
އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

  

 . މާނަކުރުނ2ް

، 20ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް  19ވަނަ މާއްދާގެ  2މިޤަވާއިދުގެ 
 ؛އިތުރުކުރުމަށް  22އަދި  21

  

" ކަމަށް 20 . "ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
(ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި  2013/3ބުނެފައިއެވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި 
) ގެ  ވަނަ މާއްދާގައި  3މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު 
ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން ނޮމިނޭޓްކުރުމާއި 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
.  ފަރާތަށެވެ

ސަރުކާރުގެ ، . "މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނ21ީ
ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި 

.  ޢައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރަށެވެ

.އޯ)" ކަމަށް 22 .އީ . "ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީ
ގައި ތަފުސީލުދީފައިވާ  69.1މިޤަވާޢިދުގެ ، މާނަކޮށްފައިވަނީ

.  ފަރާތަށެވެ

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނޭވޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާ  -
ގުޅިގެން ބައެއް އައު ބަސްތައް މާނަކުރާނެގޮތް 

 ބަޔާންކުރުމަށް

 ޙިއްޞާއާގުޅޭ މާއްދާތައް، ކުންފުނި އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާއި، . މާނަކުރުމާއ1ި



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ޙިއްޞާގެ 13
 ސެޓްފިކެޓް ދިނުން

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 13މިޤަވާޢިދުގެ 

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު  12ހ) މި ޤަވާޢިދުގެ (

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކަށް މިލްކުވެގެންވާ ޙިއްޞާއާ ، ފިޔަވައި
، އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި، ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ފުރަތަމަ ސެޓްފިކެޓް

.  ކުންފުނިން ދޭންވާނެއެވެ

ހ) ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކަށް (
މިލްކުވެގެންވާ ޙިއްޞާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ފުރަތަމަ 

، އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި، ސެޓްފިކެޓް
.  ކުންފުނިން ދޭންވަނެއެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް ހިންގާ ޤަވާޢިދު 
.  އިޞްލާޙުކުރުން

 ؛ވަނަ މާއްދާ އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 73މިޤަވާޢިދުގެ  . ސިއްކ73ަ

  
ބޯޑުން ހުއްދަކުރާ އުސޫލަކާއި ، (ށ) ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރަންވާނީ

.  އެއްގޮތަށެެވެ

ބޯޑުގެ ، (ށ) ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރަންވާނީ
.  ހުއްދައާ އެކުގައެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް ހިންގާ ޤަވާޢިދު 
.  އިޞްލާޙުކުރުން

 . ހިސާބުތައ78ް

 ފާސްކުރުން

 ؛ވަނަ މާއްދާ އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 78މިޤަވާޢިދުގެ  

  
ބޯޑުން ، ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ހިސާބުތައް

.  ، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި، ފާސްކޮށް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ
އެ ހިސާބުތައް ، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާއިރު

.  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި 
އަހަރީ ޢާންމު ، ބޯޑުން ފާސްކޮށް، ހިސާބުތަްއ

. އަހަރީ ، ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ
އެ ، ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާއިރު

.  ހިސާބުތައްވެސް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 " ހިސާބުތައް މެންބަރުންނަށް "ފޮނުވުމުގެ
" ކަމަށް  ބަދަލުގައި ހިސާބުތައް "ޝާއިޢުކުރަންވާނެ

.  ބަޔާންކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން

. ޙިއްޞާގެ 8.1
 ފައިދާ

 ؛އިތުރުކުރުމަށް 8.1ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  8މިޤަވާޢިދުގެ 

  

(ހ) ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
.  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

.  (ށ) ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހަންވާނީ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާއިންނެވެ

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

.  އެސެޓެްއ ދިނުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަހާނެ އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށް މި   
.  މާއްދާ މި ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކުން



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ޢާންމު 38
 14ޖަލްސާއަށް 

ދުވަހުގެ ނޯޓިސް 
 ދިނުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށަށް ނަންބަރެއް  38ޤަވާޢިދުގެ  މި
 ؛އިތުރުކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

  
. ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވާ މެމްބަރުން އަދި ޕްރޮކްސީ 6(ށ) 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު

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

.  ވާނެއެވެ

 ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ދުވަސް .1

 ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަން .2

 ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ވަގުތު .3

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .4

މެމްބަރުގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް . 5
 ޕްރޮކްސީއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެކަން

މިމާއްދާ މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމުން އަހަރީ ޢާންމު 
ޖަލްސާތައް ބޭވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން  
.  އިންތިޒާމްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނިވިގޮތަށް  38މިޤަވާޢިދުގެ   
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދެވެނީ (

އެ ނޯޓިސްއާއެކު ، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށްވާނަމަ
ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް އަދި އޮިޑޓަރުންގެ 

.  ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ނ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް (
އެ ، ދެވެނީ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށްވާނަމަ

، ނޯޓިސްއާއެކު އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި
.  އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހިންގާ ޤަވާޢިދު 
.  އިޞްލާޙުކުރުން

  

 . އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާގުޅޭ މާއްދާތައ2ް



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ޕްރޮކްސީ 44
 ޢައްޔަންކުރުން

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 44މިޤަވާޢިދުގެ  
  
ށ) ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަގޮތުންކުރާ (

ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރަކަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތިގެން ޕްރޮކްސީއެއް 
ޖަލްސާ ، ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޢައްޔަންކުރާނަަމ

) ގަޑިއިރު ކުރިން 48ފެށުމުގެ  ކުންފުންޏަށް ، (ސާޅީސް އަށެއް
.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ށ) ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ނުވަތަ (
ޚާއްޞަގޮތުންކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރަކަށް ޙާޟިރުވެވެން 

ޖަލްސާ ، އެކަން، ޕްރޮކްސީއެއް ޢައްޔަން ކުރާނަމަ، ނެތިގެން
) ގަޑިއިރު ކުރިން 24ބޭއްވުމުގެ  ކުންފުންޏަށް ، (ސައުވީސް
ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކުރެވުނު ޕްރޮކްސީއާބެހޭ ، އަންގައި

ކުންފުންޏަށް ފޮނުވަން ، އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވުނު ލިޔުން، މަޢުލޫމާތާއި
.  ވާނެއެވެ

ޕްރޮކްސީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު މިގޮތަށް 
، ބަދަލުކުރުމުން ޕްރޮކްސީ ވެރިފައިކޮށް
އިދާރީގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމަށް 

އިންތިޒާމްކުރުމަށް ، އެކަށީގެންވާ ވަގުތުލިބި
.  މަގުފަހިވާނެ

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 44މިޤަވާޢިދުގެ   

  
ރ) ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު (

. ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެ ޕްރޮކްސީގައި ޖަލްސާއަށް އެކަކު  މެދުވެރިކޮށެވެ
ޖަލްސާގެ ކަންކަން ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ ، ޙާޟިރުވާ ހާލަތުގައި

 1އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޕްރޮކްސީއަކަށް ، ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭނަމަ
) ވޯޓު އަދި ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭނަމަ އޭނާ ، (އެކެއް

 1ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް 
. ) ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތައް ލިބިގެންވެއެވެ  (އެކެއް

ޕްރޮކްސީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގައި މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލެއް 
، ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ

. އަދި  އޭނާގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅި ހުރިހާ ޕްރޮކްސީއެއް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ
މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ޙިއްޞާދާރަކަށް 

. ، ނުވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ
ޙިއްޞާދާރެއް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތެއް ވިޔަސް 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
.  އެފަދަ އެމައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައްޔަން ، ރ) ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރުމުގައި(
ކުރެވޭ މީހަކަށް އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 

އެމީހަކު ޕްރޮކްސީއަކަށް ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ވަކި ލިޔުމެއް 
. މިގޮތުން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެ  ދޭންވާނެއެވެ

އަތް ، ޕްރޮކްސީއެއްގެގޮތުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާ މީހަކަށް
އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ، އުފުލައިގެން ވޯޓުދޭ ނަމަ

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

ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް 
.  ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާ މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމުން 
 ޕްރޮކްސީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގައި ހިންގާ

މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް 
.  މަދުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިވިގޮތަށް  45މިޤަވާޢިދުގެ   . ވޯޓުދިނުނ45ް
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ، ށ) އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު(

. ކުންފުނީގެ  1ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ދެވޭނީ  ) ވޯޓެވެ (އެކެއް
) ތަމްސީލުކުރާ  %10ރައުސްާމލުގެ ޙިއްޞާގެ  (ދިހައެއް އިންސައްތަ
.  ، މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ ޕޯލްގެ އުސޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ
ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ، މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ

. 1މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް  ) ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ  (އެކެއް

ވޯޓުދޭނީ އަތް ، ށ) އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު(
. މިހެން ވޯޓުދޭނަަމ ކޮންމެ ، އުފުލައިގެންނެވެ

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

ޕޯލްގެ އުސޫލުން ވޯޓު ، ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން އެދިއްޖެނަމަ
. މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ ކޮންމެ ، ނެގިދާނެއެވެ

މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ 
.  ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ

" މި ޢިބާރާތް  ،"ވޯޓުދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ
އުނިކޮށް މި މާއްދާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހިންގާ 

.  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން
  

. ވަނަ މާއްދާ 45
އަށް އަކުރެއް 
 އިތުރުކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް (ބ)  45މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛އިތުރުކުރުން

  
(ބ)  ޖަލްސާގައި ކަންކަން ފާސްކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންކަން 
، ނިންމުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް / ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ފަދަ

އެވަގުތަކު ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު 
.  ނަގާނެ އުސޫލެއް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް ހިނގާ ވަގުތު  - 
ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާތައް ބޭވޭނެ އިންތިޒާމް 

.  ހަމަޖެއްސުން



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ޑިރެކްޓަރުންގެ 49
 ޝަރުޠު

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 49މިޤަވާޢިދުގެ 

  
(ހ) ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރާ 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި 

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖްގައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި
ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި 

ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ  ،ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކާއި
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަށް ބަޔާންކުރާ ގައިޑްލައިންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ، ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން
) ގެ  .އޭ .ޑީ .އެމް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް 

.  ވާންވާނެއެވެ

(ހ) ބޯޑަށް ހަމަޖެއްސޭ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެހެނިހެން 
ޤާނޫނުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކުންނާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް 
ކުންފުނި ލިސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި 
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި 
ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު 

.  ހަމަވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް ހިންގާ ޤަވާޢިދު 
.  އިޞްލާޙުކުރުން

  

. ޑިރެކްޓަރުން 51
އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި 

.  ވަކިކުރުން
މިމާއްދާ އަށް އަކުރެއް 

 އިތުރުކުރުމަށް

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް (ރ) އިތުރުކުރުން 51މިޤަވާޢިދުގެ  

  
(ރ) ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކު ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަޤާމުން 

ް  ،އެޑިރެކްޓަރު ޢައްޔަންކުރި ޙިއްޞާދާރު، ވަކިކޮށްފިނަމަ އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރެއް
. އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރު ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ޖެހިގެން  ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

. އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް  އަންނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާ ހަމައަށެވެ
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޝަރުޠު 

.  ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ޑިރެކްޓަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުމުގައި  -
، ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ ބަޔާންކުރުމާއި
އިންޓެރިމް ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކުރާނަމަ 
.  ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ ބަޔާންކުރުމަށް

  
މިމާއްދާ އަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުމުން 

ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންތަކެއް ވަކިކުރާ 
ހާލަތުގައި ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭވުމަށް 

.  މެދުވެރިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ

 . ބޯޑުގެ ހިންގުމާއި ޑިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާގުޅޭ މާއްދާތައ3ް



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ބޯޑުގެ 57
ޖަލްސާގައި ކަންކަން 

 ނިންމާނެގޮތް

 ؛ވަނަ މާއްދާ އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 57މިޤަވާޢިދުގެ 

  
ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ފާސްކުރާނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ 

. ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ، ޑިރެކްޓަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުންނެވެ
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއަރމަނަށް 

.  ދެވިދާނެއެވެ

  ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް
ޙާޟިރުވެތިބި ޑިރެކްޓަރުންގެ ވޯޓުގެ ، ނިންމާނީ

. ވޯޓު  . ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކާސްޓިންގ ، އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ

.  ވޯޓެއް ޗެއާރމަނަށް ދެވިދާނެއެވެ

" މި ޢިބާރާތް  ،"ވޯޓުދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ
އުނިކޮށް މި މާއްދާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހިންގާ 

.  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން
  

. ބޯޑުގެ ޖަލްސާގެ 58
 ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވިގޮތަށް  58މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
ކުންފުނީގެ އެގްކެޓިވް ، (ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް އަކީ

 4 ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރަކާއެކު
. ) ޑިރެކްޓަރުންނެވެ  (ހަތަރެއް

ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ، (ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މީހަކާއި ބޯޑަށް  

ބޯޑުގައި ، ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރަކާއެކު
ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެ ޖަލްސާއަށް 

. ބޯޑަށް ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ  ހާޞިރުވުމުންނެވެ
ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކު 

ހާޞިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެގެން 
، ވިދިވިދިގެން ބޯޑުގެ ދެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ހުއްދައަކާއެކު ބޯޑުގެ 
ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާއެކޭ 
އެއްފަދައިން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޯޑަށް 

.  ލިބިގެންވެއެވެ

ބޯޑުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޯޑުގެ 
ކުންފުނި ހިންގުމަށް ، ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވި

.  ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުން
  

) ދުވަހުގެ  7، (ށ) ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ؛ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުން 58މިޤަވާޢިދުގެ    (ހަތެއް
ކަނޑައެޅޭ ދުވަހަކަށް އެޖަލްސާ ، މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު

. އެޖަލްސާއަށްވެސް ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ
ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ، ހަމަނުވެއްޖެނަމަ
އެ ޖަލްސާއަށް ހާޞިރުވެތިބި ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު ، ހުއްދައާއެކު

.  އެޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ

، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިޞްލާޙުކުރުމުން 58
މާއްދާ ، އެހާލަތު މުސްތަޤުބަލުގައި މެދުވެރިނުވާނެތީ

.  އުނިކުރުން



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ވީޑިއޯ އަދި 59
އޯޑިއޯ 

ކޮންފަރެންސްކޮށް 
 ޖަލްސާ ބޭއްވުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވިގޮތަށް  59މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
(ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ފަހަރުގައާއި އަދި 
ކޮންމެެހެން ކުންފުނީގެ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ފަހަރުގައާއި މެނޭޖިންގ 

ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ، ޑިރެކްޓަރަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި
 . ކޮންފަރެންސް ގެ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާ ބޭއްވިދާނެއެވެ

މިގޮތަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ނިންމާ ކަންކަން ޔައުމިއްޔާގައި  ،އަދި
، ޗެއަރމަންއާއި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން، ހިމަނައި

.، ޢާންމު އުސޫލުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެކޭ  އެ ޖަލްސާ އެއްފަދަ ވާނެއެވެ

(ހ) ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ 
ފަހަރުގައާއި އަދި ކޮންމެެހެން ކުންފުނީގެ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ 
، ފަހަރުގައާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގެ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާ 
. އަދި  ސަރކިއުލާގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ބޯޑުގެ  ބޭއްވިދާނެއެވެ

.  ގަރާރުތައް އެކަށައެޅިދާނެއެވެ

  

 " މި މާއްދާ އަށް "އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
، މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް، އިތުރުކޮށް

.  އިޞްލާޙުކުރުން
  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިވިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް  59މިޤަވާޢިދުގެ   
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

 

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

. މިގޮތަށް ނިންމާ  ޒަރިއްޔާއިން ބޯޑުގެ ގަރާރުތައް އެކަށައެޅިދާނެއެވެ
ޗެއަރމަނާއި ކުންފުނީގެ ، ނިންމުންތައް ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނައި

ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން ޢާންމު އުސޫލުން ފާސްކުރާ ގަރާރުތަކާ 
.  އެއްފަދަވާނެއެވެ

(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވާ 
، ޖަލްސާގައި ނިންމާ ކަންކަން ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނައި
ޢާންމު ، ޗެއަރމަނާއި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން

.، އުސޫލުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެކޭ  އެ ޖަލްސާ އެއްފަދަ ވާނެއެވެ

ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ 
ކަމެއް ނިންމަން ދަތިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

އެފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ފަސޭހަ 
މި މާއްދާ އިތުރަށް  ، އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި

. ،ތަފުސީލުކޮށް  އިްޞލާޙުކުރުން



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. ބޯޑުގެ 64
 ކޮމިޓީތައް

އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ގޮތުގައި  ،ވަނަ މާއްދާ 64މިޤަވާޢިދުގެ 
ށ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް ، (އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް ،ހަމަޖައްސައި

 ؛އިތުރުކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން

  
(ހ). ބޯޑުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރާނެ 
. އަދި މިކޮމިޓީތައް  ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

.  ވަކިވަކިން އެކުލަވާލެވިފައި ހުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ

ީނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓ 

ީރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓ 

ީއޮޑިޓް ކޮމިޓ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  64(ށ). މިޤަވާޢިދުގެ 
ކޮމިޓީތައް ފިޔަވައި އިތުރު ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް މިމާއްދާ 

.  ހުރަހެއްނާޅައެވެ

.  ބޯޑުގައި ތިރީގައިވާ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 (ހ) ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ

 (ށ) ރެމިޔުމެރޭޝަން ކޮމިޓީ

 (ނ) އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

އައު ކޮމިޓީތައް  ،މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް
އެކުލަވާލުމަށް މަގުފަހިވާނެގޮތަށް ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

.  އިޞްލާޙުކުރުން
  

. މެނޭޖިންގ 69
 ޑިރެކްޓަރ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިވިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް  69މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

 ،ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާނީ (ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކޮށް
މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރުގެ ލަފާގެމަތިން 

 . ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކުރާނީ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާދާރު ބޯޑަށް 

.  ޢައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ވަކިކުރާނީ ، (ށ) މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކޮށް
. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ

ޢައްޔަންކުރާނީ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއްގެ 
.  ގޮތުގައެވެ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކުރުމުގައި މިހާރު 
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތް ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށް މި 

.  މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން
  



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

ޗީފް  69.1
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 

( .އޯ .އީ  (ސީ

ގެ ގޮތުގައި  69.1ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  69މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން

  
(ހ) ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ 

) ގެ  .އޯ .އީ ޑިރެކްޓަރު ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީ
.  މަޤާމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމުން ޑިރެކްޓަރު ވަކިކޮށްފިނަމަ 
ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުން އެއްވެސް 

.އޯ ގެ މަޤާމުންވެސް  .އީ ސަބަބަކާހުރެ ވަކިވެއްޖެނަމަ ސީ
.  ވަކިވާނެއެވެ

.އޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިޤަވާޢިދުގައި  .އީ (ނ) ކުންފުނީގެ ސީ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

.އޯގެ މަޤާމަކީ ހަވާލުކުރެވޭ  .އީ . ކުންފުނީގެ ސީ އެންމެހައި ކަންކަމެވެ
. އަދި އެކަމަށް އިތުރު މުސާރައެއް ނުވަތަ އިނާޔަތެއް ، ޒިންމާއެކެވެ

.  ނުލިބޭނެއެވެ

.އޭ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ    .ޑީ .އެމް ސީ
އެއްގޮތަށް ހިންގާ ގަވާޢިދު ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން 
.އޯ ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އެބައި  .އީ ސީ

.އޯ ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި، އިތުރުކޮށް .އީ ، ސީ
ވަކިކުރާނެގޮތް ، ޒިންމާތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި
.  ބަޔާންކުރުން

. މެނޭޖިންގ 71
ޑިރެކްޓަރ 

ވަކިކުރުމާއި 
 އިސްތިއުފާދިނުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނިވިގޮތަށް  71މިޤަވާޢިދުގެ 
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
(ހ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކުންފުނީގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ކަމަށް ، އަދާކުރަނީ
އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، ނުވަތަ އޭނާއަކީ، ފެނިއްޖެނަމަ

އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ 
އޭނާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން  ،ޢައްޔަންކުރި ޙިއްޞާދާރަށް

.  ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

(ހ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
ކުންފުނީގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ، އަދާކުރަނީ

، ނުވަތަ އޭނާއަކީ، ކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ
އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 
އެކަށީގެންނުވާ މީހެއްކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

އޭނާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުން ، ފެނިއްޖެނަމަ
.  ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި މާއްދާ 
.  އިޞްލާޙުކުރުން

  



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ 
 މާއްދާ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

. މެނޭޖިންގ 71
ޑިރެކްޓަރ 

ވަކިކުރުމާއި 
 އިސްތިއުފާދިނުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިވިގޮތަށް  71މިޤަވާޢިދުގެ  
 ؛އިޞްލާޙުކުރުން

  
(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އޭނާގެ އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

އޭނާގެ އިސްތިއުފާ ޗެއާރމަންއަށް އެޑްރެސްކޮށް ، މަޤާމުން ވަކިވާނީ
އެކަން ، ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު

، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކޮށް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ކޮމްޕެނީ 

. މިގޮތުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ސެކްރެޓަރީ އަށް އެންގުމުންނެވެ
އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ނޯޓިސް 

އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެނޭޖިންގ ، ދިނުމުން
ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދައި އެ މަޤާމަށް އެމީހަކު 

.  ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

(ށ) މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އޭނާގެ މަޤާމުން 
އިސްތިއުފާދެވޭނީ ލިޔުމުން އެކަން ޗެއާރމަންއަށް 

. މިގޮތުން  އެޑްރެސްކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް 

އެނޯޓިސްގެ ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ނޯޓިސް ދިނުމުން
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް 
.  މީހަކު ހޯދައި އެ މަޤާމަށް އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާ އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށް މިހާރު 
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތަށް މި މާއްދާ 

.  އިޞްލާޙުކުރުން
  

. ބޯޑުގެ 72
މަސްއޫލިއްޔަތު 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/
.އޯ އަދާކުރުން .އީ  ސީ

 ؛ވަނަ މާއްދާ އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 72މިޤަވާޢިދުގެ  

  
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބޯޑުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމާއި ބޯޑަށް 

، ދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / ، ބޯޑުން ފާސްކުރާ ގަރާރެއްގެ ދަށުން

.އޯ .އީ . އާ ސީ  ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބޯޑުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމާއި 
ބޯޑަށް ދީފައިވާ  ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް އެކުގައި ނުވަތަ 

، ބޯޑުން ފާސްކުރާ ގަރާރެއްގެ ދަށުން، އެއިން ބައެއް
.  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ހަާވލުކުރެވިދާނެއެވެ

" .އޯ .އީ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ ފަހަތަށް "ސީ
.  އިތުރުކޮށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން


