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ޙުތައް   ޤާޫނަންށ ގެެނވިފައިވާ އިްޞލާ

ލިޔުމަކީ،   ނަންބަ މި  ނޫނު  ޤާނޫނު )   10/ 96ރު  ޤާ ބެހޭ  ކުންފުންޏާ  ނޫނަށް،  (  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާ މި           އާއި، 
ންކުރާ ތާރީހާ ހަމައަށް،   ންމެހައި ބަދަލުތަކާއި  މި ލިޔުމުގައި ބަޔާ ނެވިފައިވާ އެ ނުތަކުން ގެ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫ

ންނާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭން  ނޫނުގެ ނުރަސްމީ    އިޞްލާޙުތައް ހިމެނުމުން، މި ޤާނޫނު އޮ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޤާ

   ލިޔުމެކެވެ. 

ންބަރު   . 1 ނޫނު ނަ ންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު     10/ 96ޤާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފު

 ( 1996ނޮވެމްބަރ    7)ތަޞްދީޤުކުރި ތާރީޚް:  

ންބަރު   . 2 ނޫނު ނަ ނަންބަރު     19/ 98ޤާ ނޫނު  ނޫނު(    10/ 96ޤާ ޤާ ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޫނު  ވަ   1އަށް     ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާ
 (  1998ޖުލައި    22)ތަޞްދީޤުކުރި ތާރީޚް:  

ންބަރު   . 3 ނޫނު ނަ ނަންބަރު     5/ 2001ޤާ ނޫނު  ނޫނު(    10/ 96ޤާ ޤާ ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު    2އަށް  

 (  2001ޖުލައި    19)ތަޞްދީޤުކުރި ތާރީޚް:  

ންބަރު  . 4 ނޫނު ނަ ނަންބަރު     3/ 2005  ޤާ ނޫނު  ނޫނު(    10/ 96ޤާ ޤާ ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނައުމުގެ ޤާނޫނު    3އަށް     ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ
 (  2005ޑިސެމްބަރ    18ކުރި ތާރީޚް:  )ތަޞްދީޤު 

ންބަރު   . 5 ނޫނު ނަ ނަންބަރު     14/ 2018ޤާ ނޫނު  ނޫނު(    10/ 96ޤާ ޤާ ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
    ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ވަނަ އި   4އަށް  

 (  2018ޑިސެމްބަރ    20)ތަޞްދީޤުކުރި ތާރީޚް:  
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 ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކުްނފްުނާޏ ބެޭހ ޤާޫނނު 

 )އިްޞާލޙުތަކާއެކު( 

 10/ 96ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 

  , ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި   , ފެއްދުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުނި އު   , މިއީ  )ހ(  .1
   ހިންގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެވެ. 

   އެވެ.   "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު"   މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ( 

 

އުފައްދައި  .2 ކުންފުނި  މިޤާނޫނުގައި    , ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިންގަންވާނީ 
    ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

ގޮތުގެމަތިން  )ހ(  .3 އެއަށްވުރެ    , މިޤާނޫނުގައިވާ  ނުވަތަ  ދެމީހަކަށް 
ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ޒިންމާ ވާންޖެހޭ    , ގިނަބަޔަކަށް 

މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.  
އެކުންފު ޕްރަ  ކުންފުންޏަކީ  ގަވާއިދާއި  އިވެޓް  އަސާސީ  ންޏެއްގެ 

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްކަމަށް  
ހިއްސާ   , ބަޔާންކޮށް  އެކުންފުންޏެއްގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ    , އަދި 

މެނުވީ  ވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައި  ކިބައިން    , ހިންގާ  އެކެއްގެ 
ބަދަ  އެކުންފު އަނެކަކަށް  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ހިންގާ  ލު  ނީގެ 
ބަޔާ  މެންބަރުންގެ    , ންކޮށް ގަވާއިދުގައި  އެކުންފުންޏެއްގެ  އަދި 

އަށްވުރެގިނަ ނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން އެކުންފުންޏެއްގެ    50އަދަދު  
އެކުންފުންޏަކުން އާންމުންނަށް    , ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހަމަޖައްސައި 
ހިންގާ  ނުވިއްކޭނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައި   ހިއްސާ  ވާ  ގަވާއިދުގައި 

   ކޮންމެ ކުންފުންޏެކެވެ. 

 ތަޢާރުފާއި ނަން  

 ކުންފުނި އުފެއްދުން  

ންފުންޏާއި  ވެޓް ކު ޕްރައި 
 ޕަބްލިކް ކުންފުނި  



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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މީހަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ    10މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން   )ށ( 
ޒިންމާވާންޖެހޭ    , ބަޔަކަށް  މެންބަރުން  ދަރަންޏަށް  ކުންފުނީގެ 

ކަނޑައަޅައި  އުފެއްދިދާނެއެވެ.    , މިންވަރު  ކުންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް 
ކުންފު  އަ ޕަބްލިކް  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ގަވާއިދާއި  ންޏަކީ  ސާސީ 
ދުގައި އެކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްކަމަށް  ހިންގާ ގަވާއި 
އަދި މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުންނަށް    , ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   ހިއްސާ ވިއްކޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏެކެވެ. 

 

ދާ މީހުންގެ ނަން ލިޔެ  ޏެއް އުފައް އެކުންފުން   , ފުންޏެއްގައިވެސް ކޮންމެ ކުން  .4
ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދަކާއި ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ސޮއިކުރަންވާނީ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  މަދުވެގެން    , އަސާސީ 
 ހިންގާ  ދެހެކިންގެ ޙާޟިރުގައެވެ. އަދި އެހެކިންވެސް އަސާސީ ގަވާއިދާއި 

   ރަންވާނެއެވެ. ގަވާއިދުގައި ސޮއިކު 

 

ގަވާއިދުގައި  .5 އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްގެ  މަޢްލޫމާތުތައް    , ކޮންމެ  ތިރީގައިމިވާ 
 .  ހުންނަންވާނެއެވެ 

 ކުންފުނީގެ ނަން.   )ހ( 

ޕަބްލިކް   )ށ(  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏަކީ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްކަން 
   ކުންފުންޏެއްކަން. 

ކުންފުނީގެ އޮފީސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ   ( )ނ 
   އެޑްރެސް. 

   ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް.  )ރ( 

މިންވަރު   )ބ(  ޒިންމާވާންޖެހޭ  މެންބަރުން  ދަރަންޏަށް  ކުންފުނީގެ 
 .  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން 

ރައުސުމާލު   )ޅ(  އެ  ރައުސުމާލާއި  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގެ 
   މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް. ހަމަކުރު 

އަސާސީ ގަވާއިދާއި  
 ހިންގާ ގަވާއިދު  

އަސާސީ ގަވާއިދުގައި  
 ހިމަނަން ޖެހޭ މަޢްލޫމާތު  
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މިޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ    , ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި  )ހ(  .6
    ހިންގާނެގޮތް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން އެކުންފުންޏެއް 

ންޏެއްގެ ހިންގާ  ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފު  )ށ( 
ބުނެފައިމިވާ  ތިރީގައި  ކަނޑައަޅައި  ގަވާއިދުގައި  ކަންތައްތައް   

   ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

   އެކުންފުންޏަކުން އާންމުންނަށް ހިއްސާ ނުވިއްކޭނެކަން.  (1)

ކުން  (2) މެންބަރެއްގެ  އެ  އެކުންފުނީގެ  ހިއްސާ  ފުންޏެއްގެ 
ފުނީގެ  ކުން އެ   , ކިބައިން އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 

އުސޫލުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ 
ހުއްދަދޭ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކުންފުނީގެ 

   ފަރާތަކަށްކަން. 

އަދަދު   (3) މެންބަރުންގެ  ރެ  އަށްވު   50އެކުންފުންޏެއްގެ 
   އިތުރު ވެގެން ނުވާނެކަން. 

 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  

ރަޖި ކުންފު  )ހ(  .7 އެދޭމީހުން ންޏެއް  ރަޖިސްޓަރީ    , ސްޓަރީކުރަން 
ގަވާއިދު  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުނީގެ    , ކުރަންއެދޭ 

އަހަރީ   އާއި  ފީ  ރަޖިސްޓަރީ  ބުނެފައިވާ  ތާވަލުގައި  މިޤާނޫނުގެ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.    , އެކު ފީއާ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 

ޓަރީ  ހެޅޭ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަ   , މިގޮތުން 
ހިންގާ   ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކޮށްދެވޭނީ 
އިސްލާމްދީނުގެ   ކަންކަމަކީ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ގަވާއިދުގައި 

ނު  މިޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާ  އުސޫލަކާ  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ވަތަ 
   ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ނުވާނަމައެވެ. 

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި  
 ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތު  

ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ  
 ކުރުން  



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

 12ސަފްހާ |  

 )ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   )ށ 
މި ޤާނޫނުގެ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރީ ފީ  

ރީ  ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަ 
ކުންފުންޏަކުން    , ފީ  ނިމުމުގެކުރިން  މަސް  މާޗް  އަހަރެއްގެ  އެ 

  , ރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރި ންޏަކުން ކު އެ ކުންފު   , ނުދައްކައިފިނަމަ 
ރެޖިސްޓްރާރ    , އަހަރީ ފީ ދައްކަންދެން ހުއްޓުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ލަސްވެގެން އެ އަހަރެއްގެ  
މަސް  ފީ  މެއި  އަހަރީ  ކުންފުންޏަކުން  ކުރިން  ނިމުމުގެ   

ގަވާ   , ނުދައްކައިފިނަމަ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އިދުގައި  މި 
ގެމަތިން އެ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު 

  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ާއިސްލާހުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2018ޑިސެމްބަރ    20 , މާއްދާއިން ވަނަ    1ގެ   14/ 2018ނޫނު ނަންބަރު ޤ  

އެކުންފުންޏެއްގެ    , ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ  )ނ( 
އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް  

އަދި އެކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ    , ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
ވާ  ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަށް ހުއްދަ ކޮށްފައި 

އްގެމަތިން  ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނުވާނޭ ގޮތެ   2,000/ - ރައުސުމާލު  
އަދި އެކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އެކުންފުނީގެ ހިންގާ    , ކަނޑައަޅައި 

މެނުވީ  ގޮތުގެމަތިން  މެންބަރެއްގެ    , ގަވާއިދުގައިވާ  އެކުންފުނީގެ 
އެކުންފުނީގެ    , ކިބައިން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް 

ސާސީ  އަދި އެކުންފުންޏެއްގެ އަ   , ބަޔާންކޮށް ގާ ގަވާއިދުގައި  ހިން 
މެންބަރުންގެ   އެކުންފުންޏެއްގެ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި 

  , އަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ހަމަޖައްސައި   50އަދަދު  
ނުވިއްކޭނެކަމަށް   ހިއްސާ  އާންމުންނަށް  އެކުންފުންޏަކުން 

ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން   އެކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ 
   އެވެ. ކޮށްފައިވާނަމަ 

 

 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި  
 ން  ރަޖިސްޓަރީކުރު 
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ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ  )ރ(  ކުންފުންޏެއް  ކުންފުނި    , ޕަބްލިކް  ޕަބްލިކް 
މަދުވެގެން  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ     ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

އެކުންފުންޏަކު   1,000,000/ -  ހިއްސާ  ގަތުމަށް  ރުފިޔާގެ  ން 
އަގަށް   , އެއްބަސްވެ  އެހިއްސާތަކުގެ  ފައިސާ  މިގޮތުން  ވާ 

ދައްކައި  އޮފް    , އެކުންފުންޏަކަށް  ރެޖިސްޓްރާރ  ހެކި  އެކަމުގެ 
   ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ނިސްބަތުން  )ބ(  ރައުސުމާލުގެ  ހުއްދަކޮށްފައިވާ    , ކުންފުންޏެއްގެ 
މިމާއްދާގެ )ހ(    , ރީ ފީ މިޤާނޫނުގެ ތާވަލުގައި ބުނެފައިވާ ރަޖިސްޓަ 
ކުން  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  ދައްކައި ގައި    , ފުންޏަކުން 

އެކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ    , އެކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށްފަހު 
އިތުރުކޮށްފިނަމަ  ރައުސުމާލު  އިތުރުކުރާ    , ކޮށްފައިވާ  މިގޮތުން 

ގުޅޭގޮތުން  ތާވަލުގެ    , އަދަދާ  މާއްދާގައި    1މިޤާނޫނުގެ  ވަނަ 
ފީ  ނިސްބަތުން   , ބުނެފައިވާ  ބުނެފައިވާ    , އެމާއްދާގައި 

   ންފުންޏަކުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެކު 

 

  ކުންފުންޏެއް   ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   7މިޤާނޫނުގެ   .8
  ކޮށްދީފިކަން   ރަޖިސްޓަރީ   އެކުންފުންޏެއް   , ގުޅިގެން   ކޮށްދިނުމާ   ރަޖިސްޓަރީ 
ނީޒް  ކޮމްޕެ   އޮފް   ރެޖިސްރާރ   , އެކުންފުންޏަކަށް   ސެޓްފިކެޓެއް   ބަޔާންކުރާ 

   ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ހިންގާ   .9 ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުނީގެ  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 
ވާ ގޮތުގެމަތިން  މިޤާނޫނާ އެއްގޮތް   , ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީ  

އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  ރެޖިސްޓްރާރ    , އެގަވާއިދުތަކަށް 
   އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

ކިޔާނަމަކީ  )ހ(  .10 ކޮމްޕެނީޒް    , ކުންފުންޏަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 
ވާ  ނަމަކަށް  ކިޔަން  ޤަބޫލުކުރާ  ކުންފުންޏަށް  ންޖެހޭނެއެވެ. 

އޮފް    , ހަޅާނަމަކީ ހުށަ  ރެޖިސްޓްރާރ  ނަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންނުވާ 
ފެނިއްޖެނަމަ  ކޮށެއް    , ކޮމްޕެނީޒަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އެނަމެއް 

ޕަބްލިކް ކުންފުނި  
   ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފިކަން  
 ބަޔާންކުރާ ސެޓްފިކެޓް  

އަސާސީ ގަވާއިދާއި  
ހިންގާ ގަވާއިދު  

 ބަދަލުކުރަން އެންގުން  

   ކުންފުނީގެ ނަން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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   ނުދެވޭނެއެވެ. 

 )ގޮތުގައި  )ށ ބައެއްގެ  ނަމުގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރައިވެޓް    , ކޮންމެ 
"ޕްރައިވެޓް  ފަހަތުގައި  ރަމްޒު ނަމުގެ  އޭގެ  ނުވަތަ  ލިމިޓެޑް"     

   އިވާ "ޕވޓ. ލޓޑ." މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަމުގަ 

ނަމުގެ    , ކޮންމެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  )ނ( 
ރަމްޒު   އޭގެ  ނުވަތަ  ކޮމްޕެނީ"  ލިމިޓެޑް  "ޕަބްލިކް  ފަހަތުގައި 

  ވާނެއެވެ. ކަމުގައިވާ "ޕލކ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަން 

 ުމާއްދާގެ )ށ( މި   , އިން ފެށިގެން  2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން   2ގެ   2001/5ޤާނޫނު ނަންބަރ
  )ނ( އާއި )ރ( އެއީ މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި އިސްލާހުކުރެވިފައި   ,އުވާލައި 

ކުންފުންޏަކުންވެސް  )ރ(  ވިޔަފާރި   , ކޮންމެ  ހިންގާ  އެކުންފުންޏެއްގެ   
ބޭރަށް    , ތަނެއްގައި އެކުންފުންޏެއްގެ ނަން ކުރާ  ނުވަތަ ވިޔަފާރި  

   ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.   , ފެންނާނޭހެން 

ރަޖިސްޓަރީ    , ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ނަމާއި  )ބ( 
ބުނެފައިވާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  މިޤާނޫނުގެދަށުން  ނަންބަރު 

   ކުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތަ 

 

ނަން   .11 އެކުންފުންޏެއްގެ  ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ  ފާސްކުރާ  ކުންފުނިން 
   ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

 

ނަމަކީ  .12 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  އޮފް    , ކުންފުންޏެއްގެ  ރެޖިސްޓްރާރ 
ނަޒަރުގައި  ނަމެ ވަގު އެ   , ކޮމްޕެނީޒްގެ  އެކަށީގެންނުވާ  އްކަމުގައި  ތަކަށް 

އިޚްތިޔާރު   , ވަނީނަމަ  އެންގުމުގެ  ބަދަލުކުރުމަށް  ނަން    , އެކުންފުންޏެއްގެ 
ކުންފުންޏެއްގެ   މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 

ދުވަހުގެ    21ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަންގާތާ  
   ގެ ނަން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އެކުންފުނީ   , އި އެކުންފުންޏަކުން ތެރޭގަ 

 

 ބަދަލުކުރުން    ނަން 

ނަން ބަދަލުކުރުމަށް  
 އެންގުން  
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ޤާނޫނުގެ   .13   ބަޔާން   މާއްދާގައި   ވަނަ   12  ނުވަތަ   މާއްދާގައި   ވަނަ   11މި 
  ދޭ  އަލަށް  , ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ނަން  ކުންފުންޏެއްގެ   , ގޮތުގެމަތިން  ކޮށްފައިވާ 

އެކަށީގެންވާ    , ނަމަކީ މްޕެނީޒަށް އެންގުމުން އެ ނަން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮ 
ފެނިއްޖެނަމަ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  އެނަން    , ނަމެއްކަމަށް 

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް    , ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެނަމުގައި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް 
ކުރި ތާރީޚު ކަމުގައި  ކޮމްޕެނީޒް ހަދައިދޭންވާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލު 

 .  ންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭ ތާރީޚެވެ ލާނީ އެނަމުގައި އެކުންފު ބަ 

 

  ކުންފުނީގެ   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   12  ނުވަތަ   މާއްދާ   ވަނަ   11މިޤާނޫނުގެ   .14
  ނުވަތަ   ޙައްޤަކަށް   އެއްވެސް   އެކުންފުންޏެއްގެ   ބަދަލުކުރުމަކުން   ނަން 
އެކުންފުންޏަ ބަ ވާޖި  ނުވަތަ  ކުރާ ކަށް  ކޮށްފައިވާ   , ކުން  ނުވަތަ    , ނުވަތަ 

ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކަށް ބަދަލެއް    , އެކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ 
 .  ނާންނާނެއެވެ 

 

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ    , މި ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން  )ހ(  .15
ފުންޏެއްގެ  ކަމުގައި އެކުން ކުންފުނީގެ ނަން   , އެކުންފުންޏަކީ   , ވުމުން 

ނަމުގައި  ބުނެފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި    , އަސާސީ 
އަސާސީ   އެކުންފުންޏެއްގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މިޤާނޫނާ 

ދަޢުވާ    , އް ހިންގުމާއި ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަ 
ލިބިގަތުމާއި   , ކުރުމާއި  ނު   , ދަޢުވާ  މުދަލާއި  މުދާ  އުފުލޭ  އުފުލޭ 
ދެމިގެންވާ    ,  ހުއްދަ ކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމާއި ޤާނޫނު 

އަދި    , މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ   , ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި 
އޮންނަ  ސިއްކައެއް  ވަކިން    , ވަކި    , އުފެދިފައިވާ މެންބަރުންނާ 

   ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަހްޞެކެވެ. 

އަސާސީ  )ށ(  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ގަވާއިދާއި  ރަޖިސްޓަރީ    ގަވާއިދު 
ކުރުމަކީ   , ވުމުން  ޢަމަލު  މާއްދާތަކަށް    , އެގަވާއިދުތަކުގައިވާ 

އެކުންފުންޏެއްގެ    , އެގަވާއިދެއްގައި ސޮއިކުރާ މެންބަރުން ފަދައިން 
މައްޗަށް  އެކުންފުންޏެ   , މައްޗަށާއި  މެންބަރެއްގެ  ކޮންމެ  އްގެ 

 .  ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ 

އާ ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީ  
 ކުރުން  

   ނަން ބަދަލުވުމުގެ ނަތީޖާ 

   ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ނަތީޖާ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ހިއްސާ   )ހ(  .16 އެކުންފުންޏެއްގެ  ކުންފުންޏެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 
ނަމާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ކޮންމެ    , އެޑްރެހާއި   , އެކަށައަޅާފައިވާ 

ތުމަށް  ހިއްސާ ގަ   , ފަރާތަކަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ހިއްސާގެ އަދަދާއި 
މެންބަރުންގެ   އެނގޭގޮތަށް  އަދަދު  ފައިސާގެ  ދައްކާފައިވާ 

 .  އެއް އޮންނަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ 

  , މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  )ށ( 
އެކުންފުންޏެއްގެ   މީހަކީ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ނަން  އެމީހެއްގެ 

   މެންބަރެކެވެ. 

 

  30ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .17
ރެޖިސްޓްރާރ    , ވަހުގެތެރޭގައި ދު  ލިސްޓެއް  މެންބަރުންގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ 

   ނުވަންވާނެއެވެ. އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ފޮ 

 

މެންބަރުން  )ހ(  .18 ދަރަންޏަށް    , ކުންފުންޏެއްގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ 
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް  މިންވަރު  ކުންފުނީގެ    , ޒިންމާވާންޖެހޭ 

އެކުންފުންޏެއްގެ    , ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އަސާސީ ގަވާއި 
ގެ ދަރަންޏަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް  މެންބަރުން އެކުންފުންޏެއް 

ޒިންމާވާނީ  ބޭނުމަކަށްވެސް  ޝަރްޢީ  ހުރިހާ  އަދި    , އަދި 
އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް    , ޒިންމާވާކަމަށް ބެލޭނީ 

ހިއްސާގެ އަގުގެތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް    އެއްބަސްވެފައިވާ 
   ންވަރަކަށެވެ. އެ މި   , ނުދީ އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ކުންފުންޏަށް  

އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް    , ކުންފުންޏެއް އުވާލާނަމަ  )ށ( 
ދޭންޖެހޭނީ  ގަނެފައިވާ ނުވަތަ    , އެކުންފުންޏަކަށް  މެންބަރަކު  އެ 
އެއްބަސްވެފައިވާ  އަގުގެތެރެއިން  ގަތުމަށް  މޫނުމަތީ  ހިއްސާގެ   
އެ    , ންފުންޏަށް ނުދީ އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ އެއްވެސް މިންވަރެއް ކު 
 .  މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ 

 

   ޓަރީ ގެ ރަޖިސް މެންބަރުން 

   މެންބަރުންގެ ލިސްޓު 

މެންބަރުން ދަރަންޏަށް  
   ޒިންމާވުން 
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ލުގެނައުން     އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަ

19.  ެގޮތުގ ގަވާއިދުގައިވާ  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ޤާނޫނާއި  ޢާންމު    , މަތިން މި 
އަސާސީ   ކުންފުނީގެ  ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ  ފާސްކުރާ  ޖަލްސާއަކުން 

  . ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , ށިގެން އިން ފެ  2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

  , ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ  )ހ(  .20
ފާސްކޮށް  ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ  ކުންފުނީގެ  ގެނައުމަށް    , އެބަދަލު 

އެކު  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް 
ކޮމްޕެނީޒަ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

މިޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުންފުންޏެއް    , ހުށަހެޅުމަށްފަހު 
 .  ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުންނެވެ 

ބަދަލުކޮށް  )ށ(  ކުންފުންޏަކަށް  ޕަބްލިކް  ކުންފުންޏެއް    , ޕްރައިވެޓް 
ރަޖިސްޓަރީ    ޕަބްލިކް  އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ 
ތިރީގައި    , ށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާއިރު ކުރުމަ 

 .  ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ކުންފުންޏަކަށް   (1) ޕަބްލިކް  ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިވެޓް 
ފާސްކުރި   , ބަދަލުކުރުމަށް  ކުންފުނިން  ޕްރައިވެޓް    އެ 

   ޚާއްޞަ ޤަރާރު. 

ކުރު  (2) ބަދަލު  ކުންފުންޏަކަށް    , މަށްޓަކައި ޕަބްލިކް 
ގަވާއިދަށް   ހިންގާ  ގަވާއިދަށާއި  އަސާސީ  ކުންފުނީގެ 
ގެނައުމަށް   ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ 

 .  ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާރު 

ހިންގާ   (3) ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް 
ބަޔާން  ގަވާއިދު  މިޤާނޫނުގައި  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ގައި 
ހިމަނައިގެން   ކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގެ    , ކަންތައްތައް 

އަސާސީ ގަވާއިދާއި  
ހިންގާ ގަވާއިދު  

   ން ބަދަލުކުރު 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް  
ބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް  ޕަ 

   ލުކުރުން ބަދަ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު  
 .  އެގަވާއިދުތައް 

 .  ހިއްސާގެ ބަޔާން  (4)

ގޮތުގެމަތިން  )ނ(  ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  ޕްރައިވެޓް    , މިމާއްދާގެ 
ބަދަލުކޮށް  ކުންފުންޏަކަށް  ޕަބްލިކް  ޕަބްލިކް    , ކުންފުންޏެއް 

ގޮތުގައި ކުންފު  ކުރުމަށް  ންޏެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީ  އެކުންފުންޏެއް   
ހުށަހެޅުމުން  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  އެކުންފުންޏެއް    , ރެޖިސްޓްރާރ 

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެކަމުގެ ލިޔުން  
އުފެއްދުމަށާއި ދޫކު  ކުންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް  ރަޖިސްޓަރީ    , ރެވޭނީ 

ޕަބްލި  ފަރާތް ކުރުމަށްޓަކައި  އުފައްދާ  ކުންފުންޏެއް  ތަކުން  ކް 
ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  ބުނެފައިވާ    , ފުރިހަމަ  މިޤާނޫނުގައި 

 .  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ 

 

  , ރެވޭނީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކު  )ހ(  .21
ބަދަލު   ކުންފުންޏަކަށް  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް 

  , އެކަން ފާސްކޮށް   , ކުންފުނީގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން   , ކުރުމަށްޓަކައި 
ރަޖި  އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ސްޓަރީ  ޕްރައިވެޓް 

  , ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު   , ކުރުމަށްޓަކައި 
ޤާ  ޕްރައިވެޓް    ނޫނާ މި  އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 

 .  ކުންފުންޏެއްގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުންނެވެ 

ބަދަލުކޮށް   )ށ(  ކުންފުންޏަކަށް  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް 
ކުން  ރަޖިސްޓަރީ  ޕްރައިވެޓް  އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގައި  ފުންޏެއްގެ 

ތިރީގައި    , ޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާއިރު ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމް 
 .  ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ބަދަލު   (1) ކުންފުންޏަކަށް  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނި  ޕަބްލިކް 
ޚާއްޞަ   ފާސްކުރި  ކުންފުނިން  ޕަބްލިކް  އެ  ކުރުމަށް 

 .  ރާރު ޤަ 

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް  
  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 

   ބަދަލުކުރުން 
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ކުންފުންޏަކަށް   (2) ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއް  ޕަބްލިކް 
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ  ބަދަލުކުރުމަށް އެ 

ގެ  މިޤާނޫނުގެދަށުން  ބަދަލުތައް  ގަވާއިދަށް  ންނަންޖެހޭ 
 .  ގެނައުމަށް ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާރު 

ހިންގާ  (3) ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްގެ    ޕްރައިވެޓް 
ބަޔާން   މިޤާނޫނުގައި  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ގަވާއިދުގައި 

ކަންތައްތަ  ކުންފުނީގެ  ކޮށްފައިވާ  ހިމެނޭގޮތުން  އް 
ފަހު  އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށް 

 .  އެގަވާއިދުތައް 

ޕަބްލިކް   )ނ(  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ޕްރައިވެޓް   ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިވެޓް    , ކުންފުންޏަކަށް 

އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގައި  ކުރުމަށް   ކުންފުންޏެއްގެ    , ރަޖިސްޓަރީ 
ހުށަހެޅުމުން  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  އެކުންފުންޏެއް    , ރެޖިސްޓްރާރ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  އެކަމުގެ    , ޕްރައިވެޓް 
ކުންފުންޏެ  ޕްރައިވެޓް  ދޫކުރެވޭނީ  އުފެއްދުމަށާއި ލިޔުން    , އް 

އުފައްދާ  ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިވެޓް  ކުރުމަށްޓަކައި    ރަޖިސްޓަރީ 
މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ    , ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް 

 .  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ 

 

  ގޮތުގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   21  މާއްދާއާއި   ނަ ވަ   20މިޤާނޫނުގެ   .22
  ޕަބްލިކް   ނުވަތަ   , ކުންފުންޏަކަށް   ޕަބްލިކް   އް ންޏެ ކުންފު   ޕްރައިވެޓް   , މަތިން 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ    , އިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުމަކުން ޕްރަ   ކުންފުންޏެއް 
ނުވަތަ    , ޙައްޤަކަށް  ކުރާ  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ނުވަތަ  ވާޖިބަކަށް  ނުވަތަ 
އިވާ  ނުވަތަ ކޮށްފަ   , ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ   , ކޮށްފައިވާ 
 .  ށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ ދަޢުވާއަކަ 

 

ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު  
ބަދަލުވުމުން ނުކުންނަ  

   ނަތީޖާ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

 20ސަފްހާ |  

   އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުން 

23.  ކުންފުންޏެއް   ( )ހ ޕަބްލިކް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ 
ހިއްސާއެއް  ކުންފުންޏެއްގެ  އެއްވެސް  އެހެން  ނުވަތަ    , ފިޔަވައި 

 .  އް ޢާންމުންނަށް ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ ބެންޗަރެ ޑި 

ވިއްކުމަކީ  )ށ(  ޢާންމުންނަށް  ޑިބެންޗަރ  ނުވަތަ    , ހިއްސާ 
ޑިބެންޗަރ ގަންނަން އެދޭ ކޮންމެ    ނުވަތަ   , ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާ 

ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ޑިބެންޗަރ    , ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ 
އޮތުމާއެކު  ކުންފުންޏެ   , ގަނެވޭގޮތަށް  ހިއްސާ  އެ  ނުވަތަ  އްގެ 
ގަތުމަށްފަހު  އެކަމަށް    , ޑިބެންޗަރ  ހުއްދަ  ކުންފުނީގެ  އެ 

ގެ  ހޯދުމަކާނުލައި އެކަކުގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް އެ ކުންފުންޏެއް 
ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ވިއްކޭގޮތަށް ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ  
ހިންގާ   ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް  އެއްވެސް  ވިއްކުމެވެ.  ވިއްކާ 
ޑިބެންޗަރ   ނުވަތަ  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ގަވާއިދުގައި 

ނުވަތަ ވިއްކުމަށް    , އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 
ހުރަހެ  ނަމަވެސް އެއްވެސް  ނުވާނެއެވެ.  އޮވެގެން  ހިއްސާ    , އް 
އެ ހިއްސާދާރަކު ހިއްސާއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ    , ބަދަލުކުރާއިރު 

ދައްކަންދެން   އެ   , ފައިސާއެއްވާނަމަ  ހިއްސާ    , ފައިސާއެއް 
ކުންފުނީގެ   އިޙްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  އިޢްތިރާޟް  ބަދަލުކުރުމަށް 

  . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

24.   ިޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިއްސާގެ  މ
ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ ބަޔާނެއް ނެރެގެން އެ ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ  
ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ  

  ށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަށް ވިއްކުމަށް ހު ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ޢާންމުން 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

  ހިއްސާއާއި ޑިބެންޗަރ
ޢާންމުންނަށް ވިއްކަން  

  ހުށަހެޅުން 

  ަހިއްސާގެ ނުވަތ
  ރުގެ ބަޔާން ޑިބެންޗަ 
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25.  ަނަށް ވިއްކުމަށް  ޑިބެންޗަރ ޢާންމުން   ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ނުވަތ
ނުވަތަ    , ހުށަހެޅޭނީ  ހިއްސާ  ޢާންމުންނަށް  މެންބަރުން  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ 

އެ ކުންފުނީގެ މެންބަރުން އެވަގުތަކު    , ޑިބެންޗަރ ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިއިރު 
ކުންފުންޏަށް   ގޮތުގައި  އަގުގެ  ޑިބެންޗަރުގެ  ނުވަތަ  ހިއްސާގެ  ކުންފުނީގެ 

  . ރެ ގިނަ ނޫން އަދަދަކަށެވެ ފައިސާގެ އަދަދަށްވު   ދައްކާފައިވާ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

  , އޮންނަންވާނީ   ބަޔާން   ހިއްސާގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   24މިޤާނޫނުގެ   .26
  ބަޔާން   ގަވާއިދުގައި   ހަދާ   މިޤާނޫނުގެދަށުން   މާއްދާއާއި   ވަނަ   27  ޤާނޫނުގެ މި 

 .  ގޮތަށެވެ   ކޮށްފައިވާ 

 

ނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ތިރީގައިމިވާ  ވަ   24މިޤާނޫނުގެ   .27
 .  މަޢްލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ 

ދަ ކުންފުނީގެ  )ހ(  މުދަލާއި  އުފުލަންޖެހޭ  ރަ   ކުންފުނިން  ންޏާއި 
 .  އެހެނިހެން ޒިންމާތަކުގެ ތަފްސީލު 

 .  ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާ ބެހޭ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު  )ށ( 

އިންވެސްޓް   )ނ(  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  އިންވެސްޓް  ކުންފުނީގައި 
އެ   އަދި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އާންމުކޮށް  ބޭނުންވާނެކަމަށް  ކުރުމުގައި 

އެބަޔާނު ފަރާތް  ބަލާނެ  ތަކުން  އާންމުކޮށް  ހުންނާނެކަމަށް  ގައި 
 .  ހުރިހާ މަޢްލޫމާތު 

ހަދާ   )ރ(  މިޤާނޫނުގެދަށުން  ހިމަނަންވާނެކަމަށް  ބަޔާނުގައި  ހިއްސާގެ 
 .  ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މަޢްލޫމާތު 

 

ގަސްދުގައި އެއްވެސް ދޮގު  ގައި  ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާގެ ބަޔާނު  )ހ(  .28
ހިމަނައިފިނަމަ  ތައްޔާރުކުރި    , މަޢްލޫމާތެއް  ބަޔާން  އެހިއްސާގެ 

މީހުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ. އަދި އެހިއްސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި  
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން    100,000/ - މީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކު  

  ާޢާންމުންނަށް ވިއްކ
ހިއްސާގެ ނުވަތަ  

ޑިބެންޗަރުގެ އަދަދު  
  ކަނޑައެޅުން 

ހިއްސާގެ ބަޔާން  
   އޮންނަންވީ ގޮތް 

ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި  
   ހުންނަންވީ މަޢްލޫމާތު 

ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ދޮގު  
   މަޢްލޫމާތު ހިމެނުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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 .  އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ 

މީހުންކަމުގައި    ޏެއްގެ ކުންފުން  )ށ(  ތައްޔާރުކުރި  ބަޔާން  ހިއްސާގެ 
އެދި    , ބަލާނީ  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ނެރުމުގެ  ބަޔާން  ހިއްސާގެ 

ހުށަހަޅާއިރު   ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  އެކުންފުންޏަކުން 
 .  އެކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނެވެ 

 

   ހިއްސާ 

އެ ހިއްސާތައް    , ކުންފުންޏަކުން އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ހިއްސާ އެކަށައަޅާނަމަ  .29
ވިއްކަން އެކަށައަޅާ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ވިއްކަން  

  , ހިއްސާގެ ބާވަތާއި އަގު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް   , އެކަށައަޅާ ހިއްސާގެ އަދަދާއި 
އެކަށައަޅާތާ   ހިއްސާ  ތެ ދުވަ   30ކުންފުނިން  އެކުންފުންޏެއްގެ  ހުގެ  ރޭގައި 

 .  ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ 

 

ހިއްސާތަކުގެ   )ހ(  .30 ރައުސުމާލު  އުފައްދާ  ހިއްސާއިން  ކުންފުންޏެއްގެ 
މައްޗަށް ބަހަންވާނީ ހުރިހާ ހިއްސާއެއްގެ އަގު އެއްވަރުވާގޮތަށެވެ.  

ކުންފުން  ރައުސުމާލު  ހިއްސާ   ޏެއްގެ މިގޮތުން  އުފައްދާ  އިން 
ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން އަލުން ހިއްސާ    , ހިއްސާތަކަކަށް ބަހާއިރު 

ގަވާއިދުގައިވާ    , އެކަށައަޅާއިރު  ހަދާ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ 
ތަފާތު   އެކުލެވިފައިވާ  ޙައްޤުތަކެއް  ތަފާތު  ގޮތުގެމަތިން 

ހިއްސާތަކަކަށް  މާލު  ރައުސު   އެކުންފުންޏެއްގެ   , ބާވަތްބާވަތުގެ 
 .  ހާލެވިދާނެއެވެ ބަ 

ތަފާތު   )ށ(  ރައުސުމާލު  އުފައްދާ  ހިއްސާއިން  ކުންފުންޏެއްގެ 
ބަހާނަމަ  ހިއްސާތަކަކަށް  އެކުލެވޭ  ތަފާތު    , ޙައްޤުތަކެއް  ނުވަތަ 

  , ޙައްޤުތަކެއް އެކުލެވޭ ހިއްސާތަކެއް ކުންފުންޏަކުން އެކަށައަޅާނަމަ 
ބަޔާން  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  އިވާ  ކޮށްފަ މިޤާނޫނުގެ 

ގުޅިފައިވާ    , ތުގެމަތިން ގޮ  ހިއްސާތަކާ  ބާވަތްތަކުގެ  ތަފާތު 
ނިގުޅައިގަނެވޭނެގޮތްތައް    , ޙައްޤުތަކާއި  އެޙައްޤުތައް 

   ށައެޅުން ހިއްސާ އެކަ 

   ހިއްސާގެ އަގު 
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ކަނޑައަޅައި   ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  އެކުންފުންޏެއްގެ 
 .  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 

 

ދަށް   .31 އަގަށްވުރެ  މޫނުމަތީ  އެހިއްސާއެއްގެ  ހިއްސާއެއް  ކުންފުންޏެއްގެ 
 .  އަގެއްގައި އެކުންފުންޏަކުން ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ 

 
 

ކުންފުނީގައި   .32 ހިއްސާ  ބައިވެރިވާ  ގިނަބަޔަކު  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ދެމީހަކު 
ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި އެފަދަ    , ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހުރުމަކީ ހުއްދަ  

 .  ހިއްސާއެއްގައި ބައިވެރިވާ އެންމެން ބެލޭނީ އެކަކު ކަމަށެވެ 

 

33.  ީސް  އެއްވެ   , މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވ
ގަތުމަށް  ކުން  ޑިބެންޗަރ  ނުވަތަ  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ފުންޏަކުން 

އެއްވެސް    , ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމަށް  ގަތުމުގައި  ޑިބެންޗަރ  ނުވަތަ  ހިއްސާ 
  . ނެއެވެ ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީއެއް ދީގެން ނުވާ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , ން އިން ފެށިގެ   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް   )ހ(  .34
ހިއްސާގެ   ދޭންވާނެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓެއް  ސެޓްފިކެޓަކީ  ހިއްސާގެ 

މިލްކު   އެމެންބަރަކަށް  ހިއްސާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޭގައި 
 .  ކެވެ ވެގެންވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުމެ 

އަގު   )ށ(  ބާވަތާއި  ހިއްސާގެ  ސެޓްފިކެޓެއްގައި  ހިއްސާގެ  ކޮންމެ 
 .  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 

 

 

 

ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ  
އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި  

ކުންފުނިން ހިއްސާ  
   ން ނުވިއްކު 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން  
   ބައިވެރިވާ ހިއްސާ 

  ާކުންފުނީގެ ހިއްސ
ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ  
ހީ  ގަތުމުށް މާލީ އެ 

  ދިނުން 

   ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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35.  ްގޮތުގެމަތިނ ބަޔާންވެގެންވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ    , މި 
ނޫންގޮތަކަ  ކަނޑައެ ފައިސާއަށް  ހިއްސާ  ކޮންމެ    , ޅުމަކީ ށްވެސް 

ކަމެކެވެ  ހުއްދަ  ހިއްސާ    , ނަމަވެސް .  ކުންފުންޏަކަށްވެސް  މިގޮތަށް 
މުޤާބިލަކަށް    , ކަނޑައަޅާއިރުވެސް  ކުޑަ  އަގަށްވުރެ  މޫނުމަތީ  ހިއްސާގެ 

  . އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިއްސާ ދީގެނެއް ނުވާނެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ން ވަނަ މާއްދާއި   1ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

ކުންފުނީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ހިއްސާއަކީ އުފުލޭ މުދަލެކެވެ. ޕްރައިވެޓް   .36
މަތިން އެކުންފުންޏެއްގެ  ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުގެ   , ކުންފުންޏެއްނަމަ 

އެކެއްގެ  ޑިރެކްޓަ  ހިއްސާ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ހުއްދައާއެކު  ބޯޑުގެ  ރުންގެ 
ބަދަލު  އަނެކަކަށް  ކުންފުންޏެއްނަމަ  ކިބައިން  ޕަބްލިކް  ކުރެވިދާނެއެވެ.   

ގަވާއިދުގައިވާ   ހަދާ  މިޤާނޫނުގެދަށުން  މިޤާނޫނާއި  ބަދަލުކުރެވޭނީ  ހިއްސާ 
 .  ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

 

ބަދަލުކޮށްފިނަމަ  .37 އަނެކަކަށް  ކިބައިން  އެކަކު  ހިއްސާއެއް    , ކުންފުންޏެއްގެ 
ލުކޮށްފިކަން ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  ހިއްސާ ބަދަ 

ބެލޭނީ  ބަދަލުކޮށްފިކަމުގައި  އަންގައިދޭ    , ހިއްސާ  ބަދަލުކުރިކަން  ހިއްސާ 
 .  ލިޔުމެއް ކުންފުންޏަށް ލިބުމުންނެވެ   އެކަށޭނަ 

 

މަރުވެއްޖެނަމަ  .38 މެންބަރަކު  މެންބަރު   , ކުންފުންޏެއްގެ  ހިއްސާގެ  އެމަރުވި  ގެ 
ޙައްޤުވެރިޔާ ނުވަތަ ޙައްޤުވެރިންކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމާ މީހަކު  

ތަ ވެރިންގެ  އެ މަރުވި މެންބަރުގެ ހިއްސާގެ ވެރިޔާ ނުވަ   , ނުވަތަ ބަޔަކު 
ގޮތުގެމަތިން    , ގޮތުގައި  ނުވާނެ  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ހިންގާ  އެކުންފުންޏެއްގެ 

 .  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ 

 

ކުންފުނީގެ މެންބަރަކު އެކުންފުންޏަކުން ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ހިއްސާގެ   .39
ރަކަށް އެންގުމުން އެ ހިއްސާގެ  އަގު އެކުންފުންޏަކަށް ދެއްކުމަށް އެމެންބަ 
ނުދައްކައިފިނަމަ  އެކުންފުންޏަކަށް  ހިންގާ    , އަގު  އެކުންފުންޏެއްގެ 

ގޮތުގެމަ  ހިއްސާ ގަވާއިދުގައިވާ  މެންބަރެއްގެ  އެ  ކުންފުންޏަކަށް    , ތިން  އެ 

  ްފައިސާއަށް ނޫން އެހެނ
މުޤާބިލަކަށް ހިއްސާ  
ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ  

  ޅުން ކަނޑައެ 

ހިއްސާއަކީ އެކެއްގެ  
ކިބައިން އަނެކަކަށް  

އުފުލޭ    ބަދަލުކުރެވޭ އަދި 
   މުދަލެއް 

ލުކުރުމާއި   ބަދަ ހިއްސާ 
   ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

   ހިއްސާ ވާރުތަވުން 

ސާގެ އަގު އަދާ  ހިއް 
   ނުކުރުން 
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 .  ނެގިދާނެއެވެ 

 

ކުރެވޭނީ  .40 އިތުރު  ރައުސުމާލު  އާންމު  ންޏެއްގެ އެކުންފު   , ކުންފުންޏެއްގެ   
 .  ޖަލްސާއަކުން އެކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފިނަމައެވެ 

 

އިތުރަށް   )ހ(  .41 ރައުސުމާލު  ބޭނުންވަރަށްވުރެ  ކުންފުންޏެއްގައި 
ނުލިބޭ   އުނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ހުރެއްޖެނަމަ 

ރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން  ގޮތެއްގެމަތިން ރެޖިސްޓް 
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން   , ލިބިގެން    , އާންމު 
 .  ފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު މަދުކުރެވިދާނެއެވެ އެކުން 

ހޯދުމަށްއެދި   )ށ(  ހުއްދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ހު  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ށަހަޅާއިރު  ކުންފުންޏަކުން 

  , އެކުންފުންޏަކުން މަދުކުރަން ގަސްދުކުރާ ރައުސުމާލުގެ ބާވަތާއި 
ރައުސުމާލުގެ  ބޭނުންވާ  އަދަދު މަދުކުރަން  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް    ,  

 .  ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ 

މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއްގެ   )ނ( 
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  ރައުސުމާލު މަދުކުރުމަށްޓަކައި  

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެކަން އާންމުކޮށް    , ހުށަހެޅުމުން 
 .  ވާނެއެވެ އިޢްލާން ކުރަން 

ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   )ރ( 
ހުށަހެޅުމުން  ކުންފުންޏަކުން  އެކުންފުންޏެއްގެ    , ކޮމްޕެނީޒަށް 

އެކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް    , ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ރައުސުމާލު މަދު 
އެކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  އަދާކުރަންޖެހޭ    ފައިސާއެއް 

ފަރާތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އެކުންފުންޏެއްގެ    , މެންބަރަކު 
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް    , ރައުސުމާލު މަދުކުރުމަށް އިޢްތިރާޟުކުރާކަން 

ބަޔާންކޮށް  ގައި  )ނ(  ތާރީޚުން  މިމާއްދާގެ  އިޢްލާނުކުރާ  ފައިވާ 
އޮފް  މަސްދުވަހު   1ފެށިގެން   ރެޖިސްޓްރާރ  ތެރޭގައި  ގެ 

 .  ނުވާނަމައެވެ   ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާފައި 

   ރައުސުމާލު އިތުރުކުރުން 

   މަދުކުރުން ރައުސުމާލު  



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   )ބ( 
ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް  

ފަރާތަކުން އަދާކުރަ  މެންބަރަކު    , ންޖެހޭ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ނުވަތަ 
ފަރާތަކުން  އެނޫންވެސް  ރަ   , ނުވަތަ  އުސުމާލު  އެކުންފުންޏެއްގެ 

މަދުކުރުމަށް އިޢްތިރާޟުކުރާކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިމާއްދާގެ  
  1)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢްލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ރެ  ތެރޭގައި  ކޮމްޕެނީޒަށް  މަސްދުވަހުގެ  އޮފް  ޖިސްޓްރާރ 
އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބަކީ    , ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

ރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ ނަޒަރުގައި މަޤްބޫލު ސަބަބެއް  ރެޖިސްޓްރާ 
ހުށަހަޅާފައިވާ   މަދުކުރަން  އެކުންފުންޏަކުން  ކަމުގައިވާނަމަ 

ރ އޮފް  ސްޓްރާ ރެޖި   , ރައުސުމާލާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އަދަދެއް 
އެކައުންޓެއްގައި  ބޭންކް  ކަނޑައަޅާ  ރެޖިސްޓްރާރ    , ކޮމްޕެނީޒް 

މުއްދަތަ  ކަނޑައަޅާ  ކޮމްޕެނީޒް  އަންގައި އޮފް  ބަހައްޓަން    , ކަށް 
ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް އަންގައި މިބުނެވުނު  
ފައިސާ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށް  

ހެކި ޖަ  ދައްކައިފިކަމުގެ  ފައިސާ  ނުވަތަ    , މާކޮށްފިކަމުގެ 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  އެ    , ރެޖިސްޓްރާރ 

ރެޖިސްޓްރާރ   ހުއްދަ  މަދުކުރުމުގެ  ރައުސުމާލު  ކުންފުންޏެއްގެ 
)ރ(   މިމާއްދާގެ  ދިނުމަކަށް  އެކުންފުންޏަކަށް  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް 

 .  ހުރަހެއްނާޅައެވެ 

 

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް    , ކޮށްފައިވާ ސިއްކައެއް   ސްޓަރީ ރަޖި  )ހ(  .42
 .  އޮންނަންވާނެއެވެ 

ލާޒިމުކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ކުންފުންޏަކުން    ލިޔުމުން އޮތުން ޤާނޫނު  )ށ( 
އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެކުންފުންޏެއްގެ ސިއްކަ   , އެއްބަސްވާނަމަ 
 .  ޖަހަންވާނެއެވެ 

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .43   ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   7މި 
ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއެކު އެކުންފުންޏެއްގެ   ޕްރައިވެޓް 

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން  

   ސިއްކަ 

ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް  
   ފެށުން 
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އިޚްތިޔާރު   ކުރަންފެށުމުގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ 
 .  ންޏަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ އެކުންފު 

އެއްވެސް   )ށ(  ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުންޏަކުން  މުޢާމަލާތެއް  ޕަބްލިކް 
ޕަބްލިކް    , ކުރަންވާނީ  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  މިޤާނޫނުގައި 

ކޮށް  ރަޖިސްޓަރީ  އެކުންފުންޏެއް  ގޮތުގައި    , ކުންފުންޏެއްގެ 
  ން ބަޔާ   ހިއްސާގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   24މިޤާނޫނުގެ  

  ހިއްސާ   މަދުވެގެން   އެންމެ   އާންމުން   ބަޔާނުގައި   އެހިއްސާގެ   , ނެރެ 
ހިއްސާ  ނެ ގަންނަންވާ  އާންމުން  މިންވަރަށް  ބުނެފައިވާ  ކަމަށް 

އަދި އެކުންފުންޏަކުން އެމިންވަރަށް އެފަރާތްތަކަށް    , ގަންނަން އެދި 
  , އެހިއްސާއަށްވާ ފައިސާ ކުންފުންޏަށް ލިބި   , ހިއްސާ އެކަށައަޅައި 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިމީހުންގެ    ވަގުތު އަދި އެ 
މީހަ  ކޮންމެ  ފައިސާ  ތެރެއިން  ހިއްސާއަށްވާ  އެމީހެއްގެ  ކުވެސް 

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް    , އެފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމުގެ ހެކި   , ދައްކައި 
  , ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅައި އެކުންފުންޏަކަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 .  މުންނެވެ  ކޮމްޕެނީޒް ދިނު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 

 

   ކުންފުނި ހިންގުން 

 .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުންނެވެ   , ކުންފުންޏެއްވެސް ހިންގަންވާނީ   ކޮންމެ  .44

 

ބޯޑުގައި   )ހ(  .45 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންމެ 
ކް ކުންފުންޏެއްގެ  އަދި ކޮންމެ ޕަބްލި   , މެންބަރުން   2މަދުވެގެން  

 .  އެވެ މެންބަރުން ތިބެންވާނެ   5ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން  ޑި 

މެންބަރުންގެ   )ށ(  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ކޮންމެ 
އެއްމެންބަރަކީ  ވަޒަންވެރިވެ   , ތެރެއިން    , ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 .  ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހަކުކަމަށް ވާންވާނެއެވެ 

 

   ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

   ޑިރެކްޓަރުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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 )ވެވޭނީ ފު ކުން  )ނ މެންބަރަކަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ    , ންޏެއްގެ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކަށެވެ   18މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

ބޯޑު  )ރ(  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ވެވޭނީ  ކުންފުންޏެއްގެ  މެންބަރަކަށް  ގެ 
ހި  ގަނެފައިވާ  އެކުންފުނީގެ  ހިއްސާ  އްސާ  ނުވަތަ  މީހަކަށް 

ފަރާތަކީ  އެފަރާތަކުން    , ގަނެފައިވާ  ޝަޚްޞެއްނަމަ  ޤާނޫނީ 
 .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހަކަށެވެ 

 )މެނޭޖިންގ   )ބ ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 
ހުންނަންވާ  މެނޭޖިންގ  ޑިރެކްޓަރަކު  ކުންފުނީގެ  ނެއެވެ. 
ހުންނަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޑިރެކްޓަރުކަމުގައި  ކުންފުނީގެ  މީހާއަކީ   

  . ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 )އެ ބަދަލެއް   , ންގ ޑިރެކްޓަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނީގެ މެނޭޖި ކުންފު  )ޅ  
މެނޭޖިންގ    14އަންނަތާ   ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރުގެ 
އަދި   ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  މީހަކު  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ 

ލަށް ހަވާލުވި މީހާ އެކަން  ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމާ އަ 
ރެ  ލިޔުމެއް  ކޮމްޕެނީޒަށް  ގަބޫލުކުރިކަމުގެ  އޮފް  ޖިސްޓްރާރ 

 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ޤާނޫނުގެ   )ކ(  ކުންފުންޏާބެހޭ  އިޞްލާޙަށް    3ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 
ފަށާތާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި    60ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ކުންފުންޏަކުންވެ  ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ    , ސް ހިނގަމުންދާ  އެ 
އެމީހަކު    , ދާކުރާ މީހަކާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމު އަ 

އެކަން ގަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ގޮތުގައި   )އ(  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 



 2020އޮކްޓޯބަރ    25  

 29ސަފްހާ |  

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ   , ނަމާއި   އެންމެފުރަތަމަ ތިބޭ މެންބަރުންގެ 
ކުން  އެ  ނަން  ގަވާއިދުގައި  ޑިރެކްޓަރުގެ  ހިންގާ  ފުންޏެއްގެ 

  . ލިޔަންވާނެއެވެ 

 ުއިތުރުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

ކުންފުންޏެއްގައިވެސް  )ހ(  .46 ސެކްރެޓަރީއެއް    , ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ 
ޢައްޔަން   ގޮތުގައި  ސެކްރެޓަރީގެ  ކުންފުނީގެ  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މީހަކީ  ޤާބިލިއްޔަތު    , ކުރާ  ލިޔާޤަތާއި  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  އެ 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ    , ލިބިފައިވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަކީ 

 .  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ 

ރަޖިސްޓަރީ  )ށ(  ހުށަހަޅާއިރު ކު   ކުންފުނި  ކުންފުނީގެ    , ރުމަށް 
ލިޔުމަކުން ރެޖިސްޓްރާރ    , ސެކްރެޓަރީކަން ކުރާނެ މީހެއްގެ ނަން 

ހުށަހެޅޭމީހާ   ނަން  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް 
އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ސިޓީއެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  

 .  ފޮނުވަންވާނެއެވެ 

މިޤާނޫނުގެދަށުން    , ޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ރެ ކުންފުނީގެ ސެކް  )ނ( 
ކަނޑައަޅާ   މަސައްކަތްކަމަށް  އޭނާގެ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ 

 .  ކަންތައްތަކެވެ 

 

ބޯޑުގެ   )ހ(  .47 ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަކުން  ޕަބްލިކް 
އްގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް  ރެ ނުވަތަ އެމެންބަ   , މެންބަރަކަށް 

އަދި   ނުވާނެއެވެ.  ދޫކޮށްގެން  ލޯނެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނަގާ  
ލޯނަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަރަންޓީއެއްވެސް އެކުންފުންޏަކުން  

 .  ދީގެން ނުވާނެއެވެ 

މަނިޓަރީ  )ށ(  ލިބިގެން    މޯލްޑިވްސް  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީއިން 
މިމާއްދާގެ   ކުންފުނިތައް  ވިޔަފާރިކުރާ  ބޭންކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 .  )ހ( އިން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ 

   ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލޯނާއި  
   ގަރަންޓީ ދޫނުކުރުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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  , އިންތިޚާބުކޮށް   , ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް  .48
ބަޔާންކޮށްފައިވާ    , ނީ ވަކިކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 

 .  ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ 

 

49.  )މެންބަރެއް  )ހ ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏަށް    , ކުންފުންޏެއްގެ 
ގެއްލުންވާފަދަ    , ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެނަމަ  ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ 

ލެއް ކުރަން އުޅެފިނަމަ  ފަދަ ޢަމަ ނުވަތަ އެ   , ލެއް ކޮށްފިނަމަ ޢަމަ 
ކުރަންއުޅޭނަމަ  ޖަލްސާއެއްގައި    , ނުވަތަ  ޢާންމު  ކުންފުނީގެ 

ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ  ކުންފުނީގެ    , ފާސްކުރާ  މެންބަރަކު  އެ 
މިގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު  .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ 

ރިން  ދުވަސް ކު   14އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ    , ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 
   ދޭންވާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅި   )ށ(  ވަކިގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 
ހިނދަކު  ނުވާހާ  ކުންފުންޏަކުން    , ބަޔާންވެގެން  ޕްރައިވެޓް 
ޤަރާރަކުން  އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކު    , ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ 

  . ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ 

  ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ން ވަނަ މާއްދާއި  3ގެ   3/ 2005ނަންބަރު ޤާނޫނ  

 

  , ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާ  .50
 .  ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ދެފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ 

 

ބޯޑު  .51 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަލަހަ ކުންފުނީގެ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާތަކުގެ    , އްޓާނީ ގެ 
ނުވެވިއްޖެ   ޙާޟިރު  އޭނާއަށް  ޗެއަރމަންއެވެ.  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އެ ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން    , ޙާލެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 
 .  އެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މީހެކެވެ 

 

ޑި  .52 ބޯޑު ކުންފުންޏެއްގެ  ކުރެވޭނީ ރެކްޓަރުންގެ  ޖަލްސާއެއް  މަދުވެގެން    , ގެ 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެޖަލްސާއަކަށް  
ބޭނުންވާ   ކުރުމަށް  ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޙާޟިރުވުމުންނެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު  
   ކުރުމާއި ވަކިކުރުން 

 ްޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރުނ  

   ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް 

   ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން 

   ޤާނޫނީ އަދަދު 
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ކުންފުނީގެ    ,  ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކޮށް މިމާއްދާގައި   , ޤާނޫނީ އަދަދު 
ކަނޑައަޅައި  އެއަދަދު  ގަވާއިދުގައި  ކުރުމަކަށް    , ހިންގާ  ޢަމަލު  އެއަދަދަށް 

 .  މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ 

 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ   .53
އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި މީހާއާއި    ,  ލިޔެ ޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާ 

 .  ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އެ ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ 

 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަހަރީ އާންމު    , ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް  .54
އްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާ   , ޖަލްސާއެއް 

ދޭތެރޭގައި   ދެޖަލްސާގެ  ދިގުމުއްދަތެއް    15ބާއްވާ  މަސްދުވަހަށްވުރެ 
 .  ހޭދަވެގެން ނުވާނެއެވެ 

 

ކަންތައްތައް   .55 ބުނެފައިވާ  ތިރީގައި  ޖަލްސާގައި  އާންމު  އަހަރީ 
 .  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ 

ފައިވާ ކުންފުނީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  އޮޑިޓްކޮށް  )ހ( 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި    , ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި 

 .  ފާސްކުރުން 

ވާނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ   )ށ(  ޢައްޔަންކުރަންވެފައި  މެންބަރުން    , ބޯޑުގެ 
ވާނަމަ  ކުރަންވެފައި  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން    , ނުވަތަ  އެ 

 .  އިންތިޚާބު ކުރުން   , ންކުރުމާއި ޢައްޔަ 

 .  މެންބަރުންނަށް ބަހަންވާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން  )ނ( 

 

ރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން  ކުންފުންޏެއްގެ ޚާއްޞަގޮތުން ކު  )ހ(  .56
ވެއްޖެކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ  

 .  އްވިދާނެއެވެ ޖަލްސާއެއް ބޭ 

 

   ޔައުމިއްޔާ 

   އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި  
   ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ  

ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ  
   އާންމު ޖަލްސާ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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%  )ށ(  ރައުސުމާލުގެ  އުފެދިފައިވާ  އިން  ހިއްސާ    10ކުންފުނީގެ 
އެދިއްޖެ   މެންބަރުން  ތަމްސީލުކުރާ  އަދަދެއް  މަދުނޫން  އަށްވުރެ 

ކުންފުނީގެ    ,  ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް ޚާއްޞަ   , ހިނދެއްގައި 
 .  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ބާއްވަންވާނެއެވެ 

  , ދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ޖަލްސާ ބާއްވަން އެދެންވާނީ މިމާއް  )ނ( 
ސޮއިކޮށްފައިވާ   ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ބޭއްވުމަށް  ޖަލްސާއެއް  އެ 

އެލިޔުމުގައި  އަދި  ބޭއްވުމުގެ    ޖަލްސާ   , ލިޔުމަކުންނެވެ. 
 .  މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ 

 

ނޯޓިސް ޕްރައިވެޓް  )ހ(  .57 ޖަލްސާގެ  އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ    ,  
ދުވަހުގެ   ބާއްވާ  ކުރިން    14އެޖަލްސާއެއް  ދުވަސް 

އަދި    އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
އަދި    , އެޖެންޑާއާއި   , އެޖަލްސާއެއްގެ މަޤްޞަދާއި   , މި ނޯޓިސްގައި 

ތަނާއި  ބާއްވާނެ  ގަޑި    , ތާރީޚާއި   , އެޖަލްސާއެއް 
ކުންފުނީގެ   ނޯޓިސްއާއެކު  މިބުނެވުނު  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުންގެ  

 .  ކަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޮންމެ މެންބަރަ   , ރިޕޯޓް 

ބާއްވާދުވަހުގެ   )ށ(  ޖަލްސާ  އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް 
އާންމުކޮށް އިޢްލާނު    , ން އެޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް ދުވަސްކުރި   14

އެޖަލްސާއެއް   އިޢްލާނުގައި  ކުރާ  މިގޮތުން  ކުރަންވާނެއެވެ. 
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ   , ބާއްވާނެތަނާއި  ގަޑި  މިބުނި  ތާރީޚާއި   .

އަހަރީ    , އިޢްލާނާއެކު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި 
 .   ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ   )ނ( 
ބާއްވާދުވަހުގެ    , ނޯޓިސް  ކުރިން    14އެޖަލްސާއެއް  ދުވަސް 
ންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި  އެކުންފު 

މަޤްޞަދާއި   , މިނޯޓިސްގައި  އަދި  އެޖެންޑާ   , އެޖަލްސާއެއްގެ  އާއި 
ތަނާއި  ބާއްވާނެ  ގަޑި    , އެޖަލްސާއެއް  ތާރީޚާއި 

 .  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ  
   ނޯޓިސް 
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ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ   )ރ( 
ދުވަހުގެ   ބާއްވާ  އެޖަލްސާއެއް  ދުވަސްކުރިން    14ނޯޓިސް 

މިގޮތުން ކުރާ އިޢްލާނުގައި  .  އާންމުކޮށް އިޢްލާނު ކުރަންވާނެއެވެ 
ތަނާއި  ބާއްވާނެ  ގަޑި    , އެޖަލްސާއެއް  ތާރީޚާއި 

 .  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 

 

58.  ްކުންފުނ ހިންގާ  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް  ނުވަތަ  ޏެއްގެ 
ހިނދަކު  ނުވާހާ  ބަޔާންވެގެން  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޮންމެ    , ގަވާއިދުގައި 

އަދަދު  ޕްރައި  ޤާނޫނީ  ޖަލްސާގެ  ޢާންމު  ކުންފުންޏެއްގެ  ވެޓް 
އަޣްލަބިއްޔަތު   , ހަމަވެއްޖެކަމަށްވާނީ  ހިއްސާދާރުންގެ  ކުންފުނީގެ    , އެ 

ނެވެ. ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ  ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމުން 
ފައިވާ  ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށްވާނީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކުރެވި 

ފަސް   ތަމްސީލުކުރާ  އިންސައްތަ  ވިހި  މަދުވެގެން  ރައުސުލްމާލުގެ 
  . ހިއްސާދާރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , މާއްދާއިން ވަނަ   3ގެ   3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

ކޮން  .59 ޙައްޤު  ކުންފުނީގެ  ޙާޟިރުވުމުގެ  ޖަލްސާއަކަށް  އާންމު  މެ 
މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ފޮނުވާ    , އެކުންފުންޏެއްގެ  ބަދަލުގައި  އޭނާގެ  ނުވަތަ 

ލިބިގެންވެއެވެ  ކުރަންވާނީ .  މީހަކަށް  ޢައްޔަން  މީހުން  ފޮނުވާ    , ބަދަލުގައި 
ލިޔުމަކުންނެވެ  އެކަށީގެންވާ  މީހަކަށްވެސް  .  އެކަމަށް  ކޮންމެ  މިއިން 

 .  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ   , އި ވާހަކަ ދައްކައި ޖަލްސާގަ 

 

ޖަލްސާއެއްގެ  .60 އާންމު  ކޮންމެ  ބަލަހައްޓަންވާނީ  ކުންފުނީގެ  ރިޔާސަތު   
ޗެއަރމަންއެވެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޙާޟިރު  .  ކުންފުނީގެ  އޭނާއަށް 

ޙާލެއްގައި  ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަ   , ނުވެވިއްޖެ  ޙާޟިރުވި    , ތު  އެޖަލްސާއަކަށް 
 .  މެންބަރުން އެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މީހެކެވެ 

 

ޖަލްސާތަކުގެ   .61 އާންމު  ހުރިހާ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ 
 .  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 

ޢާންމު ޖަލްސާއެއް  
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ  

   ޤާނޫނީ އަދަދު 

އާންމު ޖަލްސާއަށް  
   ޙާޟިރުވުމުގެ ޙައްޤު 

އާންމު ޖަލްސާގެ  
   ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 

   ޔައުމިއްޔާ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ޖަ  )ހ(  .62 ކޮންމެ  އަތް    , ސް ލްސާއެއްގައިވެ ކުންފުނީގެ  ދޭނީ  ވޯޓު 
މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ    , އުފުލައިގެންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް 

  ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ   , ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނީ 
މެންބަރުން    10% ތަމްސީލުކުރާ  އަދަދެއް  މަދުނޫން  އަށްވުރެ 

 .  އެގޮތަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ 

ދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް  ފުލައިގެން ވޯޓު އަތްއު  )ށ( 
 .  ވޯޓެވެ   1ދެވޭނީ  

ދޭއިރު  )ނ(  ވޯޓު  ނިސްބަތުން  ހިއްސާގެ  ގަނެފައިވާ    , މެންބަރުން 
ކޮންމެ   ގަނެފައިވާ  އޭނާ  މެންބަރަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ޙާޟިރުވި 

 .  ހިއްސާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ 

ކަމެއް    , ޓު ދީގެން  ނިސްބަތުން ވޯ މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ  )ރ( 
 .  އެ ނިންމި ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ   , ނިންމައިފިނަމަ 

ވަކި    , ކުންފުނީގެ ފައިދާ ބެހުމުގައާއި ކުންފުނި އުވާލާ ހިނދުގައި  )ބ( 
  ވަނަ   30މިޤާނޫނުގެ    , ޙައްޤުތަކަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް 

  ހިއްސާ   ޅާފައިވާ އެކަށައަ   މަތިން ގޮތުގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި 
  ޖަލްސާތަކުގައި   އާންމު   ކުންފުނީގެ   , މެންބަރުން   ކުންފުނީގެ   ގަންނަ 
  ހަދާ   ދަށުން   މިޤާނޫނުގެ   , ވޯޓުދޭގޮތް   ޙާލަތުތަކާއި   ވޯޓުދޭ 

ދުގައި  ގަވާއި   ހިންގާ   ކުންފުނީގެ   ގޮތުގެމަތިން   ގަވާއިދުގައިވާ 
 .  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް މިމާއްދާ    , ބަޔާންކޮށް 

 

ލެހެއްޓުމާއި އޯޑިޓް ކުރުން  ތައް ބެ    ހިސާބު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ހ(  .63 ތިރީގައި  ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ 
އެނގޭނެހެން   ސާފުކޮށް  އެކުންފުންޏެއްގެ  މަޢްލޫމާތުތައް 

 .  ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 

 

   ވޯޓު ދިނުން 

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  
   މަސްއޫލިއްޔަތު 
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އާމްދަނީއާއި ކުން  (1) ލިބޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން    , ފުންޏަށް 
 .  ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު 

އެހެނިހެން    , ދަރަންޏާއި   , ކުންފުނީގެމުދަލާއި  (2)
 .  ޒިންމާތަކާބެހޭ ތަފްސީލު 

ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  ގައިވާ  )ހ(  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީ   , މިމާއްދާގެ  ގެ 
ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ ޑި   , ބަލަހައްޓާފައި ނުވާނަމަ 

ގައި   )ހ(  މިމާއްދާގެ  އެކުންފުންޏަކުން  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ 
ނުވަތަ   ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ 

ފިޔަވަޅު    , ޢަމަލުކުރުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހި 
 .  ނާޅައިހުރި ކޮންމެ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ 

  10,000/ - )ށ( ގެދަށުން ކުށްވެރިވާ މީހެއްގެ އަދަބަކީ  މިމާއްދާގެ   )ނ( 
އަދަދަކުން    500,000/ - ރުފިޔާއާއި   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް    2މަހާއި    6ނުވަތަ    , ޖޫރިމަނާކުރުން 

 .  ނުވަތަ ޖަލަށްލުމެވެ   , ން ނުވަތަ އަރުވާލު   , ގޭގައި ބަންދުކުރުން 

 

64.  )އެ   )ހ ލިޔުންތައް  އެކުލެވޭ  ހިސާބުތައް  ކުންފުންޏެއްގެ  ކޮންމެ 
ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ  

ގޮތަކަށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  ޑިރެކްޓަރުން އެދިއްޖެނަމަ ފެންނާނެ  
ބަދަލުވެ  އޮފީސް  ކޮށްފައިވާ  ބަދަލުވި  ރަޖިސްޓަރީ  އެ  އްޖެނަމަ 

  . ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ 

 ާއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  3/ 2005ނޫނު ނަންބަރު ޤ  

ކުންފުންޏަކުން  )ށ(  ޕްރައިވެޓް  އެކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް  ކޮންމެ   
ލިޔުންތައް  ތައް   , އެކުލެވޭ  ތާރީޚަކުން  އެހިސާބުތައް  ޔާރުކުރާ 

 .  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ   3ފެށިގެން  

ހިސާބުތައް   )ނ(  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކުންފުންޏަކުން  ޕަބްލިކް  ކޮންމެ 
ދުވަހުން ފެށިގެން    އެހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ   , އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް 

   . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ   6

ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ  
ހުންނަންވީ  ލިޔުންތައް  

   ތަނާއި މުއްދަތު 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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  ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   66މި ޤާނޫނުގެ    , ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް  .65
  ގަވާއިދުގައިވާ   ހިންގާ   އެކުންފުންޏެއްގެ   , ތައްޔާރުކޮށް   ހިސާބުތައް 
  , ފާސްކޮށް   އެހިސާބުތައް   ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެކުންފުންޏެއްގެ   ގޮތުގެމަތިން 

 .  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ   މެންބަރުން   ބޯޑުގެ   ކްޓަރުންގެ ޑިރެ   އެހިސާބުތަކުގައި 

 

ޖަލްސާއަށް   )ހ(  .66 އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ކޮންމެ 
އެކުންފުންޏެއްގެ   ބޯޑުގެ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ޚަރަދާއި  އާމްދަނީއާއި  އެކުންފުންޏެއްގެ  ފައިދާއާއި    , ފަރާތުން 
އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓާއި އަހަރީ    , މުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ގެއްލު 

ރިޕޯޓް  އަހަރީ  މިހިސާބުތަކާއި  ތައްޔާރުކުރުވައި    , ރިޕޯޓެއް 
 .  ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ބޯޑުން   )ށ(  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ރިޕޯޓު  އަހަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރުކުރާ  ތިރީގައި  ގައި 

 .  މަޢްލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ 

ކުންފުނީގެ   (1) ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 
 .  ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިނގި ގޮތް 

އެވީ   (2) ފައިދާވިނަމަ  ކުންފުންޏަށް  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 
ގޮ  ފައިދާގެ  ހިއްސާގެ  ތެރެއިން  ތުގައި  ފައިދާއެއްގެ 

ބެހެއްޓުމަށް    , ބެހުމަށާއި  ގޮތުގައި  ރިޒާވެއްގެ 
   ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ މިންވަރު. 

މެންބަރުންގެ   (3) ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 
ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ    , ތުގައި ތިބި މީހުންގެ ނަމާއި ގޮ 

   . ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނިން ކުރި   (4)
   މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު. 

 

   ހިސާބުތައް ފާސް ކުރުން 

އަހަރީ ހިސާބާއި އަހަރީ  
 ރިޕޯޓް  
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މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ   )ނ( 
ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހިސާބާ  ރިޕޯޓް  އަހަރީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އި 
ގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން   , ނުވާނަމަ 

އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި    , ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 
ފިޔަވަޅު   އެކަށީގެންވާ  ކުރުވުމަށްޓަކައި  ތައްޔާރު  ނުވަތަ 

ޅައިހުރި ކޮންމެ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު ނާ   , އަޅަންޖެހި 
އަދަބަކީ   މީހެއްގެ  ކުށްވެރިވާ  ގޮތުން    5,000/ - މިބުނެވުނު 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ    100,000/ -   ރުފިޔާއާއި 
   ކުރުމެވެ. 

 

ކުންފުންޏަކުންވެސް  .67 ހުއްދަ   , ކޮންމެ  ކޮށްފައިވާ  އެކުންފުންޏެއްގެ   
ރައުސުމާލާއި    , ރައުސުމާލާއި  އުފެދިފައިވާ  ހިއްސާތަކުން  އެކަށައަޅާފައިވާ 

މުދަލާއި ހިއްސާ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ރައުސުމާލާއި  ލިބިފައިވާ  އަގުން    , ގެ 
އެމުދަލާއި ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި އެނގެންވާނެ    , ދަރަންޏާއި 

ކުރިގޮތުގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ    , ކަންތައްތަކާއި  އަގު  މުދަލުގެ  ނުއުފުލޭ 
  ވާ ބުނެފައި   ގައި (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   66މިޤާނޫނުގެ    , ތަފްސީލު 

 .  ހިމަނަންވާނެއެވެ   ހިސާބުތަކުގައި 

 

މިޤާނޫނުގެ   )ހ(  .68 ކުންފުންޏަކުންވެސް    މާއްދާގައި   ވަނަ   66ކޮންމެ 
  ޑިރެކްޓަރުންގެ   އެކުންފުންޏެއްގެ   ހިސާބުތަކާއި   އަހަރީ   ބުނެފައިވާ 

  , ފާސްކޮށް   ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ   ފުންޏެއްގެ އެކުން   , ރިޕޯޓް   އަހަރީ 
ދެމީހަކު  ޑިރެކްޓަރު  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ންގެ 

އަހަ  ސޮއިކޮށް އެހިސާބުތަކާއި  ރިޕޯޓުގައި  އެކުންފުންޏެއްގެ    , ރީ 
 .  އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ހިސާބުތަކާއި  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ   )ށ( 
މެންބަރުންގެ   އެކުންފުންޏެއްގެ  ރިޕޯޓް  އަހަރީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނެވުނު ހިސާބުތަކާއި  މިބު   , އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާއިރު 
މިޤާނޫނުގެ   ރިޕޯޓާއި    މާއްދާގައި   ވަނަ   71ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  އާންމު   އަހަރީ   އެކުންފުންޏެއްގެ   ރިޕޯޓްވެސް   އޮޑިޓަރުގެ   ބުނެފައިވާ 
 .  ވާނެއެވެ   ހުށަހަޅަން   ލްސާއަށް ޖަ 

ހިސާބު ތަކުގައި  
   ހުންނަންވީ މަޢްލޫމާތު 

ހިސާބުތަކާއި އެހެނިހެން  
ރިޕޯޓްތައް އަހަރީ އާންމު  
 ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުން  



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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މިޤާނޫނުގެ    , ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ   )ހ(  .69
  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ހިސާބުތަކާއި   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   66

  އޮޑިޓަރުގެ   ފައިވާ ބުނެ   މާއްދާގައި   ވަނަ   71  މިޤާނޫނުގެ   ރިޕޯޓާއި 
ބާއްވާތާ  އާ   އަހަރީ   އެކުންފުންޏެއްގެ   , ރިޕޯޓް  ޖަލްސާ    15ންމު 

ރެ  ކޮމްޕެނީޒަށް  ދުވަހުގެތެރޭގައި  އޮފް  ޖިސްޓްރާރ 
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 )އޮޑިޓަރުންގެ    , މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )ށ
  , ރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޑިރެކްޓަ   , ރިޕޯޓާއި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކާއި 

ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ކުންފުނީގެ    , ރެޖިސްޓްރާރ 
ކްޓަރ ކުށްވެރިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުށްވެރިވުމުގެ  މެނޭޖިންގ ޑިރެ 

އެ    , އަދަބަކީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ  ޕްރައިވެޓް  އެކުންފުންޏަކީ 
ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ރުފިޔާއިން    10,000/ -   ކުންފުންޏެއްގެ 

އެ ކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ   , ރިމަނާ ކުރުން ޖޫ 
ޑިރެކްޓަރ   މެނޭޖިންގ  ރުފިޔާއިން    30,000/ - ކުންފުނީގެ 

  . ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ   3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 ( )ށުން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ  ނ
މާއްދާގައި  އެ    , ޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެނަމަ  އެ  ކުންފުންޏަކުން 

ފައިސާ  ޖޫރިމަނާގެ  ހަދާ    , ބަޔާންކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި 

ފައިސާ    ދައްކަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޖޫރިމަނާގެ 
އަހަރީ    , ދެއްކުމާއެކު  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު  ހިސާބުތަ 

ކުންފުންޏެއް   , ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ހަދާ    , އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

  . ރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ ރެޖިސްޓްރާ 

 ުއިތުރުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2018ޑިސެމްބަރ    20 , ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  14/ 2018ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 )ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވަނީ  )ރ ,  

  ްހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައ
ރެޖިސްޓްރާރަށް  

  ހުށަހެޅުން 
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 އެ ލިޔުމެއް  ނުވަތަ   , މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންކަމަށް 
ތާ ޚިލާފު  ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގައި ޙަޤީޤަ   , ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަމަށް 

ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާކަމަށް   , މަޢްލޫމާތެއް  ކުށެއް    , ނުވަތަ 
ނުކުރުމުގެ   ގަބޫލު  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  ނޭނގޭނަމަ  ކިޔަން  ނުވަތަ 

އަދި    އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ލިޔުމެއް   އެ  ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައިވެސް  ލިޔުމެއް  އެފަދަ 

  , ނުވަތަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު   , ރުމަށް ބަދަލުކު 
 .  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

ހުށަހަޅާ   )ބ(  ލިޔުންތައް  ބަޔާންވެގެންވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ލިޔުމަކާ ބެހޭގޮތުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  އެ ހުށަހެޅި    , ފަރާތުން 

އިތުރު އެހެން ލިޔުމެއް    , ކޮމްޕެނީޒް ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި 
 .  ހުށަހެޅުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގިދާނެއެވެ 

އެއްގޮތްވާ   )ޅ(  ޤާނޫނާ  މި  ގޮތުން  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ޤާނޫނަށް  މި 
 ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ  ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އޭނާގެ ގޮތުގެމަތިން  

މުވައްޒަފަކު ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު އެއްވެސް ދަޢްވާއެއް  
ކުރާ   ގުޅިގެން  ޢަމަލަކާ  ކުރި  ނަމަވެސް  ނުއުފުލޭނެއެވެ. 
ތަޙްޤީޤަކަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރިކަމެއް ނޫންކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ  

  . ރިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެ 

 ުއިތުރުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ   3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ އޮޑިޓަރުކަން ކުރާނެ   )ހ(  .70
ޢައްޔަންކުރަ  ފަރާތްތަކެއް  ނުވަތަ  ކޮންމެ  ފަރާތެއް  ންވާނެއެވެ. 

ލިކް ކުންފުންޏަކުންނާއި އެކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ  ޕަބް 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް    1,000,000/ -   ރައުސުމާލު 

އޮޑިޓަރަކީ  ޢައްޔަންކުރާ  މިގޮތުން  ޑިޓަރ  އޮ   , ކުންފުންޏަކުން 
ނުވަތަ   އެކައުންޓެންޓަކަށް  ޗާޓަޑް  ގަބޫލުކުރާ  ޖެނެރަލް 

  . އުންޓެންޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ ރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކަ ސަ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   ,އިން ފެށިގެން   1998ޖުލައި   22 , އިން   98/19ޤާނޫނު ނަންބަރ  

   އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ނުވަތަ   )ށ(  އޮޑިޓަރު  އެކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަކުންވެސް  ކޮންމެ 
ޢައްޔަންކޮށް  އާންމު   , އޮޑިޓަރުން  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ    ވަކިކުރާނީ 

 .  ޖަލްސާގައެވެ 

އުޖޫރަ  މިމާ  )ނ(  އޮޑިޓަރުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  އްދާގެ 
އާންމު   އަހަރީ  މެންބަރުންގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކަނޑައަޅަންވާނީ 

 .  ޖަލްސާއިންނެވެ 

 

ކޮންމެ  ވަނަ   66މިޤާނޫނުގެ   )ހ(  .71 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ   
މެންބަރުންގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ  އާންމު  ކުންފުންޏަކުން  އަހަރީ   

ހިސާބުތަކާއެކު   ތައްޔާރުކުރާ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޖަލްސާއަށް 
އެކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޯޑިޓް  

 .  ޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ތައް   , ރިޕޯޓް 

ތިރީގައި   )ށ(  ރިޕޯޓުގައި  އޯޑިޓް  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
 .  ޔާންކޮށްފައިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމަންވާނެއެވެ ބަ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި   (1) މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮޑިޓަރުންގެ 
މަޢްލޫމާތާއި  އެންމެހާ  ބޭނުންވާ    , އޮޑިޓަރުންނަށް 

ފުރި   , ތަފްސީލު  ލިބުނުކަން  އޮޑިޓަރުންނަށް  ހަމައަށް 
 .  ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ކޮށްފައިވާ ތައްޔާރު   މާއްދާގެދަށުން   ވަނަ   66މިޤާނޫނުގެ   (2)
  އެކުންފުންޏެއްގެ   އެކުލަވާލާފައިވަނީ   ހިސާބުތައް 
  ގޮތަށް   ދައްކައިދޭ   އެއްގޮތަށް   ޙަޤީޤަތާ   ކަންތައްތައް 

  , ކޮށްފައިވަނީ   ތައްޔާރު   ހިސާބުތައް   އެ   , ކަމަށާއި 
އެންމެހާ  ތަކު ފޮތް   ކުންފުނީގެ  އެކުލެވޭ  ގައި 

މާލީޙާލަތު   އެކުންފުނީގެ  ގޮތުގެމަތިން  ހިސާބުތަކުގައިވާ 
 .  ޅަށް ބަޔާންކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރަނގަ 

 

   އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް 
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ސަބަބަކާހުރެ   )ހ(  .72 ޖަލްސާއެއް  އެއްވެސް  އާންމު  ކުންފުނީގެ 
ހަމަޖެހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް  ޖަލްސާތައް  އެކުންފުންޏެއްގެ 

ނުވަތަ އާންމު ޖަލްސާގެ    , ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ގޮތުގެމަތިން  
ނުވަތަ   ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކަންތައްތައް 
ކުރިއަށް   ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިޤާނޫނުގައި 

ޖަލްސާއެއް    , ންދެވިއްޖެނަމަ ނުގެ  އާންމު  އެކުންފުންޏެއްގެ 
ޒަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ބާއްވައިދިނުން އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީ 

އެކުންފުނީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.    , އިޚްތިޔާރު 
ބޭއްވުމަށް   ޖަލްސާއެއް  އާންމު  އެކުންފުންޏެއްގެ  މިގޮތުން 

ޕެނީޒް އަންގާ އެންގުމަށް އެކުންފުންޏަކުން  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމް 
ނުދީފިނަމަ  ބޭއްވު   , އިޖާބަ  ޖަލްސާއެއް  އާންމު  މުގެ  ކުންފުނީގެ 

އަދި    , ބާރު  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 
ބަލަހައްޓާނީ  ކަންތައްތައް  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ބާއްވާ    , މިގޮތުން 

ރެޖި  ނުވަތަ  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ސްޓްރާރ 
 .  ކޮމްޕެނީޒް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ 

ތިން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަ  )ށ( 
ކޮމްޕެނީޒް ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ މެންބަރަކު  
މީހަކު   އެންމެ  ފޮނުވާ  ބަދަލުގައި  މެންބަރެއްގެ  ނުވަތަ 

 .  އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ އެޖަލްސާ   , ޙާޟިރުވިޔަސް 

 

މެންބަ  )ހ(  .73 ޙައްޤަކަށް  ކުންފުންޏެއްގެ  ނުވަތަ  މަޞްލަޙަތަށް  ރުންގެ 
ކަންތައްތައް   އެކުންފުންޏެއްގެ  ނުވަތަ  ލިބިއްޖެނަމަ  އުނިކަމެއް 

ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  ނުވަތަ    , ހިންގައި  މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
ންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔެއްގެ ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް  މެ 

  , ފަދަ ގޮތަކަށްކަމުގައި ވަނީނަމަ ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ 
މެންބަރުންނަށް   އެކުންފުންޏެއްގެ  ހޯދުމަށްއެދި  އަމުރެއް  ކޯޓުގެ 

 .  ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 

ގެ  )ށ(  )ހ(  ނުވަތަ    މިމާއްދާގެ  މެންބަރަކު  ކުންފުންޏެއްގެ  ދަށުން 
ރުގައި  ކޯޓުގެ ނަޒަ   , މެންބަރުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަމަކީ 

ކުންފުނީގެ އާންމު  
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް  
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  
ކޮމްޕެނީޒް އަމުރު  

   ކުރުމުގެ ބާރު 

މެންބަރުން ކޯޓުގެ  
   އަމުރަކަށް އެދުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ނުވަތަ   މަޞްލަޙަތަކަށް  ފަރާތެއްގެ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމެއް  އެ 
ވަނީނަމަ  ކަމެއްކަމުގައި  ފަދަ  ލިބޭ  އުނިކަމެއް    , ޙައްޤަކަށް 

އަމުރެއް  ކޮށްފައިވާފަދަ  އަމުރުތަކެއް  ތިރީގައިބަޔާން  ނުވަތަ   
 .  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ   , ނެރުމުގެ ބާރު 

ނުވަ  (1) މަޞްލަޙަތަކަށް  ޙައްޤަކަށް  މެންބަރެއްގެ  ތަ 
ގުޅޭ  ހުށަހަޅާކަމަކާ  ލިބޭކަމަށް  ކުންފުނީގެ    , އުނިކަމެއް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ހިންގުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ކަންތައްތައް 
 .  އަމުރެއް 

މެންބަ  (2) ނުވަތަ  ޙައްޤަކަށް  މެންބަރަކު  އެފަރާތުގެ  ރުން 
ރަނގަޅު   ކަންތައް  ހުށަހެޅި  ލިބޭކަމަށް  އުނިކަމެއް 

 .  އްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކުރުވުމުގެ ނުވަތަ ހު 

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ހިންގާ ގަވާއިދަށް   (3)
 .  ބަދަލުގެނައުމުގެ އަމުރެއް 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް    15މިޤާނޫނުގެ   .74
  އަދި   , އުފެދިފައިވާ   ވަކިން   މެންބަރުންނާ   އެކުންފުންޏަކީ   މުން ވު   ރަޖިސްޓަރީ 

  , ފަރާތަކަށްވީނަމަވެސް   ލިބިގެންވާ   ޝަޚްޞިއްޔަތެއް   އަމިއްލަ   ގޮތުން   ޤާނޫނީ 
ގޮތުގައި  ނި   ޙާލަތުތަކުގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތިރީގައި  ވާފަތްގަނޑެއްގެ 

ޑިރެކް  ކުންފުނީގެ  ހިފަމުންގެންދިޔަ  ބޭނުން  ޓަރުން  އެޝަޚްޞިއްޔަތުގެ 
އެކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކުރި ކަންތައްތަކަށް އެ ޑިރެކްޓަރުން އަމިއްލައަށް  

 .  ވެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެ   , ޒިންމާ އުފުލުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

ޝަޚްޞިއްޔަތު  )ހ(  ލިބިފައިވާ  ކަމެއް    , ކުންފުންޏަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ 
 .  ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

ޤާނޫނީޝަޚްޞިއްޔަތު ކުންފުންޏަ  )ށ(  ލިބިފައިވާ  ހީލަތް    , ށް  މަކަރާއި 
 .  ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

ޝަޚްޞިއްޔަތު  )ނ(  ލިބިފައިވާ  ދަރަނި  ކުންފުންޏަށް    , ކުންފުންޏަށް 
ކުންފުންޏާއެކު ވިޔަފާރިކުރި ނުވަތަ    , ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ  
ޝަޚްޞިއްޔަތު  

  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން 
   ކުރުން 
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ނިޔަ  އޮޅުވާލުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ތުގައި  ކުރަމުންގެންދާ 
 .  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

)ހ  )ރ(  ޙާލަތުތަކުގެ    , )ށ(   (, މިމާއްދާގެ  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ނ( 
   ކުގައި. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޙާލަތުތަ   , އިތުރަށް 

 

ލުން     ކުންފުންޏެއް އުވާ

ކުންފުންޏެ  )ހ(  .75 ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ޤާނޫނުގެދަށުން  އް  މި 
 .  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިންގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ   , އުވާލެވޭނީ 

 .  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ކަނޑައެޅުން  (1)

 .  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުން  (2)

ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް   (3)
  . ކަނޑައެޅުން 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން   3ގެ    2001/5 ނަންބަރު ޤާނޫނ  

ރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާ  (1) )ށ( 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ    , ކަނޑައެޅޭނީ އެ ކުންފުންޏަކީ 

ކުންފުންޏެއް   މެދުވެރިވެފައިވާ  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން 
 .  މުގައިވާނަމައެވެ ކަ 

.i   ެޤާނޫނުގ ގައި    7މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
އެ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދައްކާފައިނު  ފީ  އަހަރީ    ; ވުން ކުންފުނީގެ 
   ނުވަތަ 

.ii   ާކަނޑައަޅާފައިވ ކުރުމަށް  ކުންފުނިން  އެ 
މުޢާމަލާތެއް  އެއްވެސް  އެ    , ވިޔަފާރީގެ 

   ކުންފުންޏެއް އުވާލެވޭގޮތް 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ޚުން ފެށިގެން  ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީ 
ފާއިތުވާއިރު    1 ދުވަސް  އަހަރު  )އެކެއް( 

   ނުވަތަ   ; ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން 

.iii   ްކަނޑައަޅާފައިވާ  އެ ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށ
  2ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ  

ފާއިތުވެފައިވާ   ދުވަސް  އަހަރު  )ދޭއް( 
   ނުވަތަ   ; ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން 

.iv   ެގައި (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   69މި ޤާނޫނުގ  
  އަހަރީ   , ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ   ބަޔާންކުރާ 

  ރިޕޯޓާއި   އަހަރީ   ޑިރެކްޓަރުންގެ   ހިސާބުތަކާއި 
  އެ   ސަބަބުން   ހުށަނޭޅުމުގެ   ރިޕޯޓު   އޮޑިޓަރުގެ 
  ޖޫރިމަނާގެ   ކުރެވޭ   ދަށުން   ގެ (  ށ )   މާއްދާގެ 
ހަދާ    ޤާނޫނުގެ   މި   , ފައިސާ  ދަށުން 

ތެރޭގައި  ގަވާއިދުގައި   މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރާ 
އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    , ދައްކާފައިނުވާ 

ރިޕޯޓުތައް   ހިސާބުތަކާއި  އަހަރީ  އެ 
 .  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން 

(2)  ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން  3މި  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )
ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  

ނޯޓި   , ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި  ހެއް  އެ 
ޢާންމުކޮށް   ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 

އެ    , އެގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި   އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. 
ނުވަތަ   ދަރަންޏެއް  އެއްވެސް  މައްޗަށް  ކުންފުންޏެއްގެ 
ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން  

   ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ އެއްވެސް 
ހުށަހަޅާ   ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މައްޗަށް  ކުންފުނީގެ 

އެ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    , ދަޢުވާއެއް އޮތްކަމަށް 
ތެރޭގައި  ފަރާތަކުން    , މުއްދަތުގެ  އެއްވެސް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ    , ހުށަނާޅައިފިނަމަ 
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އެ  ގޮތުގެމަ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ތިން 
 .   އުވާލެވިދާނެއެވެ ކުންފުނި 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ  2މި އަކުރުގެ )  (3)
އެ    , އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ޙާލަތުގައި 

ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތް  
އެއްވެ  ބަޔާންކޮށް  ރެޖިސްޓްރާރ  ކަމަށް  ފަރާތަކުން  ސް 

އެ ކުންފުންޏެއް    , ށަހަޅައިފި ނަމަ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހު 
މައްސަލަ  ކޮމްޕެނީޒް    , އުވާލުމުގެ  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 

  . ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2018ޑިސެމްބަރ    20 , ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ   14/ 2018ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

  ބުނެފައިވާ   ގައި (  1)   ގެ (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   75މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .76
  ކުންފުންޏަކުން   އެ   އުވާލުމަށް   ކުންފުންޏެއް   ގޮތުގެމަތިން 
އެ  ކުން   އެ   , ކަނޑައެޅޭނީ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ފުނީގެ 

ފާސްކޮ  އުވާލުމަށް  އެ    , ށް ކުންފުންޏެއް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ކުންފުންޏެއްގެ   އެ  ތާއީދުކޮށް  ފާސްކުރުމަށް  ފާސްކުރި 
ޚާއްޞަ   ފާސްކުރާ  ޖަލްސާއަކުން  އާންމު  މެންބަރުންގެ 

  . ޤަރާރަކުންނެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން   4ގެ   2001/5ޤާނޫނު ނަންބަރ  

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް  މިމާއްދާ  )ށ( 
ޖަލްސާއަކުން   އާންމު  މެންބަރުންގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ  އުވާލުމަށް 

ކުރާނެ    , ފާސްކުރުމާއެކު  މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ  އެކުންފުންޏެއް 
ޢައްޔަންކޮށް  އެޖަލްސާއެއްގައި  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މިގޮތުން    , މީހަކު 

އުވާ އެކުންފުންޏެ  ހަވާލުކުރި  އް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ލުމުގެ 
އުޖޫރައެއް   ދޭނެ  އެކުންފުންޏަކުން  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް 

ކަނޑައަޅައި  ބެލެންސް    , އެޖަލްސާއެއްގައި  އެކުންފުންޏެއްގެ 
މުދަލާއި   , ޝީޓާއި  އެނޫންވެސް    , އެކުންފުންޏެއްގެ  ދަރަނިތަކާއި 

މަޢްލޫމާތާއި  ދަރަ ކުންފުނި   , ޒިންމާތަކާބެހޭ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ން  ނި 

ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް  
އެކުންފުންޏަކުން  

   ނޑައެޅުން ކަ 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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އެޑްރެހާއި  ނަމާއި  އެދަރަންޏަކާ    , ފަރާތްތަކުގެ  އެކުންފުންޏަކުން 
ގުޅޭގޮތުން އެކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ރަހުނު ކޮށްފައިވާނަމަ  

މަޢްލޫމާތު  މަސައްކަތް    , އެކަމަކާބެހޭ  އުވާލުމުގެ  އެކުންފުންޏެއް 
ކުންފުންޏަކުން  ކަށް އެ ކުރުމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަ 

 .  ދޭންވާނެއެވެ 

އުވާލުމުގެ   )ނ(  ކުންފުންޏެއް  ގައިވާގޮތުގެމަތިން  )ށ(  މިމާއްދާގެ 
ނުވަތަ ބަޔަކު އެކުންފުންޏެއް    , މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވާމީހަކު 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު ހަވާލުވެއްޖެކަން  
ތާރީޚު  ހަވާލުވާ  ތެރޭގައި    7ގެން  ންފެށި އެމަސައްކަތާ  ދުވަހުގެ 

އަދި އެމީހަކު ނުވަތަ    , ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގައި 
ކުރުމަށްފަހު  އިޢްލާނު  އާންމުކޮށް  އެކަން  މިޤާނޫނާއި    , އެބަޔަކު 

މިޤާނޫނުގެދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  
 .  ނެއެވެ ފަށަންވާ އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  

އުވާލުމުގެ   )ރ(  ކުންފުންޏެއް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މިމާއްދާގެ 
މީހަކު  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ބަޔަކު    , މަސައްކަތް  ނުވަތަ 

  , ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ   , އެކަމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ 
  , މަ ނުވަތަ އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު އެކަމުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަ 

ބާއްވައި  ޖަލްސާއެއް  އާންމު  މެންބަރުންގެ    , އެކުންފުންޏެއްގެ 
އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  

 .  އަލުން ޢައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ 

 

ކަންތައްކުރުން  ކު  .77 ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ގޮތުން  އުވާލުމުގެ  ންފުންޏެއް 
  ގައިވާ (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   76އެހެން ވިޔަފާރިއެއް މިޤާނޫނުގެ    , ފިޔަވައި 

  ކުން އެކުންފުންޏަ   , ފާސްކުރުމަށްފަހު   އުވާލުމަށް   ކުންފުނި   ގޮތުގެމަތިން 
 .  ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ 

 

  ކުންފުނި   ގޮތުގެމަތިން   ގައިވާ (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   )ހ(  .78
މީހުން  އުވާލުމު  ނުވަތަ  މީހާ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ގެ 

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  އުވާލުމަށްޓަކައި  މިޤާނޫނާއި    އެކުންފުންޏެއް 

ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް  
ފަހު  ކަނޑައެޅުމަށް 

އެކުންފުންޏަކުން  
ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް  

   ނުކުރުން 

ކުންފުނި އުވާލުމަށްޓަކައި  
މު ޖަލްސާއެއް  އާން 

   ބޭއްވުން 
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ފައިވާ ކަންތައްތައް  މިޤާނޫނުގެދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށް 
އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެކުންފުންޏެއްގެ    , ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން 

 .  އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ 

ޖަލްސާއަށް   )ށ(  އާންމު  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
އަންގާނީ  ޙާޟިރުވުމަށް   މެންބަރުންނަށް  އެކުންފުންޏެއްގެ 

 .  ނެވެ އާންމުކޮށް ކުރާ އިޢްލާނަކުން 

އެކުންފުންޏަކުން   )ނ(  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި 
ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާމީހާ ނުވަތަ މީހުން އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ  

ކުރިގޮތާއި  ބަޔަކު  ނުވަތަ  އެމީހަކު  ގެ  އެކުންފުނީ   , މަސައްކަތް 
ބަޔަކު   ނުވަތަ  އެމީހަކު  ޒިންމާތަކާމެދު  އެހެނިހެން  ދަރަންޏާއި 

ތަފްސީލު ޢަމަލު  ގޮތުގެ  ބުނެފައިވާ    , ކުރި  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
 .  އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

  ކުންފުނި   ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި މާއްދާ   ވަނަ   76މި ޤާނޫނުގެ   .79
  ޢަމަލު   މީހުންގެ   ނުވަތަ   މީހާގެ   ހަވާލުކޮށްފައިވާ   މާ މަސައްކަތްކުރު   އުވާލުމުގެ 
މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް    ގޮތުގައި   ދަރަންޏެއްގެ   އެކުންފުންޏަށް   , ތަކާމެދު 

ޝަކުވާއެ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ފަރާތަކުން  އް  ދޫކޮށްފައިވާ 
ކުރުމާ    , އުފުލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި  ނުވަތަ 

ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާމެދު އެކުންފުނީގެ މެންބަރަކު  ހަވާލު 
ކޮމްޕެނީޒަށް   އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ޝަކުވާއެއް  އެކަމުގެ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

މައްސަލައެ   , ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ގުޅޭ  ޝަކުވާއަކާ  އޮފް  އެ  ރެޖިސްޓްރާރ  އް 
 ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް   , ކޮމްޕެނީޒް ބަލައި 

މީހާގެ ނުވަތަ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަނީ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަކަށްކަމަށް  
އުވާލުމުގެ   އެކުންފުންޏެއް  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 

  , ށް އެކުންފުނިން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރުމަ 
ވަކިކޮށް އެމަސައްކަތުން  ކޯޓަށް    ,   މައްސަލަ  އުވާލުމުގެ  އެކުންފުންޏެއް 

އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ  އެކުންފުންޏަކަށް  އޮފް    , ހުށަހެޅުމަށް  ރެޖިސްޓްރާރ 
 .  ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް  

   އެކަމުން ވަކިކުރުން 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ގޮތެއް   ހ( )  .80 ގޮތްތަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 
ޤާނޫނުގެ    , ޖެނަމަ މެދުވެރިވެއް  މި  އުވާލުމަށް   75ކުންފުންޏެއް 

މަތިން ކޯޓުން  ގޮތުގެ   ބުނެފައިވާ   ގައި (  2)   ގެ (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ 
  . އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ    2001/5ޤާނޫނު ނަންބަރ  

މެންބަރުން  (1) އަކުން  ކުންފުނީގެ  ޖަލްސާ  އާންމު  ގެ 
މެދުވެރިކޮށް   ކޯޓު  ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ  ފާސްކުރާ 

 .  އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ނިންމުން 

(2)  ެނުދައްކައިއޮވ ފީ  އަހަރީ  އަހަރެއްގެ    , ކުންފުނީގެ  އެ 
  . މެއިމަސް ހުސްވުން 

 ުއިސްލާހުކުރެވިފައި   , ންއިން ފެށިގެ   2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ    2001/5ޤާނޫނު ނަންބަރ  

އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއް   (3)
 .  ކަމުގައިވުން 

ކުންފުނިން ކުރުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ   (4)
ރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށް ތަކުރާ 

   ކޯޓަށް ސާބިތުވުން. 

އިރު ޤާނޫނީ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި  ކުންފުންޏެއް ހިންގަނީ ޣަ  (5)
 .  ކޯޓަށް ސާބިތުވުން   , ކަމަށް 

ވިޔަފާރި   (6) އެކުންފުންޏެއްގެ  ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުނީގެ 
ކުރަމުން ގެންދަނީ އެކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  

ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު    , މަޞްލަޙަތަށްވުރެ 
ކަމަށާއި  އެހެން  އެކަ   , ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މުން 

ކޯޓަށް   ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  ޙައްޤުތަކަށް  މެންބަރުންގެ 
 .  ސާބިތުވުން 

 

ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް  
   ން ކުންފުނި އުވާލު 
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އެންމެ   (7) އޮތް  އެކަމެއްގައި  އުވާލުމަކީ  އެކުންފުނި 
 .  ކޯޓަށް ފެނުން   ޢަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް 

  , އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  )ށ( 
) މިމާ  ގެ  )ހ(  ބޭނުމަށް 3އްދާގެ  ގެ  ބަލަންވާނީ    , (  ކޯޓުން 

އަދަދެއްގެ    5,000/ - އެކުންފުންޏަކުން   ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
އޮވެ   , ފައިސާ  ދައްކަން  ފަރާތަކަށް  އެފަރާތަކުން    , އެއްވެސް 

ހޯދުމަށް އެކުންފުންޏަކަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން    އެފައިސާ 
ތެރޭގައި    15ފެށިގެން   އެކުންފުންޏަކުން  ދުވަހުގެ  އެފައިސާ 

ނުވުމުން  ފަރާތުން    , ދައްކާފައި  ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ 
ސާބިތުކޮށް  ދަރަންޏެއް  އެދަރަނި    , އެކުންފުނީގެމައްޗަށް 

އްގޮތަށް އެދަރަންޏެއް  އަދާކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާގޮތާ އެ 
ބައެއް  އެދަރަންޏެއްގެ  ދައްކާފައި    , ނުވަތަ  އެކުންފުންޏަކުން 

 .  ންނެވެ ނުވުމު 

 

  ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   80މިޤާނޫނުގެ   )ހ(  .81
  , ހުށަހެޅޭނީ   ށް ކޯޓަ   މައްސަލައެއް   އުވާލުމުގެ   ކުންފުންޏެއް 

  ނުވަތަ   މެންބަރަކަށް   އެކުންފުންޏެއްގެ   ނުވަތަ   އެކުންފުންޏަކަށް 
  އޮތް   އަދާކުރަންވެފައި   ދަރަންޏެއް   އެފަރާތަކަށް   ޏަކުން އެކުންފުން 

   ރާތަކަށް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށެވެ. ފަ 

ގައި   )ށ(  )ހ(  މިމާއްދާގެ  މައްސަލައެއް  އުވާލުމުގެ  ކުންފުންޏެއް 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ކޯޓަށް  ފަރާތަކުން  އެމައްސަލައެއް    , ބުނެފައިވާ 

އުވާ   , ބަލައި  ފެނިއްޖެނަމަ އެކުންފުންޏެއް  ކޯޓަށް    , ލުމަށް 
އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  

ޢައްޔަންކޮށް  ޝީޓާއި    , ކޯޓުން  ބެލެންސް  އެކުންފުންޏެއްގެ 
މުދަލާއި  ޒިންމާތަކާބެހޭ    , ކުންފުނީގެ  އެނޫންވެސް  ދަރަނިތަކާއި 

ފަރާ   , މަޢްލޫމާތާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަރަނި  ތްތަކުގެ  ކުންފުނިން 
އެޑްރެހާއި  ގުޅޭގޮތުން    , ނަމާއި  އެދަރަންޏަކާ  އެކުންފުންޏަކުން 

އެކަމަކާބެހޭ    , ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ރަހުނު ކޮށްފައިވާނަމަ 
އުވާލު  އެކުންފުންޏެއް  ކުރުމާ  މަޢްލޫމާތު  މަސައްކަތް  މުގެ 

އުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް  
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ  

   ފަރާތްތައް 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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މީހަކަށް  ކޯޓުން    , ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ދިނުމަށް  އެކުންފުންޏަކުން 
   ކުރަންވާނެއެވެ.   އަމުރު 

 

ބަޔަކު  .82 ނުވަތަ  މީހަކު  ކޯޓުން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އުވާލުމުގެ    ކުންފުނި 
އެބަޔަކާބެހޭ    7ޢައްޔަންކުރާތާ   ނުވަތަ  އެމީހަކާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އެކަން  ކޮމްޕެނީޒަށް  ކޯ   , މަޢުލޫމާތާއެކު  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ޓުން 
 .  އަންގަންވާނެއެވެ 

 

  އުވާލުމާބެހޭ   ކުންފުނި   ގޮތުގެމަތިން   ގައިވާ (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   81މިޤާނޫނުގެ   .83
  ކުންފުނި   , ޢައްޔަންކޮށް   ބަޔަކު   ނުވަތަ   މީހަކު   ކޯޓުން   ކުރުމަށް   ތް މަސައްކަ 
 .  ކުރަންވާނެއެވެ   އިޢްލާނު   އާންމުކޮށް   އެކަން   މާއެކު ފެށު   މަސައްކަތް   އުވާލުމުގެ 

 

  އުވާލުމާބެހޭ   ކުންފުނި   ގޮތުގެމަތިން   ގައިވާ (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   81މިޤާނޫނުގެ   .84
  , ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު   ބަޔަކު   ނުވަތަ   މީހަކު   ކޯޓުން   މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ރުންފިޔަވައި  ކު   ކަންތައްތައް   ކުރަންޖެހޭ   ކޮންމެހެން   ލުމުގެގޮތުން އުވާ   ކުންފުނި 
 .  އެކުންފުންޏަކުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ   , އެހެން ވިޔަފާރިއެއް 

 

  މާއްދާގެ   ވަނަ   76މަށް މިޤާނޫނުގެ  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރު  .85
ނުވަތަ    81  އާއި (  ށ )  މީހަކު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެމީހާ ނުވަތަ އެބަޔަކު ތިރީގައި ބުނެފައިމިވާ    , ބަޔަކު ޢައްޔަން ކުރުމުން 
 .  ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ 

  , ތައްޔާރުކޮށް ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާނެއް   )ހ( 
ކުރުމާއި  ރައްކާތެރި  މުދާ  އެކިފަރާތްފަރާތުން    , އެކުންފުންޏެއްގެ 
 .  ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުރި ދަރަނިތައް ހޯދުން 

ދަޢުވާގައާއި  ކު  )ށ(  ފަރާތުންކުރާ  އެކިފަރާތް  މައްޗަށް  ންފުނީގެ 
  , ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގައި 

ސީލު ކުރުން ނުވަތަ އެކަން ކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ކުންފުނި ތަމް 
 .  ޢައްޔަން ކުރުން 

ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާ  
ފަރާތާބެހޭ މަޢްލޫމާތު  
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  
   ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގުން 

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ  
   ނޯޓިސް 

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ  
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ  

   ނަތީޖާ 

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ  
ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހާ  
ނުވަތަ މީހުންގެ  
   މަސްއޫލިއްޔަތު 
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ފައިސާއާއި  )ނ(  ފައިސާ   , ކުންފުނީގައިހުރި  ލިބޭ  އާއި  ކުންފުންޏަށް 
ކުންފުނީގެ   ފައިސާއިން  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ކުންފުނީގެ 

 .  ދަރަނިތައް އަދާކުރުން 

އަދާކުރުމަށްފަހު  )ރ(  ދަރަނިތައް  ންފުނީގައިހުރި  ކު   , ކުންފުނީގެ 
ފައިސާއެއް  އެމެންބަރެއްގެ    , މުދަލަކާއި  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ 

 .  ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން ބެހުން 

އުވާލުމަ  )ބ(  ކުރަންވާނެކަމަށް  ކުންފުނި  ފަރާތުން  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  މިޤާނޫނުގެދަށުން  މިޤާނޫނާއި 

 .  ކަންތައްތައް ކުރުން 

 

  ގައިވާ (  ށ )   އްދާގެ މާ   ވަނަ   81  އާއި (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   .86
  ޢައްޔަން   ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   އުވާލުމުގެ   ކުންފުންޏެއް   ގޮތުގެމަތިން 
 .  ބަޔެކެވެ   ނުވަތަ   އް މީހެ   ހަމަވާ   ޝަރްޠުތައް   ތިރީގައިމިވާ   , ކުރަންވާނީ 

ލިޔާޤަތާއި   )ހ(  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ  ކުންފުންޏެއް 
 .  ކަމުގައިވުން ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  

އެއްވެސް   )ށ(  އެކުންފުންޏަކުން  ނުވަތަ  ދަރާފައިވާ  އެކުންފުންޏަކަށް 
 .  ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ކަމުގައި   )ނ(  މުވައްޒަފުން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  އެކުންފުންޏެއްގެ 
 .  ނުވުން 

ކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން  އެކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރެއްގެ މުވައްޒަފަ  )ރ( 
ބައިވެރިވެގެން   މީހަކާ  އެއިން  ނުވަތަ  ނުވުން.  ކަމުގައި 

 .  ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ނުވަތަ   ބ( )  ޚިޔާނާތުގެ  ނުވަތަ  ހީލަތުގެ  މަކަރާ  ނުވަތަ  ވައްކަމުގެ 
އި  ޓެކުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގަ 

 .  ނުވުން 

ންފުނި އުވާލުމަށް  ކު 
ޢައްޔަންކުރާ މީހާ ނުވަތަ  
މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ  

   ޝަރްޠު 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ސާބިތު ދަރަންޏެއް އަދާނުކޮށް އޮތް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި   )ޅ( 
 .  ނުވުން 

 

  ގައިވާ (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   81  އާއި (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   .87
ން ކޮށްފައިވާ  ޢައްޔަ  ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި   , ގޮތުގެމަތިން 

ނުހޯދައި  ހުއްދަ  ބަޔެއްގެ  ނުވަތަ  ހިއްސާއެއް    , މީހެއްގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ 
އެބަދަލުކުރުމެއް ވާނީ ބާޠިލް    , ކޮށްފިނަމަ އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލު 

 .  ބަދަލުކުރުމަކަށެވެ 

 

  ގައިވާ (  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   81( އާއި  ށ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   .88
  ނުވަތަ   މީހަކު   ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   އުވާލުމުގެ   ކުންފުނި   , ގޮތުގެމަތިން 

  ނުވަތަ   އެމީހަކު   މަސައްކަތް   އުވާލުމުގެ   އެކުންފުންޏެއް   , ބަޔަކުޢައްޔަންކޮށް 
  ފައިސާއެއް   ހުރިހާ   ލިބޭ   އެކުންފުންޏަކަށް   , ފެށުމަށްފަހު   ބަޔަކު 

ހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުޅުވާ  ދިވެ   , ޖަމާކުރަންވާނީ 
 .  ވަކި އެކައުންޓަކަށެވެ 

 

ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ  ކުންފުނި އުވާލުމު  .89
ހުރިހާ  އެކުންފުންޏަ   , ބަޔަކު  ޚަރަދުކުރެވޭ  ފައިސާއަކާއި  ހުރިހާ  ލިބޭ  ކަށް 

 .  އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ   , ފައިސާއެއްގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ 

 

މަސައްކަތް  .90 އުވާލުމުގެ  މީހާއަށް    ކުންފުނި  ކޮށްފައިވާ  ޢައްޔަން  ކުރުމަށް 
ބަޔަކަށް  ބަޔަކަށް    , ނުވަތަ  ނުވަތަ  އެމީހަކަށް  އުވާލުމުގައި  އެކުންފުންޏެއް 

އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ    , ޙައްލު ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 
 .  ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ   , ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި 

 

  ކުންފުންޏެއް   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   80  ދާއާއި މާއް   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   .91
އަދާކުރާނީ އެކުންފުންޏެއް   , އުވާލުމުގައި  ދަރަނިތައް  އެކުންފުންޏެއް    , ގެ 

ޚަރަދާއި  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތަށް  އުވާލުމުގެ    , އުވާލުމުގެ  އެކުންފުންޏެއް 
މުސާރަ  މަސައްކަތްކުރުމަ  ބަޔެއްގެ  ނުވަތަ  މީހާގެ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ށް 

 .  ތިރީގައިމިވާ ތަރުތީބުންނެވެ   , ޑުމަށްފަހު ކެނ 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  
ފެށުމަށްފަހު ހިއްސާ  

 ލުކުރުން  ބަދަ 

ހުރިހާ ފައިސާއެއް  
   ބޭންކަށް ޖަމާކުރުން 

   ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން  

ތައް  ކުންފުނީގެ ދަރަނި 
   އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު 
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ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ   )ހ( 
 .  ފައިސާއެއް 

ނުވަތަ    , ކުންފުނި އުވާލުމުގެ އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚުގެ ކުރިޔަށް  )ށ( 
އުވާލުމަށް  ކުރިޔަށް  ކުންފުނި  ފާސްކުރުމުގެ  ޤަރާރު  ޚާއްޞަ   
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ    3ފައިވާ  ވިދިވިދިގެން ހިނގާ 

  , ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މީހަކު ހުރިނަމަ   , ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަވައި 
އިސްވެބުނެވުނު   އެބަޔެއްގެ  ނުވަތަ  މަސްދުވަހުގެ    3އެމީހެއްގެ 

 .  މުސާރަ 

  , ގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު   މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  )ނ( 
ފައިސާ  ބާކީހުރިނަމަ އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ    , އެއް  އެފައިސާއެއް 

ބޭނުންކުރާނީއެވެ.   އަދާކުރުމަށް  ދަރަނިތައް  އެހެނިހެން 
އަދާކުރެވޭނެ   ފުރިހަމައަށް  ދަރަނި  ހުރިހާ  އެކުންފުންޏެއްގެ 
ނުވާނަމަ  ބާކީވެފައި  ފައިސާ  މިގޮތުން    , މިންވަރަކަށް 
ދަރަނީ  ދައްކަންޖެހޭ  އެކިފަރާތްތަކަށް  ގެ  އެކުންފުންޏަކުން 

މެދުގައި   ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  ނިސްބަތުން 
 .  އެފައިސާއެއް ބަހާނީއެވެ 

 

  އުވާލުމުގެ   ކުންފުނި   މާއްދާގެދަށުން   ވަނަ   76މިޤާނޫނުގެ   )ހ(  .92
  , ބަޔަކު   ނުވަތަ   މީހަކު   އިވާ ޢައްޔަންކޮށްފަ   ކުރުމަށް   މަސައްކަތް 

  , ނިންމުމަށްފަހު   ކޮށް   ކަންތައްތައް   އުވާލުމުގެ   އެކުންފުންޏެއް 
ކުންފުނީގެ އާންމު    ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   78  މިޤާނޫނުގެ 

ތައްޔާރުކޮށް  ހިސާބުތައް  ހުށަހަޅާނެ  އެހިސާބުތައް    , ޖަލްސާއަށް 
ހުށަހަޅައި  ޖަލްސާއަށް  އާންމު  ންޏެއް  އެކުންފު   , މިބުނެވުނު 

އެކުންފުންޏެއްގެ    ,  ތަފްސީލު އުވާލުމާބެހޭގޮތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ 
 .  މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ 

 

 

 އެންމެފަހުގެ ހިސާބުތައް  



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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އުވާލުމުގެ  މާއްދާ   ވަނަ   81މިޤާނޫނުގެ   )ށ(  ކުންފުނި  ގެދަށުން 
ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް    , މަސައްކަތް 

ކޯޓަށް    , އްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ކަންތައްތަ 
ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނެ   ކޯޓަށް    , ހިސާބުތައް  އެހިސާބުތައް 

ހުށަހަޅައި އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ  
 .  ކޯޓަށް ދޭންވާނެއެވެ   , ތަފްސީލު 

 

  ވަނަ   76 މިޤާނޫނުގެ  ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  )ހ(  .93
  , ބަޔަކު   ނުވަތަ   މީހަކު   ންކޮށްފައިވާ ޢައްޔަ   މާއްދާގެދަށުން 

އިވާ  ބަޔާންކޮށްފަ   ގައި (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   92  މިޤާނޫނުގެ 
ފުރިހަމަ   ކަންތައްތައް  ބުނެފައިވާ  އެމާއްދާގައި  ގޮތުގެމަތިން 

ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް    , ކުރުމަށްފަހު 
ތާރީޚުންފެށިގެން   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ    14ހުށަހަޅާ 

 .  އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެކުންފުންޏެއް އުވާލަންވާނެއެވެ 

  ވަނަ   81ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިޤާނޫނުގެ   )ށ( 
  , ބަޔަކު   ނުވަތަ   މީހަކު   ވާ ޢައްޔަންކޮށްފައި   ދަށުން   މާއްދާގެ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި (  ށ )   ގެ މާއްދާ   ވަނަ   92  މިޤާނޫނުގެ 
  ފުރިހަމަ   ކަންތައްތައް   ބުނެފައިވާ   އެމާއްދާގައި   ގޮތުގެމަތިން 
ނިމުނުގޮތް  މަ   އުވާލުމުގެ   އެކުންފުންޏެއް   , ކުރުމަށްފަހު  ސައްކަތް 

ހުށަހެޅުމުން  ކޯޓުން    , ކޯޓަށް  އުވާލުމަށް  އެކުންފުންޏެއް 
  14ގެން  ޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށި ރެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެކުންފުންޏެއް  
 .  އުވާލަންވާނެއެވެ 

 

 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  
   ނިމުން 
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   ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި 

ކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  )ހ(  .94 ރަޖިސްޓަރީ  އުފައްދައި  ބޭރުގައި   
ވިޔަފާރިއެއް  ކުންފުން  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޏަކުން 

އެވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ    , ހިންގަންވާނީ 
ހޯދުމަށްފަހު  ގަވާއިދުތަކުގެދަށުން  ޤާނޫނާއި    , ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  
ބޭރު    , އެކުންފުންޏެއް   , ހުށަހަޅައި  ވިޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެންޑް   ޓްރޭޑް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ 
 .  އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުއެވެ 

ވިޔަފާރި  (1) އެކުންފުންޏަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިންގުމަށް   
 .  ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ   (2)
ނުވަތަ އެކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވަނީ ޗާޓަރެއްގެ    , ކޮޕީ 

ވާނަމަ    , ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެދަށުންކަމަށް  ނުވަތަ 
 .  އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 

މެންބަރުންގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ  (3) ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ   
 .  އެޑްރެސް   , ނަމާއި 

އްވެސް ދަޢުވާއެއް ކުރަން  އެކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އެ  (4)
ދަޢުވާ    , ޖެހިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  އެކުންފުންޏެއްގެ 

ބަލައިގަންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭމީހެއްގެ ނުވަތަ  
 .  އެޑްރެސް   , ބަޔެއްގެ ނަމާއި 

 .  ގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް ކުންފުނީ  (5)

ތަނުގެ   (6) ހިންގާ  ވިޔަފާރި  އެކުންފުނީގެ  ރާއްޖޭގައި 
 .  އެޑްރެސް 

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް    , މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )ށ( 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  

   ކުންފުނި 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ލިޔުމެއް   ނުވަތަ  މަޢްލޫމާތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމްޕެނީޒަށް 
މަޢްލޫ   , ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ލިޔުމެއް  އެބަދަލުވި  ނުވަތަ  މާތެއް 

ފެށިގެން   ތާރީޚަކުން  އަންނަ  ތެރޭގައި    15އެބަދަލެއް  ދުވަހުގެ 
 .  ޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސް 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ   )ނ( 
އް  އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ހިސާބުގެ ކޮޕީއެ   , ބޭރު ކުންފުންޏަކުން 

މިގޮތުން   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމްޕެނީޒަށް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ 
ފުންޏެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް  އެކުން   , ހުށަހަޅާ ހިސާބަކީ 

 .  ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު ކުރާހިސާބު ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ 

 

ތައް     ސަރުކާރު ކުންފުނި

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ    , ހަމައެކަނި ދިވެހި ސަރުކާރު   , މެންބަރަކީ ކުންފުންޏެއްގެ   .95
އުފައްދަންވާނީ   , ފަރާތްތަކެއްނަމަ  ފާސްކުރާ    , އެކުންފުންޏެއް  އެކަމަށްޓަކައި 

 .  ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައަޅާ ޤަރާރަކުންނެވެ 

 

  , ޤާނޫނު   އުފައްދާ   ކުންފުންޏެއް   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   95ޤާނޫނުގެ  މި   .96
އެކުންފުންޏެއްގެ ޤަ   ނުވަތަ  ރައުސުމާލުގެ    , މަޤްޞަދާއި   , ނަމާއި   ރާރުގައި 
 .  ކުންފުނި ހިންގާނޭ ގަވާއިދު ހިމަނަންވާނެއެވެ   , އަދަދާއި 

 

  އުފައްދާ   ގޮތުގެމަތިން   މާއްދާގައިބުނެފައިވާ   ވަނަ   95މިޤާނޫނުގެ   .97
އެކުންފުންޏެއް    , ނީ ޒިންމާވާންޖެހޭ   ސަރުކާރުން   ދަރަންޏަށް   ކުންފުންޏެއްގެ 
ހިއްސާއިން    , ޤާނޫނުގައި އުފައްދާ   އެކުންފުންޏެއްގެ  ޤަރާރުގައި  ނުވަތަ 

އުފެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައުސުމާލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް  
އެމިންވަރަކަށް ނުވަތަ    , ރުން އެކުންފުންޏަކަށް ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ސަރުކާ 

އެކުންފު  އެޤަރާރުގައި  ނުވަތަ  އެޤާނޫނުގައި  ންޏެއްގެ  މިނޫންގޮތަކަށް 
 .  ދަރަނިތަކަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެގޮތަކަށެވެ 

 

   ސަރުކާރު ކުންފުނި 

ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ  
ޤަރާރުގައި ހިމަނަންވީ  

   ކަންތައްތައް 

   ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން 
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  ނުވަތަ   , ފާސްވުމާއެކު   ޤާނޫނު   ނެފައިވާ ބު   މާއްދާގައި   ވަނަ   95މިޤާނޫނުގެ   .98
އެޤަރާރަކުން    ނުވަތަ   އެޤާނޫނަކުން   , ފެށުމާއެކު   ކުރަން   ޢަމަލު   ޤަރާރަށް 

ކުންފުން  ނުވަތަ    , ޏަކީ އުފައްދާ  އެޤާނޫނުގައި  ނަންކަމުގައި  އެކުންފުނީގެ 
  , އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި   , އެޤަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ނަމުގައި 

ޤާނޫނު    , އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ   , ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި   , ދަޢުވާ ކުރުމާއި 
ހޯދުމާއި  ގޮތުގެމަތިން  މުދާ  ންވާ ދެމިގެ   , ލިބިގަތުމާއި   , ހުއްދަކުރާ  ގޮތަށް 

  , މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ   , ލިބިގަތުމާއި 
 .  ޤާނޫނީގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ 

 

އުފައްދާފައިވާ  ގޮތުގެމަތި   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   95މިޤާނޫނުގެ   .99 ން 
ވިއްކޭނީ  ހިއް   ކުންފުންޏެއްގެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ސަރުކާރުފިޔަވައި  ސާއެއް 

  , އެކުންފުންޏެއް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް   , ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ 
އެކުންފުންޏެއްގެ   ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކުން 

މިޤާނޫނުގެދަށުން   , ދަރަންޏާއި   , މުދަލާއި  ޒިންމާތައް    އެހެނިހެން 
ކުރުމަށްފަހު ރަޖި  ބަދަލު  ކުންފުންޏަކަށް  މިޤާނޫނުގައިވާ    , ސްޓަރީކުރެވޭ 

 .  ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

 

ތައް  ތައް    އެހެނިހެން ކަން

ފަށާއިރު  )ހ(  .100 ކުރަން  ޢަމަލު  ޓްރޭޑް    , މިޤާނޫނަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ރަޖި  އިންޑަސްޓްރީޒްގައި  ހިނގަމުންދާ  ސްޓަރީ އެންޑް  ކޮށްގެން 

ފެށުމާއެކު  ކުރަން  ޢަމަލު  މިޤާނޫނަށް  މިޤާނޫނުގެ    , ކުންފުނިތައް 
 .  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ 

އެންޑް   )ށ(  ޓްރޭޑް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާސްވުމުގެކުރިން  މިޤާނޫނު 
ކޮށްފައިވާ   ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  އިންޑަސްޓްރީޒްގައި 

ގަވާއިދަށް އަސާ  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  އެއްގޮތްވާ    , ސީ  މިޤާނޫނާ 
ވާނަމަ  ގެންނަންޖެހޭކަމުގައި  ބަދަލެއް  މިޤާނޫނަށް    , ގޮތުގެމަތިން 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ތެރޭގައި    6ޢަމަލުކުރަންފަށާ  މަސްދުވަހުގެ 

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު 

ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ  
   ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން 

މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން  
   ފެށިއިރު ހުރި ކުންފުނި 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  މިޤާނޫނާ  އެގަވާއިދުތަކަށް 
އޮފް  އެގަވާއިދު   , ށްފަހު ބަދަލުގެނައުމަ  ރެޖިސްޓްރާރ  ތައް 

 .  ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް    , މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައްހަދައި ހިންގާނީ  .101
 .  ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުންނެވެ 

 

ގެން  އެޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅި   , މިޤާނޫނުގައި  .102
   , ދޭހަނުވާނަމަ 

ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި    , "ޚާއްޞަ ޤަރާރު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 
ތިންބައި   ހަތަރުބައިކުޅަ  މެންބަރުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

 .  ންމެ ޤަރާރަކަށެވެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ކޮ 

ބުނެފަ  ކަމަށް  އަގު"  މޫނުމަތީ  ހުއްދަ    , އިވަނީ "ހިއްސާގެ  ކުންފުންޏެއްގެ 
ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ    , ހިއްސާތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު   , ދީފައިވާ ރައުސުމާލު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ސެޓްފިކެޓުގައި  ހިއްސާގެ  އަގުކަމަށް  ހިއްސާއެއްގެ  އަދި 
 .  އަގަށެވެ 

ބުނެފައިވަނީ "ރެޖިސްޓްރާރ   ކަމަށް  ކޮމްޕެނީޒް"  މިޤާނޫނުގައި    , އޮފް 
ކަންތައްތައް  ރެޖިސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  ޓްރާރ 
 .  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ   , ކުރުމަށް 

ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް  "މީހުން"  ނުވަތަ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައްވެސް    , "މީހާ" 
 .  ހިމެނޭގޮތަށެވެ 

ބުނެފައިވަނީ "އާ  ކަމަށް  އިޢްލާނުކުރުން"  ހަދާ  މިޤާނޫނުގެ   , ންމުކޮށް  ދަށުން 
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުކުންނަ  

 .  ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަނުން ފޮނުވުމަށެވެ   , ދުވަހު ނޫހެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް 

 

 

   ގަވާއިދު 

   މާނަ 
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 ީއަކ ފަރާ   , "ޑިބެންޗަރ"  އެއްވެސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ތަކުން 
ނުވަތަ    , ންފުނީގެ މުދާ ރަހުނުކޮށް އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކު   , ފައިސާއެއް 

ކަމުގައިވިޔަސް  ނުކޮށް  ކުންފުނިން    , ރަހުނު  ދޫކުރިކަމަށް  ފައިސާއެއް  އެ 
    . ދޫކުރާ ލިޔުމެވެ 

    : ޑިބެންޗަރުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި 
  .  ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް  . 1
  .  ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓު  . 2
  .  ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް  . 3
މުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރީގައި ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ  ކުންފުނިން ޢާން  . 4

ކަސްޓަމަރުންނާ ދޭތެރޭ ހިނގާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ  
  .  ދަރަންޏާއި ލިޔެކިޔުން 

  .  އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ  . 5
ހުޅުވާ  . 6 އެކައުންޓާ    , ބޭންކެއްގައި  ސޭވިންގްސް  ނުވަތަ  ކަރަންޓް 

ނުވަތަ މިފަދަ    , ޕާސްބުކް   , ޑިޕޮޒިޓް ސެޓްފިކެޓް   , ގުޅިގެން ދޫކުރާ ލިޔުން 
  . ލިޔުންތައް 

 ުއިތުރުކުރެވިފައި  , އިން ފެށިގެން   2005ޑިސެމްބަރ   18  , ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  3/ 2005ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 

 .  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ   1997ޖުލައި    1ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މިޤާނޫނަ  .103

 

ޖ. )ޢާންމުކޮށް  23/ 72ޤާނޫނު ނަންބަރު    , މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން  .104
  25/ 82ޤާނޫނު ނަންބަރު    , ޙިއްޞާ ވިއްކާ ކުންފުނި ހެދުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި 

ޤާނޫނު(    , )ކުންފުނި  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ޖަމާޢަތްތައް  ފަދަ  އޭޖެންސީ 
 .  އުވުނީއެވެ 

 

  

   މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

   ވާލެވޭ ޤާނޫނު އު 



   )އިޞްލާޙުތަކާއެކު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 
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   ތާވަލު 

ޤާނޫ  . 1   ފީ   ރަޖިސްޓަރީ   ކުންފުނީގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   7ނުގެ  މި 
 .   މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ކޮށްފައި   ބަޔާން   ތިރީގައި   , ދައްކާނީ 

ރައުސުމާލަކީ   )ހ(  ކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ    10,000/ - ކުންފުންޏެއްގެ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއްނަމަ    10,000/ - ނުވަތަ    , ރުފިޔާ 

 .  ރުފިޔާ   1,000/ - 

ކޮށްފައި  )ށ(  ހުއްދަ  ރައުސުމާލު  ކުންފުންޏެއްގެ    10,000/ - ވާ 
ގިނަ ނަމަ  ބުނެފައިވާ    , ރުފިޔާއަށްވުރެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ    މި 

ހިސާބު    1,000/ -  އުސޫލުން  މިވާ  ތިރީގައި  އިތުރަށް  ރުފިޔާގެ 
އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު ހަމަވަންދެން    , ކުރަމުން ގެންގޮސް 

 .  ވެ ށް ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެ ބެލުމުން ޖެހޭ އަދަދަކަ 

ރުފިޔާއާ    500,000/ - ރުފިޔާއިން ފެށިގެން    10,000/ -  (1)
ކޮންމެ    10,000/ -   , ދެމެދަށް  އިތުރުވާ     ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ބަޔަކަށް    , ރުފިޔާއަކަށް   4,000/ -  އޭގެ    10/ - ނުވަތަ 
 .  ރުފިޔާ 

ރުފިޔާ    4,000,000/ - ރުފިޔާއިން ފެށިގެން    500,000/ -  (2)
އިތުރުވާ    500,000/ -   , ދެމެދަށް   އާ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ބަޔަކަށް    , ރުފިޔާއަކަށް   4,000/ - ކޮންމެ   އޭގެ    ނުވަތަ 
 .  ރުފިޔާ   4/ - 

ފެށިގެން    4,000,000/ -  (3)   8,000,000/ - ރުފިޔާއިން 
ދެމެދަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ    4,000,000/ -   , ރުފިޔާއާ 
ކޮންމެ   އޭގެ    , ރުފިޔާއަކަށް   4,000/ - އިތުރުވާ  ނުވަތަ 

 .  ރުފިޔާ   2/ - ކަށް  ބަޔަ 
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އަދަދެއްނަމަ    8,000,000/ -  (4) ބޮޑު        ރުފިޔާއަށްވުރެ 
  4,000/ - ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ    8,000,000/ - 

 .  ރުފިޔާ   1/ - ނުވަތަ އޭގެ ބަޔަކަށް    , ރުފިޔާއަކަށް 

 

  , ދައްކާނީ   ފީ   އަހަރީ   ކުންފުނީގެ   ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި   ވަނަ   7މި ޤާނޫނުގެ   . 2
 .  މަތިންނެވެ   ގޮތުގެ   މިވާ   ކޮށްފައި   ބަޔާން   ތިރީގައި 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަސް ނިމުމުގެ    , ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަމަ  )ހ( 
   ރުފިޔާ   10,000/ - ކުރިން  

ކުންފުންޏެއްނަމަ  )ށ(  މާޗްމަސް    , ޕްރައިވެޓް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
   ރުފިޔާ   2,000/ - ނިމުމުގެ ކުރިން  

 )ކުންފުންޏަކުން   )ނ ކުންފުންޏަކުން  ނުވަތަ  ޕަބްލިކް  ޕްރައިވެޓް 
އެ އަހަރެއްގެ މާޗްމަސް ނިމުމުގެކުރިން    , ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ 

ބަލައިގަނެވޭނީ    , ނުދައްކައިފިނަމަ  ފީ  ތެރޭގައި      އޭޕްރިލްމަހުގެ 
އޭޕްރީލްމަސް    1,000/ -  އެކުގައެވެ.  ޖޫރިމަނާއަކާ  ރުފިޔާގެ 

ނުދައްކައިފިނަމަ  ފީ  ތެރޭ މެއިމަހު   , ނިމުމުގެކުރިން  ފީ  ގެ  ގައި 
  . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ   2,500/ - ބަލައި ގަނެވޭނީ  

 ުއިތުރުކުރެވިފައި   , އިން ފެށިގެން  2001ޖުލައި   19  , ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ    2001/5ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 


	ތަޢާރުފާއި ނަން
	ކުންފުނި އުފެއްދުން
	ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި ޕަބްލިކް ކުންފުނި
	އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު
	އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މަޢްލޫމާތު
	ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތު
	ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
	ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
	ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
	ޕަބްލިކް ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން

	ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކުރާ ސެޓްފިކެޓް
	އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން އެންގުން
	ކުންފުނީގެ ނަން
	ނަން ބަދަލުކުރުން
	ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުން
	އާ ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
	ނަން ބަދަލުވުމުގެ ނަތީޖާ
	ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ނަތީޖާ
	މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
	މެންބަރުންގެ ލިސްޓު
	މެންބަރުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން

	އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން
	އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން
	ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުން
	ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުން
	ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ

	އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުން
	(ހިއްސާއާއި ޑިބެންޗަރ ޢާންމުންނަށް ވިއްކަން ހުށަހެޅުން(
	(ހިއްސާއާއި ޑިބެންޗަރ ޢާންމުންނަށް ވިއްކަން ހުށަހެޅުން(
	(ހިއްސާއާއި ޑިބެންޗަރ ޢާންމުންނަށް ވިއްކަން ހުށަހެޅުން(
	(ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ ބަޔާން(
	(ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ ބަޔާން(
	(ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ ބަޔާން(
	(ޢާންމުންނަށް ވިއްކާ ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން(
	(ޢާންމުންނަށް ވިއްކާ ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން(
	(ޢާންމުންނަށް ވިއްކާ ހިއްސާގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން(
	ހިއްސާގެ ބަޔާން އޮންނަންވީ ގޮތް
	ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވީ މަޢްލޫމާތު
	ހިއްސާގެ ބަޔާނުގައި ދޮގު މަޢްލޫމާތު ހިމެނުން

	ހިއްސާ
	ހިއްސާ އެކަށައެޅުން
	ހިއްސާގެ އަގު
	ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ކުންފުނިން ހިއްސާ ނުވިއްކުން
	އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހިއްސާ
	(ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ގަތުމުށް މާލީ އެހީ ދިނުން(
	(ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ގަތުމުށް މާލީ އެހީ ދިނުން(
	(ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ގަތުމުށް މާލީ އެހީ ދިނުން(
	ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް
	(ފައިސާއަށް ނޫން އެހެން މުޤާބިލަކަށް ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ކަނޑައެޅުން(
	(ފައިސާއަށް ނޫން އެހެން މުޤާބިލަކަށް ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ކަނޑައެޅުން(
	(ފައިސާއަށް ނޫން އެހެން މުޤާބިލަކަށް ހިއްސާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ކަނޑައެޅުން(
	ހިއްސާއަކީ އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ އަދި އުފުލޭ މުދަލެއް
	ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
	ހިއްސާ ވާރުތަވުން
	ހިއްސާގެ އަގު އަދާ ނުކުރުން
	ހިއްސާގެ އަގު އަދާ ނުކުރުން
	ހިއްސާގެ އަގު އަދާ ނުކުރުން
	ރައުސުމާލު އިތުރުކުރުން
	ރައުސުމާލު މަދުކުރުން
	ސިއްކަ
	ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ފެށުން

	ކުންފުނި ހިންގުން
	ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
	ޑިރެކްޓަރުން
	ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ
	ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލޯނާއި ގަރަންޓީ ދޫނުކުރުން
	ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާއި ވަކިކުރުން
	(ޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރުން(
	ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް
	ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން
	ޤާނޫނީ އަދަދު
	ޔައުމިއްޔާ
	އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
	އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
	ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ
	އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
	ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދު
	އާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ޙައްޤު
	އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން
	ޔައުމިއްޔާ
	ވޯޓު ދިނުން

	ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އޯޑިޓް ކުރުން
	ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
	ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ހުންނަންވީ ތަނާއި މުއްދަތު
	ހިސާބުތައް ފާސް ކުރުން
	އަހަރީ ހިސާބާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް
	ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނަންވީ މަޢްލޫމާތު
	ހިސާބުތަކާއި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުން
	(ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން(
	(ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން(
	(ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން(
	އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރުން
	އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް
	ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަމުރު ކުރުމުގެ ބާރު
	މެންބަރުން ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދުން
	ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން

	ކުންފުންޏެއް އުވާލުން
	ކުންފުންޏެއް އުވާލެވޭގޮތް
	ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެކުންފުންޏަކުން ކަނޑައެޅުން
	ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުން
	ކުންފުނި އުވާލުމަށްޓަކައި އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން
	އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެކަމުން ވަކިކުރުން
	ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ކުންފުނި އުވާލުން
	އުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް
	ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގުން
	ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް
	ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ނަތީޖާ
	ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
	ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރްޠު
	ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރްޠު
	ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރްޠު
	އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން
	ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭންކަށް ޖަމާކުރުން
	ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން
	ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން
	ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު
	ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު
	ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު
	އެންމެފަހުގެ ހިސާބުތައް
	އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުން

	ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި
	ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި

	ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
	ސަރުކާރު ކުންފުނި
	ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤަރާރުގައި ހިމަނަންވީ ކަންތައްތައް
	ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން
	ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު
	ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން

	އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
	މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ހުރި ކުންފުނި
	ގަވާއިދު
	މާނަ
	މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން
	އުވާލެވޭ ޤާނޫނު

	ތާވަލު

