މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ ސުލޫކ
މިންގަނޑާއި އެތިކަލް ކޯޑް

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ ސުލޫކ މިންގަނޑާއި އެތިކަލް ކޯޑް

ތައާރަފް

.1

މަޤްސަދު

.2

ޢާންމު

.3

މިއ

(ހ)

މޯލްޑިވްސް

ޙައްޖު

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ބޑުގެ
ޯ

ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ކުންފުނގެ

އިސްމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކ މިންގަނޑާއި އެތިކަލް ކޯޑް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ބވާންޖެހޭ ސުލޫކ
މި އުސޫލަށް ކިޔާނ "ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ތަ ާ

(ށ)

މިންގަނޑާއި އެތިކަލް ކޯޑް" އެވެ.
މިއުސޫލުގެ

މަޤްސަދަކ

ކުންފުނގެ

ބޑުގެ
ޯ

ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ކުންފުނގެ

އިސްމުވައްޒަފުންނަކ މަސައްކަތުގައި އުޅުމުގައި ރިވެތި އަހްލާޤާއި ތެދުވެރި ނަޒާހަތްތެރި
ބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި
ބޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުންފުނގެ ޯ
ބވާ ނަމުނާ ަ
އުސޫލުތަކަކަށް ތަ ާ
ކުންފުނގެ އިސްމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކ މިންގަނޑާއި އެތިކަލް ކޯޑެއް
ކަނޑައެޅުމެވެ.
ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނ ޕްރޮފެޝަނަލް

(ހ)

ބވަތާއި އެކަށގެންވާ
ބހައްޓައިގެން މަސައްކަތުގެ ާ
ކަމާއެކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިކަން ަ

މިންގަނޑު

ހަލުވި މިނެއްގައެވެ.
ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި

(ށ)

ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭންވާނެއެވެ.
1

ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ކުންފުނގެ އަސާސ ގަވާއިދާއި ކުންފުނގެ
ހިންގާ ގަވާއިދާއި ކުންފުނގެ ޕޮލިސތަކާއި ކުންފުނގެ އުސޫލުތަކާއި ކުންފުނގެ
އެސްއޯޕތަކާއި ކުންފުނގެ ޕްލޭންތަކާއި ކުންފުނގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާއި މިފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ކިޔާ އެތަކެއްޗަށް އަހުލުވެރިވުން.

2

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކުންފުނގެ ޕޮލިސތަކާއި އުސޫލުތަކާއި
ބވެ އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުން.
އެސްއޯޕތަކަށް ތަ ާ

3

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކުންފުނގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދިނުމާއި ކުންފުނގެ އެއްވެސް
މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

1

4

ބމާއި
މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ ނުވަތަ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފާނެ ކަންކަމުން ދުރުވެތި ު
މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޑިސްކްލޯސްކޮށް އެ މަސައްކަތަކާއި
ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެހުރުން.

5

ބ މައުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމާއި ކުންފުނގެ
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލި ޭ
ވަޒފާއިން ވަކިވކަމުގައިވނަމަވެސް އެފަދަ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުން.

6

ބރުގެ އިމަށްވުރެ އިތުރަށް
ބފައިވާ ާ
ބނުންކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލި ި
ބރު ޭ
ާ
ބނުންނުކުރުން.
ޭ

7

މަސައްކަތު

މާހައުލުގައި

އެކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

އެހެނިހެން

މުވައްޒަފުންނާއި

ބދާރވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ދިމާވާ
މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ޖަވާ ު
އެހެނިހެން

ފަރާތްތަކުގެ

ބރަށާއި
އަ ު

ޒާތ

ދިރިއުޅުމަށާއި

ޒާތ

މުއާމަލާތްތަކަށް

އިޚްތިރާމްކުރުން.
8

ބނުންކުރަންވާނ ހަމައެކަނ ކުންފުނގެ
ކުންފުނގެ ނަމާއި ކުންފުނގެ ވަސލަތްތައް ޭ
މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.

9

ބލުމާއި
ބނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހޯދާ ެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޭ
ބހޭ ފަރާތްތަކުން އޮޅުން ފިލުވައިގެން އެކަމެއް
އޮޅުން އަރާކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ކަމާ ެ
ކުރުން.

ބޔަކަށްވުމާއި އިސްލާމ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓާ
 10ތެދުވެރި ،އަމާނަތްތެރި އަދި ނަޒާހަތްތެރި ަ
ބޔަކަށްވުން.
ނަމުނާ ަ
 11ކުންފުނގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުންފުނގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް
ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް
މަގުފަހިވާފަދަ ގޮތަކަށް ރިޝްވަތެއްގައި ހިފުން ނުވަތަ ރިޝްވަތެއް ދިނުން ނުވަތަ ކަމެއް
ބގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކަމެއް ލި ި
ބގަތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ކަމެއް ކުރުމުން
ބގަތުން ނުވަތަ ހިލޭ އެހއެއް ލި ި
ލި ި
ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ދުރުހެލިވުން.
 12މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ
މާހައުލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއިމެދު ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުމާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ގަނާ ނުކުރުމާއި އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ފުރައްސާރައެއް ނުކުރުން.

2

ކުންފުނގެ

.4

(ހ)

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި

މައްޗަށް

އަމަލުތައް

ޒިންމާ އޮތުން

މަސައްލަހަތަށެވެ.
(ށ)

ބހެއްޓުމުގައި
ެ

ބދުވެސް
އަ ަ

އެންމެ

އިސްކަން

ދޭންވާނ

ކުންފުނގެ

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުންގެ ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރަންވާނ
ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައެވެ.

(ނ)

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތެދުވެރިކަމާއި .5

(ހ)

ބޔަކަށެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ވާންވާނ ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރި ަ

އަމާނަތްތެރިކަ
ން
(ށ)

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ކުންފުނގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނ ތެދުވެރިކަމާއި
އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

(ނ)

ކުންފުނގެ ޚިދުމަތްތައް މާރކެޓް ކުރުމުގައި ދޮގުމައުލޫމާތެއްދ ނުވަތަ މހުންނަށް
އޮޅުވާލުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ކުންފުންނގެ މާރކެޓް ޝެއަރ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް
ބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު އެއްވެސް ވަސލަތެއް ޭ
އެއްވެސް ކަމެއްވެސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތަކ ސައްހަ މައުލޫމާތުކަން
ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ލި ި
ބއިން އެ
ކަށަވަރުކޮށް ޝައްކު އުފެދޭ މައުލޫމާތެއްނަމަ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ކި ަ
ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
މައުލޫމާތެއްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މެނުވ ޚިދުމަތް ލި ި
މައުލޫމާތު ދގެން ނުވާނެއެވެ.

ނަޒާހަތްތެރި

.6

(ހ)

ބޔަކަށެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ވާންވާނ ނަޒާހަތްތެރި ަ

ބަޔަކަށްވުން
(ށ)

ކުންފުނގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުންފުނގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް
ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް
މަގުފަހިވާފަދަ ގޮތަކަށް ރިޝްވަތެއްގައި ހިފުން ނުވަތަ ރިޝްވަތެއް ދިނުން ނުވަތަ ކަމެއް
ބގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކަމެއް ލި ި
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ބގަތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ކަމެއް ކުރުމުން
ބގަތުން ނުވަތަ ހިލޭ އެހއެއް ލި ި
ލި ި
ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނގެ ފަރާތުން އިދާރާއަކުން ނިންމަންޖެހޭ
ކަމެއް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނިން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ
ބނުންވާ ގޮތަކަށް ވަކި ކަމެއް
ބރުން އެކަމެއް އަވަސްކުރުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނިން ޭ
ޭ
ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ އިސްވެރިއަކަށް
ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް ރިޝްވަތެއް ދ
ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ކުންފުނގެ

މުއާމަލާތެއްވެސް

ހުރިހާ

ކުރަންވާނ

ހާމަކަމާއި

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި

އަދުލްވެރިކަމާއެކުއެވެ.
މަސްލަހަތު

.7

(ހ)

ފުށޫއަރާ

ކުންފުނގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ ނުވަތަ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފާނެ ފަދަ
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކަންކަން
(ށ)

ކުންފުނގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާކަމެއް ކުންފުނގެ އެއްވެސް
ޑިރެކްޓަރަކު ކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުންފުނގެ ފަރާތުން ކުރާ މުއާމަލާތެއްގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ
މަސްލަހަތު އެކުލެވޭނަމަ ވަގުތުން އެކަމެއް ކުންފުނގެ ކޮންޕެނ ސެކްރެޓަރއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ ކަމެއްގެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
މައުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރަކު ކޮންޕެނ ސެކްރެޓަރއަށް އަންގައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު
ބޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޮންޕެނ ސެކްރެޓަރ ކުންފުނގެ ޯ

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ބޑުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުން މަސްލަހަތު ފުށޫއެރި
ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ޑިރެކްޓަރަކު އެކަމެއް މަސްލަހަތު ފުށޫނާރާނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ކުންފުނގެ
ބޑުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކުންފުނގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާކަމެއް ކުންފުނގެ އެއްވެސް
އިސްމުވައްޒަފަކު

ކުރާނަމަ

ނުވަތަ

ކުންފުނގެ

ފަރާތުން

ކުރާ

މުއާމަލާތެއްގައި

އިސްމުވައްޒަފެއްގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭނަމަ ވަގުތުން އެކަމެއް ކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ޅ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ ކަމެއްގެ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ަ
މައުލޫމާތު އިސްމުވައްޒަފު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
އެކަމަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުން މަސްލަހަތު ފުށޫއެރި އިސްމުވައްޒަފު އެކަމެއް މަސްލަހަތު
ފުށޫނާރާނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ނުވަތަ އެކަމެއް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ
އެއްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ބއްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުންފުނގެ
ބއިވެރިވާ ަ
ކުންފުނގެ ރަސްމ ހައިސިއްޔަތު ަ
ބނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމަކުން
ހައިސިއްޔަތާއި ކުންފުނގެ ނަމާއި ކުންފުނގެ ވަސލަތްތައް ޭ
ބނުން
ބނުމަކު ޭ
ފަހިވެގެންދާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މިނޫންވެސް ފުރުޞަތުތައް އަމިއްލަ ޭ
ކުރަންވާނ އެކަމަކ ކުންފުނގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް
ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

(އ)

ކުންފުނގައި ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާގެ ފަރާތަކުން
މަސައްކަތްކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުންފުނގެ ވަޒފާއަކަށް އާއިލާގެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފިނަމަ
އެކަން ލަސްނުކޮށް މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންގާ އެފަރާތަކުން
އާއިލާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި
ބއިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ަ

(ވ)

ކުންފުނގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

މުއާމަލާތްތަކާއި

އެންމެހާ

މުއާމަލާތްތަކާއިމެދު

އަމަލުކުރަންވާނ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(މ)

ކުންފުނގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފަދަ ކަންކަން ގޮތުގައި އަންނަނިވި
ކަންކަމާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާނެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް ހިމެނެއެވެ.
 1ޙައްޖާއި އުމްރާއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުން.
 2ކުންފުންޏަށް ސދާ ގެއްލުން ވެދާނެފަދަ މުއާމަލާތެއް އެކުލެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރުން.
 3ކުންފުނިން ހޯދާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފަރާތަކ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން
ނުވަތަ އެ ފަރާތަކ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 4ކުންފުންޏާއި ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކަށް ޙައްޖާއި އުމްރާއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 5ކުންފުނގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ނުވަތަ ކުންފުނގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ މިފަދަ
ބއިން ޢާންމު އުރުފާއި އުސޫލުތަކާއި
މުއާމަލާތް ކުންފުނގެ ފަރާތުން ކުރާ ފަރާތެއްގެ ކި ަ

5

ބގަތުން
ހިލާފަށް ހިލޭ އެހއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ލި ި
ނުވަތަ ކަމެއް ކޮށްދިނުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.
 6ކުންފުނގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާނެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން
(ޅ)

ކުންފުނިން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި ފަރާތަކ ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް އެންމެ އަގު
ހެޔޮކޮށް އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ 5%
ބޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ވިޔަފާރި އެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ
(ފަސްއިންސައްތަ) އަށްވުރެ ޮ
ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާ ފަރާތެއްގެ ( 5%ފަސްއިންސައްތަ)
ބޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ވިޔަފާރި އެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ
އަށްވުރެ ޮ
ބޑުން އެކަން ކުރުމަށް
ބޑުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ކުރިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއްގައި މަސްލަހަތު
ބއިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ފުށޫއަރާ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ އިސްމުވައްޒަފަކު ަ

(ކ)

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ކުންފުނގެ މުއާމަލާތްތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފަދަ
އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު
އެކަން އަންގައިދޭ އިޤުރާރެއް ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނގެ
ޗެއަރމަންއާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށް މިކަން އެނގޭނެ އިޤުރާރެއް ކުންފުނގެ
އަހަރ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(އ)

ބޑުގައި
ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމެއް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
މަޝްވަރާކުރެވޭނަމަ އެ މަޝްވަރާގައި ނުވަތަ އެކަން ނިންމުމުގައި އެ ޑިރެކްޓަރަކު
ބއިވެރިވެގެނުވާނެއެވެ.
ަ

ޤާނޫނާއި

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން ވާންވާނ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކުންފުނގެ ޕޮލިސތަކާއި

.8

ބއެއް ކަމުގައެވެ.
ބވާ ަ
އުސޫލުތަކާއި އެސްއޯޕތަކަށް ތަ ާ

ގަވާއިދަށް
ތަބާވުން
މާލ

.9

(ހ)

ކުންފުނގެ

ކުންފުނގެ

ފަރާތުން

މާލ

ބތައް
ހިސާ ު

ބލަހައްޓާ
ަ

މާލ

ރިޕޯޓްތައް

ރިޕޯޓްތަކާއި

އެކުލަވާލަންވާނ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލ ކަންކަން

މާލ

ބނުންކޮށްގެން ސައްހަ މައުލޫމާތަކުގެ
ބލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ޭ
ެ

ހިސާބުތައް

މައްޗަށެވެ.

6

(ށ)

ކުންފުނގެ އޮޑިޓް ކުރަންވާނ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް
ބނުންވާ މައުލޫމާތުތައް
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ .އަދި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޭ
ބލޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
ހުންނަންވާނ އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އޮޑިޓަރުންނަށް ެ

(ނ)

ބތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ނުވަތަ މާލ
މާލ ހިސާ ު
ބލެހެއްޓުމުގައި ގަސްތުގައި އޮޅުވާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ހަގގަތާއި ހިލާފު
ބތައް ެ
ހިސާ ު
މަންޒަރެއް ނުވަތަ ހަޤޤަތާ ހިލާފު ތަސައްވުރެއް މާލ ރިޕޯޓް ތަކުން ނުވަތަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ބލަންވާނ ސުލޫކ
ތަކުން ދެއްކުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ަ
މިންގަނޑާއި ހިލާފު އަމަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

(ރ)

ކުންފުނިން

ހުރިހާ

ކުރާ

މުއާމަލާތެއްގެވެސް

މާލ

ލިޔުންތައް

ބރަށް
ބރާ ަ
ަ

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ަ
އެހެނިހެން

ބޑުގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް އަދާކުރާނަމަ އެކަން
ޑިރެކްޓަރަކު އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޯ

.10

ކުންފުންޏަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބޯޑު
މަޤާމުތަކުގެ
މައުލޫމާތު
އެންގުން

ސިއްރު

.11

(ހ)

ހިފެހެއްޓުން

ބ މައުލޫމާތުތަކާއި
ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލި ޭ
ކުންފުނގެ ސިއްރުތަކާއި ކުންފުނިން ހާމަކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާ މައުލޫމާތުތަކާއި
ބއްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ކުންފުނގެ ޚިދުމަތް
ކުންފުނގެ ޖަލްސާތަކާއި ަ
ބގަން ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނގެ ވިޔަފާރި
ބގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ލި ި
ލި ި
ބއިވެރިންނާއި
ަ

ކުންފުނގެ

ބސްވުންތަކާއި
އެއް ަ

އެހެނިހެންވެސް

ކުންފުނިން

ހާމަކޮށްފައިނުވާ އަދި ކުންފުނިން ހާމަކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާ ކުންފުނގެ މައުލޫމާތުތަކާއި
ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުކަން ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނގެ ވަޒފާއިން ވަކިވ ކަމުގައިވނަމަވެސް އެފަދަ
މައުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކުންފުނގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންވާނ ކުންފުނގެ
ބގެން ނުވަތަ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން
ޕޮލިސތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ލި ި
އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތަޙުޤޤ އިދާރާއެއްގެ އެންގުމަށް
އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ހާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަކަށެވެ.

7

މޑިއާއަށް

.12

(ހ)

ކުންފުނގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދޭންވާނ ކުންފުނގެ

މައުލޫމާތު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ކުންފުނގެ ޗެއަރމަން ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ

ދިނުން

ފަރާތަކުންނެވެ.
(ށ)

އިންޓަރނަލް

.13

ކުންފުނގެ ފަރާތުން މޑިއާއަށް ދޭ މައުލޫމާތު ވާންވާނ ސައްހަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައެވެ.

ކުންފުނގައި

ކޮންޓްރޯލްތަކަ

އަމަލުކުރަމުންދާ

އިންޓަރނަލް

ކޮންޓްރޯލްތަކަށް

ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ބވާންވާނެއެވެ.
އިސްމުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް ތަ ާ

ށް ތަބާވުން

މުވައްފުންގެ

ބއާއި މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ
ކުންފުނގެ މުވައްޒަފުންނަކ ގުޅިގެން ކުންފުނގެ ލާ ަ

.14

ބއެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ަ

ގުޅުން
ބަދަހިކުރުން

ތަފާތު

.15

(ހ)

ނުކުރުން

ޑިރެކްޓަރުންނާއި

އިސްމުވައްޒަފުން

ކުންފުނގެ

އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކާއިމެދު

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ ނަސްލަށް ،ނުވަތަ އުފަންވ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް،
ނުވަތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ ޖިސްމާނ ނުވަތަ ނަފްސާނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ
އެމުވައްޒަފެއްގެ

ސިޔާސ

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ވިސްނުމަކަށް،

ނުވަތަ

މާލ

ބތްވާ އާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް
ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ނިސް ަ
ބލައި ތަފާތު ކުރުމެއް ގެންގުޅެންގެން ނުވާނެއެވެ.
ކަމަކަށް ަ
(ށ)

ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މެދު އެ
ފަރާތެއްގެ ނަސްލަށް ،ނުވަތަ އުފަންވ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް،
ނުވަތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ ޖިސްމާނ ނުވަތަ ނަފްސާނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ
އެފަރާތެއްގެ ސިޔާސ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ،ނުވަތަ މާލ ފުދުންތެރިކަމަށް،
ބލައި
ބތްވާ އާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ަ
ނުވަތަ ނިސް ަ
ތަފާތު ކުރުމެއް ގެންގުޅެންގެން ނުވާނެއެވެ.

އިޙްތިރާމް
ކުރުން

.16

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެކގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ދިމާވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.

8

ފެންވަރު

ކުންފުނގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ކަމުގައި

.17

ހެދުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަނގަޅު
ޚިދުމަތެއް
ދިނުން

އިސްލާމ

.18

(ހ)

އުސޫލުތައް

ޑިރެކްޓަރުންނާއި

އިސްމުވައްޒަފުން

ވާންވާނ

އިސްލާމ

އުސޫލުތައް

ހިފަހައްޓާ

ބޔަކަށެވެ.
މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިސްލާމ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ ަ

އިޤުރާރުވުން

.19

މާނަކުރުން

.20

ޕޮލިސއަށް

.21

(ހ)

ބވުމަށް
މި ޕޮލިސ ފާސްވުމާއެކު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްމުވައްޒަފުން މި ޕޮލިސއަށް ތަ ާ
ބސްވެ އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
އެއް ަ

(ށ)

މި ޕޮލިސ ފާސްވުމަށްފަހު ކުންފުނގެ މަސައްކަތަށް އަލަށް ގުޅޭ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި
މި

އިސްމުވައްޒަފުންވެސް

ޕޮލިސއަށް

އަމަލުކުރުމަށް

ބސްވެ
އެއް ަ

އިޤުރާރެއްގައި

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބނެފައިވަނ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
"ޑިރެކްޓަރުން" ކަމަށް މި ޕޮލިސގައި ު
ބޑަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށެވެ.
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

(ށ)

ބނެފައިވަނ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ
"އިސްމުވައްޒަފުން" ކަމަށް މި ޕޮލިސގައި ު
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތ ލެވެލްގެ
މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

(ނ)

ބއްޕަ ،ދަރިން،
ބނެފައިވަނ އެފަރާތެގެ މަންމަަ ،
"އާއިލާ" ކަމުގައި މި ޕޮލިސގައި ު
ބފާ މހުން
ބފާ މހުން ،އެއް ަ
ބޑު އެއް ަ
ދޮންދަރިން ،މާމަ ،ކާފަ ،އަނބިމހާ/ފިރިމހާ ،އެއް ަ
އަދި އެއްބަނޑު މހުންނަށެވެ.

ޢަމަލުކުރަން

ބޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން
މި ޕޮލިސއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ މި ޕޮލިސ ކުންފުނގެ ޯ
ފެށިގެންނެވެ.

ފެށުން
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