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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ ގަވާއިދު 

ބޯޑުގެ   )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް  ިމއީ 
 ަޖލްސާތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

 )ށ(   

 

ިމވަނީ އެކުލަވައިލެވިފައި  ގަވާއިދު  ނަންބަރު    ،މި   42/2015ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު( ގެ    ސް)ކޮިމއުނިކޭޝަން ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ާމއްދާގެ    10އޮތޯރިޓީ  ވަނަ 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.  ( ވަނަ ނަންބަރުނ2ް))ށ( ގެ 

ކިޔާނީ  ިމ )ނ(    ޯމލްޑިވްސްގެ    ،ގަވާއިދަށް  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  "ކޮިމއުނިކޭޝަންސް 
 ދު" އެވެ.ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ަޖލްސާތައް ބޭއްވުުމގެ ގަވާއި

 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަްއ

 

ބޯޑުގެ   )ހ(  . 2 ބޭއްވޭނީ،  ަޖލްސާއެއް  ބޯޑުގެ  ެމންބަރުން    3ޑިރެކްޓަރުންގެ  )ތިނެއް( 
 ރުވުުމންނެވެ. ޒިހާ

ލަ ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ުމބޯޑުގެ ުޖ  ، ބޯޑުން ކަެމއް ނިންިމކަަމށް ބެލެވޭނީ )ށ(   
 ކަެމއް ފާސްވުުމންނެވެ. އެ

އޭނާއަށް  )ނ(    ޗެއަރަމނެވެ.  ބޯޑުގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ަޖލްސާތަކުގެ  ބޯޑުގެ 
ބަލަހައްޓާނީހާނެތް    ރުވެވެންޒިހާ ރިޔާސަތު  ަޖލްސާތަކުގެ  ބޯޑުގެ          ،ލަތެއްގައި 

ހާ  ަޖލްސާއަށް  ރިޔާސަތު  ޒިއެ  ަޖލްސާގެ  އެ  ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ރުވި 
 ބަރެކެވެ. ބަލަހައްޓަން އިންތިޚާބުކުރާ ެމން

 ން އެއްފަހަރު ބޯޑުގެ ަޖލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.ކުަމދުވެގެން ކޮންެމ ތިން ަމހަ )ރ(   
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ބޯޑުގެ    3ބޯޑުގެ   )ބ(    ެމންބަރުން  އަދަދެއްގެ  ނޫން  ަމދު  ެމންބަރުންނަށްވުރެ  )ތިނެއް( 
އެކަން  ބޯޑުގެ ޗެއަރަމނަށް    ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ،ަޖލްސާއެއް ބޭއްވުަމށް ބޭނުންވާނަަމ

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ   5ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ބޯޑުގެ ޗެއަރަމނަށް އެ ނޯޓިސް ލިބޭތާ  
ހުށަހަ ނޯޓިހުގައި  އެ  ގޮތުގެޅައިތެރޭގައި  ަޖލްސާއެއް    ފައިވާ  ބޯޑުގެ  ަމތިން 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 )ޅ(  

 

ނިންަމއިދިނުަމށް   ަމއްސަލައެއް  އަވަސްގޮތަކަށް  ޗެއަރަމނަށް ބޯޑުން  ބޯޑުގެ  އެދި 
ށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން އަޗީފް އެގްޒެކްޓިވް  ،ލިޔުަމކުން ހުށަހެޅުުމގެ އިޚުތިޔާރު

އެ ހުށަހެޅުން  ބޯޑުގެ ޗެއަރަމނަށް    ، ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅައިފިނަަމ
ބާއްވައި، ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ތެރޭގައި ބޯޑުގެ ަޖލްސާއެއް    )ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ލިބޭތާ  

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލައާެމދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އެގްޒެކްޓިވްގެ   )ހ(  . 3 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  ތެރެއިން،  ުމވައްޒަފުންގެ  ސީނިއަރ  އޮތޯރިޓީގެ 
 ބޯޑުންނެވެ. ކުރާނީ  ަމޝްވަރާއާއެކު ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ޢައްޔަނު

އޮފް  )ށ(    މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަކަށް  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ 
 ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިގެން އެލަވަންސެއް ހަަމަޖއްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް   
ޖަލްސާގެ   ،ިއެއންގުމާ

 ލުން ވަިއެއޖެންޑާ އެކުލަ 

ަޖލްސާގެ  ބޯޑުގެ   )ހ(  . 4 ަމޝްވަރާއާއެކު  އެގްޒެކްޓިވްގެ  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  ޗެއަރަމނާއި 
 އެެޖންޑާ އެކުލަވައިލާނީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންެމވެސް  ސީތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަ  ،ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކަށް )ށ(   
ވަ ެމދުވެރިކޮށް  ސީއެއް  ބޯޑުގެ  ެމންބަރުންނަށް  ލަތެއް  ފޮނުވާނީ  ދަޢުވަތު 

 ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

 ؛ނޯޓިހެއް ފޮނުވުން (1)   

 ؛އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެެޖއް ފޮނުވުން (2)   

 .އިންޢާެމއިލެއްގެ ޒަރީ-އީ (3)   

ެމންބަރަކު )ހ(  . 5 ރީ ޒިހާ ކޮންެމ  ހާ   ބޯޑުގެ  ަޖލްސާތަކަށް  ބޯޑުގެ  ރީގައި  ޒިހާ  ،ރުވެޒިވެސް 
 ންވާނެއެވެ.ސޮއިކުރާ

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ    ،ރީޒިއިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވާ ެމންބަރުންގެ ހާ  )ށ(   
 ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަ ކުރާ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-31/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           64 ައދަދު:        50 ލިުއމް: ވޮ

 

3 

 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް  
ފަދަ   ރު ނުވެވޭނެޒިހާ

 ރެްއ މެދުވެރިވުން ުއޒު

ފަދަ   ނުވެވޭ   ރުޒިދެވިފައިވަނިކޮށް ަޖލްސާއަށް ހާރުވުަމށް ދަޢުވަތު  ޒިބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކަށް ހާ  . 6
ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމއުޒު ފެށުުމގެ    ، ރެއް  ބޯޑުގެ    ،ކުރިން  ގެގަޑިއިރު(  އްކެއެ)  1ަޖލްސާ 

 ންވާނެއެވެ.ސަލާން ބުނާ ،އަންގައިއެކަން ސެކްރެޓަރީއަށް 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ  
އޮތޯރިޓީގެ  

މުވަްއޒަފުންނާިއ  
ފަރާތްތަްއ  ވަތުދެވޭ ޢުދަ

 ބަިއވެރިކުރުވުން 

7 . 

 

ގޮތެއްގެ )ހ(  ނިންާމ  ުމވައްޒަފުންގެ    ބޯޑުން  ކަެމއްގައި  ަމޝްވަރާކުރާ  ބޯޑުން  ަމތިން، 
ބޭނުންވާނަަމ ލަފަޔެއް  އޮތޯރިޓީގެ ހާ އެ    ،ފަންނީ  ަޖލްސާތަކުގައި  ބޯޑުގެ  ލަތުގައި 

 ުމވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނިންމާ   )ށ(    ބޭނުަމށް   ، ަމތިން  ގޮތެއްގެ ބޯޑުން  ފަރާތެއް    ބޯޑުގެ  ދެވޭ  ދަޢުވަތު  ޓަކައި 
 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ަޖލްސާތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ  
ޔަުއމިއްޔާ ލިޔެ  

 ބެލެހެްއޓުން 

ސެކްރެޓަރީގެ  )ހ(  . 8 ބޯޑުގެ  ބެލެހެއްޓުަމކީ  ލިޔެ  ޔައުިމއްޔާ  ަޖލްސާތަކުގެ  ބޯޑުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ހޯދައި   )ށ(    ސޮއި  ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކުރަންެޖހޭ  ޔައުިމއްޔާތަކުގައި  ފާސްކުރާ  ބޯޑުން 
 ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމކީ ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ބޯޑުން ނިންމާ  
       އި،ނިންމުންތަކާ

ެއ ނިންމުންތަކަށް   
 ޢަމަލުކުރުން 

އެހެން  )ހ(  . 9 ފިޔަވައި  ެމންބަރުން  ބޯޑުގެ  ނިންުމުމގައި  ނިންުމެމއް  އެއްވެސް  ބޯޑުގެ 
ެމންބަރެއް   ބޯޑުގެ  ސެކްރެޓަރީއަކީ  ބޯޑުގެ  ނުވެވޭނެއެވެ.  ބައިވެރިއެއް  ފަރާތަކަށް 

 ނޫނެވެ.

ޢަަމލުކުރުަމށްބޯޑުގެ   )ށ(    އެގްޒެކްޓިވް  ނިންުމންތަކަށް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ         ށް އަޓަކައި 
ވާލުކުރާނީ ޗެއަރމަންގެ ަމޝްވަރާގެ ަމތިން ބޯޑުގެ  ހައެ ނިންުމންތަކުގެ ލިޔެކިއުން  

 ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

ބޯޑުގެ ބަްއދަލުވުންތަްއ  
ލަތް  ސީިއލެކްޓްރޯނިކް ވަ 

 މެދުވެރިކޮށް ބޭްއވުން 

ލަތް  ސީލަތެއްގައި ބޯޑުގެ ަޖލްސާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަހާބޯޑުގެ ެމންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ   )ހ(  . 10
ނެތް    ރުވެވެންޒިެމދުވެރިކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ވަކި ެމންބަރަކަށް ަޖލްސާގެ ާމލަަމށް ހާ

ެމންބަރުންނަށް ހާ ވަކިވަކި  ވަ   ލަތުގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ެމދުވެރިކޮށް ސީވެސް  ލަތް 
 ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ބައިވެރިވާންވާނީ  )ށ(    ެމންބަރުން  ބޯޑުގެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބާއްވާ  އޮންލައިންކޮށް 
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ ފަދަ ާމޙައުލެއްގައެވެ.

ނަންބަރު   . 11 މަޞްލަޙަތު ފުށުެއރުން  ަޖލްސާއެއްގައި، ޤާނޫނު  އޮފް    ސް)ކޮިމއުނިކޭޝަން  42/2015ބޯޑުގެ  އޮތޯރިޓީ 
ލަތެއް  ހާފަދަ    ފަދަ ަމޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  29ޯމލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  
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އެ  އެކަން    ޗެއަރަމނަށް  ، ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ ެމންބަރަކު  ހާއަންގައި،  ކުރިަމތިވި  ލަތު 
ވާންވާނެއެވެ.  އަދި ކުރިން އެކަން އެނގިފައި ނެތް    އެ ަޖލްސާއަކުން ތަނާޒުލު  އަިމއްލަޔަށް

އެނގޭ   ،ކަުމގައިވިޔަސް ތަނާޒުލު   ، ހިނދު  އެކަން  ަމއްސަލައަކުން  އެ  ެމންބަރަކު    އެ 
ނަަމ، ބާކީތިބި ެމންބަރުންނާއެކު ބޯޑުގެ ކޯރަްމ    ލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖހާވާންވާނެއެވެ. ިމފަދަ  

 ންވާނެއެވެ.ށް ގެންދާޔަހަަމވާގޮތަށް އެ ަޖލްސާ ކުރި

ގަވާިއދަށް ބަދަލު  
 ގެނަުއން 

މި ގަވާއިދަށް އިތުރު ފުރިހަަމކަެމއް ގެނައުުމގެގޮތުން ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހިއްެޖ   . 12
ކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ. ގަވާއިދަށް ގެންނަ   ލަތެއްގައި އެކަންހާ

ފެށޭނީ ޢަަމލުކުރަން  އި  ،ބަދަލުތަކަށް  އެ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ   ލާޙެއް ޞްދިވެހި 
 އެވެ. ގަޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން  

ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދު    ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ،ފަށާނީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  . 13
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    ބޭނުންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް   . 14 މާނަކުރުން 
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، ތިރީގައި  ، ާމނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

 ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.

އެވަނީ )ހ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު    ،"އޮތޯރިޓީ"   2015/42ޤާނޫނު 
)ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ 

 ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށެވެ.

ނުވަތަ   )ށ(     ރޭޑިއޯ،  ނުވަތަ  ވަޔަރު،  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން" 
އެހެނިހެން   ނުވަތަ  ެމދުވެރިކޮށް   އިލެކްޓްރޯއޮޕްޓިކަލް،  ނިޒާުމތަކެއް  މެގްނެޓިކް 

އިޝާރާތެއް،   ބާވަތެއްގެ  ނުވަތަ  ލިޔުެމއް،  ނުވަތަ  ސިގްނަލެއް،  ނުވަތަ  އެއްވެސް 
އިންޓެލިަޖންސެއް    ، އަޑެއްނުވަތަ    ،ފޮޓޯއެއް ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ 

 ލިބިގަތުަމށެވެ. ،ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުކުރުާމއި، ފޮނުވުާމއި

ޯމލްޑިވްސްގެ   )ނ(    އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ބޯޑު" 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.
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