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މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިސްލާޙް އިސްލާޙް ހުށަހަޅާ ސަބަބު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

  އިސްލާޙް ހުށަހަޅާ މާއްދާ

ދަށް ގެނޭވޭ ބައެއް ޢިހިންގާ ޤަވާ
ގުޅިގެން ބައެއް އައު ތަކާ ޙުއިސްލާ

  ބަސްތައް މާނަކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް

  ނަންބަރު އިތުރުކުރުމަްށ؛ 2މިބައިގެ ދަށަށް 
  

. "ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު"20
މާނަކޮށްދެނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް

ލިއްޔަތުކުރުމުގެ މަސްޢޫޑިރެކްޓަރުން އައްޔަނުކުރުމާއި ނޮމިނޭޓް 
.   އެވަގުތަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ

" ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ،. "މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ21
ޓަރސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކް

.   ގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރާ ޑިރެކްޓަރަށެވެ
ީ،މާނަކޮށްފައިވަނގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ފް އެީޗ" .22

.  69.1ދުގެ ޢިމިޤަވާ  ގައި ތަފްޞީލްދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ

ޒުތަކަށް (ހ) މިޤަވާޢިދުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ލަފް
. ދެވިގެންވަނީ، އެ ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަ އެވެ
ޮތުން، ގއެއީ މިޤަވާޢިދުގައި، އެ ލަފްޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

.  އެހެން  ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާ ނަމައެވެ

 . މާނަކުރުނ2ް

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 
 ކުރުންހްދު އިސްލާޢިޤަވާ

(ހ) ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު އަހަރީ ޢާންމު

.  ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

ޔަ ) ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހަންވާނީ ހަމައެކަނި ފާއިތުވެދި(ށ
 .  އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާއިންނެވެ

(ނ) ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ 
ާ ފައިސާގެ ޢަދަދަށް ޙިއްޞާ އިޝޫކުރުން ނުވަތަ ޚިޔާރުކުރ

ގޮތެއް ނުވަތަ ފައިދާގެ ޢަދަދަށް އެސެޓެއް ދިނުމަށް 
.ޑިރެކ   ްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

"ޙިއްޞާ" މި ބައިގެ ދަށުން   -
  އިތުރުކުރުމަށް 8.1މާއްދާ 
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ުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މި މާއްދާ އިތ
 ކުރުންޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ

  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް؛ 13
  
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  12މި ޤަވާއިދުގެ ހ) (

ްވެސް އެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށލަތު ފިޔަވައި، ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ވޭ ގުޅޭގޮތުން ދެ އިމެންބަރަކަށް މިލްކުވެގެންވާ ޙިއްޞާއާ

 ފުރަތަމަ ސެޓްފިކެޓް، އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި،
.  ކުންފުނިން ދޭންވާނެއެވެ

ިޓް ިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީގައި ޑިޕޮޒ(ށ) މޯލްޑިވްސް ސެކ .12
ކަށް ކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާތަކަށް ކުންފުނިން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ
. ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ  ނުޖެހޭނެއެވެ
 ރަޖިސްޓަރީ ގައި ޙިއްޞާ އެމީހެއްގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައި
ތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އެޙިއްޞާގެ މިލްކުރެވި ފަރާ

 .   ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
ހ) ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކަށް (. 13

މިލްކުވެގެންވާ ޙިއްސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ފުރަތަމަ 
ން ސެޓްފިކެޓް، އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި، ކުންފުނި

.  ދޭންވަނެއެވެ

. ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް 13
 ދިނުން

ކަންކަން އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭވުމުގެ އިދާރީ 
ާއްދާއަށް އަކުރެއް ފަސޭހަކުރުމަށް މިމ

  އިތުރުކުރުން
  
 

  މިމާއްދާގެ ދަށަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް؛
  

ަލްސާއަށް ހާޟިރުވާ މެމްބަރުން އަދި ޕްރޮކްސީ . ޖ6(ށ) 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު

 ށ) ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މެމްބަރުންނަށް ދެވޭ(
އަންނަނިވި ކަންކަން އެނގެން އޮންނަން ނޯޓިސްގައި 

.   ވާނެއެވެ
  ޖަލްާސ ބޭއްވޭ ދުވަސް .1
  ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަން .2
  ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ވަގުތު .3
  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .4
މެމްބަރުގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް . 5

 ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަން ކުރެވިދާނެކަން

 14. ޢާންމު ޖަލްސާއަށް 38
 ުގެ ނޯޓިސް ދިނުންދުވަހ

ުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މި މާއްދާ އިތ
  ކުރުންޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ

 

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް (
ެނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ދެވ
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ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް (
ަމަ، އެ ދެވެނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށްވާނ
ނޯޓިސްއާއެކު އަހަރު ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި، 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް 

ނޯޓިސްއާއެކު އަހަރު ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި، 
.  އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ

އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން 
ފަސޭހަކުރުމަށް ޕްރޮކްސީ 

 ްޓްރޭޝަން މުއްދަތު އިތުރުކުރުންރެޖިސ

ފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ނުވަތަ ށ) ކުން(
ޚާއްޞަގޮތުންކުރާ ޢާންމު  ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރަކަށް 
ަ، ޙާޟިރުވެވެން ނެތިގެން، ޕްރޮކްސީއެއް ޢައްޔަން ކުރާނަމ

) 48އެކަން، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ   ގަޑިއިރު (ސާޅީސް އަށެއް
ު ރެވުނކުރިން، ކުންފުންޏަށް އަންގައި، ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކު
ިޔުން، ޕްރޮކްސީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވުނު ލ

 ކުންފުންޏަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

ށ) ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ނުވަތަ (
ޚާއްޞަގޮތުންކުރާ ޢާންމު  ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރަކަށް 
ަ، ޙާޟިރުވެވެން ނެތިގެން، ޕްރޮކްސީއެއް ޢައްޔަން ކުރާނަމ

) ގަޑިއިރު  24ަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އެކަން، ޖ (ސައުވީސް
ރެވުނު ކުރިން، ކުންފުންޏަށް އަންގައި، ބަދަލުގަިއ ޢައްޔަންކު
ިޔުން، ޕްރޮކްސީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވުނު ލ

.  ކުންފުންޏަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

. ޕްރޮކްސީ 44
 ޢައްޔަންކުރުން

ހިންގާ މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް 
  ކުރުންޙްދު އިސްލާާޢިޤަވާ
  

 ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުމުގައި މަކަރު ހެދުމާއި
އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަން 

ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފަދަ ކަންކަން 
 މަދުކުރުމަށް

  މިމާއްދާއަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް؛
  
ރ) ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރުމުގައި، ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައްޔަން (

ކުރެވޭ މީހަކަށް އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 
އެމީހަކު ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ވަކި ލިޔުމެއް 

. މިގޮތުން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެ  ދޭންވާނެއެވެ
ިރުވާ މީހަކަށް، އަތް ޕްރޮކްސީއެއްގެގޮތުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟ

އުފުލައިގެން ވޯޓުދޭ ނަމަ، އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ 
ޕްރޮކްސީއަކަށް އެއް ވޯޓު އަދި ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓުދޭ 
ނަމަ، އެމީހަކު ތަމްސީލު ކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ 

ްޔަން ރ) ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރުމުގައި، ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައ(
ަކުވެސް ކުރެވޭ މީހަކަށް އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މެންބަރ
މެއް އެމީހަކު ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ވަކި ލިޔު

. މިގޮތުން ގިނަ މެންބަ ރުންތަކެއްގެ ދޭންވާނެއެވެ
ތް އަ، ޕްރޮކްސީއެއްގެގޮތުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާ މީހަކަށް
މެ އުފުލައިގެން ވޯޓުދޭ ނަމަ، އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ކޮން

ޓުދޭ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެއް ވޯޓު އަދި ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ޯވ
ިފައިވާ ނަމަ، އެމީހަކު ތަމްޞީލު ކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބ

ށް ކަށް އެއް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަކޮންމެ ޙިއްޞާއަ
.   ލިބިގެންވެއެވެ
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ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް 
.ލިބިގެން   ވެއެވެ

ެ ޢަމަލެއް ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަނުކުރުމުގައި މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުމުގ
ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ޕްރޮކްސީއެއް 
. އަދި މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުމުގެ ޢ ަމަލު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ

ކަތްކުރި ކުރުމަށް މަސައް ހިންގި ފަރާތް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް
ިރުވާ ފަރާތަކީ ޙިއްޞާދާރެއް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ހާޟ

ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއެއް 
. ޙިއްޞާދާރެއް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައ ި ނުވެވޭނެއެވެ
ް ހާޟިރުވާ ފަރާތެއް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ޢަމަލެއ

.ަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމައްސަލަހުށަހހިންގައިފިނަމަ ކ   ެޅޭނެއެވެ
މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 

  ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން 
 

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  
ަލްސާގައި ށ) އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ިހނދަކު، ޖ(

) ވޯޓ 1ދެވޭނީ  މެމްބަރަކަށްކޮންމެ  ބައިވެރިވާ .  (އެކެއް ެވެ
(ދިހައެއް  %10ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ 

ލްގެ އިންސައްތަ) ތަމްޞީލުކުރާ މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ، ޕޯ
ޮންމެ އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ.  މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ، ކ
 މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ

.  ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ

ް ޯޓުދޭނީ އަތށ) އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަުކ، ވ(
. މިހެން ވޯޓުދޭނަމަ، ކޮންމެ  އުފުލައިގެންނެވެ

ގެ (އެކެއް) ވޯޓެވެ.  ކުންފުނީ 1މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ 
(ދިހައެއް އިންސައްތަ)  %10ރައުސްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ 

ް ވޯޓު ތަމްޞީލުކުރާ މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ، ޕޯލްގެ އުޞޫލުނ
.  މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ،  ކޮންމެ ނެގިދާނެއެވެ

 މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ
.  ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ

 . ވޯޓުދިނުނ45ް
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ް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެނ
ޖަލްސާތައް ބޭވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ފަސޭހަކުރުމުގެގޮތުން ަށްހަމަޖެއްސުމ
 މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި(ބ) 
ުއިލެކްޓްރޯނިކް / ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތައް ފަދަ، އެވަގުތަކ
ނެކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ނަގާ

   ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.އުޞޫލެއް ބޯޑުން 

. ވޯޓުދިނުން" މި 45" -
މާއްދާގެ ފަހަތަށް ބ. 

 އިތުރުކުރުމަށް

ގާ މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިން
  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ

 

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުން؛
  

 ޙާބުކުރާިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރާ ނުވަތަ އިންތި(ހ) ޑ
އި އެ ާޑިރެކްޓަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނ

ތަކާއި ދުތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުޢިޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ޤަވާ
ންޖް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭ

ންޖެހޭ ލިސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަ ،ކުންފުނި
ްލިކް އުޞޫލުތަކާއި ޕަބ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާޤަވާޢިދުތަކާއި 

ަރުންގެ ެކްޓކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރ
ޠު ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރު

.   ހަމަވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ

ެ (ހ) ބޯޑަށް ހަމަޖެއްސޭ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގ
އި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާ

ހޭ މާބެދުތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަޢިޤަވާ
ކުންފުނި  ،ފަރާތްތަކުންނާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް

ންފުނިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ލިސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކު
ެ ދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގައި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގޢިޤަވާ

ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައި
މަވާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަ

.   މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ

  . ޑިރެކްޓަރުންގެ ޝަރުތ49ު

ޑިރެކްޓަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި 
ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ 
ބަޔާންކުރުމާއި، އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރ 

 ަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރއައްޔަނުކުރާނަމަ ޢަމ
 ބަޔާންކުރުމަށް

(ރ) ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
އްޔަނުކުރި އަމަޤާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެޑިރެކްޓަރު 

އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރެއްް ބޯޑަށް  ،ޙިއްޞާދާރު
. އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރު އަ އްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ
 އްޔަނުކުރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާއަ

. އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް  އްޔަނުކުރާ އަަހަމައަށެވެ

. ޑިރެކްޓަރުން 51 -
އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި 

މިމާއްދާގެ ދަށަށް  ވަކިކުރުން
  (ރ) އިތުރުކުރުމަށް



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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ފަރާތަކީ މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ 
.   ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މި މާއްދާ 
  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ

 

  ތިރީގައި ވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ްވެސްބޯޑުގެ  ޖަލްސާއެއްގައި  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ކޮންމެ ކަމެއ
ޙާޟިރުވެތިބި ޑިރެކްޓަރުންގެ ވޯޓުގެ   ،ނިންމާނީ

.އުފުލައިގެންނެވވޯޓު ދޭނީ އަތް ެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުންނ ވޯޓު  ެ
ންގ ގޮތުން ކާސްޓިއެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ގޮތެއް ނިންމުމުގެ 

  ވޯޓެއް ޗެއާރމަނަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ  ަޖލްސާއެއްގައި  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ކޮންމެ  
ޓުގެ ނިންމާނީ، ޙާޟިރުވެތިބި ޑިރެކްޓަރުންގެ ވޯ  ކަމެއްވެސް

. ވޯޓު ފުލައިގެންނެވއަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ވޯޓު ދޭނީ އަތް އު ެ
ންގ އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކާސްޓި

  ވޯޓެއް ޗެއާރމަނަށް ދެވިދާނެއެވެ.

. ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި 57
  ކަންކަން ނިންމާނެގޮތް

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އެންމެ މީހަކަށް 
 ބިނާވެފައި އޮތުމުން ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގައި

ފަރާތަކަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކާއި ވަކި 
އެކަނި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އޮންނަ 

 ކޮންޓްރޯލް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން

  ބޯޑުގެ ކޯރަމް ތިރީގައިވާގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ރުންގެ(ހ) ބޯޑުގެ ކޯރަމް އަކީ، ކުންފުނީގެ އެގްކެޓިވް ޑިރެކްޓަ
.ޑިރެކްޓަރު 4ތެރެއިން ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރަކާއެކު  ންނެވެ

ިވް (ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ކުންފުނިގެ އެގްޒެކެޓ
ަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މީހަކާއި ބޯޑ

ާއެކު، ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޙާބްކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރަކޢާންމު 
ްސާއަށް ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތު އެ ޖަލ

. ބޯޑަށް  ފައިވާ ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޙާބްކޮށްހާޞިރުވުމުންނެވެ
ނުވުމުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކު ހާޞިރު

ުގެ ދެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެގެން ވިދިވިދިގެން ބޯޑ
ގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

ހަމަާވ  ޢަދަދުޤާނޫނީ  ާާއެކު ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވހުއްދައަކ
ރު ޖަލްސާއެކޭ އެއްފަދައިން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާ

  ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

. ބޯޑުގެ ޖަލްސާގެ 58
  ޤާނޫނީ ޢަދަދު

(ހ) އުނިކުރުމުން، އެހާލަތު  58
މުސްތަޤްބަލުގައި މެދުވެރިނުވާނެތީ، މި 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7(ށ) ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެއްޖެނަމަ،   މިމާއްދާ އުނިކުރުމަށް
މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅޭ ދުވަހަކަށް އެޖަލްސާ 



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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މި ާނައެއް ނުފެންނާތީ މާއްދާ އޮތުމުގެ މ
 ުށަހަޅަންހ އުނިކުރުމަށްމާއްދާ 

. އެޖަލްސާއަށްވެސް ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ
ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ 

ޖަލްސާއަށް ހާޞިރުވެތިބި ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު  ހުއްދައާއެކު، އެ
 .   އެޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 
  ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން  

 

  ތިރީގައި ވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ުގައާއި (ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ފަހަރ
ރުގައާއި އަދި ކޮންމެެހެން ކުންފުނީގެ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ފަހަ

ަދި އވީޑިއޯ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި، 
ާ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގެ ވަޞީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސ

ްމާ ިގޮތަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ނިނމ ،ބޭއްވިދާނެއެވެ. އަދި
ފުނީގެ ކަންކަން ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނައި، ޗެއަރމަންއާއި ކުން
ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން، ޢާންމު އުޞޫލުން ބޭއްވޭ 

. އަދި   ޖަލްސާއެކޭ، އެ ޖަލްސާ އެއްފަދަ ވާނެއެވެ
ސަރކިއުލާގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ބޯޑުގެ ޤަރާރުތައް 

.   އެކަށައެޅިދާނެއެވެ

ުގައާއި ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ފަހަރ(ހ
ރުގައާއި އަދި ކޮންމެެހެން ކުންފުނީގެ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ފަހަ

 ަކުގައި، ވީޑިއޯމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ފެންނަ ހާލަތްތ
ގެ ވަޞީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާ ކޮންފަރެންސިންގ

ޯޑުގެ ަރިއްޔާއިންވެސް ބބޭއްވިދާނެއެވެ. އަދި  ސަރކިއުލާގެ ޒ
  ޤަރާރުތައް އެކަށައެޅިދާނެއެވެ. 

 

. ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ 59
ކޮންފަރެންސްކޮށް ޖަލްސާ 

  ބޭއްވުން

ން މަށް އިދާރީގޮތުއްވުބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭ
ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި، މި 

ހިންގާ މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް 
  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ

 

  ތިރީގައި ވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ކުންފުނީގެ(ށ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެ، 
ކަމެއް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އީމެއިލް ނުވަތަ
އެފަދަ އެހެން ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރކިއުލާ

ރުތައްރިސޮލިއުޝަންގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޯޑުގެ ޤަރާ

ާގައި (ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވާ ޖަލްސ
 ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނައި، ޗެއަރމަނާއިނިންމާ ކަންކަން 

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން، ޢާންމު އުޞޫލުން 
.   ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެކޭ، އެ ޖަލްސާ އެއްފަދަ ވާނެއެވެ



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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. މިގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ޔައުމިއްޔާގައި އެކަށައެޅިދާނެއެވެ
ހިމަނައި، ޗެއަރމަނާއި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން

.   ޢާންމު އުޞޫލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާ އެއްފަދަވާނެއެވެ
ުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މި މާއްދާ އިތ

  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

ައި، އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސ ،ވަނަ މާއްދާ 64
  ށް؛ަ(ށ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުމ

  
 ރާނެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކު(ހ). ބޯޑުގައި ތިރީގައި 

ޓީތައް އަދި މިކޮމިކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
.   ވަކިވަކިން އެކުލަވާލެވިފައި ހުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ

 ިނޭޓިންގ ކޮމިޓީނޮމ  
 ީރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓ  
 ީއޮޑިޓް ކޮމިޓ  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  64(ށ). މިޤަވާޢިދުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް ފިޔައި އިތުރު ކޮމިޓީތައް

.   އެކުލަވާލުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

. ބޯޑުގައި ތިރީގައިވާ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައި 64
.   ހުންނަންވާނެއެވެ

  (ހ) ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ
  (ށ) ރެމިޔުމެރޭޝަން ކޮމިޓީ

  (ނ) އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

  . ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައ64ް

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި 
ުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މާއްދާ އިތ

  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

  ތިރީގައިވާގޮތަްށ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ވަކިކުރަން ، އްޔަންކޮށްއަމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ށ) 
މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރުގެ ހައިޞިއްޔަތުން  ،ހުށަހަޅާނީ

ސަރުކާރުގެ ލަފާގެމަތިން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް 
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

އްޔަންކޮށް، ވަކިކުރާނީ އަ(ށ) މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ 
. މެނޭޖިނޑިރެ ޑިރެކްޓަރ  ްގކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ

ރެއްގެ އްޔަންކުރާ މެންބައަޢައްޔަންކުރާނީ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން 
.  ގޮތުގައެވެ

. ވަނަ މާއްދާ މެނޭޖިންގ 69
  ޑިރެކްޓަރ



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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ޢައްޔަނުކުރާ  ޢައްޔަނުކުރާނީ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރު ބޯޑަށް
.  މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

.އޭ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސަ  .ޑީ .އެމް ސީ
ދު ޢިާށް ހިންގާ ގަވކޯޑާ އެއްގޮތަ

އީ.އޯ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސީ.
ދަށް އެބައި ޢިަތޢާރަފްކޮށް ހިންގާ ޤަވާ

އޯ އައްޔަނުކުރާނެ އިތުރުކޮށް، ސީ.އީ.
 ލިއްޔަތާއި، ޒިންމާތަކާއި،ޢޫގޮތާއި، މަސް

.  ވަކިކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުން

(ހ) ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް 
ވް ިރެކަޓަރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިއައްޔަނުކުރެވޭ ޑ

.އީ.އޯ) ގެ މަޤާމަށް ކުންފުނީ ގެ ބޯޑުން އޮފިސަރ (ސީ
.އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވ ެ  

(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމުން ޑިރެކްޓަރު 
ގެ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ކިވެއްޖެނަމަ މެމްބަރުކަމުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަ
. .އީ.އޯ ގެ މަޤާމުންވެސް ވަކިވާނެއެވެ   ކުންފުނީގެ ސީ

.އޯގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ މިޤަވާޢިދ .އީ ުގައި (ނ) ކުންފުނީގެ ސީ
ާފައިވާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުކަމަށް ކަނޑައަޅ
.އޯގެ މަޤާމަކ .އީ ީ އެންމެހައި ކަންކަމެވެ. ކުންފުނީގެ ސީ

. އަދި، އެކަމަށް އިތުރު މުސހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާއެ ާރައެއް ކެވެ
.   ނުވަތަ އިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ

. ވަނަ މާއްދާ 69"  -
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ" ގެ 

 ގެ ގޮތުގައި .69.1ދަށަށް 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 
.އޯ) އިތުރުކުރުމަށް .އީ   (ސީ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި 
ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ މާއްދާ އިތުރަށް 

  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

  މިމާއްދާ، ތިރީގައިވާގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ލިއްޔަތު ޢޫ(ހ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސް
ތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ހައަދާކުރަނީ، ކުންފުނީގެ  މަސްލަ

ެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އޭނާއަކީ، އޭނާގެ މަޤާމުގ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހެއްކަމަށް 

ތު މަސްޢޫލިއްޔަިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ (ހ) މެނޭޖ
ތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮއަދާކުރަނީ، ކުންފުނީގެ  މަސްލަޙަތަށް 

ނާއަކީ، ކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އޭ
އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 
 އެކަށީގެންނުވާ މީހެއްކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން 

.  ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

ގ ޑިރެކްޓަރ . މެނޭޖިނ71ް
ވަކިކުރުމާއި 

  އިސްތިއުފާދިނުން



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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އޭނާ  ،ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އައްޔަނުކުރި ޙިއްޞާދާރަށް
.     މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި 
މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 

  ކުރުން  ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

  މިމާއްދާ، ތިރީގައިވާގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުމަށް؛ 
  

(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އޭނާގެ އިސްތިއުފާ 
ާ ވަކިވާނީ، އޭނާގެ އިސްތިއުފހުށަހެޅައިފިނަމަ މަޤާމުން 

 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްޗެއާރމަންއަށް އެޑްރެސްކޮށް 
އެކަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ، ހުށަހެޅުމަށްފަހު

 ޓަރކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ޤަބޫލުކޮށް، މެނޭޖިންގ ޑިރެކް
އަށް ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ 

މިގޮތުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ  އެންގުމުންނެވެ.
ޯޓިސް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ނ
ޖިންގ ދިނުމުން، އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެނޭ

ހަކު އެ މަޤާމަށް އެމީޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދައި 
.އަ   އްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އޭނާގެ މަޤާމުން 
އިސްތިއުފާދެވޭނީ ލިޔުމުން އެކަން ޗެއާރމަންއަށް 
 އެޑްރެސްކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން

ަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމ
އްދަތު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ނޯޓިސް ދިނުމުން، އެނޯޓިސްގެ މު
ހަކު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީ
.   ހޯދައި އެ މަޤާމަށް އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛ 
  

ަންކަމާއި ދަށުން ބޯޑުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކ މިޤަވާޢިދުގެ
ުވަތަ ނބޯޑަށް ދީފައިވާ  ބާރުތަކާއި އިޙްތިޔާރުތައް އެކުގައި 
އެއިން ބައެއް، ބޯޑުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން، 

.އީ.އޯ .ހަވާލުކުރެވިދާނެއެ އާިއ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/ސީ   ވެ

ންކަމާއި ހިފައިވާ ކަދަށުން ބޯޑުން ކުރުމަށް ހަމަޖެ މިޤަވާޢިދުގެ
ުވަތަ ނބޯޑަށް ދީފައިވާ  ބާރުތަކާއި އިޙްތިޔާރުތައް އެކުގައި 
އެއިން ބައެއް، ބޯޑުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން، 

. ާއިކްޓަރމެނޭޖިންގ ޑިރެ   ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

. ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 72
މެނޭޖިންގ 

.އޯ  .އީ ޑިރެކްޓަރ/ސީ
  އަދާކުރުން



  އިސްލާޙްތައްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 
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ގެންދާގޮތަށް މި  ޢަމަލުކުރަމުންމިހާރު 
މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 

  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މިމާއްދާ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  
ުރާހުއްދަކ(ށ) ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ބޯޑުން  

.     އުސޫލަކާއި އެއްގޮތަށެެވެ

ައާ ަންވާނީ، ބޯޑުގެ ހުއްދ(ށ) ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރ
.   އެކުގައެވެ

  . ސިއްކ73ަ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި 
މާއްދާ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިންގާ 

  ކުރުން ޙްދު އިސްލާޢިޤަވާ
 

  ތިރީގައިވާގޮތަށް މިމާއްާދ އިސްލާޙްކުރުމަށް؛
  

ި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައ
ް އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށ، ހިސާބުތައް، ބޯޑުން ފާސްކޮށް

.  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލް ސާގެ ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ
.ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ނޯޓިސް ފޮނުވާއިރު، އ ެ  

ި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައ
ް ޢާންމު ޖަލްސާއަށއަހަރީ ، ހިސާބުތައް، ބޯޑުން ފާސްކޮށް

. އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސ ާގެ ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ
ނޯޓިސް ފޮނުވާއިރު، އެ ހިސާބުތައްވެސް މެންބަރުންނަށް 

  ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

  .ހިސާބުތައ78ް
  ފާސްކުރުން

 


