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   ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  
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ނަންބަރު    .1 ތަޢާރުފު ޤާނޫނު  ގަވާއިދަކީ،  އޮތޯރިޓީގެ ) 26/2020މި  ރެގިއުލޭޓަރީ       ޔުޓިލިޓީ 
ހަދައިފައިވާ،  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ2ްވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )  12 ގެ    (ޤާނޫނު

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހިންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ  
 ގަވާއިދެވެ. 

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ( 26/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ  .2 މަގުސަދު 
ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން އެންެމ އެކަށީގެންވާ   ކުރުަމށް ތަންފީޛު  )ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީން  ޓަކައި 

ކުރެވޭ ހަަމެޖއްސުަމށްކަގޮތަ  ނެގޮތުގައި  އިންތިޒާުމ  ހިނގޭނެ  ބޯޑު  ބޯޑުން   ށް  ޓަކައި 
   ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުެމވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު  
 ެއކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ގޮތަށް،  .3 ަމސްއޫލުވާންެޖހޭ  ކުރުުމގައި  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ  ބޯޑަކީ،      ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ދަށުން   5 ޤާނޫނުގެ  ގޮތަށް،  އެކުލެވިގެންވާ  ަމއްޗަށް  ެމންބަރުންގެ  )ފަހެއް( 

  ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޯޑެވެ.

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ. ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .4 ބޯޑުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ 

ާމއްދާގައި    2ޤާނޫނުގެ   )ހ(    ހާސިލުކުރުަމށާއިވަނަ  ަމގުސަދުތައް  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އޮތޯރިޓީން ޓަކައި  ކުރުަމށް  އިންތިޒާމު  ދާއިރާ  ޚިދުަމތުގެ  ބޭނުންތަކުގެ   އާންމު 

 ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން. 

ހަދައި، )ށ(    ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ގަވާއިދުތައް  އަންނަނިވި  ގުޅޭ  ހިންގުމާ           އޮތޯރިޓީ 
ކަންކަން ހިނގާތޯއެ   އޮތޯރިޓީއާއި ބޯޑުގެ  ަމތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ   ގަވާއިދުތަކާ 

 ބެލުން. 

 ؛އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް (1)   

 ؛ބޯޑުގެ ހިންގުުމގެ ގަވާއިދުތައް (2)   

 .ބޯޑުގެ ެމންބަރުންގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު (3)   

 އެކުލަވައިލައި، ފާސްކުރުން.އޮތޯރިޓީގެ ބަެޖޓު  )ނ(  

 ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން އެވެ.  ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާނީ  )ހ(   .5 ބޯޑު ހިންގުން 

ބަލަހައްޓާނީ )ށ(    ކަންކަން  އިދާރީ  ޤާއިމު   ،ބޯޑުގެ  އޮތޯރިޓީގައި  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ 
 ޓުންނެވެ. އެކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރި
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އިންތިޒާުމ    )ނ(    ލިބޭނެ  ބޯޑަށް  އެހީތެރިކަން،  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ހިންގުުމގައި  ބޯޑު 
 އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގެޒެކެޓިވް ެމދުވެރިކޮށް ބޯޑުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ. 

ބޯޑުން ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުުމގެ ަމސައްކަތްތައް އޮތޯރިޓީގެ  )ރ(   
ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ެމދުވެރިކޮށް އޮތޯރިޓީގެ ުމވައްޒަފުންނާ    ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއާ

ެމދުވެރިކޮށް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކާ ބޯޑަށް  ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 
 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޕަރސަންގެ  ރ ބޯޑުގެ ޗެައ
 ޒިންމާތަްއ 

 ، ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުާމއި  ،ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ޒިންާމތަކަކީ )ހ(   .6
 .ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުެމވެ

އުޒުރުވެރިވެއްޖެ  )ށ(    އޭނާ  ކުރުަމށް  ކަެމއް  ކުރަންެޖހޭ  ޗެއަރޕަރސަން   ބޯޑުގެ 
ީމހަކާ ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ކުރުަމށް  އެކަން   ބޯޑުގެ   ،ހާލަތެއްގައި، 

 .ޗެއަރޕަރސަން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ިމނިސްޓަރަށް ަޖވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ. )ހ(   .7 ޖަވާބުދާރީވުން 

ަޖވާބުދާރީވާނީ   )ށ(    އޭނާ  ކަންކަުމގައި  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޗީފް 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

 .)ދޭއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ  2ކޮންެމ ަމހަކު    ،ަޖލްސާއެއް، ަމދުވެގެންބޯޑުގެ   )ހ(   .8 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަްއ

 )ތިނެއް(  3ބޯޑުގެ ަޖލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ހިމެނޭގޮތުން   )ށ(   
 ެމންބަރުންނަށްވުރެ ަމދުނޫން އަދަދެއްގެ ެމންބަރުން ހާޒިރުވުުމންނެވެ. 

ަޖލްސާއަށް ބޯޑުގެ   (1) )ނ(    އެ  ދީފައިވަނިކޮށް  ދަޢުވަތު  ހާޒިރުވުަމށް  ަޖލްސާއަކަށް 
ފަދަ ނުވެވޭ  ަޖލްސާ   ހާޒިރު  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ެމންބަރަކަށް  އުޒުރެއް 

ޗެއަރޕަރސަންއަށް ނުވަތަ  )އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން، ބޯޑުގެ  1ފެށުުމގެ  
 .ނެއެވެޓަށް އެކަން އަންގައި ސަލާން ބުނާންވާބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެ

   (2) ( )ނ( ގެ  ާމއްދާގެ  ސަލާ  ވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިމި  ަމތީން    ންގޮތުގެ 
ފޮނުވަންވާނީ،   މެސެޖު  ސަލާުމގެ  ެމންބަރުން  އެންގުުމގެގޮތުން  ބުނިކަން 
ިމކަަމށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކަށް ނުވަތަ 

 އީެމއިލް އެޑްރެހަކަށް ނުވަތަ ޗެޓް ގްރޫޕަކަށެވެ.  

ފެށުަމށް )ރ(    ަޖލްސާއެއް  ަމދުވެގެން    ބޯޑުގެ  އަދަދު ޓަކައި،  ެމންބަރުންގެ  ބޭނުންވާ 
)ވިހި(   20ަޖލްސާ ފެށުަމށް ކަނޑަޅައިފައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން    ،ހަަމވޭތޯ  ބަލާނީ

 ިމނިޓަށެވެ. 
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އަދަދު )ބ(    ެމންބަރުންގެ  ބައިވެރިވާ  ަޖލްސާގައި  ދަނިކޮށް  ހިނގަުމން       ،ަޖލްސާއެއް 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ިމންވަރަށްވުރެ ަމދަވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި،    8މި ގަވާއިދުގެ  

ނިންަމއިލުަމށް   ަޖލްސާ  ނުވަތަ  ެމދުކަނޑައިލުަމށް،  ވަގުތީގޮތުން  ަޖލްސާ 
 ކަނޑައަޅާނީ، ހާޒިރުވެ ތިބި ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު   1ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުަމށް  ބޯޑުގެ ެމންބަރެއްގެ   )ޅ(  
ޗެއަރޕަރސަނަ ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  އެކަން  ުމއްދަކަށް  ށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ބަލަހައްޓާނީ )ކ(    ރިޔާސަތު  ަޖލްސާތަކުގެ  ޗެއަރޕަރސަނެ  ،ބޯޑުގެ  ބޯޑުގެ ބޯޑުގެ  ވެ. 
ހާލަތެއްގައި،  ޗެއަރޕަރސަން   އުޒުރުވެރިވެއްެޖ  އޭނާ  ކުރުަމށް  ކަެމއް  ކުރަންޭޖ 

ޗެއަރޕަރސަން  ބޯޑުގެ  ީމހަކާ  ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ކުރުަމށް  އެކަން 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ  )އ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ         މި 
ަޖލްސާއެއް   )ތިނެއް( ެމންބަރުންނަށްވުރެ ަމދުނޫން އަދަދެއްގެ ެމންބަރުން ބޯޑުގެ  3

ބޭނުންވާނަަމ ބަޔާންކޮށް  ، ބޭއްވުަމށް  އެކަން   ބޯޑުގެ   ،ސަބަބު  ޗެއަރޕަރސަނަށް 
ނޯޓިސް އެ  ޗެއަރޕަރސަނަށް  ބޯޑުގެ  )ފަހެއް(    5ލިބޭތާ   ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި 

ބޯޑުގެ ަޖލްސާއެއް    ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނޯޓިހުގައި
 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ބޯޑުން އަވަސް   )ވ(   
ޗެއަރޕަރސަނަށް ލިޔުަމކުން   ގޮތަކަށް ަމއްސަލައެއް ނިންަމއިދިނުަމށް އެދި ބޯޑުގެ 

އެގްޒެކެޓިވްއަށް ޗީފް  އިޚްތިޔާރު  ޗީފް  ހުށަހެޅުުމގެ  އެގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ. 
އެ ހުށަހެޅުން ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް  އެގްޒެކެޓިވް ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ، ބޯޑުގެ ަޖލްސާއެއް ބާއްވައި )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ލިބޭތާ  
 .ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލައާެމދު

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން  ،ަޖލްސާގެ އެެޖންޑާ އެކުލަވައިލާނީ )މ(  
 އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތީން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ.

އެެޖންޑާ )ފ(    ަޖލްސާތަކުގެ  ބޯޑުގެ  ފިޔަވައި،  ަޖލްސާތައް  ފެށުުމގެ   ، ކުއްލި       ަޖލްސާ 
ބޯޑުގެ   24 ނުވަތަ  ޗެއަރޕަރސަން  ބޯޑުގެ  ކުރިން  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ަޖލްސާތައް ފިޔަވައި، ބޯޑުން ގޮތް ނިންުމަމށް ނުވަތަ ބޯޑުގައި ަމޝްވަރާ   )ދ(   
އެެޖންޑާ ކޮށްފައިވާ ބޯޑުގެ   ކުރުަމށް ހުށަހަޅާ ކަންކަާމ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ކަެމއް
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)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ    24ަޖލްސާ ފެށުުމގެ  
 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ހާޒިރީ )ތ(    ަޖލްސާތަކުގެ  ބަލަހައްޓަުމންދާކަން  ،ބޯޑުގެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓުން      ،ބޯޑުގެ 
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ެމދުވެރިކޮށް ޗެއަރޕަރސަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ  )ލ(    ކަެމއްގައި  ަމޝްވަރާކުރާ  ބޯޑުން  ަމތީން،  ގޮތެއްގެ  ނިންާމ  ބޯޑުން 
ހާލަތުގައި ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކުގައި  ފަންނީ ލަފަޔެއް ބޭނުންވާނަމަ، އެ   ުމވައްޒަފުންގެ

 .ުމވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ އޮތޯރިޓީގެ

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

ެމންބަރުން އެއްތަނަކަށް ހާޒިރުވެގެން ބޯޑުގެ ަޖލްސާ ނުބޭއްވޭ ހާލަތްތަކުގައި، ބޯޑުގެ   )ޏ(   
ކޮންފަ ކޮންފައޯޑިއޯ   ވީޑިއޯ  ވަސީލަތްތައް  ރެންސް ނުވަތަ  ފަދަ  ކުރެވޭ  ރެންސް 

ބެނުންކުރެވޭ   ިމގޮތުން  ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ަޖލްސާ  ބޯޑުގެ  ވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން 
ހާ ެމންބަރުންނަށާއި ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް  ވަސީލަތްތައް ވާންޖެހޭނީ، ބޯޑުގެ ހުރި
 ބެނުންކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތަކަކަށެވެ. 

ނުވަތަ )ހ(   .9 މަޞްލަޙަތު ފުށުެއރުން  ަމޞްލަޙަތެއް  އަިމއްލަ  ެމންބަރެއްގެ  އެއްވެސް  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ަމއްސަލައެއް ނުވަތަ  ކަެމއް  އޮތް  ދައުރެއް  ނުވަތަ  ބަލާ، ފައިދާއެއް   އޮތޯރިޓީން 

ނިންުމުމގައި،  ނުވަތަ  ބެލުުމގައި  ަމއްސަލައެއް  އެ  ނުވަތަ  ކަެމއް  އެ   ހިނދު، 
 އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ ެމންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީން
 ބަލާ ަމއްސަލައަކީ، އެފަދަ ަމޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް 

ނެތް  ކަންކަެމއް އެނގިފައި  ަމއްސަލައެއްކަން ކުރިން  އެކަން    ،ނަަމވެސް  ނުވަތަ 
ކަެމއް ނުވަތަ އެ ަމއްސަލައެއް    ހިނދު، އެކަން ބޯޑަށް އެންގުާމއެކު، އެ  އެނގޭ
ނިންުމންތައް   ންބެލުުމ ނިންަމންެޖހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ަމއްސަލައަކާ  އެ  އަދި/ނުވަތަ 

 .ވާންވާނެއެވެ އެ ެމންބަރަކު ތަނާޒުލު  ނިންުމުމން 

 މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަމޞްލަޙަތު ފުށުއެރުުމގެ ަމއްސަލައެއް  )ށ(   
 ކަެމއް   ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، އެކަން ބޯޑަށް އެންގުާމއެކު، އެ

ބެލުުމ ަމއްސަލައެއް  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ންނުވަތަ  ަމއްސަލައަކާ  އެ   އަދި/ނުވަތަ 
 ވާންވާނެއެވެ. ނިންަމންެޖހޭ ނިންުމންތައް ނިންުމުމން ޗެއަރޕަރސަން ތަނާޒުލު 

ަމޞްލަޙަތު  )ނ(    ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ނުވަތަ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ެމންބަރަކު  ފުށުއެރުުމގެ ނުވަތަ  ޗެއަރޕަރސަން  ބޯޑުގެ        ަމއްސަލައަކުން 
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ޤާނޫނުގެ   ނުވެއްެޖނަަމ،  ތަނާޒުލު ބޭނުަމށް  9އެއީ،  ާމއްދާގެ          ޓަކައި   ވަނަ 
 .ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ އެ ެމންބަރަކު ަމޤާުމން

ބޯޑުގެ    .10 ސިްއރު ހިފެހެްއޓުން  ަމޢުލޫާމތަކީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލިބޭ  ެމންބަރުންނަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ެމންބަރެއްގެ 
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ    ،ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތެކެވެ. އެފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް

ފަރާތަކަށް   އެއްވެސް  ފިޔަވައި  ކުރުން  ހާަމކުރާ  ފަރާތަކަށް  ހާަމކުރަންެޖހޭ  ަމތީން  ގޮތުގެ 
 ވެ.ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެ

އެހެން  )ހ(   .11 ބޯޑުގެ ނިންމުންތަްއ ފިޔަވައި  ެމންބަރުން  ބޯޑުގެ  ނިންުމުމގައި  ނިންުމެމއް  އެއްވެސް   ބޯޑުގެ 
 ފަރާތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

 ބޯޑުން ކަެމއް ނިންީމ ކަަމށް ބެލޭނީ، ބޯޑުގެ ުޖުމލަ ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  )ށ(   
 ފާސްވުުމންނެވެ.ކަެމއް  އެ

ނިންަމންވާނީ )ނ(    ކަެމއް  ުޖުމލަ    ،ބޯޑުން  ެމންބަރުންގެ  ނިންުމަމށް  ކަެމއް  އެ 
ލައިގެންނެވެ. ރިޔާސަތު   އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްތޯ ބެލުަމށް ެމންބަރުންގެ ެމދުގައި ވޯޓު
 ބަލަހައްޓާ ެމންބަރަށް ވެސް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ގޮތް )ރ(    ދިން  ވޯޓު  ެމންބަރުން  ނިންާމ ނިންުމންތަކަށް  ނިންިމ    އެ   ،ބޯޑުން  ކަެމއް 
އެނގެން   ޤަރާރުގައި  ބެހޭ  ނިންުމމާ  އެ  ނުވަތަ  ޔައުިމއްޔާގައި  ަޖލްސާގެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ނިންުމެމއް   )ބ(    އެ  ޤަރާރުގައި  ނުވަތަ  ޔައުިމއްޔާގައި  ބެހޭ  ނިންުމމާ  ނިންމާ  ބޯޑުން 
 ނިންުމުމގައި ބައިވެރިވި ެމންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  

ބޯޑުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ނިންމާ ނިންުމންތަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީގައި  )ޅ(  
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ެމދުވެރިކޮށް ބޯޑުން    ،ބެލެހެއްޓެުމންދާކަންފައިލުކޮށް  

 ޖެހޭނެއެވެ.   ކުރަން ކަށަވަރު

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ  
 ޔަުއމިއްޔާ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ )ހ(   .12 ބޯޑުގެ  ބެލެހެއްޓުަމކީ  ލިޔެ  ޔައުިމއްޔާ  ަޖލްސާތަކުގެ   ބޯޑުގެ 
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ތައްޔާރުކުރުަމށްފަހުބޯޑުގެ   )ށ(    ޔައުިމއްޔާ  ަޖލްސާއެއްގެ  ބޯޑުގެ   ،ކޮންމެ 
ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ބޯޑަށް އެ ޔައުިމއްޔާ ހުށަހަޅައިގެން އެ ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރަން  

 ޖެހޭނެއެވެ.  
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ޔައުިމއްޔާގައި )ނ(    ަޖލްސާއެއްގެ  ކޮންެމ  ބައިވެރިވި   ، ބޯޑުގެ  ަޖލްސާއެއްގައި        އެ 
ޔައުިމއްޔާތަކުގައި  ފާސްކުރާ  ބޯޑުން  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ެމންބަރުން  ބޯޑު 
 ސޮއިކުރަންެޖހޭ ެމންބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުަމކީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  

 ާމލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާގެ   ، އުޫޖރަ ކަނޑައަޅާނީބޯޑުގެ ެމންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ   )ހ(   .13 ބޯޑު މެންބަރުންގެ ުއޖޫރަ 
 ވަޒީރެވެ.

 .ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާ ނިސްބަތަށެވެ ،ބޯޑުގެ ެމންބަރުންނަށް އުޫޖރަ ދޭނީ )ށ(   

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ލަފާގެ    ، ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ަމސައްކަތްތައް ހިންގާނީ )ހ(   .14 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިެއޓް 
 ަމތިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އެވެ.

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ. ،ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސައްކަތްތައް )ށ(   

 ؛ބޯޑުގެ ަޖލްސާތައް އިންތިޒާުމކުރުން (1)   

ބޯޑުގެ   (2)    ަމޝްވަރާއާއެކު،  އެެޖންޑާ  ޗެއަރޕަރސަންގެ  ަޖލްސާތަކުގެ 
 ؛ތައްޔާރުކުރުން

 ؛ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކަށް ެމންބަރުންނަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވުން (3)   

 ؛ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން (4)   

 ؛ބޯޑުގެ ަޖލްސާތަކުގެ ޔައުިމއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން (5)   

 ؛ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުންބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ  (6)   

 .ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން (7)   

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުަމށް ބޭނުންވާ އިދާރީ  )ނ(   
 ، ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު   ،އެހީތެރިކަާމއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން

 ވް ެމދުވެރިކޮށް ބޯޑުން ހަަމަޖއްސަން ވާނެއެވެ.   ޗީފް އެގްޒެކެޓި

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން

 މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   .15
 .ފެށިގެންނެވެދުވަހުން 

ގެންނަން   .16 ގަވާިއދު ިއޞްލާުޙކުރުން  އިޞްލާޙެއް  ގަވާއިދަށް  ގެނައުުމގެގޮތުން  ފުރިހަަމކަެމއް  އިތުރު  ގަވާއިދަށް  މި 
ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ. ގަވާއިދަށް  ެޖހިއްޖެ 
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_____________________ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ،ޢަަމލުކުރަން ފެށޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއްއިޞްލާޙުތަކަށް   ގެންނަ
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ތިރީގައި   ،ހިނދަކު  އިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ  .17 މާނަކުރުން 
ާމނަކުރަ އިބާރާތްތައް  ނުވަތަ  ލަފުޒުތައް  ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒުތައް  އެ  ންވާނީ، 

 އިބާރާތްތައް ތިރީގައި ާމނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

އެވަނީ،  )ހ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު   "ޤާނޫނު"  ޔުޓިލިޓީ ) 26/2020ޤާނޫނު 
 އަށެވެ. ( ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު

"ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" ނުވަތަ "ބޯޑު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ޤާނޫނު) 26/2020 އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ާމއްދާގައި    6ގެ  ( ޔުޓިލިޓީ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ. 

ކަަމށް   )ނ(    ނަންބަރު  "ެމންބަރުން"  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  )ޔުޓިލިޓީ    26/2020ބުނެފައި 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ   6ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ެމންބަރުންނަށެވެ.

ނަންބަރު   )ރ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ޔުޓިލިޓީ ) 26/2020"އޮތޯރިޓީ" 
ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ ( ރެގިއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 އޮތޯރިޓީ އަށެވެ. 

އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  " )ބ(    ބުނެފައި  ޔުޓިލިޓީ  ) 26/2020ިމނިސްޓަރު" ކަަމށް 
އޮތޯ ޤާނޫނުރެގިއުލޭޓަރީ  ރެގިއުލޭޓަރީ( ރިޓީގެ  ޔުޓިލިޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި 

 އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުަމށް ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ
 .ވަޒީރަށެވެ

ޔުޓިލިޓީ ) 26/2020"ޗެއަރޕަރސަން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ޅ(  
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ   8ގެ  ( ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން އަށެވެ. 

 26/2020"ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް" ކަަމށް ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކ(   
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    16ގެ  ( ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަށެވެ. 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-86, Utility Regulatory Authority ge director in ge board hingumuge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-86 (Utility Regulatory Authority ge director in ge board hingumuge gavaaidhu)

