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ހިންގާ ޤަވާއިދު
 -1ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީ ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދު ތަކުގައިވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 -2ކުންފުންޏަކީ ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ޢާއްމުކޮށް ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ހ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއެއް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ނަޤުލު ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ށ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު ______ އަށްވުރެ ގިނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ދެމީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަބަޔަކު
އެކުވެގެން އެއް ޙިއްޞާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޙިއްޞާ ގަނެފައިވާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އެމީހުން ބެލެވޭނީ
އެންމެ މެންބަރެއް ކަމުގައެވެ.
ނ .ޢާންމުންނަށް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން
 -3ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް އޭގެ އަސްލު އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ދ
ފ ަ
 -4އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއްގެ ވެރިފަރާތް ،ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެ ަ
ހުއްދައަކާނުލައި ޙިއްޞާއެއް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،އެފަދަ ބަދަލުކުރުމެއްވާނީ ،ބާތިލް ބަދަލުކުރުމަށެވެ .ޙިއްޞާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން
ބަދަލުކުރެވޭފަރާތާއިބެހޭ ހުރިހާ އަދި ކޮންމެ މައުލޫމާތަކަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓްރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޙިއްޞާއެއްގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ނުކުރުމަށް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިން ނިންމައިފިނަމަ ،އެނިންމުންވާނީ އެންމެން އެއަށް
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ކަމުގައެވެ.
 -5މެންބަރަކު އޭނާގެ ޙިއްޞާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރުން ތަކަކަށް ،ނުވަތަ
ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް ހުއްދަދޭ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ޙިއްޞާ ވިއްކިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް ،އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް
ވިއްކުމަށް ޑިރެކްޓަރުން ހުއްދަދީގެން ނުވާނެއެވެ.
 -6ޙިއްޞާދާރަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،އެނިޔާވި ޙިއްޞާދާރެއްގެ ޙިއްޞާގެ ޙައްޤުވެރިއެއް ކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމާ މީހަކު،
ނ
ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ނިޔާވި ޙިއްޞާދާރެއްގެ ޙިއްޞާގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ފ
އ ް
ކަނޑައެޅޭ ޙައްޤުވެރިއަކު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއްކަމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނޭދޭނަމަ ،އެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބޯޑް ޮ
ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުންފުނި ހިންގުން
 -7ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ހުރި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅޭ
މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ .މި މަސައްކަތް މި ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ހިންގަމުން ގެންދާނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިންނެވެ.
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މ
 -8ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތީން އެއް ޢާއް ު
ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްފަހު ،އަނެއް ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމާއި ދޭތެރޭ  15މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ފާއިތުވެގެން
ނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ،އެފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކާއި ވަގުތެއްގައެވެ.
ށ
 -9ހ .މި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އިތުރަށް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަ ް
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މެމްބަރުންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
ނ
ށ .ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއިން އުފެދިފައިވާ ރައުސުލްމާލުގެ  10%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްސީލު ކުރާ މެންބަރު ް
އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްގެ ފަރާތުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
 -10އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގައި ކަމެއް ނިންމޭނީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް
މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ތިބިގެންނެވެ .ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށްވާނީ،
ކުން ު
ފނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.

ނޯޓިސް
 .11ކޮންމެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް ،އެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން  14ދުވަސް ކުރިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށާއި އަދި
މިފަދަ ޖަލްސާ އަކަށް ނޯޓިސް ލިބުމަށް ކުންފުނީގެ ޤަވާއިދުތައް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބެންވާނެއެވެ .މި  14ދުވަސް
ހަމަކުރުމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސް ހިމެނޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ނޯޓިސް ދެވުނު ދުވަހެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ސ ބާއްވާ ތަނާއި ދުވާހާއި ވަޤުތު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޤޞަދާއި ޖަލް ާ
މިނޯޓިސްގައި ،ޖަލްސާގެ މަ ު

މެމްބަރުންގެ ވޯޓް
 -12ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޢަލާމާތަކީ އަތް ނެގުމެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ
ނިސްބަތުން ވޯޓު ދިނުން ހަމަޖެއްސޭނީ ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ  10%އަށް ވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން
އެގޮތަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.
ހ .އަތްނެގުމުން ވޯޓުދޭއިރު ،ޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއްވޯޓެވެ.
ށ .މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭއިރު ،ޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އޭނާ ގަނެފައިވާ ކޮންމެ
ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.
ނ .މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދީގެން މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމި ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއް
ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ޞަފްޙާ |2

ދ
ޢ ު
ގ ޤަވާ ި
ނ ާ
ނގެ ހި ް
ކުންފު ީ

ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް
 -13ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް ގައި މަދުވެގެން ) 2ދޭއް( ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންޖެހޭނެއެވެ .މި ހިންގާ ޤަވާޢިދު ލިޔެވުނު އިރު ތިބި
ޑިރެކްޓަރުންނަކީ :
ނަން

އެޑްރެސް

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 -14ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން މި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޢަދަދަށް ބަދަލު ގެނެވި ދާނެއެވެ.
މގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޢަދަދާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރުގެ ދިގުމިނުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކުންފުނީގެ ޢާއްމު
އަދި ި
ޖަލްސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 -15ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަން ދެމިއޮއްނާނީ ޖެހިގެން އޮންނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަކާ ހަމައަށެވެ.
އެއަށްފަހު އެ މެންބަރަކު އަލުން ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ހޮވިދާނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު
ނ
ފ ި
 -16ކުންފުނި ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިންނެވެ .އަދި މިގޮތުން ކުން ު
ހިންގުމުގެ ބާރު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ ތަކުން ނިންމަންޖެހޭ
ނިންމުންތައް މީގެތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ޑިރެކްޓަރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް މި ހިންގާ ޤަވާއިދާ
ކން ،އެފަދަ ނިންމުމަކީ ބާޠިލު ނިންމުމަކަށް
ޚިލާފު ނުވާނަމަ ،ފަހުން ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގައި ހެދޭ ޤަވާޢިދަ ު
އވެ.
ހަދައިގެން ނުވާނެ ެ
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 -17ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުންފުނީގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ލޯނުގެ ގޮތުންނާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
ފައިސާ ހޯދުމާއި ދިނުމުގެ އަދި އެފަދަ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި ،ދިނުމަށް ސެކިއުރިޓީ ހޯދާ ،ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޙިއްޞާ ގަތުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީއެއް ކުންފުނިން ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ޓރު
 -18ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޑިރެކްޓަރުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކް ަ
ކަމުގެ މަޤާމު ނުވަތަ މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ .މިނަންގަނެވުނު މަޤާމުގެ މުސާރައާއި މުއްދަތު
ކޓަރުކަމުން އެއްވެސް
ކަނޑައަޅާނީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .އެހެނަސް މި މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކު ކުންފުނީގެ ޑިރެ ް
ހއްގެ މެނޭޖިންގ
ސަބަބަކާ ހުރެ ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނޫނީ ވަކި ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަކުން އެފަދަ މީ ެ
ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ މެނޭޖަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެފަދަ މީހަކު އެ މަޤާމުން
ވަކިވާނެއެވެ.

ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް ގެ ޖަލްސާ
 -19ހ.

ސ
ލ ާ
ކުންފުނީގެ އެކި އެކި ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ) (2ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްގެ ޖަ ް
ބާއްވާނެއެވެ.

އެކި

އެކި

މައްސަލަތަކާމެދު

ވަކި

ގޮތެއް

ނިންމާނީ

ޖަލްސާއަށް

ހާޟިރުވެތިބި

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ވރު ވެއްޖެނަމަ ،ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ،ވަކިގޮތެއް
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .ދެފަރާތަށް ދެވޭ ވޯޓުގެ ޢަދަދު އެއް ަ
ނިންމުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ވޯޓެއް ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
ށ.

ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޑިރެކްޓަރަކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ ކަންތައް ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 -20ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްގެ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ،
ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  52ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާނެ ފަދައިން ،ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިންނެވެ .ވަކި ޢަދަދެއް
ކަނޑައެޅިފައި ނެތްނަމަ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން _____ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ _____ ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަކީލުންގެ
ޙާޟިރުގައި ޖަލްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ އަދި ކުންފުނީގެ ރިޒާވް
 -21ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބެންވާ ފައިދާ އާއި ފައިދާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަކުންނެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް
ކަނޑައެޅޭ އަދަދަކީ ،ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިން ހުށަހަޅާ ޢަދަދަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 -22ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް ބަލާ ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ބަހަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުގެ އިތުރަށް ،ކުންފުންޏަށް ފައިދާވާ މިންވަރަކުން
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 -23ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ތެރެއިން މެނުވީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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 -24ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ކަމަކަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް
ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެތެރެއަށްލުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނިން ޙިއްޞާ ގަތުން ފިޔަވައި ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ފެންނަ
ގޮތެއްގެ މަތީން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ވަކި ޢަދަދެއް ރިޒަރވެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރައުސުލްމާލު އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު
 -25ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،އާ ޙިއްޞާ އުފެއްދިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ރައުސުލްމާލް އިތުރުކުރާނެ މިންވަރާއި،
އުފައްދާނެ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދާއި ،މި ޙިއްޞާތަކަށް ފައިދާ ބެހުމުގައި ނުވަތަ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމުގެ
ޅ
އެއްވެސް އިމްތިޔާޒެއް ކަނޑައަޅާނީ ޙިއްޞާ އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރާ ޤަރާރުގައި ކަނޑައަ ާ
ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

އެކައުންޓްސް
ދ
 -26ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅަށް ސާފުވާނޭހެން ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ،އަ ި
ބަލެހައްޓަމުންދޭތޯ ބެލުމަކި ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްގެ ވާޖިބެކެވެ.
ހ .ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ އަކާއި ޚަރަދު ކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްގެ ޢަދަދު އަދި އެފައިސާ ލިބުނު ނުވަތަ ޚަރަދު
ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލު.
ށ .ކުންފުންޏަށް ގަނެވޭ އަދި ވިއްކޭ މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތް އަދި ކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ
ތަފްސީލު.
ފ
 -27ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ފޮތްތައް ބަލަހައްޓާނީ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި ހުންނަ އޮފީހުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޯޑް އޮ ް
ޑިރެކްޓަރޒް އަށް ފެންނަ އިތުރު ތަނެއްގައި ،އެކައުންޓްސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަދި އެފޮތްތަކަކީ ޑިރެކްޓަރުން ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަންވާނެ ތަކެއްޗެވެ.
ވ
 -28ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަކުން ނުވަތަ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެން ާ
ގޮތަކުން ފިޔަވައި ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްގައި ނުހިމެނޭ ކުންފުނީގެ މެންބަރަކަށް ކުންފުނީގެ ހިސާބު ފޮތްތައް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ
ސ ބެލޭނީ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒްއިން އެކަމަށް ހުއްދަ ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކާއި ވަޤުތެއްގައި
ލިޔުމެއް ވިޔަ ް
އެފަރާތުން އަންގާ ތަނެއްގައި އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތަކާއި ޤަވާޢިދު ތަކެއްގެ މަތިންނެވެ.
ހސާބާއި ،ބެލެންސް ޝީޓް އަދި ކުންފުނީގެ ރިޕޯރޓްތައް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިން
 -29ކުންފުންޏަށްވާ ފައިދާއާއި ގެއްލުމާބެހޭ ި
ތައްޔާރުކޮށް ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މ
 -30ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚު ގެ މަދުވެގެން  21ދުވަސް ކުރިން ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާކަން އަންގަންޖެހޭ ކޮން ެ
މީހަކަށް ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުންފުނީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި ،ބެލެންސް ޝީޓާއި ކުންފުނީގެ
އޮޑިޓަރު ރިޕޯރޓާއެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ކުންފުނި އުވާލުން
 -31ކުންފުނި އުވާލެވޭނީ ،ކުންފުނި އުވާލުމަށް ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރޒް އިން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ ،އަދި މެންބަރުންގެ ޢާއްމު
ޤރާރަށް ތާޢީދު ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުންފުނި އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރެއް
ޖަލްސާ އަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ،އެ ަ
ކުރުމުންނެވެ.

ބަދަލުކުރުން
 -32މި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ،ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ގެ ހުއްދަ
ކުރިން ލިބުމަށްފަހު ،އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ޢާއްމު ޖަލްސާ އަކުން ފާސްކޮށްގެނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މިހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި މިކުރަނީ ________
ވަނަ އަހަރުގެ ___________________ މަހުގެ ________ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެޑްރެސް

ނަން

ސޮއި

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ހެކިން:
ނަން
1
2
ތާރީޚު____________________________ :
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އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

