
 

 

 

  9SEC/IUL/201-MRC/ 103ނަންބަރު:

 އިޢުލާން 
 

 ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން 

 
  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިޖަމާޢަތުގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީއަށް  10ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 

  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ  ހެއެވެ.ހޮވަންޖެ  މެންބަރުން(  5ފަސް )  އަދި ގިނަވެގެން  މެމްބަރުން  ( 3ތިން )  އެންމެ މަދުވެގެން
 ނެއެވެ.  ވާ އުލާނުގެ ޖަދުވަލުގައިޢިމި 

  
މެމްބަރުންނަށް ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ   ފުޅުންނަށްބޭރިހަމަވާ އެހެންކަމުން، ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފު

 ވިފައެވެ.  ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެ 

 
 ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ޝަރުތުތައް 

 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.  25 .1

 ގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވުން. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު  .2

 މެމްބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. ގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޯޑެއްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު  .3

 ( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.  4) ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތަރުއެފަރާތެއް މަސައްކަތްކުރާ   .4

 
 ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު 

( ދައުރަށެވެ. އެއީ 2)  ންމެ ގިނަވެގެން ޚިދުމަތްކުރެވޭނީ ދެ( އަހަރު ދުވަހެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގައި އ2ެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރަކީ ދެ ) 
 ( އަހަރެވެ.  4ޖުމްލަ ހަތަރު )

 
 ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި 

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކަތުން ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ  
ގެ  16.00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2019 އޮކްޓޯބަރ   24ވަނަވަރު  ކޮޕީއަކާއި އަދި ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި ރައް ، ފޯމްއާއި
އަދި މިމަޤާމުތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ   މިޖަމާޢަތުގެ މައި މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  ކުރިން 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. 

  އަދި ، ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފޯމްދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މެންބަރު ، މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީގެ
ްޕލޮޓް ނަންބަރު   ، )ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މައި މަރުކަޒުން  ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން 

ވެބްސައިޓުން   www.redcrescent.org.mvވަނަ ފަންގިފިލާ( އަދި  2 ލެ، ، ހިތިގަސްމަގު، ހުޅުމ11493ާ
 އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   3341009ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
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https://redcrescent.org.mv/documents/application-form-complaints-committee/
https://redcrescent.org.mv/documents/maldivian-red-crescent-individual-member-application-form/
https://redcrescent.org.mv/documents/maldivian-red-crescent-statutes-dhivehi/
https://redcrescent.org.mv/documents/maldivian-red-crescent-statutes-dhivehi/
https://redcrescent.org.mv/documents/maldivian-red-crescent-statutes-dhivehi/


 

 )ވަނަ މާއްދ10ާގެ  އަސާސީ ޤަވާޢިދު  ކްރެސެންޓްގެ  ރެޑް  ދިވެހި   ( ދުވަލު ޖަ 

 ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ  10

 

ވާފަރާތްތަކުން މަސްއޫލުޝަކުވާތައް ަބލާ ކޮމިޓީއަކީ ޝަުކވާތަކާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގުމުގައި   10.1
 ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އައްޔަނުމަޖިލީހުން  އާންމުބެލުމަށްޓަަކއި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި 

  ؛ގެންވަނީވި އެކުލެ ޝަކުވާތައް ަބލާ ކޮމިޓީ 10.2

 )ފަހެއް( މެމްބަރުންނެވެ.   5  -)ތިނެއް(    3ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ އާންމު މަޖްލީހުން އިންތިޙާބުކުރާ   10.2.1

 މެމްބަރުންނެވެ.   ތިންބައިކުޅަ ދެބައި()  3/2ކީ މިކޮމިޓިގެ ކޯރަމަ  10.2.2

 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.    10.2.3

i. 25 ްފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވުނ( 

ii. ްދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މެމްަބރެއްކަމުގައިވުނ 

iii. ުތެރެއިްނ އެއްވެސް ޯބޑެއްގައި ހިމެނޭ  ގެދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑ
 މެމްަބރެއްކަމުގައި ނުވުން. 

iv.   ްހަތަރު( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިާވ   4އެފަރާތެއް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެނ(
 މީހެއްކަމުގައި ވުން.  

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާގޮތެއްގެ މަތިން،  މަ،  އާންމު މަޖްލީހުގައި ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީ އިންތިޙާބު ނުކުރާނަ   10.2.4
 ގަވަރނިންގ ބޯޑުން މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  

 ކޮމިޓީގެ  މި. މުރާޖަޢާކުރެވޭނެއެވެ މަޖިލީހެއްގައި އާންމު ކޮންމެ  ގޮތް އެކުަލވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ަބލާ  ޝަކުވާތައް 10.3
)ދޭއް( ދައުރަށެވެ.    2. އަދި ކޮމިޓީގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ޚިދްމަތްކުރެވޭނީ  )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ  2ގެ ދައުރަކީ  މެމްަބރުން

 )ހަތަރު( އަހަރެވެ.  4އެއީ ޖުމްލަ 

 :   ާބވަްތތަަކކީ ޝަކުވާތަކުގެ ަބލަިއގަނެވޭނެ ކޮމިޓީން ަބލާ ޝަކުވާތައް 10.4

i.  ީގެ  އިސްތިއުނާފު  ހުށައަޅާ ގުޅިގެންމެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދ4.11.5ާ ގެޤަވާޢިދު މިއަސާސ
 ؛މައްސަލަތައް



 

ii.  ް؛ތައްބާރެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ  ދީފައިވާއާންމު މަޖިލީހުނ  

iii.  ްޚިލާފުވާކަމުގެ   ކާ، މެމްބަރުންނާއި ގޮފި ތަކުން ތަޤަވާޢިދުހަރަކާތުގެ އަސާސީ  ކްރެސެންޓްއަދި ރެޑް ކްރޮސް ރެޑ
 ؛ތައްޝަކުވާ

iv.  ް؛ތައްވާކަމުގެ ޝަކުވާ ވާއިދާ ޚިލާފުގަ ހިންގާ  މިއަސާސީ ގަވާއިދާއި ގޮފި ތަކުންނާއި މެމްބަރުނ 

v. ު؛ތައްވާކަމުގެ ޝަކުވާފިތަކުންނާއި މެމްބަރުން ޚިލާފުމަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް ގޮ  އާންމ 

vi.  ްތައް ބެހެއްޓުމަށް  އަމަލުބޫލުކުރާ ފެންވަރަށްވުރެން ދަށް ފެންވަރުގައި ގަރެޑް ކްރޮސް އާއި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހަރަކާތ
 ތައް.ރުންނާ ޚިލާފަށް އުފުލާ ޝަކުވާ ހިތްވަރުދޭ ގޮފިތަކާއި މެމްބަ

 ޝަކުވާތައް ަބލާ ކޮމިޓީން ިނންާމ ނިންމުން  10.5

 ން ޝަކުވާތަކާމެދު ޮކމިޓީވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާ  (i) 10.4ގެ ޤަވާޢިދު މިއަސާސީ 10.5.1
ނިންމާ ގޮތަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިްނމުމެވެ. މި ނިންމުމަކީ ޝަކުވާ ުކރާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ ލިިބގަްނނަ ފަރާތް 

ގެ ވަނަ މާއްދާ   (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 10.4  ގެޤަވާޢިދުމިއަސާސީ    ނަަމވެސް  ކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެވެ.ގަޫބލު
ްނ ނިންމާ މައްސަލައެއް އެމައްސަލައެއްގެ ނިންމުން އަލުްނ ަބލައިިދނުމަށް ޝަކުވާ ަބލާ ކޮމިޓީދަށުން 

މިގޮތުން ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. އިލްތިމާސް  ކަށްކޮމިޓީއަ އާންމު މަޖްލީހުން ވަުގތީ  އެދި
 ނިންމުމަކީ އެންމެފަހުގެ އަދި ހުިރހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ގަޫބލުކުރަްނޖެހޭ ނިންމުމެވެ. 

 ވާއިދާ ޚިލާފުވާ ނިންމުމަކަށް ވެގެްނނުވާެނއެވެ.ގަ ގާނޫނާމި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  10.5.2

ވާަހކަތައް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައެއް ނިންމޭނީ، އިންާސފުވެރި ގޮތަކަށް ދެފަރާތުގެ  10.5.3
 ހުއެވެ.ފަ އަޑުއެހުމަށް

ހިފެހެއްޓުމެްއ އެއްވެސް  އްއި މިޖަމާޢަތުގެ ހުރިހާ ިލޔެކިޔުމަކާއި ރެކޯޑުތަޝަކުވާތައް ަބލާ ކޮިމޓީގެ މަސައްކަތުގަ 10.6
ގައި،  އްެބލުމުގެ އިޒުނަ މި ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ަބލާ ެބލުމުގައި، އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެ ނެތި،

ޭބނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ުކރެވޭނަމަ ނުވަތަ ހަމަ ގޮތުގައި ތްތައް ނަވަސީލަގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި ޖަމާޢަތު
ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ ނުވަަތ ަޝއްކުކުރެވޭނަމަ، 

 ޯބޑަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ގއެކަމެއް ގަވަރނިން
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