
 



   MTCC-CS/IU/2021/0208ނަންބަރު: 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް    2021ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.    2021މިކުންފުނީގެ  
 .ގައެވެ  16:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު   2021މެއި  16 އޮންލައިން ވެބް އެްޕލިކޭޝަން ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ގެޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން  .1
 ކުރުން ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު   2020 .2
 ފާސްކުރުން   ޙުލާޞްކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އި  .3
 ޖަލްސާ ނިންމުން  .4

 

ށެވެ.  ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން  2021މެއި    4ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެވޭނީ    2021
 .އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ MTCC-CS/IU/2021/0206 :ންބަރު ނަ ގައި ވާނީ  2021އޭްޕރިލް  22މިކަން ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

cnuruk rwTcsijwr cSwaWsclwj 



  ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން 

ވަނަ ދުވަހުގެ   2021މެއި  14މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވުމުން، ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުން  ންމު ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އޮންލައިން ވަޞީލަތެއްކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާ 
 .ޓަރ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ގެ ކުރިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ރަޖިސް  16:00

ޑިޮޕ ސެކިއުރިޓީޒް  މޯލްޑިވްސް  ޙިއްޞާދާރުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ވަޑައިގަންނަވަން  ބައިވެރިވެ  ޯޕރޓަލްސިމިޖަލްސާގައި  އިންފިނިޓީ  ފޯމު (www.infinity.mv) ޓަރީގެ  އެްޕލިކޭޝަން  ނުވަތަ   މެދުވެރިކޮށް، 
companysecretary@mtcc.com.mv ިދާނެއެވެއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވ.  

ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ ފޯމުތައްއިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ އެއް މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ޚާއް  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން  ސަގޮތުން 
 .ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ

 :(https://mtcc.mv/extraordinary-general-meeting/year/2021) ލިންކު 

ލޮގިން ނުވަތަ ސައިން އަްޕ ކުރެއްވޭނީ އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް  ޓަރީގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެްޕލިކޭޝަނެވެ. އިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލް އަށް ސިއިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލް އަކީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޮޕ
 .ށް ލޮގިން ކުރުމަށް އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ. އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވާފައިނުވާ ނަމަ އިންފިނިޓީ އަހުޅުއްވާފައިވާ 

 

 

 

 

 

 



 އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް އިން އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވުން 

 :އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވުމަށް 

 އަށް ވަންނަވާ  (www.infinity.mv) އިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލްގެ ވެބްސައިޓް ލިންކް .1
2.  “Create Infinity ID”ްކުރައްވައި އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި މޯބައިލް ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖައްސަވާ ސިލެކްޓ. 
 .ސިލެކްޓް ކުރައްވާ ”Open an Account“ ޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާފައިނުވާ ނަމަ، އެންޓަރ ކުރެއްވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި އެމްއެސް .3
 .ޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާސްކްރީންގައިވާ ހުރިހާ މަ .4
 .ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަްޕލޯޑް ކުރައްވާ .5
 .ސިލެކްޓް ކުރައްވާ ”Continue“ ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ފާހަގަ .6
 .ސިލެކްޓް ކުރައްވާ ”Continue“ ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް ފަހުސްކްރީންގައިވާ އިޤުރާރުތައް ވިދާޅުވި ކަމަށް   .7
 . އީމެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ލިބިވަޑައިންނަވާނެ(ކުރައްވާ )އެްޕލިކޭޝަން ސަބްމިޓް ކުރެއްވުމުން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދާންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ”Submit“ އެްޕލިކޭޝަން  .8
  .ން އަްޕ ކުރައްވާއެކައުންޓް ހުޅުއްވުމުން، އިންފިނިޓީ އަށް ސައި .9

 .ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ސަބްމިޓް ކުރައްވާ ”Security Token“ އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ  .10
 .ޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ އަށް ލޮގިން ކުރެވިގެން ދާނެ ”Password“ އަދި ”Username“ ޚިޔާރު ކުރައްވާ .11

 

 

 

 

 

 



 މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް  

 :ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ އަށް އިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް 

 .އަށް ލޮގިން ކުރައްވާ (www.infinity.mv)އިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލް   .1
 .ޓެބް ސިލެކްޓް ކުރައްވާ ”FahiVote“ ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ .2
 .އެމްޓީސީސީ ގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .3
 .ނެރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ްޕރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ -ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ްޕރީ .4
 .ލުމަށް ފަހު ސަބްމިޓް ކުރައްވާގައި ފާހަގަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ފްސެލް /ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ްޕރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް .5

ތުން ްޕރޮކްސީ ހުށަހެޅުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު  ން އެޖަލްސާއަށް އެފަރާމިހިސާބުން ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމު
 .ފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ްޕރޮކްސީ ދޭން ބޭނުންފުޅު ވާނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ްޕރޮކްސީ ދެވިދާނެއެވެކުރެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް 

 . ގެ ނިޔަލަށެވެ 16:00ވަނަ ދުވަހުގެ   2021މެއި  14ވޭނީ  އިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއް

 

 ޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަ 

ސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  ސާއަށް ރަޖިއިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް މިކުންފުނީގެ " ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލް
 .އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ companysecretary@mtcc.com.mv  ގެ ކުރިން،   16:00ވަނަ ދުވަހުގެ   2021މެއި  14ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

cnuLehwSuh Isckorcp 



 ކުރުން    ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

 : އެހެން ފަރާތަކުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާނަމަ، އިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ްޕރޮކްސީ އެއް ޢައްޔަން ކުރުމަށްޙިއްޞާދާރުގެ ބަދަލުގައި

 .އްވާލޮގިން ކުރަ  )www.infinity.mv( އިންފިނިޓީ ޯޕރޓަލް އަށް  .1
 .ސިލެކްޓް ކުރައްވާޓެބް  ”FahiVote“ ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ .2
 .އެމްޓީސީސީ ގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .3
 .ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ްޕރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ-ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ްޕރީ .4
5. “Proxy Registration / On my Behalf” ާސިލެކްޓް ކުރައްވ. 
 .ސްކްރީންގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި، އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް އަްޕލޯޑް ކުރައްވާ .6
7. “Submit Proxy” ާސިލެކްޓް ކުރައްވ. 

 

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ ްޕރޮކްސީ، ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން ޖަލްސާއަށް  މިހިސާބުން ޙިއްޞާދާރުގެ  ްޕރޮކްސީ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ. ޖަލްސާއަށް އަމިއްލަ  . 
ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވި އަލުން  ޖަލްސާއަށް ރަޖިސް ދާނެއެވެ. އިންފި ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ްޕރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު  މެދުވެރިކޮށް  ޓަރ  ނިޓީ ޕޯރޓަލް 

 . ގެ ނިޔަލަށެވެ  16:00ވަނަ ދުވަހުގެ   2021މެއި  14ކުރެއްވޭނީ 

 

 

 

 

 

http://www.infinity.mv/


 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރުން 

ްޕރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން، ްޕރޮކް ވަނަ ދުވަހުގެ    2021މެއި    14ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  "ްޕރޮކްސީ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  ސީ  އިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް 
 .އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ companysecretary@mtcc.com.mv ގެ ކުރިން،   16:00

ްޕރޮކްސީ   ލިޔެކިޔުންތައް  އްވުމަށް   ޢައްޔަންކުރެމުޢައްސަސާތަކުން  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ފޯމުގައި  އަދި  ފޯމް"  ދުވަހުގެ    2021މެއި    14"ްޕރޮކްސީ  ކުރިން،   16:00ވަނަ   ގެ 
companysecretary@mtcc.com.mv ެއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވ. 

 

 ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުން 

ބާ ޙިއްޞާދާރުން،  ޠިލްކުރަން  ްޕރޮކްސީ  ދުވަހުގެ    2021މެއި    14ބޭނުންވާ  ފޯމު  16:00ވަނަ  އެދޭ  ބާޠިލްކުރަން  "ްޕރޮކްސީ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް،  ޯޕރޓަލް  އިންފިނިޓީ   "ކުރިން 
companysecretary@mtcc.com.mv  ްވޭނެއެވެއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުމަށް އެދިލެއ.  

 

 

 

 

 

 

 



 ޕްރޮކްސީ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު 

 .ހ. އިންފިނިޓީ ޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ްޕރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ ޙިއްޞާދާރުގެ އިންފިނިޓީ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށެވެ

  .ކަމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެން ފޯމު ބަލައިގަނެވުނު  މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުށ. ްޕރޮކްސީ ފޯމު އެމްޓީސީސީއަށް އީމެއިލް 

 .ޙިއްޞާދާރުންނެވެ 100ނ. ކޮންމެ ްޕރޮކްސީ ހޯލްޑަރަކަށް ޖަލްސާގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްސީލްކުރެވޭނީ  

މެދުވެމަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން  ފޯމުގައިވާްޕރޮކްސީ ފޯމު އެމްޓީސީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން  ރ.   ރިކޮށް ބަލައި އަދި މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ގުޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް   ޝެއަރ ސިސްޓަމް 
ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ްޕރޮކްސީ ފޯމެއް  އެފޯމްތައް ބާތިލްކުރެވޭ  ސީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަބެލުމަށްފަހު ތަޢާރުޒުވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ވެރިފައިނުކުރެވޭ މަޢުލުމާތު ހިމެނޭނަމަ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ްޕރޮކް

   .ބާޠިލްވާނެކަމަށް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

  .ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ ދަދު )ސަބަބާއެކު( ފޯމުނު ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ އަބ. ޞައްޙަ ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު އަދި ބާޠިލްކުރެވު 

  .ޅ. ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފާމޭޝަން އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ްޕރޮކްސީ ހޯލްޑަރަށް އެންގޭނެއެވެ

 

 ވެރިވުން ޖަލްސާގައި ބައި 

ގެ ކުރިން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ ްޕރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް    16:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2021މެއި    14ރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވޭނީ  ވަނަ އަހަ  2021އެމްޓީސީސީގެ  
  .ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

ވި ޔޫޒަރނޭމް  ތަމްޞީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދުތައް އެސް.އެމް.އެސް އަކުން ފޮނުއްވޭނެއެވެ. ލިބިލެއްޞާދާރުންނާއި ްޕރޮކްސީ  ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ޙިއް  ޖަލްސާއަށް
 .ގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެން ކުރެއްވުމުން ޖަލްސާއަށް ލޮގި (www.fahivote.mv) އަދި ޕާސްވޯޑް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ފަހިވޯޓް

 

 

 



 ތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   2020:  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ޢުލާނުން  އި MTCC-CS/IU/2021/0207 :ގައި ނަންބަރު   2021އޭްޕރިލް    22އްޞާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި  ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނީ ޙިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ    2020އެމްޓީސީސީގެ  
  .ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ

 

 : ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުން 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ    2021ން ފާސްކުރުމަށް  ނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ޚާއްސާ ޤަރާރަކުމްޓީސީސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އަންއެ
 .ނިންމަވާފައެވެ

 އިޞްލާޙުތަކުގެ ތާވަލު 

އާރޓިކަލް  
 ނަންބަރު 

ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި    ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ   2017އޯގަސްޓް    29
 އިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރެވިފަ 

 އިޞްލާޙު ގެނައި ސަބަބު  ހުށަހަޅާ އިސްލާހު 

)ޤާނޫުނ  1.2 ޤާނޫނު  ކުންފުްނޏާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް  "ޤާނޫނު" 
ޤަަވއިދުތަކާ 10/96ނަންބަރު   ހެދިފައިާވ  ދަށުން  ޤާނޫުނެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  އަދި   )

 ޞްލާޙުތައް ހިމަަނއިެގްނނެެވ. އެއަށްެގެނޭވ އި 

ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުންފުންޏާބެހޭ  "
ޤާނޫނު)  10/96 ކުންފުްނޏާބެހޭ    އެ އަދި    (ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ހެދިފައިާވ   ދަށުން  އެއަށްެގނެޭވ  ަގޤާނޫުނެގ  ަވއިދުތަކާ 
 އިޞްލާޙުތައް ހިމަނައިެގންެނެވ. 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި ކުރުން  ޢިބާރާތް އިސްފަސްކޮށް ޢިބާރާތް

  ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާ  ރާދޫކު   ދަށުން  ޤަާވޢިދުެގ  މި  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް"  ސެޓްފިކެޓް" 1.8
 .  ލިއުމަށެެވ ދޫކުރާ ޑިޕޮސިޓަރީން ސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިްވސް ނުަވތަ

  ދަށުން  ގަޤަާވއިޢިދުެގ  މި   ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް"  ސެޓްފިކެޓް"
  ދޫކުރާ   ޑީއިން.އެސް. އެމް  ނުަވތަ  ސެޓްފިކެޓް  ޙިއްޞާ  ދޫކުރާ

 . ލިއުމަށެެވ

  އިބާރާތްކުރުން   ރިޢާޔަތްކޮށްލަފްޒުތަކަށް    މާނަކުރެިވފައިާވ
 އިސްލާހު ކުރެިވފައި 

 
މިކުންފުނީެގ  ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުނީެގ" 1.11 ބުނެފައިަވނީ،  ކަމަށް  ސެކްރެޓަރީ  ނުަވތަ   "

ސެކްރެޓަރީެގ   މިކުންފުނީެގ  ނޫނީ  އަށެެވ.   އަދާކުރުމަށް  ސެކްރެޓަރީ  ޒިްނމާތައް 
ން ޢައްޔަން ކުރެޭވ ކޮންމެ މީހަކަށެެވ.  އޭެގ ތެރޭގައި މިޤަާވޢިދާ އެއްޮގތްާވޮގތުެގ މަތި

ުނަވތަ  ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުނީެގ" ކަމަށް    "ސެކްރެޓަރީ"" 
ނޫީނ  ނެފައިަވނީ ބު އަށެެވ.   ސެކްރެޓަރީ  މިކުންފުނީެގ   ،

ޢައްޔަން  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  ސެކްރެޓަރީެގ  މިކުންފުީނެގ 
  ދާ އެއްޮގތްާވއި ާވގަ ކުރެޭވ ކޮންމެ މީހަކަށެެވ.  އޭެގ ތެރޭަގއި މި

މި މާއްދާގައި މާނަ ކުރެޭވ ލަފްޒެއް ކަމުަގއިާވ "ސެކްރެޓަރީ" 
 ކޮމާ ކޯޅި ެގ ތެރެއަށް ލުން. 



އެސިސް ޖޮއިންޓް،  ކުންފުީނެގ  ކުރެޭވ  ޑެޕިއުޓީ ޢައްޔަން  ުނަވތަ  ޓެންޓް 
 ސެކްރެޓަރީެވސް ހިމެެނއެެވ. 

 

ޖޮއިންޓް،  ކުންފުނީެގ  ކުރެޭވ  ޢައްޔަން  މަތިން  ޮގތުެގ 
 ރެޓަރީެވސް ހިމެެނއެެވ.އެސިސްޓެންޓް ނުަވތަ ޑެޕިއުޓީ ސެކް

 
ސަރުކާރު ފިޔަަވއި ކުންފުނީެގ ޙިއްޞާ   ބުނެފައިަވނީ،  ކަމަށް"  ޙިއްޞާދާރުން  ޢާންމު" 1.13

 ަގނެފައިާވ ފަރުދުން ުނަވތަ ޤާނޫނީ ޝަހްސަށެެވ.   
ސަރުކާރު ފިޔަަވއި    ބުނެފައިަވނީ،  ކަމަށް"  ރުންޞާދާ ޙިއް   ޢާންމު"

ޤާޫނނީ  ނުަވތަ  ފަރުދުން  ަގނެފައިާވ  ޙިއްޞާ  ކުންފުނީެގ 
 ށެެވ. ޚްޞުތައް ޖަމްޢުކޮށް ނިސްބަތްކޮޝަ

 ކުރެިވފައި. ިވފައިާވ ލަފްޒުެގ މާނަ އިތުރަށް ސާފުމާނަކުރެ 

ްވސް  ލުކުރުމަށް މޯލްޑި އެއިރެއްގައި ޢަމަ  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް"  ރޫލްސް  ލިސްޓިންގ " 1.15
 ސްޓޮކް އެކްސްޗޭްނޖްއިން ނެރޭ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއަށެެވ. 

ެގެނޭވ   ކަމަށް"  ރޫލްސް  ލިސްޓިންގ " އެއަށް  ބުނެފައިަވނީ 
ހިމެޭނޮގތަށް، ޢަމަލުކުރުމަށް    އިސްލާޙުތައް  އެއިރެއްަގއި 

އެކްސްޗޭްނޖްއިްނ   ސްޓޮކް  ކޮށްފައިާވމޯލްޑިްވސް    ޝާޢިއު 
 ށެެވ. ސްޓިންގ ރޫލްސްއަލި

އް ހިމަަނއި  ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އަށް ެގެނވިދާނެ އިޞްލާޙުތަ
 އިބާރާތްކުރުން އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 

"މެމްބަރު" ުނަވތަ "ޙިއްޞާދާރު" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ ކުންފުީނެގ ޙިއްޞާދާރެއްެގ   1.16
ފަރުދީ    ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނިފައިާވ ކޮންމެޮގތުަގއި ހަމަޖެހި ކުންފުީނެގ މެމްބަރުންެގ  

 . ނުަވތަ ޤާނޫނީ ފަރާތަކަށެެވ

"މެމްބަރު" ނުަވތަ "ޙިއްޞާދާރު" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ ކުންފުީނެގ  
މެމްބަރުންެގ   ކުންފުނީެގ  ހަމަޖެހި  ޮގތުަގއި  ޙިއްޞާދާރެއްެގ 

ފަރު ކޮންމެ  ހިމެނިފައިާވ  ޤާނޫނީ    ދެއްރަޖިސްޓްރީގައި  ނުަވތަ 
 ެވ. ޝަޚްޞުތަކެ 

 ިވފައި. ރެ ލަފްޒުެގ މާނަ އިތުރަށް ސާފުކު

އިޞްލާޙުެގ  
1.17 

ކުންފުީނެގ  އައު  ބުނެފައިަވނީ  ކަމުގައި  ޙިއްޞާދާރު"  "މެޖޯރިޓީ 
އިން ސައްތަ ޙިއްޞާެގ މިލްކުވެރިކަން   51ޙިއްޞާ ރައުސްމާލުެގ  

ލިބިފައިާވ އެއްފަރާތަށެެވ. އެއްެވސް ޙިއްޞާދާރެއްެގ ކިބައިގައި  
ރައު  ޙިއްޞާެގ    51ސްމާލުެގ  ކުންފުނީެގ  ސައްތަ  އިްނ 

ލިބިފައި ޙިއްޞާދާރު މިލްކުވެރިކަން  މެޖޯރިޓީ  ަނމަ،  ނުާވ   
 ކަމުަގއި ބެލެޭވނީ އެްނމެ ިގނަ ޙިއްޞާެގ ވެރިފަރާތެެވ. 

 

މާނަކުރެިވފައިާވ ލަފްޒަކީ ހިންާގ ަގވާއިދުަގއި އެކި ފަހަރު 
މަތިން ބޭުނން ކުރެިވފައިާވ ލަފްޒެއް ކަމަށް ާވތީ، މި ލަފްޒު 

 ކުރެިވފައި. މާނަ 

އިޞްލާޙުެގ  
1.18 

ކުންފުީނެގ   އައު  ބުނެފައިަވނީ  ކަމުގައި  ޒަރިއްޔާ"  "އިލެކްޓްރޯނިކް 
ޖަލްސާތަކުަގއި ބައިވެރިުވމަށް   މުބޯޑުެގ ޖަލްސާތަކަށް ނުަވތަ ޢާން

ބައިވެރިުވމަށް  އެޖަލްސާތަކުގައި  ުނަވތަ  ފޮނުުވމަށް  ނޯޓިސް 
ބޭނުން ކުރެޭވ ެވބްސައިޓްތައް ުނަވތަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް  

 ކޯލް ސިސްޓަމް އަދި/ނުަވތަ އެނޫްނެވސް   ކޮންފަރެންސްނުަވތަ

ުނބޭއްވިދާެނ  ޖަލްސާތައް  ޙާޟިރުެވ  ތަނަކަށް  ަވކި 
ޙާލަތްތަކުަގއި އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިްނ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް 

ަގާވއިދަށް ެގންނަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  މަުގފަހި ކުރުމަށް  
 ކުރެިވފައި ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ލަފްޒު މާނަކުރުމުެގ 



ުނަވތަ   ޕްރޮސީޖަރ  ސިސްޓަމް،  އާލާތް،  ޑިަވއިސް، 
 ތިޒާމުތައް ހިމެނޭ ޮގތަށެެވ. އިން

ެގ  އިޞްލާޙު 
1.19 

ނަންބަރ   އައު  ޤާޫނނު  ބުނެފައިަވނީ  ކަމުަގއި    2/ 2006"އޮތޯރިޓީ" 
ދަށުން  ޤާނޫުނެގ  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްއާ  މާލީ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

މާރ ކެޕިޓަލް  ޤާއިމް ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ކުރުމަށް  ރެިގއުލޭޓް  ކެޓް 
ކުރެިވފައިާވ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ނުަވތަ އެ 

ކުރެިވފައިާވ  މަސްޢޫ ހަާވލު  އެަވުގތު  ކުރުމަށް  އަދާ  ލިއްޔަތު 
 ދަޢުލަތުެގ އިދާރާއެެވ. 

މާނަކުރެިވފައިާވ ލަފްޒަކީ ހިންާގ ަގވާއިދުަގއި އެކި ފަހަރު 
އިާވ ލަފްޒެއް ކަމަށް ާވތީ، މި ލަފްޒު މަތިން ބޭުނން ކުރެިވފަ 

 ކުރެިވފައި. މާނަ 

އިޞްލާޙުެގ  
1.20 

  ސްޓޮކް  މޯލްޑިްވސް  ބުނެފައިަވނީ   ކަމަށް"  ޑީ.އެސް. "އެމް އައު 
  މޯލްޑިްވސް  ޤާއިމުކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން  އެކްސްޗޭްނޖްެގ
އަށާއިޑިޕޮސިޓޮ  ސެކިއުރިޓީސް   ދައުރު   އެޑިޕޮސިޓޮރީެގ  ، ރީ 
 . ފަރާތްތަކަށެެވ އެހެން ކުރެޭވޢައްޔަނު އަދާކުރުމަށް

މާނަކުރެިވފައިާވ ލަފްޒަކީ ހިންާގ ަގވާއިދުަގއި އެކި ފަހަރު 
ން ބޭުނން ކުރެިވފައިާވ ލަފްޒެއް ކަމަށް ާވތީ، މި ލަފްޒު މަތި

 ކުރެިވފައި. މާނަ 

އިޞްލާޙުެގ  
1.21 

ޮގތުެގ  އައު  ކުރާ  ހުއްދަ  ޤާޫނނު  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް  "ޕްރޮކްސީ" 
ރުން ތަމްސީލް ކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރެޭވ ަވކީލުްނނާއި  މަތިން މެމްބަ

 ެވ. ބަދަލު ފަރާތްތަކެ 

ބޭުންނ  ަގވާއިދުގައި  ހިންާގ  ލަފްޒަކީ  މާނަކުރެިވފައިާވ 
މާނަ   ލަފްޒު  މި  ާވތީ،  ކަމަށް  ލަފްޒެއް  ކުރެިވފައިާވ 

 ކުރެިވފައި. 
1.18 

)އިޞްލާޙުެގ 
1.23) 

މަތިން އިަވީނ ޤަާވޢިދުަގއިާވ ޮގތުެގ  ބޯޑުެގ ޤަރާރު" ކަމަށް ބުނެފަ   ޑިރެކްޓަރުްނެގ"
އްގައި އެ ޖަލްސާ އަކަށް ޙާޟިރުެވ ޯވޓު ބޭއްޭވ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ޖަލްސާ އެ

ޯވޓް  ިގނަ  އެއްބަޔަށްުވރެ  ދެބައިކުޅަ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ލިބިެގންާވ  ޙައްޤު  ދިނުމުެގ 
ހަމަާވ   ޢަދަދު  ޤާނޫނީ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ނުަވތަ  ފާސްާވ  ޢުޞޫލުން ލިބިެގން 

ޤަރާރަށެެވ. ސަރކިއު އަޢުލަބިއްޔަތު ސޮއިކޮށްފައިާވ  އުސޫލުން ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ލަރ 
ބޯޑުެގ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  އެއީ  ނަމަ،  ޤަރާރު  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުރެޭވ  ފާސް 
ކުރާ  ފާސް  ލިބިެގން  ޯވޓް  ެގ  ޑިރެކްޓަރުން  މިްނަވރަށް  ހަމަާވ  އަޤުލަބިއްޔަތު 

 ޤަރާރުތަކެެވ. 

ބުނެފައިަވީނ    ރުްނެގޑިރެކްޓަ" ކަމަށް  ޤަރާރު"  ބޯޑުެގ 
އްޭވ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ޖަލްސާ  ދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތިން ބޭއި ވާ ަގ

ޙައްޤު   ދިނުމުެގ  ޯވޓު  ޙާޟިރުެވ  އަކަށް  ޖަލްސާ  އެ  އެއްގައި 
ޯވޓް  ިގނަ  ލިބިެގްނާވ ޑިރެކްޓަރުންެގ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ 

އަ ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ސޮއިކޮށްފައިާވ އްލަބި ޣުލިބިެގން  ޔަތު 
ޓަރުްނެގ  ލުން ފާސް ކުރެޭވ ޑިރެކްޞޫޤަރާރަށެެވ. ސަރކިއުލަރ އު 

  ޤާނޫނީ ޢަދަދުބޯޑުެގ ޤަރާރު ނަމަ، އެއީ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުެގ  
ކުރާ  ލިބިެގން ފާސް  ޯވޓް  ެގ  ހަމަާވ މިންަވރަށް ޑިރެކްޓަރުން 

 ޤަރާރުތަކެެވ. 

 ިވފައި.  ލަފްޒުެގ މާނަ އިތުރަށް ސާފުކުރެ 

 އިޞްލާޙުގެ 
1.24 

އެއްޮގތްާވ    ަގވާއިދާ"ޢާންމު ޤަރާރު" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ، މި   އައު 
ޙިއްޞާދާރުްނެގ   ކުންފުީނެގ  ބޭއްޭވ  މަތިން  ންމު  ޢާޮގތުެގ 

ބައިެވރިެވ،ޖަލްސާ ލިބިެގްނާވ    އެއްގައި  ޙައްޤު  ދިުނމުެގ  ޯވޓު 
 . ކޮންމެ ޤަރާރަކަށެެވރެޭވ ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުޣުމެމްބަރުްނެގ އަ

 " މި ލަފްޒު މާނަކުރެިވފައި. މު ޤަރާރުންޢާ"



1.19 
)އިޞްލާޙުެގ 

1.25) 

  ބޭއްވޭ   މަތިން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  މިޤަާވޢިދާ  ، ބުެނިވފައިަވނީ   ކަމަށް"  ޤަރާރު  ޚާއްޞަ"
  ޙައްޤު   ދިުނމުެގ  ޯވޓު  ،ހާޒިރުެވ  ޖަލްސާއަކަށް  އާންމު  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
 އަޢުލަބިއްޔަތުން   މެމްބަރުންެގ  ތިންބައި  ކުޅަ ބައިހަތަރު  މެމްބަރުންެގ  ލިބިެގްނާވ
 . ޤަރާރަކަށެެވ  ކޮންމެ ފާސްކުރާ

  އެއްޮގތްވާ   މިަގާވއިދާ   ،ބުެނިވފައިަވނީ   ކަމަށް"  ޤަރާރު  ޚާއްޞަ"
  އާންމު   ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުީނެގ  ބޭއްޭވ  މަތިން  ޮގތުެގ

  ލިބިެގންވާ   ޙައްޤު  ދިުނމުެގ  ޯވޓު  ،ބައިެވރިެވ  ޖަލްސާއެއެއްަގއި
  މެމްބަރުންގެ   އިތިންބަ  ހަތަރުބައިކުޅަ  މްބަރުްނެގމެ

 . ޤަރާރަކަށެެވ ކޮންމެ ފާސްކުރާ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ަވނަ މާއްދާއަށް ެގނެޭވ ބަދަލާ ގުޅިެގން "ހާޒިރުެވ" މި   27
 ލަފްޒު "ބައިވެރިެވ" ބަދަލު ކުރެިވފައި. 

އިޞްލާޙުެގ  
1.26 

  ފައިަވނީ މި ަގވާއިދާލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެޣު"އަ އައު 
ޙިއްޞާދާރުންެގ   ކުްނފުނީެގ  ބޭއްޭވ  މަތިން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ 

ޖަލްސާޢާ ބައިެވރިެވ،ންމު  ޙައްޤު   އެއްގައި  ދިުނމުެގ  ޯވޓު 
އެކެއް އިން ސައްތަ(   ފަންސާސް)  51ެގ %ލިބިެގްނާވ މެމްބަރުން 

 ށެެވ. މެމްބަރުްނެގ ޯވޓުލިބިެގން ފާސްކުރުމަ
 

   ލަފްޒު މާނަކުރެިވފައި.ން" މި ސްކުރުލަބިއްޔަތުން ފާޣުއަ"

1.20 
)އިޞްލާޙުެގ 

1.27) 

ޤަާވއިދުން  ،  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް"  ސިއްކަ" ޤަބޫލުކޮށް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ 
 ފާސްކޮށްފައިާވ ކުންފުީނެގ ސިއްކަ އަށެެވ. 

ބޯޑުްނ  ،  ބުނެފައިަވނީ  ކަމަށް"  ސިއްކަ" ޑިރެކްޓަރުްނެގ 
 އަށެެވ. އްކަ  ފާސްކޮށްފައިާވ ކުންފުީނެގ ސި

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި ޢިބާރާތް ކުރުން 

އިޞްލާޙުެގ  
1.30 

ކަމަށް   އައު  ބޯޑު"  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  "ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން 
ިވޔަފާރި    3/ 2013ބުނެފައިަވނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު   )ދަޢުލަތުެގ 

އަދި   ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ޕްރައިަވޓައިޒްކުރުމާއި  ތަންތަން 
ަވނަ މާއްދާގައި    3ެވލުއޭޓްކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ  މޮނިޓަރކޮށް އި 

   ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބޯޑެެވ.

)ދަޢުލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަްނ   3/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ޕްރައިަވޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް  

ެގ ދަށުން ސަރުކާރު ޙިއްސާާވ  އިެވލުއޭޓްކުރުމުެގ ޤާނޫނު(  
ީނ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނުކުރުމުެގ ޤާނޫ   ކުންފުނިތަކުެގ

ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަްނ  ފައިާވމަތިެވމަސްޢޫލިއްޔަތު   ފަރާތަކީ   
ުގޅޭ   އެކަމާ  ާވތީ،  ކަމަށް  ބޯޑު  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް 

 ކުރެިވފައި. މާއްދާތައް ހިމަަނއި ލަފްޒުތައް މާނަ
އިޞްލާޙުެގ  

1.31 
އެއަށް ެގެނޭވ    ނެފައިަވނީށް ބު ކަމަ"ކޯޕަރޭޓް ަގވަރަނންސް ކޯޑު"   އައު 

ހިމެޭނޮގތަށް،  ޢަމަލުކުރުމަށް    އިޞްލާޙުތައް  އެއިރެއްަގއި 
   ކޯޕަރޭޓް ަގަވރނަްނސް ކޯޑެެވ. ޝާޢިއު ކޮށްފައިާވ އޮތޯރިޓީއިން

 

މާނަކުރެިވފައިާވ ލަފްޒަކީ ހިންާގ ަގވާއިދުަގއި އެކި ފަހަރުެގ 
އެ ލަފްޒު    މަތިން ބޭުނން ކުރެިވފައިާވ ލަފްޒެއް ކަމަށް ާވތީ،

 ކުރެިވފައި. މާނަ



މިޤަާވޢިދުގައި    ނުކުރުާވނަމަ،  ލާޒިމް  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޙާލަތު  ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ޢިބާރާތް 2.1
،  ބޭނުންކޮށްފައިާވ ޢިބާރާތްތަކުެގ މާނަ ބޭނުންކޮށްފައިަވނީ، އެ ޢިބާރާތް ތަކުެގ މާނަ

ާވއިދު ހިްނަގން ފެށުމުެގ  ޤާނޫނު ގައިެވސް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ޮގތަށެެވ. ނަމަވެސް، މިޤަ 
 އިޞްލާޙުތައް މީެގތެރެއަކު ނުހިމެނޭެނއެެވ.ކުރިން ޢަމަލު ނުކުރެޭވ ޤާޫނނުެގ  

ލާޒިމް ބާރާޢި ޮގތަކަށް  އެހެން  ޙާލަތު  ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ތް 
ދުަގއި ބޭުނންކޮށްފައިާވ ޢިބާރާތްތަކުެގ މާނަ  އިވާ ަގނުކުރުާވނަމަ، މި 

ޤާނޫނު ަގއިެވސް  ،  ެގ މާނަބޭނުންކޮށްފައިަވނީ، އެ ޢިބާރާތް ތަކު 
 ބޭނުންކޮށްފައިާވ ޮގތަށެެވ.

ނުޖެހޭތީ   2.1 ހަމަ  މާަނ  ޖުމްލައިެގ  ދެަވނަ  ެގ 
 ކުރެިވފައި.އުނި
 

. އަކަށެެވ ފަސޭހަ  ހަމައެކަނި  ހިމަނާފައިަވނީ ފިހުރިސްތު  ސުރުޚީތަކާއި  މިޤަާވޢިދުަގއި 2.4
 .އެެވުނާވނެ  ބަލައިެގން އެއަށް މާނަކުރުމުަގއި މިޤަާވޢިދު އަދި

ހިމަނާފައިަވނީ  މި ފިހުރިސްތު  ސުރުޚީތަކާއި  ަގވާއިދުގައި 
ކުރުމުެގ  ހަމައެކަނި   މިަގާވއިދު ބޭނުން  ފަސޭހަ އަކަށެެވ. އަދި 

 މާނަކުރުމުަގއި އެއަށް ބަލައިެގން ނުާވެނއެެވ. 
 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ކުރުންޢިބާރާތް 

އެންޑް   3 ޓްރާްނސްޕޯޓް  ކޮމްމޯލްޑިްވސް  އަސާސީ ކޮްނޓްރެކްޓިންގ  ެގ  ޕލކ  ޕެނީ 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޤަ ތަކަކީ  މާއްދާ  އެކުލެިވފައިާވ  ޤަާވޢިދުގައި  ހިންާގ  އާއި،  ާވޢިދު 

)ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ތަކުން 96/10ކުންފުންޏާބެހޭ  ކުންފުނި  ޕަބްލިކް  އާއި    )
ޮގތުެގމަތިން އެއްޮގތްާވ  ތަކާއި  ޤަާވޢިދު  ޤާނޫުނތަކާއި  ކުްނފުނި އަމަލުކުރަންޖެހޭ   

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭހިންުގމުގަ  މާއްދާ    އި  ޤަާވޢިދުެގ  ޤަާވޢިދާއި  މި  ތަކެެވ.   ޤަާވޢިދު 
، ޤަާވއިދުަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ެގެނޭވ ކޮންމެ ބަދަލެއް ތަކަށް މި ހިންާގ

ޢަމަލު  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ކަނޑައަޅާފައިާވ   އެބަދަލަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ފާސްކޮށް 
 ން ޖެހޭެނއެެވ.ކުރަ
 

ޓްރާްނސްޕޯޑިމޯލް ކޮމްޕެނީ ރްވސް  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓް 
ދުގައި އެކުލެިވފައިާވ  އި ާވގަ އި، ހިންާގ  ދާޕލކ ެގ އަސާސީ ަގާވއި 

ޤާނޫ ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ތަކަކީ  ޕަބްލިކް ނާ މާއްދާ  އި 
ދު ތަކާއި އިވާ ގަ މަލުކުރަްނޖެހޭ ޤާޫނނުތަކާއި  ޢަކުންފުނި ތަކުން  
ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  މަތިން ކުންފުނި ހިްނުގމުަގއިއެއްޮގތްާވ 

ދުެގ މާއްދާ ތަކަށް މި އިވާ މިގަ ދާއި  އިާވަގދު ތަކެެވ.  މި  އި ވާ ަގ
ވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ެގނެޭވ ކޮންމެ  ގަ  ހިންާގ
މަލުކުރުމަށް ފާސްކޮށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  އެބަދަލަކަށް އަ ، ބަދަލެއް

 ލު ކުރަން ޖެހޭެނއެެވ. ތާރީޚުން ފެށިެގން ޢަމަ
 

ނަްނބަރު   ޤާނޫުނެގ  ހިމަަނއި  ލަފްޒު  މާނަކުރެުވފައިާވ 
 އުނިކުރެިވފައި.

ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް،  9 ކުރެިވފައިާވ  ޮގތުން ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނީެގ ޙިއްޞާދާރެއްެގ 
ިވއްކުން ހުއްޓާލާ ތާރީޚުން ފެށިެގްނ، ުނަވތަ އެކަކުެގ ަނމުްނ ކުންފުނީެގ ޙިއްޞާ  

ފެށިެގްނ  އަނެކަ ތާރީޚުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  ބަދަލުކޮށް  ޙިއްޞާ  ަނމަށް    60ކުެގ 
ހުރިހާ  އެޙިއްޞާދާރަކުަގނެފައިާވ  ޙިއްޞާދާރަކަށް،  ކޮންމެ  ތެރޭަގއި،  ދުަވހުެގ 

 ޙިއްޞާއަށް އެއް ސެޓްފިކެޓް ހިލޭ ދޫކުރެޭވެނއެެވ. 

ކުރެިވފައިާވ  ކު ރަޖިސްޓަރީ  ޮގތުން  ޙިއްޞާދާރެއްެގ  ންފުނީެގ 
މެމް  ޙިއްޞާ  ކޮންމެ  ކުންފުނީެގ  ތާރީޚުން   ދޫކުރާބަރަކަށް، 

ޙިއްޞާ  ނަމަށް  އަނެކަކުެގ  ނަމުން  އެކަކުެގ  ުނަވތަ  ފެށިެގން، 
ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  ދުަވހުެގ   60ބަދަލުކޮށް 

ޙިއްޞާދާރަކަ ކޮްނމެ  އެޙިއްޞާދާރަކުަގނެފައިާވ  ތެރޭަގއި،  ށް، 

ޑިޖިޓަލް އަދި ޙިއްޞާެގ  ،  ކުރުން އިސްލާޚް ކުރެިވފައިޢިބާރާތް
ކުރުމަށް މަުގފަހި  ދޫކުރުމަށް  އިޞްލާޙު   ސެޓްފިކެޓް 

 ކުރެިވފައި 



ސެޓްފިކެޓް   އެއް  ޙިއްޞާއަށް  އަެގއް ތުރުއި  ހުރިހާ   
ޑިޖިޓަލް ސެޓްފިކެޓެއް   ޙިއްޞާގެ   ދޫކުރެޭވެނއެެވ.  ނެގުމަކާނުލައި

 ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޫކުރުން މި މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެެވ. 
 

 ކުންފުނިން  ޙިއްޞާތަކަށް  ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިާވ  ޑިޕޮޒިޓަރީަގއި   ސެކިއުރިޓީޒް  ްވސްޑިމޯލް 10
 އެ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޙިއްޞާދާރުެގ  ، ނަމަެވސް .   ނުޖެހޭނެއެެވ  ދޫކުރާކަށް  ސެޓްފިކެޓް
  ކަމުގައި   މިލްކުެވރިފަރާތް  އެޙިއްޞާެގ  މީހަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ުގޅިެގން  ޙިއްޞާއަކާ
 . އެެވބަލަންޖެހޭނެ

  ކުންފުނިން  ޙިއްޞާތަކަށް  ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައިާވ  ޑީގައި.އެސް. އެމް
 ޙިއްޞާދާރުްނެގ   އަދި.  ނުޖެހޭެނއެެވ  ދޫކުރާކަށް  ސެޓްފިކެޓް

 މީހަކީ ާވބަޔާންކޮށްފައި  ގުޅިެގން  ޙިއްޞާއަކާ އެ ރަޖިސްޓަރީގައި
މި .   ބަލަންޖެހޭނެއެެވ  ކަމުަގއި  މިލްކުެވރިފަރާތް  އެޙިއްޞާެގ

ދާރަކު އެދިއްޖެ ނަމަ  އޮތް ަނމަވެސް، ޙިއްޞާމާއްދާަގއި މިހެން  
ަވނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން   9  ޙިއްޞާެގ ސެޓްފިކެޓެއް

   ދޫކުރެވިދާނެއެެވ.
 

ލަފްޒުތަކަށް   އަދި  މާނަކުރެިވފައިާވ  ރިޢާޔަތްކޮށް 
ޑިޕޮސިޓް   އެމްއެސްޑީަގއި  އެދިއްޖެނަމަ،  ޙިއްޞާދާރަކު 

ކުރެޭވ ޮގތަށް  އިޞްލާޙު  ކޮށްފައިާވ ހިއްސާެގ ސެޓްފިކެޓް ދޫ
 ކުރެިވފައި 

 

  މިލްކުެވފައިވާ   ުނަވތަ  ަގނެފައިާވ  ބައިވެރިެވެގން  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  އެއްފަރާތައްުވރެ 11
  އަދި .  ދުލެއްނުކުރެޭވެނއެެވ  ސެޓްފިކެޓް  ިގނަ  ސެޓްފިކެޓަށްވުރެ  އެއް  ޙިއްޞާއަކަށް

 ހުރިހާ  ބައިެވރިާވ  އޭަގއި  ކުރުމުން  ރައްދު  އެކަކަށް  ތެރެއިން  އޭެގ  ސެޓްފިކެޓް  މިފަދަ
 . ބެލޭނެއެެވ ކަމަށް ރައްދުކުރެުވނީ  ސެޓްފިކެޓް ށްއެންމެންނަ

  އިާވަގނެފަ  ބައިެވރިެވެގން  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  އެއްފަރާތައްުވރެ
  ިގނަ   ސެޓްފިކެޓަށްވުރެ އެއް   ޙިއްޞާއަކަށް  މިލްކުެވފައިާވ  ނުަވތަ

  އޭެގ  ކެޓްފިސެޓް  މިފަދަ  އަދި.  ދުލެއްނުކުރެޭވެނއެެވ  ސެޓްފިކެޓް
 ބައިެވރިާވ  އޭގައި  ބެލެޭވނީ  ކުރެުވމުން  ރައްދު  އެކަކަށް  ތެރެއިން
 . ކަމަށެެވ ރައްދުކުރެުވނީ އެްނމެންަނށް ހުރިހާ

ޮގތް   ކުރެިވފައިާވ  ޢިބާރާތް  އިސްފަސްކޮށް  ޢިބާރާތްތަށް 
 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި 

 

 ޙިއްޞާ  ޏަކުންެވސްފުންކުން  އެހެން   ހިންާގ  ުގޅިެގން   ކުންފުންޏާ   ނުަވތަ   ، ކުންފުނިން 13
  ސެކިއުރިޓީއެއްގެ  ނުަވތަ ގެރެންޓީއެއް   ނުަވތަ  ލޯނެއް ފަރާތަކަށް އެއްެވސް  ަގންނަން
 ހަމަ .  ުނދެޭވނެއެެވ  ކުންފުްނޏަކުން  އެހީއެއް  ފައިސާެގ  ކަހަލަ  އެއްެވސް  ޮގތުަގއި
  ކުންފުްނޏެއްގެ   އެހެން  ހިްނާގ  ގުޅިެގން  ކުންފުންޏާ   ުނަވތަ  ެގކުންފުނީ  އެހެްނމެ

  އާްނމު .  ނުދެޭވެނއެެވ  ލޯނެއް  ކުންފުނިން  ޮގތުންެވސް  އެއްެގ  ސެކިއުރިޓީ  އްޞާެގޙި
  މަނައެއް   ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ދޫކުރުން  ލޯނު   ދޫކުރާ  ކުންފުނިން  ޮގތެއްަގއި

  ކުންފުނީގެ   ޮގތުަގއި  އިނާޔަތެއްގެ   ދޭ  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ކުންފުީނެގ  .ނުކުރެެވއެެވ
.  ހުރަހެއްާނޅައެެވ  މާއްދާ  މި  ދިުނމަށް  ނުަވތަ ޅުމަށްއެކަށައެ   މުަވއްޒަފުންަނށް  ހިއްސާ

  ޙިއްޞާ   ންފުީނެގކު  ޮގތުަގއި  އިނާޔަތެއްެގ  ދޭ  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ނަމަެވސް
 ހުށަހަޅާ  ޖަލްސާއަކަށް  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  އެކަށައަޅާނީ  މުަވއްޒަފުްނނަށް
 . ފާސްކޮށްެގްނނެެވ

 ންއެހެ   ހިްނާގ  ުގޅިެގން  ކުންފުންޏާ  ނުަވތަ  ، ކުންފުނިން
 ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  ަގްނނަން   ޙިއްޞާ  ކުންފުންޏަކުްނެވސް

 ސެކިއުރިޓީ  ނުަވތަ  ދީެގން   ެގރެންޓީއެއް  ނުަވތަ  ލޯނެއް
 ، އެހީއެއް   ފައިސާެގ  ބާަވތެއްެގ  އެއްެވސް   ، ބަހައްޓައިދީެގްނިވޔަސް 

  އެހެންމެ  ހަމަ.  ުނދެޭވެނއެެވ  ނުސީދާކޮށްިވޔަސް  ސީދާކޮށްިވޔަސް
  އެހެން   ހިްނާގ  ގުޅިެގން  ންޏާކުންފު   ުނަވތަ  ކުންފުނީެގ

 ޮގތުަގއި  އެއްެގ  ސެކިއުރިޓީ  ޙިއްޞާެގ  ކުންފުންޏެއްެގ
 ލޯެނއް  ބޭުނމަށް  މި  ކުންފުނިން  ބެހެއްޓުމަށްފަހުިވޔަސް

 އިނާޔަތެއްެގ  ދޭ  މުވައްޒަފުްނނަށް  ކުންފުީނެގ.  ނުދެޭވނެއެެވ
  އެކަށައެޅުމަށް   މުަވއްޒަފުންނަށް  ޙިއްޞާ  ކުންފުނީެގ  ޮގތުަގއި
 ަނމަެވސް.  ހުރަހެއްާނޅައެެވ  މާއްދާ  މި  ދިނުމަށް  ނުަވތަ

ކުންފުންޏަކީ ލޯނު ދޫކުރުމުެގ ިވޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް  
 ، އެ ފަދައިން ދޭހަާވ އިބާރާތް އުނިކުރެިވފައި. ނުާވތީ
 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ކުރުންޢިބާރާތް
 



  ޙިއްޞާ   ކުންފުީނެގ  ޮގތުަގއި  އިނާޔަތެއްެގ  ދޭ  މުަވއްޒަފުްނނަށް
  ޖަލްސާއަކަށް  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  އެކަށައަޅާނީ  މުަވއްޒަފުްނނަށް

 . ފާސްކޮށްެގންެނެވ ހުށަހަޅާ
ކުރެޭވ  ދޫކުރެިވފައިާވ  ލައިސަްނސް 14.1 މެދުެވރިކޮށް  އެކްސްޗޭްނޖެއް  ސްޓޮކް   

މުޢާމަލާތްތަކުންާނއި އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ަގެނވިއްކުމުެގ  
މެދުެވރިކޮށް ހުއްދައާއިއެކު ޑިޕޮސިޓަރީ  ސެކިއުރިޓީސް  ލިބިފައިާވ  ލައިސަްނސް   

 ދާނެއެެވ. ޙިއްޞާ ބަދަލުކޮށްހެދި 

ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިާވ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއް    އޮތޯރިޓީއިން
 ެނއެެވ. ކުރެިވދާމެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާ ބަދަލު

އިސްލާހު   ރިޢާޔަތްކޮށް  ލަފްޒުތަކަށް  މާނަކުރެިވފައިާވ 
 ކުރެިވފައި 

 ޙިއްޞާއެއް،  ރަޖިސްޓަރީގައިާވ  ކުންފުނީެގ  ޚިލާފުުނާވޮގތަށް،  ޤަާވޢިދާ   މި 14.2
  ަނމަެވސް   ފަރާތުން  ކުރެޭވ  ބަދަލު  ނުަވތަ  ފަރާތުން  ބަދަލުކުރާ  އަްނގައި،  ބަދަލުކުރިކަން
ނަން،   ބަދަލުކުރެޭވ  ޙިއްޞާ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ޙިއްޞާެގ  ހުށަހެޅުމުން، ފަރާތުެގ 

 ން ލިޔަްނާވެނއެެވ. ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ކުންފުނި  24ހިމަނާ  ސަރުކާރު ބަްނދުދުަވސް ނު 

 ރަޖިސްޓަރީަގއިާވ  ކުްނފުނީެގ  ، ޚިލާފުނުާވޮގތަށް   ޤަާވޢިަގާވއިދާ  މި
  ުނަވތަ  ފަރާތުން  ބަދަލުކުރާ  ، އަންަގއި   ބަދަލުކުރިކަން  ، ޙިއްޞާއެއް

  ޙިއްޞާގެ   ، ހުށަހެޅުމުން  ަނމަެވސް  ފަރާތުން  ކުރެޭވ  ބަދަލު
 ސަރުކާރު  ، ނަން   ފަރާތުެގ  ބަދަލުކުރެޭވ  ޙިއްޞާ  ރަޖިސްޓަރީގައި
  ކުންފުނީގެ   ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރުެގ  24  ނުހިމަނާ  ބަންދުދުަވސް

 ެގ  ޑީ.އެސް.އެމް   ނިން  ، ލިޔެ  ރަޖިސްޓްރީަގއި  ހިއްސާދާރުންެގ
 . ފޮުނަވްނާވނެއެެވ ލިޔަންރެކޯޑްކުރަން ރަޖިސްޓްރީގައި

 އަމަލު ކުރާ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައި. 

 ބަނގޫރުޓުާވ މެމްބަރުްނެގ ޙިއްސާެގ މިލްކުވެރިކަން ުނަވތަ ނިޔާާވ  15
 

ނުަވތަ   ޙިއްއިފްލާސްކުރެޭވ  ނިޔާާވ  ެގ  ޞާ މެމްބަރުްނެގ 
 މިލްކުވެރިކަން 

 

"އިފްލާސްކުރުން"  "ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒުެގ ބަދަލުަގއި 
 ބޭނުން ކުރެިވފައި. 

ނަމަ އޭނާ އަށް ރޫޓު ެވއްޖެ ނުަވތަ ބަނގު   ،ފުނީެގ ޙިއްޞާދާރަކު ނިޔާެވއްޖެނަމަ ކުން 15.1
ކުންފުނިން ދެކޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ   ،މިލްކުެވެގްނާވ ޙިއްސާ ލިބެްނާވނޭ ކަމަށް

ދަށުން އޭާނެގ ޙިއްސާ   ނުަވތަ ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި ކަމާުގޅޭ ޤާނޫުނެގ
ނުަވތަ   ފަރާތެއް  ނިްނމާ  ކޯޓުން  ޝަރުޢީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ލިބެންާވނޭ 

 ރާތްތަކެެވ. ފަ
 

ނިޔާވެއްޖެަނމަކުން ޙިއްޞާދާރަކު  ނުަވތަ    ،ފުނީެގ 
ޙިއްއިފްލާސްކުރެވި  މިލްކުެވެގްނާވ  އަށް  އޭނާ    ޞާ އްޖެަނމަ 

ކުންފުނިން ދެކޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ނުަވތަ    ،ލިބެންާވނޭ ކަމަށް
ދަށުްނ   ޤާނޫުނެގ  ކަމާުގޅޭ  އުޞޫލުތަކާއި  ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުޢީ 

 ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުން ްނާވނޭލިބެ  ޞާއޭާނެގ ޙިއް
 ނިންމާ ފަރާތެއް ުނަވތަ ފަރާތްތަކެެވ.

 
 

"އިފްލާސްކުރުން"  "ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒުެގ ބަދަލުަގއި 
 ބޭނުން ކުރެިވފައި. 



 ، އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިެގން ޙިއްސާ ަގނެފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ  ،ުނަވތަ ބަނގުރޫޓުީވ  ނިޔާީވ 15.2
 ،ދިރި ތިބި  ،  ލިބެންާވނޭ ކަމަށް ކުންފުނިން ޤަބޫލުކުރަނީރުެގ ޙިއްސާއެ ޙިއްސާދާ

ޙިއްސާދާރު ނުަވތަ ޙިއްސާދާރުްނނަށެެވ. ނުަވތަ އޭާނެގ ޙިއްސާ ލިބެންާވނޭ ކަމަށް 
 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުން ނިްނމާ ފަރާތަކަށެެވ. 

 

 ޞާއެހެން ބަޔަކާ ުގޅިެގން ޙިއް   ،އިފްލާސްކުރެުވނީުނަވތަ    ނިޔާީވ
ލިބެްނާވނޭ   ޞާދާރުެގ ޙިއްޞާ އެ ޙިއް  ،ަގނެފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ 

ދާރު ނުަވތަ  ޞާ ޙިއް  ،ދިރި ތިބި  ،ކުންފުނިން ޤަބޫލުކުރަނީ  ކަމަށް
ލިބެންާވނޭ ކަމަށް    ޞާދާރުންނަށެެވ. ުނަވތަ އޭނާެގ ޙިއްޞާޙިއް 

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުން ނިްނމާ ފަރާތަކަށެެވ. 
 

ރުން"  ެގ ބަދަލުަގއި "އިފްލާސްކު"ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒު
 ބޭނުން ކުރެިވފައި. 

 ،އޭާނެގ ޙިއްސާ ލިބޭ ފަރާތަށް  ،ނިޔާުވމުން ނުަވތަ ބަނުގރޫޓުވުމުން  ޙިއްސާދާރަކު 15.3
ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުތަކެއް   ،ނުަވތަ  އެްނމެހާ  ލިބިދޭ  ޙިއްސާއަކަށް  އެލިބުނު 

ސްޓްރީ ުވމުން އޭނާއަށް ނުަވތަ  ލިބިެގްނެވއެެވ. އަދި ޙިއްސާދާރުންެގ ލިސްޓުަގއި ރަޖި 
ހައްޤުތަކެއް   ،އެބަޔަކަށް  އެންމެހާ  ލިބިެގްނާވ  ޙިއްޞާދާރަކަށް  ކުންފުނީެގ 

 ލިބެންާވނެއެެވ. 
 

ުނަވތަ  އްޞާޙި ނިޔާުވމުން  އޭާނެގ    ،ުވމުން ލާސްކުރެއިފް ދާރަކު 
ފަރާތަށް  ޞާޙިއް  ފަރާތްތަކަށް  ،ލިބޭ  އެލިބުނު    ،ުނަވތަ 
ވެއެެވ. އަދި  ޙައްޤުތަކެއް ލިބިެގން   އަކަށް ލިބިދޭ އެްނމެހާޞާޙިއް 
ދާރުްނެގ ލިސްޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުން އޭާނއަށް ނުަވތަ  ޞާޙިއް 

އެންމެހާ    ،އެބަޔަކަށް  ލިބިެގްނާވ  ޙިއްޞާދާރަކަށް  ކުންފުީނެގ 
 ހައްޤުތަކެއް ލިބެްނާވެނއެެވ.

 

"ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒުެގ ބަދަލުަގއި "އިފްލާސްކުރުން"  
 . ބޭނުން ކުރެިވފައި

ޙިއްޞާއަށް، ،  އެަވުގތުހުރި   ކުންފުނީަގއި 17.2 އަުގތަކުެގ  ބޮޑު  އަުގތަކަށްުވރެ   ޙިއްޞާެގ 

 އްޞާެގ ރައުސުމާލުން ބައެއް ނުަވތަ އެއްކޮށް ބެހުން، ޙި
އަލުްނ    ކުންފުނީަގއި ޙިއްޞާއެއް  ހުރިހާ  އެަވުގތުހުރި 

ަވރަށްުވރެ މަތީ  އެއްކުރުމަށްފަހު، އެއިރަކު ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ 
 ؛ބަތަކާއި މިްނަވރަކަށް އަލުން ޙިއްޞާ ބެހުން ނިސް

ގައި އޮތް އިބާރާތުގައި އޮތް އެއްޗެއް    17.3އަދި    17.2
ސާފުކޮށް އިތުރަށް  މާއްދާ  އެ  ނުފިލާތީ،  އިބާރަތް    އޮޅުން 

 ކުރެިވފައި. 
އިޞްލާޙުެގ  

17.3 
އަލުްނ    ބައެއް  އެއިން  ނުަވތަ  ޙިއްޞާއެއް  ހުރިހާ  ކުންފުނީެގ 

މިންަވރާއި  އެއްކުރުމަށްފަހު،   ޖެހޭ  ޙިއްޞާއަށް  އެއިރަކު 
ނިސްބަ މިްނވަރަކާއި  ކުޑަ  ބަދަލުކޮށް،  ނިސްބަތަށްުވރެ  ތަކަށް 

 ؛އަލުން ޙިއްޞާ ބެހުން

އޮތް އިބާރާތުގައި އޮތް އެއްޗެއް  ގައި    17.3އަދި    17.2
އިބާރަތް   ސާފުކޮށް  އިތުރަށް  މާއްދާ  އެ  ނުފިލާތީ،  އޮޅުން 

 ކުރެިވފައި. 

އިޞްލާޙުެގ  
17.4 

ަގއި ުނަގނެ ހުރި ުނަވތަ ަގންަނން އެއްބަސްެވފައި ނެތް  ފުނީކުން 
 ؛ހުރިހާ ޙިއްޞާއެއް ުނަވތަ އެއިން ބައެއް ބާޠިލުކުރުން

ބާރާތުގައި އޮތް އެއްޗެއް  ގައި އޮތް އި  17.3އަދި    17.2
އިބާރަތް   ސާފުކޮށް  އިތުރަށް  މާއްދާ  އެ  ނުފިލާތީ،  އޮޅުން 

 ކުރެިވފައި. 
 ުނަވތަ   ބަދަލުކުރުން،  ސްޓޮކަށް  ޙިއްޞާ  ބައެއް  ނުަވތަ  މެހާންއެ  އަދާކޮށްފައިާވ  އަުގ 17.3

 ބަދަލުކުރުްނ،  ޙިއްޞާއަށް އަގުއަދާކޮށްފައިާވ އަލުން ސްޓޮކް
ގައި ަގއި އޮތް އިބާރާތުަގއި އޮތް އެއްޗެއް އޮޅުްނ   17.3 އުނިކުރެިވފައި 

ނުފިލާތީ، އެ މާއްދާ އިތުރަށް ސާފުކޮށް އިބާރަތް ކުރުމަށް 
 ފައި. ފަހު އުނި ކުރެިވ

ޮގތަކަށް  19 އެހެން  މިޤަާވޢިދުަގއި  ޝަރުތުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ދޫކުރާއިރު  ޙިއްޞާ 
ޙިއްޞާ ދޫކުރުމާއި އެކަށައެޅުން، ޙިއްޞާ އަށް ، ފިޔަވައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތް  

ޝަރު  ކަނޑައަޅާ  ދޫކުރާއިރު  މިަގވާއިދު ޠުޙިއްޞާ  ގައި  ތަކާއި 
ޮގތަ ޙާއެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފިޔަވައިކަށް  ޙިއްޞާ  ، ލަތް 

"އެޙިއްޞާތަ ޖުމްލައިެގ  އެ ފަހު  ތަކުރާރުެވފައިާވތީ  އް" 
 އިބާރާތް އުނިކޮށް އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 



އަުގ ދެއްކުމަށް އެްނުގން، ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން ނުަވތަ ދޫކޮށްލުން އަދި މިނޫްނެވސް  
ުގޅޭޮގ ތަކުެގ ކަންކަމާ  ޙިއްޞާ  އަލަށްދޫކުރެޭވ  މާއްދާތައް  ޤަާވޢިދުަގއިާވ  މި  ތުން 

އަލަށް އަދި  ހިނާގނެއެެވ.  ދޫކުރުމަށްފަހުގައި  މައްޗަށް  ެވސް  ޙިއްޞާތައް  ދޫކުރެޭވ 
 އަސްލު ރައުސުމާލުެގ ބައެއްެގ ޮގތުަގއެެވ.   އެޙިއްޞާތައް ހިމެޭނނީ

 

ދޫކުރުމާއި އެކަށައެޅުްނ، ޙިއްޞާ އަށް އަުގ ދެއްކުމަށް އެންުގްނ، 
ދޫކޮށްލު  ނުަވތަ  ބަދަލުކުރުން  މިނޫންެވސް  ޙިއްޞާ  އަދި  ން 

ދޫކުރެޭވ    ކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުން މި ަގާވއިދުަގއިާވ މާއްދާތައް އަލަށް
ތަކު ހިނާގނެ ޙިއްޞާ  މައްޗަށް  އަލަށްެގ  އަދި  ދޫކުރެޭވ   އެެވ. 

އަސްލު   ހިމެނޭނީ  ދޫކުރުމަށްފަހުގައި  ެވސް  ޙިއްޞާތައް 
 ރައުސުމާލުެގ ބައެއްެގ ޮގތުގައެެވ.  

 
ުނާވޮގތަށް، ޚާއްސަ ޤަރާރަކުން، ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު  41  ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫުނެގ 20

އަދި ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެީނޒްެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން ކުރިން ލިބިެގން، ކުންފުނީެގ  
 އަންނަިނިވ ޮގތަށް މަދުކުރެވިދާނެ އެެވ. ، ޙިއްސާެގ ރައުސުމާލު 

ޚިލާފުުނާވޮގތަށް، ޚާއްސަ ޤަރާރަކުން،    ނާކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫ
ހުއް ކޮމްޕެނީޒްެގ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ  ކުރިން  އަދި  ލިޔުމުން  ދަ 
އަންަނނިިވ ޮގތަށް  ،  ލިބިެގްނ، ކުންފުީނެގ ޙިއްސާެގ ރައުސުމާލު

 މަދުކުރެިވދާނެ އެެވ. 

ނޫުނެގ ަވކި މާއްދާއަކަށް އޮތް ރިފަރެްނސް  ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާ
 އުނިކޮށްފައި.   

20.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޒިްނމާާވްނޖެހޭ  ކުންފުީނެގ  ހިނަގމުންދާއިރު  މަތިން  އިެގއާދަ  ިވޔަފާރި  ކުންފުނީެގ
ރައުސުމާލު   ޙިއްސާެގ  ކުންފުީނެގ  ކުންފުްނޏަށް،  ޒިްނމާތަށް  މާލީ  އެއްމެހައި

މަދުކުރުމުން ދެއްކޭނެކަމަށް ކުންފުީނެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުން ކަނޑައެޅުމުން މެނުީވ  
ތު ލަސްކުރެިވފައިާވ ޓެކްސްތަޢް އަދި، ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ މުދާ ުނަވތަ މިލްކިއްޔާ

ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  މަދުުނާވނޭކަމަށް  ތަކަށްުވރެ  ލައިބިލިޓީޒް  ޖުމްލަ  ފިޔަވައި 
އެއްެވސް  ކަނޑަ އަދި  މަދުނުކުރެޭވނެއެެވ.  ރައުސުމާލު  ޙިއްސާެގ  މެުނީވ  އެޅުމުން 

ޑިރެކްޓަ  ހާލު،  ނެތް  ތަނެއް  ޮގތުން ސުާވލުއުފެދޭ  ޤާނޫނީ  އަދި  ރުން އޮޅުމެއްނެތި 
ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުދަލުެގ ުނަވތަ މިލްކިއްޔާތުެގ އަުގެގ ނިްނމުމަކީ 

 . އެއްމެ ފަހުެގ ނިްނމުމެެވ

 ކުންފުީނެގ  ހިނގަމުްނދާއިރު  މަތިން  އާދައިެގ  ިވޔަފާރި  ކުންފުނީެގ
ޒިންމާތައެން  ޒިންމާާވްނޖެހޭ މާލީ  ކުންފުްނޏަށް،    އްމެހައި 

ޙިއް ރަ ޞާ ކުންފުނީެގ  ދެއްކޭނެކަމަށް  އުސްެގ  މަދުކުރުމުން  މާލު 
ކުންފުނީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ކަނޑައެޅުމުން މެުނީވ އަދި، 

  ސްކުރެިވފައިާވފަ   ،ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ މުދާ ނުަވތަ މިލްކިއްޔާތު
ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް ތަކަށްވުރެ    ،ފިޔަަވއި  އްޓެކްސްތަ  )ޑިފާރޑް(

ބޯ ޑިރެކްޓަރުންެގ  މެނުީވ  މަދުުނާވނޭކަމަށް  ކަނޑައެޅުމުން  ޑުްނ 
އެއްެވސް ޞާޙިއް  އަދި  މަދުނުކުރެޭވެނއެެވ.  ރައުސުމާލު  ެގ 

ޤާނޫނީ ޮގތުން ސުާވލުއުފެދޭ ތަެނއް ނެތް ހާލު،    އޮޅުމެއްނެތި އަދި
މުދަލުެގ   ކަނޑައަޅާ  ލިބޭނެކަމަށް  ކުންފުްނޏަށް  ޑިރެކްޓަރުން 
ފަހުެގ   އެއްމެ  ިންނމުމަކީ  އަުގެގ  މިލްކިއްޔާތުެގ  ނުަވތަ 

 ނިންމުމެެވ.  
 

 އާރޓިކަލްެގ މާނަ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ސުރުޚީ އިތުރަށް ސާފު ކުރުމަށް އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ   ޙިއްޞާދާރުންގެ އަދި    ޙިއްޞާދާރުންނާއި އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީޙިއްޞާ،   21



  ރަޖިސްޓްރީއެއް   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އަދި  އަކާއި  ރީސްޓްރަޖި  ޙިއްސާދާރުންެގ  ، ޙިއްޞާ 21
 ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުީނެގ  އަދި.  ާވެނއެެވ  އޮްނނަން  އޮފީހުަގއި  ކުންފުނީެގ

 . ބަލަހައްޓަްނާވނެއެެވ މިރަޖިސްޓްރީތައް

އަދި ޞާޙިއް އާއި    ޙިއްޞާ އަކާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ދާރުްނެގ 
 އޮންނަްނ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކުންފުީނެގ އޮފީހުގައި

މިރަޖިސްޓްރީ ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުނީެގ  އަދި  ތައް  ާވެނއެެވ. 
 ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ.  

 

 ޢިބާރާތް ކުރުން އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި 

21.1 
 

 އެ   އަދި   އެޑްރެސް  ނަމާއި  ޙިއްސާދާރުްނެގ  ރަޖިސްޓްރީގައި  ޙިއްސާދާރުްނެގ
  ޙިއްސާގެ   އަދި  އަދަދު  ެގޙިއްސާ )  ތަފްސީލް  ބެހޭ   ޙިއްސާއާއި  ަނމުގައިާވ  ޙިއްސާދާރުެގ
ޙިއްސާއަށް ދައްކާފައިާވ ފައިސާެގ އަދަދު( އަދި އެފަރާތެއް   އަދި  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީ

ޙިއްސާދާރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެުނުނ ތާރީޚު އަދި ޙިއްސާދާރަކު ަވކިކުރެިވފައިާވ  
ޞާދާރުންެގ  ނަމަ ަވކިކުރި ތާރީޚު އެނެގން އޮންނަްނާވެނއެެވ. މީެގ އިތުރުްނެވސް ޙިއް

ޮގތުެގ މަތިން ޙިއްޞާދާރުންެގ ރަޖިސްޓްރީގައި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ 
 ހިމެނިދާނެއެެވ. 

ޙިއްޙިއްޞާ ރަޖިސްޓްރީަގއި  ަނމާއި  ޞާދާރުްނެގ  ދާރުްނެގ 
ޕާސްޕޯޓް   ނުަވތަ  ކާޑު  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ފަރުދެއްނަމަ، 

ރަޖިސްޓް ޝަޚްޞެއްނަމަ  ޤާނޫނީ  އަދި  ރޭޝަން  ނަންބަރ 
ޙިއްނަންބަރ،   އެ  އަދި  ނަޞާއެޑްރެސް  މުަގއިާވ  ދާރުެގ 

ެގ ޞާ ދަދު އަދި ޙިއްޢަެގ  ޞާ ލް )ޙިއްޞީއާއި ބެހޭ ތަފްޞާޙިއް 
 އަށް ދައްކާފައިާވ ފައިސާެގޞާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އަދި ޙިއް

ދާރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ޞާ ދަދު( އަދި އެފަރާތެއް ޙިއްޢަ  ޖުމްލަ
ޙި  އަދި  ތާރީޚު  ނަމަ  ޞާ އްހިމެނުނު  ަވކިކުރެިވފައިާވ  ދާރަކު 

ަވކިކުރި ތާރީޚު އެނެގން އޮްނނަްނާވެނއެެވ. މީެގ އިތުރުްނެވސް 
ޙިއްޞާދާރުްނެގ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުްނފުނިން ކަނޑައަޅާޮގތުެގ  

 މަތިން ޙިއްޞާދާރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީަގއި ހިމެނިދާނެއެެވ.  
 

މަޢުލޫމާތު ޖެހޭ  ހިމަަނން  ރަޖިސްޓްރީަގއި   ތައް ޙިއްޞާެގ 
 ބަޔާންކޮށްފައި 

 އުފަން  ޤައުމާއި،  އެޑްރެހާއި،  ަނމާއި،  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ 21.2
މަޤާމު    ދާއިރާއާއި،  ިވޔަފާރީެގ  ތާރީޚާއި، ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެހެން 

އްެވސް މަޤާމެއް  ތަކެއް އަދާކުރަމުްނދާ ނަމަ އެ މަޤާމުތަކާއި ކުރިން ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ އެ 
އަދާކޮށްފައިާވނަމަ އެ މަޤާމުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، މައުލޫމާތަށް ބަދަލުއައިސްފައިާވނަމަ 

 ެނއެެވ. ންކުރެިވފައި ހުންަނންވާ އެބަދަލު، ބަޔާ

 ނަމާއި،  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ
ޕާސްޕޯޓް  ނުަވތަ  ކާޑު  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އެޑްރެހާއި، 

ޤައުމާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާއާއި،    ންބަރާއިނަ
ތަކެއް  މަޤާމު  ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެހެން 
ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ   ކުރިން  މަޤާމުތަކާއި  އެ  ނަމަ  އަދާކުރަމުްނދާ 
މަޤާމުތަކާބެހޭ   އެ  އަދާކޮށްފައިާވަނމަ  މަޤާމެއް  އެއްެވސް 

ޑިރެކްޓަރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަްނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  
 ބަޔާންކޮށްފައި 



މަ ބަ ޢުމަޢުލޫމާތާއި،  އެބަދަލު،  ދަލުއައި ލޫމާތަށް  ސްފައިާވަނމަ 
 ބަޔާންކުރެިވފައި ހުންނަްނާވެނއެެވ. 

ޙިއްޞާދާރުންެގ    7ޙިއްޞާދާރުންނަށް   22 ކުންފުނީެގ  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  ދުަވހުެގ 
އިޚްތިޔާރު ކުންފުީނެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑަށް   ރަޖިސްޓްރީ ަވުގތީޮގތުން ބަްނދުކުރުމުެގ

ބޭ  ބަްނދުކޮށްފައި  ރަޖިސްޓްރީ  ޙިއްޞާދާރުންެގ  މިޮގތުން  އްޭވނީ  ލިބިެގްނެވއެެވ. 
ބަންދުދުަވސްތައް ިގަނެވެގން  ސަރުކާރު  ނުހިމަނާ  ހިއްސާދާރުންެގ    5  ދުަވހަށެެވ. 

ހައިސިއްޔަތު ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ބަންދުކުރެޭވނީ  ކުންފުނިން ރަޖިސްޓްރީ  ން 
އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެްނމެހާ ޤާނޫާނއި ޤަވާއިދުތަކުެގ ދަށުން ހިއްސާދާރުްނެގ ރަޖިސްޓްރީ 

 ހާލަތްތަކުަގއި އެކަްނޏެެވ.  ބަންދުކުރެޭވނެ

ދުަވހުެގ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ކުންފުީނެގ   7ޞާދާރުންނަށް  ޙިއް 
ބަްނދުކުރުމުެގ  ަވުގތީޮގތުން  ރަޖިސްޓްރީ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ 

ލިބިެގްނވެއެެވ.  އި ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުީނެގ  ޚްތިޔާރު 
ބޭއް ބަންދުކޮށްފައި  ރަޖިސްޓްރީ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ޭވނީ މިޮގތުން 

ނު ބަންދުދުަވސްތައް  ިގަނެވެގން  ސަރުކާރު  ެގ  ދުަވހު  5ހިމަނާ 
ބަްނދުކުރެޭވނީ  މުއްދަތަ ރަޖިސްޓްރީ  ޙިއްޞާދާރުންެގ  ށެެވ. 

ކުންފުންޏެއްެގ   ކުންފުނިން  ޞި އި ޙަޕަބްލިކް  އްޔަތުން 
ޤާނޫާނއި  ޢަ އެްނމެހާ  ދަށުން  ަގމަލުކުރަްނޖެހޭ  ާވއިދުތަކުެގ 

ބަްނދުކުރެޭވނެ   ރަޖިސްޓްރީ  ލަތްތަކުަގއި ޙާޙިއްޞާދާރުްނެގ 
 ެވ. އެކަންޏެ 

 

 ކުރެިވފައި. ސްލާޚްޢިބާރާތްކުރުން އި 

 ންމާތަކާއި ޒި  މާލީ  އެހެނިހެން  ފައިސާއާއި   ނަާގ  ދައްކާޮގތަށް  އަނބުރާ  ކުންފުނިން 24
 އުފުލޭ  ކުންފުނީެގ  މަތިން  އުޞޫލެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުން  ގުޅޭޮގތުން
 ރައުސުމާލާއި  ޙިއްޞާެގ  ކޮށްފައިުނާވ  އަދާ  އަުގ  ، މުދަލާއި   ނުއުފުލޭ  މުދަލާއި

  ރަހުނުގެ   މުދާެވސް  ުނއުފުލޭ  އަދި  އުފުލޭ  ލިބެްނވާ   ގައިމުސްތަޤްބަލު   ކުންފުންޏަށް
  ބާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  ޮގތުގައި  ސެކިއުރިޓީެގ  ޮގތްޮގތަށް  އެނޫްނެވސް  މާއިބެހެއްޓު  ޮގތުަގއި

 . ލިބިެގްނވެއެެވ މެނޭޖްމަންޓަށް

 އެހެނިހެން  ފައިސާއާއި   ަނާގ  ށްދައްކާޮގތަ  އަނބުރާ  ކުންފުނިން
 ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުން  ގުޅޭޮގތުން   ޒިންމާތަކާއި  މާލީ

 ، މުދަލާއި  ުނއުފުލޭ  ލާއިދަމު   އުފުލޭ  ކުންފުނީެގ  މަތިން  އުޞޫލެއްެގ
 ކުންފުްނޏަށް  ރައުސުމާލާއި  ޙިއްޞާެގ  ކޮށްފައިުނާވ  އަދާ  އަުގ

  މުދާެވސް   ނުއުފުލޭ  އަދި  އުފުލޭ  ލިބެންާވ  ގައިމުސްތަޤްބަލު 
  ޮގތްޮގތަށް  އެނޫްނެވސް  ބެހެއްޓުމާއި  ޮގތުަގއި  ރަހުުނެގ

 .ލިބިެގންެވއެެވ ބާރު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުެގ ޮގތުަގއި ސެކިއުރިޓީެގ
 

ކުންފުނީެގ މުދަލާއި ޙިޢްޞާެގ ރައުސުމާލު ރަހުނުެގ ޮގތުަގއި 
ޮގތުގައި   ސެކިއުރިޓީެގ  ޮގތްޮގތަށް  އެނޫްނެވސް  އަދި 
ބަޔާންކުރުމަށް   ބޯޑަށްކަން  ލިބިެގްނަވނީ  ބާރު  ހުށަހެޅުމުެގ 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި. 
 



ހުށަހަ  25 ކުންފުނިން  ޮގތުގައި  އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީެގ  ުނަވތަ  ަވނަ   24ޅާ  ރަހުނު 
ހުންނަްނާވނީ   އެއްޗެތި  އެްނމެހާ  ބަޔާންކުރާ  ދަށުަގއެެވ.  މާއްދާަގއި  ބާރުެގ  ބޯޑުެގ 

އެއްޗެތި ރަހުުނެގ ޮގތުގައި ުނަވތަ ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި ދޭްނާވނީ ކުންފުނީެގ  އެފަދަ  
 މަސްލަހަތަށް ބުރަެވ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކެއްެގ މަތިންެނެވ.

އްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރަހުނު ުނަވތަ  ނަ މާަވ  24މި ޤަވާއިދުެގ  
 ހާ  އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާ އެންމެ 

ރަހުުނެގ   މުދާހުންނަްނާވނީ ބޯޑުެގ ބާރުެގ ދަށުަގއެެވ. އެފަދަ    މުދާ
ކުންފުީނެގ  ދޭންާވނީ  ޮގތުގައި  ސެކިއުރިޓީެގ  ނުަވތަ  ޮގތުަގއި 

ކަނޑަޙަލަޞްމަ ބޯޑުން  ބުރަެވ  އުޞޫލުތަކެއްެގ ތަށް  އަޅާ 
 ތިންެނެވ. މަ

 ކުރެިވފައި.  އިސްލާޚްޢިބާރާތް ކުރުން 

ޮގތުގައި  އަުގ   26 ސެކިއުރިޓީެގ  ުނަވތަ  ޮގތުގައި  ރަހުުނެގ  ޙިއްޞާ  އަދާކޮށްފައިުނާވ 
ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ލިބެންާވ  ކުންފުންޏަށް  ުގޅޭޮގތުްނ  އާއި  ޙިއްޞާ  އެ  ދީފިނަމަ 

ލިބިދޭ ހުރިހާ ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއް ރަހުނު ހިފާ  ކުންފުންޏަށް މި ޤަާވޢިދުެގ ދަށުން
.  އެޮގތަށް ބަދަލުކޮށްފިަނމަ، މިޤަާވޢިދުަގއި އެ ޙިއްޞާ ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެެވ

އާއި ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ހުރިހާ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުެގ  
ރިޓީ ލިބިަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިެގްނދާެނއެެވ.  ބާރު ރަހުނު ހިފާ ފަރާތަށް ނުަވތަ ސެކިއު
ކުންފުީނެގ   ފަދައިން  މާއްދާަގއިާވ  ުނަވތަ މި  ފަރާތަށް  ހިފާ  ރަހުނު  ބާރުތައް 

ޮގތުަގއި ލިބިަގްނނަ ފަރާތަށް ބަދަލު ކުރަްނާވނީ ކުންފުީނެގ ސިއްކަ  ސެކިއުރިޓީެގ 
 ޖަހާފައިާވ ރަސްމީ ލިޔުމަކުްނނެެވ. 

ކޮ  ކުންފުންޏަކީ، އުނިކުރެިވފައި  އަދާ  ދޫކުރާ  އަުގ  ޙިއްޞާ  ުނާވ  ށްފައި 
މި   ނުާވތީ،  ަގވާއިދުގައި  ކުންފުންޏަކަށް  އާރޓިކަލް 

 ހިމެނުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތަތީ އުނިކުރެިވފައި 

27 
)އިޞްލާޙުެގ 

26.1) 

ކުރެިވފައިާވ ކުންފުންޏެއްެގ ޮގތުަގއި ކުންފުނި ހަރަކާތްތެރިވަމުްނދާހާ ހިނދަކު ލިސްޓް
ޖަލްސާ ދުގައިާވ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ކުންފުނީެގ އަހަރީ އާްނމު  ލިސްޓްކުރުމުެގ ަގވާއި 

ބާއްަވްނާވެނއެެވ. މިފަދަ ޖަލްސާ ތަކަށް މެމްބަރުްނނަށް ކިޔާއިރު، އެއީ އަހަރީ ޢާންމު 
 ޖަލްސާ އަށް ޙާޟިރުުވމަށް ކިޔޭ ކިޔުމެއްކަން އެނޭގޮގތަށް ލިޔެފައި އޮންނަްނާވެނއެެވ. 

އަހަރީ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ފުީނެގ  ންކުކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު،  
ޖަލްސާޢާ ޤާޫނނުތަކުަގއި  ކުންފުިނން  ންމު  ތަބާާވންޖެހޭ   

ބަޔާންކުރާ ަވުގތުތަކުގައި އަދި ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ތަެނއްަގއި )އޭެގ  
ޮގތަށް(  ހިމެނޭ  ޒަރިއްޔާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ތެރޭަގއި 

ރު،  ބާއްަވްނާވެނއެެވ. މިފަދަ ޖަލްސާ ތަކަށް މެމްބަރުްނނަށް ކިޔާއި
ކިޔުމެއްކަން    ކިޔޭަގއި ބައިެވރިުވމަށްއެއީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  

 ލިޔެފައި އޮންަނންާވނެއެެވ.  އެނޭގޮގތަށް

  ޖަލްސާއެއް   ޙިއްޞާދާރުންެގ  ދަށުން  އުޞޫލުެގ  ޢާންމު
(  ޙާޟިރުާވޮގތަށް  ތަނަކަށް  ބާއްާވ  ޖަލްސާ  ޙިއްޞާދާރުން)

ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙާލަތްތަކަށް    ކް ޓްރޯނިއިލެކް  ނުބޭއްިވދާނެ 
 ޖަލްސާ  ޢާންމު  ޙިއްޞާދާރުްނގެ   މެދުެވރިކޮށް  ޒަރިއްޔާ
 އިޞްލާޙު   ަވނީ  އާރޓިކަލް  މި  މަުގފަހިކުރުމަށް  ބޭއްުވން

  ކުރެިވފައެެވ.
  މެދުވެރިކޮށް   ޒަރިއްޔާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މިފަދައިން  ، އަދި 

  ޮގތް   ބޭއްޭވ  ޖަލްސާ  ، އިޚްތިޔާރާއި  ބޭއްުވމުެގ  ޖަލްސާ  ޢާންމު
 ،މަޤްޞަދުަގއި  ލިބިދިުނމުެގ  ބޯޑަށް  ރުބާ   ކަނޑައެޅުމުެގ
 . އިޞްލާޙުކުރެިވފައެެވ ަވނީ މިއާރޓިކަލް



އިޞްލާޙުެގ  
26.2 

ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެަގއި ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިން،   
ކުންފުނީެގ   މަތިން،  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  ޤާނޫނުތަކާ  އަދި 

ޖަލްސާ ލިޙިއްޞާދާރުްނެގ  ޙައްޤު  ބައިެވރިުވމުެގ  ބިފައިާވ  ަގއި 
ފަރާތްތަކަށް، އެ ޖަލްސާއެއް އޮތް ތަނަކަށް ޙާޟިރުެވެގން ުނަވތަ  

 ދާނެއެެވ. ެވވި ބައިެވރި  އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން

އިޞްލާޙަށް    27 ެގނެިވފައިާވ  އަށް  އާރޓިކަލް  ަވނަ 
 ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުރުކުރެިވފައި 
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27) 

ދަތެއް )ފަނަރަ( މަސްދުަވހަށްުވރެ ދިުގ މުއް  15ދެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްެގ ދެމެދު  
 ފާއިތުެވެގްނނުާވެނއެެވ. 

ދެމެދު   ޖަލްސާއެއްެގ  ޢާންމު  އަހަރީ  )ފަނަރަ(    15ދެ 
އަދި،  މަސްދުަވހަށްުވރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ފާއިތުެވެގންުނާވނެއެެވ.  

މަލުކުރަންޖެހޭ ޤާޫނނުތަކާއި  ޢަކުންފުިނ ތަކުން  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  
ަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ކުންފުީނެގ ކުތަަގާވއިދު

 ލްސާ ބާއްަވްނާވެނއެެވ. އަހަރީ ޢާްނމު ޖަ
 

ޖަލްސާ   ފުރިހަމަކޮށް،  އިތުރަށް  މާނަ  އާރޓިކަލްެގ 
އެހެްނ   ޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން  ކުންފުނިން  ބޭއްވުމުަގއި 

 ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކުެގ ރިފަރެންސެއް ހިމެުނމަށް 

29.2 
 ޙުގެ )އިޞްލާ
28.2) 

  ެގއްލުމުގެ   ފައިދާއާއި  އިޝީޓާ  ބެލެންސް  ކުންފުނީެގ  އަހަރުެގ  ފާއިތުިވ  އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ
 ފާސްކުރުން  ހިސާބު

  ޝީޓާއި   ބެލެންސް  ކުންފުނީެގ  އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ  އަހަރުެގ  ފާއިތުިވ
 ފާސްކުރުން ހިސާބު ގެއްލުމުެގ  ފައިދާއާއި

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ކޮށްޢިބާރާތް އިސްފަސް

29.6 
)އިޞްލާޙުެގ 

28.6) 

ބޯޑަ އައްޔަންކުރުމާއި ަވކިކުރުން ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުެގ މެމްބަރުން  ކޮށްފައިާވ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ޢައްޔަނު  ސަރުކާރުްނ  ށް 
އިޢުލާނު   ަވކިކުރިކަން  އަދި  ކުރިކަން  ޢައްޔަނު  ޑިރެކްޓަރުން 

ހޭ  ކުރަްނޖެއްޔަންޢަ   ފަރާތުންެގކުރުން އަދި ޢާްނމު ޙިއްޞާދާރުން 
 ުވން.ކިަވ  ޓަރުން އިންތިޚާބުކުރުން އަދި ދައުރު ހަމަވުމުންޑިރެކް
 

 ކޮށް އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. ކަން ހިނާގ ޮގތް ބަޔާން 
)ދަޢުލަތުެގ ިވޔަފާރި   3/2013މިޮގތުން، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

އަދި   ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި  ޕްރައިަވޓައިޒްކުރުމާއި  ތަންތަން 
ެގ ދަށުން ސަރުކާރު  ެގ ޤާޫނނު(  މޮނިޓަރކޮށް އިެވލުއޭޓްކުރުމު

ޙިއްޞާާވ ކުންފުނިތަކުެގ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ހުށަހެޅުމާއި 
އިޞްލާޙު   ރިޢާޔަތްކޮށް  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގުޅޭޮގތުން 

 ފައި ކުރެިވ
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29) 

މިޤަަވއިދުަގއި   ނުަވތަ  ޤާނޫެނއްަގއި  އެޫނންެވސް  ނުަވތަ  ޤާނޫާނއި  ކުންފުންޏާބެހޭ 
ފާސްާވީނ  އެހެ ކަންކަން  ޖަލްސާއިން  އާންމު  އަހަރީ  ހިނދަކު  ުނބުނާހާ  ްނޮގތަށް 

ހާޒިރުެވ ޯވޓުލުމުެގ ހައްުގ ލިބިެގްނާވ މެމްބަރުްނެގ މެދުގައި ެނޭގ ޯވޓުެގ   ޖަލްސާއަށް
 އަޣްލަބިއްޔަތުންެނެވ. 

 

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫާނއި ނުަވތަ އެޫނންެވސް ޤާނޫެނއްަގއި ނުަވތަ  
އެާވގަ މި ޢާންމު  ހެްނޮގތަށް  އިދުގައި  އަހަރީ  ހިނދަކު  ނުބުނާހާ 

ޖަލްސާ ފާސްާވނީ  ކަންކަން  ބައިވެރިެވ،  ޖަލްސާއިން  ަގއި 
ލިބިެގްނާވ މެމްބަރުްނެގ މެދުގައި ނެޭގ ޯވޓުެގ   ޤު އްޙަ ޯވޓުލުމުެގ  

 ލަބިއްޔަތުންެނެވ. އަޣު
 

ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ ުގޅިެގން "ހާޒިރުުވން"    27
 ިވފައި. ުވމަށް" ބަދަލު ކުރެމި ލަފްޒު "ބައިވެރި 
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31) 

ޮގތެ  ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ބޯޑަށް  މަތިން  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އްެގ 
ޚާއްޞަޮގތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވިދާނެއެެވ. ނުަވތަ ކުންފުީނެގ ޙިއްޞާ 

ޢަދަދެއް ތަމްޞީލްކުރާ އަށްުވރެ މަދުޫނން     10އިން އުފެދިފައިާވ ރައުސުމާލުެގ %
ޙިއްޞާދާރުން ޚާއްޞަޮގތުންކުރާ އާްނމު ޖަލްސާއެއް ބާއްަވއި ދިުނންއެދި ހުށަހަޅާ 

އި އެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްުވމުެގ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް، ލިޔެ ސޮއިކޮށް ކުންފުނީެގ  ހުށަހެޅުމުގަ 
ިގނަ  އެކަކަށްުވރެ  ލިޔުމުަގއި  ފޮނުާވ  މިޮގތަށް  ފޮނުުވމުންެނެވ.  އޮފީހަށް    މައި 

ތަކަކުްނ  ިގނަ ސިޓީ  ހުންނަ  ލިޔެފައި  އެއްޮގތަށް  ކުރުމާއި،  ޙިއްޞާދާރުން ސޮއި 
 ހުށަހެޅުމަކީ ެވސް ހުއްދަކަމެކެެވ. 

ރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑަށް ފެިނއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ  ޑި
އެއް   ޖަލްސާ  ޢާންމު  ކުރާ  ޚާއްޞަޮގތުން  މަތިން   ޮގތެއްެގ 

ކުންފުނީެގ ނުަވތަ  ޙިއްޞާބޭއްވިދާނެއެެވ.  މާލުެގ  ރައުސް   ެގ 
އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްޞީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުން    %10

ދިުނންއެދި  ބާއްވައި  ޖަލްސާއެއް  ޢާްނމު  ޚާއްޞަޮގތުންކުރާ 
ބޭނުން   ބޭއްވުމުެގ  ޖަލްސާއެއް  އެ  ހުށަހެޅުމުަގއި  ހުށަހަޅާ 

އޮފީހަށް މައި  ކުންފުނީެގ  ލިޔެ ސޮއިކޮށް  ނުަވތަ    ، ބަޔާންކޮށް، 
ކަނޑައަޅާބޯޑު ޒަރިއްޔާއިން   ން  އިލެކްޓްރޯނިކް  އުޞޫލުން 

ފޮނުާވ   މިޮގތަށް  ިގނަ ފޮނުވުމުންެނެވ.  އެކަކަށްވުރެ  ލިޔުމުގައި 
ޙިއްޞާދާރުން ސޮއި ކުރުމާއި، އެއްޮގތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ިގނަ 

 ސިޓީ ތަކަކުން ހުށަހެޅުމަކީ ެވސް ހުއްދަކަމެކެެވ. 

ބަދަލާ   އާރޓިކަލްަވނަ   27 ެގނެުވނު  އެކު އަށް 
ެގންަނންޖެހޭ  ޢި   އާރޓިކަލްތަކުެގާވ  ބަޔާންކޮށްފައި  ބާރާތަށް 

 ކުރުން އިސްލާޚް ކުރެިވފައި ތްޢިބާރާ ެގނެިވބަދަލު 

33.3 
)އިޞްލާޙުެގ 

32.3) 

އިންތިޚާބު    ޑަށް ޑިރެކްޓަރުންބޯޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންެގ ފަރާތުން   ބޯޑުެގ މެމްބަރަކު އައްޔަކުރުމާއި މަޤާމުން ަވކިކުރުން 
 ަވކިކުރުން  އިކުރުމާ 
 

 ރެިވފައި.އަމަލު ކުރާ ޮގތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކު 

33.3 
އިޞްލާޙުެގ )

32.4) 

ޑިރެކްޓަރުން    ޢައްޔަުނކޮށްފައިާވ  ބޯޑަށް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 ޢައްޔަނު ކުރުމާއި ަވކި ކުރިކަން އިއުލާނުކުރުން 

)ދަޢުލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަްނ   3/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ރކޮށް  ޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަޕްރައިަވޓައި

ެގ ދަށުން ސަރުކާރު ޙިއްސާާވ  ޤާނޫނު(    އިެވލުއޭޓްކުރުމުެގ
ކުންފުނިތަކުެގ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ހުށަހެޅުމާއި ުގޅޭޮގތުްނ  

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުރުކުރެިވފައި 
34 

)އިޞްލާޙުެގ 
33) 

 އެހެން  މިޤަާވއިދުެގ  ނުަވތަ  ޤާޫނނެއްަގއި  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  ނާއިޤާނޫ   ކުންފުންޏާބެހޭ
  ފާސްާވނީ   ކަންކަން  ޖަލްސާއިން  ޢާންމު   ކުރާ  ޙާއްޞަޮގތުން   ހިނދަކު  ުނބުނާހާ  ޮގތަކަށް

 ޯވޓުެގ  ެނޭގ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުެގ  ހައްޤުލިބިެގްނާވ  ޯވޓުލުމުެގ  ހާޒިރުެވ  އެޖަލްސާއަކަށް
 . އަޣްލަބިއްޔަތުންެނެވ

  ނުަވތަ   ޤާނޫެނއްަގއި  އެޫނންެވސް  ނުަވތަ  ޤާނޫާނއި  ބެހޭންޏާކުންފު
  ޙާއްޞަޮގތުން   ހިނދަކު  ނުބުނާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  މިަގވާއިދުެގ

 އެޖަލްސާަގއި  ފާސްާވނީ  ކަންކަން  ޖަލްސާއިން  ޢާންމު  ކުރާ
  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ހައްޤުލިބިެގްނވާ   ޯވޓުލުމުެގ  ،ބައިވެރިެވ

 . ތުްނނެެވލަބިއްޔައަޣް ޯވޓުެގ ނެޭގ

ގުޅިެގން "ހާޒިރުެވ" މި ަވނަ މާއްދާއަށް ެގނެޭވ ބަދަލާ    27
 ލަފްޒު "ބައިވެރިެވ" ބަދަލު ކުރެިވފައި. 

35.1.2 
)އިޞްލާޙުެގ 

34.1.2) 

ުނަވތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން ބޭއްޭވ    ޖަލްސާ ބޭއްޭވ ތަން ތަން  ބޭއްޭވ ލްސާޖަ
ބައިވެރިުވ ޖަލްސާަގއި  ަނމަ  އިޖަލްސާއެއް  މް ންތިޒާ މުެގ 

 ހަމަޖެހިފައިާވޮގތްތައް 
 

ބަދަލާއެކު   އާރޓިކަލްަވނަ    27 ެގނެުވނު   އަށް 
ެގންަނންޖެހޭ  ޢި   އާރޓިކަލްތަކުެގބަޔާންކޮށްފައިާވ   ބާރާތަށް 
 ބަދަލު ެގނައުމަށް 

 



35.1.5 
)އިޞްލާޙުެގ 

34.1.5) 

 ޕްރޮކްސީއެއް   ހާޟިރުުވމަށް  ޖަލްސާއަށް  ބަދަލުގައި  މެމްބަރުްނެގ
 ދާނެކަން އައްޔަންކުރުިވ

 ޕްރޮކްސީއެއް  ބައިވެރިުވމަށް  ޖަލްސާަގއި  ބަދަލުގައި  މެމްބަރުްނެގ
 ޢައްޔަންކުރުިވދާނެކަން 

ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ ގުޅިެގން "ހާޒިރުުވމަށް"   27
 މި ލަފްޒު "ބައިވެރިުވމަށް" ބަދަލު ކުރެިވފައި. 

36 
)އިޞްލާޙުެގ 

35) 

ްނމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްުވމަށް އިާވ ފަދައިން އާމާއްދާަގއި ބުނެފަ ަވނަ    35މިޤަވައިދުެގ  
ބޭއްުވމަށް  ޖަލްސާއެއް  އާންމު  އަހަރީ  ދެެވީނ  އަްނގާއެްނުގން  މެމްބަރުްނނަށް 
އޮޑިޓަރުންެގ   ހިސާބުތަކާއި  އަހަރީ  ރިޕޯރޓާއި،  އަހަރު  އެއެްނުގމާއެކު  ކަމަށްާވަނމަ 

 ން އަހަރީ އާންމުޓުކުރުމުެގ ސަބަބުރިޕޯރޓް ހިމަަނންާވނެއެެވ. އަދި ކުންފުނި ލިސް
އެހެނިހެްނ  ހުންނަްނޖެހޭ  އަްނގާއެންމުގައި  މެމްބަރުންނަށް  ބޭއްުވމަށް  ޖަލްސާއެއް 

 ކަންކަން ހުރިަނމަ އެކަންކަން ހިމަނަްނާވނެއެެވ.

ޢާްނމު   34އިދުެގ  ާވގަ މި ފަދައިން  ބުެނފައިާވ  މާއްދާގައި  ަވނަ 
އަ މެމްބަރުންަނށް  ބޭއްުވމަށް  އަހަރީ    މަކީްނގާއެްނގު ޖަލްސާއެއް 

ބޭއްުވމަށް ޖަލްސާއެއް  އެްނގުމެއް  ޢާންމު  ކަމަށްާވަނމަ   އެްނޭގ 
ހިސާބުތަކާއި   އަހަރީ  ރިޕޯރޓާއި،  އަހަރު  އެއެްނުގމާއެކު 
ކުންފުނި  އަދި  ހިމަނަްނާވެނއެެވ.  ރިޕޯރޓް  އޮޑިޓަރުްނެގ 
ލިސްޓުކުރުމުެގ ސަބަބުން އަހަރީ ޢާްނމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްުވމަށް 

އަްނގާއެ މެމްބަރު ހުންނަންްނނަށް  އެހެނިހެްނ  ންމުގައި  ޖެހޭ 
 ހުރިނަމަ އެކަްނކަން ހިމަނަްނާވެނއެެވ.  މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން

 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި.ޢިބާރާތްކުރުން 

37 
)އިޞްލާޙުެގ 

36) 

 ނަން   މެމްބަރެއްެގ  ކިޔުމުގައި  ކިޔާ  ޖަލްސާތަކަށް  ޙިއްޞާދާރުންެގ  ކުންފުނީެގ
 މެމްބަރަކަށް  އެްނުގން  އަންާގ  ޙާޞިރުުވމަށް  ތަކަށްޖަލްސާ  ުނަވތަ  ،ދޫކޮށްލެުވމަކުން

 ޞައްޙަނޫން  ކަންތައްތަކަކީ  ހިނާގ  އެއްަގއި  ޖަލްސާ  އެފަދަ  ،އޮތުމަކުން   ނުލިބި
 .  ބެލެޭވެނއެެވނު ކަމަކަށް ކަންތައްތަކެއް

  ކިޔުމުގައި  ކިޔާ  ޖަލްސާތަކަށް  ޙިއްޞާދާރުންެގ  ކުންފުނީެގ
  ޖަލްސާަގއި  ނުަވތަ  ، ދޫކޮށްލެވުމަކުން   ނަން  ރެއްެގމެމްބަ

  ،އޮތުމަކުން  ނުލިބި  މެމްބަރަކަށް  އެންުގން  އަންާގ  ބައިވެރިުވމަށް
 ޞައްޙަޫނން  ކަްނތައްތަކަކީ  ހިނާގ  އެއްގައި  ޖަލްސާ  އެފަދަ

 .  ބެލެޭވެނއެެވނު ކަމަކަށް ކަންތައްތަކެއް

ގުޅިެގން "ހާޒިރުުވމަށް" ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ    27
 މަށް" ބަދަލު ކުރެިވފައި. މި ލަފްޒު "ބައިވެރިވު 

38 
)އިޞްލާޙުެގ 

37) 

އާއްމު   ކުންފުނީެގ  ހަމަާވނީ  ޢަދަދު  ޤާނޫީނ  ޖަލްސާއެއްެގ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ 
އޭާނ    30ޙިއްސާދާރުްނެގ   ނުަވތަ  އަމިއްލައަށް  )އެޙިއްޞާދާރަކު  ޙިއްޞާދާރުން 

މެދުވެ  ފަރާތެއް  ކުރެިވފައިާވ  ޢައްޔަން  ލިޔުމުން  ދިނުމަށް،  ޯވޓް  ރިކޮށް(  ފަރާތުން 
ތަމްޞީލް ކުރެޭވ ަވރަށް   51ހިމެޭނޮގތަށް ކުންފުީނެގ ޖުމްލަ ޙިއްޞާެގ މަދުެވެގން %

ތިބުމުން  ޖަލްސާއެއްަގއި  އެ  ޖަލްސާއެއް    ނެެވ.  ޙިއްޞާދާރުން  ޙިއްޞާދާރުްނެގ 
މިނެޓް ހަމަާވއިރު، ޖަލްސާެގ ޤާނޫނީ   30ބޭއްުވމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިންފެށިެގން  

  ނުެވއްޖެނަމަ އެ ޖަލްސާ އެއް ނުބޭއްޭވެނއެެވ.   ރުން ޙާޟި އަދަދަށް ޙިއްޞާދާރު

ޙިއްޞާދާރުްނެގ ޖަލްސާއެއްެގ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަާވނީ ކުންފުީނެގ 
ޙިއްސާ ޢާން )އެޙިއްޞާދާރަކު    30ދާރުންެގ  މު  ޙިއްޞާދާރުން 

ލިޔުމުން  ދިނުމަށް،  ޯވޓް  ފަރާތުން  އޭނާ  ނުަވތަ  އަމިއްލައަށް 
ފަރާ ކުރެިވފައިާވ  ހިމެޭނޮގތަށް  ޢައްޔަން  މެދުވެރިކޮށް(  ތެއް 

ތަމްޞީލް ކުރެވޭ   51ކުންފުނީެގ ޖުމްލަ ޙިއްޞާެގ މަދުެވެގން %
އެ ޙިއްޞާދާރުން  ންެނެވ.  އިެވރިުވބަ ޖަލްސާއެއްގައި    ަވރަށް 

ބެލުމުގައި،   ޢަދަދު  ޤާނޫީނ  ޖަލްސާެގ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ 
ޙިއްޞާދާރުންާނއި،   ބައިވެރިާވ  އަމިއްލައަށް  އެޖަލްސާަގއި 

ޙިއްޞާދާރުންނާއި، ޕްރޮ ބައިވެރިާވ  މެދުެވރިކޮށް  ކްސީ 
ބަ އިން  ޒަރިއްޔާ  ޙިއްޞާދާރުން އިލެކްޓްރޯނިކް    އިވެރިާވ 

ބޭއްުވމަށް ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ހިމެނޭެނއެެވ.   ޖަލްސާއެއް 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި.ޢިބާރާތްކުރުން 



މިނެޓް ހަމަވާއިރު، ޖަލްސާެގ    30ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިންފެށިެގން  
ަނމަ އެ ޖަލްސާ  އްޖެނުވެ   ބައިެވރިދަދަށް ޙިއްޞާދާރުން  ޢަޤާނޫނީ  

 އެއް ުނބޭއްޭވެނއެެވ.  
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 މިނިޓް  30  ފެށިެގން  ަގޑިން  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ބޭއްުވމަށް   ޖަލްސާއެއް  ހިއްޞާދާރުްނެގ
 ،ޙާޟިރުުނެވއްޖެނަމަ  މެމްބަރުން  ޢަދަދަށް  ބޭއްވޭ   އެއް  ޖަލްސާ  ، ތެރޭަގއި   އިރުެގ
 ޖަލްސާ   ޙާއްސަ  ބާއްާވ  މަތިން  އެދުމުެގ  މެމްބަރުްނެގ  ، އަކީ   ޖަލްސާ  އެފަދަ

  ަވނާ   32  މިޤަަވއިދުެގ  ބޭއްޭވނީ  ޖަލްސާއެއް  އެފަދަ  ދެން  ޖަލްސާ  އެ  ، އަކަށްާވނަމަ 
 . އެދުމުންެނެވ  ޖަލްސާބާއްަވއިދިނުމަށް މަތިން މާއްދާަގއިާވޮގތުެގ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

މަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިްނ  އްޞާދާރުްނެގ ޖަލްސާއެއް  ބޭއްުވޙި
ބޭއްޭވ    30ެގން  ފެށި އެއް  ޖަލްސާ  ތެރޭަގއި،  އިރުެގ  މިނިޓް 

ނުެވއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޖަލްސާ އަކީ،  ބައިވެރި ޢަދަދަށް މެމްބަރުން  
ޙާއް ބާއްާވ  މަތިން  އެދުމުެގ  ޖަލްސާ   ޞަމެމްބަރުްނެގ 

އިދުެގ ަގާވސާއެއް ބޭއްޭވނީ މި އަކަށްާވނަމަ،  ދެން އެފަދަ ޖަލް 
ޖަލްސާ  ަވނަ  31 މަތިން  ބާއްަވއިދިުނމަށް    މާއްދާަގއިާވޮގތުެގ 

 އެދުމުންެނެވ. 
 

ޖަލްސާ   ބާއްާވ  ޮގތެއްަގއި  ނޫން  މަތީން  އެދުމުެގ  މެމްބަރުްނެގ 
ަގޑީަގއި  އެ  އެދުަވހުެގ  ހަފްތާެގ  ކުރިއަށްއޮތް  އެއްަނމަ، 

ޒަރިއްޔާއިން  އެތަެނއްަގއި   އިލެކްޓްރޯނިކް  ޖަލްސާ ނުަވތަ 
 ފެންނަ ތާރީޚެއްެގ ފެންަނ  ަވތަ ޑިރެކްޓަރުންނަށްބާއްާވޮގތަށް ނު 

ފަސްކުރެޭވެނއެެވ.   ޖަލްސާ  އެ  ބާއްަވން  ޖަލްސާ  ަގޑިއެއްގައި 
ތެރޭަގއި   ދުަވހުެގ  30މިޮގތުން ފަސްކުރެޭވ ޖަލްސާ ިގަނެވެގްނ  
ބޯޑުން   އަދި  ފަސްކޮށްފިނަމަ  ބާއްާވނިްނމަްނާވެނއެެވ.  މިޮގތަށް 

ރިއްޔާއިން ނަމަ  ކްޓްރޯނިކް ޒަ ނުަވތަ އިލެޖަލްސާ ބާއްާވނެ ތަން
ތަފްޞީލާއި، ޢާންމުކޮށް    އެއިްނތިޒާމުތަކުެގ  ަގޑި  ތާރީޚާއި 

ޖަލްސާ  ފަސްކުރެޭވ  މިޮގތުްނ  ކުރަްނާވެނއެެވ.   އިޢުލާން 
ބޭއްުވމަށް ކަނޑައެޅޭ ދުަވހުެގ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ފެށިެގން   ކުންފުީނެގ   30ަގޑިން  ތެރޭގައި  މިނިޓްއިރުެގ 
%ހުއް މަދުެވެގން  ރައުސުމާލުެގ  ޙިއްޞާ    20ދަކުރެިވފައިާވ 

ވެއްޖެނަމަ އެ ޖަލްސާ  ބައިެވރި ޙިއްޞާދާރުން  5ލްކުރާ ތަމްޞީ
 ބޭއްޭވެނއެެވ.  

ލަފްޒުތަކަށް   އިސްލާޚް މާނަކުރެިވފައިާވ  ބޭުނންކޮށް 
އަދި  ކުރެިވފައި އާ  39،  އާއި  ަވނަ  ަވނަ   40ރޓިކަލް 

 ިވފައި.އާރޓިކަލް އެއްކޮށްލެ
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 ކުރިއަށްއޮތް   ، އެއްަނމަ  ޖަލްސާ  ބާއްާވ  ޮގތެއްަގއި  ނޫން  މަތީން  އެދުމުެގ  މެމްބަރުްނެގ
 ުނަވތަ   ބާއްާވޮގތަށް  ޖަލްސާ  އެތަނެއްގައި  ަގޑީގައި  އެ  އެދުަވހުެގ  ހަފްތާެގ

 ސާޖަލް   އެ  ބާއްަވން  ޖަލްސާ  ަގޑިއެއްަގއި  ފެްނނަ  ތާރީޚެއްެގ  ފެންނަ  ޑިރެކްޓަރުްނނަށް
  ދުަވހުެގތެރޭގައި   30  ިގނަެވެގން  ޖަލްސާ  ފަސްކުރެވޭ   ތުންމިޮގ.  ފަސްކުރެޭވނެއެެވ

  ތަނާއި   ބާއްާވނެ  ޖަލްސާ  ފަސްކޮށްފިނަމަ  މިޮގތަށް  ބޯޑުން  އަދި.  ބާއްާވނިްނމަްނާވެނއެެވ
 ޖަލްސާ  ފަސްކުރެޭވ  މިޮގތުން.   ކުރަންާވެނއެެވ  އިޢުލާން  ޢާްނމުކޮށް  ަގޑި  ތާރީޚާއި

  ފެށިެގން   ަގޑިން  ކަނޑައެޅިފައިާވ  މަށްފެށު  ޖަލްސާ   ދުަވހުެގ  އެޅޭކަނޑަ   ބޭއްުވމަށް
  މަދުެވެގން  ރައުސުމާލުެގ  ހުއްދަކުރެިވފައިާވ  ތެރޭަގއި ކުންފުީނގެ   އިރުެގ  މިނިޓް  30

 ޖަލްސާ   އެ  ެވއްޖެނަމަ  ޙާޟިރު  ޞާދާރުންޙިއް   5  ތަމްޞީލްކުރާ  ޙިއްޞާ  %20
 ބޭއްޭވެނއެެވ. 

އެއްކޮށްލެުވމުްނ    38އިޞްލާޙުެގ   ފައި ަވނަ އާރޓިކަލްއާ އެއްކޮށްލެިވ 39 އާރޓިކަލްއާ  ަވނަ 
 އުނިކުރެިވފައި 
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39) 

  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުީނެގ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާެގ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
 ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޙާލަތެއްަގއި  ޙާޟިރުުނެވިވއްޖެ  އަށް  އޭނާ.  ޗެއަރޕާރސަންއެެވ

 ހިމެނޭ  ބޯޑުަގއި  ކުންފުީނެގ  ކަނޑައަޅާ  ޑިރެކްޓަރުން  ޙާޟިރުިވ  އަކަށް  ޖަލްސާ  އެ
 . ޑިރެކްޓަރެކެެވ މުސްތަޤިއްލު

  ފުނީގެ ކުން  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާެގ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
  އަށް  އޭނާ.  ޗެއަރޕަރސަންއެެވ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ

 އެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޙާލަތެއްަގއި  ބައިވެރިނުެވިވއްޖެ
  ކުންފުީނެގ  ކަނޑައަޅާ  ޑިރެކްޓަރުން   ބައިެވރިިވ  ޖަލްސާގައި
 .ކްޓަރެކެެވޑިރެ މުސްތަޤިއްލު ހިމެނޭ ބޯޑުަގއި

ުގޅިެގން "ހާޒިރުުވން"  ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ    27
 މި ލަފްޒު "ބައިވެރިުވން" ބަދަލު ކުރެިވފައި.

42 
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40( 

 އެޖަލްސާއަށް   ހިނގަމުންދަނިކޮށް   ޖަލްސާއެއް  ޢާްނމު  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
 ރިޔާސަތު  ޖަލްސާެގ  ެވއްޖެަނމަ  އެއްބަސް  އަޢުލަބިއްޔަތުން  މެމްބަރުްނެގ  ހާޒިރުެވފައިާވ

 ތާރީޚްއަކަށް  އެހެން  ކުރިއަށްެގންދިއުން  ބައި  ބާކީ  ޖަލްސާއެއް  އެ  ފަރާތުން  ބަލަހައްޓާ
 މުއްދަތަކަށް  ދިގު   ށްުވރެދުަވހަ  30  ޖަލްސާ  ފަސްކުރެވޭ .  ެނއެެވފަސްކުރެވިދާ

  އަންަގްނާވނީ   އެންުގން  އަްނާގ  ޙާޞިރުުވމަށް  އަށް  ޖަލްސާ  ،ފަސްކުރެވިއްޖެނަމަ 
 އަށް   ޖަލްސާ  ޢާންމު  ޮގތުގައި  އާދައިެގ  ،ފަދައިން  މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  35  މިޤަވާއިދުެގ
  އެންުގމުގައި   އަްނާގ  މިޮގތަށް.   އެއްފަދައިްނނެެވ  އެްނގުމެކޭ  އަްނާގ  ޙާޟިރުާވން
 އެ   ކަންތައްތަކާއި   ނިްނމަންޖެހޭ   އަކުން   ޖަލްސާ  ފަސްކުރެުވނު  ފަދައިން  އިސްެވދިޔަ

.  ނުާވެނއެެވ  ބޭނުމެއް  ދޭކަށް  ފްޞީލެއްތަ  އިތުރު  ޮގތާމެދު  ފަސްކުރަންޖެހުނު  ޖަލްސާ
  ޖަލްސާއަށް   ޢާންމު  ުވނުކުރިްނބޭއް  ޖަލްސާަގއި  ކުރެޭވ  ފަސް  މަތިން  މިޮގތުެގ

  ޖަލްސާއެއް   ޢާންމު  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
 މެމްބަރުްނެގ  ބައިެވރިވާ   އެޖަލްސާގައި   ހިނަގމުންދަނިކޮށް
  ރިޔާސަތު   ޖަލްސާެގ  ނަމަ ެވއްޖެ  އެއްބަސް  އަޣްލަބިއްޔަތުން

  ންދިއުންކުރިއަށްގެ   ބައި  ބާކީ   ޖަލްސާއެއްެގ  އެ  ފަރާތުން  ބަލަހައްޓާ
 30  ޖަލްސާ  ފަސްކުރެޭވ.  ެވފަސްކުރެިވދާެނއެ  ތާރީޚަކަށް  އެހެން

  ޖަލްސާގައި   ،ފަސްކުރެވިއްޖެަނމަ  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ދުަވހަށްުވރެ
 34  ާވއިދުެގގަ މި  އަންަގންާވނީ  އެްނުގން  އަްނާގ  ބައިވެރިުވމަށް

  ޖަލްސާަގއި  ޢާްނމު  ޮގތުގައި  އާދައިެގ  ،ފަދައިން  މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ
  މިޮގތަށް.   އެއްފަދައިްނނެެވ  އެްނގުމެކޭ   އަންާގ  ބައިވެރިުވމަށް

  ޖަލްސާ  ފަސްކުރެުވނު  ފަދައިން  އިސްެވދިޔަ  އެްނުގމުަގއި  އަްނާގ

މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ ުގޅިެގން "ހާޒިރުުވން"  ަވނަ    27
 މި ލަފްޒު "ބައިވެރިުވން" ބަދަލު ކުރެިވފައި.



 ނުިނމިހުރި  ޖަލްސާަގއި  ކުރީެގ   އަދި.  ބޭނުންކުރެޭވެނއެެވ  ޕްރޮކްސީތަށް  ހުށަހެޅުނު
 ،މަޤްސަދަކީ  މާއްދާެގ  މި.  ނުހިންޭގނެއެެވ  މައްސަލައެއް  އެހެން  ފިޔަަވއި  މައްސަލަތައް

  ޙާލަތެއްގައި   ޮގސްދާނެ  ދިުގެވެގން  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ޖަލްސާތައް  ޢާންމު  ބޭއްޭވ
 ކަންތައްތައް   ނިންމަްނޖެހޭ  ޖަލްސާަގއި  ހިނަގމުންދާ  ތަންނުދޭނަމަ  ަވުގތު  އެދުަވހެއްެގ
 އެކަށަ  ނިްނމުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަކޮށް  އެކަްނތައްތައް  ހުރިަނމަ  އިތުރަށް  އަދިެވސް
 . އެޅުމެެވ

  ހުނުފަސްކުރަންޖެ   ޖަލްސާ  އެ  ކަންތައްތަކާއި  ނިންމަްނޖެހޭ  އަކުން
  މިޮގތުެގ.  ނުާވނެއެެވ  ބޭުނމެއް  ދޭކަށް  ތަފްޞީލެއް  އިތުރު  ޮގތާމެދު
  ޢާންމު  ކުރިންބޭއްުވނު  ޖަލްސާގައި  ކުރެޭވ  ފަސް  މަތިން

   އަދި .  ބޭނުންކުރެޭވނެއެެވ  ޕްރޮކްސީތަށް  ހުށަހެޅުނު  ޖަލްސާއަށް
  އެހެން   ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް  ނުިނމިހުރި  ޖަލްސާަގއި  ކުރީެގ

 ބޭއްޭވ  ،މަޤްސަދަކީ  މާއްދާެގ  މި.  ްނޭގެނއެެވހިނު  މައްސަލައެއް
  ޮގސްދާނެ  ދިުގެވެގން  ޚިލާފަށް   އާދަޔާ  ޖަލްސާތައް  މުޢާން

  ހިނގަމުންދާ   ތަންނުދޭަނމަ  ަވުގތު  އެދުަވހެއްެގ  ޙާލަތެއްގައި
  އިތުރަށް  އަދިެވސް   ކަންތައްތައް   ިނންމަްނޖެހޭ  ޖަލްސާގައި
 އެކަށަ  އިށްޓަކަނިންމުމަ  ފުރިހަމަކޮށް  އެކަންތައްތައް  ހުރިނަމަ 
 . އެޅުމެެވ
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އުފުލައިެގްނނެެވ.  އަތް  ޯވޓްދޭނީ  އެއްގައިެވސް  ޢާންމުޖަލްސާ  ކޮްނމެ  ކުންފުނީެގ 
ވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްޞީލުކުރާ ށްއަ  %10ނަމަެވސް ކުންފުނީެގ ޙިއްޞާެގ  

ކޮންމެ  ިނސްބަތުން  ޙިއްޞާެގ  ަގނެފައިާވ  މެމްބަރުން  އެދިއްޖެނަމަ  މެމްބަރުން 
 ޕޯލް ޯވޓްދޭޮގތަށް ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ. ، ޙިއްޞާއަކަށް ޯވޓެއްެގ ނިސްބަތުން 

އަތް   ޯވޓްދޭނީ  އެއްގައިެވސް  ޢާންމުޖަލްސާ  ކޮްނމެ  ކުންފުނީެގ 
ޙިއްޞާެގ  ނެ ންއުފުލައިެގ ކުންފުީނެގ  ނަމަެވސް   %10ެވ. 

މެމްބަރުްނ   ތަމްޞީލުކުރާ  ޢަދަދެއް  މަދުޫނން  އަށްުވރެ 
އެދިއްޖެނަމަ މެމްބަރުން ަގނެފައިާވ ޙިއްޞާެގ ނިސްބަތުން ކޮންމެ  

ިނސްބަތުން ޯވޓެއްެގ  ޯވޓްދޭޮގތަށް ، ޙިއްޞާއަކަށް  ޕޯލް 
 ބޯޑުްނ  ދިއަ   ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއިހަމަޖައްސަންާވެނއެެވ.   

އަދި ޤާޫނނުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ  ، ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްެގ މަތިން
ޙިއްޞާދާރުންެގ ޖަލްސާަގއި ޙިއްޞާދާރުްނ    މަތިން، ކުންފުީނެގ

ޒަރިއްޔާއެއް   އިލެކްޓްރޯނިކް  ދިުނމަށްޓަކައި  ޯވޓު 
 ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެެވ. 

 ޯވޓު ލުމުަގއި މިހާރުެވސް އަމަލު ކުރެެވނީ އިލެކްޓްރޯނިކް 
ހާއްސަކޮށް   ަވކިން  އަދި  ކަމުަގއިާވތީ،  އުސޫލުން 

މި  އިލެކް ބޭއްވޭއިރުެވސް  ޖަލްސާ  ޒަރިއްޔާއިން  ޓްރީނިކް 
   އެ ބައިތައް ހިމެނިފައި.ފަދައިން ކަންކަން ހިނާގތި، 
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އަތް އުފުލައިެގން ޯވޓް ދޭއިރު ޙާޟިރުިވ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ެވސް ދެޭވނީ އެއް  
 .  ޯވޓެެވ
 

ދޭއިރު   ޯވޓް  އުފުލައިެގން  ބައިެވރިާވއަތް  ކޮްނމެ    ޖަލްސާގައި 
 ޙިއްޞާދާރަކަށް ެވސް ދެޭވނީ އެއް ޯވޓެެވ. 

 

ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ ުގޅިެގން "ހާޒިރުުވން"    27
 އިވެރިުވމަށް" ބަދަލު ކުރެިވފައި. މި ލަފްޒު "ބަ
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ޙިއްޞާެގ ަގނެފައިާވ  ޙާޟިރު މެމްބަރުން  ޯވޓުދޭއިރު  ިނސްބަތުން  ކޮންމެ   ިވ 
މެމްބަރަކަށްެވސް އޭނާ ަގނެފައިާވ ކޮްނމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ޯވޓު ެގ ޮގތުން ޕޯލް 

 ޯވޓެއް ދެިވދާނެއެެވ. 
 

ޯވޓުދޭއިރު  މެ ނިސްބަތުން  ޙިއްޞާެގ  ަގނެފައިާވ  މްބަރުން 
ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްެވސް އޭނާ ަގނެފައިާވ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިާވ 

ޕޯކޮ ޮގތުން  ެގ  ޯވޓު  އެއް  ޙިއްޞާއަކަށް  ޯވޓެއް  ންމެ  ލް 
   ދެިވދާެނއެެވ.

ަވނަ މާއްދާއަށް ެގެނޭވ ބަދަލާ ުގޅިެގން "ހާޒިރުުވން"    27
 "ބައިވެރިުވމަށް" ބަދަލު ކުރެިވފައި. މި ލަފްޒު 
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ރުން އިންތިޚާބު  ކުންފުނީެގ ޢާންމު ޖަލްސާަގއި ކުންފުީނެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަށް މެމްބަ 
އި ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުިވ ކޮންމެ ކުރުމުގައި އަތް އުފުލައިެގން ޯވޓްދިުނމުެގ ބަދަލުަގ

މެދުެވރި ޕްރޮކްސީ  އަދި  ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް  ތަމްސީލުކުރެިވފައިާވ  ކޮށް 
އާންމު  ހުސްެވފައިާވ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އެޖަލްސާަގއި  ޙިއްޞާދާރަކަށް، 

ތަމްސީ ދެޭވ  ޙިއްޞާދާރުން  ޯވޓް  އެއް  ޮގނޑިއަކަށް  ކޮންމެ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ލުކުރާ 
ާވ  ހުސްެވފައި  އުޞޫލުން ޯވޓް ފޮއްޓަށް ޯވޓް ލެވިދާެނއެެވ. މިޮގތުން ޯވޓު ދިނުމުގައި

ޮގނޑީެގ އަދަދަށްުވރެ ިގަނއިން ޙިއްޞާދާރަކު އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުެވރިކޮށް ބަދަލުގައި  
ޙި އެ  ދީފައިާވަނމަ  ޯވޓު  ފަރާތުން  ޯވޓެއް ޯވޓުލާ  ޕްރޮކްސީ  ުނަވތަ  އްޞާދާރެއްެގ 

 ބާތިލްާވެނއެެވ. 
 

ކުންފުނީެގ ޢާންމު ޖަލްސާަގއި ކުންފުނީެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑަށް  
ތިޚާބު ކުރުމުަގއި އަތް އުފުލައިެގން ޯވޓްދިނުމުެގ  ރުން އިންޑިރެކްޓަ

ކޮްނމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް އަދި   ގައި ބައިވެރިާވބަދަލުގައި ޖަލްސާ 
މެދު  ތަމް ޕްރޮކްސީ  ކޮންމެ  ޞީވެރިކޮށް  ލުކުރެިވފައިާވ 

ބޯޑުްނ   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އެޖަލްސާގައި  ޙިއްޞާދާރަކަށް، 
ލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ޞީހުސްެވފައިާވ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމް 

އުޞޫލުން ދެޭވ  ޯވޓް  އެއް  ޮގނޑިއަކަށް  ޢާންމު  ކޮންމެ   ،
ގައި  ޯވޓް ލެިވދާެނއެެވ. މިޮގތުން ޯވޓު ދިުނމު   ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ދަދަށްުވރެ ިގަނއިން ޙިއްޞާދާރަކު އަދި  ޢަހުސްެވފައިާވ ޮގނޑީެގ  
ޯވޓު  ފަރާތުން  ޯވޓުލާ  ބަދަލުގައި  މެދުެވރިކޮށް  ޕްރޮކްސީ 

ޯވޓެއް ދީފައިާވ ޕްރޮކްސީ  ުނަވތަ  ޙިއްޞާދާރެއްެގ  އެ  ަނމަ 
 ލްާވެނއެެވ. ޠިބާ
 

"މެމްބަރުން" މި ލަފްޒަކީ ހިއްސާދާރުްނނަށް ނިސްބަތްކޮށް  
ކުރެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް  މާނަ  ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ިވފައިާވ 

މި   ތަންތަްނ  ނިސްބަތްކޮށް  ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު 
 ކުރެިވފައި. އިސްލާޚް 

 
ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 

"ޖަލްސާަގއި   ތަންތަން  ހުރި  ފަދައިން  މި  "ހާޟިރުުވން" 
 ކުރެިވފައި.ލު ބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަ
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 ،ޖެހުމުގައި   ޯވޓްދޭްނޖެހޭ  ޙިއްޞާއަކަށް  ަގެނފައިާވ  އެކުެވެގން  ބަޔަކު  ިގނަ  އެކަކަށްުވރެ
 ނުަވތަ   ޙާޟިރުެވ  ޖަލްސާއަށް  އަމިއްލައަށް  އިސްމީހަކު  އެްނމެ  ތެރެއިން  އޭެގ

  ބައިެވރިވާ   އިޙިއްޞާަގ  އެ  ޯވޓަކީ  ދޭ  ފޮނުަވއިެގންކަމަށްިވޔަސް  މީހަކު  ބަދަލުގައި
  ކަމުގައި   ޯވޓެއް  ދޭ  ފަރާތުން  އެންމެންެގ  އެ   ޙާޟިރުަގއި  އިރުޣަ  މީހުްނެގ  އެހެން
  ޙިއްޞާދާރުންެގ ކަޑައަޅާނީ  މީހަކު  އިސް  އެްނމެ  މަތިން  މިޮގތުެގ.  ޖެހޭނެއެެވ  ބަލަން

 .   ތަރުތީބުންނެެވ  ލިޔެިވފައިާވ ނަންތައް ަގއި ރަޖިސްޓްރީ

  ޙިއްޞާއަކަށް  ަގނެފައިާވ  ންެވެގއެކު  ބަޔަކު  ިގނަ  އެކަކަށްުވރެ
  އިސްމީހަކު   އެންމެ  ތެރެއިން  އޭެގ  ،ޖެހުމުަގއި  ޯވޓްދޭްނޖެހޭ
  ބަދަލުގައި   ނުަވތަ  ބައިެވރިވެ   ޖަލްސާަގއި  އަމިއްލައަށް

 އެ  ޯވޓަކީ  ދޭ  ފޮނުވައިެގންކަމަށްިވޔަސް  މީހަކު  ބައިވެރިުވމަށް
 އެ  ޙާޟިރުަގއި  ޣައިރު  މީހުްނގެ   އެހެން  ބައިވެރިާވ  ޙިއްޞާަގއި
. ޖެހޭނެއެެވ  ބަލަން  ކަމުަގއި  ޯވޓެއް  ދޭ  ފަރާތުން  އެންމެންެގ
  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކަޑައަޅާނީ  މީހަކު  އިސް  އެންމެ  މަތިން  މިޮގތުެގ

 .   ތަރުތީބުންނެެވ  ލިޔެިވފައިާވ ނަންތައް ަގއި ރަޖިސްޓްރީ

ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 
ފަދައިން މި  "ޖަލްސާަގއި    "ހާޟިރުުވން"  ތަންތަން  ހުރި 

 ކުރެިވފައި.ުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު ބައިވެރި 
 

ސުރުޚީ 
(52) 

 އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރެޭވ ބަހުރުަވ ބޭުނން ކުރެިވފައި. ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުން  ފޮނުުވން  މީހަކު  ޖަލްސާއަށް ބަދަލުގައި  ޙިއްޞާދާރުެގ
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52) 

ށް ުނަވތަ ޚާއްސަޮގތުން ކުރާ އާންމު ްނެގ އާްނމު ޖަލްސާއަކަކުންފުނީެގ ޙިއްޞާދާރު
ޖަލްސާއަކަށް ޙާޒިރުެވ، ޯވޓުދިުނމުެގ ހައްޤުލިބިެގްނާވ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްެވސް އޭނާެގ  
ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުުވމަށް ޕްރޮކްސީއަކު ޢައްޔަނކުރެިވދާެނއެެވ. އެފަދައިްނ  

ީވޓްދިނުޕްރޮކްސީއަށް ޖަލްސާއަ   ޢައްޔަންކުރާ ހައްޤުލިބިެގްނެވއެެވ. ށް ޙާޒިރުެވ  މުެގ 

ނުަވތަ   ޖަލްސާއަކަށް  ޢާންމު  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުނީެގ 
ޯވޓުދިުނމުެގ    ރިެވ،ަގއި ބައިެވޮގތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާ ޞަޚާއް 
ބަދަލުގައި    އްޤުޙަ އޭާނެގ  މެމްބަރަކަށްެވސް  ކޮންމެ  ލިބިެގްނާވ 

ކުރެިވދާެނއެެވ. ޕްރޮކްސީއަކު ޢައްޔަނު  ގައި ބައިެވރިުވމަށްޖަލްސާ 

ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 
"ޖަލްސާަގއި   ތަންތަން  ހުރި  ފަދައިން  މި  "ހާޟިރުުވން" 

 ކުރެިވފައި.ބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު 
 



ޑިރެކްޓަރުންެގ   ކަނޑައަޅާނީ  އުސޫލުތައް  ޤަބޫލުކުރުމުެގ  ޢައްޔަންކުރުމާއި  ޕްރޮކްސީ 
 ބޯޑުންެނެވ.  

 

ޖަލްސާ  ޕްރޮކްސީއަށް  ޢައްޔަންކުރާ  ބައިެވރިވެ އެފަދައިން    ގައި 
ޢައްޔަންކުޙަޓްދިުނމުެގ  ޯވ ޕްރޮކްސީ  ރުމާއި  އްޤުލިބިެގްނެވއެެވ. 

ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ޤަބޫލުކުރުމު  ކަނޑައަޅާނީ  އުޞޫލުތައް  ެގ 
 ބޯޑުންެނެވ.  
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 ޢައްޔަން  މީހުން  ޙާޟިރުާވ  ތަކަށް  ޖަލްސާ  ީނެގކުންފު  ބަދަލުަގއި  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
 ކުރިން   ޤަބޫލުކޮށް  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރެއްެގ  ުނަވތަ  ޙިއްޞާދާރު  އެ  ކުރެެވްނާވނީ

 ހުށަހަޅާ   ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެފަދަ  ފޯރމެޓެއްަގއި  އިޢްލާނުކޮށްފައިާވ
 ޖަމާޢަތެއް  ަވތަނު   ކޯޕަރޭޝަެނއް  ފަރާތަކީ  ފޮުނވާ   ކުމީހަ  ބަދަލުަގއި. ލިޔުމަކުންނެެވ

  ޙާޒިރުާވނެ   ސާއަށްމިޖަލް   ޤަރާރަކުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކަމަށްާވނަމަ  ފަދަތަެނއް
 .އެލިއުންހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ ޢައްޔަންކޮށް ފަރާތް

  ބައިެވރިވާ   ޖަލްސާގައި  ކުންފުނީގެ   ބަދަލުަގއި  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
  ނުަވތަ   ޙިއްޞާދާރު  އެ   ކުރެެވްނާވނީ  ޢައްޔަން  މީހުން

 އިޢްލާނުކޮށްފައިާވ  ކުރިން  ޤަބޫލުކޮށް  ފަރާތުން  އްޞާދާރެއްެގޙި
 ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް   އެފަދަ  ފޯރމެޓެއްަގއި
  ފަރާތަކީ   ޢައްޔަނުކުރާ  ކުމީހަ  ބަދަލުަގއި.  ލިޔުމަކުންނެެވ
  ކަމަށްާވނަމަ   ފަދަތަެނއް  ޖަމާޢަތެއް  ުނަވތަ  ކޯޕަރޭޝަެނއް
 ފަރާތް  ބައިެވރިާވ  ޖަލްސާަގއިމި  ޤަރާރަކުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ
 . ްނާވެނއެެވއެލިއުންހުށަހަޅަ ޢައްޔަންކޮށް

 އަދި  އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި ކުރުންޢިބާރާތް 
 
ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 

"ޖަލްސާަގއި   ތަންތަން  ހުރި  ފަދައިން  މި  "ހާޟިރުުވން" 
 ފައި.ކުރެވި ބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު 
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54) 

މީހަކު  އެހެން  ޙާޟިރުުވމަށް،  ޖަލްސާއަކަށް  ބަދަލުަގއި  އޭާނެގ  ޙިއްޞާދާރަކު 
ބަދަލުަގއި   އަދި  ކަމާއި،  އެކަން ޢައްޔަންކުރާ  ފަރާތުން  ޙާޒިރުާވ  ޖަލްސާއަށް 

ބޯޑުން    ،ޤަބޫލުކުރާކަން ޑިރެކްޓަރުންެގ  ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭޮގތުން  ޕްރޮކްސީ  އަދި 
ޅާ ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކުރާކަން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމެއްަގއި ކުންފުނީެގ މައި  ކަނޑައަ 

ނަކަށް އެ ޯވޓް ދޭްނޖެހޭ އޮފީހަށް ނުަވތަ އެކަމަށްޓަކައި ކުންފުނިްނ ކަނޑައަޅާފައިާވ ތަ
 ަގޑިއިރު ކުރިން ފޮނުަވންާވނެއެެވ.   48ޖަލްސާއެއް ފެށުމުެގ މަދުެވެގން 

 

ބަދަލު އޭނާެގ  ޖަލްސާޙިއްޞާދާރަކު  ބައިވެރިުވމަށް،ަގއި    ަގއި 
ަގއި އެހެން މީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ކަމާއި، އަދި ބަދަލުަގއި ޖަލްސާ 

ޤަބޫލުކުރާކަންބައިވެރިާވ   އެކަން  ޕްރޮކްސީ    ،ފަރާތުން  އަދި 
ކަނޑައަޅާ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ޢައްޔަންކުރުމާުގޅޭޮގތުން 

ފޯ ޠުޝަރު ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް  ޤަބޫލުކުރާކަން  މެއްަގއި ތައް 
ކުންފުނިން   އެކަމަށްޓަކައި  ނުަވތަ  އޮފީހަށް  މައި  ކުންފުނީެގ 
ކަނޑައަޅާފައިާވ ތަނަކަށް އެ ޯވޓް ދޭްނޖެހޭ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުެގ 

 ަގޑިއިރު ކުރިން ފޮނުަވންާވެނއެެވ.    48ން މަދުެވގެ 
 

ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 
ފަދައި މި  "ޖަލްސާަގއި  "ހާޟިރުުވން"  ތަންތަން  ހުރި  ން 

 ކުރެިވފައި.ބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު 
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ޖަލްސާ ފަރާތުން  ޤަާވޢިދުގައި  ެވ  ރު ޙާޟިށް  އަޙިއްޞާދާރެއްެގ  މި  ދިުނމަށް  ޯވޓް 
ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ޖަލްސާ އެއްަގއި ދެޭވ ޯވޓް އެ ޙިއްޞާދާރު ނިޔާވުމަކުން 

އަނބުރާ    ންޔަުވމަކުމޮއިން  ޔެ ނިދު  ނުަވތަ ހުއްދަ  ދީފައިާވ  އެޮގތަށް  ުނަވތަ 
ދީފައި  ފަރާތަކަށް  ދޫކުރި  ހުއްދައެއް  އެފަދަ  ނުަވތަ  ބާތިލު ެގްނދިއުމަކުން،  ާވބާރު 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  މިލްކުވެރިކަން  ޙިއްޞާެގ  ދެުވނު  ހުއްދަ  އެ  އަދި  ކުރުމަކުން 
ފެށުމުެގ ކުރިން ކުންފުނީެގ އޮފީހަށް ނާްނާގނަމަ ބަދަލުުވމަކުން ިވޔަސް އެކަން ޖަލްސާ  
 ބެލެޭވނީ ޞައްޙަ ޯވޓެއް ކަމުަގއެެވ. 

ޓް ދިުނމަށް ޯވގައި ބައިެވރިެވ  ޙިއްޞާދާރެއްެގ ފަރާތުން ޖަލްސާ 
މި ަގާވއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ޖަލްސާ އެއްަގއި 

ުނަވތަ   ނިޔާުވމަކުން  ޙިއްޞާދާރު  އެ  ޯވޓް  ބުއްދި ދެޭވ 
އަނބުރާ    ލައިދިޔުމުންފި ހުއްދަ  ދީފައިާވ  އެޮގތަށް  ނުަވތަ 

ފަރާތަކަށް  ދޫކުރި  ހުއްދައެއް  އެފަދަ  ުނަވތަ  ެގްނދިއުމަކުން، 
 ކުރުމަކުން އަދި އެ ހުއްދަ ދެުވނު ޙިއްޞާެގ ލުޠިދީފައިވާބާރު ބާ

މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުުވމަކުން ިވޔަސް އެކަން 
ން ކުންފުނީެގ އޮފީހަށް ނާްނާގނަމަ ބެލެޭވނީ ޖަލްސާ ފެށުމުެގ ކުރި

 ޞައްޙަ ޯވޓެއް ކަމުަގއެެވ. 

 އަދި  އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި ކުރުންޢިބާރާތް 
 
ުގޅިެގން    27 ބަދަލާ  ެގނެޭވ  މާއްދާއަށް  ޖަލްސާަގއި  ަވނަ 

"ޖަލްސާަގއި   ތަންތަން  ހުރި  ފަދައިން  މި  "ހާޟިރުުވން" 
 އި.ރެިވފަބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު ކު

 

ސުރުޚީ 
(57) 

ކުންފުނީެގ    މަްނދޫބުންކޯޕަރޭޝަންތަކުން   ކޯޕަރޭޝަންތަކުން ަވކީލުން މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނީެގ ޖަލްސާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިުވން  މެދުެވރިކޮށް 
 ޖަލްސާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިުވން 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ކުރުންޢިބާރާތް 
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57) 

ޙިއްޞާ  ކޯޕަރޭޝަން ކުންފުނީެގ  ފަދަ ،  ދާރުންކަމުގައިާވ  ޖަމާޢަތް  ޖަމްޢިއްޔާ  ުނަވތަ 
އެތަންތާެގ   ިނންމާ ،  ޑިރެކްޓަރުންތަންތަނުން،  ފަރާތުން  ހިްނާގ  ނުަވތަ އެތަންތަން 

ނިންމުމަކުން، އެތަންތާންެގ ފަރާތުން ކުންފުނީެގ ޖަލްސާތަކުަގއި ޙަރަކާތްތެރިުވމަށް 
މިޮގތަ ދެިވދާެނއެެވ.  ހުއްދަ  ކުންފުނީެގ  މީހަކަށް  ފަރާތަކަށް  ހުއްދަދެޭވ  ށް 

މާއެކު، އެ ކޯޕަރޭޝަން ުނަވތަ ޙިއްޞާދާރެއްެގ ޙައިސިއްޔަތުން ލިބެްނާވ ބާރު އޮތު
 ޖަމްޢިއްޔާެގ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމުެގ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ލިބިފައި އޮންަނންާވެނއެެވ. 

ކޯޕަރޭޝަންކު ޙިއްޞާދާރުންކަމުގައިާވ  ުނަވތަ ،  ންފުނީެގ 
ެގ  ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަުނން، އެތަންތާެގ ޑިރެކްޓަރުން ޖަމްޢިއްޔާ
ނިްނމާ ުނަވތަ  ،  ޤަރާރަކުން ފަރާތުން  ހިްނާގ  އެތަންތަން 

ނިންމުމަކުން، އެތަންތާްނެގ ފަރާތުން ކުންފުނީެގ ޖަލްސާތަކުގައި  
މިޮގތަށް  ދެިވދާެނއެެވ.  ހުއްދަ  މީހަކަށް  ޙަރަކާތްތެރިުވމަށް 

އްޔަތުން  ޞިެގ ޙިއްޞާދާރެއްެގ ޙައިހުއްދަދެޭވ ފަރާތަކަށް ކުންފުނީ
އޮތުމާއެކު ބާރު  ކޯޕަރޭޝަން،  ލިބެންާވ  ޖަމްޢިއްޔާެގ    އެ  ނުަވތަ 

ލިބިފައި  ޙައްޤެއް  ހުރިހާ  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ފަރާތުން 
 އޮންނަްނާވެނއެެވ.

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ކުރުންޢިބާރާތް 
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58) 

ތުެގ ޯވޓް އެއްަވރު ވެއްޖެަނމަ، އެ ޯވޓް ސާ އެއްަގއި ޯވޓަށް އެހުމުްނ، ދެފަރާޖަލް
ތަށް ކަމަށްިވޔަސް ނުަވތަ ޙިއްޞާއަކަށް ޯވޓެއްދޭ  ނެުގީނ، އަތް އުފުލައިެގން ޯވޓް ދޭޮގ

އުޞޫލުންކަމަށް ިވޔަސް އެ ޖަލްސާއެއްެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ކާސްޓިންގ  
 ޯވޓެއް ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގްނެވއެެވ.  

އެއްަގއި  ޖަ އެއްަވރު ލްސާ  ޯވޓް  ދެފަރާތުެގ  އެހުމުން،  ޯވޓަށް 
ވެއްޖެަނމަ، އެ ޯވޓް ެނުގނީ، އަތް އުފުލައިެގން ޯވޓް ދޭޮގތަށް 

ނުަވތަ   ޯވޓަކުން  ކަމަށްިވޔަސް  ޯވޓެއްދޭ  ޕޯލް   ޙިއްޞާއަކަށް 

 ކުރެިވފައި.އާރޓިކަލްެގ މާނަ އިތުރަށް ސާފު 



އުޞޫލުންކަމަށް ިވޔަސް އެ ޖަލްސާއެއްެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ 
 ޤު ލިބިެގްނެވއެެވ.  ދިނުމުެގ ޙައްފަރާތަށް ކާސްޓިްނގ ޯވޓެއް
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60) 

  ބައްދަލުވުމެއްގައި   ނުާވހާހިނދަކު  ބަޔާްނކުރެިވފައި  މިޤަާވޢިދުގައި  ޮގތަކަށް  އެހެން
ޚާއްސަ ޤަރާރެއް ފާސްާވނީ ޙިއްޞާދާރުްނެގ އާންމު   ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ހުށަހަޅާ  ޯވޓަށް
ޯވޓު ދިުނމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގްނާވ މެމްބަރުްނެގ ހަތަރުބައިކުޅަ   ެވ،ރު ޒިކަށް ހާ އަޖަލްސާ

ތިންބައި މެމްބަރުްނެގ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެަނމައެެވ. ޙިއްޞާދާރުްނެގ ޚާއްސަ ޤަރާރު  
އަޣުލަބިއްޔަތަކު ަވކި  ުނަވތަ  ޤަރާރު އިއްތިފާޤުން  އެ  ނުަވތަ  ފާސްެވއްޖެކަމަށް  ން 

ަވކި ބަޔާްނކޮށް   އަޢުލަބިއްޔަތު ނުަވތަ  އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބިެގން ފާސްުނާވކަމަށް 
ޯވޓުެގ ނަތީޖާ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކޮށް، އެކަން ޔައުމިއްޔާަގއި ލިޔުމުން، އެ ޤަރާރަކާ 

ގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމުަގއިީވ  އެއްކޮޅަށް ުނަވތަ ދެކޮޅަށް ދިން ޯވޓުެގ ޢަދަދު ޔައުމިއްޔާ 
 ންމި ނިންމުމުެގ ފުރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެެވ. ނަމަެވސް އެ ޤަރާރަކާ ބެހޭޮގތުން ނި

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން މެމްބަރުްނެގ ޚާއްޞަ   . 60.1
އެހެްނ   ފިޔަވައި  ކަންކަްނ  ޖެހޭ  ފާސްކުރަން  ޤަރާރަކުން 

މެމްބަރުންެގ   ކުރާނީ  ފާސް  ޢާންމު  ކަންކަން 
 ޤަރާރަކުންެނެވ. 

 
ބަ . 60.2 މިަގާވއިދުގައި  ޮގތަކަށް  ނުާވހާއެހެން   ޔާންކުރެިވފައި 

ހުށަހަޅާ  ޯވޓަށް  ބައްދަލުވުމެއްަގއި  ހިނދަކު 
ޚާއް ފާސްކުރަްނޖެހޭ  ޤަރާރަ  ޞަޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުްނ 

ަގއި ފާސްާވނީ ޙިއްޞާދާރުްނެގ ޢާންމު ޖަލްސާ   ކަންކަން
ޤު ލިބިެގންާވ މެމްބަރުންެގ  ޯވޓު ދިުނމުެގ ޙައް   ބައިވެރިެވ،

މެމްބަރުްނގެ  ތިންބައި  އަޣުހަތަރުބައިކުޅަ  ލަބިއްޔަތު  
 ލިބިއްޖެނަމައެެވ.  

 
ުނަވތަ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ . 60.3 ޤަރާރު    ޞަޚާއް   ޢާންމު 

އަޣު ަވކި  ުނަވތަ  ލަބިއްޔަތަކުްނ  އިއްތިފާޤުން 
ލަބިއްޔަތު ުނަވތަ ޣު ފާސްެވއްޖެކަމަށް ނުަވތަ އެ ޤަރާރު އަ

އަ ފާސްނުާވކަމަށް  ޣުަވކި  ނުލިބިެގްނ  ލަބިއްޔަތެއް 
ނަތީ ޯވޓުެގ  އިޢުލާނުކޮށް،  ބަޔާންކޮށް  ރިޔާސަތުން  ޖާ 

އެކަން ޔައުމިއްޔާަގއި ލިޔުމުްނ، އެ ޤަރާރަކާ އެއްކޮޅަށް 
ޔައުމިއްޔާަގއި  ޢަދަދު  ޯވޓުެގ  ދިން  ދެކޮޅަށް  ނުަވތަ 
ލިޔެފައި ނެތްކަމުަގއިީވ ނަމަެވސް އެ ޤަރާރަކާ ބެހޭޮގތުން 

 މި ނިްނމުމުެގ ފުރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެެވ.    ނިން
 

 އިސްލާޚު ކުރެިވފައި. ބަޔަކަށް ބަހާލައި   ންތި އާޓިކަލް
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61.1 

ކުންފުނީެގ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން އެހެންޮގތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ކުންފުނީެގ  
ަގވާއިދުެގ   މި  އަދަދަކީ  ބޯޑުެގ  ބަޔާްނކުރާ   65ޑިރެކްޓަރުްނެގ  މާއްދާގައި  ަވނަ 

ށް މެމްބަރުްނ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑަޓަރުންެނެވ.  ޑިރެކް  7ޑިރެކްޓަރުން ހިމެޭނޮގތަށް،  
ޮގތުެގ  ބުނެފައިާވ  ގައި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ނިސްބަތުން  ހިއްސާެގ  ހަމަޖެއްސޭނީ، 

 މަތިންެނެވ. 

ކުންފުނީެގ ޢާްނމު ޖަލްސާއަކުން އެހެްނޮގތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ  
މި   އަދަދަކީ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުީނެގ  ހިނދަކު، 

މާއްދާގަ    63ަގާވއިދުެގ ޑިރެކްޓަރުން  ަވނަ  ބަޔާންކުރާ  އި 
ބޯޑަޑިރެކްޓަރުންނެެވ.    7މެޭނޮގތަށް،  ހި ށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ 

ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖެއްސޭނީ، ޙިއްޞާެގ ނިސްބަތުން މި މާއްދާެގ  
 )ށ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގ މަތިންެނެވ. 

 

ނިސްބަތްކުރެެވީނ   "މެންބަރ"  ަގާވއިދުަގއި  ހިންާގ  މި 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ހިއްސާދާ ކަމަށްާވތީ،  ރުންނަށް 
ކޮށް މި މާއްދާގައި "މެންބަރ" މި ލަފްޒު ބޭނުްނ  ނިސްބަތް

 ކޮށްފައިާވތީ އެކަން އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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61.2 

ނިސްބަތުން،  ހިއްސާެގ  ކުންފުނީެގ  ހަމަޖެއްސޭނީ  މެމްބަރުން  ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  
ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާ    ،ށްފައިާވ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކުހިއްސާ މިލްކު ކޮ  14.29%

 އުސޫލުންެނެވ. 

ކުންފުނީެގ   ހަމަޖެއްސޭނީ  ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ 
ކޮށްފައިާވ  ޙިއްޞާ    %14.29ޙިއްޞާެގ ނިސްބަތުްނ،   މިލްކު 

 ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖައްސާ އުޞޫލުްނނެެވ.  ،ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކު

ަގާވއިދުގަ  ހިންާގ  ނިސްބަތްކުރެެވީނ  މި  "މެންބަރ"  އި 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ކަމަށްާވތީ،  ހިއްސާދާރުންނަށް 
ނިސްބަތްކޮށް މި މާއްދާގައި "މެންބަރ" މި ލަފްޒު ބޭނުްނ  

 ކުރެިވފައި. ކޮށްފައިާވތީ އެކަން އިސްލާޚް 
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 ހަމަޖެއްސުމުަގއި،  ހިއްސާއަކަށް ޑިރެކްޓަރަކު  %14.29ކުންފުނީެގ ހިއްސާެގ ކޮންމެ  
 އާ އެއްވަރު  %14.29އާއްމު ހިއްސާދާރުންެގ މިލްކުަގއިާވ ހިއްސާެގ ޖުމްލަ އަދަދު  

އެއް   ކުރުމަށް  ތަމްސީލް  ހިއްސާދާރުން  އާއްމު  ބޯޑަށް  ކުންފުީނެގ  ނުިވަނމަެވސް، 
 ޑިރެކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސޭެނއެެވ. 

 

ކޮްނމެ   ޙިއްޞާެގ  ޙިއްޞާއަކަށް   %14.29ކުންފުނީެގ 
ޙިއްޞާދާރުންެގ  ޑިރެކް އާންމު  ހަމަޖެއްސުމުގައި،  ޓަރަކު 

 އާ އެއްވަރު  %14.29މިލްކުަގއިާވ ޙިއްޞާެގ ޖުމްލަ އަދަދު  
ނުިވަނމަެވސް، ކުންފުނީެގ ބޯޑަށް ޢާްނމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލް 

ޢާްނމު ޙިއްޞާދާރުންެގ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރެޭވ އެއް  ، ކުރުމަށް
 . ކްޓަރަކު ހަމަޖެއްސޭެނއެެވޑިރެ

ޑިރެކްޓުރުްނެގ   ތަމްޞީލުކުރާ  ޙިއްޞާދާރުން  ޢާންމު 
ޢާންމު   ހަމައެކަިނ  ކުރެޭވީނ  އިންތިޚާބު  ޮގނޑިއަކަށް 
ބަޔާން  ދޭހަާވޮގތަށް  ކަން  ތެރެއިން    ޙިއްޞާދާރުްނެގ 

 ކުރެިވފައި އަދި 
 

ނިސްބަތްކުރެެވީނ   "މެންބަރ"  ަގާވއިދުަގއި  ހިންާގ  މި 
ޑިރެކްޓަރުންހިއްސާދާރުންނަށް ކަމަށްާވތީ،  ނަށް   

ނިސްބަތްކޮށް މި މާއްދާގައި "މެންބަރ" މި ލަފްޒު ބޭނުްނ  
 ކޮށްފައިާވތީ އެކަން އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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. ތިބެންޖެހޭެނއެެވ  ޑިރެކްޓަރުން  އެްގޒެކެޓިްވ  2  ބޯޑުަގއި  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނީެގ
 ޑިރެކްޓަރަކީ  އަެނއް  އަދި.  ެވޑިރެކްޓަރއެ   މެޭނޖިްނގ   ޑިރެކްޓަރަކީ   އެއް  ތެރެއިން  އޭެގ

 ސަރުކާރުން  ތެރެއިން  މުަވއްޒަފުންެގ  އަދާކުރަމުންދާ  މަޤާމެއް  އިސް  ކުންފުނީެގ
 . ރެކްޓަރެކެެވޑި އައްޔަންކުރާ

  ޑިރެކްޓަރުން   އެްގޒެކެޓިްވ  2  ބޯޑުަގއި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
  މެޭނޖިްނގ   ޑިރެކްޓަރަކީ  އެއް  އިންތެރެ   އޭެގ.  ތިބެންޖެހޭނެއެެވ
 އިސް  ކުންފުީނެގ  ޑިރެކްޓަރަކީ  އަެނއް  އަދި.  ޑިރެކްޓަރއެެވ

  ޙިއްޞާދާރު   ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ   އަދާކުރަމުންދާ  މަޤާމެއް
 އްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރެކެެވ.ޢަ

އިސްލާޚް   އިބާރާތް  ކޮށް  ބޭނުން  ލަފްޒު  މާނަކުރެިވފައިާވ 
 ކުރެިވފައި. 
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 ، ަވޒީފާއެއްގައި   އެއްެވސް  ކުންފުނީެގ  އްޒަފަކަށް މުަވ  އެއްެވސް  ކުންފުނީެގ
 ހަމަޔަށް  މުއްދަތާ  އިއުލާންކުރާ  އައްޔަންކުރުމަށް  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ

 ފަރާތުން  ހިއްސާދާރުްނެގ  އާންމު  މުވައްޒަފަކަށް  އެފަދަ  ، ދެމިހުރެއްޖެަނމަ
  އަދި .  ޭވނެއެެވނުލެ   ކުރިމައްޗެއް  ބަރުކަމަށްމެމް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އިންތިހާބުކުރާ

 ފަރާތުން  ހިއްސާދާރުްނެގ  ޢާންމު  ޮގތުގައިހުރެ  މުވައްޒަފުްނެގ  ކުންފުނީެގ
 . އަދައެއްނުކުރެޭވެނއެެވ  ޤާމެއްމަ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ އިންތިޚާބުކުރާ

  އެއްެވސް   ކުންފުނީެގ  މުަވއްޒަފަކަށް   އެއްެވސް  ކުންފުނީެގ
  ށްއައްޔަންކުރުމަ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ، ަވޒީފާއެއްގައި 
 އެފަދަ  ، ދެމިހުރެއްޖެނަމަ   ހަމަޔަށް  މުއްދަތާ  އިއުލާންކުރާ
  އިންތިހާބުކުރާ   ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ޢާންމު  މުަވއްޒަފަކަށް
  އަދި .  ނުލެޭވެނއެެވ  ކުރިމައްޗެއް  މަށްމަޤާ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ

  ޙިއްޞާދާރުންގެ   ޢާންމު  ޮގތުގައިހުރެ  މުަވއްޒަފުންެގ  ކުންފުނީެގ
  މަޤާމެއް   ޑިރެކްޓަރުންެގ  ތިޚާބުކުރާއިން  ފަރާތުން

 . އަދައެއްނުކުރެޭވެނއެެވ

ލަފްޒަކީ   މި  ނިސްބަތްކޮށް "މެމްބަރު"  ހިއްސާދާރުްނނަށް 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ކުރެިވފައިާވ  މާނަ 
ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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  އަދާ   ަވޒީފާއެއް  އެއްެވސް  ކުންފުީނެގ  އެަވުގތު  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  އެްގޒެކެޓިްވ  ނޮން
 . މެމްބަރުންެނެވ ނުހިމެނޭ ޮގތުގައި ޑިރެކްޓަރުްނެގ އެްގޒެކެޓިްވ ނުކުރާ

  އެއްެވސް  ކުންފުީނެގ  އެަވުގތު  ޑިރެކްޓަރުްނނަކީ  އެްގޒެކެޓިްވ  ނޮން
  ޮގތުގައި   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އެްގޒެކެޓިްވ  ނުކުރާ  އަދާ  ަވޒީފާއެއް
 . ޑިރެކްޓަރުންެނެވ ނުހިމެނޭ

ލަފްޒަ މި  ނިސްބަތްކޮށް "މެމްބަރު"  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ކީ 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ކުރެިވފައިާވ  މާނަ 
ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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އާއްމު   އަހަރީ  ކުރެޭވ  އައްޔަނު  ޑިރެކްޓަރަކު  ޑިރެކްޓަރަކު އެ  އެ  ޖަލްސާއެއްަގއި 
ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ   ކުރެުވމާއެކު،  އިންތިހާބް  ުނަވތަ  އައްޔަނު  ޑިރެކްޓަރުކަމަށް 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެ ޑިރެކްޓަރަކު ހަާވލުާވންޖެހޭނެއެެވ. އަދި އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމަށް 

ން، ވިދިެގްނ  ތިހާބް ކުރެޭވ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފެށިގެ އައްޔަނު ުނަވތަ އިން
،  އެ ޑިރެކްޓަރަކު،އަންނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަކާއި ހަމައަށް ހިނާގ މުއްދަތުަގއި

ދީފައިނުވާ  އާއްމު  އިސްތިޢުފާ  ުނަވތަ  ެވފައިުނާވަނމަ  ޑިސްކޮލިފައި  ުނަވތަ  ނަމަ 
ަވކި ކޮށްފައި ުނާވނަމަ، އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމްގައި  ޤާާވއިދާއި އެއްޮގތަށް މަޤާމުން 

އަހަރުެގ  ދެމިހުން  ކުރީ  ހުރިހާ  އަހަރީ  ނާެނއެެވ.  އައްޔަނުކުރާ  ޖަލްސާަގއި  އާއްމު 
އަހަރުެގ    ، ޑިރެކްޓަރުން  އަންނަ  ޖަލްސާގަ އަހަރީ  ިވދިެގން  މަޤާމުްނ އާއްމު  އި 

ކުރެޭވ އަހަރީ ުނަވތަ އިންތިޚާބު    އްޔަނުޢަ   ޑިރެކްޓަރަކު  އެ 67.1
ސާއެއްގައި އެ ޑިރެކްޓަރަކު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  މު ޖަލްޢާން
ބް ކުރެުވމާއެކު، ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ  ޚާ އްޔަނު ުނަވތަ އިންތި ޢަ

ޑިރެކްޓަރަކު  ޢޫމަސް އެ  ާވލުާވންޖެހޭނެއެެވ. ޙަ ލިއްޔަތާއި 
ބް ޚާ އްޔަނު ނުަވތަ އިންތި ޢައަދި އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމަށް  

ަވނަ އަށް   2ެގން،  މު ޖަލްސާއިން ފެށިޢާންކުރެޭވ އަހަރީ  
އަހަރު ޢާންމު   އަންނަ  އަހަރީ  ޙިއްޞާދާރުންެގ  ބޭއްޭވ 

ހަމައަށް   ޑިރެކްޓަރަކު،  ޖަލްސާއާ  އިސްތިޢުފާ  އެ 
ަނމަ ނުަވތަ ޑިސްކޮލިފައި ެވފައިުނާވނަމަ ުނަވތަ  ދީފައިުނާވ

މުއްދަތު   މަޤާމްެގ  މުއްދަތަ  2ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ށް  އަހަރުެގ 
 މެނިފައި. އަދި އިންތިާގލީ މާއްދާއެއް ހި   ކުރެިވފައިއިސްލާޚް  

 
 



ހިްނާގ ޤާވާ  މި  ަވކިާވ ޑިރެކްޓަރުން،  ފަދައިން  މި    70އިދުެގ  ަވކިެވެގްނދާެނއެެވ. 
ލުން އެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ުނަވތަ އިންތިހާބް ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފް ނުާވ ފަދައިން އަ

ކުރެިވދާެނއެެވ. މި މާއްދާަގއި މިހެން އޮތްނަމަެވސް، ދެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ދެމެދު  
ބަދަލަކާއި  އަންނަ  ިނސްބަތަށް  ބެހިފައިާވ  ހިއްސާ  ކުންފުނީެގ  މުއްދަތުަގއި  ހިނާގ 

ޮގތަށް ެގނެޭވ ބަދަލެއް ތަްނފީޒު ން ނުަވތަ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުެގ އެކުލެިވެގްނާވގުޅިެގ
ހާލަތްތަކުގައި  މަޤާމުެގ    ، ކުރަންޖެހޭ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި 

 މުއްދަތަށް ބަދަލު ެގެނވިދާނެއެެވ. 

ަވކި  ގަ މު  ޢާން މަޤާމުން  އެއްޮގތަށް  ވާއިދާއި 
މަޤާމްަގ ޑިރެކްޓަރަކު  އެ  އި  ކޮށްފައިުނާވނަމަ، 

ބޭރުން ހުްނނާެނއެެވ.  ދެމި ެގ  ޖަލްސާ  ޢާންމު  އަހަރީ 
ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންސް ބޯޑުން 
ޢައްޔަނުކުރާ ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ އެ  

ތާރީޚުން ޙަާވލުާވ  އަށް    2ފެށިެގން    ފަރާތްތަކުން  ަވނަ 
ްނމު ހަރީ ޢާއަންނަ އަހަރުގައި ބޭއްޭވ ޙިއްޞާދާރުްނެގ އަ

އެ   ހަމައަށް  ތިބޭނެމަޤާމު ޖަލްސާއާ  ދެމި  އެެވ. ގައި 
ަވކިާވ ޑިރެކްޓަރުން، މި ހިްނާގ    ޑިރެކްޓަރުްނެގ މަޤާމުން

ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފް ުނާވ ފަދައިން އަލުން    0ޤާާވއިދުެގ  
 ެނއެެވ.  ބް ކުރެިވދާޚާއްޔަނު ނުަވތަ އިންތި ޢައެ މަޤާމަށް 

ޙިއްޞާދާރުްނެގ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން މިހިންާގ ަގވާއިދުެގ  67.2
ފާސްކުރެޭވ    67.1 އިޞްލާޙު  ެގެނޭވ  މާއްދާއަށް  ަވނަ 

ކުންފުީނެގ މަޤާ  ހިނދުގައި  ތިބި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  މުގައި 
ޑިރެކްޓަރުްނެގ މަޤާމްެގ މުއްދަތަކީ އިޞްލާޙު ކުރެިވފައިާވ  

މުއްދަތުކަމުަގއި    67.1 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 
މަޤާމްެގ  ެވެގންދާނެ  އެޑިރެކްޓަރުންެގ  މިޮގތުން  އެެވ. 

 މުއްދަތު ުގނޭ ޮގތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެިވފައި އެަވީނއެެވ.
 

ަގާވއިދުެގ   ހިންާގ  މި  ބޭނުމަށް،   67.1)ހ(  ެގ 
ރައިަވޓައިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުްނ  ޕް

ޢައްޔަނު ކޮށްފައިާވ ޑިރެކްޓަރުްނެގ މަޤާމްެގ މުއްދަތު  
  2019ަވނަ އަހަރު ބޭއްުވނު    2020ުގނަން ފެށޭނީ  

އަ ޙިއްޞާދާރުންެގ  ޖަލްސާޢާންހަރީ  އަހަރުެގ   މު 
ތާރީޚުްނ   އެ  އަދި  ފެށިެގންެނެވ.  ތާޜީޚުން  ބޭއްުވނު 

ބޭއްޭވ    ަވނަ  2ފެށިެގން،   އަހަރު  އަްނނަ  އަށް 
ޙިއްޞާދާރުްނެގ އަހަރީ ޢާްނމު ޖަލްސާ ބޭއްޭވ ތާރީޚާ 

 ނެއެެވ.  ހަމައަށް އެ ފަރާތްތައް މަޤާމްގައި ދެމިތިބޭ



 
ެގ  އަހަރު ަވނަ    2019ބޭއްުވނު   ަވނަ އަހަރު  2020)ށ(  

އަހަރީ  ޞާއް ޙި ުނަވތަ  ޢާދާރުްނެގ  ޖަލްސާަގއި  ްނމު 
ބޭއްުވނު  އެ ފަހުން  ކުރެޭވ  ޞަ އްޚާޖަލްސާެގ  ޮގތުން 

ޖަލްސާ ތަމްޞީލު  ޢާންމު  ޙިއްޞާދާރުން  ޢާްނމު  ަގއި 
ޑިރެކްޓަރުްނެގ   ކުރެިވފައިާވ  އިންތިޚާބް  ކުރުމަށް 
ޑިރެކްޓަރަކު   އެ  ފަށާނީ  ުގނަން  މުއްދަތު  މަޤާމްެގ 

ތާރީޚުން   އިންތިޚާބު ބޭއްުވނު  ޖަލްސާއެއް  ިވ 
ފެށިެގންފެށިެގން ތާރީޚުން  އެ  އަދި  ަވަނ    2،  ެނެވ. 

އަންނަ އަހަރުެގ ޙިއްޞާދާރުްނެގ އަހަރީ ޢާްނމު   އަށް
ޖަލްސާ ބޭއްޭވ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ ފަރާތްތައް މަޤާމްަގއި  

 ދެމިތިބޭެނއެެވ.  
70 

)އިޞްލާޙުެގ 
68) 

ންފުނީަގއި އަދާކުރާ މަޤާމުެގ ޮގތުން އެްގޒެކެޓިްވ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ޮގތުގައި ބޯޑަށް ކު
ޮގތުގައި   ިގަނެވެގން ބޯޑުެގ މެމްބަރެއްެގ  އެްނމެ  ފިޔަވައި  ކަނޑައެޅޭ ޑިރެކްޓަރުން 

 .އަހަރެެވ 6ޚިދްމަތް ކުރެޭވނީ ިވދިިވދިެގން 
 

އެްގޒެކެޓިްވ  ޮގތުން  މަޤާމުެގ  އަދާކުރާ  ކުންފުނީަގއި 
ރެކްޓަރުްނެގ ޮގތުަގއި ބޯޑަށް ކަނޑައެޅޭ ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަަވއި ޑި

ބޯޑުެގ   ިގނަެވެގން  ޚިދްމަތް ޑިރެކްޓައެންމެ  ޮގތުަގއި  ރެއްެގ 
 .އަހަރެެވ 6ކުރެޭވނީ ވިދިިވދިެގން 

 

ނިސްބަތްކޮށް "މެމް  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ލަފްޒަކީ  މި  ބަރު" 
ޑިރެކްޓަ ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ކުރެިވފައިާވ  ރުންނަށް  މާނަ 

ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 
 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 

 
72.2 

)އިޞްލާޙުެގ 
70.2) 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެޭވ    އެްގޒެކަޓިްވ  އިތުރުން  އިނާޔަތްތަކުެގ  ލިބޭ  ދަށުންެގ  ެގ  72.1
އު  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ކުންފުީނެގ  ކަނޑައަޅާނީ  އެލަަވްނސްތައް  އާއި  ޖޫރަ  މުސާރަ 

ބިާނކޮށް  މައްޗަށް  ެގ  ޕޮލިސީ"  ބެނެފިޓް  އެްނޑް  "ސެލެރީ  އެކުލަާވލެޭވ  ދިނުމަށް 
 ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެެވ. 

  އި އެލަަވންސްގެ މުސާރައާ ެގ ދަށުންެގ ލިބޭ  70.1 މި ަގވާއިދުެގ  
ދެޭވ   ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ޢިނާޔަތްތައްއިތުރުްނ    އެހެނިހެން 

އުޖޫރަ ދިނުމަށް    ކްޓަރުންނަށްބޯޑު ޑިރެކަނޑައަޅާނީ ކުންފުނީެގ  
ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީ" ެގ މައްޗަށް  ބޯޑު  އެކުލަާވލެޭވ "

 ބިނާކޮށް ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެެވ. 

ހަމައެކަނި އެްގޒެކެޓިްވ ޑިރެކްޓަރުންެގ އިނާޔަތްތައް ބޯޑަށް 
ބަދަލުކޮށް،   އޮތުން  އޮތް  ޮގތަށް  ދެޭވ  ކޮށްެގން  ފާސް 

މު އެހެްނ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ނުާވ  އެލަަވންސްއަށް  ސާރައާއި 
ޑިރެކްޓަރުންަނށް  ހުރިހާ  ފާސްކޮށްެގން  ބޯޑުން  އިނާޔަތް 

 ކުރެިވފައި. ދެޭވޮގތަށް ބަދަލު 
  ކުންފުނީގެ   އަދި  ޮގސްުވމަށާއި  އައިސް  ޖަލްސާތަކަށް   ކުންފުީނެގ  ޑިރެކްޓަރުން 72.3

  އަދި   ޚަރަދާއި،  ރުމުެގހު  ޚަރަދާއި،  ދަތުރު  ދަތުރުތަކަށް   އެހެން  ކުރާ  މަސައްކަތުަގއި
،  ތަކާއި ގުޅިެގން ޤަަވއިދުން ކުރެޭވ ޚަރަދުތަށް ޑިރެކްޓަރުްނަނށްއެދަތުރު އެނޫްނެވސް

 ކަނޑައަޅާޮގތެއްެގ މަތިްނދެިވދާެނއެެވ. ބޯޑުން 

ކަންކަްނ    72.2 އުނިކުރެިވފައި  ބަޔާންކުރެިވފައިާވ  އާރޓިކަލްގައި  ަވނަ 
 ތަކުރާރުކުރެޭވތީ އުނިކުރެިވފައި 



72.4 
)އިޞްލާޙުެގ 

70.3) 

 ބޯޑަށް   ޑިރެކްޓަރުންެގ  ޖުމްލަކޮށް  އަދި  އިނާޔަތްތަކާއި  މުސާރައާއި  ދެޭވ  މިޮގތުން
 ޚަރަދު ތަކުެގ ތަފްސީލް އަހަރީ ރިޕޯރޓުަގއި ހާމަކުރަްނާވެނއެވެ  ހިނިގ

ނާޔަތްތަކާއި އަދި ޢިއެލަަވްނސްތަކާއި،  ،  ޮގތުން ދެޭވ މުސާރައާއި މި
ޚަރަދު ތަކުެގ  އެންމެހައި  ށް ހިނިގ  ޖުމްލަކޮށް ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑަ

 ލް އަހަރީ ރިޕޯރޓުަގއި ހާމަކުރަންާވެނއެވެ ޞީތަފް

ަގަވރނަްނސް މަޢުލޫމާތު   ކޯޕަރޭޓް  ދަށުން  ކޯޑުެގ 
އިސްލާޚް   ރިޢާޔަތްކޮށް  އޮތުމަށް  އޮންނަ  ޙިއްޞާކުރުމަށް 

 ކުރެިވފައި. 
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)އިޞްލާޙުެގ 
71) 

ދިެވހިރާ   ސޭއް ހަމަޖެ  ބޯޑަށް ޤާޫނނާއި  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  ބެހޭ  ކުންފުންޏާއި  އްޖޭެގ 
 އި އެޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަަވއިދުތަކާ

ހުންނަްނޖެހޭނެ   އިަގތަކު އުސޫލު ކިބައިގައި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނިތަކުެގ  ޕަބްލިކް 
ްނ، ތިރީަގއިމިާވ ސިފަތައް ާވްނާވެނއެެވ. މީެގ އިތުރު  ކަމަށް ޝަރުތުހަމަާވ މީހުްނނަށް

 ެނއެެވ. ާވ ންމެހެން ހުންނަންކޮަގއި އިބަ ކިރުްނެގ ޓަރެކްޑި
 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  މަޤުސަދުތައް  ހުރި  ޤަާވއިދުަގއި   އަސާސީ  ކުންފުނީެގ  73.1
 ؛މީހަކަށްުވން  ލިބިފައިާވ ތަޖުރިބާ ބޭުންނާވ ިވޔަފާރިކުރިއެރުުވމަށް ކުންފުނީެގ

 
 އަދާކުރުން  މަޤާމް  ޑިރެކްޓަރެއްެގ  ކޯޓަކުން  ނުަވތަ  ނަކުންޤާނޫ   އެއްެވސް  73.2

  މަޤާމުގައި   ޑިރެކްޓަރެއްެގ  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ުނަވތަ  މަނާކުރެިވފައިާވ
 ؛ނުުވން މީހަކަށް ކުރެިވފައިާވ ޑިސްކޮލިފައި

 
 ކުރެިވފައިނުުވން   އިފްލާސް  ަގއުމެއްަގއި  ސްވެ   އެހެން  ުނަވތަ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  73.3

 ؛ނެތުން ދަރަްނޏެއް   ސާބިތު  މައްޗަށް  އޭނާެގ ދިއަ
 

  ފައިސާެގންުގޅުމުގައި   ، ހިޔާނާތްތެރިުވން   ފައިސާއަށް  ، ހީލަތް  މަކަރާއި  ، ަވއްކަން  73.4
 ޚިޔާނާތް  ހަާވލުެވހުރެ  ޮގތުގައި އަމާނާތެއްެގ  ފައިސާ   ، އަމަލުކުރުން   ޮގތްތަކަށް  ނޭދެޭވ

  މައްސަލައެއް   އެނޫްނެވސް  ނުަވތަ  ކުށެއް  ކަމެއްެގ  ފަދަ  ރިޝްަވތު  ، ތެރިުވން
 ؛ސާބިތުެވފައިނުުވން

 
  ތެދުވެރި   މުޢާމަލާތްތަކުަގއި  ކުރާ  ޮގތުން  އަމިއްލަ  ، ހައިސިއްޔަތުންާނއި  މަޤާމުެގ  73.5

  ؛ ުވން  އަމާނާތްތެރިޔަކުކަމުަގއި
 

ޑިރެކްޓަރުްނެގ   ުނަވތަ  ޢައްބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  ޔަނުކުރެޭވ 
ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ    އިންތިޚާބުކުރެޭވ

ހެދޭ   ދަށުން  އެޤާނޫުނެގ  ކަމާބެހޭ ަގޤާނޫާނއި  ާވއިދުތަކާއި 
ޤާނޫ ޝަރުޠުތަކާއި،  އިދުތަކު ވާ ަގނުތަކާއި  އެހެނިހެން  ގައިާވ 

ޕްރޮޕަރ   އެންޑެ  ފިޓް  ކޯޑާއި،  ަގަވރނަްނސް  ކޯޕަރޭޓް 
އެކްސްޗޭންޖްގައި  ގައިޑްލައިން  ސްޓޮކް  މޯލްޑިްވސް  ސާއި 

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  ޕަބްލިކް    ލިސްޓްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން 
ޝަރުޠުތަކާއި،   ބަޔާންކުރާ  އުޞޫލުތަކުަގއި  ަގާވއިދުތަކާއި 

ބޯޑު ފާސްކޮށްފައިާވ   ކިބައިަގއި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނިން 
ަގއިޑްލައިން ބަޔާްނކުރާ  ޝަރުޠުތައް  ަގއި  ހުންނަންޖެހޭ 

ފުރިހަމަާވ ޝަރުޠުތައް   މީހުންކަމުަގއި  ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 .  ާވްނާވނެއެެވ

 

  ފަރާތްތަކުގެ   ޢައްޔަުނކުރެޭވ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
ތަކަކީ ކަމާ ބެހޭ ޤާނުނު ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ހުރި  ޝަރުޠު
އެކަންކަން  ތައްޝަރުތު ހިްނާގ      ަވކިަވކިން  ކަމުަގއިާވތީ 
  އެޝަރުޠުތައް   ، ބަދަލުަގއި  ބަޔާްނންކުރުމުެގދުަގއި  ަގާވއި 

އިޞްލާޙު    ދީ  ޙަާވލާ  ަގވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫާނއި  ބަޔާްނެވެގްނާވ
 .ކުރެިވފައި

 



 ޤާބިލުކަން  ޚިޔާރުކުރުމުެގ  ނިންމުންތައް  ރަނަގޅު   އެންމެ  ކަންކަމުގައި  73.6
 ؛ކަމުގައިުވން  މަތްތެރިޔަކުޙިކު ލިބިފައިވުމާއެކު

 
 ؛ލިބިފައިުވން  ޤާބިލުކަން ދެެނަގތުމުެގ ، ކިޔައި މާލީރިޕޯޓުތައް 73.7
 

 ،ޮގތެއްގައި   ޒިންމާދާރު  ތަކުަގއި  މުޢާމަލާތް  ކުރެޭވ  އެކު  އެހެންމީހުްނނާ  73.8
  މީހަކުކަމުގައި   ލިބިފައިާވ  ޤާބިލުކަން  ކުރުމުެގ  މަސައްކަތް  ގުޅިެގން  ހަރުދަނާކަމާއެކު

 ؛ުވން 
 

 މީހެއް   ފުރިފައިާވ  އަހަރު  25  ޮގތުން  މީލާދީ   ،ހުރި  ބުއްދިސަލާމަތުން  73.9
 އަދި  ؛ ކަމުަގއިުވން

 
 ފަރާތަކީ  ކުރިމަތިލާ  ޑިރެކްޓަރކަމަށް  ބޯޑު  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ޢާންމު  73.10

 . މިއެެވ  ، ކަމުގައިުވން  ޙިއްޞާދާރެއް ކުންފުނީެގ
74 
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72) 

 ކޮންމެ   އިންތިޚާބުކުރެޭވ  ނުަވތަ  އައްޔަންކުރެވޭ   ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
  ބުެނިވފައިވާ   މާއްދާަގއި  ަވނަ  73  މިޤަާވއިދުެގ  ކިބައިަގއި  އެމީހެއްެގ  ޑިރެކްޓަރަކުެވސް

  ހެދިފައިވާ   ދަށުން  އެޤާނޫުނެގ  ،ޤާޫނނު  ބެހޭ  ކުންފުްނޏާއި   ،ހަމަާވކަމަށާއި  ޝަރުތުތައް
 އަސާސީ  ކުންފުީނެގ  ދަށުްނނާއި  ޤަވައިދުތަކުެގ  ޤާނޫުނތަކާއި  އެހެނިހެން  ތަކާއިޤަާވއިދު 

 މެމްބަރުން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ނީެގކުންފު  ދަށުން  ޤަަވއިދުެގ  ހިްނާގ  ޤަާވއިދާއިން
  ކަންތައްތަކުގައި   ޒިންމާާވްނޖެހޭ  ،އަދާކޮށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ
 ނިންމުްނތަކަށް  ނިްނމާ  ބޯޑުން  ޖަލްސާތަކުންާނއި  އާންމު  ެގކުންފުނީ   ޒިންމާުވމަށާއި

 މަސްލަހަތަށް   ެގކުންފުނީ   ،ހިފަހައްޓާ  ސިއްރުތައް  ކުންފުނީެގ  ،ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ 
  އެއްބަސްވެ   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކުރިއެރުުވމަށް  މަސްލަޙަތު  ކުންފުނީެގ  ،ރައްކާތެރިވެ 

 .    އިޤުރާރުާވްނާވެނއެެވ

  ުނަވތަ  ޢައްޔަންކުރެޭވ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
  ކިބައިގައި   އެމީހެއްެގ  ޑިރެކްޓަރަކުެވސް  ކޮންމެ  އިންތިޚާބުކުރެޭވ

 ޝަރުޠުތައް  ބުނެިވފައިާވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ  71  މިަގވާއިދުެގ
  ދަށުން   އެޤާނޫުނެގ  ،ޤާނޫނު   ކުންފުންޏާބެހޭ  ،ހަމަާވކަމަށާއި 

  ަގވާއިދުތަކުގެ   ޤާނޫނުތަކާއި  އެހެނިހެން  ކާއިަގާވއިދުތަ  ހެދިފައިާވ
  ދަށުން   ަގާވއިދުެގ  ހިންާގ  ަގވާއިދާ  އަސާސީ  ކުންފުނީެގ  ދަށުންާނއި
  އަދާކުރަންޖެހޭ   ޑިރެކްޓަރުން  ޑުެގބޯ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  ކުންފުނީެގ

  ކަންތައްތަކުގައި   ޒިްނމާާވންޖެހޭ  ،އަދާކޮށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
  ބޯޑުން   ޖަލްސާތަކުންާނއި  ޢާންމު  ކުންފުީނެގ  ޒިންމާުވމަށާއި

  ކުންފުނީގެ   ،ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ  ނިްނމުންތަކަށް  ނިންމާ
 ،ކާތެރިވެ ރައް  މަޞްލަޙަތަށް  ކުންފުނީެގ  ،ހިފަހައްޓާ  ސިއްރުތައް
  މަށް މަސައްކަތްކުރު  ކުރިއެރުވުމަށް  މަޞްލަޙަތު  ކުންފުނީެގ
 .    ރުާވްނާވނެއެެވއިޤުރާ  އެއްބަސްެވ

ނިސްބަތްކޮށް  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ލަފްޒަކީ  މި  "މެމްބަރު" 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ކުރެިވފައިާވ  މާނަ 

ކުރެިވފައިާވ ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ތަންތަްނ  ނިސްބަތްކޮށް   
 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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 ކުންފުްނޏެއްެގ  އެހެން  ޑިރެކްޓަރަކަށްހުރެ  ކުންފުީނގެ   ، ޑިރެކްޓަރަކު   ކުންފުނީެގ
 އެހެން  ަނމަެވސް.  ކަމެއްޫނނެެވ  މަނާކުރާ  ޤަާވޢިދު  މި  ކުރުމަކީ  ޑިރެކްޓަރުކަން
  ކުންފުީނގައި   އެ  ުނަވތަ  ޖެަނމަހަމަޖެހިއް  ޮގތުަގއި  މެމްބަރެއްެގ  ބޯޑު  ކުންފުންޏެއްެގ

  ތެރޭގައި   ދުަވހުެގ   7  ރަސްމީ  ލަސްެވެގން  އަތުެވއްޖެނަމަ   ބަދަލެއް  މަޤާމަށް  އަދާކުރާ
  އަންަގންާވނެއެެވ. އެކަން ބޯޑަށް ކުންފުނީެގ

 
  ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ   ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  އެއްފަހަރާ  މެންބަރަކަށް  އެއް . 75.1
 . ބޯޑުަގއެެވ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ކުންފުނީެގ ޕަބްލިކް 3 ަނެވެގންިގ ކުރެޭވނީ އަދާ މަޤާމު

 އެހެން  ޑިރެކްޓަރަކަށްހުރެ  ކުންފުނީެގ  ، ޑިރެކްޓަރަކު   ކުންފުނީެގ
  މަނާކުރާ   ަގާވއިދު  މި  ކުރުމަކީ   ޑިރެކްޓަރުކަން  ކުންފުންޏެއްެގ
  ބޯޑު   ކުންފުންޏެއްެގ  އެހެން   ނަމަެވސް.  ކަމެއްޫނނެެވ
 ީނަގއިކުންފު އެ ނުަވތަ މަޖެހިއްޖެަނމަ ހަ ޮގތުަގއި  ޑިރެކްޓަރެއްެގ

  ރަސްމީ   ލަސްެވެގން  އަތުވެއްޖެަނމަ  ބަދަލެއް  ށްމަޤާމަ   އަދާކުރާ
  އެކަން  ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  ތެރޭަގއި  ދުަވހުެގ   7

  އަްނަގންާވނެއެެވ.
 

  ދިެވހިރާއްޖޭގެ   އެއްފަހަރާ  ޑިރެކްޓަރަކަށް  އެއް . 73.2
  ކުރެޭވނީ  އަދާ  މަޤާމު  ޑިރެކްޓަރުކަމުެގ  ކުންފުންޏެއްެގ  ލިސްޓަޑް
 .ބޯޑުަގއެެވ ޑިރެކްޓަރުންެގ ކުންފުނީެގ ލިސްޓަޑް 3 ިގަނެވެގން

 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި   އިބާރާތްކުރުން
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  މަޤާމް   ޑިރެކްޓަރެއްެގ  އަދި  ، ކުރިމަތިލާއިރު   އެމަޤާމަށް  ޑިރެކްޓަރުން   ކުންފުނީެގ
 ުނަވތަ  ކުންފުންޏެއްގެ   އެހެން  ޢާމަލާތްކުރާމު  ިވޔަފާރީެގ  ކުންފުިނން  ، އަދާކުރުމުގައި 

 މަސްލަހަތެއް  އެއްެވސް  އެހެންކުންފުންޏެއްަގއި  ާވދަކުރާ  ިވޔަފާރިއާއި  ކުންފުނީެގ
 ުނަވތަ   ކުރާނަމަ  މަސައްކަތް  ކުންފުންޏެއްގައި  އެފަދަ  ަވތަނު  އެކުލެޭވަނމަ

  ކުރުމުގެ   ހާމަ  ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  އެމައުލޫމާތު  އަދާކުރާަނމަ  މަޤާމް  ޑިރެކްޓަރެއްެގ
 ކުރާނަމަ  މުޢާމަލާތެއް  ިވޔަފާރީެގ  އެއްެވސް  ދެމެދުގައި  ކުންފުނީެގ  ދެ   ، އިތުރުން 
 ސަބަބުން  ކުރުމުެގ  މުއާމަލާތެއް  އެއްެވސް  ކުންފުްނޏާއިއެކު  މައުލޫމާތާއި  އެކަމުެގ
 ޑިރެކްޓަރަކު  އެ  ބޯޑަށް  ކުންފުީނެގ  މައުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ފައިދާއެއްާވނަމަ  އެއްެވސް

 .ކުރަްނާވެނއެެވހާމަ

  އަދި  ، ކުރިމަތިލާއިރު   އެމަޤާމަށް   ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުނީެގ
  ނުަވތަ  ޮގތުން  އަމިއްލަ   ، އަދާކުރުމުަގއި  މަޤާމް  ޑިރެކްޓަރެއްެގ
  ކުންފުީނެގ  ނުަވތަ  މުޢާމަލާތްކުރާ   ިވޔަފާރީެގ  ކުންފުނިން
 ، މީހެއްގެ   އެ  ގައިއެހެންކުންފުްނޏެއް   ވާދަކުރާ  ިވޔަފާރިއާއި
  އެފަދަ  ނުަވތަ  އެކުލެޭވަނމަ  މަސްލަހަތެއް  އެއްެވސް

 ޑިރެކްޓަރެއްެގ  ނުަވތަ  ކުރާނަމަ   މަސައްކަތް  ކުންފުންޏެއްަގއި
 ކުރުމުެގ  ހާމަ  ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  އެމައުލޫމާތު  އަދާކުރާނަމަ  މަޤާމް

  ިވޔަފާރީެގ  އެއްެވސް  ދެމެދުަގއި   ކުންފުނީެގ  ދެ   ، އިތުރުން 
  ކުންފުންޏާއިއެކު   ލޫމާތާއިމައު  އެކަމުގެ   ކުރާަނމަ  މުޢާމަލާތެއް 
  އެއްެވސް   ސަބަބުން  ކުރުމުގެ   މުޢާމަލާތެއް  އެއްެވސް

  އެ   ބޯޑަށް  ކުންފުނީެގ  މައުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ފައިދާއެއްާވަނމަ
 . ހާމަކުރަްނާވނެއެެވ ޓަރަކުޑިރެކް

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި   އިބާރާތް  މާނަ އިތުރަށް ސާފު ކުރުމަށް
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ުނަވތަ   އު އަ ދެކެޭވ،  ާވހަކަ  ޮގތުން  ބެހޭ  މުޢާމަލާތަކާ  ަވކި 
ތާަވލުކުރެިވފައިާވ   ދެއްކުމަށް  ާވހަކަ  ބެހޭޮގތުން  އެމުޢާމަލާތަކާ 

އެ ުގޅިެގން،  ޖަލްސާއަކާ  އެހެްނ    ބޯޑުެގ  ހިންާގ  މުޢާމަލާތް 
ކަްނ ޑިރެކްޓަރަކު ހާމަނުކުރާ  ލަޙަތު އެކުލެޭވޞްކުންފުންޏެއްެގ މަ 

އެ އަދި  ޑިރެކްޓަރެއްެގ  ޙާލަތުަގއި،  އެ  މުޢާމަލާތެއްގައި  ފަދަ 
ކުންފުނީެގ މެނޭޖްމަންޓް ެގ ފަރާތުން ބޯޑުެގ   މަޞްލަޙަތު އޮތްކަން

މުޢާމަލާތަކާ އެ  އަްނަގއިފިނަމަ،  ބެހޭޮގތުްނ  ޗެއަރޕަރސަނަށް   
ޖަލްސާއަކުން   އެ  އެޑިރެކްޓަރަކު  ކުރިން  ދެއްކުމުެގ  ާވހަކަ 

ޗެއަރޕަ  ބާރު  އެްނގުމުެގ  ވުމަށް  އަށް ތަނާޒުލް  ރސަން 
އަްނަގއިފި   އެފަދައިން  ޗެއަރޕަރސަްނ  އަދި  ލިބިެގްނެވއެެވ. 
ނުކުންނަްނ   އެޖަލްސާއިން  ޑިރެކްޓަރަކު  އެ  ހިނދެއްަގއި، 

 ާވެނއެެވ. 
 

ަވ ާވހަކަ  ޖަލްސާއެއްގައި  ޮގތުން  ބެހޭ  މުޢާމަލާތަކާ  ކި 
ކުންފުންޏެއްެގ   އެހެން  ހިންާގ  މުޢާމަލާތް  އެ  ދެކެޭވއިރު 

އެކުލެޭވ ނުކުރާ  މަސްލަޙަތު  ހާމަ  ޑިރެކްޓަރަކު  ކަން 
އެނިގއްޖެަނމަ   އަށް  ޗެއަރޕަރސަން  އެކަން  ޙާލަތުަގއި، 

 ޢަމަލު ކުރާނެ ޮގތް ބަޔާން ކުރުމަށް އިތުރު ކުރެިވފައި 

 ޗެއަރޕަރސަންެގ ދައުރު  80
 

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕަރސަންެގ 
 

މި މާއްދާއަކީ ޗެއަރޕަރސަން ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ 
 އްކަމުަގއިާވތީ ސުރުޚީ އިސްލާޚް ކުރެިވފައި މާއްދާއެ 

82.6 
)އިޞްލާޙުެގ 

80.6) 

 ސަރީޙަކޮށް  ަވރަށް  ހާމަޮގތެއްގައި  މެމްބަރުންާނއެކު ބޯޑުެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ
  އަމިއްލައަށް  ކަމަކާގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް  މެުނީވ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުަގއި

 . ޢާންމުނުކުރުން ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތަކެއް

  ަވރަށް ހާމަޮގތެއްަގއި ޑިރެކްޓަރުންާނއެކު  ބޯޑުެގ ޓަރުްނެގޑިރެކް
 އެއްެވސް މެުނީވ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުަގއި  ޞަރީޙަކޮށް

 ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތަކެއް އްލައަށްއަމި  ކަމަކާުގޅޭޮގތުން
 . ޢާންމުނުކުރުން

ނިސްބަތްކޮށް  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ލަފްޒަކީ  މި  "މެމްބަރު" 
ލަފް ކުރެިވފައިާވ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  މާނަ  ޒެއްކަމުަގއިާވތީ، 

ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 
 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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އޭނާެގ   ފަރާތަށް  ޢައްޔަންކުރި  އޭނާ  ހިނދެއްގައި  ބޭުނންެވއްޖެ  ޗެއަރޕަރސަން 
ން ޢައްޔަންކޮށްފައިަވީނ  އިސްތިޢުފާ ލިއުމުން ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.  އަދި ޗެއަރޕާރސަ

ސަރުކާރުންނަމަ، ސަރުކާރުން ބޭނުްނެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި އޭނާެގ ދައުރު ހަމަުވމުެގ  
އެްނގުމަށްފަހު   ، ކުރިންެވސް ލިއުމަކުން  މަޤާމުން  އޭނާެގ  ޗެއަރޕަރސަން 

ަވކިކުރެވިދާނެއެެވ. މިފަދަ ކަމެއް، އެއް އަހަރީ އާްނމު ޖަލްސާއިން އަެނއް އަހަރީ 
ޗެއަރޕަރސަން އޭނާެގ މަޤާމުަގއި   ، ލްސާ އާ ދެމެދު ހިނާގފައި ނުާވަނމައާންމު ޖަ

ސާ އިން ފެށިެގން، ދެން ބޭއްޭވ  ހުންނާނީ، އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލް
 އަހަރީ ޢާްނމު ޖަލްސާއާއި ހަމަޔަށެެވ. 

އިސްތިއުފާދޭން  އަރޕަރސަންޗެ ބޭނުްނެވއްޖެ    މަޤާމުން 
ޢައްޔަން އޭނާ  އިސްތިޢުފާ ހިނދެއްަގއި  އޭނާެގ  ފަރާތަށް  ކުރި 

ޗެއަރޕާރސަްނ   އަދި  ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.   ލިއުމުން 
ޙިއްޢައްޔަންކޮށްފައިަވނީ   ހައިސިއްޔަތުން މެޖޯރިޓީ  ޞާދާރުެގ 

ސަރުކާރުންނަމަ، ސަރުކާރުން ބޭނުްނެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި އޭާނެގ  
ކުރިންެވސް ހަމަވުމުެގ  އެްނގުމަށްފަހު   ، ދައުރު    ލިއުމަކުން 

   ަވކިކުރެވިދާެނއެެވ. ރޕަރސަން މަޤާމުންޗެއަ

ކުރެިވފައި އިސްލާޚް  ޖުމްލަ    އިބާރާތްކުރުން  ފަހު  އަދި 
 އުނިކުރެިވފައި.
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82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޗެއަރޕަރސަން ބޯ ޗެއަރޕަރސަންއެެވ.  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާެގ  ޑުެގ 
ހާޒިރުނު  ުނަވތަ  ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ   ެވސް  ޖަލްސާއަށް  ކުރިން  އޭެގ  ެވޭވނެކަން 

ރިޔާސަތު  ، އަްނަގއިފިަނމަ ޑިރެކްޓަރުންެގ  އެޖަލްސާެގ  ބޯޑު  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާނެ 
ސަރުކާރުން  ހަމަޖައްސާނީ  މިޮގތުން  ހަމަޖައްސަންާވނެއެެވ.  ތެރެއިން 
އައްޔަންކޮށްފައިާވ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ތެރެއިން މުސްތަިގއްލު ޑިރެކްޓަރެކެެވ. މިފަދައިްނ  

ދެމިއޮ އަ އަޤުލަބިއްޔަތު  ޙިއްޞާެގ  ސަރުކާރުެގ  ކުންފުނީަގއި  ތްހާ މަލުކުރާނީ 
% ނިސްބަތް  ޙިއްޞާެގ  ސަރުކާރުެގ  މަދުވެއްޖެ   51ހިނދަކުއެެވ.  އަށްވުރެ 

 ހާލަތެއްަގއި ޗެއަރޕަރސަން ހޮާވނީ ބޯޑުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ އަޤުލަބިއްޔަތުންެނެވ.

ޗެއަރ ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާެގ  ޕަރސަްނއެެވ.  ބޯޑުެގ 
ޖަލްސާއަށް   ނުަވތަ  ޙާޟިޗެއަރޕަރސަން  ރުނުެވއްޖެަނމަ  

އަންަގއިފިަނމަޟިޙާ ެވސް  ކުރިން  އޭެގ  ، ރުނުެވޭވނެކަން 
އެޖަލްސާެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުްނެގ 
ހަމަޖައްސާނީ  މިޮގތުން  ހަމަޖައްސަްނާވެނއެެވ.  ތެރެއިްނ 

ތެރެއިްނ  އްޔަންކޮށްފަޢަސަރުކާރުން   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  އިާވ 
މިފަދައިޤިމުސްތަ  ޑިރެކްޓަރެކެެވ.  މަލުކުރާނީ ޢަން  އްލު 

އަ ޙިއްޞާެގ  ސަރުކާރުެގ  ދެމިއޮތްހާ ޣުކުންފުނީަގއި  ލަބިއްޔަތު 
 ހިނދަކުއެެވ.  

 
 
 

 ފަހު ޖުމްލަ އުނިކުރެފައި. 
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  ކުންފުނީެގ  ، ޤަރާރަކުން   ސްކުރާފާ  ޖަލްސާއަކުން  ޢާންމު  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
 ،އެހެްނމެ  ހަމަ.   ކުރެިވދާނެއެެވ   ިގނަ  އަދި  މަދުކޮށް  ޢަދަދު  ޑިރެކްޓަރުްނެގ
  ަވކިާވންޖެހޭ   މަޤާމުން  ، ބަދަލުެގެނސް  އުޞޫލަށް  ަވކިާވްނޖެހޭ  މަޤާމުން  ޑިރެކްޓަރުން
 . ކުރެިވދާެނއެެވ ިގނަެވސް ަވތަނު  ، މަދުކޮށް ޢަދަދު މެމްބަރުްނެގ

 ، ޤަރާރަކުން   ފާސްކުރާ  ޖަލްސާއަކުން   ޢާންމު  ްނެގޙިއްޞާދާރު
ބޯޑުެގ  ކުންފުނީެގ   ިގނަ   އަދި  މަދުކޮށް  ޢަދަދު  ޑިރެކްޓަރުްނެގ 

 ކުރެިވދާެނއެެވ. 

ޖުމްލަ   ފަހު  އަދި  ކުރެިވފައި  އިސްލާޚް  އިބާރާތްކުރުން 
 އުނިކުރެިވފައި.
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ތަކެއް ދިމާެވއްޖެަނމަ ޑިރެކްޓަރުެގ  ރީަގއިމިާވ ކަމަކުންކުރެ ކަމެއް ުނަވތަ ކަންތައްތި
 އޭާނެގ މަޤާމުން ަވކިކުރެިވ އެމަޤާމު ހުސްާވެނއެެވ. 

  
މަޤާމްަގއި  ޤާ  87.1 ޑިރެކްޓަރެއްެގ  އޭނާއަށް  ދަށުން  ޤަާވއިދެއްެގ  ުނަވތަ  ނޫނެއް 

ޤަވާ ،  ހުރެެވން ނެތުން  ނުަވތަ  އޭނާއަށް ޑިރެކްޓަރެއްެގ ުނަވތަ ޤާނޫނަކުން  އިދަކުން 
   ުނަވތަ؛ ރުމަށް މަާނުވން ުނަވތަ ޑިސްކޮލިފައިުވންމަޤާމް އަދާކު 

 

 ކަންތައްތަކެއް  ުނަވތަ  ކަމެއް  ކަމަކުންކުރެ  ތިރީަގއިމިާވ 85.1
  އޭާނެގ  ޑިރެކްޓަރު  ފާސްކުރުމާއެކު  ބޯޑުން  ދިމާވެއްޖެކަމަށް

 .ެވެގންދާެނއެެވ  ަވކި ަވުގތުން  މަޤާމުން
 ދަށުން  ަގވާއިދެއްެގ  ނުަވތަ  ޤާނޫެނއް 85.1.1

 މަނާުވން  އަދާކުރުމަށް  މަޤާމް  ކްޓަރެއްެގޑިރެ  އޭނާއަށް
  ކޮންމެހެން  ކިބައިަގއި   ޑިރެކްޓަރެއްެގ  ނުަވތަ

  ަގާވއިދުތަކުގައި   ޤާނޫނުތަކާއި  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ

ޙާލަތްތަކާއި،   ަވކިެވެގންދާ  ަވުގތުން  ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑުެގ 
ޖަލްސާއަށް   ޙިއްޞާދާރުންެގ  ަވކިކުރުމަށް  ޑިރެކްޓަރުން 
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ޙާލަތްތައް ަވކިކޮށް، އާރޓިކަލް އިޞްލާޙު 

 ރެިވފައި ކު



 ނުަވތަ  ؛ބަނުގރޫޓުުވން  ޑިރެކްޓަރަކު 87.2
 

 ުނަވތަ ؛ އޭނާއަކީ ބުއްދި ހަމަޫނން މީހެއްކަމުގައިުވން 87.3
 

 ުނަވތަ ؛ ޑިރެކްޓަރ ނިޔާުވން  87.4
 

؛  ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ދިނުމާއެކު    87.5

 ނުަވތަ 
 

ެވއްޖެނަމަ،  ކުންފު  87.6 ޚިޔާނާތްތެރި  ކުްނފުންޏަކަށް  ޑިރެކްޓަރަކު  ބޯޑުެގ  ނީެގ 
އާްނމު   ކުންފުީނެގ  އަމަލެއްކޮށްފިނަމަ  ގެއްލުްނާވފަދަ  ކުންފުންޏަށް  ނުަވތަ 
ކުންފުީނެގ އެމެމްބަރަކު  ޤަރާރަކުން  ޚާއްސަ  ފާސްކުރާ   ޖަލްސާއެއްގައި 

 ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުން ަވކިކުރެިވދާެނއެެވ.
 

ޖަލްސާއަކަށް ުނަވތަ  3އްދައަކާ ނުލައި ޖައްސަޖައްސައިެގން ބޯޑުެގ  ބޯޑު ެގ ހު   87.7
މީެގ  )މަސް ދުަވހުެގ މުއްދަތައް ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ހުރިހާ ޖަލްސާއަށް   3

 ުނަވތަ  ؛ ހާޒިރުުނުވން( ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތަށް ބަލާޮގތަށް
 

ނުަވތަ)ޑިރެކްޓަރަކު  އެ  87.8 ފައިދާއަށް  އޭނާެގ  ނުަވތަ  އޭނާ  އެކައުންޓަށް   ޙުދު 
ފަރާތަކުން ުނަވތަ ( އެހެން  ޕާރޓްނަރޝިޕް އަކުން  ބައިެވރިާވ  ުނަވތަ އޭނާ 

އޭނާ ޑިރެކްޓަރަކަށް އުޅޭ ޕްރައިެވޓް ކުންފުންޏަކުން، މިކުންފުީނެގ ޕޮލިސީތަކާއި  
ނުަވތަ ގެރެންޓީއެއް ނުަވތަ ލޯެނއްެގ ޚިލާފަށް ކުންފުނިން ލޯެނއް ޤަބޫލުކުރުްނ  

  ުނަވތަ؛ ލުކުރުން ސެކިއުރިޓީއެއް ޤަބޫ
 

އެކައުންޓަށް )އެޑިރެކްޓަރަކު    87.9 ނުަވތަ  ފައިދާއަށް  އޭނާެގ  ނުަވތަ  އޭނާ  ޚުދު 
ފަރާތަކުން   ބައިވެރިާވ ޕާރޓްާނޝިޕް އަކުން ނުަވތަ ( އެހެން  ނުަވތަ އޭނާ 

ންޏަކުން، ކުރެޑިޓެއް، ލޯނެއް ނުަވތަ  އޭނާ ޑިރެކްޓަރަކަށް އުޅޭ ޕްރައިެވޓް ކުންފު

 ސިފައެއް  އެއްެވސް  ސިފައަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ
 ނުަވތަ ؛ ޑިސްކޮލިފައިުވން  ނުަވތަ އުިނުވން

 ުނަވތަ  ؛ އިފްލާސްކުރެުވން ޑިރެކްޓަރަކު 85.1.2
 ހަމަޫނން  ބުއްދި  އޭނާއަކީ  85.1.3

 ުނަވތަ  ؛ ުވންމީހެއްކަމުަގއި 
 ުނަވތަ  ؛ ނިޔާުވން ޑިރެކްޓަރ 85.1.4
 ؛ އިސްތިޢުފާދިނުން   މަޤާމުން  ޑިރެކްޓަރަކު 85.1.5

 ނުަވތަ 
 ވިދިިވދިެގން  ނުލައި  ހުއްދައަކާ  ެގ  ބޯޑު 85.1.6

  ދުަވހުގެ   މަސް  3  ުނަވތަ  ޖަލްސާއަކަށް  3  ބޯޑުެގ
  ޖަލްސާއަށް   ހާ ހުރި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  މުއްދަތައް

(  ބަލާޮގތަށް  މުއްދަތަށް   ކުރު  ތެރެއިން  މީެގ)
  ނުަވތަ ؛ ހާޟިރުުނުވން 

 ޮގތަކުން  ނުސީދާ  ނުަވތަ  ސީދާ 85.1.7
  ނުަވތަ   ބައިެވރިާވ  ކުންފުނި  ޑިރެކްޓަރަކު  ، ނަމަެވސް 

 ކޮްނޓްރެކްޓަކަށް   ޤަސްދުކުރާ  ބައިވެރިުވމަށް
 ؛ހިނދެއްަގއި  ޝައުުގެވރިާވ

އެކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި   އޭނާގެ   ނޭ ހިމެ  )ހ( 
 ، ހާމަނުކުރުން   ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ޒާތު  މަޞްލަޙަތުެގ

 ނުަވތަ 
ހާމަކުރުމަށް  އެކޮްނޓްރެކްޓަކާއި  ފަހުަގއި  )ށ( 

 ނުކުތުމަށް   ޖަލްސާއިން   ކުރާ  މަޝްަވރާ  ބެހޭޮގތުން
 .އިންކާރުކުރުން

 
  ށްކުންފުންޏަ  ޑިރެކަޓަރަކު   ބޯޑުެގ  ކުންފުނީެގ 85.2

 ގެއްލުްނާވފަދަ  ްނޏަށްކުންފު  ނުަވތަ  ، ޚިޔާނާތްތެރިެވއްޖެނަމަ 
 ، ޢަމަލެއްކުރަްނއުޅެފިނަމަ   އެފަދަ  ުނަވތަ  ، ޢަމަލެއްކޮށްފިަނމަ

 ަވކިކުރުމަށް   މަޤާމުން   އޭާނެގ  ޑިރެކްޓަރު  އެ



ުނަވތަ މާއްދާތަކަކާއި ގެރެންޓީއެއް  އެއްބަސްުވމެއްެގ  ސެކިއުރިޓީ  ލޯނެއްެގ   
 ުނަވތަ  ؛ ހިލާފްުވން

 
ކުންފުިނ    ، ަނމަެވސް   ޮގތަކުން  ނުސީދާ  ުނަވތަ  ސީދާ 87.10 ޑިރެކްޓަރަކު 

ުނަވތަ ބައިެވރިުވމަށް ޤަސްދުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ޝައުުގވެރިާވ   ބައިވެރިާވ 
 ؛ހިނދެއްަގއި

 
  ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ޒާތު  މަޞްލަޙަތުެގ  އޭނާެގ  ހިމެނޭ  އެކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި 87.10.1

 ުނަވތަ  ، ހާމަނުކުރުން
 

  ކުރާ   މަޝްަވރާ  ބެހޭޮގތުން  އެކޮންޓްރެކްޓަކާއި  ފަހުަގއި  ހާމަކުރުމަށް 87.10.2
 . އިންކާރުކުރުން  ނުކުތުމަށް ޖަލްސާއިން

 
 ހިންާގ  މި  ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭނެ  ކޮންމެހެން  ކިބައިަގއި  ޑިރެކްޓަރެއްެގ 87.11

 .       އުިނުވން ސިފައެއް އެއްެވސް ސިފައަކުްނކުރެ ފައިާވބަޔާންކޮށް ޤާާވޢިދުގައި

.  ޖެހޭެނއެެވ  ހުށަހަޅަން  ޖަލްސާއަކަށް  ޙިއްޞާދާރުްނެގ
 ޢާްނމު  ކުރުމަށްކުންފުނީެގ  ަވކި  ޑިރެކްޓަރަކު  ބޯޑުެގ

  ަވކި   މަޤާމުން  ރަކުޑިރެކްޓަ  ، ހުށަހެޅުމުން   ޖަލްސާއަކަށް
  ފާސް  ޤަރާރަކުން  ޚާއްސަ  މެމްބަރުްނެގ  ، ދާނީ   ެވެގން

 . ކޮށްެގންެނެވ

87.12 
)އިޞްލާޙުެގ 

85.3 ) 
 

 މަޤާމުން   ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑުެގ  އިންތިޙާބުކޮށްފައިާވ  ޙިއްޞާދާރުން  އާންމު
 ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ލިޔުމުން  އެޑްރެސްކޮށް  ޗެއަރމަންއަށް   ބޯޑުެގ  އިސްތިއުފާދޭނަމަ

 ރެކްޓަރަކުއެޑި  ލިބުމުން  ޗެއަރމަްނއަށް  އިސްތިއުފާެގލިޔުން.  އިސްތިޢުފާދެިވދާެނއެެވ
 . ަވކިވީއެެވ މަޤާމުން

 

  ޖަލްސާއެއްގައި   ޢާންމު  ޯވޓުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ   ޢާންމު
  މަޤާމުން  ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑުެގ  އިންތިޙާބުކޮށްފައިާވ
  އެޑްރެސްކޮށް   ޗެއަރޕަރސަންއަށް  ބޯޑުެގ  އިސްތިޢުފާދޭަނމަ

.  އިސްތިޢުފާދެިވދާެނއެެވ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު   ލިޔުމުން
  އެޑިރެކްޓަރަކު  ލިބުމުން  ޗެއަރޕަރސަންއަށް  އިސްތިޢުފާެގލިޔުން

 .  ަވކިވީއެެވ މަޤާމުން

ކުރުމަށް   ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ޮގތް  ކުރެިވފައިާވ  ޢިބާރާތް 
 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި 

 
 
 
 
 
 

87.13 
)އިޞްލާޙުެގ 

85.4) 

  އިސްތިޢުފާދޭނަމަ   މަޤާމުން  ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑު   އައްޔަންކޮށްފައިާވ  ސަރުކާރުން
 ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ލިއުމުން  ޗެއަރމަްނއަށް  ބޯޑުެގ  ދިއަ  ސަރުކާރަށް

 ޗެއަރމަްނއަށް   އަދި  ސަރުކާރަށް  ލިއުން  އިސްތިޢުފާެގ.  އިސްތިޢުފާދެިވދާެނއެެވ
 . ަވކިީވއެެވ މަޤާމުން  އެޑިރެކްޓަރަކު ލިބުމުން

  މެދުެވރިކޮށް  ބޯޑު  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޒޭޝަންޕްރައިަވޓައި
  ބޯޑު  ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  ކުރުމަށް   ތަމްޞީލް  ސަރުކާރު 

  ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން  އިސްތިޢުފާދޭަނމަ  މަޤާމުން  ޑިރެކްޓަރުން
 ޗެއަރޕަރސަްނއަށް  ބޯޑުެގ  އަދި  ބޯޑަށް  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް

  އިސްތިޢުފާެގ.  އިސްތިޢުފާދެިވދާނެއެެވ  ފަހުހުށަހެޅުމަށް  ލިއުމުން

)ދަޢުލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަްނ   3/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ޕްރައިަވޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް  

ެގ ދަށުން ސަރުކާރު ޙިއްޞާާވ  އިެވލުއޭޓްކުރުމުެގ ޤާޫނނު(  
ެގ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ހުށަހެޅުމާއި ުގޅޭޮގތުްނ  ކުންފުނިތަކު

 ފައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙު ކުރެިވ



 އަދި  ބޯޑަށް  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން  ލިއުން
 .ަވކިވީއެެވ  މަޤާމުން  އެޑިރެކްޓަރަކު  ލިބުމުން  ޗެއަރޕަރސަންއަށް
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ިގނަެވެގން   އޮންަނންާވނީ  ހުސްކޮށް  މަޤާމެއް  ބޯޑުެގ  ދުަވސް   60ޑިރެކްޓަރުްނެގ 
އް ހުސްާވދުަވހުން ފެށިެގން ދެން އަންނަ ަވްނދެންެނެވ. ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މަޤާމެ 

ބޭއްުވމަށް   ޖަލްސާ  އާްނމު  އަހަރީ  ދެމެދު  އަހަރުެގ  ތާރީޚާ    03ކަނޑައެޅިފައިާވ 
މަހަށްުވރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތްަނމަ އެމަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޙާބުކުރާނީ ދެން އަންަނ 

ރާ ނުަވތަ އިންތިހާބް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްަގއެެވ. މި މާއްދާެގ ދަށުން އައްޔަނުކު 
ށިެގން ިވދިެގން އަްނނަ ކުރާ ޑިރެކްޓަރުން އެ މަޤާމްގައި އައްޔަުނ ކުރެޭވ ދުަވހުން ފެ

އާއްމު   މި  އަދި  ދެމިތިބޭނެއެެވ  މަޤާމްަގއި  ހަމައަށް  އާއި  ޖަލްސާ  އާއްމު  އަހަރީ 
 ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން އެ މަޤާމަށް ިވދިެގން އަްނނަ  69ަގާވއިދުެގ  

 އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނު ކުރެޭވނެއެެވ. 

 އޮންަނންާވނީ  ހުސްކޮށް  މަޤާމެއް  ޑުެގބޯ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ
 ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ.  ަވްނދެްނނެެވ  ދުަވސް  60  ިގަނެވެގން
 އަހަރީ  އަހަރުެގ  އަންނަ  ދެން  ފެށިެގން  ހުސްވާދުަވހުން   މަޤާމެއް
 03  ދެމެދު  ތާރީޚާ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ށްބޭއްވުމަ  ޖަލްސާ  ޢާންމު

  މީހަކު  އެމަޤާމަށް  އޮތްަނމަ  އްމުއްދަތެ  ކުރު  މަހަށްުވރެ
.  ޖަލްސާއެއްަގއެެވ  ޢާންމު  އަހަރީ  އަންނަ  ދެން  އިންތިޙާބުކުރާނީ

  ކުރާ  އިންތިޚާބް  ނުަވތަ  ޢައްޔަނުކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި
  ފެށިެގން   ދުަވހުން  ކުރެޭވ  ޢައްޔަނު  މަޤާމްގައި  އެ  ޑިރެކްޓަރުން

  އާއި   ޖަލްސާ  ޢާންމު  އަހަރީ  ބޭއްޭވ  އަހަރު  ހަމަާވ  ދައުރު  މަޤާމުެގ
  ގައި   ަގވާއިދު  ހިްނާގ  މި  އަދި  ދެމިތިބޭެނއެެވ  މަޤާމްގައި  ހަމައަށް

  ޢައްޔަނު   ޑިރެކްޓަރުން   މަޤާމަށް   އެ  އުޞޫލުން   ބަޔާންކުރާ
 .  ކުރެޭވެނއެެވ

ެގނެ ުގޅިެގން  މުއްދަތާއި  މަޤާމްެގ  ިވފައިާވ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ 
 އިޞްލާޙަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި 
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 ހިންުގމާއިބެހޭ   ކުންފުނިތައް  ޕަބްލިކް  ، ޤަާވއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި   ކުންފުންޏާބެހޭ
  ރޫލްސްއާއި   ލިސްޓިންގ   ، ޤަާވއިދުތަކާއި   ާގނޫނުތަކާއި  އެހެނިހެން

  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ   ކުރުމަށް  ޖަލްސާއަކުން  އާންމު   ެގކުންފުނީ   އެއްޮގތްާވޮގތުެގމަތިން
  ސީދާޮގތުްނނާއި   ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލް  މަޤްޞަދުތައް  ކުންފުނީެގ  ، ފިޔަވައި   ކަންކަން

  އަދި   .ވާޖިބެކެެވ  ބޯޑުެގ  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކުރަްނޖެހޭ  ، ނުސީދާޮގތުން 
 ޖަލްސާއަކުން  ޢާްނމު  ކުންފުީނެގ.  ލިބިެގންެވއެެވ  ބޯޑަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  އެކަންކަން
.  ެގނެިވދާެނއެެވ  ބަދަލު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  ާވޖިބުތަކާއި   ބޯޑުެގ  ޤަރާރަކުން  ފާސްކުރާ

 ޤަާވއިދުތަކާއި   ޤާޫނނުތަކާއި  އެހެިނެގން  ޤަާވއިދުތަކާއި  ޤާނޫާނއި  ކުންފުންޏާބެހޭ  ، އެއީ 

 ކުންފުނިތައް  ޕަބްލިކް  ، ަގާވއިދުތަކާއި  ޤާނޫާނއި  ކުންފުންޏާބެހޭ
  ލިސްޓިންގ  ،ަގވާއިދުތަކާއި   ތަކާއިޤާނޫނު  އެހެނިހެން  ހިންުގމާބެހޭ
  ޢާންމު  ކުންފުނީެގ  އެއްޮގތްާވޮގތުެގމަތިން   ރޫލްސްއާއި

 ،ފިޔަވައި   ކަންކަން  ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ  ކުރުމަށް  ޖަލްސާއަކުން
  ސީދާޮގތުންާނއި  ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލް  މަޤްޞަދުތައް  ކުންފުނީެގ

 ބޯޑުެގ  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  އެްނމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ،ނުސީދާޮގތުން 
.  ލިބިެގްނެވއެެވ  ބޯޑަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  އެކަންކަން  އަދި.  ވާޖިބެކެެވ

  ޤާނޫނުތަކާއި  އެހެިނެގން  ަގވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި   ކުންފުންޏާބެހޭ

ރެިވފައިާވ ޮގތް އިތުރަށް  ޢިބާރާތް އިސްފަސްކޮށް ޢިބާރާތް ކު
 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ފުރިހަމަ ކުރުމަށް



 ބަދަލު  އެ  ، ނެސްފިަނމަގެ   ބަދަލެއް  އެފަދަ  އަދި.   ޮގތެއްެގމަތިްނނެެވ  ޚިލާފުނުާވ
  ނިްނމުމެއްގެ   ނިންމާފައިާވ  ނުަވތަ  ކަމެއްެގ  ކޮށްފައިާވ  ބޯޑުން  ކުރިން  ެގަނއުމުެގ

 .  ނުފޯރާނެއެެވ އަސަރެއް ބަދަލަކުން  ެގެނޭވ ފަހުން ، ޞައްޙަކަމަށް 

 ޢާންމު  ކުންފުނީެގ  ޮގތެއްެގމަތިން  ޚިލާފުުނާވ  ަގާވއިދުތަކާއި
  ވާޖިބުތަކާއި   ބޯޑުެގ  ޤަރާރަކުން   ފާސްކުރާ  ޖަލްސާއަކުން

  ބަދަލެއް  އެފަދަ  އަދި.  ެގެނިވދާެނއެެވ  ބަދަލު  އްޔަތުތަކަށްމަސްޢޫލި
 ކޮށްފައިާވ  ބޯޑުން  ކުރިން  ެގަނއުމުެގ  ބަދަލު  އެ  ،ެގނެސްފިނަމަ 

  ފަހުން   ،ޞައްޙަކަމަށް  ނިންމުމެއްެގ  ނިްނމާފައިާވ  ނުަވތަ  ކަމެއްެގ
 .  ނުފޯރާެނއެެވ އަސަރެއް  ބަދަލަކުން ެގެނޭވ
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 ބާއްާވނީ  ބައްދަލުުވންތައް  ކޮމިޓީތަކުެގ  ޖަލްސާތަކާއި   ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުން
 . ދަށުންެނެވ އުސޫލުތަކުެގ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރމަން ބޯޑުެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ

 ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ބާއްާވނީ  އް ޖަލްސާތަ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުން
 . ޗެއަރޕަރސަންއެެވ  މަތިން އުޞޫލުތަކުެގ ބޯޑުންކަނޑައަޅާ

 ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން ބޭއްޭވނީ   ޖަލްސާ   ބޯޑުެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ
 . ބަޔާންކުރުމަށް  ސާފުކޮށް މަތިންކަން  ތަކުެގ އުސޫލު

)ށ(   96
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94.2) 

މުބޯޑުން  ކުންފުނީެގ   ނިްނމަންޖެހޭ  ހާލަތުގައި  ކަމެއް  ހިންމުއަަވހަށް  ނިންމަްނޖެހޭ 
ބޯޑުެގ  ުނވޭއްިވއްޖެަނމަ،  ޖަލްސާތައް  ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަުނުވމުެގ ސަބަބުން  ބޯޑުެގ  

ުނެވޭވ   ުނަވތަ ޓެލެފޯން،    ޑިރެކްޓަރުންޖަލްސާއަށް ހާޟިރު  ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް 
 ދާެނއެެވ.ވި ކުރެޭވ ޮގތަށް ޖަލްސާ ބޭއް ބައިެވރި  އެފަދަ ަވސީލަތް ބޭނުންކޮށްެގން

  ތަނަކަށް   ަވކި  ކަނޑައެޅޭ  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުެގ  ކުންފުނީެގ
  އިލެކްޓްރޯނިކް   ނުަވތަ  ބައިެވރިާވޮގތަށް  ޙާޟިރުެވެގން
  ނަށް ޑިރެކްޓަރުން  އެދެޮގތަށްެވސް  ނުަވތަ   ޒަރިއްޔާއިން
 .ކުރެވިދާނެއެެވ އިންތިޒާމް ،ޮގތަށް  ބައިވެރިެވޭވ

ުނަވތަ ޙާޟިރުެވެގން  ޖަލްސާތަކައް  އިލެކްޓްރޯނިކް    ބޯޑުެގ 
ޒަރިއްޔާއިން ުނަވތަ ދެޮގތަށްެވސް ބައިެވރިުވމުެގ އިންތިޒާމް 

 ކުރެޭވނެކަން ބަޔާންކުރުމަށް އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި 

97 
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95) 

ފާސްކުރެިވދާެނއެެވ.   ޒަރިއްޔާއިްނެވސް  ސަރކިއުލަރެގ  ޤަރާރުތައް  ބޯޑުެގ 
މަޝްަވރާ   ކޮންމެހެން  ބޯޑުަގއި  ފަދަ އެހެންަނމަެވސް،  ނުނިްނމޭ  މެުނީވ  ކޮށްެގން 

ކަންކަމާއި މާލީ ކަންކަން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަން ނިންމަންާވނީ ބޯޑުެގ ޖަލްސާއެއް  
 ބައްވައިެގްނނެެވ. 

  ޒަރިއްޔާއިްނެވސް  ސަރކިއުލަރެގ  ޤަރާރުތައް  ބޯޑުެގ
 . ފާސްކުރެވިދާެނއެެވ

ޤަރާރުތައް   އުޞޫލުން  ފަސޭހަކަމާއެކު   ސަރކިއުލާެގ 
 މަުގފަހިކުރުމަށް އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި ފާސްކުރުމަށް 

އިޞްލާޙުެގ  
95.4 

  ޤަރާރުތަކުެގ  އެ  ޤަރާރުތަކާއި  ފާސްކުރެޭވ  އުޞޫލުން  ސަރކިއުލަރ 
  ަގާވއިދުގެ   މި  ޔައުމިއްޔާގައި  ޖަލްސާއެއްެގ  ބޭއްޭވ  ދެން  ތަފްޞީލް

 .ޖެހޭެނއެެވ  ހިމަނަން  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ަވނަ  101

ގަރާރު ހިމެުނމުގައި  ސަރކިއުލަރ  ޔައުމިއްޔާގައި  ތައް 
ަގާވއިދުަގއި   ހިންާގ  ޮގތް  ޢަމަލުކުރާ  ކުންފުނިން 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި  ބަޔާންކުރުމަށް
98 

)އިޞްލާޙުެގ 
96) 

ނިސްބަތްކޮށް   "މެމްބަރު" އެދުން  ޑިރެކްޓަރަކު ބޯޑުެގ  ބޭއްުވމަށް ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުެގ އެދުން   މެމްބަރަކު   ބޯޑުގެ   ބޭއްވުމަށް   ޖަލްސާއެއް   ބޯޑުގެ  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ލަފްޒަކީ  މި 
ކުރެިވފައިާވ   ޑިރެކްޓަރުންނަށް  މާނަ  ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ، 

ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 
 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 

100 
)އިޞްލާޙުެގ 

98) 

  ދާއިމީ   ންފުީނެގކު  އަދި  ޯވޓްދިުނމަށް  ކަމެއްގައި  ބެހޭ  މެޭނޖްމަންޓާއި  ކުންފުނީެގ
 އެފަދަ   ކަނޑައެޅިފައިާވަނމަ  ތުރުޮގތެއްއި  ދިުނމަށް  ޯވޓު  މައްސަލައެއްގައި  ކޮމެޓީތަކުެގ

 ބާކީ  ނެގުމުން  ޯވޓު  އޮތުމުން  މަސްލަހަތެއް  ޑިރެކްޓަރެއްެގ  އަދި  ،ފިޔަަވއި  ޙާލަތެއް
 ރާމަޝްވަ   އެއްަގއި  ޖަލްސާ  ބޯޑުެގ   ކުންފުނީެގ  ،ފިޔަވައި   ޙާލަތްތައް  ފަދަ  ކުރެޭވ

  އަދި   ޯވޓްދިުނމަށް  ކަމެއްަގއި  މެޭނޖްމަންޓާބެހޭ  ކުންފުނީެގ
 ދިުނމަށް  ޯވޓު  މައްސަލައެއްގައި  ކޮމިޓީތަކުެގ  ދާއިމީ  ކުންފުނީެގ
  އަދި   ،ފިޔަަވއި  ޙާލަތެއް  އެފަދަ  ކަނޑައެޅިފައިާވނަމަ  އިތުރުޮގތެއް

 ކުރެޭވ  ބާކީ  ނެގުމުން  ޯވޓު  އޮތުމުން  މަޞްލަޙަތެއް  ޑިރެކްޓަރެއްެގ

ނިސްބަތްކޮށް  ހިއްސާދާރުްނނަށް  ލަފްޒަކީ  މި  "މެމްބަރު" 
ލަފްޒެއްމާނަ   ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ކުރެިވފައިާވ  ކަމުަގއިާވތީ، 

ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 
 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 



.  އަޣްލަބިއްޔަތުްނނެެވ  މެމްބަރުންެގ  ހާޒިރުެވތިބި  ނިްނމާނީ  ، ކަމެއްެވސް  ކޮްނމެ  ކުރެޭވ
 މައްސަލަތައް   ފަދަ  ކުރެޭވ  އިސްތިސްނާ  ޑިރެކްޓަރަކު  ބައިެވރިވުމުން  ލުމުަގއި  ޯވޓު

 ފަރާތްތަކުެގ  ނުާވ  އިސްތިސްނާ  ޯވޓުލުމުން  ހާޒިރުެވތިބި  އެޖަލްސާަގއި  ނިންމާނީ
 ޯވޓް.  އުފުލައިެގްނނެެވ  އަތް  ދޭނީ  ޯވޓް.  އަޣްލަބިއްޔަތުންެނެވ  ެގޯވޓު   ެނޭގ  މެދުގައި

  އެޖަލްސާއެއްގެ   ޯވޓެއް  ކާސްޓިންގ   ނިންމުމަށްޓަކައި  ޮގތެއް  އެއްވަރުެވއްޖެަނމަ
 .  ދެވިދާނެއެެވ ފަރާތަކަށް ބަލަހައްޓަާވ ރިޔާސަތު

  އެއްގައި   ޖަލްސާ  ބޯޑުެގ  ކުންފުނީެގ  ،ފިޔަަވއި  ލަތްތައްޙާ  ފަދަ
  ޙާޟިރުެވތިބި  މާނީނިން  ،ކަމެއްެވސް  ންމެކޮ  ކުރެޭވ  މަޝްަވރާ

  ބައިެވރިުވމުން  ލުމުގައި  ޯވޓު .  އަޣްލަބިއްޔަތުންެނެވ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ
  ނިްނމާނީ  މައްސަލަތައް  ފަދަ   ކުރެޭވ  އިސްތިސްނާ  ޑިރެކްޓަރަކު
  ނުވާ   އިސްތިސްނާ  ޯވޓުލުމުން  ޙާޟިރުެވތިބި  އެޖަލްސާަގއި
  ޯވޓް .  ބިއްޔަތުްނނެެވއަޣްލަ  ޯވޓުެގ  ެނޭގ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުެގ

  ޮގތެއް   އެއްަވރުެވއްޖެނަމަ  ޯވޓް.  އުފުލައިެގންނެެވ  އަތް  ދޭނީ
  ރިޔާސަތު   އެޖަލްސާއެއްެގ  ޯވޓެއް  ކާސްޓިްނގ   ނިންމުމަށްޓަކައި

 .  ދެވިދާނެއެެވ ފަރާތަކަށް ބަލަހައްޓަާވ
103 

)އިޞްލާޙުެގ 
101) 

ޑުެގ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކުެގ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަްނާވނެއެެވ. ބޯ
ބޯޑު  ޔައުމިއްޔާަގއި  އެ  ދެމެދުއަދި  ޖަލްސާ  ދެ  ޤަރާރު   ެގ   ސަރކިއުލަރ 

ފާސްކުރެިވފައިާވަނމަ، އެކަންކަމާއި، އެ ޤަރާރުތަކާއި ުގޅިެގން ލިޔުމުން ފޮުނާވފައިާވ  
އެކަށީެގންާވ  ،  ާވހަކަތަކާއި  ކަންކަން  ދިޔަ  ހިނާގ  ޖަލްސާަގއި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ 

 ރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުންތަފްޞީލާއެކު ބަޔާންކުރަްނާވެނއެެވ. އެ ޔައުމިއްޔާ ޞައްޙަާވނީ ޑި
ކުންފުނީެގ   އަދި  ފަރާތް  ބެލެހެއްޓި  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާއެއްެގ  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު 

 ސެކްރެޓަރީ ސޮއި ކުރުމުންެނެވ. 

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާތަކުެގ  ހުރިހާ  ކޮމިޓީތަކުެގ  ބޯޑު  އަދި  ބޯޑުެގ
 އެ  އަދި.  ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ  ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔުމުން

 ޤަރާރު  ސަރކިއުލަރ  ދުދެމެ   ޖަލްސާ  ދެ  ބޯޑުެގ  ޔައުމިއްޔާަގއި
  ގުޅިެގން   ޤަރާރުތަކާއި  އެ   ،އެކަންކަމާއި  ،ފާސްކުރެިވފައިާވަނމަ

  ޖަލްސާަގއި  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ،ާވހަކަތަކާއި   ފޮުނާވފައިާވ  ލިޔުމުން
 ތަފްޞީލާއެކު  އެކަށީެގްނާވ  ކަންކަން  ދިޔަ  ހިނާގ

  ޞައްޙަާވނީ  ޔައުމިއްޔާތައް  އެ.  ބަޔާންކުރަންާވެނއެެވ
 ،ބައްދަލުވުމެއްނަމަ   ކޮމިޓީ  ުނަވތަ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުްނެގ

  ރިޔާސަތު   ޖަލްސާއެއްެގ  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއިން
  ކުރިން  ޖަލްސާެގ  ބޭއްޭވ  ދެން  ުނަވތަ  ފަރާތް  ބެލެހެއްޓި

  ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެއްެވސް  މަޤާމުން  ޗެއަރޕަރސަން
  އެހެން   ބައިވެރިިވ  ޖަލްސާގައި   ކުރީ  ،ަވކިެވފައިާވނަމަ 

 ކުންފުީނެގ  އަދި  ޑިރެކްޓަރަކު  ތެރެއިން  ެގޑިރެކްޓަރުން 
 . ކުރުމުންެނެވ ސޮއި ސެކްރެޓަރީ

ެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި  ތަކުބޯޑުެގ ުނަވތަ ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާ
ބޯޑު  ކުރިން  ސޮއިކުރުމުެގ  ޔައުމިއްޔާަގއި  ފަރާތް 

ަވކިާވ   މަޤާމުން  ފަދަ    ،ލަތްތަކުގައި ޙާޑިރެކްޓަރެއްެގ  އެ 
ސޮއިކުރު    އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ    ަގއިމުޔައުމިއްޔާތަކުަގއި 

 އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި ބަޔާންކުރުމަށް 

104.1 
)އިޞްލާޙުެގ 

102.1) 

 ކޮމިޓީެގ ނަން ބަދަލުކުރެިވފައިުވމުން އިޞްލާޙުކުރެިވފައި.  ކޮމިޓީ ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ ނޮމިނޭޝަން



104.2 
)އިޞްލާޙުެގ 

102.2) 

 ކޮމިޓީެގ ނަން ބަދަލުކުރެިވފައިުވމުން އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި.  ކޮމިޓީ  ަގަވރނަްނސް ރޭޓްކޯޕަ ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ 
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103) 

އޮތޯރިޓީެގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކޯޑުގައި    ކެޕިޓަލް  ޤަަވރނަްނސް  ކޯޕޮރޭޓް 
އެ   ބަޔާންކުރާފަދައިން އުފައްދާފައިާވ ކޮމިޓީތައް އެކުލަާވލައި، މަސައްކަތްކުރަންާވނީ 

ކޯޕޮރޭޓް   މިމާއްދާަގއި މިހެން އޮތްަނމަެވސް،  ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރާޮގތުެގ މަތިންނެެވ.  
ބަޔާންކުރާ ކޯޑުަގއި  ޒިްނމާތަކުެގ   ޤަަވރނަްނސް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކޮމިޓީތަކުެގ 

އެކޮމިޓީތަކާއި  މަޤްޞަދުަގއި  ކުރުމުެގ  ހަރުދަނާ  ހިްނުގން  ކުންފުނީެގ  އިތުރުްނ،  
މަސްއޫލި ކުއިތުރު  ހަާވލުކުރުމަށް  ޒިްނމާތައް  ބޯޑަށް އްޔަތުތަކާއި  ންފުީނެގ 

 ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިްނމާތައް ހަާވލު ކުރެިވދާެނއެެވ. 
އުފައްދާ   ބޯޑުން އެނޫން  ބޯޑުން  ކުރަންާވނީ  މަސައްކަތް  އެކުލަާވލައި  ކޮމިޓީތައް 

 .ކަނޑައަޅުއްާވ އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށެެވ

  އުފައްދާފައިާވ  ފަދައިންބަޔާންކުރާ  ކޯޑުަގއި  ަގވަރަނންސް  ކޯޕަރޭޓް
 ކޯޑުަގއި  އެ  މަސައްކަތްކުރަންާވނީ  ،އެކުލަާވލައި  ކޮމިޓީތައް

  ،އޮތްނަމަެވސް މިހެން މިމާއްދާަގއި . މަތިންެނެވ ބަޔާންކުރާޮގތުެގ
  ކޮމިޓީތަކުގެ   ބަޔާންކުރާ  ކޯޑުަގއި  ަގވަރަނންސް  ކޯޕޮރޭޓް

 ހިންުގން  ކުންފުީނެގ  ،އިތުރުން  ޒިންމާތަކުެގ  ތަކާއިމަސްޢޫލިއްޔަތު
  އިތުރު   އެކޮމިޓީތަކާއި  މަޤްޞަދުގައި   ކުރުމުެގ  ހަރުދަނާ

  ބޯޑަށް   ކުންފުީނެގ  ޙަާވލުކުރުމަށް  ޒިްނމާތައް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި
  ޒިންމާތައް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި  އިތުރު  އެފަދަ  ،ފެނިއްޖެނަމަ

  ކޮމިޓީތައް   އެނޫން  އުފައްދާ  ންބޯޑު.   ކުރެވިދާނެއެެވ  ޙަާވލު
  ކަނޑައަޅުއްވާ   ބޯޑުން  ކުރަްނާވނީ   މަސައްކަތް  އެކުލަާވލައި

 . އެއްޮގތަށެެވ  އުޞޫލުތަކާއި

 މާނަކުރެުވނު ލަފްޒުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙު ކުރެިވފައި. 
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105) 

 މިފަދައިން.  ސާދާރެެވހިއް  މެޖޯރިޓީ  ކުރާނީ  ަވކި   ،ޢައްޔަންކޮށް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ 
  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ،ޑިރެކްޓަރު  މެޭނޖިންގ   އައްޔަނުކުރާ  ހިއްސާދާރު  މެޖޯރިޓީ

 ހަާވލު  އެމަޤާމު  ރަސްމީކޮށް  ޖަލްސާއެއްަގއި  ބޭއްޭވ  އަަވހަށް  އެްނމެ  ދެން
  ސަރުކާރުގެ   ،ޙިއްޞާ  ޙިއްޞާދާރުންެގ  އާންމު   ކުންފުީނގައިާވ.  ކުރަންާވނެއެެވ
  މެމްބަރުންެގ  ބޯޑު    ހޮާވނީ  ޑިރެކްޓަރ  މެޭނޖިންގ   ތުރުެވއްޖެނަމައި  ޙިއްޞާއަށްވުރެ 

 . އަޢުލަބިއްޔަތުންެނެވ

 މެޖޯރިޓީ  ކުރާނީ  ަވކި  ،ޢައްޔަންކޮށް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ 
  އައްޔަނުކުރާ  ޙިއްޞާދާރު  މެޖޯރިޓީ  މިފަދައިން.  ޙިއްޞާދާރެެވ
 އެްނމެ  ދެން  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނގެ   ،ޑިރެކްޓަރު   މެނޭޖިންގ 

  ޙަާވލު   އެމަޤާމު  ރަސްމީކޮށް  ޖަލްސާއެއްގައި  ބޭއްޭވ  ހަށްއަަވ
 ،ޙިއްޞާ   ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ޢާްނމު  ކުންފުީނގައިާވ.  ކުރަންާވނެއެެވ
  މެނޭޖިްނގ   އިތުރުވެއްޖެަނމަ  ޙިއްޞާއަށްުވރެ  ސަރުކާރުެގ
 . އަޣްލަބިއްޔަތުންެނެވ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑު ހޮާވނީ ޑިރެކްޓަރ

ހިއްސާ ލަފްޒަކީ  މި  ނިސްބަތްކޮށް "މެމްބަރު"  ދާރުްނނަށް 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް   ލަފްޒެއްކަމުަގއިާވތީ،  ކުރެިވފައިާވ  މާނަ 
ތަންތަްނ   ކުރެިވފައިާވ  ބޭނުން  ލަފްޒު  މި  ނިސްބަތްކޮށް 

 އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 
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  މެނޭޖިންގ.   ދެވިދާެނއެެވ  އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން  އޭާނެގ  ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ 
 ޗެއަރމަްނއަށް  އެކަން  ލިއުމުން  އިސްތިޢުފާދެޭވނީ   މަޤާމުން  އޭނާެގ  ކްޓަރއަށްޑިރެ

  އޭނާގެ  ޑިރެކްޓަރ  މެޭނޖިްނގ   މިޮގތުން.   ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެެވ  ބޯޑަށް  އެޑްރެސްކޮށް
 އެންމެ  ީވ  ދިނުމުން  ނޯޓިސް  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ދިުނމަށް  އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން
  ޑިރެކްޓަރގެ   މެނޭޖިންގ   ފަދައިން  މިޤަވައިދުަގއިާވ  ގައިތެރޭ   ފުރުސަތެއްެގ  އަަވސް
 . އައްޔަންކުރަްނާވނެއެެވ މީހަކު މަޤާމަށް

 އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން  އޭާނގެ   ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ 
  މަޤާމުން   އޭނާެގ  ޑިރެކްޓަރއަށް  މެނޭޖިންގ .  ދެިވދާެނއެެވ
  ޗެއަރޕަރސަްނއަށް   އެކަން   ލިއުމުން  ފާދެޭވނީއިސްތިޢު
  މެޭނޖިންގ  މިޮގތުން.  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެެވ  ބޯޑަށް  ކޮށްއެޑްރެސް
 ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ދިނުމަށް  ފާއިސްތިޢު  މަޤާމުން  އޭާނެގ  ޑިރެކްޓަރ

  ފުރުޞަތެއްގެ   އަަވސް  އެންމެ   ީވ  ދިުނމުން  ނޯޓިސް  ބޯޑަށް

ކޮށް 'ޗެއަރޕަރސަން'   ބޭނުން  ލަފްޒު  މާނަކުރެިވފައިާވ 
 އިބާރާތް އިސްލާޚް ކުރެިވފައި. 



  ޑިރެކްޓަރގެ   މެނޭޖިންގ   ފަދައިން  މިަގާވއިދުަގއިާވ  ތެރޭަގއި
 . ާވެނއެެވޢައްޔަންކުރަން  މީހަކު މަޤާމަށް

އަދި  112
113 

)އިޞްލާޙުެގ 
110) 
 
 
 
 

 
 ؛ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެެނނީ ސެކްރެޓަރީެގ ކުންފުނީެގ .112

ޤާނޫނުތަކާއި   ކުންފުނި 112.1 އެކުލާާވލެިވފައިާވ  ހިންުގމާބެހޭޮގތުން 
ާވއިދުތަކާ އެއްޮގތަށް ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ  ޤަ

އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުމަށް ކުންފުނީެގ މެނޭޖްމަންޓަށާއި، ބޯޑަށް 
 ދުދިުނން. ހަނދާންކޮށްދީ އިރުޝާ 

 
އެއްޮގތަށް   112.2 ޤާނޫނުތަކާއި،  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  ކުންފުނިން 

އިާވ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެިވ  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ކުރެިވފަ 
އަހަރަކު   ކޮންމެ  ފާހަަގކޮށް ބަލައި،  ަވކިަވކިން  ކަންތައްތައް  ހުރި 

ސެކްރެޓަރީ އެރެކޯޑް  ކުްނފުނީެގ  ، އެކަމާ ބެހޭ ރެކޯޑެއް ތައްޔާރުކޮށް
ބެލެހެއްޓުން. އަދި ނުކުރެިވ ހުރި ކަންކަން ނުކުރެިވ ހުރި ސަބަބު 

 ސުާވލުކޮށް އޮޅުން ފިލުުވން.ރެކޯޑުަގއި ހިމެނުމަށްޓަކައި ބޯޑާ 
 

އެއްޮގތަށް   112.3 އިރުޝާދާ  ބޯޑުްނދޭ  ހިްނގުމާބެހޭޮގތުން  ކުންފުނި 
ތަށް ޢަމަލު  މެނޭޖްމަންޓުން ޢަމަލު ކުރަމުންެގންދާޮގތުެގ ުނަވތަ އެޮގ

ނުކުރެޭވ ކަމެއްާވނަމަ އެކަމުެގ ރެކޯޑްތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެރެކޯޑް  
މަޢުލޫ އެކަންކަމާބެހޭ  އަދި  އަންަގމުްނ  ބަލަހައްޓައި   ބޯޑަށް  މާތު 

 ެގްނދިއުން.  
 
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްެގ ހައިސިއްޔަތުްނ އަމަލުކުރަްނޖެހޭ އެންމެހާ  112.4

އަދާކު  ދަށުން  ޤަވާއިދުތަކުެގ  އެްނމެހާ ޤާނޫާނއި  ރަންޖެހޭ 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން 

  މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ   ޢާންމު  ސެކްރެޓަރީެގ  ކުންފުނީެގ.  110
 ؛ނީހިމެނެ ތެރޭަގއި

 އެކުލާާވލެިވފައިާވ  ހިންގުމާބެހޭޮގތުން   ކުންފުނ110.1ި
 ކުންފުނިން  އެއްޮގތަށް   ަގވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި
  އެންމެހާ   ކުރަންޖެހޭ   ށްޓަކައިޢަމަލުކުރުމަ

  ، މެޭނޖްމަންޓަށާއި  ކުންފުީނެގ  ކަންތައްތައްކުރުމަށް
 . އިރުޝާދުދިނުން  ހަނދާންކޮށްދީ ބޯޑަށް

 އެއްޮގތަށް  ،ޤާނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނިނ110.2ް
 ކުރެިވފައިާވ  ކުންފުނިން   ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

  ަވކިަވކިން   ތައްކަންތައް  ހުރި  ނުކުރެިވ  ކަންތައްތަކާއި
  ރެކޯޑެއް   ބެހޭ  އެކަމާ   އަހަރަކު  ކޮންމެ  ،ބަލައި   ފާހަަގކޮށް

  އެރެކޯޑް  ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުީނެގ  ،ތައްޔާރުކޮށް 
  ނުކުރެިވ  ކަްނކަން  ހުރި  ނުކުރެިވ  އަދި.  ބެލެހެއްޓުން

 ބޯޑާ  ހިމެުނމަށްޓަކައި  ރެކޯޑުަގއި  ސަބަބު  ހުރި
 .ފިލުުވން އޮޅުން ސުާވލުކޮށް

  އިރުޝާދާ  ބޯޑުްނދޭ  ހިންގުމާބެހޭޮގތުން  ކުންފުނ110.3ި
  ކުރަމުންެގްނދާޮގތުގެ   ޢަމަލު  މެޭނޖްމަންޓުން  އެއްޮގތަށް

  އެކަމުގެ   ކަމެއްާވނަމަ  ނުކުރެޭވ  ޢަމަލު  އެޮގތަށް  ނުަވތަ
  އަދި    ބަލަހައްޓައި  އެރެކޯޑް  ،ތައްޔާރުކޮށް  ރެކޯޑްތައް

  އަންަގމުން   ބޯޑަށް   މަޢުލޫމާތު  އެކަންކަމާބެހޭ
 . ެގްނދިއުން

  ޖަލްސާތަކާއި  ހުރިހާ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  110.4
  ޖަލްސާތަކާއި   ކޮމިޓީތަކުގެ   ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ

ަވނަ މާއްދާ އެއް މާއްދާއެއްެގ ޮގތުގައި    113އަދި    112
މަސްހިމަނާ،   އެއް  ލިއްޔަޢޫސެކްރެޓަރީެގ  ތުތައް 

ހިމަނާ، ބައެއް    މާއްދާއެއްގައި  ހުރި  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 
 ކުރެިވފައި.ޙު އިސްފަސްކޮށް އިސްލާކަންކަން 

 
 



 
ކުގައި، ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔުމަށް ކުންފުނީެގ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައިާވ ފޮތްތަ .113

ލިޔަންޖެހޭނެއެެވ.   ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުީނެގ  ޔައުމިއްޔާތައް  ކުންފުނީެގ 
ނާެނ  ކުންފުނީެގ ސެކްރެޓަރީެގ ޢާންމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް އުނިކަން ނާން

ކުންފުީނެގ   ޖަލްސާތަކާއި  ހުރިހާ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  މަތިން،  ޮގތުެގ 
ޔައުމިއްޔާަގއި ޖަލްސާތަކެއްެގ  ހުރިހާ  ކުންފުނީެގ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ   
 ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކޮށް އެލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭެނއެެވ. 

 

  ޖަލްސާތަކެއްގެ   ހުރިހާ  ޙިއްޞާދާރުްނެގ  ކުންފުނީެގ
 އަދި . ބެލެހެއްޓުން  ތައްޔާރުކޮށް ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ

  ޙައިޞިއްޔަތުން  ކުންފުންޏެއްގެ   ޕަބްލިކ110.5ް
  ަގާވއިދުތަކުގެ   ޤާނޫާނއި  މެހާއެން  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ

  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް   އެްނމެހާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން
 . އަދާކުރުމެެވ

 
 

114.1 
)އިޞްލާޙުެގ 

111.1 

  ކުންފުނީެގ  ، ދަށުން  ޤަާވޢިދުތަކުެގ  ޤާނޫުނތަކާއި  ޢަމަލުކުރަމުްނދާ  ންފުނިންކު
 ،ސެކްރެޓަރީންާނއި  ކުންފުނީެގ  މެނޭޖަރުންނާއި  ، ޑިރެކްޓަރުްނނާއި   ، ޙިއްޞާދާރުންާނއި

 ؛ރަޖިސްޓްރީތައް  އޮޑިޓަރުްނެގ

  ، ދަށުން  ަގވާއިދުތަކުެގ  ޤާޫނނުތަކާއި   ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކުންފުނިން
  ކުންފުީނެގ  ،ޑިރެކްޓަރުންނާއި   ،ޙިއްޞާދާރުންާނއި  ކުންފުނީެގ

 ؛ރަޖިސްޓްރީތައް  އޮޑިޓަރުންެގ ،ސެކްރެޓަރީންނާއި 

ކުންފުނިްނ    ކުންފުނީެގ އެކި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުމުަގއި
ބަޔާ ަގވާއިދުަގއި  ހިންާގ  ޮގތް    ންކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާ 

 އިޞްލާޙުކުރެިވފައި 
115 

)އިޞްލާޙުެގ 
112) 

 ހަމަޖައްސަން   ބޯޑުން  ބެލެހެއްޓޭނެޮގތް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ސިއްކަ  ކުންފުނީެގ
  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ހަމައެކަނި  ކުރެޭވނީ  ބޭނުން   ސިއްކަ  ކުންފުީނެގ.   ޖެހޭެނއެެވ

 ކޮމިޓީއަކުން  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ާވހުއްދަދީފައި  އެކަމަށް   ބޯޑުން  ުނަވތަ  ހުއްދަލިބިެގން
 ފަރާތެއް   ސޮއިކުރާނެ  ލިޔުމެއްގައި  ޖަހާފައިާވ  ސިއްކަ  ކުންފުނީެގ.  ެވލިބިެގންނެ   ހުއްދަ
 ،ލިޔުމެއްގައި   ކޮްނމެ  ޖަހަންޖެހޭ  ސިއްކަ  އަދި.  ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ  ބޯޑަށް

 ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުީނެގ  އެކަމަށްޓަކައި  ުނަވތަ   ސެކްރެޓަރީ  ޑިރެކްޓަރަކާއި 
 .    ކުރަންޖެހޭެނއެެވ ސޮއި ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ

  ބޯޑުން  ބެލެހެއްޓޭެނޮގތް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ސިއްކަ  ކުންފުނީެގ
  ކުރެޭވނީ   ބޭނުން  ސިއްކަ  ކުންފުނީެގ.  ޖެހޭެނއެެވ  ހަމަޖައްސަން

  ކުންފުީނެގ.  ހުއްދަލިބިެގްނނެެވ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުްނެގ  ކަނިހަމައެ
  ފަރާތްތައް  ސޮއިކުރާނެ  ލިޔެކިޔުންތަކުްނަގއި   ާވޖަހާފައި  ސިއްކަ
 . ކަނޑައަޅަންާވނެއެެވ ބޯޑުން

ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރާ    ކުންފުނީެގ ސިއްކަ ބެލެހެއްޓުމުގައި
 އިޞްލާޙުކުރެިވފައި   ޮގތް ހިންާގ ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކުރުމަށް

122 
)އިޞްލާޙުެގ 

119) 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ންނަްނާވނީހު   ލިޔެކިޔުންތައް  ބެހޭ   ފައިސާއާއި  ކުންފުނީެގ
  އެކައުންޓިންގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި.  ޮގތަށެެވ  ފެތޭ  މިންަގޑުތަކަށް

  ކޮށްފައިވާ   ބަޔާން  ތިރީގައި.  ފެތޭޮގތަށެެވ  އަށް  ފުރިހަމަ  ސްޑޭންޑަރޑްއަށް
  ޤަާވޢިދުން   އެކަން  ،ތައްޔާރުކޮށް  ތްތައްފޮ  ހިސާބު  ކުންފުނީެގ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުެގ

 . ޖެހޭނެއެެވ ހަމަޖައްސަން ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންެގ ކުންފުީނެގ ،ޮގތް  ޓޭނެބެލެހެއް

  ޤާޫނނުތަކުަގއި  ބެހޭ  ކަމާ  ލާޒިމްާވ  އަމަލުކުރަން  ކުންފުނިން
  ކުންފުނީގެ   މިންަގނޑަށް  ކުރުމުެގ  ހިސާބު  ބަޔާންކުރާ

.  ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ  ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ހިސާބުތަކާއި
  އަދި  ސާފު  ކަންތައްތަކުެގ  ކޮށްފައިާވ  ބަޔާން  ތިރީގައި  މިޮގތުން
 .ހައްޓަްނާވެނއެެވބަލަ ރެކޯޑް ފުރިހަމަ

ކު  ކުރުމަށް ޢިބާރާތް  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ޮގތް    ރެިވފައިާވ 
 އިޞްލާޙުކުރެިވފައި 
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127) 

 ހިސާބުތައް   އަހަރުެގ  މާލީ  ހިނގަމުްނދާ  ، ޖަލްސާއެއްަގއި  ޢާންމު  އަހަރީ  ކޮންމެ
 މިޮގތުން.  ކުރަްނާވެނއެެވ  އައްޔަނު   އޮޑިޓަރެއް  މުސްތަގިއްލު  ޓްކުރުމަށްޓަކައިއޯޑި

 ޢާންމު   އަހަރީ  އެއަހަރެއްެގ  ާވނީ  ފުރިހަމަ  މަސްޢޫލިއްޔަތު   އޯޑިޓަރުެގ  އައްޔަނުކުރާ
 އެކްސްޓަރނަލް.  ފަހުަގއެެވ  ޖަާވބުދާރީުވމަށް  ހިސާބުތަކަށް  މާލީ  ޖަލްސާގައި
 . ދުަވހުއެެވ އަހަރު 3 ިގަނެވެގން ނުކެނޑި ދުމެ އޮޑިޓްކުރެޭވނީ އޮޑިޓަރއަށް

 އަހަރުެގ  މާލީ  ހިނގަމުންދާ  ،ޖަލްސާއެއްަގއި  ޢާންމު  އަހަރީ  ކޮންމެ
  އޮޑިޓަރެއް   މުސްތަޤިއްލު  ކުރުމަށްޓަކައި  އޮޑިޓް  ހިސާބުތައް
 އޮޑިޓަރުެގ  ޢައްޔަނުކުރާ  މިޮގތުން.  ކުރަްނާވެނއެެވ  ޢައްޔަނު

  ޢާންމު   އަހަރީ  ރެއްެގއެއަހަ   ާވނީ  ފުރިހަމަ  މަސްޢޫލިއްޔަތު
. ފަހުގައެެވ  ޖަާވބުދާރީުވމަށް  ސާބުތަކަށްހި  މާލީ  ޖަލްސާގައި

ޢަމަލުކު ކޯޑުގައި  ަގވަރނަންސް  ރުމަށް ކޯޕަރޭޓް 
 ކުރެިވފައި.   އިސްލާޚު އުޞޫލާ އެއްޮގތަށްކަނޑައަޅާފައިާވ 



  ނުކޮށް   ބަދަލު  ޕާޓްނަރ  އޮޑިޓް  އޮޑިޓަރއަށް  އެކްސްޓަރނަލް
  ިގނަެވެގން   ނުކެނޑި  މެދު  ކުރެޭވނީ  މަސައްކަތް  އޮޑިޓް  ކުންފުނީެގ

 . ދުަވހުއެެވ އަހަރު 5
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 ިވޔަފާރި   އޭާނެގ  ުނަވތަ  ،ނިޔާެވެގން  ޙިއްޞާދާރަކު   ދިނުމުގައި  ނޯޓިސް
  ބަދަލުކުރެިވފައިވާ   ފަރާތަކަށް  އެހެން  މިލްކުެވރިކަން  ޙިއްޞާެގ  އެ  ބަނުގރޫޓްެވެގން

 ުނަވތަ  އެފަރާތުން  އެްނުގމަށްޓަކައި  އެްނުގންތައް  ޖެހޭއަްނަގން   ކުންފުނިން  ،ނަމަ
 އެޑްރެހަށް  ދީފައިާވ  ތެރެއިން  ސަރަޙައްދުެގ  އްޖޭެގދިެވހިރާ   ަވކީލަކު  އެފަރާތުެގ
 މެދުވެރިކޮށް  ޕޯސްޓް  ސިޓީއެއް  އެޑްރެސްކޮށް  ނަމުަގއި  ފުރިހަމަ  އެމީހެއްެގ

 .   ދެުވނީއެެވ ނޯޓިސް ދޭްނާވ އެފަރާތަށް ރައްދުކުރުމުން

 ނުަވތަ  ، ނިޔާެވެގން  ޙިއްޞާދާރަކު   ދިނުމުގައި  ނޯޓިސް
 އެހެން  މިލްކުވެރިކަން  ޙިއްޞާގެ   އެ  އިފްލާސްވުމާގުޅިެގން

  އަްނަގްނޖެހޭ  ކުންފުނިން  ،ނަމަ   ބަދަލުކުރެިވފައިާވ  ފަރާތަކަށް
  އެފަރާތުެގ  ނުަވތަ  އެފަރާތުން  އެންުގމަށްޓަކައި  އެްނުގންތައް

  ދީފައިވާ   ރެއިންތެ  ދުގެ ޙައް ސަރަ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަވކީލަކު
  ސިޓީއެއް  އެޑްރެސްކޮށް  ނަމުަގއި   ފުރިހަމަ  އެމީހެއްެގ  އެޑްރެހަށް
  ނޯޓިސް  ދޭްނާވ  އެފަރާތަށް  ރައްދުކުރުމުން  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯސްޓް

 .   ދެުވނީއެެވ

"ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒުެގ ބަދަލުަގއި "އިފްލާސްކުރުން"  
 ބޭނުން ކުރެިވފައި. 
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135) 

  ބަޔާްނެވފައިވާ   ތިރީަގއި  އެްނުގން  އަްނާގ  ޙާޟިރުުވމަށް  ޖަލްސާތަކަށް  ޢާންމު
 ؛މިޮގތުން. ފޮނުަވންާވނެއެެވ ފަރާތްތަކަށް

 ތިރީަގއި  އެްނުގން  އަންާގ  ބައިވެރިުވމަށް  ޖަލްސާގައި  ޢާންމު
 ؛މިޮގތުން . ފޮުނަވްނާވެނއެެވ ފަރާތްތަކަށް ބަޔާްނެވފައިާވ

ެގނެޭވ ބަ   27 މާއްދާއަށް  ުގޅިެގން  ަވނަ  ޖަލްސާަގއި  ދަލާ 
"ޖަލްސާަގއި   ތަންތަން  ހުރި  ފަދައިން  މި  "ހާޟިރުުވން" 

 ކުރެިވފައި.ބައިވެރިުވން" މި ފަދައިން ބަދަލު 
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135.1) 

  ގުޅިެގން   ވުމާ  ބަނުގރޫޓް  ޙިއްޞާދާރަކު  އަދި   ޙިއްޞާދާރުން  ހުރިހާ  ކުންފުނީެގ
 ޤާނޫނީ  އެމީހެއްެގ  ނުަވތަ  މީހާ  ާވލުެވފައިާވހަ  ބެލެހެއްޓުމާއި  މުދާ  އެފަރާތެއްެގ

 ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  ލިބިފައިާވ  އެފަރާތަށް  ބާރުެވރިކަން   ޙިއްޞާެގ  ަވކީލެއްެގޮގތުން
 ނޯޓިސް   މަތިން  ޮގތުެގ  މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  135.3  ދުެގޤަާވޢި   މި  ފޮނުވުމުަގއި
 . ދެިވދާެނއެެވ

  އިފްލާސް   ޙިއްޞާދާރަކު  އަދި  ޙިއްޞާދާރުން  ހުރިހާ  ކުންފުނީެގ
  ޙަާވލުެވފައިާވ  ބެލެހެއްޓުމާއި  މުދާ  އެފަރާތެއްެގ  ުގޅިެގން  ވުމާ
  ޙިއްޞާގެ   ަވކީލެއްެގޮގތުން  ޤާނޫނީ  އެމީހެއްެގ  ނުަވތަ  މީހާ

  ފޮނުުވމުަގއި  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  ލިބިފައިާވ  އެފަރާތަށް  ބާރުެވރިކަން
  ނޯޓިސް  މަތިން  ޮގތުެގ  މާއްދާަގއިވާ   ަވނަ  132.3  ަގވާއިދުެގ  މި

 . ދާެނއެެވދެވި 

"ބަނގުރޫޓުުވން" މި ލަފްޒުެގ ބަދަލުަގއި "އިފްލާސްކުރުން"  
 ބޭނުން ކުރެިވފައި. 

 

 

 

 



  ޖަލްސާގައި ވޯޓްދިނުން 

އަށްވުރެ މަދުނޫން    10މަވެސް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ % ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ވޯޓް ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ނަ  45ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  
 . ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްގެ ނިސްބަތުން، ޯޕލް ވޯޓްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އަދަދެއް ތަމްޞީލްކުރާ މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ، މެމްބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ކޮންމެ

 
 . މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެވަނަ  46ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  

 
ކަށްވެސް އޭނާ ގަނެފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެމްބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓުދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެމްބަރަ  47ޤަވާޢިދުގެ  ކުންފުނީގެ ހިންގާ  

 .ގެ ގޮތުން ޯޕލް ވޯޓެއް ދެވިދާނެއެވެ
 

ގުނީ، އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭގޮތަށް ކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަލްސާ އެއްގައި ވޯޓަށް އެހުމުން، ދެފަރާތުގެ ވޯޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، އެ ވޯޓް ނެ   60ޢިދުގެ  ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާ 
  .ޓާ ފަރާތަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްދޭ އުޞޫލުންކަމަށް ވިޔަސް އެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައް

 
ސަތު  އްގެ ރިޔާތީން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ ޖަލްސާއެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ  61ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  

 .ބަލަހައްޓާ ފަރާތެވެ
 

އި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާހާހިނދަކު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްސަ ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން އެހެން ގޮތަކަށް ހިންޤާ ޤަވާއިދުގަ  62ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  
އްޖެނަމައެވެ. ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްސަ ޤަރާރު އިއްތިފާޤުން  ލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މެމްބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޖަ

ޔާގައި   ނުވަތަ ވަކި އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބިގެން ފާސްނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކޮށް، އެކަން ޔައުމިއްނުވަތަ ވަކި އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެ ޤަރާރު އަޢުލަބިއްޔަތު
  .ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެވެ ކާލިޔުމުން، އެ ޤަރާރަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ޢަދަދު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ޤަރާރަ 

 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގެ ނަތީޖާ ގުނޭނީ ޖަލްސާއަށް ލޮގިންކޮށް ވޯޓު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޖަލްސާގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަހިވޯޓު ސިސްޓަމްގައި ވޯޓު 

  . ކުރެވޭނެއެވެވޯޓު ނުދެއްވާ ފަރާތްތައް ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމުގައި ނުވަތަ "އެބްސްޓެއިންޑް" ކަމުގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ރިކޯޑު

  



 


