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 -1ފައުންޑޭޝަންގެ ނަން
މިފައުންޑޭޝަންގެ ނަމަކީ "  ..............ފައުންޑޭޝަން" އެވެ.
FOUNDATION............................
 -2ފައުންޑޭޝަންގެ އިދާރާ
މިފައުންޑޭޝަންގެ އިދާރާއަކީ  ......................އެވެ.
 -3ފައުންޑޭޝަންގެ މަޤުޞަދު
މިފައުންޑޭޝަންގެ މަޤުޞަދަކީ:


ތއި އިންސާނީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުން.
ހިލޭ ސާބަހަށް އިންސާނީ ޚިދުމަ ާ



ދިވެހީންގެ ތަޢްލީމީ ޞިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.



އިސްލާމީ ތަޢްލީމާއި އިސްލާމީ ތަރުބަވީ ތަޢުލީމު ފުޅާ ކުރުމަށް މުޖުތަމަޢަށް އެހީތެރިވުން.



އެކި އެކި ދާއިރާ ތަކުން ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



މުޖުތަމަޢްގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 -4ފައުންޑޭޝަންގެ އާމްދަނީއާއި މުދާ
ހންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްމަރުންގެ މެދުގައި
ހ -މިފައުންޑޭޝަންގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރުންނާއިި ،
ބަހާލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.
ގ މުއައްސިސުންނަށް
ޝން ެ
ގ މެމްބަރުންނާއި ފައުންޑޭ ަ
ނއި ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާކޮމިޓީ ެ
މބަރުން ާ
ށ -ފައުންޑޭޝަންގެ މެ ް
ފައުންޑޭޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
ށފަހު ފައުންޑޭޝަންގެ
ރނިތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަ ް
ޙލަތެއްގައި ފައުންޑޭޝަންގެ ދަ ަ
ނ -ފައުންޑޭޝަން އުވާލެވޭ ާ
މިލްކުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހިލޭސާބަހަށް
ރ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން
މަސައްކަތްކުރާ ފައުންޑޭޝަންއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކު ާ
ފންޑެއް ކަނޑައަޅާނީ ފައުންޑޭޝަން އުވާލުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައެވެ.
މިތަކެތި ބަދަލުކުރާނެ ަ
 -5މެމްބަރުންނަށް ވެވޭގޮތާއި މެމްބަރުންގެ ގިންތިތައް
ރކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ.
ހ -މިފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަ ަ
އކަން ބަޔާންކޮށް ފައުންޑޭޝަންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނންނަމަ ެ
މެމްބަރަކަށް ވާން ބޭ ު
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ވ
ށ -މިފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވާން އެދުމުން އެއިރަކު ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެ ި
ބޭފުޅަކު އެފަރާތަކަށް ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އަންގާ އެގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެފަރާތުން
ގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީ ސޮއިކުރުމުން މެމްބަރަކަށް ވެވުނީއެވެ.
އެއްބަސްވާނަމަ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ަ
އންމު މެމްބަރުންނެވެ.
ތބޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ާ
ނ -މިފައުންޑޭޝަންގައި ި
 -6މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވޭގޮތާއި މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް
ޑޝަންގެ އޮފީހަށް
ނނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ފައުން ޭ
ކ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނު ް
ހ -މިފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރަ ު
ޝންއަށް ނުވަތަ
ނވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ފައުންޑޭ ަ
މބަރަކު މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރަ ް
ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެމެ ް
ފައުންޑޭޝަންއިން އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްވާނަމަ
ތން ނިންމަންވާނެއެވެ.
ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަ ި
ވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު
ގ ޤަވާޢިދާ އަދި ދި ެ
އންޑޭޝަން ެ
ޝންގެ މެމްބަރަކު ފަ ު
ރން ފައުންޑޭ ަ
ށ -މީގެ އިތު ު
ކމުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެމެމްބަރަކު ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރު ަ
 -7ޗަންދާ
ގނެއެވެ.
މިފައުންޑޭޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އަތުން ޗަންދާއެއް ނުނެ ޭ
 -8ފައުންޑޭޝަން ހިންގުމަށާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް
ހ -ފައުންޑޭޝަންގެ މުއައްސިސުން ދޭ ފައިސާ
ހއާއި ،ސްޕޮންސަރގެ ފައިސާ
ށ -އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ އެ ީ
ނ -ފައުންޑޭޝަންއިން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭފައިސާ
 -9ހިންގާ ކޮމިޓީ
ގ ކޮމިޓީއަކީ ޗެއަރމަން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ.ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު
ހ -މިފައުންޑޭޝަންގެ ހިން ާ
ހަމަވުމުގެކުރިން އަނެއް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އައްޔަންކޮށްފައުންޑޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގ ކޮމިޓީންނެވެ.
ނ ހިން ާ
ނތައްތަކުގައި މަސްޢޫލުވެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެއިރަކު އޮން ަ
ހ ކަ ް
މިފައުންޑޭޝަންގެ އެންމެ ާ
ދ  3އަހަރު ދުވަހެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާ ީ
 -10ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތައް
ނނީ  1ޗެއަރޕާސަން 1 ،ވައިސް ޗެއަރޕާސަން 1،ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ1 ،
ހ -މިފައުންޑޭޝަންގައި ހިމެ ޭ
ނސްޓްރޭޓަރ1 ،
ކރެޓަރީ 1 ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 1 ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމި ި
އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް ސެ ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  1 ،ސޯޝަލް އެންޑް ވެލްފެއަރ އޮފިސަރ 1 ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އެވެ.
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 -11ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
ޗެއަރޕާސަން:
އ
އންޑޭޝަންގެ ހިންގުމާ ި
ޗެއަރމަން އަކީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ފަ ު
ފައުންޑޭޝަންގެ

އިދާރާ

ހއްޓުމާއި
ބެލެ ެ

ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ބަލާ

ޗެކްކޮށް

ގ
މެމްބަރުން ެ

މައްސަލަތައްބަލާ

ނގާ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
ފައުންޑޭޝަންގެ ހުރިހާކަމެއް ހި ް
ވައިސް ޗެއަރޕާސަން:
ވައިސް ޗެއަރމަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޗެއަރމަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި ޗެއަރމަން ނެތް
ޙާލަތެއްގައި ޗެއަރމަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމެވެ.
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ:
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޗެއަރމަންއަށް ކަންކަމުގައި އިރުޝާދުދީ ޗެއަރމަންނެތް ޙާލަތެއްގައި
ހސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ރން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ު
ޗެއަރމަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ .އަދި މީގެ އިތު ު
އެމަޤާމަށް މެމްބަރެއް އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން އެމަޤާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމެވެ.
އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ:
އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
އެހީތެރިވެދިނުމާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ:
ގ
މތީން ފައުންޑޭޝަން ެ
ސެކްރެޓަރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ރައީސާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ ލަފާގެ ަ
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ:
އެސިސްޓެންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި

އެހީތެރިވެދިނުމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމެވެ.
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ:
ނޑޭޝަންގެ ފައިސާގެ
ނ ފައު ް
ދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ާ
ބލެހެއްޓުމެވެ.
ކަންތައްތައް ހިންގާ ެ
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.......................ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ:
ނޑޭޝަންގެ ފައިސާގެ
ނ ފައު ް
ދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ާ
ބލެހެއްޓުމެވެ.
ކަންތައްތައް ހިންގާ ެ
ސޯޝަލް އެންޑް ވެލްފެއަރ އޮފިސަރ:
ނޑޭޝަންގެ ފައިސާގެ
ނ ފައު ް
ދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ާ
ބލެހެއްޓުމެވެ.
ކަންތައްތައް ހިންގާ ެ
 -12ހިންގާކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް
މިފައުންޑޭޝަންގެ

ހ-

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

ށ
މެމްބަރަކަ ް

ވެވޭނީ

އ
މިފައުންޑޭޝަންގަ ި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

މެމްބަރުންނަށެވެ.
ށ -މިފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ.މިފައުންޑޭޝަން
މަސްއޫލު ފަރާތަކީ  ............................ކަމަށްވުމާއެކު ،ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަންއަކީ އެ ދެ ފަރާތެވެ.
ރން ޢައްޔަންކޮށް އަހަރުގެ އެންމެފަހު ޖަލްސާގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ -ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަ ު
ޙޟިރުނުވެއްޖެނަމަ
ހންގާކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާއަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ާ
ރ -މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ި
އެމެމްބަރަކު ހުރި މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފައުންޑޭޝަންގައި އެވަގުތަކުހުރި އެންމެ
އިސްވެރިއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށްގެން އެކަމުގެ ކުށް
ބ -ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަ ެ
ނ ވަކިކުރެވެނެއެވެ.
ފށިގެން އެމެމްބަރަކު މެމްބަރުކަމު ް
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެދުވަހަކުން ެ
ޅ -ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަންއަށް
ތ
ގ ކޮމިޓީއިން ފައުންޑޭޝަންގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެތަކެ ި
ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކާއި ހިން ާ
ޓއަށް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއް
ހންގާ ކޮމި ީ
ރައްދުކުރުމަށާއި އަދި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުގެ ތަފްޞީލް ި
ދިނުމަށްފަހު

ކންކަން
މި ަ

ޖހުމުން
ހަމަ ެ

އެމީހަކު

ގ
ހންގާކޮމިޓީ ެ
ި

މެމްބަރުކަމުން

ގ
ވަކިކުރިކަމު ެ

ލިޔުން

އެފަރާތަކާއި

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 -13ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ
ޓގެ ޖަލްސާއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  3ފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ .މިޖަލްސާތަކުގައި
މިފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ޤާނޫނީ

ޢަދަދަކީ

ޓގެ
ހިންގާކޮމި ީ

މެމްބަރުންގެ

ދެބައިކުޅަ

އެއްބައެވެ.މިޖަލްސާތަކުގައި

ރިޔާސަތު

ޓނީ
ބަލަހައް ާ

ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަނެވެ .ޗެއަރމަން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނަމަ ފައުންޑޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
ނ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެކްރެޓަރީއެވެ .ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ
މިޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބަލަހައްޓާ ީ
ޔައުމިއްޔާގައި ވެސް އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް މި ޔައުމިއްޔާތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
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 -14އާއްމު ޖަލްސާ
މި މިފައުންޑޭޝަންގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  2ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިޖަލްސާތަކުގެ
ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މެމްބަރުންގެ 60

ގ
އިންސައްތައެވެ .މިޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ފައުންޑޭޝަން ެ

ޖލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ގ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ .މި ަ
ޗެއަރމަންއެވެ.ޗެއަރމަން ނެތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ފައުންޑޭޝަން ެ
ލިޔެބަލަހައްޓާނީ

އ
ށޓަކަ ި
އެކަމަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ކޮންމެ

ޖަލްސާއެއްގެ

ޔައުމިއްޔާގައިވެސް

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް މިޔައުމިއްޔާތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ަ
 -15އާއްމުޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭގޮތާއި ކަންކަން ފާސްކުރެވޭގޮތް
ގންނެވެ .އަދި ކަންކަން
މިފައުންޑޭޝަންގެ އާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭނީ އަތްއުފުލައި ެ
ބނާހާ ހިނދު އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
އ އެހެންގޮތަކަށް ނު ު
ފާސްކުރާނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގަ ި
 -16ފައުންޑޭޝަން އުވާލުން
ގ ޤަވާޢިދުގެ  4ވަނަ
މިފައުންޑޭޝަން އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅޭނީ ފައުންޑޭޝަން އުވާލުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަންގެ ހިން ާ
ޅ
މާއްދާގެ (ނ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ފައުންޑޭޝަންގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން ތިންބައިކު ަ
ކރުމުންނެވެ ،ނުވަތަ
ކން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ލިޔެ އެމިނިސްޓްރީން ޤަބޫލު ު
ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބި އެ ަ
ސަރުކާރުން މިފައުންޑޭޝަން އުވާލުމަށް އެންގުމުންނެވެ .ފައުންޑޭޝަން އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ޢަމަލުކުރާނީ
ނވެ.
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަމާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ެ
ފައުންޑޭޝަންތަކާ ެ
 -17ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލު ގެނައުން
ނ އާއްމު މެމްބަރުންގެ
ޢދަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެބަދަލު ގެނެވޭ ީ
މިފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާ ި
ޅ
ކރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ .މިޤަރާރުުު ފާސްކުރާނީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ތިންބައިކު ަ
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ފާސް ު
ނވެ.
ޝންގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ެ
ނނެވެ .މިބަދަލު ގެނެވޭނީ ފައުންޑޭ ަ
ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ް
 -18ނިޝާން  ،ދިދަ ،ކުލަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރުން
ދދަ ނުވަތަ މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނީ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ފައުންޑޭޝަންގެ
މިފައުންޑޭޝަންގެ ނިޝާންި ،
ރަޖިސްޓްރާރ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 -19އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ
ނއެވެ .މިޖަލްސާގައި
ވ ެ
ފބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއް ޭ
މ ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ެ
މިފައުންޑޭޝަންގެ އަހަރީ އާއް ު
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ފައުންޑޭޝަންއިން ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި ފައުންޑޭޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ
ކން އަންގަންވާނެއެވެ.
ހިސާބު ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ.މިޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ  10ދުވަސްކުރުން ހުރިހާމެމްބަރުންނަށް އެ ަ
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 -20އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު
ނ
ގތުގެ ރިޕޯޓް ހިންގާކޮމިޓީ ް
މދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި ފައުންޑޭޝަން ހިނގި ޮ
ލބުނު އާ ް
ި
ފައުންޑޭޝަންއަށް
ގ އާއްމު ޖަލްސާއަކަށް
ބރުން ސޮއިކޮށް ފައުންޑޭޝަން ެ
ފާސްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްގައި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމް ަ
ހުށަހަޅާ

ފާސްކުރުމަށްފަހު

މިތަކެތި

ފާސްކުރާތާ

30

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ފައުންޑޭޝަންގެ

ރަޖިސްޓްރާރަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -21ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރަނި
ނ
ނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއި ް
ވސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ ފައުންޑޭޝަ ް
ހ -މިފައުންޑޭޝަންއަށް އެއް ެ
ގ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
ހން ާ
ފާސްކޮށް އެދަރަންޏެއް އަދާކުރާނެ ގޮތް ކަނޑާއަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ފައުންޑޭޝަންގެ ި
ރންޏެއް ނުވަތަ މާލީ
ނގެ މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލައަގަށްވުރެބޮޑު ދަ ަ
ޝ ް
މަތިންނެވެ .އަދި ފައުންޑޭ ަ
މ ޖަލްސާގެ ޚާއްޞަ
ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ފައުންޑޭޝަންގެ އާއް ު
ޤަރާރަކުން އެފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންނެވެ.
ށ -ފައުންޑޭޝަން އުވާލެވޭއިރު ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭ ވަރަށް ފައުންޑޭޝަންގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ
ނނެވެ.
ތށް ބަހާލައިގެ ް
އެދަރަނިތައް އަދާކުރާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހަމަހަމަވާގޮ ަ
_____________________
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