބީ.ސީމިފަދަ ކަމެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ . ނުވާނެއެވެ
ހިންގާ ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ ނުވަތަ ހުއްދަދޭ އެއްވެސް މެޗެއްގައި އަދި 
މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުން ދާއިމީގޮތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސްޕްލިނަރީ 

 .ންވެއެވެކޮމިޓީއަށް ލިބިގެ
 

ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 
 މާލީ އެހީ ހޯދާނެގޮތް 

ގެ ކަންތައްތައް ހިްނގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރިހަމަ  .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .46
އަދި މިފަދައިން ނަގާ ފައިސާއާއި . އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައަޅާނީ ހިން މިފަދައިން ަފއިސާނަގާނެ ޢަދަދު . ގާ ކޮމިޓީންނެވެނަގާނެވަރެއް ކަ
ކުރިއެރުވުމަށް ޚަރަދުކުރާނެ . އެމް.ބީ.ދަދާއި ސީޢައަދި ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާގެ 

ނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ  .ފައިސާގެ ޢަދަދުވެސް ކަ
  

ލޯުނ  ހިންގުމަށްޓަކަިއ ޯލނެއް ނަގަން ެޖހިއްޖެ ހިނދެްއގައި އެފަދަ. އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  
ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ާބއްވައިގެން ފައިސާ  ނުކޮްށގެންނެގުމުގައި، އެއްޗެއް ރަހު

ގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި މުދާ ެއ ނަގާ ލޯނެއްެގ  .އެމް.ބީ.ސީ. ނެގިދާނެއެވެ
 . ރަހުނުގެގޮތުގައި ބަހައްާޓނެގޮތް ނިންމާނީ ހިންގާ ކޮމިީޓންނެވެ
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ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ގެ މިލްކުގައިވާ  .އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  

އެކަްނ ގެ ހިންާގ ކޮމިޓީން . އެމް.ބީ.ސީނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެޭގނީ، 
ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން  ގެ ޢާންމު .އެމް.ބީ.ފާސްކުރުމަށްފަހު، ސީ

 .އެކަން ކުރުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންެނވެ
  

 
އްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއްގެ އެއްވެސް އަމިއްލަ މުދަލެއް ރަހުނުކުރުމުގެ ބާރު މެންބަރެ (ރ)  

 .އެމް.ބީ.އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި މެންބަރެއްގެ މުދަލެއް ނެގުމުގެ ބާރު ސީ
 .ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނނުެވއެވެ

  
އަށް އަދާ . އެމް.ބީ.ގެ ފަރާތުން ަނގާ ފައިސާއާއި ލޯނު ސީ .އެމް.ބީ.ސީ (ބ)  

ެގ .އެމް.ބީ.ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ ަނގާނީ ސީ
 .މުއައްސިސެވެ

  
ފައިސާއާއި މުދަލުގެ 

 މިލްކުވެރިކަން 
ގެ . އެމް.ބީ.ސީގެ އެންމެހާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި އެސެޓްތަކަކީ . އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .47

، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ހިންގާ ،ސާއިގެ މުއައްސި . އެމް.ބީ.ސީ. މިލްކިއްޔާތެކެވެ

ގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް . އެމް.ބީ.ސީއެހެނިހެން މެްނބަރުންނަށް 
 .މިލްކްވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިގެން ނުވެއެވެ

 
ގެ މެްނބަރުންނާއި ިހންާގ . އެމް.ބީ.ގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ސީ. އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

 .ރުންގެ މެދުގައި ެއއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަހާލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެކޮމިޓީގެ މެންބަ
 
 

ގެ ދަރަނިތަކާއި . އެމް.ބީ.ސީއުވާލެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ . އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  
، ގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް. އެމް.ބީ.ސީޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު 

ހުރިނަމަ، އެމުދަލެއް ނުަވތަ ފައިސާއެއްގެ  ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެސެޓެއް
މިލްކުވެރިކަން ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު 

ގެ . އެމް.ބީ.ސީމިޮގތަްށ . ޤަބޫލުކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ
 މްޢިއްޔާއެއް ޖަ މުދާދެވޭ ޚައިރާތު ފަންޑު ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ުކރާ

ނޑައަޅާނީ  އުވާލުމަށް ބާއްވާ ޢާއްމުޖަލްސާގަިއ ޢައްޔަން ކުރެވޭ . އެމް.ބީ.ސީކަ
 .ކެވެފަރާތެ

 
ގެ މެންބަރުކަން ގަބޫލުކުރާ ދުވަހުންފެށިގެން،  .އެމް.ބީ.ސީކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް  (ހ) .48 ޗަންދާއާއި އެހެނިހެން ފީ 
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ޗަންދާއާއި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ އަށް  .އެމް.ބީ.ސީ މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
 .ދައްކަންވާނެއެވެފީ 

 
ވަަނ ( ތިރީސް) 30ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޗަންދާ އެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  (ށ)  

މި މުއްދަތުގައި ޗަންދާ . އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .އެމް.ބީ.ސީދުވަހުގެ ކުރިން 
ރުފިޔާގެ ( ފަންސާސް) 50/-ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޗަންާދ ބަލައިގަނެވޭީނ، 

 .ޖޫރިމަނާއަކާއެކުގައެވެ
 

ވަނަ ުދވަހާ ހަމައަށް މި ޗަންދާ ދައްކާަފއިނުވާ މެންބަރަކު ( ތިރީސް) 30ޖަނަވަރީ  (ނ)  
ގެ ހިންގާ  .އެމް.ބީ.ސީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  .އެމް.ބީ.ސީ

 .ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ގެ މެންބަރުްނ  .އެމް.ބީ.ސީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ދުވަހުން ެފށިގެން  (ރ)  
ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީއާއި މެންަބރުންގެ އަހަރީ ޗަންދާ ެބހިަފއިވާގޮތް ތިރީގައި 

 .ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
 ރުފިޔާ (  ސަތޭކަ) 100/-ފުރިހަމަ މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީއަކީ،  .1   
 ރުފިޔާ( ސަތޭކަ) 100/-މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީއަކީ،  ފަރުދީ .2   
( ފަްނސާސް) 50/-އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީއަކީ،  .3   

 ރުފިޔާ
( ސަތޭކަ) 100/-  އަހަރީ ޗަންދާއަކީ، އަހަރަކު ންގެފުރިހަމަ މެންބަރު .4   

 ރުފިޔާ
( ސަތޭކަ) 100/-  ޗަންދާއަކީ، އަހަރަކުމެންބަރުންގެ އަހަރީ  ރުދީފަ .5   

 ރުފިޔާ
 50/- އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޗަންދާއަކީ، އަހަރަކު  .6   

 ރުފިޔާ( ފަންސާސް)
 1000/- ޝަރަފުވެރި މެންބަރުންގެ ައހަރީ ޗަންދާއަކީ، އަހަރަކު .7   

 ރުފިޔާ( އެއްހާސް)
ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީއެއް  އިގަ .އެމް.ބީ.ނަށް ސީޝަރަފުވެރި މެންބަރުން .8   

 .ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
 

ގެ  .އެމް.ބީ.ސީ
މާލީކަންތައްތަކާއި 

 އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން 

( އެކެއް) 1ގެ މާލީ އަހަރަކީ، މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .49
ވަނަ ދުވަހުގެ ( އެއްތިރީސް) 31ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 

 .ނިޔަލަށެވެ
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ނޑައަޅާ ބޭންކެއްގައި ސީ (ށ)   ގެ ނަމުގައި ބޭންކް  .އެމް.ބީ.ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ
ގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ  .އެމް.ބީ.އަދި ސީ. އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 ވައިސް އި،ށާޕްރެޒިޑެންޓަޗެކުތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ 
 .އަދި ޚަޒާންދާރަށެވެ އަށާއިޖެނެރަލް ސެކްރެޓެރީ، ށައިޕްރެޒިޑެންޓަ

  
މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް ނުވަަތ  ނާއިމެންބަރުންނާއި ގެ އޮފިސަރުން.އެމް.ބީ.ސީ (ނ)  

ގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ފައިސާދިނުމުގެ ބާރު  .އެމް.ބީ.ސީ
 . ޓީއަށް ިލބިގެންވެއެވެހިންގާކޮމި
 

ގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު . އެމް.ބީ.ސީއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  .އެމް.ބީ.ސީ (ރ)  
 .މަށްޓަކައި ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުަށހެޅުންމިގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރު

  
ގެ އަހަރީ .އެމް.ބީ.ސީ

 ހިސާބު
ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާުބ  އަށް ލިޭބ އާމްދަނީއާއި، ކުރެވޭ .އެމް.ބީ.ސީ (ހ) .51

އަށް ވޭތުވެދިޔަ  .އެމް .ބީ.މިގޮތުްނ އަހަރީ ހިސާބުގައި ސީ. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ
ދަދާއި، އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢައަހަރު ޗަންދާގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 

އިވާ ދަދާއި އާމްދަނީ އަދި ދަރަނީގެ މިންވަރާއި، މުދަލާއި ނެގިފަޢަފައިސާގެ 
 . ލޯނުތަކާއިބެހޭ މަްޢލޫމާތު އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެވެ

 
ގެ  .އެމް.ބީ.ގެ ހުރިހާ ހިސާބު ފޮތްތަކެއް ހުންނަންވާީނ، ސީ .އެމް.ބީ.ސީ (ށ)  

ލަތެއްގައި ޙާހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވެްއޖެ  ،އިދާރާގައި
( ފަހެއް) 5ރީޚަކުންފެށިގެން މިގޮތުން އެހިާސބުތައް ތައްޔާރުކުރާ ތާ. ބެލޭނެގޮަތށެވެ

 .އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ
 

 .އެމް.ބީ.ހިނގިޮގތާއި ސީ. އެމް.ބީ.ގެ އަހަރު ރިޕޯޓުގައި އެ އަހަރު ސީ .އެމް.ބީ.ސީ  (ށ)  
 .ގެ މަސައްކަތްތައް އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ

  
ގެ  .އެމް.ބީ.ގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ސީކޮމިޓީ ހިންގާ .51 މްނިޓީ އިމްޑެ

ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޚަރަދުކުރިކަމުގެ ހެކި ، ކަމަކަށް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައިވާނަމަ
ވަރަށް އެފަދަ  ޚަަރދުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމުން، ިހންގާ ކޮމިޓީްނ ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން

 .އިން އަނބުރާ އެފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .އެމް.ބީ.ބަރަކަށް ސީމެން
 

ގެ  .އެމް.ބީ.ގެ އެކައުންޓުތައް އޯޑިޓްކުރުމަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރަކު ސީ .އެމް.ބީ.ސީ .52 ޑިޓްކުރުންއޮ
ޑިޓަރަކު މިގޮތުްނ ޢައްޔަންކުރާ އޮ. ޖަލްސާގައި ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ އަހަރީ ޢާންމު

އަހަުރ ( އެކެއް ) 1. އަހަރު ދުވަސްވަންެދންނެވެ( އެކެއް) 1ގައި ހުންާނނީ،  .އެމް.ބީ.ސީ
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ކޮމިޓީއަށް  ޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ހިންގާހަމަވުމުން، އައު ދައުރަކަށް އެފަދަ އޮ
 .އެމް.ބީ.ޑިޓަރަކު ދެވަނަފަހަރަށް ސީޖަލްސާގައި އެފަދަ އޮ ްނމުޢާފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އަހަރީ 

ގެ އެކައުންްޓތައް  .އެމް.ބީ.ޑިޓަރަކު ސީ މިފަދަ އޮ. ރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެގެ އޯޑިޓަ
ނޑައަޅާފައިވާ އުއޮ  .ލުތަކުގެ ދަށުންނެވެޞޫޑިޓްކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަ
 

އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރީ ޢާންމު  ގެ .އެމް.ބީ.ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗުމަހުގެ ކުރިން ސީ .53 ގެ އަހަރު ރިޕޯޓް .އެމް.ބީ.ސީ
 .ޖަލްސާއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 
އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ޤައުމީ 

 އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް  (ހ) .54

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ފަާރތްތައް 
 އަދި ކުޅިވަރު ޤައުމީ 

 .ޓީލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިމޯ (ށ) 

މަޖްލީހުގައި ހިމެނޭ 
 .ގައުމްތައް

 .(ސީ.ސީ.އައި)އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކަުއންސިލް  (ނ) 

 (ސީ.ސީ.އޭ)އޭޝިޔަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލް  (ރ)  
 

މިގަވާއިދަށް 
 އިޞްލާޙުގެނައުން

ފާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ލަ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، މިގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ، .55
ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  3/2ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން، އެޖަލްސާެގ މަތިން 

 .ފާސްވެގެންނެވެ
 

އް ގަވާއިދުތަ ގެކުޅިވަރު
ނޑައެޅުން   ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ތަާޢރަޟުނުވާ .56 ގޮތެއްގެ މަތިން،  ސަރުކާރުން ކަ
ނޑައަޅާނީ ސީޞޫއި އުކްރިކެޓް ގަވާއިދުތަކާ  .ގެ ހިންގާކޮމިޓީންނެވެ .އެމް.ބީ.ލުތައް ކަ

 
 

ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ 
ކަމެއްކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ބާރުތައް 

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިާވ މިގެ  .އެމް.ބީ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދަކާ އަދި ސީ (ހ) .57
ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންތައްތަކަްށ ގަވާއިދު މިކަމަކާއި ތަޢާރަޟުނުވާގޮތެއްގައި 

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ، ޖަލްސާއެއްގައިގޮތެއް ނިންމާނީ ހިންގާކޮިމީޓގެ 
 .އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ

 
ކޮމިޓީން ނިންމާ ިންނމުން ބަދަލުކުރަްނ  ހިންގާމިގަވާއިދުގައި ނެތްކަމަކާ ބެހޭގޮުތން  (ށ)  

އްޖެނަމަ، އެފަދަ މެްނބަރަކު ނުވަތަ މެންބަުރްނ ގެ މެންބަރުން ބޭުނންވެ .އެމް.ބީ.ސީ
( އްއެކެ) 1އެކަން ލިޔުމަކުން ހިންާގ ކޮމިީޓއަށް އެންގުމަށްފަުހ، ިހންގާ ކޮިމޓީން 

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މެންބަރުންެގ ޚާއްޞަ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޢާންމުކޮށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސް( އްކެއެ) 1އިޢްލާންކޮށް، އެފަދަ ޖަލްސާެއއް އެ 

ތެރެއިން އެންެމ  އެފަދަ ަޖލްސާއެއްގައި، ހާޒިރުވެތިބި މެްނބަރުންގެ . ބާއްވަންވާނެއެވެ
މެންބަުރންގެ އަޣްލަބިއްަޔތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ( ތިންބައިކުޅަ ދެބައި) 3/2މަދުވެގެން 
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 .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ބަދަުލގެނެވޭނެއެވެ
 

އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ފާސްވިކަމަށް ބަލާނީ، އެކަމާބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ . އެމް.ބީ.ސީ .58 އުވާލުން . އެމް.ބީ.ސީ
ގެ . އެމް.ބީ.ނިންމުމަށް ބޭއްވޭ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ސީ

މެއް ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ ހުށަހެޅު( ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި) 3/2މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
 .ފާސްވުމުންނެވެ

 
މިބަުހްނ “ ކުޅިވަރު”މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބުނެފައިުނވާނަމަ،  (ހ) .59 މާނަ 

 . މުޚާޠަބުކުރެވެނީ ކްރިކެޓަށެވެ
 

މިބަހުގެ މާނައަކީ، “ ޓޯނަމަްނޓް”މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ުބނެފައިނުވާނަމަ،  (ށ)  
ޓްތަކާއި މެޗުތަކާއި އެެހނިހެން ކްރިކެްޓ އިން ބާއްވާ ޯޓނަމެން .އެމް.ބީ.ސީ

 .މުބާރާތްތަކެވެ
 

މިހެްނ ބުނެފައި އެވަނީ  "ބޯޑް"މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ،  (ނ)  
 .އަށެވެ .އެމް.ބީ.ސީ
  

 
_____________________ 
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