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 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 ބަރުންގެންގެ މެބޯޑުޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ގަވާއިދު ސުލޫކާ ބެހޭ 

ގެ ) ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ޔުޓިލިޓީ( 26/2020 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ގަވާއިދަކީ މި  .1 ތަޢާރުފު

 އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ޔުޓިލިޓީ ،ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ) 3(ގެ  )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 12

 .ގަވާއިދެވެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްޞަދު

  އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނާއި 

 ފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

 ސިޔާސަތުތައް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމުގައި ވާޖިބުއޭނާގެ  ބަރަކުވެސް،ންޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެކްޑިރެ  .3

 ބޯޑުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާ  22ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 ފުށުނާރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަކާ ފުށުނާރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންވަނަ މާއްދާ 2ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ގޮތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ، ވެސްމެންބަރަކު ކޮންމެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  (ހ)  .4 ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން

އެންމެހައި ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ،  ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ނިންމަންޖެހޭ

 .އެއްކިބާވެތިބެއެވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، ނުފޫޒުން

 ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު، ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެވިދާނެފަދަ ގޮތެއްގައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދާކުރުމުގައި

އޭނާ  ހަދިޔާއެއް، ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި، ނުވަތަ

ނުވަތަ  ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ނަމުގައި، ،ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ މީހެއްގެ ނަމުގައި

މީހަކާ  ގާތްތިމާގެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މާލީގޮތުން އެ
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ނަމުގައި،  ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ދަރިއެއްގެ ،ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ ނަމުގައި

 އެވެ.ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ

މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރުންނަށް ލިބޭ  .5 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ލަތެއްގައި ޙާހާމަކުރަންޖެހިއްޖެ މަޢުލޫމާތެއް،  އެފަދަ ކެވެ.ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެ

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ން އެހެޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި 

 އެވެ.ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ

ފައިދާއެއް  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ (ހ)  .6 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

ހިނދު، އެކަމެއް  އޮތޯރިޓީން ބަލާ ،ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް

      އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި،ނުވަތަ އެ 

އެފަދަ ، ބަލާ މައްސަލައަކީ އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީން

ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްކަން  މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް

  ހިނދު، އެކަން ބޯޑަށް އެންގުމާއެކު، ނެތްނަމަވެސް އެކަން އެނގޭކުރިން އެނގިފައި 

ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން  އަދި/ ކަމެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެ

 .އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ ގައިނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމު

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ މައްސަލައެއް (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ނުވަތަ  އެކަމެއް، ނަމަ، އެކަން ބޯޑަށް އެންގުމާއެކުބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް މެދުވެރިވެއްޖެ

ނިންމަންޖެހޭ  ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އަދި/

 .ޗެއަރޕަރސަން ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެނިންމުންތައް ނިންމުމުން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ (ށ)ނުވަތަ  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  

އެއީ،  މައްސަލައަކުން ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުނުވެއްޖެނަމަ،

ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް  މަޤާމުންވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މެންބަރަކު  9ޤާނޫނުގެ 

 .ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމުގައި އޭނާގެ ވާޖިބު ޑިރެކަޓްރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް،  .7 އާންމު ސުލޫކީ އުސޫލުތައް

 އާންމު ސުލޫކީ އުސޫލުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ބޮޑުގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރުން؛ހާމަކަން  (ހ)  

 ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން؛ (ށ)  
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 ކަމާބެހޭ ބޭނުންކުރުމުގައި ވަސީލަތްތައް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ފައިސާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ (ނ)  

 ހިތުން؛ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި

ޙާލަތްތަކުގައި   މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާ އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ (ރ)  

   އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

 އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް،  .8 ޖަވާބުދާރީވުން

 ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.ނިންމުންތަކާ ބެހޭ ޢަމަލުކުރާ ކަންކަމާއި ނިންމާ

 އިދަށް ޢަމަލުކުރަންގަވާ

 ފެށުން

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  .9

 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 ގެންނަން ޖެހިއްޖެ އިޞްލާޙެއްމި ގަވާއިދަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމުގެގޮތުން ގަވާއިދަށް   .10 ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން

 ލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ. ގަވާއިދަށް ގެންނަޙާ

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ އެ އިޞްލާޙެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ،  ތަކަށްޙުއިޞްލާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޢި ގައިގަވާއިދުމި   .11 މާނަކުރުން

       މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

  އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ. 

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ( 26/2020ނަންބަރު  ޤާނޫނު "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

 އަށެވެ.) ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ

ރެގިއުލޭޓަރީ ޔުޓިލިޓީ ( 26/2020ނަންބަރު  ޤާނޫނުއެވަނީ،  ބުނެފައި "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ކަންކަން ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޔުޓިލިޓީ ބުނާ ގައި )ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ

 .ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 26/2020ނަންބަރު  ޤާނޫނު"ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު" ނުވަތަ "ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ވަނަ މާއްދާ 6ގެ ) ޤާނޫނު ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެޔުޓިލިޓީ (

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ( 26/2020ނަންބަރު  ޤާނޫނު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "އޮތޯރިޓީ"

 ގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.ގައި ބުނެފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ރެ) ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ
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________________________ 

 

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ( 26/2020ނަންބަރު  ޤާނޫނު"ޗެއަރޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ މާއްދާ 8ގެ ) ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށެވެ.
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