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 ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން 

 
 2023-2019ގެނައުަމށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ބަދަލުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ޒަާމނީ 

 އެކަޭށނަ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރަފުކޮށް، ތިޖާރީ ުމޢާމަލާތްތަކަށް ގައި ހިމަނާފައިވާ މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން،
ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ޑުއިން ބިޒްނަސް އިންޑެކްސްގައި، ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް އޮތް ޤައުމުތަކުގެ ރޭންކިންގގައި ކުރިއެރުމަށް 

 ޔާލަށް ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. މައްޓަކައި ކުންފުނީގެ ިބލު އެކުލަވާލައި އާންމުންގެ ޚިރާއްޖެއަށް އޮތް ހުރަސްތައް ނައްތާލު
  

ވޭތުވެދިޔަ ން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނެކެވެ. ވަނަ އަހަރު 1996މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނަކީ، 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަތރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުންވެސް އެ ޤައުމުތަކުގެ ކުންފުނީގެ ޤާޫނނީ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބޮޑެިތ  25

 ގެނެސް، އިންވެސްްޓމަންޓަށް ފަިހ، ދެފުށް ފެްނނަ މިންގަނޑުތައް ޚިޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ބަދަލުތަކެއް 
 

 އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތިޞާދީޤްއި ،ހޯދުމަްށޓަކައި ނަފާ ިއޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިސާދީ އްމު މަޤްޞަދަކީ،ކުންފުނީގެ ބިލުގެ ެއންމެ މުހި
 ވިޔަފާރިތައް  އިޤްތިސާދުގައި ޤައުމުގެ  ،ނަގައި ރިސްކު ވިޔަފާރީގެ އަދި އިޤްތިސާދީ ،އިންވެސްޓްކޮށް ރައުސްމާލު ބޭނުންތަަކށް

ތަރައްޤީވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ އަދި،  ހޯދައިދިނުމެވެ. ތުތަކެއްފުރުޞަ ފަހި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް
 ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނި ،އުފައްދައި ކުންފުނި ގޮތުގައި ޝަޚްސެއްގެ ވިޔަފާރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އެއްގައިއެއްހަމައުޞޫލުތަކާ 

 އިޖުރާއަތްތައް އުސޫލުތަކާއި މަލުކުރެވޭނެޢަ އެކަންކަމުގައި ހަމަތަކާއި  އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި ،ހިންގުމާއި ކުންފުނި ،ކުރުމާއި
 މެވެ. ކަނޑައެޅު

 
ދާއިރާއަކުން އިޞްލާޙުތައް  5 މައިގަނޑު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާޤނޫނު އުވާލައި، އައު އޮނިގަނޑެއް ަތޢާރަފުކުރުމުގައި،

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެެއވެ. އެއީ: ގެނައުމަށް
 

  ެވަރލްޑް ބޭންކުގެ ޑުއިން ބިްޒނަސް އިންޑެކްސްގައި، ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް އޮތް ޤައުމުތަކުގ
 ރޭންކިންގގައި ކުރިއެރުމަށް ރާއްޖެއަށް އޮތް ހުރަސްތައް ނައްތާުލން؛ 

 
  ްޙައްލުތަކެއް ހޯދުން؛ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، ހިންގުމާިއ، އުވާލުމުގެ ކަންކަމުގައި، މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށ 

 
  އިންވެސްޓްމަންޓް ކުްނފުނި އުފެްއދުމަށް އެކަށީގެންވާ ބާވަތެއްގެ ޮގތުގައި ޕަބްލިކް ކުންުފނިތަކުގެ ާޤނޫނީ ނިާޒުމ

 ބަދަލުކުރުން؛
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  ،ްއި އުސޫލުތައް ޤާނޫނަްށ ޒަމާީނ ޤާނޫނީ މަފްޙޫމްތަކާކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު، ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށ
 އުން؛ގެނަ

  އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން ޚިދުމަތަށް އެދި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުަގއި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނެ ފަދަ އިންޤިލާީބ
 ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން.

 
 ޤާނޫަނށް ބަދަލު ގެނަުއމަށްޓަކައި މިބިލުގައި ހިމެނޭ ކަްނކަމުގެ ތެރޭގައި: މިގޮތުން 

 

އޮންނަ ޝަރުޠު އުވާލައި، ސިންގަްލ  މަށްހިއްސާދާރުން ިތބު 2އުފެއްދުމަށް މަދުވެގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް  (1)
 ޝެއަރހޯލްޑަރ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛ 

 

ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓަރުން ތިބެން އޮންަނ  10ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް އުފައްދާއިރުވެސް މަދުވެގެން  (2)
އަދި މި އޮނިގަނޑުގެ  ސިންގަލް ޝެއަރހޯލްޑަރ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކުރުންޝަރުޠު އުވާލައި، 

ކުންފުނިތައް ރެގިއުލޭޓުކުރުމާއި ސެކިއުރިޓީޒް  ދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޚާއްޞަ
ޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާ ހިންގުމުގެ ބާރު މާލީ ސެކިއުރި

   ފަރާތައް މަތި ކުރުން؛
 
ްނފުންޏަކަްށ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވެވޭނީ ހިއްސާދާރަކަށް ކަމަށް އޮންނަ ޝަރުޠު އުނިކޮށް، ކު (3)

ލާޒިމުނުކޮްށ، ހިއްސާދާރުްނގެ ފަރާތުްނ އިންވެސްޓްކުރާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރެއް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހުްނނަން 
 ކުންފުނި ހިންގުމަށް ޕްރޮފެޝަަނލް ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން؛ 

 
 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގައި ސެކްރެޓަރީއެއް ހުރުމަށް އޮންނަ ޝަރުޠު އުނިކުރުން؛  (4)

 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދަުކން ަކނޑައަޅައި، ، "މޮޑެލް ހިންގާ ގަވާއިދެއް"ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގެ  (5)

އްދާއިރު އާއި އޭގެ އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ފުރުސަތުދީ، ކުންފުނި އުފަ "މޮޑެލް ހިންގާ ގަވާއިދު"ކުންފުނިތަކުން 
ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި އޮްނނަ އޮތުްނ  ކުންފުނިން ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް ފަހުންވެސް، ވަކިން ިހންގާ ގަވާިއދެއް 

 އުނިކުރުން؛ 
 
ަކނޑައެޅުމާއި،  ކަންކަންވަކި ތަކުެގ ގޮތުގައި  "މަޤުޞަދު"ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ކުންފުނީގެ  (6)

 ސިއްކައަކީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން؛ ކުންފުނީގެ 
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 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްީރން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުްނ؛ އި، އަހަރީ ފީ އުވާލަކުންފުނީގެ  (7)
 
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމާއިއެކު، މެންބަރުންގެ އިންވެސްޓްމަންްޓ  (8)

 ކުންފުނީެގ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބާރުަތއް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން؛  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި،
 

، ކުންފުނީގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ބާރުތަކާއިޒިންމާ ކަނޑައަަޅއި،  ޗެއަރޕަރސަްނގެ (9)

 އަދި ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން
 

 މެންބަރަކީ ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރުގައި ެމންބަރުންގެ ގޮުތގައި ފަރާތުގެ މިލްކުވެރި ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ( 10)
 ،އަންަގއި  ޏަށްކުންފުން މަޢުލޫމާތު އޯނަރުގެ ބެނެފިޝަލް ހިްއސާއެްއގެ އެ ،ނޫންނަމަ ފަރުދަކު

 ޖެހުން؛ އަދިރަޖިސްޓަރީކުރަން  ކުންފުނީގައި
 
ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫީނ ނިޒާމު އިތުރަށް ( ފޮރިން އިންވެސްޓަަމންޓް ކުންފުނިތަކާއި ސަރުާކރުގެ 11)

 ހަރުދަނާކުރުން.
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ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ާމލީ، އިްޤިތޞާދީ، އިޖްތިމާީޢ، ޤާޫނނީ އަދި ފަންނީ ނަޒަރަކުން މުރާޖަޢާކުރެިވ ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ލިބުމަީކ، 
ކަމުގައި ދެކި، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މި މުހިއްމު މަސައްކަތަށް ލިބިގެްނދާނެ އިތުރު ފުިރހަމަކަމެއް 

 އެދެމެވެ. 
 
 އީމެއިލް މިނިސްޓްރީގެ މި ން،ކުރި ގެ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  12 ،ފަރާްތތަކުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުށަހަޅުއްވަން ޔާލުޚި ބިލަށްމި 

 .އެދެމެވެ ކުރެއްވުން މެއިލް އަށް legal@trade.gov.mv  އެޑްރެސް
 

 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 02
 

 

 

mailto:legal@trade.gov.mv


 

 

 

 

 ކުންފުނީގެ ބިލް 
 

  

 ވަރކިންގ ޑްރާފްޓް 
  2021 ސެޕްޓެމްބަރ 2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 



2 

 ފިހުރިސްތު 

 

 10 .........................................................................................................ވަނަ ބާބު  ތަޢާރަފް  1

 10 ........................................................................................................... ތަޢާުރފާއި ނަން
 10 .............................................................................................................. މަޤުޞަދުތައް

 11 .......................................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ ބާވަތްތައް  2

 11 ..................................................................................................... ކުންފުނީގެ ބާވަތްތައް 
 12 ....................................................................................................... ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި

 12 .......................................................................................................... ނިޕަބްލިކް ކުންފު
 12 ..................................................................................................... ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި 

 13 ................................................................................................. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި 
 13 ..................................................................................... ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި 

 14 ........................................................................................................ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި 
 14 ......................................................................................... ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ސިފަތައް
 15 ....................................................................................... ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ މެންބަރުން 

 15 .......................................................................................................... ޕަބްލިކް ކުންފުނި 

 15 ........................................................................................... ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ ސިފަތައް 
 16 .......................................................................................... ލިކް ކުންފުނީގެ މެންބަރުންޕަބް

 16 ............................................................................ ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން 

 16 ...................................................................................................... ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި 
 16 ................................................. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި 

 17 .............................................................................ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި
 17 ..................................................................................... ސަރުކާރުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން

 17 .... ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޙާލަތްަތކުގައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ުއޞޫލު ހިނގުން 

 17 ................................................................................................. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި 

 18 .. އި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޙާލަތްަތކުގައި ސަރުކާރުގެ ކުްނފުނިތަކުގެ ުއޞޫލު ހިނގުން ޤާނޫނުގަ
 18 .....................................................................ސްޓަރީކުރުން ވަނަ ބާބު  ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި ރަޖި  3

 18 ............................................................................................... ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 18 ............................................................................................ ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވުން

 19 ............................................................................................ ޓަރީކުރަން ހުށަހެޅުންރަޖިސް
 20 ................................................................................... ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ދަފުަތރުުކރުން

 21 ......................................................................................... ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 
 21 .................................................................................................. ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް 
 22 ................................................................................................. ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ނަތީޖާ

 23 .................................................................. އް ބާވަތުން އަނެއް ބާވަތަށް ބަދަލުކުރުން ކުންފުނި އެ 

 23 .........................................................ކުންފުނީގެ ބާވަތް ބަދަލުކުރުމުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 



3 

 24 ...................................................... ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަަކށް ބަދަލުކުރުން 
 26 ................ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ނުވަތަ ލޯކަލް އޮޯތރިީޓ ކުންފުނި، ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުުކރުން

 26 ...................................................... ފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަަކށް ބަދަލުކުރުން ޕަބްލިކް ކުން
 28 .................................................. ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުްނޏަކަށް ބަދަލުުކރުން

 28 ............................................. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުްނފުންޏަކަށް ބަދަލުުކރުން
 29 ..................................................................... ކުންފުނީގެ ބާވަތް ބަދަލުވުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ

 29 .................................................................................... ބޭރުގެ ކުންފުނި ރީރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 29 ......................................................................ބޭރުގެ ކުންފުނި ރީރަޖިސްޓަރީުކރުން ލާޒިމްވުން
 30 ...................................................................... ބޭރުގެ ކުންފުނި ރީރަޖިސްޓަރީުކރަން ހުށަހެޅުން

 32 ................................................................................... ބޭރުގެ ކުންފުނީގެ އެޖެންޓެއް ހުރުން 
 34 .................................................................................. މަޢުލޫމާތު ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން 

 34 ............................................................................................... ރީރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްުކރުން
 36 .......................................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރު  4

 36 ...................................................................................................... ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރު 
 36 .......................................................................................................... އަސާސީ ގަވާއިދު 

 36 ........................................................................ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
 38 ................................................................................................. ކުންފުނީގެ މަޤުޞަދުތައް

 39 ................................................................................... އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން 
 39 ............................................................................................................ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 39 ...........................................................................  ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުހިންގާ ގަވާއިދުގައި 
 42 ...................................................................................... ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 42 ........................................................ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ ނަމޫނާ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
 43 ...............................................................ގަވާއިދު ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ހިންގުން ނަމޫނާ ހިންގާ 

 44 ............................................................................ ނަމޫނާ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން 
 45 .................................................. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ނަމޫނާ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
 46 ................................................. ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރަށް ގެންނަ ބަދަލު ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން

 48 ........................................................  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުންކުންފުނީގެ ދުސްތޫރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް
 48 ........................................................... ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުވުން 

 48 ......................................................................... މެންބަރުންނަށް ލިބުން ،ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރު

 49 .......................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުތައް  5
 49 ......................................................................................... ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރު
 50 ........................................................................................ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު

 50 .......................................................................... ކުންފުނީގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަން
 51 .......................................... ކުންފުންޏާއި އެހެން ފަރާތްތަކާެއކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްަތކުގެ ޞައްޙަކަން 

 53 ................................................................. ކުންފުނި ބަނދެވުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރު
 54 ............................................................................................. ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުންތައް

 55 ................................................................................ ކުންފުނިން ލިޔެކިޔުން ތަޞްދީޤުކުރުން 
 56 ........................................................................................................ ކުންފުނީގެ ސިއްކަ

 57 ..................................................... ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

 57 ................................................................................................... ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުން
 58 ............................................................... ންފުނި ހިންގުމުގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބާރު ފޯރުވުންކު

 59 ....................................................................................................... ކޯޓުން އަމުރުކުރުން



4 

 60 ................................................................................ ކޯޓު އަމުރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން
 60 ...............................................................................ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ވޭލް ކޯޓުން ނެގުން 

 62 ......................................................... އެޑްރެސް  ،ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ،ވަނަ ބާބު ކުންފުނީގެ ނަން  6

 62 ........................................................................................................... ކުންފުނީގެ ނަން 
 63 ........................................................................................................... ކުންފުނީގެ ނަން 

 63 ................................................................. ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާވަތް އަންގައިދޭ ރަމްޒު 
 64 ........................................................................................................... ހުއްދަނޫން ނަން 

 65 ...................................................................................................... ނަން ރިޒަރވްކުރުން
 65 ......................................................................................................... ނަން ބަދަލުކުރުން
 67 .................................................................................................. ކުރުން ނަމަށް އިޢުތިރާޒު

 69 ............................................................................ ނަން ބަދަލުކުރަން ރެޖިސްޓްރާރ އެންގުން 
 70 .............................................................................................. ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 
 70 ................................................................................................. ނަމާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން 

 71 .......................................................................................... ކުންފުނީގެ ނަން ބޭނުންކުރުން 

 72 .........................................................................................ފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ކުން
 72 ..................................................................................................... ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

 73 ...................................................................................................... ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް 
 73 ......................................................................................... ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ އެޑްރެސް

 73 ......................................................................................................ސް އެޑްރެސްސަރވި
 75 ............................................................................. އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 75 ......................................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ މެންބަރުން  7

 76 .................................................................................................... ކުންފުނީގެ މެންބަރުން
 76 .....................................................................................................ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ

 78 .......................................................................... މެންބަރުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 
 78 ................................................................................. މެންބަރުންގެ ދަފްތަރު ބެލުމުގެ ޙައްޤު

 79 ................................................... މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އިޞްލާޙުކުރުަމށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން
 80 .................................................................. މެންބަރުންގެ ދަފްތަރަކީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުން

 80 ..................................................................................................... ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް
 82 ............................................................. ޒިންމާ  ،ބާރުތަކާއި ،ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކާއި

 82 ............................................................................... ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ 
 83 ..................................................... ހިއްސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެވަގުތަކު ހުރި މެންބަރަކު ޒިންމާވުން 

 83 ................................................. ދުސްތޫރަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އިތުރު އިލްތިޒާމެއް ނެތުން 
 84 ............................................................................ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 85 ............................................................................................. މެންބަރުންގެ އާންމު ޖަލްސާ 

 85 .................................................................................................... އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 
 86 ........................................................... ރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން އާންމު ޖަލްސާ އެންމެ މެންބަ

 86 .......................................................... އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
 87 ............................................................. ޕްރައިވެޓް ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

 87 ............................................................................ ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 
 87 ............................................................... ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 



5 

 88 ............................................................ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުުކރުން
 89 .................................................................................................. ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާ 

 89 ................................................................. ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދުން 
 90 ...................................................................................... ޚާއްޞަ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

 91 .............................................................. އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އެންގުން 
 92 ........................................................................... ކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ޖަލްސާ ބޭއްވުން އިލެ

 92 .............................................................................. އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު 
 93 ................................................................................................. ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަނުކުރުން 

 93 .......................................................................................... ޕްރޮކްސީއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް 
 94 ........................................................................................................... ލްސާގެ ކޯރަމްޖަ

 94 ..................................................................................................... ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
 95 ........................................................... މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޕްރޮކްސީން ވޯޓު ދިނުން 

 95 ..............................................................................އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ރެކޯޑުތައް 

 95 ...................................................................................................................ޔައުމިއްޔާ
 96 ....................................................... ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި ލިޔެކިޔުން މެންބަރުންނަށް ލިބުން

 97 ....................................................................................................... މެންބަރުންގެ ޤަރާރު 

 97 .............................................................................................................. އާންމު ޤަރާރު
 98 ............................................................................................................. ޚާއްސަ ޤަރާރު

 99 ....................................................................................... ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަނަ ބާބު   8

 99 ......................................................................................... ޑިރެކްޓަރުން ތިބުން ލާޒިމުވުން 
 99 .................................................................................................... މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 100 ............................................................................................ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޝަރުުޠތައް
 102 ......................................... ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅޭ ޑިރެކްޓަރަކު ހުރުންއާންމު

 102 ................................................................... ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ޢަްއޔަނުކުރުމަށް ރުހުން އޮުތން
 102 ................................................. ޑިރެކްޓަރުކަމުން ޑިސްކޮލިފައިވިކަން ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައެޅުން

 103 ....................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ނަތީޖާ

 103 .............................................................................. ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުން 

 103 ........................................................................................... ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުން 
 104 ................................................................................................ ޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރުން 

 104 .....................................................................................ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވުން 
 106 ................................................................. ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނިން ބެލެހެއްޓުން

 107 ...................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 
 108 ................................................... ޑިރެކްޓަރުންނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރެޖިސްޓްރާރަށް އެންގުން

 110 .............................................................ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރެޖިސްޓްާރރ އެންގުން 
 111 .................................................................... ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޯަޓށް ހުށަހެޅުން

 112 .................................................... ޤާނޫނީ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބާރާއި
 112 ................................................................................ އާންމު ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 112 .............................................................................. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބާރުތައް ޑެލިގޭޓްކުރުން 
 113 ..................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

 114 .......................................................................... ނަހަމަ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުކުރުން
 114 ........................................................................................ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ 



6 

 115 ....................................................................................................... ދެމިގެންދާ ޒިންމާ 
 115 ........................................................................................... ލޯނާއި ގަރަންޓީ ދޫނުކުރުން 

 115 .............................................. ބަދަލުދިނުން މަނާކުރުންޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން 

 117 ............................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތައް 
 117 ............................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 117 ............................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން

 118 .......................................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޯރަމް
 119 .................................................................................. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް

 120 ........................................... އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި ނިންމުންތައް ނިންމުން 

 120 ...................................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ  9
 120 ................................................................................................. ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ 

 120 ............................................................................................. ސެކްރެޓަރީގެ ަޝރުޠުތައް 
 121 ............................................................................................... ރީގެ ޒިންމާތައްސެކްރެޓަ

 122 ............................................................................. ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނުުކރުމާއި ވަކިކުރުން 
 123 ................................................................ ސެކްރެޓަރީ ބަދަލުވުމުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ެއންގުން 

 125 .............................................................. ޢައްޔަނުުކރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އެންގުން ސެކްރެޓަރީ 

 125 .......................................................ހިއްސާ އަދި ޑިބެންޗަރ ،ވަނަ ބާބު  ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު  10
 126 ................................................................................................... ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު 

 126 .................................................................................................................... ހިއްސާ
 126 ............................................................................................ ޖޮއިންޓް ޝެއަރހޯލޑިންގ

 126 ......................................................................................................... ހިއްސާގެ ވެލިއު 
 126 ................................................................................................................ ޑިވިޑެންޑް 

 127 .............................................................. ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ޙައްޤުތައް  ،ހިއްސާގެ ގިންތިތަކާއި
 127 .................................................... ހިއްސާގެ ގިންތިތަކުގެ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުާމއި ބާޠިލުކުރުން 

 128 ..................................................................................... ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ބަދަލުކުރުން 
 128 ............................................................................................... ރައުސްމާލު އިތުރުކުރުން 
 128 ................................................................................................. ރައުސްމާލު މަދުކުރުން

 129 ................................................................ ބަދަލުކުރުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ެއންގުން ރައުސްމާލު 
 131 .................................................................................... ހިއްސާ އެކަށައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުން 

 132 .................................................................................................... ހިއްސާ އެކަށައެޅުން
 132 ....................................................................................... ހިއްސާ ނެގުމަށް ރުހުން އޮތުން 

 133 .............................................................................. މެންބަރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރެކޯޑުކުރުން 
 133 ........................................................................................ ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ މުގާބިލު 
 133 ............................................................................................މާލީ އެހީދިނުން މަނާކުރުން

 133 ................................................................................... ހިއްސާގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެންގުން 
 134 ............................................................................. ހިއްސާ ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ އަތުލުން

 136 ............................... ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބުން 
 136 ................................................................. ހިއްސާ އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރުން

 138 .............................................................................................. ހިއްސާ ބަދަލުކުރި ވަގުތު
 139 ........................................................................ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން



7 

 139 ....................................................... ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހިއްސާ ބަދަލުވުން 
 139 .................................................................................................... ހިއްސާ ނަގުލުކުރުން

 140 ..................................................................... ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން ރެޖިސްޓްރާރަށް އެންގުން
 142 ........................................... ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

 142 ........................... ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކުން ނެގުން މަނާކުރުން  ،ހޯލްޑިންގ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

 143 ......................................................................................... ވިއްކުން އާންމުންނަށް ހިއްސާ 

 143 ...................... ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ނޫން ކުންފުންޏަކުން އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުން މަނާކުރުން
 143 .......................................................................................................... ޕްރޮސްޕެކްޓަސް

 144 .................................................. ޤާނޫނުގެ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަކުރުންމާލީ ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ 

 144 ................................................................................. ހިއްސާ ރަހުނުކުރުން )ޝެއަރ ޗާޖު(
 144 ................................................................................................. ޗާޖް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 146 ........................................................................ ޗާޖްތަކުގެ ދަފްަތރު ކުންފުނިން ބެލެހެއްޓުން 
 147 ................................ ވަނަ ބާބު  ސިގްނިފިކަންޓް ކޮންޓްރޯލް އޮތް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން  11

 147 ........................................................................................... ބައެއް މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފް
 149 ................................................ ސިގްނިފިކަންޓް ބެނެފިޝަލް އޯނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

 150 ............................... ސިގްނިފިކަންޓް ބެނެފިޝަލް އޯނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން
 151 ............................................................ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުުކރުމުގެ ޒިންމާ 

 152 ............................................................................. ވަނަ ބާބު  މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް  12

 153 ..................................................................................................... ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން
 153 ................................................................................... މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 154 ....................................................................މާލީ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާތުުކރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 155 ........................................................................ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 155 ................................................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު 
 155 ...................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުުކރުމުގެ ޒިންމާ

 156 ................................................................. ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
 157 .................................................................... ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ރެޖިސްޓްރާރަށް ފޮނުުވން
 157 .................................................................... އަހަރީ މާލީ ހިސާބު ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުން

 158 .............................................................................................................. އޮޑިޓްކުރުން
 159 ................................................................................................ އޮޑިޓަރު އައްޔަނުކުރުން

 159 .................................................................... ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުަތއްއޮޑިޓަރު
 159 ........................................................ އޮޑިޓަރުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ޒިންމާތައް 

 160 ........................................................................................................ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު
 161 ........................................................................................ ރުމާއި ވަކިވުންއޮޑިޓަރު ވަކިކު
 161 ........................................................................... އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަނުކުރުން  ،ރެޖިސްޓްރާރ

 162 ......................................................................................... ވަނަ ބާބު  ކުންފުނި އުވާލުން  13

 162 .......................................................................................... ކުންފުނި އުވާލެވޭނެ ގޮތްތައް
 162 ........................................................................... ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް ކުންފުނި އުވާލުން 

 162 ............................................................ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެކުންފުންޏަކުން ަކނޑައެޅުން 
 164 ..............ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ނުުކރުން



8 

 164 .......................................................................... ކުންފުނި އުވާލުމަށް ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާ 
 165 ................................................................................................. ލިކުއިޑޭޓަރ ވަކިކުރުން 

 165 .............................................. ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން
 165 .................... ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބެލެހެއްޓުން 

 166 ................................................................................................ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 
 166 .................................................................... ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯަޓށް ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 166 ...................................................................... ކުންފުނީގެ ދަރަނިތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުީތބު
 167 .................................................................................................. އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބު 
 167 ........................................................................... މަސައްކަތް ނިންމުން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ 

 168 ........................................................................ ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅައި ކުންފުނި އުވާލުން 
 168 ............................................................... ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައެޅުން

 169 ...........................................................ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ހަރަކާތްެތރި ނުވާ 
 171 ................................................................ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ކޯޓުން ކުންފުނި އުވާލުން 

 171 ........................................................................ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުން
 173 ............................................ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާ ފަާރތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ަރޖިސްޓްރާރަށް އެންގުން

 173 ........................................................................................... ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް 
 173 ................................................................... ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ނަތީޖާ

 174 .............................................................................................................. ލިކުއިޑޭޓަރ

 174 ......................................................................................... ލިއްޔަތުލިކުއިޑޭޓަރުގެ މަސްއޫ
 175 ............................................................................................. ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ޝަރުުޠތައް

 175 ............................................................................... ކުންފުނީގެ ނަން ދަފުތަރުން އުނިކުރުން 

 175 ........................................................................................... ނަން ދަފްތަރުން އުނިކުރުން

 176 ....................................................................................ނިސްޓްރޭޓިވް ރެސްޓޮރޭޝަން އެޑްމި 
 176 .................................................................................. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރެސްޓޮރޭޝަން

 177 ............................................................................ ވަނަ ބާބު  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  14
 177 ......................................................................................... ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

 178 ................................................................................... ސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރެޖި
 178 ........................................................................................... ރެޖިސްޓްރާރގެ ޝަރުުޠތައް 

 179 ...................................................................................... ރެޖިސްޓްރާރގެ ރަސްމީ ސިއްކަ
 179 ................................................................................................. ރެޖިސްޓްރާރގެ ނައިބު

 180 ..........................................................................................  މުވައްޒަފުންރެޖިސްޓްރާރގެ
 180 ...................................................................................................... ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 181 ................................................................................................................... ހިމާޔަތް
 181 ......................................................................... ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުްނތަކާގުޅޭ 

 181 ........................................................ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރގެ އިލްިތޒާމެއް ނެތުން 
 182 ......................................................................................... ކޮމްޕަލަޔަންސް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 182 .................................................. އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމާއި ފައިލްކުރުން
 183 ............................................................................................. އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ބާރު

 183 ................................................................................................. ކުންފުނިތަކުގެ ދަފްތަރު 



9 

 183 ................................................................................................. ކުންފުނިތަކުގެ ދަްފތަރު 
 186 .................................................................................... ދަފްތަރު އާންމުކޮށް ޝާއިުޢކުރުން 

 187 ......................................................... މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުން ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު 

 187 .................................................................................................. ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް 
 188 ................................................................................................. ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް

 189 ............................................................................................... ކުށާއި އަދަބު   ވަނަ ބާބު  15

 190 ................................................................................................... ކުންފުނިން ކުރާ ކުށް 
 193 ................................................................................................. ޑިރެކްޓަރުން ކުރާ ކުށް 

 195 ...................................................................................... މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކުރާ ކުށް 
 195 ........................................................................................ ހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ ުކށް އެ

 197 .............................................................................................................. ޖިނާޢީ ކުށް

 197 ....................................................................................... ވަނަ ބާބު  އިންތިގާލީ ކަންކަން  16
 197 ......................................................................................................... އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 198 ................................ ރަން ފަށާއިރު ރަޖިސްޓަީރޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތައް ދެމިއޮތުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު
 198 .................................................................. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލަށް އަންނަ އިލްތިޒާމުތައް

 198 ........................................................................ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޝަރުުތތައް ހިނގަން ފެށުން
 199 ............... ރީރަޖިސްޓަރީ ކޮްށފައިވާ ބޭރުގެ ކުންފުނިަތުކން އަލަށް އަންނަ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުން

 199 .......................................................................................... ވަނަ ބާބު  ޢާންމު މާއްދާތައް  17

 199 .......................................................................................................... ގަވާއިދު ހެދުން 
 200 ........................................................................................އާބިޓްރޭޝަން އިޚްތިޔާުރކުރުން 

 200 .............................................................................................................. ޖަދުވަލުތައް
 200 ......................................................................................... ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 200 ................................................................................................................ މާނަކުރުން
 

 

  



10 

 ކުންފުީނގެ ބިލް 

 

 ވަނަ ބާބު  1
 ތަޢާރަފް 

 ރުމާއި،ރަޖިސްޓަރީކު  އުފެއްދުމާއި، ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއީ، )ހ(   ނަން  ތަޢާރުފާއި

 ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ ބެހޭގޮތުން ކުްނފުނިތަކާ އުވާލުމާިއ، ހިންގުމާއި،
 .ވެޤާނޫނެ ކަނަޑއެޅުމާބެހޭ ުއސޫލުތައް އެނޫންވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެ

 .ެއވެ" ޤާނޫނު ކުންފުނީގެ" ކިޔާނީ ޤާނޫނަށް މި )ށ(  

 :މަޤުޞަދުތަކަކީ ޤާނޫނުގެ މި    މަޤުޞަދުތައް

 އިްގތިޞާދީ ހޯދުމަށްޓަކައި، ނަފާ އިޖްތިމާއީ  އަދި އިޤްތިސާދީ )ހ(  
 ،އިންވެްސޓްކޮށް ރައުސްމާލު ބޭނުންތަކަށް އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

 ދުގައި އިޤްިތސާ ަޤއުމުގެ ނަަގއި، ިރސްކު ވިޔަފާރީގެ އަދި އިޤްތިސާދީ
 ނުމުގެހޯދައިދި ފުރުސަތުތަކެއް ފަހި ޙަަރކާތްތެރިވުމަށް  ވިޔަފާރިތައް

 ،ުއފައްދައި ކުންފުނި ގޮުތގައި ޝަްޚސެއްގެ ވިޔަފާރި މުގައި،ބޭނު
 ކުންފުނި ހިންގުމާއި، ކުންފުނި ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި
 ކާއި އުޫސލުތަ އަމަލުކުރެވޭނެ އެކަްނކަމުގައި ހަމަތަކާއި އުވާލުުމގެ

  ކަނޑަެއޅުން؛ އިޖުރާއަތްތައް

 މު،އާން ުއވާލުމުަގއި ހިންގުމާިއ، ކުރުމާިއ، ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި )ށ(  
  ކަނަޑއަޅުން؛ އިލްތިޒާމުަތއް ޝަރުޠުތަކާއި ފަހި އަދި ފަސޭހަ
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 ުކންފުނީގެ ކުންފުންޏާއި ޙައިސިއްޔަާތއި، ޤާނޫނީ ކުންފުނީގެ )ނ(  
 މާއި،ކަނޑަެއޅު ގުޅުން އޮންނަ މެންބަރުންނާއި އަދި ޑިރެކްޓަރުންނާއި

 މުގައި ހިންގު  ކުންފުނި ހިމާަޔތްކުރުމާއިެއކު ޙައްޤުތައް މެންބަރުންގެ
 އެޅުން؛ކަނޑަ  ޝަރުތުަތއް އިްލތިޒާމުތަކާއި ބާރުަތކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ

  އަދި

 އެިކއެކި  ކުރާ ިވޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތްތެިރވާ އިޤްތިސާދުަގއި )ރ(  
 ކަށަވަުރކޮްށދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން ހާމަކަމާއި  މުޢާމަލާތްތަކަށް

 ޓުމާއި،ބެލެހެއް  އެކުލަވާލުމާިއ، ަދފުތަރު ކުންފުނިތަުކގެ ބޭނުމުގައި،
  .ަކނޑައެޅުމެވެ  އުސޫލުތައް އާންމުކުރުމާބެހޭ

 ވަނަ ބާބު  2
 ކުންފުނީގެ ބާވަތްތައް 

  .ވެއުފެއްިދދާނެއެ ކުންފުނި ބާވަތްތަކުގެ އަންނަނިވި ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    ބާވަތްތައް ކުންފުނީގެ

  ކުންފުނި؛ ޕްރައިވެޓް )ހ(  

  ކުންފުނި؛ ޕަބްލިކް )ށ(  

  އަދި ކުންފުނި؛ ސަރުކާރުގެ )ނ(  

  .ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް )ރ(  
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 ތަ ނުވަ އެކަކު ނުވާ، ކުންފުންޏަކަށް ަޕބްލިކް ކުންފުންޏަކީ، ޕްރައިވެޓް    ކުންފުނި ޕްރައިވެޓް
 11 އިންމާއްދާ ަވނަ 9 ޤާނޫނުގެ  މި އެުކވެގެްނ، ފަރާތްތައް  ގިނަ އެކަކަްށވުރެ

 ރައިވެޓް ޕް މަތިން ގޮުތގެ ެއްއގޮތްވާ މާއްދާތަކާ ހުރި ހަމައަށް މާއްާދއާ ވަނަ
 އިންމާއްދާ ވަނަ 29 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ އުަފްއދާ، ގޮުތގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން މާއްދާތަކުގެ ހުރި ހަމައަށް މާއްދާއާ ވަނަ 31
 .ކުންފުންޏެކެވެ

 ންމުންނަށް އާ ކުންުފނިން ކުންފުންޏަކަށްނުވާ، ޕްރަިއެވޓް ކުންފުންޏަކީ، ޕަބްލިކް    ކުންފުނި  ޕަބްލިކް
 ވަތަ ނު ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ވިއްކުމުގެ ބޮންޑު ުނަވތަ/އަދި ޑިބެންޗަރ ހިއްސާ،
 އާމާއްދާ  ވަނަ 14 މާއްާދއިން ވަނަ 12 ޤާނޫނުގެ މި އެދި، ހޯދުމަށް ހުއްދަ

 ޏެއްގެ ކުންފުން ޕަްބލިކް މަތިން ގޮތުގެ ްތވާެއއްގޮ މާއްދާތަކާ ހުރި ހަމައަށް
 މާއްދާގެ ވަނަ 28 އާއި މާއްދާ ވަނަ 27 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ އުފައްދާ، ގޮތުަގއި
 .ވެކުންފުންޏެކެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން

 ނުވަތަ  ޤަރާރަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުންފުންޏަކީ، ސަރުކާރުގެ    ކުންފުނި  ސަރުކާރުގެ
 ލުރައުސްމާ ކުންފުނީގެ އެ ޤާނޫނަކުން، ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
 ރެވިަފއިވާ ރަިޖސްޓަރީކު ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަކީ ހުރިހާ އެކުެލވިގެްނވާ

 އާމާއްދާ ވަނަ 22 ޤާނޫނުގެ މި އުފައްދާ، ކަނޑަައަޅއި ގޮުތަގއި ހިއްސާގެ
 .ކުންފުންޏެކެވެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަތިން ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ
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 އިދާރީ ގެިދވެހިރާއްޖޭ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުންފުންޏަކީ، އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް    ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް
 ަގއި މާއްދާ ވަނަ 70 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫުލން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް
 ދާއިާރގެ  ަކއުންސިލްތަކުގެ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް މަތިން، ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

 ކައުންސިްލގެ  ފުއްދުމަށްޓަކައި، ބޭނުންތައް އަސާސީ ރައްޔިތުންގެ
 ޙަރަކާތްތައް  އިޤްތިސާދީ ތެރޭަގއި ާދއިާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

 ކާތްތައް ހަރަ ވިޔަާފރީގެ ކައުންސިލްތަކުން އޮޯތރިޓީ ލޯކަލް އި،ހިންގުމަށްޓަކަ
 އުފައްދާ  ެއކުެވގެން ަކއުންސިލްތަކެއް ގިނަ ނުވަތަ ަކއުންސިލް އެއް ހިންގުމަށް

 .ކުންފުންޏެވެ

 އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން
  ކުންފުނި 

 ޏެއްކުްނފުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން ބޭނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ވީަކމުގައި  ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކަމަށް

 :ނަމަވެސް ކަމުގަިއވީ ކުްނފުންޏެއް ޕަބްލިކް ނުވަތަ ނަމަވެސް

 އިން ތެރެ ހިއްާސގެ އެުކލެވިގެްނވާ ރަުއސްމާލު ކުންފުނީގެ އެ (1)   
 ބިދޭސީ ނުވަތަ މީހެއް ބިޭދސީ ހިއްާސެއއް، އެްއވެސް
 ކޮންމެ ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ނަުމގައި  ފަރާތެއްގެ

  ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް؛

 އިން ތެރެ ހިއްާސގެ އެުކލެވިގެްނވާ ރަުއސްމާލު ކުންފުނީގެ އެ (2)   
 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( 1) ައކުރުގެ މި ހިއްާސެއއް، އެްއވެސް

 ކޮންމެ ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
  ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް؛

 އިން ތެރެ ހިއްާސގެ އެުކލެވިގެްނވާ ރަުއސްމާލު ކުންފުނީގެ އެ (3)   
 ބިދޭސީ ނުވަތަ މީހެއް ބިޭދސީ ހިއްާސެއއް، އެްއވެސް
 ނަމުަގއި ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އޮންނަ  މަސްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ

  .ުކންފުންޏަކަށެވެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
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 ރިންފޮ ނަމަވެްސ، ބަޔާންކޮށްފައިވީ ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  
 ނުވަތަ ކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުންޏެއް އިންވެސްޓްމަންޓް
 ދޭސީ ބި ނުވަތަ  މީހަކު ބިދޭސީ  ޮގތުގައި މެންބަރެްއގެ ކުންފުންޏެއްގެ

 އްގެ މެންބަރެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ، ފަރާތަކު
ނަ ( ވ2ަނުވަތަ ) ނަންބަރު ވަނަ ( 1) ގެ ( ހ) ާމއްދާގެ މި އިގޮތުގަ 

 ގެ (ހ) މާއްާދގެ މި ނުވަތަ ކުންުފންޏެއް ބަޔާްނކުރާ ގައިނަންބަރު
 ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 3)

 ާޤނޫނުގައި އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ފޮރިން  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ،
 އްދަ ހު ން ދަށު ޤާނޫނުގެ އެ މަތިން، ގޮެތްއގެ ބަޔާްނކުރާ ކަނޑައަަޅއި

  .ހޯދައިގެންނެވެ

 ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި 

 ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް
  ސިފަތައް

  ،ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް  

( އްއެކެ ) 1 އަދި ،ކަނޑައެޅިަފއިވާ  ރައުސްާމލު ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ؛އެކުލެވޭ  ހިއްސާ  ގިނަ އެއަްށވުރެ ނުވަތަ

 100 އަދި ، (އެެކއް) 1 މަދުވެގެން ގޮުތަގއި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ؛ކަނޑައެޅިފަިއވާ މެންބަރުން ގިނަުނވާެނހެން އަްށވުރެ( ސަތޭކަ)

 ؛މެނޭހި ޑިެރކްޓަރުން ގިނަ އެއަްށވުރެ ނުވަތަ( ެއކެއް) 1 ކުންފުނީގެ )ނ(  

 އްސާހި ކުންފުނީގެ ،ކަމަށާއި ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ )ރ(  
 ދުސްތޫރުގައި  ކުންފުނީގެ ކަމަށް ނުވިއްކޭނެ އާންމުންނަށް

 ؛ކަނޑައަޅާަފިއވާ
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 .ކުންފުންޏެކެވެ ކޮންމެ  

 ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް
  މެންބަރުން

 ،ތިންމަ ގޮތެއްގެ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު އަދި ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ޤާނޫނަކުން  
 .ވެފަރާްތތަކަށެ އަންނަނިވި ެވވޭނީ މެންބަރަކަށް ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް

 ؛ފަރުދުން )ހ(  

  ؛ސަރުކާރު )ށ(  

 ،ނަމަވެސް ކަމަށްވީ  ކުންފުންޏެއް އެއީ  ،ޝަޚްސު ޤާނޫނީ )ނ(  
 މުޢައްަސސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ،ަނމަވެސް ކަމަްށވީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް

 ،މަވެސްނަ ކަމަށްވީ  ކައުންސިެލއް އޮޯތރިޓީ ލޯކަލް ،ނަމަވެސް  ކަމަށްވީ
 ށްވީކަމަ ޖަމިއްޔާެއއް އުފައްދާފަިއވާ ގޮުތަގއި  ޝަޚްސެއްގެ ޤާނޫނީ

 .ނަމަވެސްެއވެ

 ކުންފުނީގެ އިވެޓްޕްރަ
  ޒިންމާވުން ޏަށްދަރަން 

 އެ ،ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ކުންފުންޏެްއގެ ޕްރައިވެޓް  
 ކުންފުނިން މެންބަރަކަށް އެ ،އެއްބަްސވެ ގަތުމަށް ނުވަތަ ގަނެފައިވާ މެންބަރަކު

 ންފުންޏަށްެއކު މިންަވރެއް ެއއްެވސް ތެރެއިން  ައުގގެ ހިްއސާގެ  އެކަށަައޅާފަިއވާ
 .ކަށެވެމިންވަރަ  އެ ،އޮތްނަމަ ނުދައްކާ

 ޕަބްލިކް ކުންފުނި 

 :ކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް    ސިފަތައް ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް

 ެއއަށްވުރެ  ުނވަތަ( ެއކެއް) 1 އަދަދު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ؛އިތުރުވާ 
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 ެއނޫންވެސް  ުނވަތަ ބޮންޑު ،ޑިެބންޗަރ ،ހިއްސާ އާންމުންނަށް )ށ(  
 ދުމަށް ހޯ އެުހއްދަ ުނވަތަ ލިބިފައިވާ ހުއްދަ  ވިްއކުމުގެ ސެކިއުރިީޓޒް

 އަދި  ؛އުފައްދާ  އެދި

 އްކުންފުންޏެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކީ އެ  ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ؛ަބޔާންުކރާ ކަނަޑއަޅައި ކަމުގައި

 .ކުންފުންޏެކެވެ ކޮންމެ  

 ،ތިންމަ ގޮތެއްގެ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު އަދި ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ޤާނޫނަކުން    މެންބަރުން ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް
 ންފުނީގެކު ޕަބްލިކް ،ފަރާތްތަކަށް  ބަޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ މި

 .ވެވިދާނެެއވެ މެންބަރަކަށް

 ދަރަންޏަށް  ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް
 ޒިންމާވުން 

 ދަރަންޏަށް ބިނާކޮށް މިްނވަރަށް ހިއްސާގެ ،ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް  
 އެ ވެއެއްބަސް  ގަތުމަށް  ުނވަތަ ގަނެފަިއވާ މެންބަަރކު އެ ،ޒިންމާވާންޖެހޭނީ

 ްއވެސް އެ  ެތރެއިން ައުގގެ ިހއްސާގެ  އެކަަށއަޅާފަިއވާ ކުންފުނިން މެންބަރަކަށް
 .މިންވަަރކަށެވެ އެ ،އޮތްނަމަ  ނުދައްކާ ެއކުންފުންޏަށް މިންވަރެއް

 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 އުފައްދާ ޤަރާރަކުން
  ކުންފުނި  ސަރުކާރުގެ

 ،ޙާލަތުގައި  އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ ޤަރާރަުކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
 މާލު ރައުސް ،ައދަދާއި ރައުސްމާުލގެ ،މަޤްޞަދާއި ،ނަމާއި  އެކުންފުންޏެއްގެ
 ންފުނިކު ،ޢަދަދު ހިއްާސގެ  ނަގާ  ސަރުކާރުން ތެެރިއން ހިއްާސގެ އެކުެލވިގެްނވާ

 ،ާވއިދު ގަ އަސާސީ ކުންފުީނގެ އަދި. ަރންވާނެެއވެބަޔާންކު ޤަރާރުަގއި އުފައްދާ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ޤަރާރުަގއި އެ
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 އުފައްދާ ޤާނޫނަކުން
  ކުންފުނި  ސަރުކާރުގެ

 މަްއޗަށް ގެކުްނފުނިތަކު އުަފއްދާ ޤާނޫނަކުން ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ   
 އަދި . ވެ ުއޞޫލުތަކެކެ ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނެއްގައި އުފަްއދާ ކުންފުނި އެ ،ހިނގާނީ

 ނުވާ ކަނޑައަޅާަފއި އުޞޫލުަތކެއް ވަކި ހިންގުމާގުޅޭ ކުންފުނި ޤާނޫނުގައި އެ
 ނުކުރާހާ މަނާ ޤާނޫނަކުން ،ހިނގާނީ މައްޗަށް ްއގެކުންފުންޏެ އެ ،ގައި ޙާލަތްތަކު
 .އުޞޫލުތަެކވެ ބަާޔންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ހިނދަކު

 ދަރަންޏަށް ސަރުކާރުން 
  ޒިންމާވުން

 ކާރުންސަރު ދަަރންޏަށް ކުންފުންޏެއްގެ ަސރުކާރުގެ ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނުގައި މި  
 ންފުންޏެއް ކު އެ ުނވަތަ  ،ޤާނޫނުަގއި އުަފއްދާ ެއކުންފުންޏެއް ،ޒިންމާވާންޖެހޭނީ

 އްާސގެ ހި  ެއކުލެިވގެންވާ ަރއުސްމާލު ެއކުންފުންޏެއްގެ ،ޤަރާުރގައި  އުފައްދާ
 ،ނުވާނަމަ ދައްކާފައި އެކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން މިންވަރެއް އެްއވެސް ތެރެއިން

 ަގއި ރާރުއެޤަ ުނވަތަ އެޤާނޫނުަގއި މިނޫންގޮތަކަށް ުނވަތަ ،އެމިންވަރަކަށް 
 ޒިންމާވާނެކަމަށް  ސަރުކާރުން  ދަރަނިތަކަށް އެކުންފުންޏެއްގެ 

 .ެއގޮތަކަެށވެ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ

 ގޮތަކަށް ވަކި ޤާނޫނުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިނުވާ 

 ޕްރައިވެޓް ޙާލަތްތަކުގައި
 އުޞޫލު ކުންފުނިތަކުގެ

  ހިނގުން 

 އުޞޫލުތަެކއް  ޚާއްސަ ވަކި ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ  ،ޤާނޫނުގައި މި  
 ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ޤާނޫނަކުން  އެހެން އަދި ،ޙާލަތުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިނުވާ

 މައްޗަށް  ގެކުންފުނިތަކު ޕްރައިެވޓް ،ހިނގާނީ މަްއޗަށް ކުންފުނިތަުކގެ ސަރުކާރުގެ

 .އުޞޫލުތަެކވެ ކުރާަބޔާން ކަނަޑއަޅައި ޤާނޫނުގައި މި

 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި 
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 ގޮތަކަށް ވަކި ޤާނޫނުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިނުވާ 

 ސަރުކާރުގެ ޙާލަތްތަކުގައި
 އުޞޫލު ކުންފުނިތަކުގެ

  ހިނގުން 

 ތަކަށްގޮ އެހެން ގަވާއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ޤާނޫނާއި މި )ހ(  
 އްކުންުފނިތަ އޮތޯރިޓީ  ޯލކަލް ،ޙާލަތްތަކުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިނުވާ 

 ހިންގުމުަގއި  ،އާއި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުަގއި ،ާއއި އުފެއްދުމުަގއި
 R-49/2021 ނަންބަރު ގަާވިއދު ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 މިއްލަ އަ ،އުފެއްދުމާއި  ކުންފުނި އޮޯތރިޓީ ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކުން)
 ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ގަާވއިދު ވިޔަފާރިކުރުމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއެކު
 .މަތިންނެވެ

 ޚާއްސަ ވަކި ކުންފުނިތަކަށް އޮޯތރިޓީ ލޯކަލް ،ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  
 އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ،ޙާލަތުަގއި ކަނަޑއަޅާަފިއނުވާ އުޞޫލުތަކެއް 
 މައްޗަށް ކުންފުނިތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ،ހިނާގނީ މައްޗަށް ކުންފުނިތަކުގެ

 .އުޞޫލުތަެކވެ ަބޔާންކުރާ ކަނަޑއަޅައި ޤާނޫނުގައި މި

 ވަނަ ބާބު  3
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން  އުފެއްދުމާއި ކުންފުނި 

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން  ކުންފުނި 

 ،އުފެއްދޭނީ  ކުންފުންޏެއް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    ލާޒިމުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ކަށް ޤާނޫނަ އެ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ އުފައްދާ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ (1) )ހ(  
 އުފައްދާ  ޤަރާރަކުން ނުވަތަ ،ފެށުން ޢަމަލުކުރަން

 ؛ފެށުން ޢަމަލުކުރަން ޤަރާރަކަށް އެ  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ
  ނުވަތަ
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 ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކުގައި ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 މެންބަރުން އެއްބަްސވެފަިއވާ ނެގުމަށް ހިއްސާ ކުންފުނީގެ
 ؛ން ތަސްދީޤުކުރު އެކުަލވާލައި ަގާވއިދު އަާސސީ ކުންފުނީގެ

  އަދި

 ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން

 މި  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަަކއި ކުންފުންޏެއް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ހުށަހެޅުން ރަޖިސްޓަރީކުރަން
 ރަޖިްސޓްރާރަށް ،މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ( 2) ގެ( ހ) ާމއްާދގެ ވަނަ 20 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ފުނިކުން ،އުފައްދައިފިނަމަ ކުންފުންޏެއް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ

 ފުިރހަމަކޮށް  ލިޔެކިޔުން ައންނަނިވި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ،ޯފމު އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް (1)   
 :ހިމެނޭގޮތަށް

 ގެޤާނޫނު މި) ނަން ހުށަހަޅާ ކިޔުމަށް ކުންފުންޏަށް )ހހ(    
 މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 70

 ؛(ރިޒަރްވކޮށްފަިއވާ

 ؛ބާވަތް  ކުންފުނީގެ )ށށ(    

 ގެ ދިވެހިާރއްޖޭ ،ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފައިވާ  ކުންފުނީގެ )ނނ(    
 އަދި  ؛އެޑްރެސް 
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 ހިއްާސގެ ،ައދަދާއި ރައުސްމާލުގެ ކުންފުނީގެ )ރރ(    
 ކޮންމެ ،ގޮތާއި  ބެހިފައިވާ  ހިްއސާ ،އަދަދާއި

 ހިްއސާގެ  ެއއްބަްސވެފަިއވާ ނެގުމަށް މެންބަރަކު
 .ނިސްބަތް އަދަދާއި

 ްތވާ ެއއްގޮ މާއްދާތަކާ ހިމެނޭ ގައި  ބާބު ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 މަށް ނެގު ހިްއސާ ކުންފުނީގެ ،އެކުަލވާލާފަިއވާ މަތިން ގޮތުގެ 

 ،ވާ ތަސްދީޤުކޮށްފައި  ސޮއިކޮށް މެންބަރުން އެއްބަްސވެފަިއވާ
 ؛ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ

 ުކގެ ފަރާތްތަ ކަނަޑއަޅާ ގޮުތގައި  ޑިެރކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ (3)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛ފީ ރަޖިސްޓަރީ ބަޔާންކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 އަދި

 ހެންއެހެނި ބަޔާންކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 .ލިޔެކިޔުންތައް 

 ކުންފުނި  ސަރުކާރުގެ
  ދަފުތަރުކުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދަށުން މާްއދާގެ ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  

 މި ނުވަތަ އުފައްދައިފިނަމަ ކުްނފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ ޤަރާރަކުން
 ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނަކުން ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ

 އިާމއްދާގަ  ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި ،އުފައްަދއިފިނަމަ ކުންފުންޏެއް
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ތަރުގައިދަފު ބަޔާންކުރާ

 ަކނޑައަޅާ  އެކަމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ފިނޭންސްއިން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް އިދާރާއަކުން
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 އުފައްދާ ކުންފުނި ުނވަތަ ޤަާރރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ށ(  
 ،ނދަކުހި ުނވާހާ ަބޔާންކޮށްފައި ކަނަޑއަޅައި ގޮތަކަށް ވަކި ޤާނޫނުގައި

 ރާބަާޔންކު މާއްދާަގއި ވަނަ 16 އާއި މާއްދާ ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި
 30 ރަޖިސްޓަރީކުާރތާ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ކުންފުންޏެއް

 އަދި ޑިރެކްޓަރުންާނއި ކުންފުނީގެ އެ ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ( ތިރީސް)
 ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނެއްގައި ކަާމބެހޭ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ

 .އަންގަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް މަތިން

 ގެގޮތު  ބަޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 22 އާއި މާއްދާ  ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ މި    ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން  ކުންފުނި 
 ،ށަހެޅުމުންހު ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އުފައްދައި ކުންފުންޏެއް މަތިން

 ންުކރާ ބަޔާ ޤާނޫނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި
 ކުންފުންޏެއް އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމުަގއި އެ ކަންކަން

 ގައިދަފުތަރު ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ންފުނިކު ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 23 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(   ސެޓްފިކެޓް  ރަޖިސްޓަރީ
 ،ސެޓްފިކެޓެއް  ރަޖިސްޓަރީ ކުންުފންޏަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު 

 ސިއްަކއިގެ  ރަސްމީ ރަޖިސްޓްރާރގެ އަދި  ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ
 .ދޫކުރަންވާނެެއވެ ،ދަށުން

 ަމޢުލޫމާތު  އަންނަިނވި ެސޓްފިކެޓުަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ނަން ކުންފުނީގެ (1)   

 ؛ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ (2)   

 އަދި  ؛ބާވަތް  ކުންފުނީގެ (3)   
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 .ތާރީޚް ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު (4)   

 ދައި ުއފައް ކުންފުންޏެއް ،ސެޓްފިކެޓަކީ  ބަޔާންކުރާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކުރާބަާޔން ކޮށްފައިާވކަން ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 .ހެއްކެކެވެ  ސާބިުތޮކށްދޭ ކަންކަން އަންނަނިވި

 ޤާނޫނުަގއި މި ގުޭޅގޮތުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ކުންފުނި (1)   
 ؛ފުިރހަމަކޮށްފައިވާކަން  ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ކުންފުނި ގޮތުގެމަތިން އެްއގޮތްވާ  ޤާނޫނާ މި (2)   
 އަދި ؛ކަން  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ

 ސެޓްފިކެްޓގައި  ،ރަޖިސްޓަރީކުރެިވފައިވަނީ ކުންފުނި (3)   
 ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ތާރީޚު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކުންފުނި
 .ކަން ތާރީޚުގައި

 ތައް ކަންތައް އަންނަނިވި ފެށިގެން ތާރީޚުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  ކުންފުންޏެއް    ނަތީޖާ ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ
 .ބެެލވޭނެެއވެ ކަމުގައި ފުރިހަމަވީ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ކަމުގައި  ނަން ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ބަރުންނާ މެން އެކުންފުީނގެ ،ނަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ސެޓްފިކެޓުަގއި

 އްުކންފުންޏެ އެ ގޮުތގައި ޝަޚްޞެއްގެ ޤާނޫނީ އުފެދިފަިއވާ ވަކިން
 ؛ދިޔުން  ވެގެން

 ބާރާއި  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ފުންޏަށް ކުން ޤާބިލުކަން އުފުލުގެ ިޒންމާ އަދާކުރުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ؛ލިބުން
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 ނެނުވާ ޚިލާފު މާއްދާތަކާ ހިމެނޭ ގައި ބާބު ވަނަ 13 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ؛ންވުންލިބިގެ  ކުންފުންޏަށް ޙައްޤު ދެމިގެންދިޔުމުގެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ

 މުގެލިިބގަތު ަދުއވާ ދަޢުވާކުރުމާއި ނަމުަގއި  އަިމއްލަ ކުންފުނީގެ )ރ(  
 ؛ލިބިގެންދިއުން  ޙައިސިްއޔަތު

 ދާ މު ނުއުުފލޭ މުދަލާއި އުފުލޭ ،ގޮތުގެމަިތން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު )ބ(  
 ؛ލިބިގެންވުން ކުންފުންޏަށް ބާރު ލިބިގަތުމުގެ

 ގައި ފަާރތްކަމު ވެރި މުދަލުގެ އާއި އާމްދަނީ އެންމެހައި ކުންފުނީގެ )ޅ(  
 އަދި  ؛ިދުޔން ކަނަޑއެޅިގެން އެކުންފުނި

 ުކންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ )ކ(  
 ބިގެންލި  ޙައްޤު ބަިއވެިރވުމުގެ ފައިދާގައި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނަށް

 .ދިޔުން

  ބަދަލުކުރުން  ބާވަތަށް އަނެއް  ބާވަތުން  އެއް  ކުންފުނި 

 ބާވަތް ކުންފުނީގެ
 އަލުން ބަދަލުކުރުމުން

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 އަނެއް  ބާވަތުން ެއއް ،ކުންފުންޏެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  
 ގޮތުގެ  ރާބަޔާންކު މާއްދާތަުކަގއި  ހިމެނޭ ބާބުގައި މި ،ބަދަލުކުެރވޭނީ  ބާވަތައް
 ފުނިން ކުން ބަދަލުކުރުމަށް ބާވަތަށް އަނެއް ބާވަތުން އެއް ކުންފުނި ،މަތިން

 ންފުނި ކު ،ހުށަހަޅައި ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުނި ،ނިންމައި
 .ރުމުންނެވެރަޖިސްޓަރީކު ކުންފުނި އެ ބަދަލުކޮށް ާބވަތަށް އަނެއް ާބވަތުން އެއް
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 ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް
 ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް

  ބަދަލުކުރުން

 ގޮތުަގއި  ކުންފުންޏެއްގެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް )ހ(  
 ންގެ މެންބަރު ކުންފުނީގެ ގެނައުމަށް ބަދަލު އެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ

 އެ  ގޮުތގައި ކުންފުންޏެއްގެ ޕަބްލިކް ،ފާސްކޮށް ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ
 މި  ،ފަހުހުށަހެޅުމަށް  ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް

 ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް އެ ގޮުތގެަމތިން އެްއގޮތްވާ  ޤާނޫނާ
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ ގޮުތަގއި ކުންފުންޏެއްގެ

 ޕަބްލިކް ،ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް )ށ(  
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ިލޔެިކޔުންތައް އަންނަނިވި ،ހުށަހަޅާއިރު

 ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް (1)   
   ؛ޤަރާރު ޚާއްސަ ފާސްކުރި ކުންފުނިން އެ ،ބަދަލުކުރުމަށް

 ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް (2)   
 ގެ ޤާނޫނު މި ،ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ ،ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 ލުތައް ބަދަ ގެންނަންޖެހޭ ަމތިން ގޮުތގެ ެއއްގޮްތވާ މާއްދާތަކާ
 ފާސްކޮށްފައިވާ މެންބަރުން ކުންފުނީގެ ،ގެނައުމަށްފަހު

  ؛ދުސްތޫރު

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ަވނަ 228 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ؛ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް

 ޕަބްލިކް ،ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް )ނ(  
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
 ކަންކަން  އަންނަނިވި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި  މި ،ހުށަހަޅާއިރު

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
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 ވަނަ  146 ޤާނޫނުގެ މި ،ސެކްރެޓަރީެއއް  ކުންފުނީގެ (1)   
 ރެޖިސްޓްރާރގެ ،މަތިން ގޮުތގެ  ެއއްގޮްތވާ މާއްދާއާ

 އަދި ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވުން ދަފްތަރުގައި

 ފީ  ރަޖިސްޓަރީ ބަޔާންކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 .ދެއްކުން

 ޕްރައިވެޓް  ،ގޮތުގެމަތިން  ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ޕަބްލިކް ،ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް

 ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
 ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ،ހުށަހެޅުމުން

 ޅުމުގައި ހުށަހެ އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
 ގެ ކުންފުންޏެއް ބްލިކްޕަ ުކންފުންޏެއް އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 ކެޓެއްސެްޓފި ރަޖިސްޓަރީ ުކންފުންޏަކަށް އެ ،ރަޖިސްޓަީރކޮށް ގޮތުަގއި
 މި ،އިސެޓްފިކެުޓގަ  ދޫކުރާ މިގޮތުން. ދޫކުރަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ

 ަކންކަމުގެ  ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އަންނަިނވި ،އިތުރުން

 ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްަރިއެވޓް ،ސެޓްފިކެަޓކީ އެ (1)   
 ގެ ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ،ބަދަލުކުރުމުން  ކުންފުންޏަކަށް

 ؛ުކންފުންޏެއްކަން ރަޖިސްޓަރީކުެރވުނު ގޮތުަގއި

 ؛ރީޚް ތާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ގޮުތގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް (2)   

 ޤާނޫނުގެ މި ،ސަބަބުން ބަދަލުކުރުުމގެ ބާވަތް ކުންފުނީގެ (3)   
 ން ނަ ކުންފުނީގެ މަތިން ޮގތުގެ ެއއްގޮްތވާ މާއްދާއާ ވަނަ 68

 ؛ނަން ކުންފުނީގެ ،ބަދަލުވެފައިވާނަމަ
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 ނުވަތަ ކުންފުނި  ސަރުކާރުގެ
 ،ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް

 ކުންފުންޏަކަށް ޕަބްލިކް
  ބަދަލުކުރުން

 ުރކާރުގެ ސަ ،ިހނދަކު ނުވާހާ ކަނަޑއަޅާަފއި ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނަކުން އެހެން  
 ޏަކަށްކުންފުން ޕަބްިލކް ،ކުންފުންޏެއް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް

 ންކުރާ ބަޔާ މާއްދާަގއި ވަނަ 27 ޤާނޫނުގެ މި ،ޢަމަލުކުރާނީ ބަދަލުކުރުމުގައި
 .ވެ އިޖުރާޢަތްތަކަށެ އުސޫލުތަާކއި

 ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް
 ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް

  ބަދަލުކުރުން

 ގޮތުަގއި  ކުންފުންޏެްއގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް )ހ(  
 ޚާއްސަ  ކުންފުނީގެ ގެނައުމަށް ބަދަލު އެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ

 އެ ގޮުތގައި  ކުންފުންޏެްއގެ ޕްަރއިވެޓް  ،ފާސްކޮށް ޤަރާރަކުން
 މި  ،ފަހުހުށަހެޅުމަށް  ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް

 ޕްރައިެވޓް  ކުންފުންޏެއް އެ ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮްތވާ ޤާނޫނާ
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ ގޮުތަގއި ކުންފުންޏެއްގެ

 ްޕރައިވެޓް  ،ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕްަރއިވެޓް  ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް )ށ(  
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ިލުޔންތައް އަންނަނިވި ،ހުށަހަޅާއިރު

 ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް (1)   
  ؛ޤަރާރު ޚާއްސަ ފާސްކުރި ކުންފުނިން އެ ،ބަދަލުކުރުމަށް

 ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް (2)   
 ގެ ޤާނޫނު މި ،ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ ،ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 ލުތައް ބަދަ ގެންނަންޖެހޭ ަމތިން ގޮުތގެ ެއއްގޮްތވާ މާއްދާތަކާ
 ފާސްކޮށްފައިވާ މެންބަރުން ކުންފުނީގެ ،ގެނައުމަށްފަހު

  ؛ދުސްތޫރު

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ަވނަ 228 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ؛ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
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 ްޕރައިވެޓް  ،ބަދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕްަރއިވެޓް  ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް )ނ(  
 ރެޖިސްޓްރާރއަށް ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށް ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
 ޓަރީރަިޖސް ބަޔާްނކުރާ ަގއި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ  މި ،ހުށަހަޅާއިރު

 .ދައްކަންވާނެެއވެ ފީ

 ފުންޏެއްކުން ޕަބްލިކް ،ގޮުތގެމަތިން ަގިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އްގެކުންުފންޏެ ޕްރަިއވެޓް ،ަބދަލުކޮށް ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް
 މި ،ހުށަހެޅުމުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ގޮތުަގއި
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް  ދަށުން ޤާނޫނުގެ
 ުހށަހެޅުމުގައި އެ ކަންކަން ަބޔާންކުރާ  ގައިޤާނޫނު

 އްގެކުންުފންޏެ ޕްރައިވެޓް ުކންފުންޏެއް އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ
 ކެޓެއްސެްޓފި ރަޖިސްޓަރީ ުކންފުންޏަކަށް އެ ،ރަޖިސްޓަީރކޮށް ގޮތުަގއި

 މި ،އިސެޓްފިކެުޓގަ  ދޫކުރާ މިގޮތުން. ދޫކުރަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ
 ަކންކަމުގެ  ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އަންނަިނވި ،އިތުރުން

 ޕްރަިއވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްިލކް  ،ސެޓްފިކެަޓކީ އެ (1)   

 ގެ ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިެވޓް ،ބަދަލުކުރުމުން ކުންފުންޏަކަށް
 ؛ުކންފުންޏެއްކަން ރަޖިސްޓަރީކުެރވުނު ގޮތުަގއި

 ރަޖިސްޓަރީކުެރވުނު  ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ ޕްރައިވެޓް (2)   
 ؛ތާރީޚް

 ޤާނޫނުގެ މި ،ސަބަބުން ބަދަލުކުރުުމގެ ބާވަތް ކުންފުނީގެ (3)   
 ން ނަ ކުންފުނީގެ މަތިން ޮގތުގެ ެއއްގޮްތވާ މާއްދާއާ ވަނަ 68

 ؛ނަން ކުންފުނީގެ ،ބަދަލުވެފައިވާނަމަ
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 ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ
 ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް

  ބަދަލުކުރުން

 ގޮތުަގއި ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރައިވެޓް  ،ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ  )ހ(  
 އެކުެލވިގެްނވާ  ރައުސްމާލު ެއކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ

 ތެްއގެ ގޮ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު ،ިހއްސާެއއް އެްއވެސް ތެެރއިން ހިއްސާގެ
 ގެޤާނޫނު މި އެކަން ،ބަދަލުކޮށް ފަރާތަކަށް ނޫން  ސަރުކާރު މަތިން
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 164

 ގެކުންުފންޏެއް ސަރުކާރުގެ ،ގޮުތގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މި  ،ގުޅިެގން ބަދަލުވުމާ މެންބަރަކަށް ނޫން ސަރުކާރު ،ހިއްސާ
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް  ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ކުންފުންޏެއްަގއި އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި
 އްގެކުންުފންޏެ ޕްރައިވެޓް ުކންފުންޏެއް އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 ކެޓެއްސެްޓފި ރަޖިސްޓަރީ ުކންފުންޏަކަށް އެ ،ރަޖިސްޓަީރކޮށް ގޮތުަގއި
 މި ،އިސެޓްފިކެުޓގަ  ދޫކުރާ މިގޮތުން. ދޫކުރަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ

 ަމޢުލޫމާތު  ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ކުންފުންޏެއް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް
 ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް

  ބަދަލުކުރުން

 ،ލުކޮށްބަދަ  ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް  ކުންފުންޏެއް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް )ހ(  

 ންފުނީގެއެކު  ،ރަޖިސްޓަީރކުރެވޭނީ  ގޮުތގައި ކުންފުންޏެއްގެ ޕްރައިވެޓް
 ،އެއް ހިްއސާ އެްއވެސް ތެރެއިން ހިްއސާގެ އެކުެލވިގެްނވާ ރައުސްމާލު

 ނޫން ކައުންިސލް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް މަތިން ގޮެތއްގެ  ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު
 164 ޤާނޫނުގެ މި އެކަން ،ބަދަލުކޮށް ފަރާތަކަށް އެްއވެސް އެހެން
 .ރަޖިސްަޓރީކުރުމުންނެވެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ
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 ންޏެއްގެ ކުންފު އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ،ގޮުތެގމަތިން ގަިއވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ވުމާބަދަލު މެންބަރަކަށް ނޫން ކަުއންސިލް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް  ،ހިއްސާ
 ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ގުިޅގެން

 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
 އިވެޓް ްޕރަ ކުންފުންޏެއް އެ ،ރިހަމަވެފަިއވާނަމަފު ކުންފުންޏެއްގައި
 ކުންފުންޏަކަށް އެ ،ަރޖިސްޓަރީކޮށް ގޮުތގައި ކުންފުންޏެއްގެ
 ންިމގޮތު. ދޫކުރަންވާނެެއވެ ރެިޖސްޓްރާރ ސެޓްފިކެޓެއް ރަޖިސްޓަރީ

 ގައި ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ މި ،ސެޓްފިކެޓުަގއި  ދޫކުރާ
 .ނަންވާނެެއވެހިމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ

 ބަދަލުވުމުން ބާވަތް ކުންފުނީގެ
  ނަތީޖާ ނުކުންނަ

 ންފުންޏެއްކު ގޮތުގެަމތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ބާބުގައި މި  
 ،އްަޤކަށްޙަ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ބަދަލުވުމަކުން ާބވަތަށް  އަނެއް ާބވަތުން އެއް

 ށްފަިއވާކޮ ނުވަތަ ކުރާ  ކުންފުންޏަކުން އެ ުނވަތަ ،އިލްިތޒާމްތަކަކަށް  ނުވަތަ
 ށްފައިވާ ކޮ ނުވަތަ ކުރެވޭ  މައްޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ އެ ނުވަތަ ،މުޢާމަލާތަކަށް
 .ނާންނާނެއެވެ ބަދަލެއް  އެްއވެސް ދަޢުވާއަކަށް

  ރީރަޖިސްޓަރީކުރުން  ކުންފުނި  ބޭރުގެ 

 ކުންފުނި ބޭރުގެ
  ލާޒިމްވުން ރީރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ،ނުވީމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި )ހ(  
 ވުމަކީހަރަކާތްެތރި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏަުކން އެްއވެސް ބޭރުގެ

 .މަނާކަމެކެވެ
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 މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ރުގެބޭ ،ފިޔަވައި ކުންފުނި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން ރަޖިސްޓަރީކުރާ
 ފޮރިން  ،ހަަރކާތްތެރިވާްނވާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުންފުންޏަކުން

 ްއގެގޮތެ ބަޔާންކުރާ ކަނޑަައޅައި ޤާނޫނުަގއި އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ
 ކުރާބަާޔން މާއްދާަގއި ވަނަ 34 ޤާނޫނުގެ މި ،ހޯދައި ދަހުއް މަތިން
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ރީރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ެއކުންފުނި މަތިން ގޮތުގެ

 ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހަޅައި
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށްފަހުއެވެ ދަފްތަރުގައި

 އެ  ،މާަނއިަގއި ގެ" ކުންފުނި ބޭރުގެ" ،ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ކަމާބެހޭ ޤައުމެްއގެ

 ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ެޗރިޓީ ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ ހިންގާ
 .ހިމެނޭނެއެވެ ޝަޚްސު ޤާނޫނު އެނޫންވެސް

 ކުންފުނި ބޭރުގެ
  ހުށަހެޅުން  ރީރަޖިސްޓަރީކުރަން

 ،ޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ުކންފުންޏެއް ބޭރުގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ފުރިހަމަކޮށް ލިެޔކިޔުން  އަންނަނިވި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 އިރާދާ ހަރަކާތްތެިރވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުންފުންޏަކުން އެ (1)   
 އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޮފރިން ،ވިޔަފާިރއަކަށް ނުވަތަ

 ؛ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 :މަޢުލޫމާތު އަންނަިނވި ކުންފުނީގެ ބޭރުގެ (2)   

 ،ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ،ނަން ކުންފުނީގެ )ހހ(    
 ހިންގާ  ިވޔަފާރި ެއޑްރެހާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ؛އެޑްރެސް 
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 ސް އެްއވެ އަދި ،މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ށށ(    
 ފަރާތްތަކުގެ  އެ ،ޝަޚްސެއްނަމަ ޤާނޫނީ މެންބަރަކީ

 ؛މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންގެ

 ދި އަ ،މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުްނގެ ހުރިހާ ކުންފުނީގެ )ނނ(    
 އެ ،ޝަޚްސެއްނަމަ ޤާނޫނީ ޑިެރކްޓަރަކީ އެްއވެސް

 ؛މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންގެ ފަރާތްތަކުގެ

 ؛މަޢުލޫމާތު ިހްއސާގެ ރައުސްމާލާއި ކުންފުނީގެ )ރރ(    

 .ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ )ބބ(    

 ންމަތި ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 35 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 އެޖެންޓްގެ  ހުންނަ ާރއްޖޭަގއި ކުންފުނީގެ ،ޢައްޔަނުކުރާ 
 ؛މަޢުލޫމާތު

 އަދި  ؛ެއޑްރެސް  ސަރވިސް ހުންނަ ރާއްޖޭަގއި ކުންފުނީގެ (4)   

 ެވސްއެނޫން ބަޔާްނކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 .މަޢުލޫމާތު

 ުކންފުންޏެއް  ބޭރުގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ،ޅުމުންހުށަހެ  ރެޖިސްޓްރާރަށް ރީރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި
 ހުށަހެުޅމުގައި  އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި މި

 އެ ،ރީރަޖިސްޓަރީކޮށް ުކންފުންޏެއް އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ
 ރެޖިސްޓްރާރ ސެޓްފިކެޓެއް ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުންޏަކަށް

 އަްނނަނިވި ،ސެޓްފިކެޓުަގއި  ދޫކުރާ މިގޮތުން. ދޫކުރަންވާނެެއވެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު
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 ،ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ،ނަން ކުންފުނީގެ (1)   
 ؛ޤައުމު  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ

 ފަިއވާ ރީރަޖިސްޓަރީކުރެވި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،ކުންފުންޏަކީ އެ (2)   
 ؛ތާރީޚް ީރރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ،ކުންފުންޏެއްކަމާއި  ބޭރުގެ

   އަދި ؛ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަރީ (3)   

 ވާ ދޫކުެރވިފައި  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި  ކުންފުނިން (4)   
 .  މުއްދަތު ހުްއދައިގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން

 އެޖެންޓެއް ކުންފުނީގެ  ބޭރުގެ
  ހުރުން

 މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 34 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ،ންކުންފުންޏަކު ބޭރުގެ ކޮންމެ ރީރަޖިސްޓަީރކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި
 ތުަގއި ގޮ އެޖެންޓެްއގެ އެކުންފުނީގެ  ޙަރަކާތްތެިރވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 .ހުންނަންވާނެެއވެ ޢައްޔަނުކޮށްފައި މީހަކު

 ޢައްޔަންކުރާ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ވާނެެއވެފުރިހަމަވާން  ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި ކިަބއިަގއި އެޖެންޓެްއގެ

 ؛ފަރުދަކަށްވުން ،ފުރިފައިވާ އަހަރު 18 ޢުމުރުން (1)   

( 2) ުނވަތަ( 1) ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި (2)   

 ކަށްފަރާތަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠެއް ބަޔާްނކުރާ ަގއި( 3) ނުވަތަ
 ؛ނުވުން

 ތެއް ފަރާ ދިރިުއޅޭ ަވޒަންވެިރވެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އާންމުކޮށް (3)   
 ؛ކަމުގަިއވުން
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 ކުންުފންޏެއްގެ ބޭރުގެ  ރީަރޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ކުރުމަށްޢައްޔަން  ކަމަށް އެޖެންޓް ،ފަރާތަކީ ޢައްޔަްނކުރާ އެޖެންޓަކަށް

 ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ،ކަމަށާއި ގަބޫލުވާ ރުހި އޭނާ
 ބަާޔންކޮށް ލިޔުމުން ކަމަށް ފަރާތެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް
 ތުަގއި ގޮ އެޖެންެޓއްގެ ކުންފުނީގެ ،މެނުވީ ހުށަހެޅުމުން ކުންފުންޏަށް

 .ުނވާނެެއވެ ހަމަޖައްަސއިގެން ފަރާތެއް އެްއވެސް

 ކުންުފންޏެއްގެ ބޭރުގެ  ރީަރޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ރ(  
 :ފަރާތަކީ ޢައްޔަްނކުރާ އެޖެންޓަކަށް

 މި ،ުނވާނަމަ ކަނޑައަޅާަފއި ގޮތަކަށް  އެނޫން ކުންފުނިން (1)   
 އެންމެހައި  ފޮނުވަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ނާނެބަލައިގަން ފަރާތުން ކުންުފނީގެ ނޯޓިސް ލިޔެކިޔުންތަާކއި
 ؛ފަރާތް

 ޖެހޭފުރިހަމަކުރަން ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ކުންފުނިން ބޭރުގެ (2)   
 ،ފުރިހަމަކުރުމުގައި  އިލްިތޒާމްތައް އެންމެހައި

 ދި އަ ؛ފަރާތް އޮތް ޒިންމާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ންޚިލާފުެވގެ ކުންފުނިން ާމއްާދއަކާ އެްއވެސް ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ެއއްވެސް  އަޅާ ުކންފުންޏަކަށް އެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 .ފަރާތެވެ ޒިްނމާވާނެ ފަރުދީގޮތުން ފިޔަވަަޅކަށް
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 ރެޖިސްޓްރާރަށް  މަޢުލޫމާތު
  ހުށަހެޅުން

 ކުްނފުނީގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 34 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 އެ  ،އަުތވެއްޖެަނމަ ބަދަލެއް  އެްއވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް އެްއވެސް
 އެކަމުގެ  ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގެންނަތާ ބަދަލެއް

 ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،މަޢުލޫމާތު
 .އަންގަންވާނެެއވެ ސްޓްރާރަށްރެޖި މަތިން

 ޓަށް ެއޖެން ކުންފުނީގެ ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 35 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
( ތެއްހަ) 7 އަންނަތާ ބަދަލެއް އެ ،އަުތވެއްޖެަނމަ ބަދަލެއް އެްއވެސް
 ދާ ހަ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،ަމޢުލޫމާތު ެއކަމުގެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 ރެޖިސްޓްރާރަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ  ގަާވއިދުަގއި
 .ނެެއވެއަންގަްނވާ

 އެ  މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މުއްދަތުަގއި ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ެއކުރަނީ ކުންފުނިން އެ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ގައި  ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި ފަރާތަކާމެދު އެ އަދި. ކުށެކެވެ 

 .ެއޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

 ށްފައިވާ ރީރަޖިސްޓަރީކޮ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި )ހ(    ބާޠިލްކުރުން  ރަޖިސްޓަރީރީ
 ކުންފުނިން  ބާޠިލްކުރުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ ބޭރުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުންފުނިން (1)   
 ؛ހުއްޓާލުން
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 އިންވެްސޓްމަންޓް ފޮރިން ދޫކޮށްފަިއވާ  ކުންފުންޏަށް އެ (2)   
 ؛ހަމަވުން މުއްދަތު ހުއްދަިއގެ ނުވަތަ ބާޠިލުވުން ހުއްދަ
 ނުވަތަ

 .ަކނޑައެޅުން ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް އެ (3)   

 ށްފައިވާ ރީރަޖިސްޓަރީކޮ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި )ށ(  
 ށް ރެޖިްސޓްރާރަ ބާޠިލްކުރުމަށް ރީރަޖިްސޓަރީ ކުންފުނީގެ  ބޭރުގެ

 .ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ

 ތެއްޙާލަ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ަބޔާންުކރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (1)   
 ގެ ކުންފުނީ އެ ތެރޭގައި ދުަވހުގެ( ހަތެއް) 7 މެދުވެރިވާތާ
 އިހުށަހަޅާފަ ރެޖިސްޓްރާރަށް ބާޠިލުކުރުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީ

 ނުވަތަ  ؛ނުވުން

 މި  ،ކަމަށް ކުންފުންޏެއް ޙަރަކާތްތެިރނުވާ ،ކުންފުންޏަކީ  އެ (2)   
 މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 209 ޤާނޫނުގެ

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ  އަހަރު( އެއް) 1 ،ކަނޑައަަޅއި 
 އްގެ އެކުންފުންޏެ ދަފްތަރުގައި ކުންފުީނގެ ނުވާ ހަރަކާތްތެރި

 .އޮތުން ނަން

 ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި )ނ(  
 ރީރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ ޭބރުގެ ރީރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ދެއްަގއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،އުޞޫލުަތއް ބާޠިލްކުރުމާގުޅޭ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ
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 ވަނަ ބާބު  4
 ކުންފުނީގެ ދުސްތޫރު 

 އެ  ،ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަުކގައި  ހިމެނޭ ބާބުގައި މި ،ދުސްތޫރަކީ ކުންފުނީގެ    ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ
 .ަގވާއިެދވެ ހިންގާ ަގާވިއދާއި ައސާސީ ކުންފުންޏެއްގެ

 .އެވެއޮންނަންާވނެ ގަާވއިދެއް އަސާސީ ކުންފުންޏެއްގަިއވެސް ކޮންމެ )ހ(    ގަވާއިދު އަސާސީ

 ކާރުގެ ަސރު ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ައސާސީ ،ޤަރާރުަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް
 ޢުލޫމާތު މަ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް  ގަާވއިދުަގއި
 ،އިގަނެ ބަލަ  ގޮުތގައި ގަާވއިުދގެ ައސާސީ ކުންފުނީގެ އެއީ ،ހިމެނޭނަމަ

 .ޫނނެވެ ލާޒިމެއް އޮތުން ގަާވއިދެއް ައސާސީ ވަކިން ކުންފުނީގައި

 ގަވާއިދުގައި އަސާސީ
  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭ

 މަޢުލޫމާތު އަންނަިނވި ގަާވއިދުަގއި ައސާސީ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ؛ނަން ކުންފުނީގެ (1)   

 ؛ެއޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނި (2)   

 ހިއްސާގެ  ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު ކުންފުނި (3)   
 ކި އެ ،އަދަދާއި  ހިއްާސގެ ،ގޮާތއި އެކުލެިވގެްނވާ ރައުސްމާލު
 ؛މަޢުލޫމާތު އެ ،ހިމެނޭނަމަ ިހއްސާ ގިންތިތަކުގެ
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 މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު ކުންފުނި (4)   
 ،ތާއިމަޢުލޫމާ މެންބަރުންގެ އެކަަށއަޅާފަިއވާ ހިއްސާ ގޮތުަގއި
 ކޮންމެ ނުވަތަ އެކަށައަޅާފަިއވާ މެންބަރަކަށް ކޮންމެ

 ޢަދަދާއި  ހިއްާސގެ ެއއްބަްސވެފަިއވާ ނަގަން މެންބަރަކު
 ؛ނިޞްބަތް

 ؛މިންވަރު ޒިންމާވާންޖެހޭ ދަރަންޏަށް  މެންބަރުން (5)   

 ކޮންމެ  ،އިތުރުން ކަންކަމުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ންކަން ކަ  އަންނަނިވި ަގވާއިުދަގއި ައާސސީ ކުންފުންޏެްއގެ ޕްރައިވެޓް 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި ،ަގވާއިަދކީ ހިންގާ އެކުންފުނީގެ (1)   
 އެކުަލވާލާފަިއވާ  ެރޖިސްޓްރާރ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ
 މާއްދާގެ  ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި ގަވާއިުދކަމަށް ހިންގާ ނަމޫނާ

 ؛ެއކަން ،ކަނޑައަޅާަފިއވާނަމަ ެއކުންފުނިން ދަށުން ގެ( ށ)

 އް ކަންތައްަތކެ ވަކި  ގޮތުަގއި މަޤުޞަދުތަުކގެ ކުންފުނީގެ (2)   
 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނުގެ މި ކަނޑައެޅުމަށް

 ؛އްމަޤުސަދުތަ ކުންފުނީގެ ،އިޚްތިޔާރުކޮށްފަިއވާނަމަ ދަށުން

 ކޮންމެ  ،އިތުރުން ކަންކަމުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކަންކަން އަންނަނިވި ަގވާއިުދގައި އަާސސީ ކުންފުންޏެއްގެ ޕަބްލިކް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ؛އް ާބވަތްތަ ސެކިއުރިީޓޒްގެ ޤަޞްދުކުރާ ދޫކުރަން ކުންފުނިން (1)   

 ؛ގޮތް ބަލަހައްޓާނެ ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (2)   
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 ؛މަޤްޞަދުތައް ކުންފުނީގެ (3)   

 އާބެހޭ ސެކިއުރިޓީޒް މާލީ ގަވާިއދާއި ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 އެހެނިހެން  ކަނަޑއަޅާ އިދާާރއިން ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު

 އަދި ؛މަޢުލޫމާތު

 ސަބްސްކްަރއިބްކުެރވޭ ސެިކުއރިޓީޒް ފަރާތްތަކަށް ބޭރުގެ (5)   
 .ނޫންތޯ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްތޯ

 މަޤުަޞދުތަކުގެ ކުންފުނީގެ އެ ގަާވއިުދގައި އަސާސީ ކުންފުނީގެ )ހ(    މަޤުޞަދުތައް ކުންފުނީގެ
 ވަކި ުނަވތަ ،ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި ކަންތައްަތކެއް ަވކި ގޮތުަގއި

 ކުންފުނީގެ ،ހިނދަކު ނުވާހާ މަނާކޮށްފައި މަޤުޞަދުތަކެއް
 މަށްކުރު ކަމެއް ކޮންމެ މަނާނުކުރާ ޤާޫނނު ގޮތުަގއި މަޤުޞަދުތަކުގެ

 .ގެންެވއެވެލިބި ހުއްދަ

 ފުނީގެ ުކން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ސީ އަސާ ކުންފުނީގެ ކަންތައްތަެކއް ވަކި  ގޮތުަގއި މަޤުޞަދުތަކުގެ

 ކޮންމެ  އިޚްތިޔާރު  ބަޔާންކުރުމުގެ ކަނަޑއަޅައި  ގަާވއިދުަގއި
 .ލިބިގެްނެވއެވެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް

 އަސާސީ  އެކުންފުީނގެ  ގޮުތގައި މަޤުޞަދުތަކުގެ  ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ފުނީގެކުން  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ ކަންތައްތަެކއް ަވކި ގަާވއިދުަގއި
 މާއްދާަގއި ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަދަލުކުރެވޭނީ މަޤުސަދުތައް
 .މަތިންނެވެ ގޮުތގެ ެއއްގޮްތވާ އިޖުރާޢަތާ ބަޔާންކުރާ
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 ކާރުގެ ަސރު ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ގެމަޤުަސދުތަކު ކުންފުނިތަކުގެ  އޮޯތރިޓީ ލޯކަލް ،ކުންފުނިތަކާއި

 ގައި ގަާވިއދު ައސާސީ ކުންފުނީގެ  އެ ،ކަންތައްަތކެއް  ވަކި  ގޮތުަގއި
 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ކަނޑައަަޅއި

 ން ފޮރި ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ރިން ފޮ ،ގޮުތަގއި މަޤުސަދުތަކުގެ ކުންފުނިތަުކގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

 ކުންފުްނޏަކަށް  އެ  ދަށުން ޤާނޫުނގެ އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ
 ގެުކންފުނީ އެ ،ޙަރަކާތްތައް  މަސައްކަތްަތކާއި ހުއްދަކޮށްފަިއވާ

 .ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ ގަާވއިދުަގއި އަސާސީ

 ބަދަލު ގަވާއިދަށް އަސާސީ
  ގެނައުން

 ،ނދަކުހި ނުވާހާ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑަައޅައި  ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި  
 ކުންފުީނގެ  ،ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް އެއްެވސް ަގާވއިދަށް އަސާސީ ކުންފުނީގެ

 ށްގެނައުމަ ަބދަލެއް ަގވާއިދަށް އަސާސީ ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ
 .މަތިންނެވެ ގޮެތއްގެ ހުއްދަކުރާ

 ޏެއްގަިއވެސްުކންފުން ކޮންމެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ޚިލާފުނުާވނެ މާއްދާތަކާ ބާބުގެ މި    ގަވާއިދު ހިންގާ
 .އޮންނަންވާެނއެވެ ގަާވއިދެއް ހިންގާ

 ގަވާއިދުގައި ހިންގާ
  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭ

 ޕްރައިވެޓް  ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރައިވެޓް ކޮންމެ އެހެން ،ފިޔަވައި  ކުންފުނި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ މަުޢލޫމާތު އަންނަނިވި ،ގަާވއިދުަގއި 

 ،ހިމެނޭގޮތުން ބޮންޑު އަދި  ހިއްސާ ކުންފުނީގެ (1)   
 ކުންފުނިން އެ ،ސެިކުއރިޓީޒް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ؛ނުވިއްކޭނެކަން  އާންމުންނަށް
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 އަްށވުރެ( ސަތޭކަ) 100 ޢަަދދު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (2)   
 ؛ނުވާނެކަން  އިތުރުެވގެން

 ،ގޮތާއި  ބާްއވާނެ ަބްއދަލުވުން މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (3)   
 ،ގޮތާއި ދޭންޖެހޭނެ މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް ބައްދަލުވުމުގެ

 ނިންމުންތައް  ،ގޮތާއި ވޯުޓލާނެ ބައްދަލުވުމުންތަުކގެ އެ
 ؛ގޮތް ފާްސކުރާނެ ޤަރާރު ،ގޮތާއި ނިންމާނެ

 ،ގޮތާއި  އެކުެލިވގެންވާ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ (4)   
 ކުރާނެވަކި  ،އިންތިޚާބުކޮށް ުނަވތަ ޢަްއޔަނުކޮށް ޑިރެކްޓަރުން

 ؛ގޮތް ބާްއވާނެ ބައްދަުލވުން ޑިރެްކޓަރުންގެ ،ގޮތާއި 

 ާކއި މަސްއޫިލއްޔަތުތަ ބާރުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ (5)   
 ؛ޒިންމާތައް

 ؛ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ބެހުމުގައި ފައިދާ ކުންފުނީގެ (6)   

 ޓާނެބަލަަހއް ރިކޯޑުތައް މާލީ ހިސާބުތަކާއި  މާލީ ކުންފުނީގެ (7)   
 ؛ގޮތް

 ވަކިކުރާނެ  ،ގޮތާއި ޢައްޔަުނކުރާނެ އޮޑިޓަރު ކުންފުނީގެ (8)   

 މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާއި  ބާރުަތކާއި ޮއޑިޓަރުގެ ،ގޮތާއި 
 ؛ޒިންމާތައް

 އަދި  ؛ގޮތް އުވާެލވޭނެ ކުންފުނި (9)   

 ެވސްއެނޫން ބަޔާްނކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (10)   
 .މަޢުލޫމާތު
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 ންމެކޮ ،އިތުރުން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކަންަކން އަންނަނިވި ،ަގވާއިުދގައި  ހިްނގާ  ކުންފުންޏެއްގެ ޕަބްލިކް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 އެހެނިހެން  ނުވަތަ ބޮންޑު ،ޑިބެންޗަރ ،ހިއްސާ ކުންފުނީގެ (1)   
 ގައި ދަފްތަރުކުރުމު ދޫކުރުމާއި މެންބަރުންނަށް ސެކިއުރީޓޒް
 ؛ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ ކުރުމުގައި

 އެހެނިހެން  ނުވަތަ ބޮންޑު ،ޑިބެންޗަރ ،ހިއްސާ ކުންފުނީގެ (2)   
 ލިބިދޭ  މެންބަރުންނަށް ގޮުތން ގުޅޭ ސެކިއުރީޓޒްއާ

 ؛ޙައްޤުތައް 

 ރާނެޢަމަލުކު ވަކިކުރުމުަގއި އަްއޔަންކުރުމާއި  ޑިރެކްޓަރުން (3)   
 ؛ގޮތް

 ؛ބާރުތައް  ޒިންމާތަކާއި ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ (4)   

 ބެހުމުގައި ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑު  ލިބޭ ކުންފުންޏަށް (5)   
 ؛ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ

 ކުރުުމގައި  ރެޯކޑު ބަދަލުގެނެސް ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ (6)   

 ؛އިޖުރާޢަތު ޢަމަލުކުރާނެ

 ؛ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ ބޭއްުވމުގައި ޖަލްސާތައް މެންބަރުންގެ (7)   

 އެންގުމުަގއި ކުންފުނިން ެދއްކުމަށް  އަގު ހިއްސާގެ (8)   
 ؛ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ
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 އަދި ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި ނޯޓިސް ކުންފުންޏަށް (9)   
 ނެޢަމަލުކުރާ ދިނުމުގައި ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް  ކުންފުނިން

 ؛ގޮތް

 ނޯޓިސް  ،މަސައްކަތްކޮށް ރައްދުކުރަން ނޯޓިސް ކުންފުނިން (10)   
 މެދު  މެންބަރުންނާއި ޤަބޫުލކުރެވޭ ރައްދުނުވާކަމަށް

 ؛ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ

 ބަދަލު ގަވާއިދަށް  ހިންގާ
  ގެނައުން

 މި ،ނދަކުހި ނުވާހާ ބަޔާްނކޮށްފައި ކަނޑައަަޅއި ގޮަތކަށް  އެހެން ޤާނޫނުގައި މި  
 ެއއްެވސް ަގވާއިދަށް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ
 ގަވާއިދަށް  ހިންގާ ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް
 .މަތިންނެވެ ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ގެނައުމަށް ބަދަލެއް

 ނަމޫނާ ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް
 އެކުލަވާލުން  ގަވާއިދު ހިންގާ

 ދެއް ަގާވއި ހިންގާ ނަމޫނާ ގަާވއިދުގެ  ހިންގާ ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް )ހ(  
 ަގއިގަވާިއދެއް ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ،އެކުލަވާަލއި ރެޖިސްޓްރާރ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ނުވަތަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު  ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިވެޓް  )ށ(  
 ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ  އެ ،ނަމަވެސް ފަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

 މަށްަގވާިއދުކަ ހިންގާ ނަމޫނާ ބަާޔންކުރާ ާމއްދާަގއި މި ގަާވއިދަކީ
 .އިޚްތިޔާރުކުެރވިދާނެެއވެ ކަނަޑއަޅައި އެކުންފުންޏަކުން

 ކުްނފުނިން  ކަނޑައެޅުެމއް ަބޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 :ކަނޑައެޅޭނީ
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 ހިންގާ  ކުންފުނީގެ އެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު ކުންފުނި (1)   
 ހިންގާ  ނަމޫނާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި މި ގަާވއިދަކީ

 ލިޔެ  ގަާވއިދުަގއި އަސާސީ ކުންފުނީގެ ގަާވއިދުކަމަށް
 ނުވަތަ  ؛ކަނޑައެޅުމުން 

 އެ  ،ަވގުެތއްަގއި އެްއވެސް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ކުންފުނި (2)   
 ބަޔާްނކުރާ މާއްދާަގއި މި ަގވާއިަދކީ  ހިންގާ ކުންފުނީގެ

 މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ ަގވާއިދުކަމަށް  ހިންގާ ނަމޫނާ
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ،ކަނޑައަަޅއި ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 ގަވާއިދު ހިންގާ ނަމޫނާ
  ހިންގުން މައްޗަށް ކުންފުނީގެ

 ކަނޑައެޅުމެއް  ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 މި ،ހިނގާނީ  މައްޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 ހަދާ  ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ
 .ވެ ާމއްދާތަކެ  ގަާވއިދުގެ ހިންގާ ނަމޫނާ ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދުަގއި

 ހެން ެއހެނި ފިޔަަވއި ކުންފުނިތައް ަބޔާްނކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގޮްތވާ ެއއް މާއްދާތަކާ ޤާނޫނުގެ މި ،ހިނާގނީ މަްއޗަށް ކުންފުނިތަކުގެ

 .ާވއިދެވެގަ ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،އެކުލަވާލާަފއިވާ  މަތިން ގޮތުގެ
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 ކަނޑައެޅުމެއް  ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 އެ  ،ވަގުެތްއގަިއެވސް ކޮންމެ ،ކުންފުންޏަކުން ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 ނީގެކުްނފު އެ ،ދޫކޮށްލައި އިޚްިތާޔރުކުރުން ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި
 ކުންފުންޏަށް އެކުަލވާލުމަށް ަގާވއިދެއް ހިންގާ އަމިއްލަ

 46 ޤާނޫނުގެ މި ،ނިންމޭނީ ގޮތަށް މި  ކުންފުނިން. ނިންމިދާނެއެވެ
 ،ވާލައި އު  ކުންފުނިން ކަނަޑއެޅުން ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ

 ފުނީގެކުން އެކުަލވާލުމަށް ގަާވއިދެއް ހިންގާ  އަމިއްލަ އެކުންފުނީގެ
 ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ މި ،ނިންމައި ޤަރާރަުކން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ

 ،ހަދައި ގަާވއިދު ހިންގާ ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮުތގެ ވާެއއްގޮތް  މާއްދާއާ
 ދަފުތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ހުށަހަޅައި ރެޖިސްޓްރާރަށް އެކަން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީަޚކުން އެ ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން

 ގަވާއިދަށް ހިންގާ ނަމޫނާ
  ގެނައުން ބަދަލު

 އިދަށް ަގވާ ހިންގާ ނަމޫނާ ބަޔާންކުރާ  މާއްާދަގއި ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި ،ގެެނވޭނީ ބަދަލެއް އެްއވެސް

 މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނުވާނެ ޚިލާފު މާއްދާއާ މި ،ގަާވއިދު ބަޔާންކުރާ ގައި
 ެގޒެޓުަގއި ސަރުކާުރގެ ދިވެހި ،އިޞްލާޙުކޮށް  ރެޖިސްޓްރާރ

 .ޢުކުރުމުންނެވެޝާއި

 46 ޤާނޫނުގެ މި ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެްއވެސް  ގެންނަ ަގވާއިދަށް ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ

 ދިވެހި އިޞްލާޙުކޮށް  ގަާވއިދު އެ ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙަކަށް
 ވާހަމަ ުދވަސް ( ުނވަދިހަ) 90 ޝާއިުޢކުރާތާ ެގޒެުޓގައި  ސަރުކާރުގެ 

 .ފެށިގެންނެވެ ޚުންތާރީ
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 ނާނަމޫ މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ގެޤާނޫނު މި ،ހިނދު ގެނެވޭ ބަދަލެއް އެްއވެސް ގަާވއިދަށް ހިންގާ
 ވާ ކަނަޑައޅާފައި ކަނޑައެޅުމެއް ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 46

 އިވާއިޞްލާޙުކުެރިވފަ ގެނެސް ބަދަލު އެ ،ކުންފުންޏަކުން އެްއވެސް
 ހިންގުމަށް މައްޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ އެ  ގަވާއިދު ހިންގާ ނަމޫނާ

 ބަޔާންކުރާ  ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި ،ނޭދޭނަމަ
 އިެދއްަގވާ ހިންގާ އަމިއްލަ ކުންފުނީގެ އެ ޢަމަލުކޮށް މަތިން ގޮތުގެ
 ތެރޭގައި ުމއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރާ ގައި ( ށ) މާއްާދގެ މި ،ހަދައި

 .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ

 އެ ޢަމަލުކޮށް މަތިން ގޮުތގެ ެއްއގޮތްވާ އާ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ފައި ރަޖިސްޓަީރކޮށް ހަދައި ގަާވއިދެއް ހިންގާ އަމިއްލަ ކުންފުނީގެ
 އެ ންހަމަުވމު ުމއްދަތު ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި ،ނުވާނަމަ

 އިުދގެ ގަވާ ހިންގާ ނަމޫނާ އިްޞލާޙުކުރެވުނު ،މައްޗަށް  ކުންފުންޏެއްގެ
 .ހިނގާނެެއވެ މާއްދާތައް

 އްދާމާ އެ  ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 މި  ،ަވގުތެްއަގއިެވސް ކޮންމެ ،ކުންފުންޏަކުން ެއއްެވސް ނިސްބަތްވާ
 ފުރިހަމަ  ޢަމަލުކުރުމުގެ އަށް( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ
 .ލިބިގެްނވެެއވެ އިޚްތިޔާރު

 ކުންފުނީގެ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް
 ގަވާއިދު ހިންގާ ނަމޫނާ

  އެކުލަވާލުން

 ލޯކަލް  ،އްގަވާއިދެ  ހިންގާ  ނަމޫނާ ގަާވއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް  
 ޤާނޫނުގެ މި ،އެކުލަާވލައި ރެޖިސްޓްރާރ މަޝްަވރާއާެއކު އޮތޯރިީޓގެ ގަވަރމަންޓް

 އަދި 47 ،46 ޤާނޫުނގެ މި. ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށުން
 ގުޭޅގޮތުން ގަާވއިދާ ހިންގާ ނަމޫނާ ކުންފުީނގެ ޕްަރިއވެޓް ާމއްދާތަކުަގއި ވަނަ 48

 ާވއިދާުގޅޭ ގަ ހިންގާ ނަމޫނާ  ކުންފުނީގެ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ،އުޞޫލުތައް  ބަޔާންކުރާ
 .ހިނގާނެެއވެ ކަންކަމުަގއި
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 ގެންނަ ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލު

  ހުށަހެޅުން

 ސް ެއއްވެ ަގވާއިދަށް ހިންގާ ނުވަތަ ަގވާއިދަށް  އަސާސީ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ހުގެދުވަ( ތިރީސް) 30 ގެންނަތާ ބަަދލެއް އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބަދަލެއް
 އަދި. އަންގަްނވާނެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އެކަން ތެރޭގައި

 ނޫނުގެޤާ މި ،ގަާވއިދު ހިންގާ ނުވަތަ ަގވާިއދު އަސާސީ ބަދަލުގެނެވުނު
 ްޓރާރގެ ރަޖިސް ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން

 .ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށް ދަފުތަރުގައި

 ނަނިވިއަން ،ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ލިޔެކިޔުން މަޢުލޫމާތާއި

 ަގާވއިދު ހިންގާ  ނުވަތަ ގަާވއިދު  ައސާސީ ކުންފުނީގެ (1)   
 ވޭ އެކުލެ ނިންމުން މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ބަދަލުކުރުމަށް

   ؛ޤަރާރު ޚާއްސަ

 ؛ަގވާއިދު  ހިންގާ ނުވަތަ ަގވާިއދު އަާސސީ ބަދަލުގެނެވުނު (2)   

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ަވނަ 228 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ؛ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް

 ؛ފީ ބަޔާންކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި (4)   

 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 ސީައސާ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ފުރިހަމަވެފައިާވނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 ނުގެޤާނޫ މި ،ބަދަލު ގެނެވުނު ގަާވއިދަށް ހިންގާ ނުވަތަ ގަާވއިދަށް

 ،ރަޖިްސޓަރީކޮށް ދަފުތަރުގައި ބަާޔންކުރާ ާމއްދާަގއި ނަވަ 231
 .އަންގަްނާވނެއެވެ ކުންފުންޏަށް އެކަން
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 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ
 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ

 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 އަދި . ކުށެެކވެ އެކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ލު ޢަމަ  މުއްދަތުަގއި  އެ ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ގެުކންފުނީ ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެަކމުގެ ހަމައެކަނި ،ނުކުރުމަކީ
 ބަދަލު ގެނެވުނު  ަގވާއިދަށް ހިންގާ ނުވަތަ ގަާވއިދަށް އަސާސީ

 ންފުނީގެކު  ،މާއްދާތަކާއި ޤާނޫނުގެ މި އަދި . ނޫނެވެ ކަމެއް ބާޠިލުވާނެ
 ގެނެސްފައިވާ  މަތިން ގޮތުގެ އެްއގޮްތވާ  ގަާވއިދާ ހިންގާ

 .ދެމިއޮންނާނެއެވެ ަޞއްަޙކަން ޭއގެ ،ބަދަލަކަށްވާނަމަ
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 ބަދަލު ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ
  ހުށަހެޅުން  ކޯޓަށް ގެނައުމަށް

 ގެކުންފުނީ ޤާނޫނާއި މި ގެނައުމަށް ބަދަލު ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ވެން ގެނެ ބަދަލެއް  ތެރެއިން ުއޞޫލުތަކުގެ ބަޔާްނކުރާ ދުސްތޫރުގައި

 ،އެދި ގެނައުމަށް ބަދަލެއް ދުސްދޫރަށް ކުންފުނީގެ ،ނެތްނަމަ
 ކޯޓަށް ،ޑިެރކްޓަރަކަށް  ނުވަތަ މެންބަރަކަށް  ކުންފުނީގެ

 ނީގެކުްނފު ،ހުށަހެޅުމެއްގައި  ހުށަހަޅާ މިގޮތުން .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 ށް ގޮތަކަ ފެންނަ ކޯޓަށް ،އަމުރެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލު ދުސްތޫރަށް

 .   ނެރެވިދާނެއެވެ ،މަތިން ޝަރުޠުތަކެއްގެ  ފެންނަ ނުވަތަ

 ރޭނެ ކޯުޓން ހުށަހެޅުމެއްގައި ހުށަހަޅާ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ،ެތރޭގައި  ުދވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ނެރޭތާ  އަމުރެއް އެ ،އަމުރެއް
 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޯޓަށް

 ދުސްތޫރުގެ ކުންފުނީގެ
 ޢަމަލުކުރުން މައްޗަށް

  ލާޒިމުވުން

 ކަށްމާްއދާތަ ަގވާއިުދގަިއވާ ހިންގާ ގަާވއިާދއި އަސާސީ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ބަރުންގެމެން  ކުންފުނީގެ ،މަްއޗަށާއި  ކުންފުންޏެްއގެ އެ ޢަމަލުކުރުމަކީ

 ކުގެފަާރތްތަ އެ ،މަްއޗަށް ޑިެރްކޓަރުންގެ ކުންފުީނގެ ،މައްޗަށާއި 
. ކަމެކެވެ ލާޒިމުެވގެްނވާ ،ފަދައިން އެއްބަްސުވމެއް ެވވިފަިއވާ މެދުގައި
 ން ދަށު ަގާވއިދުގެ ހިންގާ ގަާވއިދާއި އަާސސީ ،ޚާއްަސކޮށް ވަކިން

 ކު ެމންބަރަ އެ ،ފައިސާއަކީ  ދައްކަންޖެހޭ މެންބަރަކު ށްކުންފުންޏަ
 .ދަރަންޏެކެވެ އަދާކުރަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް

 އެ ،ކުރަންާވނީ ކަންކަން އެންމެހައި ހިންގުމުގެ ކުންފުނި )ށ(  
 ދާތަކާ ާމއް ަގވާއިުދގަިއވާ ހިންގާ ަގވާިއދާއި އަސާސީ ކުންފުންޏެއްގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ

 ،ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ
  ލިބުން މެންބަރުންނަށް

 ކޮޕީއެއް  ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ނުވަތަ ގަާވއިދު  ައސާސީ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ށް ކުްނފުންޏަ ލިޔުމުން ،ވަުގތެއްަގއިެވސް ކޮންމެ ،އެދި ހޯދުމަށް

 .ވެެއވެލިބިގެން މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ކުންފުނީގެ  ،ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ
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 ،ެއދުމުން ކުންފުނީގައި މެންބަރަކު ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކަށްމެންަބރަ އެ ކުންފުނިން ކޮޕީއެއް  ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ

 ދަފުތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ޙާލަތްތަކުގައި  ފޯރުކޮށްނުދޭ
 ގާހިން ނުވަތަ  ަގާވއިދު އަާސސީ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ،ޙައްޤު ގެހުށަހެޅުމު ރެޖިސްޓްރާރަށް އެދި ހޯދުމަށް ކޮީޕއެއް ގަާވއިދުގެ
 .ލިބިެގންވެެއވެ މެންބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ

 ،ޖެނަމަލިބިއް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމެއް ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ،ދެއްކުުމން ފީ ބަޔާްނކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި

 އެަފރާތަކަށް ރެޖިސްޓްރާރ ލިޔެިކޔުމެއް އެދޭ  ހުށަހެޅުމުގައި
 .ދޫކުރަންވާނެެއވެ

 ވަނަ ބާބު  5
  ބާރުތައް  ހައިސިއްޔަތާއި ކުންފުނީގެ 

 ހައިސިއްޔަތާއި ކުންފުނީގެ
  ބާރު

 ލާފު ޚި މާއްދާއަކާ ޤާނޫނެއްގެ އެހެން އަދި މާއްދާތަކާއި ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 އިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،މަތިން ގޮތެްއގެ ނުވާނެ

 ،އި ޭބރުގަ ިދވެހިރާއްޖޭން ާއއި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ،ކުންފުންޏަކަށް
 ންމެކޮ ބޭނުން ،މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ،ހިންގުމާއި  ޙަރަކާތް  ވިޔަފާރި
 ބާރު  ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަާތއި ފުރިހަމަ  ކުރުމުގެ ޢަމަލެއް

 ކުރުމުގެޢަމަލު  ކުންފުންޏަކުން ،މިބޭނުމަށްޓަކައި  އަދި. ލިބިގެންެވއެވެ
 .ލިބިގެންެވެއވެ އިޚްިތޔާރު ބާރާއި ޙައްޤާއި ފުރިހަމަ
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 ފުނީގެ ުކން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ވަތަނު މާއްދާެއއް  ހަނިކުރާ ޙައްޤުތައް ،ބާރުތަކާއި  ،ހައިސިއްޔަާތއި 
 މާއްދާ މި  ހިމެނުމަކަށް ުދސްތޫރުގައި ކުންފުނީގެ ،މާއްދާތަކެއް 

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް

 ޤާނޫނީ  ކުންފުނީގެ
  ހައިސިއްޔަތު

 ދަނުކުރާހުއް ދުސްޫތރުން ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ޢަމަލަކީ ެއްއވެސް ކުންފުންޏެއްގެ  
 ޢަމަލެއްގެ  އެްއވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ،ބަލައި އެކަނި މަްއޗަށް ކަމެއްގެ

 .ނުއުފެއްދޭނެެއވެ ސުވާެލއް ފަާރތަކަށް އެްއވެސް ޞައްޙަކަމާމެދު

 ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކުގެ ކުންފުނީގެ
  ޞައްޙަކަން

 އެްއވެސް  ކުރާ ނުވަތަ ،ޢަމަލަކީ އެއްވެސް  ކުރާ ކުންފުނިން )ހ(  
 ފުންޏަށް ކުން  ކުރުމަށް މުޢާމަލާތެއް ނުަވތަ ޢަމަލެއް އެ ،މުޢާމަލާތަކީ

 ކަނި އެ ކަމަށް  ނެތް ބާރެއް ުނވަތަ ،ަޙއްޤެއް ނުވަތަ ،ހައިސިއްޔަެތއް 
 ތަނުވަ ޢަމަލެއް  ބާޠިލު  ނުވަތަ ނޫން ޞައްޙަ  ޤާނޫނީގޮތުން ،ބަލައި
 .ނުވާނެެއވެ ކަމަކަށް މަލާތެއްމުޢާ

 ނަނިވިައން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ާޔންކުރާބަ  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ  މި ،ކަންަކން ބަޔާްނކުރާ މާއްދާތަކުަގއި

 .ނުހިނާގނެއެވެ މަްއޗަކަށް ކަންކަމުގެ

 ށް ހުށަހެޅުމަ ކޯޓަށް ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 85 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ؛ޙައްޤު  ލިބިގެންވާ

 ށް ހުށަހެޅުމަ ކޯޓަށް ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 128 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ؛ހިފުން ބޭނުން ޙައްުޤގެ ލިބިގެންވާ
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 ،މުޢާމަލާތަކީ ނުވަތަ ޢަމަލަކީ އެއްެވސް ކުރާ ކުންފުންޏަކުން )ނ(  
 ަމޞްލަޙަތާ  ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ފައިދާހުރި އެންމެ ކުންފުންޏަށް

 ކަމަކީ އެ ،ނަމަވެސް  ކަމަށްނުވި  މުޢާމަލާތެއް ުނވަތަ ޢަމަލެއް އެްއގޮތް
 ނެތް  ހައިސިއްަޔތު ކުރުމުގެ ކުންފުނިން މުޢާމަލާތް  ނުވަތަ ޢަމަލު އެ

 .ުނވާނެެއވެ ކަމަކަށް އްކަމެ

 އެހެން ކުންފުންޏާއި
 ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު

  ޞައްޙަކަން މުޢާމަލާތްތަކުގެ

 ކުންފުްނޏަކާއެކު  ،ބަލައި އެކަނި ސަބަބުތަކަށް އަންނަނިވި )ހ(  
 ސް ެއއްވެ ކުންފުނީގެ  ،ދެކޮޅަށް  ފަާރތަކާ އެްއވެސް މުޢާމަލާތްކުރާ

 ވަތަ ނު ،ބާޠިލު ުނވަތަ ،ނޫން ޞައްޙަ މުޢާމަލާތަކީ ނުވަތަ ޢަމަލަކީ
 ޤާނޫނީ ކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް ނުވަތަ ޢަމަލު އެ ކުންފުނިން

 ކަމަކަށް މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ ޢަމަެލއް ނެތް ހައިސިއްޔަެތއް
 .ނުނިންމޭނެއެވެ

 ވަތަ ނު  ޤާނޫނާއި މި ،ުކރުމުގައި  މުޢާމަލާތް ނުވަތަ ޢަމަލު އެ (1)   
 ؛ނުވުން ޢަމަލުކޮށްފައި އެްއގޮތަށް  ދުސްތޫރާ ކުންފުނީގެ

 ،އިދަފުތަރުގަ  ރާަބޔާންކު މާއްާދގައި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 :ރާތަކީފަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަެރއްގެ ކުންފުނީގެ

 ުނވަތަ  ؛ނުވުން ކަުމަގއި ޑިރެކްޓަެރއް ކުންފުނީގެ )ހހ(    

 ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވަނީ ގޮުތގައި  ޑިރެކްޓަރެްއގެ )ށށ(    
 ؛ނުވުން  ކަމުގައި  ތެެރިއން އިޖުރާޢަތެްއގެ ޞައްޙަ
 ނުވަތަ

 އި ގޮެތްއގަ އާންމު ،ަހއިސިްއޔަތުން ޑިރެކްޓަރެްއގެ )ނނ(    
 ،އްބާރުތަ ލިބިގެންވާ ޑިރެކްޓަަރކަށް ކުންފުންޏެއްގެ
 .ނުވުން ކަުމގައި ފަރާތެއް ލިބިދީފައިވާ
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 ނުވަތަ  ،އެޖެންެޓއް ނުވަތަ ،ޑިެރކްޓަރެއް  ކުންފުނީގެ (3)   
 :ފަރާތަކީ ދައްކާ ކުންފުނިން ގޮުތގައި މުވަްއޒަފެްއގެ

 ިއވާޢައްޔަނުކޮށްފަ ތެރެއިން  އިޖުރާޢަތެްއގެ ޞައްޙަ )ހހ(    
 ުނަވތަ ؛ނުވުން ކަމުަގއި ފަރާތެއް

 ނުވަތަ ެއޖެންޓެއް ނުވަތަ ،ޑިރެކްޓަރެއް  )ށށ(    
 އި ގޮެތއްގަ  އާންމު ،ހައިިސއްޔަތުން މުވަްއޒަފެްއގެ
 ުނވަތަ ،ޑިެރކްޓަަރކަށް ކުންފުންޏެއްގެ
 ލިބިގެްނވާ މުަވްއޒަފަކަށް ުނވަތަ ،އެޖެންޓަކަށް

 .ުނވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް  ލިބިދީފަިއވާ ،ބާރުތައް

 ނުވަތަ  ،އެޖެންެޓއް ނުވަތަ ،ޑިެރކްޓަރެއް  ކުންފުނީގެ (4)   
 ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަނީ އެފަާރތްތަކުން ،ގޮުތގައި  މުވަްއޒަފެްއގެ

 ލިބިގެްނކަމަށް އެބާރުތައް އެފަރާތައް މުޢާމަލާތްކުރަނީ
 ންޓެއް އެޖެ ނުވަތަ ،ޑިރެކްޓަރެއް  ،ފަރާތަކީ ދައްކާ ކުންފުނިން

 އި ގޮެތއްގަ  އާންމު ،ތުންހައިިސއްޔަ މުވައްޒަެފއްގެ ނުވަތަ
 ވަތަ ނު ،އެޖެންޓަކަށް ނުވަތަ ،ޑިރެކްޓަަރކަށް ކުންފުންޏެއްގެ

 ތެއް ފަރާ ލިބިދީފަިއވާ ،ރުތައްބާ ލިބިގެްނވާ މުވަްއޒަފަކަށް
 .ުނވުން ކަމުގައި
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 ތަ ުނވަ ،ޑިރެކްޓަެރއް ކުންފުނީގެ އެ ،ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (5)   
 އެްއވެސް  ދޫކޮށްފަިއވާ ުމވަްއަޒފެއް ނުވަތަ ،އެޖެންޓެއް
 ނުވަތަ  ،އެޖެންޓެއް ުނވަތަ ،ޑިރެކްޓަެރއް ،ލިޔުމަކީ

 ލިބިދޭ ގޮތެްއަގއި އާންމު ހައިިސއްޔަތުން  މުވަްއޒަފެްއގެ
 ލިބިގެން  ރުބާ އަސްލު ނުވަތަ ނަމަެވސް ތެރެއިން ބާރެއްގެ
 ހައިސިއްޔަތެއް  ޤާނޫނީ ނުވަތަ ނޫން ޞައްޙަ ،ނަމަވެސް

 .ކަމުަގއިވުން ލިޔުމެއް ނެތް

 ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ފަރާތަކީ މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏާއެކު

 ަގއިނަންބަރުތަކު ހުރި ހަމައަށް ަނންބަރާ ވަނަ( 5) ފެށިގެން އިން
 ުކންފުނީގެ ނުވަތަ ،ފަރާތެއްނަމަ އެނގޭ  ކަންކަން ބަޔާންކުރާ
 ުގޅުމެއްގެ  އޮތް ކުންފުންޏާ ނުވަތަ ްއޔަތުންަހއިސި މަގާމެއްގެ
 ގެމުޢާމަލާތު އެ ،ފަރާތެއްނަމަ އެނެގންޖެހޭ އެކަންކަން ސަބަބުން
 .ނެެއވެނުހިނގާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި މައްޗަކަށް

 ބަނދެވުމަށް ކުންފުނި 
  ބާރު  ލިބިދޭ ޑިރެކްޓަރުންނަށް 

 ބަނދެވުމަށް ކުންފުނި ،މުޢާަމލާތެއްަގއި ކުރާ ކުންފުންޏާއެކު )ހ(  

 ށްބަނދެވުމަ ކުންފުނި ނުވަތަ ،ބާރު ލިބިގެންވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް
 ދަށުން ބާުރގެ  ހުއްދަދިނުމުގެ ފަރާތަކަށް އެހެން ޑިރެކްޓަރުން
 ތަށް ެއއްގޮ ދުސްތޫރާ ކުންފުނީގެ އެ ،ޢަމަލަކީ  އެްއވެސް ކޮށްފައިވާ

 ންޏާއެކު ކުންފު ،ޙައްޤު  ބަލައިގަތުމުގެ ކަމަށް  ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ
 ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ ކޮންމެ މުޢާމަލާތްކުރާ ނިޔަތުަގއި ހެޔޮ

 .ލިބިގެންެވއެވެ
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 ތުަގއިިނޔަ ހެޔޮ ކުންފުންޏާއެކު  ،ބޭނުމަްށޓަކައި  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެ ރިކު ޑިރެކްޓަަރކު ކުންފުނީގެ ،ފަރާތުން ތިންވަނަ މުޢާމަލާތްކުރާ

 އްތޯޢަމަލެ ހުއްދަކުރާ ދަށުން ުދސްތޫރުގެ ކުންފުނީގެ އެ ،ޢަމަލަކީ
 ކަށް ތަގޮ އެހެން އަދި. ނޯންނާނެއެވެ ޒިންާމއެއް  ދެނެގަތުމުގެ ހޯދައި

 ހެޔޮ މުޢާމަލާތްކުރީ  ކުންފުންޏާއެކު ،ހިނދަކު ނުދެވޭހާ ސާބިތުކޮށް
 .ބަލަންވާނެެއވެ ކަމަށް ނިޔަތުގައި

 ،ަނމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ޮގތަކަށް އެހެން މާއްދާގައި  މި )ނ(  
 ކުރުން ޢަމަލެއް ނުކުރާ ހުއްދަ ތެެރިއން ބާުރގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ންފުނީގެކު  ހޯދުމަށް  އަމުރެއް ކޯޓުން މަނާކުރުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް

 އުނިކަމެއް  އެްއވެސް ޙައްޤަށް ލިބިގެންވާ މެންބަރުންނަށް
 ހުށަހަޅާ ުހއްޓުވުމަށް މިގޮތުން ،ނަމަވެސް އެހެން. ެއވެލިބިގެނެއްނުވެ 
 ތަނުވަ ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ކުްނފުނީގެ ،ޢަމަލަކީ  ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ލާޒިމުކުރާ  ގޮތުން ޤާނޫނީ  ކުންފުންޏަށް ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ
 .ުނވާނެެއވެ ވެގެން ަކމުގައި ފުރިހަމަކުރުން އިލްތިޒާމެއް

 ،ހިނދު ެއއްބަްސވުމެްއވާ ފަރާތަާކއެކު އެއްެވސް ކުންފުނިން )ހ(    އެއްބަސްވުންތައް ކުންފުނީގެ

 ؛ނަމަވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމެއް ލިޔުމުން ،ނަމުގައި  ކުންފުނީގެ (1)   
 ނުވަތަ

 ،ފަރާތެއް ނުވަތަ މީހަކު އެްއެވސް ،ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (2)   
 ނައްސުން  ސަރީޚަ ހުއްދައަކީ އެ ،ހުއްދައާެއކު ކުންފުނީގެ

 ހުއްދަކަމަށްވީ ( ިއމްޕްލައިޑް) ދޭހަކުރުވަނިވި ނުވަތަ
 ،ވެފައިވާނަމަ ެއއްބަްސވުމެއް ،ނަމަވެސް

 .އެވެކަމުަގިއާވނެ ެއއްބަސްވުެމއް ަޞއްޙަ ވެަފއިވާ ކުންފުނިން އެއީ   
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 ންއެހެ ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކި ވަ އޮުތމަށް ގޮަތކަށް ވަކި  އެއްަބސްވުމެއް ޤާނޫނަކުން އެްއވެސް

 އްދާ މާ މި ޝަރުޠުތަކަކުން އެފަދަ ،ކަނަޑއަޅާފަިއާވނަމަ ޝަރުޠުތަކެއް
 .ުނވެެއވެ އިސްތިސްނާެވގެނެއް

 ލިޔެކިޔުން ކުންފުނިން
  ތަޞްދީޤުކުރުން 

 ،ނދަކުހި  ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ޮގތަކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ހ(  
 އިވާ ތަޞްދީޤުކޮށްފަ ކުންފުނިން އެއީ ލިޔުމެއް  ެއއްެވސް ކުންފުނީގެ

 ،ލިޔުމެއްކަމަށްވާނީ 

 މުގެ ސޮއިކުރު ،ުކންފުންޏެއްނަމަ އޮތް ސިއްަކއެއް ކުންފުނީގެ (1)   
 ނީގެ ކުންފު ސޮއިކުރުމާއެކު ފަރާުތން( އެކެއް) 1 އޮތް ހުއްދަ
 ނުވަތަ  ؛ޖަހާފަިއވުން ސިއްކަ

 :ސޮއިކޮށްަފއިވުން ގޮަތކަށް ގޮތްަތކުންކުރެ އަންނަނިވި (2)   

 ފަރާތުން( ދޭއް) 2 އޮތް ހުއްދަ ސޮއިކުރުުމގެ )ހހ(    
 ނުވަތަ  ؛ސޮއިކޮށްފަިއވުން 

( ެއކެއް) 1 ކުންފުނީގެ ާހޒިރުަގއި ހެއްކެްއގެ )ށށ(    
 ؛ސޮއިކޮށްފަިއވުން ހެީކގެ  ،ސޮިއކޮށް ޑިރެކްޓަރ

 ނުވަތަ

 ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ )ނނ(    
 .ސޮއިކޮށްފަިއވުން

 ،ފަާރތްތަކަކީ އަންނަނިވި ،ބޭުނމަށްޓަކައި ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މަށްކަ ފަރާތްތަކެއް އޮތް ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ
 .ބެލޭނެއެވެ
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 ؛ޑިރެކްޓަެރއް  ކޮންމެ ކުންފުނީގެ (1)   

 ،ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ ނޫން ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް (2)   
 ؛ސެކްރެޓަރީ

 ހުއްދަ  ސޮިއކުރުމުގެ ،ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ (3)   
 ؛ފަރާތެއް ކޮންމެ ދީފައިވާ އެފަރާތަކަށް

 ގެންލިބި ހުއްދަ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ،ބޭނުމަށްޓަކައި މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ގިނަ ހައިިސއްޔަތަްށވުރެ  ެއއް ،ފަރާތަުކން އެްއވެސް ސޮއިކުރާ

 ކިން ަވކިވަ ހައިިސއްޔަތަކުން ކޮންމެ ،ސޮިއކުރާނަމަ ހައިސިއްޔަތުން 
 .ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ

 ފަާރތްތަކުގެ  ބަޔާންކުރާ ގައި ( 3) ައދި( 2) ގެ ( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ޤާނޫނީ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ފަރމެއް ،ފަރާތަކީ އެްއވެސް ތެރެއިން

 ،ފަރާތުން ޝަޚްޞުގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ފަރމް އެ ،ޝަޚްޞެއްނަމަ
 ތުގެފަރާ( އެެކއް) 1 ހުއްދައޮތް ސޮިއކުުރމުގެ ،ނަމުގައި  އެފަރާތުގެ

 .ފުދޭނެއެވެ ސޮއިކުރުމުން

 ފުނީގެކުން  ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ނަންބަރުގެ ވަނަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ނޫނުގެޤާ މި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްަކމަށް އޮތް ސިއްަކއެއް
 ސިއްކަ  ކުންފުނީގެ  މަތިން ގޮތުގެ ަބޔާންުކރާ ގައި( ށ) ގެ 61

 .ުކންފުންޏަކަށެވެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

. އެވެބޭނުންކުރެވިާދނެ ސިްއކަެއއް ގޮުތަގއި ސިްއކަިއގެ ކުންފުނީގެ )ހ(    ސިއްކަ ކުންފުނީގެ
 ލާޒިމެއް  އޮތުން ސިްއކަެއއް ކުންފުންޏެއްަގއި ނަމަވެސް އެހެން
 .ނޫނެވެ
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 ކުރަންބޭުނން ސިްއކަ އެ ،ޭބނުންކުރާނަމަ ިސއްަކއެއް ކުންފުންޏެއްގައި  )ށ(  
 ންކުރާަބޔާ  ގަވާއިދެްއގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ކުރިން ފެށުމުގެ
 .ރަޖިސްޓަރީކުަރންވާނެެއވެ މަތިން ގޮތެްއގެ

  ބޭނުންކުރުން  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ޝަޚްސިއްޔަތު  ޤާނޫނީ  ކުންފުނީގެ

 ނިވިއަންނަ ގުޅޭޮގތުން ކުންފުންޏަކާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 63 ޤާނޫނުގެ މި    އެދުން އަމުރަކަށް ކޯޓު
 .ެއދެވިދާނެއެވެ  އަމުރަކަށް ކޯޓް ފަރާތްތަކަށް

 ،ުގޅިގެން ކަމަކާ ނުކޮށްދޫކޮށްލި ުނަވތަ ކަމެއް ކުރި ކުންފުނިން )ހ(  
 :މެންބަރަކަށް ުކންފުނީގެ ،ހައިިސއްޔަތުން އަންނަނިވި

 ؛ން ހައިސިއްޔަތަކު އެހެން ޫނން ހައިިސއްޔަތު މެންބަރެއްގެ (1)   
 ނުވަތަ

 .ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރެްއގެ ،މެންބަރެއް އެހެން (2)   

 ަވއިފިޔަ މެންބަރު އެދޭ އަމުރަކަށް ޯކޓު ދަށުން ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ؛މެންބަރަކަށް އެހެން

 ރަކަށްައމު ކޯޓް ކަމެްއގައި ޙާލަތާގުޅޭ ވަކިވި މަޤާމުން މެންބަރެއްގެ )ނ(  
 ؛ތެއްަފރާ ވަިކވެފަިއވާ މަޤާމުން މެންބަރެއްގެ ކުންފުނީގެ ،އެދޭނަމަ

 ޤާޫނނެއްގެ ުނވަތަ ގޮުތގައި މުަދލެއްގެ ތަރިކަ ،ވަޞިްއޔަތަކުން  )ރ(  
 .މީހާ ލިބިފަިއވާ ހިއްސާ ކުންުފނީގެ މީހަކަށް އެ ޒަރީޢާއިން



58 

 ނަހަމަ ހިންގުމުގައި ކުންފުނި 
  ފޯރުވުން ބާރު ގޮތުގައި

 ކަމަކާ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ  ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ )ހ(  
 .ާދނެއެވެއެެދވި އަމުރަކަށް  ކޯޓް  ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި  ގުޭޅގޮތުން

 އި ގޮތެްއގަ ޖުމްލަ ސަބަބުން ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާ ކުންފުނިން (1)   
 ނުވަތަ  ؛ލިބުން އުނިކަމެއް މަޞްލަޙަތަށް މެންބަރުންގެ

 ހައިސިއްޔަތުން  އެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މެންބަރަކަށް (2)   
 ދިއަ ،އަނިޔާވެރި  ނަމަވެސް ހައިސިއްޔަަތކުން  އެނޫން ނުވަތަ

 ތަނުވަ އަުތވެދާނެފަދަ ކަމެއް ހީނަރު ޙައްޤަށް ފަރާތުގެ އެ
 ކުންފުނިން  ގޮތަކަށް ހިމެނޭފަދަ އޭގައި ތަފާތުކުރުން
 .ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ

 މެއް ކަ ކުރާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ،ބަޔާންުކރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އަްނނަނިވި ދެނެގަތުމުަގއި ކަމެއް ދޫކޮށްލާ ނުކޮށް ނުވަތަ

 .ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ ކޯޓުން ކަންތައްތަކަށް

 ؛ގޮތް ހިންގާ ކުންފުނި (1)   

 ފައިވާ ހުށަހަޅާ ކުރަން ނުވަތަ ،ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (2)   
 ،ވާދޫކޮށްލާފައި  ނުކޮށް ަފރާތުން ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،ކަމެއް

 ތަ ުނވަ ؛ކަެމއް ހުށަހަޅާފައިވާ ދޫކޮށްލުމަށް ނުކޮށް ނުވަތަ

 ކިވަ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ނުވަތަ ،މެންބަރުން ކުންފުނީގެ (3)   
 ފާސްކުރަން ނުވަތަ ،ފާސްކޮށްަފއިވާ  ބަޔަކު ކްލާހެއްގެ

 .ޤަރާރެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
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 މަތިން ގޮުތގެ ެއްއޮގތްވާ މާއްާދއާ ވަނަ 63 އާއި މާއްދާ ވަނަ 62 ޤާނޫނުގެ މި    އަމުރުކުރުން  ކޯޓުން
 ކަށް ގޮތަ ވަކި ގުޅޭގޮުތން ކުންފުންޏަކާ ،މައްސަލައެްއގައި  ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް

 ފަދައިން  ތިރީގަިއވާ ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ކޯޓަށް ލާޒިމުކުރަން ޢަމަލުކުރުމަށް
 .އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ ކޯޓުން

 ؛އަމުރުކުރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮަތކަށް ަވކި މީހަކަށް ވަކި )ހ(  

 ަގާވއިދަށް ހިންގާ ނުވަތަ ަގވާިއދަށް ައސާސީ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ؛އަމުރު ބަދަލުގެނައުމުގެ

 ގުމަށްިހން ގޮތަކަށް ަވކި ،މުްސތަޤުބަލުގައި ކަންަތއްތައް ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ؛އަމުރު ކަނޑައަޅާ

 ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ،ގޮުތގައި  ތަރިކަިއގެ ނުވަތަ ،ވަޞިްއޔަތަކުން  )ރ(  
 ހިއްސާ  މެންބަރެްއގެ  ލިބިފައިވާ ހިއްސާއެއް ސަބަބުން ހިނގުމުގެ
 ؛އަމުރު ގަތުމުގެ

 ދުވާނެ މަ މިންވަރަކުން އެކަށީގެްނވާ ަރއުސްާމލް ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ )ބ(  
 ؛އަުމރު ގަތުމުގެ ހިއްސާ ފަދައިން

 ގުޭޅގޮތުން މުދަލަކާ ހުރިހާ ނުވަތަ ބައެއް މުދަލުން ކުންފުނީގެ )ޅ(  

 މެނޭޖަރެއް ުނވަތަ ،ލިުކއިޑޭޓަެރއް ުނވަތަ ރިސީވަރެއް
 ؛އަމުރު ޢައްޔަންކުރުމުގެ

 ؛އަމުރު އަްނގާ ނުކުރުމަށް ޢަމަލެއް ުނަވތަ ކަމެއް ާޚއްޞަ ވަކި މީހަކު )ކ(  

 .އަމުރު އުވާލުމުގެ ކުންފުނި )އ(  
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 ރަޖިސްޓްރާރަށް އަމުރު ކޯޓު
  ހުށަހެޅުން

 އަމުރު އެ ،ނެެރފިނަމަ އަމުރެއް ކޯޓުން ދަށުން މާއްާދގެ  ވަނަ 64 ޤާނޫނުގެ މި  
 ނުއެދު އަމުރަށް އެ  ތެޭރގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 ފެށިގެން ތާރީޚުން ނެރޭ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ެރޖިސްޓްރާރަށް ،ކޮޕީެއއް އަމުރުގެ ފަރާތުން

 ވޭލް ކޯޕަރޭޓް  ކުންފުނީގެ
  ނެގުން ކޯޓުން

 ށުންދަ ޤާނޫނުގެ  މި ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންުކރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ހ(  
 ޢަމަލެއް ހީލަތުން މަކަރާއި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ ،މެންބަރުން ،ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،ހިންގައިފިނަމަ
 މަ ފިނަބޭނުންޮކށް ކުންފުނި ެއކަނި މަންފާއަށް އަމިއްލަ އޮފިސަރުންގެ
 ޙާލަތުގައި  އެ އަދި. ނެގިދާނެެއވެ ވެއިލް  ކޯޕަރޭޓް ކުންފުނީގެ

 އިންއެަފދަ ،ނަމަވެސް  ޝަޚްޞެއްކަުމގަިއވީ ޤާނޫނީ ވަކި  ކުންފުންޏަކީ
 ރުންއޮފިސަ ނުވަތަ މެންބަރުން ،ޑިރެކްަޓރުން ކުންފުނީގެ ޢަމަލުކުރާ

 މާ ޒިން ފަރުދީގޮތުން ކަންތައްތަކަށް ުކރި ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ އެ
 .އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ

 ނަގައި  ެވއިލް  ކޯޕަރޭޓް ކުންފުނީގެ ،ޙާލަތްތަުކގައި  އަންނަނިވި )ށ(  
 ކަމަށްަކން ކުންފުނީގެ އޮފިސަރުން ،މެންބަރުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

 .ވެކަނަޑއެޅިދާނެއެ  ކޯޓަށް ކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ފަރުދީގޮތުން

 ވާ ޙަރަކާތްތެރި  ވަކިން ވެިރންނަކީ ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏާއި (1)   
 ؛ނުވުން ފަރާތްތަކަކަށް

 ކޮށްފައިވާ  ހީލަތުން މަކަރާއި ޢަމަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ (2)   
 މަށާއި ފޮރުވު ޢަމަލުތައް އެ ޢަމަލުތަކަކަށްވުމާެއކު ނުރަނގަޅު
 ދިއަ ؛ބޭނުންކޮށްފައިވުން ކުންފުނި ބަރީޢަވުމަށް ޒިންމާއިން
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 ސީދާ  ސަބަބުން ބޭނުންކުރުމުގެ ނުޙައްޤުން ކުންފުނި (3)   
 ،މާއިލިބިގެންިދއު ގެއްލުެމއް ފަރާތަކަށް  ެއއްެވސް ގޮތެްއގައި 

 ނީގެ ކުންފު ބަރީޢަވުމަށްޓަކައި ޒިންމާއިން ޤާނޫނީ ކަމުގެ އެ
 .ބޭނުންކުރުން ޝަޚްސު

 މަކަރާއި ކަންކަމަކީ ތިރީަގއިވާ ެނގުމުަގއި ެވއިލް ކޯޕަރޭޓް ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ށް ކޯޓަ ގޮުތަގއި  ޢަމަލެއްގެ ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހީލަތުގެ

 .ބެލިދާނެއެވެ

 ކަެމއް ބެލެވިދާނެ ކަމުގައި  ޢަމަލެއް  ހީލަތުގެ މަކަރާއި (1)   
 ؛ކުރުން

 ؛ކުރުން ބޭނުން ގޮުތގައި ނާޖާއިޒު މުދާ ކުންފުނީގެ (2)   

 ުނވަތަ  ސީދާގޮތުން ފަރާތަކަށް އެހެން ނުވަތަ ތިމާއަށް (3)   
 ގެ ކުންފުނީ ޤަޞްދުގައި ލިބޭޮގތަށް ފައިދާެއއް ނުސީދާގޮތުން

 ހިފުމާއި ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުން ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ޤާނޫނީ
 އުނިކަމެއް  މަޞްލަޙަތަށް ކުންފުނީގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ
 ؛އައުން 

 ؛އެމްބެޒެްލކުރުން/  އިޚްތިލާސްކުރުން (4)   

 އިދާ ފަ ިހއްސާތަކަށް ވަރަށް ނުކުެރވޭ އަދާ ދަރަނި ކުންފުނީގެ (5)   
 އަދި ؛ނިންމުން ބަހަން

 އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް) 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު (6)   
 ؛ކުރުން ކުށް ޓެކްސްާއގުޅޭ ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ގައި( ޤާނޫނު
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 ހުށަހަޅާ  ޯކޓަށް ގޮތުގެމަތިން ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ،ންނާއިޑިރެކްޓަރު  ތިބި ވަގުެތއްަގއި އެ  ކުންފުނީގެ ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 
 ނުވަތަ  އެުކގައި  ،ފަރުދީގޮތުން އޮފިސަރުން ،މެންބަރުންނާއި

 ށްަޢމަލަކަ ކުންފުނީގެ ނެތި ޤައިުދކުރުމެއް ެއއްެވސް ،ވަިކވަކިން 
 .ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ ކޯޓަށް ކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ

 ުކންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ،ފަރުދީގޮތުން އޮފިސަރުން ،މެންބަރުންނާއި ،ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

 ނޑައަޅާ ކަ ކޯޓުން ކަމަށް ޒިްނމާވާންޖެހޭނެ ަވކިަވކިން ުނވަތަ އެުކގައި
 .ންވެެއވެލިބިގެ  ކޯޓަށް ބާރު ނެރުމުގެ އަމުރުަތއް އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި

 ުނވަތަ  ؛އަމުރު އުވާލުމުގެ ކުންފުނި (1)   

 ތަކަށް ގޮ ަވކި ތަނުގައި އޮތް ކުރިައށް ކަންތައްތައް ކުންފުނީގެ (2)   
 .އަމުރު ކަނޑައަޅާ ހިންގުމަށް

 ވަނަ ބާބު  6
  އެޑްރެސް  ،ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ  ،ނަން ކުންފުނީގެ 

  ނަން  ކުންފުނީގެ
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 ންފުނީ ކު ،ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ  ފަރާތަކުން ބޭުނންވާ އުފައްދަން ކުންފުންޏެއް    ނަން ކުންފުނީގެ
 ބީޢަތާޠަ އަސްލު ކުންފުނީގެ  ،ތެރެއިން  ނަންތަކުގެ ލިބެންހުރި ގޮތުަގއި ނަމުގެ
 ،ނުވާމަނާކޮށްފައި ޤާނޫނަކުން  އެހެން ނުވަތަ ،އޮޅުންނާރާފަދަ ނުވަތަ ޚިލާފު
 ނަމުގެ ކުންފުނީގެ ،ނަމެއް ކޮންމެ މަނާކޮށްފައިނުވާ ދަށުން ބާބުގެ މި ނުވަތަ
 .އިޚްިތޔާރުކުެރވިދާނެެއވެ ގޮތުަގއި

 ހައިސިއްޔަތާއި ކުންފުނީގެ
  ރަމްޒު އަންގައިދޭ ބާވަތް

 ންފުނީގެ ކު ގޮތުން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ  ހައިސިއްޔަތު  ޤާނޫނީ ާބވަތާއި ކުންފުނީގެ  
 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ނަމުގައި

 ޕްަރއިވެޓް " ފަހަތަށް ނަުމގެ ކުންފުންޏެއްގެ ޕްރައިވެޓް  ކޮންމެ )ހ(  
 ،"ލމޓ ޕވޓ" ކަުމގަިއވާ ރަމްޒު ޢިބާރާުތގެ  މި ނުވަތަ" ލިމިޓެޑް
 ިއނގިރޭސި ރަމްޒު މި. ިލޔަންވާނެެއވެ ގޮުތގައި ބައެްއގެ ނަމުގެ

 .މިގޮތަށެވެ "PVT LTD" ލިޔާނީ އަކުރުން

 މިޓެޑްލި ޕަބްލިކް" ފަހަތަށް ނަމުގެ ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް ކޮންމެ )ށ(  
 ގެ ނަމު، "ޕލކ" ކަމުަގއިވާ  ރަމްޒު ޢިބާރާުތގެ މި ނުވަތަ" ކޮމްޕެނީ
 ންައކުރު އިނގިރޭސި ރަމްޒު މި. ލިޔަްނވާނެެއވެ ގޮތުަގއި ބައެްއގެ
 .ިމގޮތަށެވެ" PLC" ލިޔާނީ

 ނުވަތަ "ލިމިޓެޑް" ފަހަތަށް ނަމުގެ ކުންފުންޏެްއގެ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ )ނ(  
 ަގއި ގޮތު ބަެއްއގެ ނަމުގެ، "ލމޓ" ކަުމގަިއވާ ރަމްޒު ޢިބާރާތުގެ މި

 "LTD" ލިޔާނީ ައކުރުން ިއނގިރޭސި ރަމްޒު މި. ލިޔަންވާނެެއވެ
 .މިގޮތަށެވެ
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 ލްލޯކަ" ފަހަތަށް ނަމުގެ ކުްނފުންޏެއްގެ އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް ކޮންމެ )ރ(  
 ގަިއވާ ކަމު ރަމްޒު ޢިބާރާތުގެ މި ނުވަތަ" ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އޮތޯރިޓީ

 ޒުރަމް މި . ިލޔަންވާނެެއވެ ގޮުތގައި ަބއެްއގެ ނަމުގެ، "ލޓޑ ލއކ"
 .ިމގޮތަށެވެ "LAC LTD" ލިޔާނީ އަކުރުން އިނގިރޭސި

 ގޮތުަގއި ނަުމގެ ކުންފުނީގެ ،ަނން ާބވަތްތަުކގެ އަންނަނިވި )ހ(    ނަން ހުއްދަނޫން
 .ވެެއވެލިބިގެން  ރެޖިސްޓްރާރަށް އިްޚތިޔާރު ނުދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ުނވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ އެހެން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (1)   
 ؛ންނަ ެއއްގޮތް ނުވަތަ ެއއްަވްއތަރުގެ ނަމާއި ވިޔަފާރިެއްއގެ

 ބިދޭސީ ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ބޭރުަގއި ރާއްޖެއިން (2)   
 ެއއްގޮތް  ނަމާއި ިވޔަފާރިއެްއގެ ުނވަތަ މުޢައްސަސާެއއްގެ

 ؛ނަން

 ވިޔަފާރިައަކށް  ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް އެހެން (3)   
 ؛ނަންތައް ެއްއވައްތަުރގެ ނަމާއި ރިޒަރްވކޮށްފަިއވާ

 ކަން ުގޅުމެްއވާ އިދާރާައކާ ަވކި ދައުލަުތގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު (4)   
 ؛ނަން ފަދަ ދޭހަކޮށްދޭ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެ ވިޔަފާރި) 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު (5)   
 މަނާކޮށްފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 14 ގެ( ޤާނޫނު

 ؛ނަންތައް
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 ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ނ) ާމްއދާގެ ވަނަ 216 ޤާނޫނުގެ މި (6)   
 ،ނަން ކުންފުންޏެއްގެ ުއވާލެވިފަިއވާ ،މަތިން ގޮތުގެ

 މަސްުދވަހުގެ ( ބާރަ) 12 ފެށިގެން  ތާރީޚުން އުވާެލވުނު
 ނުވަތަ  ؛މުއްދަތަށް

 ވާ ބަޔާންކޮށްފައި  ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި (7)   
 .ނަން ހުއްދަނޫން މަތިން ގޮތެްއގެ

 ވަކި ންދަށު ޤާނޫނެއްގެ އެހެން ،ނަމަކީ ހުށަހަޅާ ކިޔަން ކުންފުންޏަށް )ށ(  
 ޤާނޫނެއްަގއި  އެ ،ކަމުގަިއވާނަމަ ނަމެއް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް
 ޏަށްކުންފުން އެނަެމއް ،މެނުވީ  ހޯދުމަށްފަހުގައި ހުއްދަ ބަޔާންކުރާ

 .ނުވާެނެއވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން

 ބޭނުންވާ ކިޔަން ކުންފުންޏަށް ،ފަރާތަކުން އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ކުންފުންޏެއް    ރިޒަރވްކުރުން ނަން
 ،ންމަތި ގޮތުގެ ބަޔާންުކރާ ގަވާއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،ނަމެއް

 ން ނަ ،މުއްދަތާއި ރިޒަރވްކުރެވޭނެ ނަން މިގޮތުން . ރިޒާްވކުރެވިދާނެެއވެ
 ނަން  ،އުޫޞލުތަކާއި ވޭނެއިތުރުކުރެ  މުއްދަތު  ރިޒަރްވކޮށްފަިއވާ
 އްކާނެދަ ފީ އިތުރުކުުރމަށް މުއްދަތު ރިޒަރވްކުެރވޭ ނަން ރިޒަރްވކުރުމަށާއި

 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ަގވާިއދުގައި މި ،ޞޫލުތައް އު ގޮތުގެ

 ނަން ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ،ބަދަުލކުރެވޭނީ ނަން ކުންފުންޏެއްގެ )ހ(    ބަދަލުކުރުން ނަން
 ،ންމައިނި ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ބަދަލުކުރުމަށް

 ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ  ނަން އައު މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި
 ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ރެޖިސްޓްރާރ ނަން ައއު ،ހުށަހަޅައި ރެޖިސްޓްރާރަށް

 .ހިމަނެމުނުންނެވެ ދަފުތަރުގައި
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 އު އަ ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލުުކރުމަށް ނަން ކުންފުންޏެއްގެ )ށ(  
 .  ވާންވާނެެއވެ ނަމަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު އަންނަނިވި ،ނަމަކީ

 ަގއި ( ށ) ާއއި( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ؛ނުވުން ނަމަކަށް ހުއްދަނޫން މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

 އިޖުރާޢަތާ  ަބޔާންކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ 70 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ؛ނަމަކަްށވުން ރިާޒްވކޮށްފައިވާ ،ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ބަދަލުކުރުން ނަން ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ބަދަލުކުރުމަށް ނަން ކުންފުނީގެ ،ހުށަހަޅާއިރު ރެޖިސްޓްރާރަށް

 .ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ  ޤަރާރު ޚާއްސަ ނިންމި މެންބަރުން ކުންފުނީގެ

 ނީގެކުންފު ،މަތިން ގޮުތގެ އެއްގޮްތވާ އާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ،މުންހުށަހެޅު ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބަދަލުކުރުން ނަން
 ަބޔާންކުރާ  ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި

 ޏެއްގެ ކުންފުން އެ ،ުފރިހަމަވެފައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި އެ ކަންކަން
 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނަން އައު ،ބަދަލުކޮށް ނަން
 .ހިމަނަންވާނެެއވެ ަދފުތަރުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ

 އުއަ  ކުންފުީނގެ ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ،ޓެއް ސެޓްފިކެ ރަޖިސްޓަރީ ުކންފުންޏަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު ނަން

 ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރާ މިގޮތުން. ދޫކުރަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ
 ކުރާބަާޔން ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ މި ،ސެޓްފިކެޓުަގއި

 .ވެހިމަނަންވާނެއެ މަޢުލޫމާތު އަންަނނިވި ،އިތުރުން މާތުގެމަޢުލޫ

 ؛ނަން ައއު ކުންފުނީގެ (1)   
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 އަދި  ؛ނަން ކިޔުނު ކުރިން ކުންފުންޏަށް (2)   

 .ތާރީޚް ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ބަދަލުކޮށް ނަން (3)   

 ޏެއްގެކުންުފން ެއއްެވސް ،ބިނާކޮށް މަްއަޗށް ސަބަބުތަުކގެ އަންނަނިވި )ހ(    އިޢުތިރާޒުކުރުން  ނަމަށް
 ރެޖިްސޓްރާރަށް  ފަރާތަކަށްވެސް ކޮްނމެ ،އިޢުތިރާޒުކޮށް ނަމަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ުނވަތަ ނަމަކާ ކުްނފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ (1)   
 ރާ އިޢުތިރާޒުކު ،ނަމަކާ ވިޔަާފރި ރަޖިސްޓަރިކުރެވިފަިއވާ

 ،ބޮުޑކަމުން އެްއގޮތްކަން ނަމަކާ ިވޔަފާރި ފަރާތުގެ
 އޮްތކަމަށް ގުޅުން ިވަޔފާރިއަކާ ފަރާުތގެ އިޢުތިރާޒުކުރާ
 ުނވަތަ ؛ އޮތުން ޙާލަތެއް ފަދަ ދޭހަވެދާނެ އާންމުންނަށް

 ވެސް އެއް  ގަވާއިދެްއގެ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ޤާނޫނާއި މި (2)   
 .ޤަބޫލުކުރެވުން ނަމެއްކަމަށް ޚިލާފު މާއްދާއަކާ

 ށް އިޢުތިރާޒުކޮ ނަމަށް ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އްަގއި ގަވާއިދެ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ،ހުށަހަޅާނީ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ަބޔާންކުރާ ަގާވއިދުަގއި އެ  ،މަިތން ގޮތެްއގެ ބަޔާންކުރާ

 .މަޢުލޫމާތުތަކާއެކުެއވެ

 ށްއިޢުތިރާޒުކޮ ނަމަކަށް ކުންފުނީގެ ،ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ލިބިއްޖެނަމަ ހުށަހެޅުމެއް ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ޒުކުރި އިޢުތިރާ އެނަމަކަށް ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދެްއަގއި
 ށް ކުްނފުންޏަ ނިޞްބަތްވާ ނަން އެ ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް ސަބަބުތަކަށް
 .ދޭންވާނެެއވެ ފުރުޞަތު ރެޖިސްޓްރާރ
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 ހުށަހެޅުމަކާ  ލިބޭ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ން ނަ އެ  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި ،ގުިޅގެން

 ކުގެމަޢުލޫމާތުތަ ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ކުންފުނިން ނިޞްބަތްވާ
 ނަމެއް އެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ކަްނކަމަށް އަންނަނިވި  ،އަލީަގއި

 .އެންގިދާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލުކުރުމަށް

 ޚުތާރީ ރަޖިސްޓަރީކުރި ނަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒު (1)   
 ހަރަކާތްތައް  ިވޔަފާރީގެ ނިޞްބަތްވާ ނަން އެ ނުވަތަ

 ނަން  އިޢުތިރާުޒކުރާ ،ތާރީޚާއި ފަށާފައިވާ  ހިންގަން
 ުތގެ މުއްދަ ހިނގާފައިވާ ދެމެދު ތާރީޚާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ؛ފަރަގު

 ހިނގާފަިއވާ ފަހުން ރަޖިސްަޓރީކުރި ނަން އިޢުތިރާޒުކުރާ  (2)   
 ށް ފެށުމަ ހަރަކާތްތައް ވިަޔފާރީގެ ނަމުަގއި އެ ،މުއްދަތާއި

 ؛އެަކން ކޮށްފަިއވާނަމަ ޚަރަދުތަކެއް

 ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވަނީ ނަން އިޢުތިރާޒުކުރާ (3)   
 އަދި  ؛ނޫންކަން ނުވަތަ ހެޔޮނިޔަތުަގއިަކން ،ބޭނުންކުރަނީ

 ،މަޞްލަޙަތަށް ވިޔަފާީރގެ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ އިޢުތިރާޒު (4)   
 ބޮޑު  އެކަީށގެންވާ އަބުރަށް ނަމާއި ވިޔަފާީރގެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ކުރާނެކަން ނުވަތަ ކުރިކަން  އަސަރު ނުރަނގަޅު
 .ނޫންކަން
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 މި ގުިޅގެން ހުށަހެޅުމަކާ ލިބޭ ރެޖިސްްޓރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ނަން  ކުންފުނީގެ  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންުކރާ ަގއި( ރ) މާއްދާގެ

 ނުގެ ޤާނޫ މި ،ޢަމަލުކުރާނީ ،އަންގާނަމަ ރެޖިސްޓްރާރ ބަދަލުކުރުމަށް
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ  މާއްދާަގއި ވަނަ 73

 ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ  ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ހޭކަމާބެ ބާޠިލުކުރުމަށް  ނިންމުން އެ ،ފަރާތެއް ނުޖެހޭ ހިތްހަމަ
 .ިލބިގެންެވއެވެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަކަށް

 ބަދަލުކުރަން ނަން
  އެންގުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ބަދަލުކުރުމަށް ނަން ކުންފުނީގެ ،ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި )ހ(  
 .އެންގިދާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ެއއްެވސް ،ނަމަކީ  ރަޖިސްޓަރީކުެރިވފައިވާ ކުންފުނީގެ (1)   
 ރާ ބަޔާންކު މާއްާދަގއި ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ  މި ،ހުރެ ސަބަބަކާ
 ނުވަތަ  ؛ކަމުގަިއުވން ނަމެއް ޚިލާފު ކަމަކާ

 ންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 72 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 .ނިންމުން ރެޖިސްޓްރާރ އެންގުމަށް ބަދަލުކުރުމަށް

 ށްބަދަލުކުރުމަ ނަން ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ެއންގުމެއް  އެ ،އަންގައިފިނަމަ އެކުންފުންޏަކަށް ރެޖިސްޓްރާރ
 މި  ނުވަތަ ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ ( ތިރީސް) 30 ލިބޭތާ ކުންފުންޏަށް

 މުއްދަތު އެ އެދިގެން ކުންފުނިން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު
 ދުވަހުގެ ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިނަެވގެން ،ވާނަމައިތުރުކޮށްދީފައި 

 ނަން ކުންފުނީގެ ،ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން އެްނގުމަކަށް އެ ،ތެރޭގައި 
 މާއްދާަގއި  ވަނަ 71 ޤާނޫނުގެ މި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށް
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ
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 މާއްދާަގއި  އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ  އެ އަދި ކުްނފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ނޫނުގެޤާ  މި އެފަރާތްތަކާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ  ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު 

 .ވެއެޅޭެނއެ ފިޔަަވޅު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15

 މާއްދާަގއި  އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 އިގަވާިއދެއްގަ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ޏެއްގެ ކުންފުން އެ ،ނަން އެުކންފުންޏެއްގެ ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ
 ދޭހަވާފަދަ ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ،ނަންބަރަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ނަމަކަށް އެހެން
 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ،ޔަތަށްހައިިސއް ޤާނޫނީ ކުންފުނީގެ ،ބަދަލުކުރުމަުކން ނަން ކުންފުނީގެ )ހ(    ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމުގެ ނަން
 އެ  ތަނުވަ  ޒިންމާތަކަށް އެހެނިހެން ދަރަނިތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ

 އްޗަށް މަ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ނުވަތަ ދަޢުވާއަަކށް ކުރާ ކުންފުންޏަކުން

 .ނާންނާނެއެވެ ބަދަލެއް ދަޢުާވއަކަށް އެްއވެސް ކުރެވޭ

 ނުވަތަ ހުށަހަޅާ  މައްޗަށް ުކންފުންޏެއްގެ ނަުމގައި ކުރީގެ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ނީގެުކންފު ،ދަޢުާވއެއް  ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ހުށަހެޅި

 ކުރިއަށް ހުށަހަޅައި ދެކޮޅަށް ކުންުފންޏާ އެ ނަމުގައި އައު
 .ގެންދެވިދާނެެއވެ

 ފާރިެއްއގެ ވިޔަ ުނވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ އެހެން ،އުޞޫލުަތކާއި  ނަމާގުޅޭ  ކުންފުނީގެ    ހެދުން ގަވާއިދު  ނަމާގުޅޭ
 މި  ،އް އުޞޫލުތަ ކަނޑަެއޅުމާބެހޭ ނަން އެްއގޮތް ނުވަތަ  ެއއްަވއްތަުރގެ ނަމާއި

 .ވެބަޔާންކުަރންވާނެއެ  ކަނަޑއަަޅއި ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ
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 ،ންވެސްކުންފުންޏަކު  ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ބޭނުންކުރުން ނަން ކުންފުނީގެ
 އުިނއިތުރެއް  ،ނަން ކުންފުނީގެ އެ ޙާލަތްތަުކގައި އަންނަނިވި
 .  ބޭނުންކުރަންވާނެެއވެ ނުވަތަ ހާމަކޮށް ،ނުލައި  ގެނައުމަކާ

 ؛އިލިޔެކިޔުންތަކުގަ  ރަސްމީ ނުވަތަ ސިޓީ ރަސްމީ ކުންފުނީގެ (1)   

 ކުންފުނިން އަދި  ނޯޓިހެއްަގއި ހުރިހާ ފޮނުވާ ކުންފުނިން (2)   
 ؛ލިޔުމެއްަގއި ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރާ ރަސްމީކޮށް

 ،ނޯޓްސް ޕްރޮމިސަރީ ،އެކްްސޗޭންޖް އޮފް ބިލް (3)   
 މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ައދި ޗެކު ،އެންޑޯސްމަންޓްސް

 ހުރިހާ  ދޫކުރާ ސޮއިކޮށް ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ދޫކުރުމަށް
 ؛ލިޔުންތަކުަގއި

 ކުރެޑިޓު  އަދި ރަސީދު ،އިންޮވިއސް ހުރިހާ ކުންފުނީގެ (4)   
 ؛ލެޓަރގައި 

 ވާ ޮސއިކޮށްފައި  ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (5)   
 މާ ޒިން ގޮތުން ޤާނޫނީ  ކުްނފުނި ތެރެއިން ލިޔެކިޔުންތަުކގެ

 ކޮށްދޭހެކި  ލާޒިމުކުާރކަން ުނވަތަ ުނވަތަ ލާޒިމުކުރާ ނެގުމަށް

 ؛ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި ހުރިހާ އެހެނިހެން

 ކުންފުނީގެ ،ޭބނުންކުރާނަމަ ސިއްކަެއއް ކުންފުނިން (6)   
 އަދި  ؛ސިއްަކއިަގއި 
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 ގެ ގޮތު ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދެްއގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (7)   
 އޮފީހަށް ކުންފުނީގެ ،އޮފީުހގައި  ކުންފުނީގެ ،މަތިން

 ސާފުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ވަދެނުކުންނަ
 .ގޮތަކަށް ފެންނާނެ

 މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ 13 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ޔާންކުރާބަ  ޤާނޫނުގައި މި ،ފަށަނީ މަސަްއކަތް އުވާލުުމގެ ކުންފުންޏެއް

 އަހަރު( އެކެއް) 1 ބަދަލުކުރާތާ ނަން ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ
 ހުރިހާ  ކުެރވޭ ގޮތުން ުއވާލުމުގެ ކުންފުްނޏެއް ،ތެޭރގައިނަމަ ދުވަހުގެ

 .ވެ ބަޔާންކުރަންވާެނއެ ނަން ުކރީގެ ކުންފުނީގެ ހެއްގަިއވެސްނޯޓި

  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނީގެ

 ،ކުންފުންޏަކަށްވެސް ކޮންމެ ރަޖިްސޓަރީކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ
 ރަޖިސްޓަރީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު ދަފުތަރުގައި  ކުންފުނީގެ
 .ދޭންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ ،ނަންބަރެއް

 ުކންފުނީގެ  ،މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މަށް ަކންކަ އަންނަނިވި ،ރަޖިްސޓަރީކުރާއިރު  ކުންފުނި ދަފުތަރުގައި
 އްަނންބަރެ ސީރިއަލް ރަޖިސްޓަރީ ަވކި ކުންފުންޏަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 .ދޭންވާނެއެވެ 

 ންމެކޮ ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބަޔާންުކރާ ަގއި( 2) އަކުރުގެ މި (1)   
 ކުިރއަށް ނަންބަރުގެ ސީރިއަލް ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުންޏެއްގެ

"C" ި؛ހިމަނަިއގެން އަކުރު މ 
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 ކުންފުނީގެ ،ުކންފުންޏެއްނަމަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން (2)   
 މިައކުރު "FC" ކުިރއަށް ނަންބަުރގެ ސީރިއަލް ރަޖިސްޓަރީ
 ؛ހިމަނައިގެން

 ބޭރުގެ  ރީރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ސީރިއަލް ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނީގެ  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ

 .ހިމަނައިގެން މިއަކުރު "FCR" ކުރިއަށް ނަންބަރުގެ

  އެޑްރެސް  ކުންފުނީގެ

 ،ަވގުތެްއގަިއވެސް ކޮންމެ ،ކުންފުންޏެއްގެެވސް  ކޮންމެ )ހ(    އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
 .ެއވެއޮންނަންވާނެ  އެޑްރެެހއް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ބަދަލުކުރުމުގައި  ެއޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީކުރެިވފައިވާ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ގައި މާްއދާ ވަނަ 50 ާއއި މާއްދާ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ މި ،ޢަމަލުކުރާނީ
 އަދި . މަތިންނެވެ ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ  އިޖުރާޢަތާ ބަޔާންކުރާ

 އެކަން  ،ބަދަލުކުރާނަމަ ެއޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ
 ނުގެ ޤާނޫ މި ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ތަރުގައިދަފް ރެޖިސްޓްރާރގެ

 ،ތިންމަ ގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ 80
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ފުނީގެުކން ،އިތުރުން އެޑްރެުހގެ ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފައިވާ ކުންފުނީގެ )ހ(    އެޑްރެސް ސަރވިސް
 .ގާއިމުކުެރވިދާނެެއވެ ކުންފުްނޏަށް ެއޑްރެހެއް ސަރވިސް
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 ންފުނީގެކު  ގާއިމްކުރާ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ންފަރާތު ރެޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،އެޑްރެހަކީ  ސަރވިސް

 ެހނިހެން އެ ،ލިޔެކިޔުމާއި  ޤާނޫނީ ،ނޯޓިހާއި ފޮނުވަންޖެހޭ  ކުންފުންޏަށް
 ރާމުޢާމަލާތްކު ކުންފުންޏާއެކު އަދި ،ކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތްތައް
 ޓިހާއިނޯ ޤާނޫނީ ފޮނުވަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް ފަރާތްތަކުން އެހެނިހެން
 ،އަަޅއިކަނޑަ ކުންފުނިން ،ަބލައިގަތުމަށް އެޑްރެހަކުން އެ ލިޔެކިޔުން

 ރުގައި ދަފުތަ  ރެޖިސްޓްރާރގެ މަތިން ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި
 .އެޑްރެހެެކވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ަސރވިސް  ކުންފުނީގެ މަތިން ޮގތުގެ ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި )ނ(  
 ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ގާއިމްކޮށް  އެޑްރެހެއް

 ރެޖިްސޓްރާރގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ
 ،މާއި ލިެޔކިޔު ޤާނޫނީ ،ނޯޓިހާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް ފަރާތުން

 ސްެއޑްރެ ސަރވިސް ކުންފުނީގެ ،ކުރާނީ މުޢާމަލާތްތައް އެހެނިހެން
 ފުނީގެކުން މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްާދގައި މި. މެދުވެރިކޮށެވެ

 ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ާގއިްމކޮށް އެޑްރެހެއް  ސަރވިސް

 އެްޑރެހެއްގެ  ސަރވިސް ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާނަމަ
 ވަނަ 78 ޤާނޫނުގެ މި ،ލާނީބަ ބޭނުމަކަށްެވސް ހުރިހާ ،ގޮތުަގއި

 .  ްޑރެހެވެއެ  ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއވާ ކުންފުނީގެ ،ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ެއޑްރެހުގެ  ސަރިވސް ކަނޑައަޅާ ކުންފުނިން ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ،މަޢުލޫމާތު އަންނަިނވި ގޮތުަގއި

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ރެިޖސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި

 އަތޮާޅއި  ،މަގު ،ފްލޯރ ،ޢިމާރާތް/ބިލްޑިްނގ) އެޑްރެސް (1)   
 ؛އެޑްރެސް  ީއމެއިލް އަދި ނަންބަރު ފޯނު، (ރަށް
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 ގައި ( 1) އަކުުރގެ މި ،ނަމަ ފަރމެއް އެޑްރެހަކީ  ސަރވިސް (2)   
 މްގެ ފަރ ،ނަމާއި ފަރމްގެ ،އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔާންކުރާ
 ؛މަގާމު ނަމާއި ފަރާތެްއގެ  ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން

 ބަދަލުކުރުން އެޑްރެސް
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ެއޑްރެސް ސަރިވސް ބަޔާްނކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 79 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ އެކަން  ،ބަދަލުކުރާނަމަ

 އިަގާވއިދުގަ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

 ހުށަހަޅާ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ުކންފުނީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ މި ،ދަށުން ހުށަހެޅުމެއްގެ
 ،ބަލާނީ ކަމަށް ތާރީޚް ބަދަލުވި ެއޑްރެސް ސަރވިސް

 ދުވަުހގެ( ތިނެއް) 3 ބަދަުލވާތާ ެއޑްރެސް ސަރވިސް (1)   
 މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްާދގެ މި ތެރޭގައި

 އެޑްރެސް  ސަރވިސް ،ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ުނވަތަ  ؛ތާރީޚް ކަނޑައަޅާ ކުންފުނިން ކަމަށް ބަދަލުވި

 ން ނޫ ޙާލަތު ަބޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) އަކުުރގެ މި (2)   

 ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ޙާލަތެއްަގއި ކޮންމެ އެހެން
 .ތާރީޚުަގއެވެ ރަިޖސްޓަރީކުރާ އެޑްރެސް ސަރވިސް އައު

 ވަނަ ބާބު  7
 ކުންފުނީގެ މެންބަރުން 
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 ހިއްސާ އެކުންފުންޏެްއގެ ،ަގާވއިދުަގއި ައސާސީ ކުންފުންޏެއްގެ )ހ(    މެންބަރުން ކުންފުނީގެ
 އެ ،ފަރާެތއް ކޮންމެ ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔެ  ނަން އެއްބަްސވެ ނެގުމަށް
 ންގެ މެންބަރު ކުންފުންޏެްއގެ އެ އެއީ ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު ކުންފުނި
 ބަރުންގެމެން  ކުންފުނީގެ ،ފަރާތްތައް އެ އަދި. ބަލަންވާެނއެވެ ގޮތުަގއި

 .ހިމަނަންވާނެެއވެ ދަފުތަރުގައި

 މަށްނެގު ިހއްސާ ކުންފުނީގެ އެ ،ރަޖިސްޓަރީވުމަްށފަހު ކުންފުންޏެއް )ށ(  
 ންކުރާ ަބޔާ ގަާވއިދުަގއި ހިންގާ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި ،އެއްބަްސވެ

 ގެމެންަބރުން ކުންފުނީގެ ނަގައި ހިްއސާ ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ
 ފުނީގެކުން ،ފަރާތަކީ ކޮންމެ ހިމެނޭ  ަނން ފަރާތެއްގެ އެ ދަފުތަރުގައި

 .މެންބަރުންނެވެ

 ކޮންމެ  ފިޔަވައި  ކުންފުނި ޕަބްލިކް  ލިސްޓުކޮށްފަިއވާ )ހ(    ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ
 ،ދަފުތަރެއް މެންބަރުންގެ ުކންފުނީގެ އެ ،ކުންފުންޏަކުންވެސް

 .ަބލަހައްޓަންވާނެެއވެ ލިޔެ އޮފީހުަގއި ކުންފުނީގެ

 މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި ދަފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ސަރވިސް  އަދި ،އެޑްރެސް  ދާއިމީ ،ނަމާއި މެންބަރުންގެ (1)   
 ؛އެޑްރެސް 

 ނުވަތަ  ،ނަންބަރު ކާޑު އަްނަގއިދޭ ރައްޔިެތއްކަން ދިވެހި (2)   
 ޕާސްޕޯޓު ނިސްބަތާއި ޤައުމީ ،ނޫންނަމަ ރައްޔިތެއް ދިވެހި

 ރަޖިސްޓަރީ  ،ޝަޚްސެއްނަމަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ،ނަންބަރު
 ؛ނަންބަރު



77 

 ދަފުތަރުގައި  މެންބަރުންގެ ،ގޮތުަގއި މެންބަރެއްގެ (3)   
 ؛ތާރީޚު ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު

 އެ  ތެެރއިން ހިްއސާގެ ެއކުލެިވގެންވާ ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ (4)   
 :މެންބަރެއްގެ

 ސީރިއަލް  ހިއްސާއަކަށް ކޮންމެ ،ޢަދަދާއި ހިއްސާގެ )ހހ(    
 ؛ނަންބަރު ީސރިއަލް ،ދެވިފަިއވާނަމަ ނަންބަރެއް

 ހިއްާސގެ އެކުެލވިގެްނވާ ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ )ށށ(    
 މެންބަރެްއގެ އެ ،ހިމެނޭނަމަ ގިންތި ތަފާތު

 އަދި ؛ގިންތި ހިއްސާގެ

 ދައްކާފަިއވާ ކުންފުްނޏަށް ައގަށް ހިއްސާގެ )ނނ(    
 ދައްކާފައިާވކަމަށް ނުވަތަ ޢަދަދު ފައިސާގެ

 .އަދަދު ފައިސާގެ އެއްބަްސވެފަިއވާ ކުންފުނިން

 ނީގެ ކުންފު ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް) 5 ވޭތުވެިދޔަ (5)   
 ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ ނުވަތަ  ނަގާފަިއވާ ހިއްސާ

 މި  ،މެންބަރުންގެ އެްނމެހައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ

 ވަނަ( 4) އަދި( 3)، (2)، (1) ގެ( ށ) މާއްދާގެ
 މެންބަރުންގެ އަދި ،މަުޢލޫމާތު ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި
 .ތާރީޚު އުނިކުެރވުނު ގޮތުގައި މެންބަރުންގެ ،ދަފުތަރުން
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 ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއވާ  ގޮތުގައި މެންބަރެއްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ )ނ(  
 ނުވަތަ ވާ ނަގާފައި  ނަމުގައި ފަރާތުގެ ިގނަ ފަރާތަށްވުރެ ެއއް ،ފަރާތަކީ

 މި ގެފަރާތްތަކު ހުރިހާ އެ ،ހިްއާސއެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ
 ރުގައި ދަފުތަ މެންބަރުންގެ ،މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ،ނަމަކަމަށްވާ ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ މެންބަރެއް އެންމެ ،ކުންފުންޏަކީ )ރ(  
 އެކަނިަހމަ ކުންފުނީގެ ،ދަފްތަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި މި

 އެންމެ  ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ އެ ،އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ މެންބަރުގެ
 .އެވެވާނެ ބަޔާންކުރަން ކުންފުންޏެއްކަމަށް ހިމެނޭ ކަމަށް މެންބަރެއް

 ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ
  ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ،ންމަތި ގޮުތގެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްާދގައި ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ކުްނފުނީގެ ،ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރެއް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 އާ މާއްދާ ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަދަލުތައް އަންނަ މެންބަރުންނަށް
 ،ްއޓުމަކީބެލެހެ ރަޖިސްޓަީރކޮށް ދަފްތަރުގައި މަތިން ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ 
 .ޒިްނމާއެކެވެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ

 ުކންފުނީގެ  ،މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ންފުނިން ކު  ،އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ
 ދިއަ. ކުށެެކވެ  ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު  ކޮންމެ ކުންފުނީގެ އެ އަދި

 ތުގެގޮ ބަޔާންކުރާ  ގައި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތްތަކާމެދު
 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ބެލުމުގެ ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ
  ޙައްޤު

 ،ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި  
 ންއެހެ ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުްނގެ ުނަވތަ ،އޮފީުހގައި  ކުންފުނީގެ
 ލޭނެބެ ހިނދެއްަގއި ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން  މެންބަރުން ކުންފުނީގެ ،ތަނެއްަގއި
 .ވެހުންނަންވާނެއެ  ހަމަޖައްސާފައި، އިންިތޒާމު ބެލޭނެ ުނވަތަ ،ގޮތަކަށް
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 ދަފުތަރު މެންބަރުންގެ
 ކޯޓަށް އެދި އިޞްލާޙުކުރުމަށް

  ހުށަހެޅުން

 ފަިއވާ ަނގާ ހިއްސާ ކުންފުނީގެ  ،ދަފުތަރުގައި  މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ލޫމާތެއްމަޢު ކުށް ގުޭޅގޮތުން ިހއްސާައކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރަކާ
 އެ ،ނުހިމެނޭނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނެންޖެހޭ ނުވަތަ ،ހިމެނޭނަމަ
 ވެސްއެހެން ލިބުނު ގެއްލުން ސަބަބުން އެކަމުގެ ނުވަތަ ،މެންބަރަކު
 ޓަށްކޯ އެދި  ކަމަކަށް ތެރެއިން ކަްނަކމުގެ އަންނަިނވި ،ފަރާތަކުން
 .ލިބިެގންވެެއވެ އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅުމުގެ

 މަޢުލޫމާތު  ކުށް ހިމެނޭ ދަފުތަރުގައި  މެންބަރުންގެ (1)   
 ުނވަތަ  ؛އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ،ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު އެފަރާތަށް ސަބަބުން އެކަމުގެ (2)   
 ނުވަތަ ؛ހޯދުމަށް ކުންފުނިން

 މަޢުލޫމާތު  ކުށް ހިމެނޭ ދަފުތަރުގައި  މެންބަރުންގެ (3)   
 ލިބުނު އެފަރާތަށް ސަބަބުން ެއކަމުގެ އިޞްލާޙުކުރުމާެއކު

 ؛ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ،ބަދަލު ގެއްލުުމގެ

 ،ލިބިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ،ޔަތްކޮށްރިޢާ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޯޓުން އެހުށަހެޅުމަކާމެދު

 ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު  ކަނަޑއެޅުމުގެ ޮގތަކަށް ކުރެ ގޮތްަތކުން އަންނަނިވި
 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ވަނަ ( 3) ުނވަތަ( 2) ުނވަތަ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (1)   
 ންނަފެ ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަކާމެދު ހުށަހަޅާ ދަށުން ނަންބަރުގެ

 ؛ނިންމުން ގޮތެއް
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 ނަން  ފަރާތެްއގެ އެ ގޮުތގައި މެންބަރެއްގެ  ކުންފުނީގެ (2)   
 ތަ ނުވަ ހިމެނުމާމެދު ދަފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 .ނިންމުން ގޮތެއް ފެންނަ ކޯޓުން ނުހިމެނުމާމެދު

 ދަފްތަރަކީ މެންބަރުންގެ
  ބެލުން ގޮތުގައި ހެއްކެއްގެ

 ،މަތިން ގޮތެއްގެ  ނުވާނެ ޚިލާފު މާއްދާއާ ވަނަ 85 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ހިއްސާގެ  ކުންފުނީގެ ،ދަފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
 އެ ،ހިމެނުމަކީ ނަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި  ފަރާތެްއގެ މިލްކުވެރި
 ގޮތުން  ޤާނޫނީ މެންބަރުކަމަށް އެ ފަރާތަކީ  މިލްުކވެރި ހިއްސާގެ
 .ފުދޭނެކަމެކެވެ އްަކކަށްހެ ބެލުމުގައި

 ހިއްސާގެ  ކުންފުނީގެ ،ދަފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ހިމެނުމުގެ ނަން މެންބަރެއްގެ  ގޮތުަގއި ފަރާތެްއގެ މިލްކުވެރި
 ތަކާއި ޙަްއޤު އަންނަނިވި ލިބިދޭ ގުޭޅގޮތުން ހިއްސާއާ އެ ،ނަތީޖާއަކީ

 ޤުތަކާއި ޙައް ލިބިގެންވާ މެންބަރަކަށް އެ  ހަމައެކަނި ،އިޚްތިޔާރުތަަކކީ
 .ދިއުމެވެ ވެެގން ކަުމގައި ތިޔާރުތަެކއްއިޚް

 ؛ަޙއްޤު ވޯޓުލުމުގެ ލިބިދޭ ގުިޅގެން ހިއްާސއާ އެ (1)   

 ؛ޙައްޤު ލިބުމުގެ ނޯޓިސް ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ (2)   

 އެނޫންވެސް  ނުވަތަ ިޑިވޑެންޑު ލިބޭ ގުިޅގެން ހިއްސާއާ (3)   
 އަދި ؛ލިިބގަތުން ފައިދާއެއް

 ޙައްޤުތަކާއި  އެހެނިހެން ލިބިދެވޭ ގުިޅގެން ހިއްސާއާ އެ (4)   
 .އިޚްިތޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރުތައް

 ކަށްމެންބަރަ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ އެ  ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ހ(   ސެޓްފިކެޓް  ހިއްސާގެ
 .ދޫކުަރންވާނެެއވެ ސެޓްިފކެޓެއް ހިއްސާގެ
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 އޭގައި  ސެޓްފިކެަޓކީ  ހިއްސާގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މިލްކުވެެގންވާކަން  މެންބަރަކަށް އެ ،ހިއްސާ ކަނޑައަޅާަފިއވާ
 .ލިޔުމެކެވެ ސާބިތުކޮށްދޭ

 ސެޓްފިެކޓުގައި  ހިއްާސގެ ަބޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ންވެސްއިތުރު  މީގެ އަދި. ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި

 ހުރަހެއް  މާއްދާ މި ހިމެނުމަކަށް ސެޓްފިކެޓްގައި މަޢުލޫމާތުތައް އިތުރު
 .ނާޅައެވެ

 ފަރާތަށްވުރެ  ެއއް ނުވަތަ ،ފަރާތުގެ  މިލްުކވެރި ހިއްސާގެ (1)   
 ނުވަތަ  ނަގާފަިއވާ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ގިނަ

 ހުރިހާ އެ ،ހިްއސާއެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ
 ؛އެޑްރެސް  ދާއިމީ ،ނަމާއި ފުރިހަމަ ،ފަރާތްތަކުގެ

 ؛ޢަދަދު ހިއްސާގެ (2)   

 ؛ގިންތި  ހިއްާސގެ އެ ،ހިމެނޭނަމަ ގިންތި ތަފާތު ހިއްސާގެ (3)   

 ؛އަގު  ހިއްސާގެ (4)   

 .ނޫންތޯ ނުވަތަ އަދާކޮށްފަިއވޭތޯ  އަގު ހިއްސާގެ (5)   
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 ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް ގޮތަކަށް ވަކި މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ލައިސަންްސޮކށްފައިވާ ،ކުންުފނިތަކުން ލިސްޓުކޮށްފަިއވާ
 ތަ ނުވަ ބޮންޑު  ުނވަތަ ޑިބެންޗަރު ނުަވތަ ހިއްސާ  ޑިޕޮސިޓަރީައކަށް

 ދޫކުރާ ޑިޕޮސިޓަރީން ،ޑިޮޕސިޓްކޮށްަފއިވާނަމަ ސެކިއުރިީޓޒް
 ކަންމިލްުކެވރި ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ އެ  ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ޑިޕޮސިޓަރީ
 މި  ،ައދި. ޤަބޫލުކުެރވޭނެެއވެ ގޮުތގައި ލިޔުމެއްގެ އަންަގއިދޭ
 ިހއްސާގެ  ގޮތަށް ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި ،ޙާލަތުގައި 
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދޫކުރާކަށް ސެޓްފިކެޓް

  ޒިންމާ  ،ބާރުތަކާއި ،ޙައްޤުތަކާއި މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ

 މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ
  ޒިންމާ ޤާނޫނީ

 ކުންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ނުވާނެ ޚިލާފު  އާ( ށ) މާއްދާގެ މި )ހ(  
 އްގެކުންުފންޏެ ،އެސަބަބަށްޓަކައި  ހަމަެއަކނި ،މެންބަރަކު އެްއވެސް
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ޒިންމާވާކަށް އިލްތިޒާމަކަށް  ޤާނޫނީ އެްއވެސް

 :ނީޒިންމާވާންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް މެންބަަރކު ެއއްވެސް ކުންފުނީގެ )ށ(  

 އެްއވެސް  ނަގާފަިއވާ ނުވަތަ ގަނެފަިއވާ އެމެންބަރަކު (1)   
 ފައިާސއެއް  އެްއވެސް  ދަްއކަންޖެހޭ ހިއްސާއަކަށް 
 ؛ޢަދަދަކަށް އެ ،އޮެވއްެޖނަމަ ނުދައްކާ ކުންފުންޏަށް

 ވާ ކަނަޑއަޅާފައި  ނައްޞުން ސަީރޚަ ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުނީގެ (2)   
 އަދި  ؛މަތިން ގޮތެްއގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި (3)   
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 ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާއަކާ
 މެންބަރަކު ހުރި އެވަގުތަކު
  ޒިންމާވުން

 ައގު  ހިއްާސއެްއގެ އެ  ،ުގޅޭގޮތުން  ހިއްާސައކާ ެއްއވެސް ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ނުވަތަ ،ޙާލަތެއްަގއި  އޮންނަ އިލްތިާޒމެއް ދެއްކުމުގެ އަނބުރާ

 ގުއަ ހިއްާސގެ  އެ ،ޙާލަތެއްގައި އޮްނނަ އިލްތިޒާެމއް އެނޫންވެސް
 ޒިންމާ އުފުލުުމގެ އިލްތިޒާމެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ދެއްކުމަށް އަނބުރާ
 ަގއި ގޮތު ފަރާތުގެ  މިލްކުވެރި އެހިްއސާއެްއގެ ެއވަގުަތކު ،އޮންނާނީ

 މުިއލްތިޒާ ބުނެވިިދޔަ ،ެއއީ. ފަރާތަަކށެވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
 ނެގި  މެންބަރަކު އެ ހިއްސާ ނިޞްބަތްވާ އިލްިތޒާމު އެ ،އުފަންވީ
 .ނަަމެވސްމެއެވެ ކުރިންކަމަށްވީ ތާރީޚުގެ

 ނޫނުގެ ޤާ މި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ  ާމއްދާަގއި ވަނަ 162 އާއި  މާއްދާ ވަނަ 161
 ރު މެންބަ ކުރީގެ އިލްިތޒާމް ގުޅޭ ހިއްސާައކާ ކުންފުނީގެ ،މަތިން

 ސާހިއް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަތކުަގއި  އެ ،އަދާނުކޮށް
 އަނބުރާ  ހިއްސާ ކުންފުނިން ނުވަތަ  ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ
 އްއިލްިތޒާމްތަ ބުނެވިިދޔަ ގުޅޭ ހިްއާސއަކާ އެ ،އަތުލާފައިވާނަމަ 

 .މަްއޗަށެވެ މެންބަރުގެ ކުރީގެ ،އޮންނާނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ

 ބަދަލަކާ ގެންނަ ދުސްތޫރަށް 
 އިލްތިޒާމެއް އިތުރު ގުޅިގެން 
  ނެތުން

 އަދި  ،ކުހިނދަ ަބޔާންކޮށްފައިުނާވހާ ގޮތަކަށް އެހެން ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުނީގެ  
 މެންބަރަކުއެ ނަމަވެސް ފަހުން ނުވަތަ ކުރިން ތާރީޚުގެ ގެންނަ ބަދަލު ދުސްތޫރަށް
 ންނަ ގެ ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ ،މެނުވީ މަތިން ގޮެތއްގެ  އެއްބަްސވާ ލިޔުމުން
 ނަިނވި އަން އުފަންކުރުވާ އަލަށް މަްއޗަށް މެންބަރެއްގެ އެ ގުިޅގެން ބަދަލަކާ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ އުފުލާކަށް އެމެްނބަރަކު ޒިންމާ އިލްތިޒާމުތަުކގެ

 ރެއްއެެމންބަ ހަމައަށް  ތާރީޚާ ގެންނަ ބަދަލު  ދުސްތޫރަށް ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ނުވަތަ ެނގުމަށް ހިއްސާ އިތުރު ،އިތުރުން  ހިއްާސގެ ނަގާފަިއވާ
 ނުވަތަ ؛އިލްތިޒާެމއް އޮންނަ ގަތުމަށް
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 އިތުރުވާ  މިންވަރު ޒިންމާވާންޖެހޭ މެންބަރެއް  އެ ކުންފުންޏަށް )ށ(  
 .އިލްތިޒާމެއް

 ޙައްޤުތަކަށް މެންބަރުންގެ
  ގެނައުން ބަދަލު

 ލިބިގެންވާ  މެންބަރުންނަށް ގުޭޅގޮތުން ހިއްސާއާ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ށް ކުްނފުންޏަ ނިންމުމެއް ގެންނަ ބަދަެލއް އެްއވެސް ޙައްޤުތަކަށް
 ގެން ފާސްކޮށް ޤަރާަރކުން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ނިންމޭނީ
 .ލިބިގެންެނވެ ހުއްދަ އެކަމަކަށް

 ުގޅޭގޮތުން  ިހއްސާއާ ،ބޭނުމަށްޓަކައި ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ައންނަނިވި މާނައިަގއި ޙައްޤުތަުކގެ ލިބިގެންވާ މެންބަރުންނަށް

 .ހިމެނެއެވެ ކަންކަން

 ؛ޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ ލިބިދޭ ގުޭޅގޮތުން ހިއްސާއާ (1)   

 ދޭލިބި ފައިދާއިން ކުންފުނީގެ ،ލިބިދޭ ުގޅޭގޮތުން ހިއްސާއާ (2)   
 ؛ޙައްޤު  ލިބުމުގެ ޑިިވޑެންޑް

 މި ުނވަތަ ،ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރުމާ ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ (3)   
 ބަދަލު ޙައްޤުތަކަށް މެންބަރުންގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި
 ށް އެގޮތަ އިޖުރާޢަތް ކަނޑަައޅާފައިވާ  ގުޭޅގޮތުން ގެނައުމާ

 ؛ޙައްޤު  ހިންގުމުގެ

 ހިމެނޭ  ސާ ހިއް ބެހިފައިވާ  ގިންިތއަށް ެއކި ،ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ންގެމެންބަރު ނަގާަފިއވާ ހިއްސާ ގިންތިެއއްގެ އެ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ

 ށް ކުްނފުންޏަ ނިންމުމެއް ގެންނަ ބަދަެލއް އެްއވެސް ޙައްޤުތަކަށް
 ނަގާފަިއވާ ހިއްސާ ގިންތިއެްއގެ އެ ކުންފުނީގެ ،ނިންމޭނީ
 ކަނޑަައޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް ޤަރާރެއް ޚާއްސަ ،ރުންގެމެންބަ

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ،ނިސްބަތުން
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 ކަމަށް ިހއްސާ  ގިންތިއެްއގެ ަވކި ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ގެންގުޅި  ހިއްސާއަކާ ހުރިހާ ގިްނތިއެްއގެ އެ ،ބަޔާންކުރެވިަފއިވަނީ 

 އެއް  ޝަރުޠުތަަކކީ  ،ިއނާޔަތްތަކާއި  ،ޙައްޤުތަާކއި ލިބިދެވޭ
 .ވާނަމަެއވެ ކަމަށް ޝަރުޠުތަކެއް ،އިާނޔަތްތަާކއި ،ޙައްޤުތަކާއި 

 އްސާ ހި ގިންތިެއްއގެ  ެއއް ވަކި ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
( ރ) ގެމާއްދާ މި ،ބަޔާންކުރެވިަފއިވަނީ  ކަމަށް މެންބަރުން ނަގާފަިއވާ

 ނަގާފަިއވާ ހިއްސާ ގިންތިއެްއގެ ަވކި  ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ގައި
 ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި  އަދި ،ކަމަށްވެފައި މެންބަރުން

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

 ނިންމުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް (1)   
 އަދި ؛ކަމަްށވުން ޙައްޤުތަކެއް  އެއް  ،ޙައްޤުަތކަކީ  ނިސްބަތްވާ

 ނިންމުމުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް (2)   
 ހުރިހާ  ،ބަދަލަކީ އަންނަ ޙައްޤުތަކަށް ،ސަބަބުން

 .ކަމަށްވުން ބަދަލުތަކެއް އެްއގޮތް މެންބަރުންނަށްވެސް

  ޖަލްސާ  އާންމު  މެންބަރުންގެ 

 ކޮންމެ އެހެން ،ފިަޔވައި  ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ މެންބަރަކު އެންމެ    ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ
 ހަރަކު އަ ކޮންމެ ،ޖަލްސާއެއް އާންމު އަހަރީ ކުންފުނީގެ އެ ކުންފުންޏަކުންވެސް

 .ބާްއވަންވާެނއެވެ ފަހަރު އެއް
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 ހިމެނޭ މެންބަރެއް އެންމެ
  ޖަލްސާ އާންމު ކުންފުނިތަކުން

 ހަރީއަ ،މެންބަރު ހަމައެކަނި ުކންފުނީގެ ހިމެނޭ މެންބަރެއް އެންމެ )ހ(  
 މެންބަރު އެ ،ނިންމުންތައް ނިންމާ  ގުޭޅގޮތުން ޖަލްސާއާއ އާންމު

 އެ  ،ނިންމުމަކީ އެ ،ފޮނުވުމުން ކުންފުންޏަށް ިލޔުމުން ސޮއިކޮށް
 ރީއަހަ ،ބޭްއވުމަށާއި  ޖަލްސާއެއް އާްނމު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 އި ގޮތުގަ  ނިންމުމެއްގެ ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ ޖަލްސާގައި އާންމު
 .ބެލޭނެއެވެ

 ހިމެނޭ  މެންބަރެއް އެންމެ ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މާއްދާ ވަނަ 107 ،އާއި  މާއްދާ ވަނަ 95 ޤާނޫނުގެ މި ،ކުންފުނި

 ާމއްދާއިން  ވަނަ 109 ،އާއި  ާމއްދާ ވަނަ 108 ،އާއި 
 .އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ

 ޖަލްސާގައި އާންމު އަހަރީ
  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 އިޖަލްސާގަ ާއންމު އަހަރީ ކުންފުންޏެްއގެ އެ ،ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ  
 .ފުރިހަމަުކރަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

، (މަހުށަހަޅަންޖެހޭނަ) ރިޕޯޓުތަކާއި ޮއޑިޓް  ،ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ )ހ(  

 ޕޯޓު ރި އަހަރީ  ކުންފުނީގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ؛ފާސްުކރުން ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް

 ނަމަ ޢައްޔަްނކުަރންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުން ައއު  ޯބޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ )ށ(  
 ނުވަތަ  ން ޢައްޔަންކުރު ޑިރެކްޓަރުން ކުރަންޖެހޭނަމަ އިންތިޚާބު ނުވަތަ

 ؛އިންތިޚާބުކުރުން

 އެ  ،ޢަްއޔަނުޮކށް އޮޑިޓަރުން ،ޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭނަމަ އޮޑިޓަރުން )ނ(  
 އަދި  ؛ކަނޑަެއޅުން އުޖޫރަ ދޭނެ ފަރާތަށް

 އްވާނަމަފައިާދއެ  ބަހަންވާ ހިއްސާއިން މެންބަރުންނަށް އަހަރެްއަގއި އެ )ރ(  
 .ކަނަޑއެުޅން ެއކަން( ޑިިވޑެންޑް)
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 އަހަރީ ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް
  ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ އާންމު

 14 ންމަދުވެގެ ބޭްއވުމުގެ  ޖަލްސާ އާންމު އަަހރީ ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރައިވެޓް   
. ެއވެފޮނުވަންވާނެ މެންބަރުންނަށް  ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ ،ކުރިން ދުވަހުގެ ( ސާދަ)

 :މިގޮތުން

 ،ޚާއިާތރީ ބާްއވާ ޖަލްސާ ،މަޤްޞަދާއި ޖަލްސާެއްއގެ އެ ނޯޓިހުގައި އެ )ހ(  
 ދިއަ. ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ެއޖެންޑާ ޖަލްސާގެ ،ތަނާއި  ،ގަިޑއާއި 

 ،ހިސާބުތަކާއި  އަހަރީ ،ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ކުންފުނީގެ ނޯޓިހާއެކު )ށ(  
 ށްވެސްމެންބަރަކަ ކޮންމެ، (ހުށަހަަޅންޖެހޭނަމަ) ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރުްނގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖަލްސާއަށް އަހަރީ ،ފޮނުވައި

 އަހަރީ ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް
  ޖަލްސާ އާންމު

 ތަނުވަ މަސް( ތިެނއް ) 3 އަހަުރގެ ރަޖިްސޓަރީކުރާ ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް  
 ނޫން އެ ނުވަތަ ،މުއްދަތުަގއި  އެ އޮތްނަމަ ބާކީ މަސްދުަވސް ގިނަ އެއަްށވުރެ

 އެ  ަގއިތެރޭ ދުވަހުގެ މަސް ( ފަނަރަ) 15 އުފައްދާތާ ކުންފުނި ޙާލަތެއްަގއިނަމަ
 ފުރަތަމަ އަދި. ބާއްވަންވާނެެއވެ ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏެއްގެ

 އަހަރަކު  ންމަދުވެގެ ،އަހަރެއްގަިއވެސް މާލީ ކޮންމެ ޖަލްސާއަށްފަހު އާންމު އަހަރީ
 .ާބއްވަްނވާނެެއވެ ޖަލްސާއެއް އާންމު އަހަރީ ފަހަރު އެއް

 އަހަރީ ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް
  ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ އާންމު

( ދަސާ) 14 ދުަވހުގެ ބާްއވާ ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ  ކުންފުންޏަކުން ޕަބްލިކް  

 އިޢުލާނެއްަގއި އާންމު ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ އެ ކުރިން ދުވަހުގެ
 :މިގޮތުން . ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 

 ަގޑި ،ތާރީާޚއި  ،ތަާނއި ާބއްވާނެ ޖަލްާސއެއް އެ އިޢުލާނުަގއި އާންމު )ހ(  
 އަދި . ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 ،ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުްނގެ ،ހިސާބުތަކާއި  މާލީ އަހަރީ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 އަދި. ވެ ހުށަހަޅަންވާނެއެ ޖަލްސާއަށް އާންމު އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަުރގެ

 ންގެޑިރެކްަޓރު ،ހިސާބުތަކާއި މާލީ  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ އިޢުލާނާއެކު
 ރަންޝާއިޢުކު އެނގޭނެހެން ާއންމުކޮށް ރިޕޯޓް ޮއޑިޓަުރގެ ،ރިޕޯޓާއި
 .ވާނެެއވެ

 ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ
 މުއްދަތު ބޭއްވުމުގެ

  އިތުރުކުރުން 

 ބްލިކްޕަ ކުރެވިަފއިނުވާ ލިސްޓު ެއކްސްޗޭްނޖުގައި ސްޓޮކް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
 އްވުން ބޭ ޖަލްސާ  ޢާންމު އަހަރީ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ

 3 ުމއްދަތަށްުވރެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 96 ޤާނޫނުގެ މި
 އެދި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ މަސް( ތިނެއް)

 :މިގޮތުން. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ރިންކު ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ (1)   
 ،ނަމަހުށަހަޅައިފި ިއތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު އެ ކުންފުންޏަކުން
 .ކުރެވިދާނެެއވެ ިއތުރު މުއްދަތު އެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ކުންފުީނގެ އެ ކުންފުންޏަކަށް (2)   
 ރޭގައި ތެ މުއްދަތުގެ އެ އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ މުއްދަތު ބޭއްވުުމގެ

 .ބާއްވަްނވާނެެއވެ ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ

 އާންމު އަހަރީ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މާއްދާގައި މި (3)   
 ށް ރެޖިސްޓްރާރަ ިއތުރުކުރާއިރު މުއްދަތު  ބޭއްވުުމގެ ޖަލްސާ
 އެ އަދި. ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ޝަރުޠުަތކެއް ވަކި

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ޝަރުޠުތަަކށް އެ ކުންފުންޏަކުން
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 ،މުަގއިބޭއްވު ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ކުންފުންޏަުކން ލިސްޓުކޮށްފަިއވާ )ށ(  
 ބެހޭސެކިއުރިީޓޒްއާ މާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2006/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 ގަާވިއދުތަކަށް ހެދިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ އާއި( ޤާނޫނު

 .ލާޒިމްވާނެއެވެ  ޢަމަލުކުރަން

 ޚާްއޞަ  ގެކުްނފުންޏެއް ކޮންމެ ،ފިޔަަވއި ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ މެންބަރަކު އެންމެ    ޖަލްސާ އާންމު ޚާއްޞަ
 ޖަލްސާ  އެ ،އެދެފިނަމަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ބޭްއވުމަށް ޖަލްސާއެއް  އާންމު

 ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،އިންތިޒާމުތައް  ބޭއްވުުމގެ
 .ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ

 ވޯޓުލެވޭ  ޖަލްސާއެއްގައި ޢާންމު  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕްރައިވެޓް )ހ(  
 ރެހިއްާސއަށްވު( އިންަސއްތަ ދިހައެއް% )10 ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

 ނުވަތަ ؛އެދިއްޖެނަމަ މެންބަރުން ވޯޓުލެވޭ ޢަދަދެއްގެ މަދުނޫން

 ޙައްޤު  ގެ ވޯޓުދިނުމު ޖަލްސާއެްއގައި ޢާންމު ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕަބްލިބް )ށ(  
( ފަްނސާސް) 50 މަދުވެގެން ތެެރއިން މެންބަރުންގެ ލިބިގެންވާ
 .އެދިއްޖެނަމަ މެންބަރުން

 ޖަލްސާއެއް އާންމު ޚާއްޞަ
  އެދުން ބާއްވައިދިނުމަށް

 މުއާން ޚާއްޞަ ،މަތިން  ގޮތުގެ ެއއްގޮްތވާ ާމްއދާއާ ވަނަ 99 ޤާނޫނުގެ މި  

 ކަންތައްަތއް  އަންނަިނވި އެދޭއިރު މެންބަރުން ބާްއވަން ޖަލްސާއެއް
 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ 

 ؛ހުށަހެޅުން ލިޔުުމން އެދި ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ )ހ(  

 ޤަރާރެއް  ނުވަތަ ނިންމުމަށް ނިންމުމެއް އެްއވެސް  ޖަލްސާގައި )ށ(  
 ؛ބަޔާންކުރުން އެަކމެއް ،ހުށަހަޅާނަމަ ފާސްކުރަށް

 އަދި  ؛ހުށަހެޅުން ސޮއި މެންބަރުންގެ ހުރިހާ އެދޭ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ )ނ(  
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 ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕްރަިއވެޓް ،ިލޔުން އެދޭ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ )ރ(  
 ،ށްޑިެރކްޓަރަ މެނޭޖިންގ ނުވަތަ ޯބޑަށް ޑިެރކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 ސެކްެރޓަރީއަށް އެކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެްއނަމަ ޕަބްލިކް އަދި
 .ފޮނުވުން

 ޖަލްސާގެ  އާންމު ޚާއްޞަ
  ނޯޓިސް

 ނުގެ ޤާނޫ މި އެދި ޭބއްވުމަށް ޖަލްސާއެއް ޢާންމު ޚާއްޞަ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ކުްނފުންޏަށް  މަތިން ގޮުތގެ ބަާޔންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 100

 ވިައންނަނި ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފަދައިން

( އެާކވީސް) 21 ލިބޭތާ ލިުޔން އެދި ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ (1)   
 ؛އެރުވުން  ދަޢުވަތު ޖަލްސާއަށް ތެރޭަގއި ދުވަސް

 މަސް ( ތިނެއް) 3 ހުށަހެޅޭތާ އެދި ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ (2)   
 .ބާްއވަންވާެނއެވެ ޖަލްސާ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 މަ ާބއްވާނަ ޖަލްސާއެއް އާންމު ޙާއްޞަ ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ށ(  
 ،ރީޚުތާ ،ތަާނއި ،އެޖެންޑާާއއި ،މަްޤޞަދާއި ޭބްއވުމުގެ ޖަލްސާއެއް އެ

 އްނޯޓިހެ ފަދަ އެނގޭނެ ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ ބާއްވަން ޖަލްސާ އަދި

 :ިމގޮތުން. ފޮނުވަންވާެނއެވެ މެންބަރުންނަށް ކުންފުނީގެ

 ޖަލްސާއެއް  އާންމު ޙާއްޞަ ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕްރައިވެޓް (1)   
( ސާދަ) 14 މަދުވެގެން ދުަވހުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް
 ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް ކުންފުންޏެއްގެ އެ ކުރިން ދުވަސް

 އަދި . ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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 ޖަލްސާެއއް  އާންމު ޙާއްޞަ ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕަބްލިކް (2)   
 21 މަުދވެގެން ދުވަހުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް

 ކުންފުންޏެްއގެ އެ ކުިރން ުދވަސް( އެާކވީސް)
 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށް

 ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާއެއް އާންމު
  އެންގުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ަޖލްސާއެއް  އާންމު ކުންފުނީގެ ހުރެ ސަބަަބކާ އެްއވެސް )ހ(  
 ދުަގއި ގަާވއި ހިންގާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިަފިއވާ
 ގޮތަށް ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުގައި މި ނުވަތަ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 ނީގެުކންފު ،ނުގެންެދވިއްޖެނަމަ ކުިރއަށް ނުވަތަ ނުބޭއްިވއްޖެނަމަ

 ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ  ،އެދި ބާްއަވިއދިނުމަށް ޖަލްސާއެއް އާންމު
 .ވެެއވެލިބިގެން  ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ރެޖިސްޓްރާަރށް މެންބަރަކަށްވެސް

 ހުށަހެޅުމަކާ  ލިބޭ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގާ އަން ރެޖިސްޓްރާރ ބޯޑަށް ޑިރެކްަޓރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ގުިޅގެން
 ޖަލްސާއެއް  އާންމު ކުންފުންޏަކުން އެ ެއްއގޮތަށް އެންގުމާ

 މުގެެބލެ ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުބާއްަވއިފިނަމަ
 ރާރަށްރެޖިސްޓް ބާރު ބޭްއވުމުގެ ޖަލްސާއެއް އާންމު ގެކުންފުނީ ދަށުން

 ިރޔާސަތު ޖަލްސާގެ އާންމު ާބއްވާ ިމގޮތުން. ލިބިގެންެވއެވެ
 އަޅާ ަކނޑަ ކަމަށް އެ ރެޖިސްޓްރާރ ނުަވތަ ރެޖިސްޓްރާރ ބަލަހައްޓާނީ

 .ފަރާތަކުންނެވެ

 މާއްދާގެ މި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި )ނ(  
 ބަރަކުމެން އެންމެ ކުންފުނީގެ ޖަލްސާއަށް ބާއްވާ ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން
 ސާއެއް ޖަލް އެ  ހާޒިރުވިަޔސް މީހަކު އެްނމެ ފޮނުވާ ބަދަލުަގއި ނުވަތަ

 .ގެންެދވިދާނެެއވެ ކުރިއަށް
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 އާންމު ކުންފުނީގެ  ދަށުން ބެލުމުގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ންތަކާމެދުހުށަހެޅު އެ ،ހުށަހެޅުމާއި އެދި ދިނުމަށް ާބއްަވއި ޖަލްސާއެއް
 ން ދަށު ބެލުުމގެ  ރެޖިސްޓްރާރގެ އަދި ،އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ

 ގޮތުގެ  ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ަކންކަން ޖަލްސާގެ އާންމު ބާއްވާ
 ދުަގއިގަާވއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،އިޖުރާޢަތްތައް އުޞޫލުތަކާއި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ޒަރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް 
  ބޭއްވުން ޖަލްސާ

 ްއގެގޮތެ އެކަީށގެންވާ  ަބްއދަލުވުމެއްަގއި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ،ބަިއވެރިވެ  ބައްދަލުވުމުަގއި ފުުރޞަތު ބައިވެރިވުމުގެ މަތިން

 މެންބަރުންނަށް ޢަދަދުގެ ބޭނުންވާ ހަމަވުމަށް  ކޯރަމް ޖަލްސާގެ
 މެންަބރުންގެ ކުންފުނީގެ ަޒރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް  ،ލިބޭނަމަ

 .ބޭްއވިދާނެެއވެ ޖަލްސާއެއް

 ކުންފުނީގެ ބޭއްވުމުަގއި ޖަލްސާ ޒަރީާއއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް )ށ(  
 ރުހުން  އަދި . އޮންނަންވާނެއެވެ ރުހުން އަގްލަބިްއޔަތުގެ މެންބަރުންގެ

. ވެބެެލޭވނެއެ ކަމުގައި އޮތް ރުހުން ،ހިނދަކު ނުގެންދާހާ އަނބުރާ
 މަބޭނުންެވއްޖެނަ ގެންދަން އަނބުރާ ރުހުން  މެންބަރަކު އެްއވެސް

 ވަުގތެއްގެ  އެކަީށގެންވާ ަގޑީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭްއވުމަށް ބައްދަލުވުން
 .ައންގަންވާެނވެ ކުންފުންޏަށް އެކަން ކުރިން

 ޖަލްސާގައި އާންމު
  ޙައްޤު  ބައިވެރިވުމުގެ

 ެރވިފަިއވާަޢއްޔަންކު ބަދަލުގައި އޭނާގެ ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ކުންފުނީގެ  
 ަޙއްޤު  ގެަބއިވެިރވުމު ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް އާންމު ކޮންމެ ކުންފުނީގެ ފަރާތަކަށް

 .ލިބިގެންެވއެވެ
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 ،އްަފރާތެ އެހެން ބަދަުލގައި  ަފރާތެއްގެ އެ  މެންބަރަކު ކުންފުނީގެ )ހ(    ޢައްޔަނުކުރުން  ޕްރޮކްސީ
 ނަމަ ހަމަޖައްސާ ޙާޒިުރވުމަށް ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 ގެކަމު ކަނޑަައޅާފަިއވާ  މީހަކު އެ ބަދަލުަގއި  ޞައްަޙވާނީ އެކަން
 އިދާ ގަވާ  ހިންގާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،ޮސއިކޮށްަފއިވާނަމަ ލިޔުމުގައި
 އްފަރާތެ އެހެން ބަދަލުަގއި މެންބަރުގެ ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ 

 ތިރީގަިއވާ  ،ސާބިުތކޮށް ޞައްޙަކަން ލިޔުުމގެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ
 .ިހމެނޭނަމައެވެ ލިޔުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް

 ؛އެޑްރެސް  ނަމާއި މެންބަރުގެ (1)   

 ؛ނަން ކުންފުނީގެ (2)   

 ؛ެއޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ޢަްއޔަންކުރާ ބަދަލުގައި (3)   

 .ތައްޖަލްސާ ބައިވެިރކުރުވޭނެ ފަރާތް ޢައްޔަންކުރާ ބަދަލުގައި (4)   

 ަފރާތެއް އެހެން ބަދަލުގައި  މެންބަރުގެ ،ކުންފުންޏެއްަގއިނަމަ ޕަބްލިކް )ށ(  
 48 މަދުެވެގން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ،ބޭނުްނވާނަމަ ޢައްޔަންކުރަން

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި  ކުރިން ިއރު ަގޑި( އަށެއް ސާޅިސް)
 ސެކްރެޓަރީއަށް  ކުންފުނީގެ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވޭ ޢައްޔަންކުރެ  ވޯޓުދިނުަމށް ހާޒިުރވެ ޖަލްސާއަށް ބަދަލުގައި  މެންބަރުގެ    ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ ޕްރޮކްސީއަށް
 މި  މިގޮތުން. ލިބިގެންެވއެވެ ޙައްޤުަތއް ލިބިގެންވާ މެންބަރަކަށް ފަރާތްތަކަށްވެސް

 ނަނިވި އަން ފަާރތްތަކަށް ޢައްޔަްނކުރާ ގޮުތގައި  ޕްރޮކްީސގެ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ
 .ލިބިދެވޭެނއެވެ ޙައްޤުތައް

 އަދި  ؛ޙައްޤު ވާހަކަދެްއކުމުގެ  ޖަލްސާއެްއގައި )ހ(  
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 ވޯޓް  ،މަތިން  ގޮތުގެ ެއއްގޮްތވާ މާްއދާއާ ވަނަ 109 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 .ޙައްޤު ދިނުމުގެ

 ،ހަމަވާނީ( ކޯރަމް) ޢަދަދު ޤާނޫނީ ޖަލްސާގެ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ    ކޯރަމް ޖަލްސާގެ

 ފަންސާސް) 50% ހިއްސާގެ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕްރައިވެޓް )ހ(  
 ތަްމސީލުކުރާ ހިްއސާ ޢަދަދެއްގެ އިތުރު  އަްށވުރެ( އިންސައްތަ
 ނުވަތަ ؛މެންބަރުން

( އިްނސައްތަ ދިހަ) 10% ިހއްސާގެ  ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ޕަބްލިކް )ށ(  
 3 މަދުެވގެން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާ އަދަެދއްގެ އިތުރު އަށްވުރެ

 .ހާޒިުރވެގެންެނވެ އެޖަލްސާއަކަށް މެންބަރުން( ތިނެއް)

 ކްސީައކީވެސް ޕްރޮ ަޢއްޔަންކުރާ  ބަދަލުގައި ެމންބަރަކު ،ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ މި  
 .ބެލެވޭެނއެވެ ގޮތުަގއި މެންބަރެއްގެ ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޯރަމް

 ކާއިަޙްއޤުތަ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަލައި ާބވަތަށް  ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ )ހ(    ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު
 ަގއިބައްދަުލުވމެއް މެންބަރުންގެ ކުންުފނީގެ ،ފިަޔވައި  ޤައިދުތައް

 މެކޮން ލިިބގެންވާ  އޭނާއަށް ،ވޯުޓދެވޭނީ މެންބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ
 އިރުވޯުޓދޭ ަބއްދަލުވުމުަގއި އަދި. ވޯެޓވެ( ެއކެއް) 1 ހިއްސާއަކަށް

 ނުވަތަ  ޒަރީާއއިން އިލެކްޓްރޯނިކް ުނވަތަ ،އަތްއުފުލަިއގެން
 ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ަގާވއިދުަގއި ިހންގާ ކުންފުނީގެ އެނޫންވެސް
 .ވޯޓުެދވިދާނެެއވެ ފަދައަކުން
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 ނުވާހާ ކަނޑަައޅާފައި  ގޮތަކަށް އެހެން ަގވާއިުދަގއި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން ގިނަ ފަރާތަށްުވރެ އެއް ،ހިނދަކު

 އެ ،ވޯޓުދެޭވނީ ތެރެއިން ބައިވެރިްނގެ ހިއްސާގެ އެ ،ހިއްސާެއއްނަމަ
 ކާިހއްސާއަ  އެ ނުވަތަ ފަރާތެއް ކަނަޑއަޅާ ތެރެއިން ބައިވެރިްނގެ

 ންގެމެންބަރު ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި ގުިޅގެން
 .މެންބަރަށެވެ ހިމެނިފައިވާ ނަން ފުރަތަމަ އެންމެ ދަފްތަރުގައި

 ވޭ ބޭއް އުވާލުމަށް ކުންފުނި ނުވަތަ ބެހުމަށް  ފައިދާ ހިއްސާއިްނވާ )ނ(  
 ޅިފައިވާ ގު  ެއއާ ހިއްާސާއއި ާބވަތްތަުކގެ ެއކި ،ޖަލްސާތަކުަގއި އާންމު

 ންޏެއްގެ ކުންފު  އުޞޫލުތައް ތަފާތު ވޯޓުދިނުމާގުޅޭ ،ބަލައި ޙައްޤުތަކަށް
 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މާއްދާ މި ހިމެނުމަށް ގަާވއިުދގައި ހިންގާ

 ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުން
  ދިނުން  ވޯޓު ޕްރޮކްސީން

 ރިކޮށް މެދުވެ ޕްރޮްކސީ ވޯުޓގައި ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއަށް ފަރާތުން މެންބަރެއްގެ  
 މްސީލުކުރާ ތަ ޕްރޮްކސީއެއް  އެ  ،ދޭންވާނީ ވޯޓު  ފަރާތަކުންެވސް ކޮންމެ ބައިވެިރވާ
 .ގޮަތކަށެވެ ދީފައިވާ އިުރޝާދު ކަނޑައަަޅއި މެންބަރަކު

  ރެކޯޑުތައް  ޔައުމިއްޔާއާއި  ޖަލްސާގެ  އާންމު 

 މުގެކަ ެއކަން  ޙާލަތްތަކުަގއި ައންނަނިވި ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ހ(    ޔައުމިއްޔާ
 ަތއްޔާރުކޮށް  ތެޭރގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 ޔައުމިްއޔާ

 .ރެކޯޑްކުރަްނވާނެެއވެ

 ގޮތާއި  ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާތައް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (1)   
 އަދި  ؛ޤަރާރުތައް ފާސްކުރާ

 .ޤަރާރު މެންބަރުންގެ ފާސްކުެރވޭ  ނުލައި ޖަލްސާއަކާ (2)   
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 ތިރީގައި  ޔައުިމއްޔާަތކުަގއި ބައްދަލުވުންތަުކގެ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ދަތެއްގެ މުއް  އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ފަރާތަކުންކުރެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 .ވެކަށަވަރުކުރަންވާނެއެ  ުކންފުނިން ޮސއިކޮށްަފއިާވކަން ތެރޭގައި

 ނުވަތަ  ؛ފަރާތް ބެލެހެއްޓި ރިާޔސަތު ޖަލްސާއެްއގެ އެ (1)   

 ޓިބަލެހެއް ރިާޔސަތު ޖަލްސާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު އެ (2)   
 .ފަރާތް

 ާޔގައި ޔައުިމއް ޤަރާުރގެ ފާސްކުރާ ުނލައި ޖަލްސާއަކާ ކުންފުންޏަކުން )ނ(  
 ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ އެކަށީގެްނވާ ފާސްވުމަށްފަހު ޤަރާރު

 .ނެއެވެކަށަވަރުކުރަންވާ  ކުންފުނިން ސޮިއކޮށްފަިއވާަކން ޑިރެކްޓަރުން

 އިދިޔަހިނގަ  ޖަލްސާަގއި ަޔއުމިއްާޔއަކީ ޮސއިކުެރވިފަިއވާ ރެކޯޑްކޮށް )ރ(  
 ،ތައްނިންމު ގުޅުންހުރި ކަމާއި ެއކަން ޤަރާރުތަކާއި ކަންތައްތަާކއި
 ވާ ހިނގާފައި ެއގޮތަށް ،ހިނދެއްގައި  ސާބިތުނުވާހާ އެހެންގޮތަކަށް

 .ހެއްކެެކވެ ބެލެވޭނެ ކަމަށް

 އާއި ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ
 މެންބަރުންނަށް ލިޔެކިޔުން

  ލިބުން

 ލުވުމަކާ ބައްދަ މެންބަރުންގެ އަދި ބަްއދަލުވުންތަކާއި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ  
 ައެގއް  ވެސްއެއް  ،ލިޔެިކޔުން ޔައުމިްއޔާތަާކއި ޤަރާރުތަާކުގޅޭ ފާސްކުރެވޭ ނުލައި

 ކުންފުނިން  އިންތިޒާމެއް ބެލޭނެ މެންބަރުންނަށް ނެތި ދިނުމެއް
 :މިގޮުތން. ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ

 ހޯދުމަށް  ކޮީޕއެއް ލިޔެކިޔުންަތކުގެ އަންނަނިވި މެންބަރަކަށް ކުންފުނީގެ )ހ(  
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމުން އެދި

 ުނވަތަ ަޔއުމިއްޔާ ޖަލްސާއެްއގެ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (1)   
 ނުވަތަ /އަދި ؛ބަެއއް ަޔއުމިއްާޔގެ ޖަލްސާއެްއގެ
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 ޤަރާރެްއގެ  ފާސްކޮށްފަިއވާ މެންބަރުން ނުލައި  ޖަލްސާއަކާ (2)   
 .ޔައުމިްއޔާ

 ލިޔުމެއް ކުންފުީނގެ މަތިން ގޮތުގެ ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި )ށ(  
 ގައި ތެރޭ މުއްދަތުގެ އަންނަނިވި އެދިއްޖެނަމަ ހޯދުމަށް މެންބަރަކު
 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ މެންބަރަކަށް އެ ލިޔުން އެ ކުންފުނިން

 ؛އި ތެޭރގަ ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 އެދޭތާ ލިޔުމަކަށް މެންބަރެއް (1)   
 ނުވަތަ

 ރެޖިސްޓްރާރ ގަާވއިދެްއަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 .ތެރޭަގއި މުއްދަތެްއގެ ިދގު ެއއަށްވުރެ ކަނޑައަޅާ

 ޤަރާރު  މެންބަރުންގެ 

 މި  ،މަިތން ގޮތެްއގެ ނުވާނެ ޚިލާފު މާއްާދއާ ވަނަ 113 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ޤަރާރު އާންމު
 ނީގެކުްނފު ،ދަށުން  ދުސްތޫރުގެ ކުންުފނީގެ ނުވަތަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ޤާނޫނުގެ މި ،ނިންމާނީ ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ މެންބަރުން
 :ންމަތި ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ ދުސްތޫރުގައި ކުންފުީނގެ މާއްދާތަކާއި

 އާންމު  ފާްސކުރާ ޖަލްސާއަކުން އާންމު މެންބަރުންގެ (1)   
 ނުވަތަ  ؛ޤަރާރަކުން

 މުއާން ފާސްކުރާ މެންބަރުން ނުަލއި ބޭްއވުމަކާ ޖަލްސާއެއް (2)   
 .ޤަރާރަކުންނެވެ



98 

 ،ފައިވަނީ ބަޔާންކޮށް ކަމަށް ޤަރާރު ާއންމު މެންބަރުންގެ ،ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  
 ޙައްޤު ޯވޓުދިނުމުގެ  ޖަލްސާއެްއގައި  އާްނމު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
 50% ހިއްާސގެ  މެންބަރުންގެ ބަިއވެރިވާ ވޯުޓގައި އަދި ލިބިފައިވާ

 ސާހިއް ޢަދަދެްއގެ އިތުރު ހިްއސާއަށްވުރެ( އިންސައްތަ ފަންސާސް)
 .ނިންމުމަކަށެވެ ނިންމާ ތާޢީދާއެކު މެންބަރުންގެ ނިސްބަތްވާ

 ،ވެސްަނމަ ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން މާއްާދގައި ވަނަ 112 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ޤަރާރު ޚާއްސަ
 ުކންފުނީގެ ،ދުސްތޫރުގައި  ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި މި

 ން ަކންކަ ލާޒިމުކުރާ ނިންމުމަށް ޤަރާަރުކން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ
 ދުްސތޫރުގައި  ކުންފުނީގެ މާއްދާތަކާއި ޤާނޫނުގެ މި  ނިންމާނީ
 :މަތިން ުތގެގޮ ބަޔާންކުރާ

 ޚާއްސަ  ފާސްކުރާ ޖަލްސާއަކުން އާންމު މެންބަރުންގެ (1)   
 ނުވަތަ  ؛ޤަރާރަކުން

 ސަ ޚާއް ފާސްކުރާ މެންބަރުން ނުލައި ބޭްއވުމަކާ ޖަލްސާއެއް (2)   
 .ޤަރާރަކުންނެވެ

 ކަމަށް ޤަރާރު  ޚާއްސަ މެންބަުރންގެ ،ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  

 ްއގައި ޖަލްާސއެ އާންމު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ
 75% ހިއްާސގެ  މެންބަރުންގެ ލިބިަފިއވާ ޙައްޤު ވޯޓުދިނުމުގެ

 އްގެ ޢަދަދެ މަދުނުވާ ހިއްސާއަްށވުރެ( އިންސައްތަ ފަހެއް ހަތްދިހަ)
 .ށެވެނިންމުމަކަ ނިންމާ ތާޢީދާއެކު މެންބަރުންގެ ނިސްބަތްވާ ހިއްސާ
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 ގައި ( ށ) މާއްާދގެ މި ާއއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 112 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ންމުން ނި މެންބަރުންގެ ކުންފުީނގެ ،ނަަމެވސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން

 ޔަަތށްވުރެއަޤްލަިބއް ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަތކުަގއި ބުނެވިދިޔަ ،ނިންމުމަށް
 ގާހިން ކުންފުނީގެ  ނިންމުމަށް ނިްނމުން އަޤްލަބިްއޔަތަކުން ބޮޑު

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުަމކަށް ގަާވއިދުަގއި

 ވަނަ ބާބު  8
 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 

 ،ވަގުތެްއަގއިވެސް  ހުރިހާ ،ކުންފުންޏެއްަގއި ޕްރައިވެޓް ކޮންމެ )ހ(    ލާޒިމުވުން ތިބުން ޑިރެކްޓަރުން
 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޑިރެްކޓަރަކު( ެއކެއް) 1 މަދުވެގެން

 ޓަރުންޑިެރކް( ދޭއް) 2 މަދުެވގެން ،ކުންފުންޏެއްަގއި ޕަބްލިކް ކޮންމެ )ށ(  
 .ތިބެންވާނެއެވެ 

 އްަގއި ކުންފުންޏެ އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ،ކުންފުންޏަކާއި  ސަރުކާުރގެ ކޮންމެ )ނ(  
 .ތިބެންވާނެއެވެ ޑިރެްކޓަރުން( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެން

 ،ސްނަމަވެ ބަޔާންކޮށްފައިވީ އެހެން ގައި( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ  ،ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން

 ގެން މަދުވެ ކުންފުންޏެއްަގއި އެ ،ޤަރާރެްއގައި  ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި
 އްހުރަހެ މާއްދާ މި ބަޔާންކުރުމަކަށް ޢަދަދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖެހޭ ތިބެން

 .ނާޅައެވެ

 ސް ކުންފުންޏެއްގަިއވެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ
 .ހުންނަންވާނެެއވެ ޑިރެކްޓަރެއް މެނޭޖިންގ
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 ރިާޔގެ އިްސވެ އެންމެ ހިންގުމުގެ ކުްނފުނީގެ ،ޑިރެކްޓަރަކީ  މެނޭޖިންގ )ށ(  
 ގެކުްނފުނީ ،ކަނޑައެޅޭ  ގޮތުން އޮފިސަެރއްގެ ފުލްޓައިމް ،ގޮތުަގއި

 ،ކީޑިރެްކޓަރަ މެނޭޖިންގ. ޑިެރކްޓަރެެކވެ ތެެރއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ރާންކުަބޔާ ޤާނޫނުގައި މި ،ހަިއސިއްޔަތުން  ޑިރެކްޓަެރްއގެ ކުންފުނީގެ

 ،ބާރުތަކާއި އާންމު ލިބިގެންވާ ޑިރެކްޓަރުްނނަށް މަތިން ގޮތުގެ
 ންފުނީގެކު ،އިތުރުން ޒިންމާތަކުގެ ،މަސްއޫިލއްޔަތުަތާކއި ،ޙައްޤުތަކާއި 
 ޑުންބޯ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ކަނަޑއަޅާ ދުސްތޫރުގައި
 ކުރެވޭ  ކުންފުންޏާއެކު  ނުވަތަ ،މަތިން  ގޮެތއްގެ ކަނޑައަޅާ

 ގެުކންފުނީ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ކަނޑައަޅާ ދަށުން އެއްބަްސވުމެްއގެ
 އި ިޒންމާތަކާ ޙައްޤުތަކާއި ބާރުތަކާއި ސަބްސްޓޭންޝަލް ހިންގުމުގެ

 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުްނގެ  އަދި ،ަޙވާލުކުެރވިގެްނވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް
 ޙައްޤުތަކުގެ  ބާރުތަކާއި އެ ދަށުން ކޮންޓްރޯްލގެ އިރުޝާދާއި
 ށްއަާދކުރުމަ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ޒިންމާތަާކއި ،ރުމަށާއިބޭނުންކު
 .ފަރާތެެކވެ ކަނޑައެޅޭ

 މުގައި ވަިކުކރު ކަނޑައެޅުމުަގއި ާއއި ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ )ނ(  

 ގޮތަކަށް  އެހެން ަގވާއިުދގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ ،ޢަމަލުކުރާނީ
 122 ާމއްދާާއއި ވަނަ 121 ޤާނޫނުގެ މި ،ނުވާނަމަ ކަނޑައަޅާަފއި

 .ންނެވެަމތި ގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ ުއޞޫލުތަކާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ

( ށ) މާއްދާގެ  މި ،ތިބެވޭނީ  ގޮތުަގއި ޑިރެްކޓަރުންގެ ކުންފުންޏެއްގެ )ހ(    ޝަރުޠުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ
 (އަށާރަ) 18 އުމުރުން ،ނުވާ ޑިސްކޮލިފައިކުެރިވފައި ދަށުން ގެ

 .ފަރުދުންަނށެވެ ،ފުރިފައިވާ އަހަރު
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 ،އްަފރާތެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުތެއް ތެެރއިން ޝަރުތުތަުކގެ އަންނަނިވި )ށ(  
 ގޮތުަގއި  ޑިެރކްޓަރެްއގެ ކުންފުންޏެއްގެ ،މުއްދަތަކަށް  އެ

 ،ުހރުމަކީ ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ ނުވަތަ ،ޢައްޔަނުކުރުމަކީ 
 .މަނާކަމެކެވެ

 ފަިއވާ އިފްލާސްކުރެވި ،ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ އިފްލާސްކުރުމާބެހޭ (1)   
( ފަހެއް) 5 ފެށިގެން ާތރީޚުން އިފްލާސްކުެރވުނު ،ފަރާތެއް
 ؛މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު

 އިންސޮލްވެސްީސއާބެހޭ ނުވަތަ  އިފްލާސްކުރުމާބެހޭ (2)   
 ކުންފުންޏެއްގެ  އިފްލާސްކުރެވިފަިއވާ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ
 ،ޕާޓްނަރެއް  ޕާްޓނަރޝިޕެއްގެ ނުވަތަ ،ޑިރެކްޓަރެއް 

 އަހަރު( ފަހެއް) 5 ެފށިގެން ތާރީޚުން އިފްލާސްކުރެވުނު
 ؛މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު (3)   
 ަބޔާންކުރާ  މާއްާދގައި ވަނަ 212 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 ،ށެއް ކު ދަރަޖައިގެ ވަނަ 3 ޖިނާޔަުތގެ ކުށުގެ ހީލަތުގެ މަކަރާ

 ގެ ކުށު  ޚިޔާނާުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 215 ނުވަތަ
 ނުވަތަ  ކުެށއް ދަރަޖައިގެ ވަނަ 1 ޖުނަހުގެ

 ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއްަގއި މަނީލޯންޑަރިންގއާބެހޭ
 ޙުކުމް ،މީހަކުނަމަ ސާބިތުވެފަިއވާ ޝަރީޢަތަށް ކުރިކަން

 ފައިވެ އަހަރު ( ފަހެއް) 5 މާފުދެވުނުތާ ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށް
 ؛ނުވުން

 ؛އޮިޑޓަރ ކުންފުނީގެ (4)   
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 ؛ލިކުިއޑޭޓަރ ކުންފުނީގެ (5)   

 ،ންދަށު އެއްބަްސވުމެްއގެ ނުަވތަ ،ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ އެހެން (6)   
 ފައިވާ މަނާކޮށް ހުރުން ގޮތުަގއި ޑިެރކްޓަރެްއގެ ކުންފުންޏެއްގެ

 .މުއްަދތަށް މަނާކޮށްފަިއވާ ،ފަރާތެއް

 ރިން ފޮ ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި )ނ(  
 ،ކުންފުންޏާއި ސަުރކާރުގެ ،ކުންފުންޏާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

 ހެންއެ ،ފިޔަވައި ކުންފުނި ޕަބްލިކް އޮންނަ ހިއްާސެއއް ސަރުކާރުގެ
 ވެހިދި ،ހުެރވޭނީ ގޮުތގައި ޑިެރކްޓަރެްއގެ ކުންފުންޏެްއގެ އެްއވެސް
 .ންނަށެވެރައްޔިތު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް
 ދިރިއުޅޭ ވަޒަންވެރިވެ 
  ހުރުން  ޑިރެކްޓަރަކު 

 ތެރެިއން  ގެޑިރެްކޓަރުން ،ވަގުެތއްަގިއވެސް ހުރިހާ ،ކުންފުންޏެއްަގއިެވސް ކޮންމެ  
 ންވެިރވެ ަވޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ޑިެރްކޓަރަކީ( އެކެއް) 1 މަދުވެގެން
 .ާވންވާނެެއވެ ކަުމގައި ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ

 ޑިރެކްޓަރުކަމަށް 
  އޮތުން ރުހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް

 ކަމަށް  ޑިރެކްޓަރު ،ފަރާތަކީ  ޢައްޔަނުކުރާ ަކމަށް ޑިެރކްޓަރު ކުންފުންޏެއްގެ  
 މާއްާދގެ  ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި ،ކަމަށާއި  ރުިހގަޫބލުވާ އޭނާ ޢައްޔަނުކުރުމަށް

 ންލިޔުމު ކަމަށް މީހެއް  ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ކަުމގެ ޑިރެކްޓަރު ދަށުން( ށ)

 ޓަެރްއގެ ޑިރެކް ކުންފުންޏެއްގެ ،މެނުވީ މުންހުށަހެޅު ކުންފުންޏަށް ބަޔާންކޮށް
 .ުނވާނެެއވެ ަހމަޖައްސައިގެން ފަރާތެއް ެއްއވެސް ގޮތުަގއި

 ޑިރެކްޓަރުކަމުން 
 ޑިސްކޮލިފައިވިކަން

  ކަނޑައެޅުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ކޮށްފައިވީ ބަޔާން ގޮތަަކށް އެހެން ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުީނގެ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި މި  
 ތައްޝަރުޠު ބަޔާްނކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި ،ނަމަވެސް
 ،އްޖެނަމަހުރެ ގޮުތަގއި ޑިރެކްޓަެރްއގެ ުކންފުނީގެ މީހަކު  އެްއވެސް ފުރިހަމަވާ

 ތަރުން ދަފް ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 231 ނުގެޤާނޫ މި ،ނަން އެފަރާތެްއގެ
 .ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އުނިކުރުމުގެ
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 ޢަމަލުތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ނަތީޖާ ހައިސިއްޔަތާއި ޤާނޫނީ

 ،ޢަމަލުތަކަކީ ކުރި ޑިރެކްޓަަރކު ކުންފުނީގެ  

 ގެ އިޖުރާޢަތެއް ަޞއްޙަނޫން ޢަްއޔަނުކުުރމުގައި ޑިރެކްޓަަރކު އެ )ހ(  
 ނުވަތަ ؛ނަމަެވސް ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވީ ގޮުތަގއި  ޑިރެކްޓަެރްއގެ ތެރެއިން

 ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ގޮުތަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ )ށ(  
 ،ނުވިނަމަެވސް ފަރާތެއްކަމުަގއި

 ޞައްޙަ ކުރި ހައިސިްއޔަތުން  ިޑރެކްޓަރެްއގެ ،ގޮުތަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ  
 .ބެލޭނެއެވެ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް

  ވަކިކުރުން  ޢައްޔަނުކުރުމާއި  ޑިރެކްޓަރުން 

 ،ރާނީ ަވކިކު ،އިންތިޚާބުކޮށް ނުވަތަ ،ޢަްއޔަނުކޮށް ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ    ޢައްޔަނުކުރުން ޑިރެކްޓަރުން

 ންފުނީގެކު ،ަމތިން ގޮތެްއގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގވާއިުދަގއި  ހިންގާ ކުންފުނީގެ
 :މިގޮތުން. ނިންމުމަކުންނެވެ މެންބަރުންގެ

 ނީގެުކންފު ،ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުންފުނި )ހ(  
 ކުންފުނި  ،ފަރާތްތަކަކީ  ކަނޑައަޅާ  ގޮުތގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ޢަްއޔަނުކުރާ  ފަރާތުން އެ ،ފެށިގެން ހިނދުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ
 ދެން ަވކިކުެރެވން ކަމުން ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ  ،ހަމަވަންދެން މުއްދަތު
 އި ޮގތުގަ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޞައްޙަ ކުންފުނީގެ ،ވަންދެންވަކި  ނުވަތަ

 .ބެލެވޭނެެއވެ
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 ގޮތުަގއި  ޑިރެކްޓަެރއްގެ ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ކުންފުނި )ށ(  
 ދުގައި ަގވާއި  ހިންގާ ކުންފުނީގެ ،ޢަްއޔަނުކުރަްނވާނީ މީހަކު އެްއވެސް
 ކުންފުނީގެ ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮްށފައިނުވާހާ ގޮތަކަށް އެހެން

 ންމާ ނި ޤަރާރަކުން މެންބަރުންގެ ނުވަތަ ޖަލްސާއަކުން މެންބަރުންގެ
 .ނިންމުމަކުންނެވެ

 ،ނަމަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަނަޑއަަޅއި ަގާވއިދުަގއި ހިންގާ ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް  ފަރާތުން މެންބަރެްއގެ ވަކި ކުންފުނީގެ

 ރުިއޚްތިޔާ މެންބަރަކަށް އެ ޢަްއޔަނުުކރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންތަެކއް
 ޓަރަކު ޑިރެކް  ކުންފުނީގެ ނިންމުމަކުން މެންބަރެްއގެ އެ ،ދީފައިވާނަމަ

 .ޔަނުކުެރވިދާނެެއވެޢައް

 ހިންގާ  ކުންފުނީގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވަިކކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ    ވަކިކުރުން ޑިރެކްޓަރުން
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގަާވއިދުަގއި

 މަގާމު ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ
  ހުސްވުން

 އަްނނަނިވި ،މަތިން ގޮެތއްގެ  ނުވާނެ ޚިލާފު އާ( ނ) މާއްދާގެ މި )ހ(  
 .ހުސްީވެއވެ މަގާމު ޑިެރކްޓަރެްއގެ ކުންފުނީގެ ،ޙާލަތްތަކުގައި 

 އުފާއިސްތި  ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނުކރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި (1)   

 ؛ދިނުން

 ވާ އެްއގޮތް ދުސްތޫރާ ކުްނފުނީގެ މާއްދާތަކާއި ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ؛ަވކިކުރުން  ޑިެރކްޓަރަކު ކުންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތުގެ

 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ވަނަ  119 ޤާނޫނުގެ މި ،ސަބަުބން އުނިވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ
 ކުންފުނީގެ  މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި 

 ؛ޑިްސކޮލިފައިުކރެވުން ޑިރެކްޓަރުކަމުން
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 ؛މަުރވުން ޑިރެކްޓަރަކު (4)   

 ަބޔާންކުރާ  ދުސްތޫުރގައި ކުންފުނީގެ ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް (5)   
 .ހުސްވުން މަގާމު ޑިރެކްޓަރުކަުމގެ މަތިން ގޮތެްއގެ

 ކުންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ޚިލާފުނުވާނެ އާ( ނ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އިސްިތއުފާދޭން މަގާމުން ޑިެރކްޓަރުަކމުގެ ،ޑިރެކްޓަރަކު 

 ރެހަށްއެޑް  ސަރިވސް ކުންފުނީގެ ބަޔާްނކޮށް އެކަން ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
 ހެންއެ އެނޯޓިހުގައި  ނުވަތަ ،ލިބުމުން ކުންފުންޏަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާ

 ކްޓަރުިޑރެ އެމީހަކު ،މުއްދަތަކު އެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ  މުއްދަތެއް
 .ަވކިީވެއވެ މަގާމުން ކަމުގެ

 ންމެއެ ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވީ ގޮތަކަށް  އެހެން މާއްދާގައި މި )ނ(  
 ުކންފުނީގެ  ނުވަތަ ،ކުްނފުންޏެއްނަމަ ހުންނަ ޑިރެކްޓަރަކު 

 އެންމެ ހަމައެކަނި  ހުރީ ެއވަގުަތކު ގޮުތގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ށްޓަކައި ޢަްއޔަނުކުރުމަ ޑިރެކްޓަރެއް ކުންފުންޏަށް ،ޑިރެކްޓަރެއްނަމަ 

 ށް މެންބަރުންނަ ނޯޓިސް ބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާއެއް  އާންމު ކުންފުނީގެ
 ނޯޓިސް ިއސްތިއުާފގެ ޑިރެކްޓަރެްއގެ އެ  ޖަލްސާގައި އާންމު ،ފޮނުވައި

 ރީޚުގައި ތާ  ހަމަވާ މުއްދަތު ނޯޓިހުގެ ޖަލްސާގެ އެ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައި
 .ނުދެވޭނެެއވެ އިސްތިއުފާ ަމގާމުން ޑިރެކްޓަރަކު އެ ،މެނުވީ

 ހަަމއެކަނި ކުންފުނީގެ އެ ،ޑިެރްކޓަރަކީ ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ )ރ(  
 ޚިލާފުވެގެން  އާ( ނ) މާއްދާގެ މި ،ނަމަވެސް މެންބަރުކަމަށްވީ

 .ނުވާނެެއވެ
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 ގެުކންފުނީ ނުވަތަ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ހުންނަ ޑިރެކްޓަރަކު އެންމެ )ބ(  
 އެންމެ ހަމައެކަނި  ހުރީ ެއވަގުަތކު ގޮުތގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 އްދާގެ މާ މި ވަިކވީ މަގާމުން ޑިެރކްޓަރަކު އެ އަދި ،ޑިރެކްޓަރެއްނަމަ 
 ނުވަތަ  ނަންބަރު ވަނަ( 4) ނުވަތަ ނަންބަރު ވަނަ( 3) ގެ( ހ)
 ،ކަމަށްވާނަމަ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 5)

 ރަކީޑިރެްކޓަ ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ  ،މެންބަރުން ކުންފުނީގެ
 ންގެ ވާިރސު ފަރާތެއްގެ އެ ،މެންބަރުނަމަ ހަމައެކަނި ކުންފުީނގެ އެ

 ށް ކުްނފުންޏަ ،ބާއްަވއި ޖަލްސާއެއް އާންމު ކުންފުނީގެ ،ފަރާތުން
 .ަޢއްޔަންކުރަްނވާެނއެވެ ޑިރެކްޓަރަކު

 ށްޢަމަލުކުރުމަ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 މަސްދުވަސް ( ތިނެއް) 3 ޑިރެކްަޓރެއްނެތި ކުންފުނީގެ ނުކުޅެދި

 ބަާޔންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 209 ޤާނޫނުގެ  މި ،ފާއިތުެވއްޖެނަމަ
 ގޮތުަގއި ގެކުންފުންޏެއް  ަޙރަކާތްތެރިނުވާ އެކުންފުންޏަކީ މަތިން ގޮތުގެ

 .ކަނޑައަޅަްނވާެނއެވެ ރެޖިސްޓްރާރ

 ،ަނމަވެސް ހުސްވިކަުމގަިއވީ މަގާމު ޑިރެކްޓަެރްއގެ ކުންފުނީގެ )ކ(  

 ކަމަކަށް ކުރި މުއްދަތުގައި ހުރި މަާގމުގައި ކަމުގެ ޑިރެކްޓަރު އެމީހަކު
 ތޫރާ ދުސް ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި ،ކަމަކަށް ދޫކޮށްލި ނުކޮށް ނުވަތަ

 .ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ މަތިން ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ

 މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ބެލެހެއްޓުން ކުންފުނިން

 ،ތަރެއްދަފު ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އެ  ،ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ހ(  
 .ަބލަހައްޓަންވާނެެއވެ ލިޔެ އޮފީހުަގއި ކުންފުނީގެ

 ޑިެރކްަޓރުންގެ ކުންފުނީގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުޫލމާތު އަންނަނިވި ދަފުތަރުގައި
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 ސަރވިސް  އަދި ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަމާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ (1)   
 ؛އެޑްރެސް 

 ނުވަތަ  ،ނަންބަރު ކާޑު އަްނަގއިދޭ ރައްޔިެތއްކަން ދިވެހި (2)   
 ޕާސްޕޯޓު ނިސްބަތާއި ޤައުމީ ،ނޫންނަމަ ރައްޔިތެއް ދިވެހި

 ؛ނަންބަރު

 ؛ތާރީޚު ޢަްއަޔނުކުރެވުނު ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ (3)   

 މުގެ ެއކަ ،ފަރާތެއްނަމަ ގޮތް ހިއްާސެއއް އެްއވެސް ކުންފުނީގެ (4)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

 ނީގެ ކުންފު ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް) 5 ވޭތުވެިދޔަ (5)   
 އެންމެހައި  ޢައްޔަނުކުެރވުނު ގޮުތގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ
 އަދި ( 3)، (2)، (1) ގެ( ށ) މާއްާދގެ މި ،ފަރާތްތަކުގެ

 އަދި ،މަޢުލޫމާތު ަބޔާންކުރާ ނަންބަރުަގއި ވަނަ( 4)
 .ރީޚުތާ ަވިކވި ތަނުވަ ވަކިުކރެވުނު މަގާމުން ޑިރެކްޓަރެްއގެ

 ،ވާނަމަކަމަށް ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ ޑިރެްކަޓރެއް އެންމެ ،ކުންފުންޏަކީ )ނ(  
 އެކަނިަހމަ ކުންފުނީގެ ،ދަފްތަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި މި

 ނިހަމައެކަ ކުންފުންޏަކީ އެ ،އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ ޑިރެކްޓަުރގެ
 .ާވނެއެވެބަޔާންކުރަން ުކންފުންޏެއްކަމަށް ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރެއް އެންމެ

 ދަފްތަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ،ންމަތި ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާްއދާގައި ވަނަ 124 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ގެުކންފުނީ ،ބަލަހައްޓައި  ދަފްތަރެއް ޑިރެްކޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 މާއްދާއާ ވަނަ 124 ޤާނޫނުގެ  މި ،ބަދަުލތައް އަންނަ ޑިރެކްޓަރުންނަށް
 ،މަކީްއޓުބެލެހެ ރަޖިސްޓަީރކޮށް ދަފްތަރުގައި މަތިން ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ 
 .ޒިްނމާއެކެވެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ
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 ުކންފުނީގެ  ،މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ،އިހުމާލުެވްއޖެނަމަ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަފްތަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ

. ށެކެވެކު  އެކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު ކޮންމެ ކުންފުނީގެ  އެ އަދި ކުންފުނިން
 ރާަބޔާންކު ަގއި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތްތަކާމެދު އަދި

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަަވޅު މަތިން ގޮތުގެ

 އަންނަ ޑިރެކްޓަރުންނަށް 
 ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލުތައް
  އެންގުން

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ތިބި ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ބަދަލެއް އެއްެވސް ފަރާތަށް ހުރި ޑިރެކްޓަރަށް މެނޭޖިންގ

 ،ގައި ެތރޭ ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ގެްނނަތާ ބަދަލެއް އެ ،ގެނެސްފިނަމަ
 ބަދަލުގެނެވުނު  އަދި. އަންގަންވާެނއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް އެކަން

 އި ގަާވިއދުގަ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ
 ާމއްދާަގއި  ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި ،މަތިން ގޮތެްއގެ ބަޔާންކުރާ
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދަފުތަރުގައި ބަޔާންކުރާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ނަނިވިއަން ،ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ލިޔެކިޔުން މަޢުލޫމާތާއި

 ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ ނުަވތަ ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ (1)   
ނުވަތަ ކަނަޑއެޅުުނ  ޢަްއޔަނުކުެރވުނު އަލަށް ގޮތުަގއި

 ،އެޑްެރސް ސަރވިސް ،އެްޑރެސް ދާއިމީ ،ނަން ފަރާތްތަކުގެ
 ؛ނަންބަރު ާކޑު އަްނގައިދޭ ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަދި

 ޑިެރކްޓަރު މެނޭޖިންގ ުނވަތަ ޑިެރކްޓަރުން ކުންފުނީގެ (2)   
 ރުމަށް ަވކިކު ނުވަތަނުވަތަ ކަނަޑއެޅުމަށް،  ،އަްއޔަނުކުރުމަށް

   ؛ޤަރާރު އެކުލެވޭ ނިންމުން މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
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 ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ ނުަވތަ ގޮތުަގއި ޑިރެކްޓަރެްއގެ (3)   
ނުވަތަ ކަނަޑއެޅުުނ  ޢަްއޔަނުކުެރވުނު އަލަށް ގޮތުަގއި
 116 ޤާނޫނުގެ މި ،ޤަބޫލުކުާރކަމަށާއި މަގާމު އެ ،ފަރާތް
 ޝަރުތު ކަމުގެ ޑިރެކްޓަރު ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ

 ިއވާ ނޮޓަރައިްޒކޮށްފަ ،ބަޔާންކޮށް ކަމަށް މީހެއް ފުރިހަމަވާ
   ؛ރާރުއިޤު

 ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދުަގއި މި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ؛މަޢުލޫމާތު އެނޫންވެސް

 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 ނަށް ޑިެރކްޓަުރން ކުންފުނީގެ ،ފުރިހަމަވެފަިއާވނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަދަލު ގެނެވުނު ޑިރެކްޓަރަށް  މެނޭޖިންގ ނުވަތަ
 ންއެކަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ

 .އަންގަންވާނެެއވެ ކުންފުންޏަށް

 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 
 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ

 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ
 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ
 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން

 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ
 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް
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 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 އަދި . ކުށެެކވެ އެކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު

 .  އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ލު ޢަމަ  މުއްދަތުަގއި  އެ ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ގެުކންފުނީ ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެަކމުގެ ހަމައެކަނި ،ނުކުރުމަކީ

 ލުބަދަ ގެެނވުނު ޑިރެކްޓަރަށް މެޭނޖިންގ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންނަށް
 ންފުނީގެކު  ،މާއްދާތަކާއި ޤާނޫނުގެ މި އަދި . ނޫނެވެ ކަމެއް ބާޠިލުވާނެ

 ގެނެސްފައިވާ  މަތިން ގޮތުގެ އެްއގޮްތވާ  ގަާވއިދާ ންގާހި
 .ދެމިއޮންނާނެއެވެ ަޞއްަޙކަން ޭއގެ ،ބަދަލަކަށްވާނަމަ

 ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުން
  އެންގުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ގެޤާނޫނު މި ،ަވގުތެްއގައި  އެްއވެސް ،ކުންފުންޏެއްަގއި އެްއވެސް )ހ(  
 ،މަެނތްނަ ޑިރެކްޓަރުން ޢަދަދަށް ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 114

 ންަފރާތަކު އެއްވެސް ނެތްކަމަށް ޑިރެކްޓަުރން އެޢަދަދަށް ނުވަތަ
 ާމއްދާަގއި އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ސަމާލުކަމަށް  ރެޖިސްޓްރާރގެ

 ށް ކުންުފންޏަ އައްޔަނުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުން ޢަދަދަށް ބަޔާންކުރާ
 ިމގޮތުން. ލިބިގެންެވއެވެ ރެޖިސްްޓރާރަށް ބާރު އެންގުުމގެ

 ގުމެއް އެން  އެ ،އަންގައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް އެންގުމެއް ރެޖިސްޓްރާރ
 ގެޤާނޫނު މި ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ލިބޭތާ ކުންފުންޏަށް

 ޓަރުންޑިރެކް ކުންފުންޏަށް  ޢަދަދަށް  ބަޔާންުކރާ މާއްދާގައި ވަނަ 114
 ކުރާަބޔާން ަގއި( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 126 ޤާނޫުނގެ މި ،ޢައްޔަނުކޮށް
 .ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ ކުންފުންޏަކުން އެ ރެޖިސްޓްރާރަށް މަޢުލޫމާތާއެކު
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 ގެޤާނޫނު މި ،ަވގުތެްއގައި  އެްއވެސް ،ކުންފުންޏެއްަގއި އެްއވެސް )ށ(  
 ،މަެނތްނަ ޑިރެކްޓަރެއް މެނޭޖިންގ ަބޔާންުކރާ މާއްާދގައި ވަނަ 115
 ަފރާތަކުން އެްއވެސް ނެތްކަމަށް ޑިެރކްޓަެރއް މެނޭޖިންގ ނުވަތަ

 ާމއްދާަގއި އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ސަމާލުކަމަށް  ރެޖިސްޓްރާރގެ
 ކުންފުންޏަށް  ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޑިރެްކޓަރ މެނޭޖިންގ ބަޔާންކުރާ
 ިމގޮތުން. ލިބިގެންެވއެވެ ރެޖިސްްޓރާރަށް ބާރު އެންގުުމގެ

 ގުމެއް އެން  އެ ،އަންގައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް އެންގުމެއް ރެޖިސްޓްރާރ
 ގެޤާނޫނު މި ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ލިބޭތާ ކުންފުންޏަށް

 ކުްނފުންޏަށް  މަތިން ގޮުތގެ ބަާޔންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 115
 ވަނަ  126 ޤާނޫުނގެ މި ،ޢަްއޔަނުކޮށް ޑިރެކްޓަެރއް މެނޭޖިންގ
 އެ ރެޖިސްޓްާރރަށް މަޢުލޫމާތާއެކު ަބޔާންުކރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަކުން

 އެ  މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގައި( ށ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މުއްދަތުަގއި ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

. ށެކެވެކު  ެއކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ތުގެ ގޮ ަބޔާންކުރާ  ގައި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު އަދި
 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުން
  ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް 

 މާއްދާަގއި  ވަނަ 114 ޤާނޫނުގެ މި ،ކުންފުންޏެއްަގއި އެްއވެސް )ހ(  
 ޤާނޫނާއި މި އަދި ،ނެތްނަމަ ޑިރެކްަޓރުން ޢަދަދަށް ބަޔާންކުރާ
 ޢައްުނކުރެވެން  ޑިެރކްޓަރުން އެްއގޮތަށް ދުސްތޫރާ ކުންފުނީގެ
 ،އް ކްރެިޑޓަރއެ ނުވަތަ ،މެންބަރަކު އެްއެވސް ކުންފުނީގެ ،ނެތްނަމަ

 ކޯޓަށް އެދި  ޢައްޔަނުކޮށްދިނުމަށް ޑިރެކްޓަެރއް ކުންފުނީގެ
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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 ުކންފުނީގެ ،ޙާލަތްތަުކގައި  ަބޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ،ކްރެޑިޓަރެއއް ނުވަތަ މެންބަރަކު

 ކަމަށް އް ކަމެ މަޞްލަހަތުގަިއވާ ކުްނފުނީގެ އެކަމަކީ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 ންފުންޏަށް ކު ބިނާކޮށް ަމއްޗަށް ހުށަެހޅުމެއްގެ އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް
. ވެެއވެލިބިގެން  ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު ޢަްއޔަނުކޮށްދިނުމުގެ ޓަރަކުޑިރެކް

 ކޯޓުން ،ޢައްޔަނުކުާރއިރު ކޯޓުން ޑިރެކްޓަރަކު ކުންފުންޏަށް މިގޮތުން
 ޑިެރކްޓަރަކު  ޝަރުތުތަކަާކއެކު  ނުވަތަ ،މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ 

 .ލިބިގެންެވއެވެ ޯކޓަށް ،އިޚްތިޔާރު  ގެޢައްޔަނުކުރުމު

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އާއި  ޒިންމާ  ޤާނޫނީ  ،ބާރާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ބާރުތަކާއި އާންމު
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ުކންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި ،ހިންގަންވާނީ ކޮންފުންޏެއްވެސް  ކޮންމެ )ހ(  
 ޑިެރްކޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ގޮުތެގމަތިން އެްއގޮްތވާ ދުސްތޫރާ
 .މަތިންނެވެ ގޮުތގެ އެއްގޮތްވާ ނިންމުމާ

 ،ަވއިފިޔަ ބާރުތައް ލާޒިމުކުރާ ދުސްތޫރުން ކުންފުނީގެ ،ޤާނޫނާއި މި )ށ(  
 ،ވާނީތަންީފޒުކުަރން ޑިެރކްޓަރަކު ބާރުތައް އެންމެހައި  ކުންފުނީގެ
 ރުގައި ދުސްތޫ  ކުންފުީނގެ ތެރެއިން ތަރަހަިއގެ ދުސްތޫރުގެ ކުންފުނީގެ

 .ގޮުތގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ބާރުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ޑެލިގޭޓްކުރުން

 ކުންފުނީގެ ،ހިނދަކު މަނާނުކުރާހާ ދުސްތޫރުން ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ،މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ،ޒިންމާތަކާއި ،ބާރުތަާކއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ންގެ ޑިރެްކޓަރު ،މަތިން ގޮެތއްގެ ކަނަޑއަޅާ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ކުންފުނީގެ ުނވަތަ ،ޑިރެކްޓަަރކަށް ަވކި  ނުވަތަ  ،ކޮމިޓީއަކަށް 

 .ިލގޭޓްކުެރވިާދނެއެވެޑެ މުވަްއޒަފަކަށް
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 ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ަވކި ،މަްސއޫލިްއޔަތުތައް  ،ިޒންމާތަކާއި ،ބާރުތަކާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ކުރި  އެފަރާތަުކން ،ނަމަވެސް ޑެލިގޭޓްކުެރވުނުކަުމގަިއވީ ފަރާތަކަށް
 ކްޓަރުންޑިރެ  އެއްފަދައިން ޢަމަލުތަކެކޭ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ،ޢަމަލުތަކަކީ

 .ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ ޢަމަލުތަކަށް އެ

 ޒިންމާތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ިޒންމާތައް ބާރުތަކާއި މީހުންގެ އެ  ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ސާނަކުއިން  ސަބަބުވެރި ޙާލަތްތަކުގައި ެއއްފަދަ އެއާ އަދާކުރަންވާނީ

 އިހުނަރާ ބޭނުންކުރާނެފަދަ އަާދުކރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އެފަދަ
 އެ ރުންޑިރެކްޓަ  ކުންފުނީގެ އަދި. ބަހައްޓަިއގެންނެވެ ފަރުވާތެރިކަން
 ންަފދައި އަންނަނިވި އަދާކުރުމުަގއި މަސްއޫލިްއޔަތު ފަރާތްތަކުގެ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 އި ލާބަޔާ މެންބަރުންގެ އެންމެހައި ކުންފުންނީގެ ޖުމްލަކޮށް (1)   
 އެންމެ  ކުންފުންޏަށް ،ނިޔަާތއެކު  ހެޔޮ ،މަންފާއަށްޓަކައި

 ކުރިއެރުވުމަށް  ކުންފުނި ގޮތުަގއި ފައިދާހުރި
 ؛މަސައްކަތްކުރުން 

 ހުރެ އެއްކިާބވެ ނުފޫޒުން ފަރާތެްއގެ އެްއވެސް (2)   
 ؛ނިންމުން ނިންމުްނތައް މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު

 ؛ންދުރުހެލިވު ކަންކަމާ އެންމެހައި ފުށުއަރާފަދަ މަޞްލަޙަތު (3)   

 ލިބިގަެނގެން މަންފާއެއް އެްއެވސް ފަރާތަކުން ތިންވަނަ (4)   
 ؛ނުވުން

 މިއްލަ އަ މުޢާމާލާތެއްގައި  އެްއެވސް ކުރާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ (5)   
 ؛ާހމަކުރުން އެކަން ވާނަމަ މަޞްލަޙަތެއް
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 އެންމެހައި ުގޅުންހުރި) ސްޓޭކްހޯލްޑަރުްނގެ އެންމެހައި (6)   
 އެކުކަމާ ހަމަހަމަ  ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް މެދުގައި( ފަރާތްތަކާ

 ؛ޢަމަލުކުރުން

 ޞައްޙަކަމާެއކުަގއި  މަޢުލޫމާތުތައް މުހިއްމު ހާމަކުރުން (7)   
 ؛ހާމަކުރުން މިނެްއަގއި  އަވަސް އެކަީށގެންވާ

 އަދި  ؛ޖަވާބުދާރީވުން މެންބަރުންނަށް ކުންފުނީގެ (8)   

 ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް އެންމެހައި  ކުންފުންޏާގުޅޭ (9)   
 މިންގަނޑަށް ސުލޫކީ އަދި އަޚްލާޤީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
 .ރިޢާޔަތްކުރުން

 ކަމުގައި " ފަރާތް ތިްނވަނަ" ބޭނުަމށްޓަކައި ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ،ަޝޚްޞެއް ޤާނޫނީ އެހެން ފިޔަވައި  ކުންފުނި ،ެއވަނީ ބުނެފައި
 އެއްވެސް  ތަމްސީލްކުރާ ޝަޚްޞު ޤާޫނނީ ނުވަތަ ،ކުންފުނި ނުވަތަ

 .ފަރާތަކަށެވެ

 މަޢުލޫމާތު ގޮތުގައި ނަހަމަ
  ބޭނުންނުކުރުން

 ފަރާތަށް  އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ހައިސިއްޔަތުން މަޤާމުގެ ޑިރެކްޓަެރއްގެ ކުންފުނީގެ  
 ގެއްލުމެއް ށްކުންފުންޏަ ނުވަތަ ހޯދުމަށް ފައިދާއެއް ފަރާތަކަށްވެސް އެހެން ނުވަތަ

 އްދާގައިވާ މާ މި. ނުވާނެެއވެ  ބޭނުންކޮްށގެން ގޮުތގައި ނާޖާއިޒު ގޮތުން ދިނުމުގެ
 ފަހުވެސް ވަިކވުމަށް ކަމުން ކްޓަރުޑިރެ ކުންފުނީގެ އެފަރާތުން ޒިންމާ

 .ދެމިގެންދާނެއެވެ

 ފުންޏެއްގެ ކުން އެްއެވސް އެހެން ގުޅުންހުރި ކުންުފންޏާ ޑިރެކްޓަަރކީ ކުންފުނީގެ    ޒިންމާ ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު
 ލެވޭބެ ކަމަށް ޮއތް މަޞްލަޙަތެއް އެކަީށގެންވާ ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ
 ކުންފުނީގެ އެކަން ގޮތުން އެއްކިާބވުމުގެ ފުށުއެރުމުން މަޞްލަޙަތު ،ފަރާތެއްނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ާޞުކރަންޙިއް ޯބޑާ ޑިރެކުޓަރުންގެ
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 އުވާލެވުުނކަމުަގއި ކުންފުންޏެއް ދަށުން ގެ ބާބު ވަނަ 13 ޤާނޫނުގެ މި    ޒިންމާ ދެމިގެންދާ
. އިދާނެެއވެހިނގަ ދެމިގެން ޒިންމާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުންޏެްއގެ އެ ،ވީނަމަވެސް 

 ތައް ޒިންމާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރަކު ޙާލަތުތަކުގައި  މިފަދަ ،އަދި
 .ދެމިގެންދާނެެއވެ ޒިންމާ ފަރާތެއްގެ އެ ފުރިހަމަކުރަންދެން

 ފުނީގެކުން އެ ،ކުންފުންޏަކުން ކޮންމެ ނޫން ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް )ހ(    ދޫނުކުރުން ގަރަންޓީ  ލޯނާއި
 ،ކަށްކުންފުންޏަ އޮތް ހިއްސާ ޑިރެކްަޓރެއްގެ ުނވަތަ ޑިރެކްޓަރަކަށް

 ްއވެސްއެ ފުރާ މަގާމު ކަުމގެ ޑިރެކްޓަރު ކުންފުންޏެްއގެ އެހެން ނުވަތަ
 ޯލނަކަށް ނުވަތަ  ލޯެނއް ބާވަތެްއގެ އެްއވެސް  ،ޑިރެކްޓަރަކަށް 
 .ނުވާެނއެވެ ދޫކޮްށގެން ގެރެންޓީެއއް

 ތްޚިދުމަ މާލީ ނުވަތަ ބޭންކިންގ އޮތޯރިޓީން މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް )ށ(  
( ހ) މާއްާދގެ މި ،ކުންފުނިތައް ހިންގާ ލިބިގެން ހުއްދަ ދިނުމުގެ

 .އިސްތިސްާނވެގެްނވެެއވެ އިން

 ގެއްލުމުގެ  މަގާމު ޑިރެކްޓަރުގެ 
 ބަދަލުދިނުން ސަބަބުން
  މަނާކުރުން

 ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބަޔާްނކުރާ ގައި( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ހ(  
 ،ސަބަަބކާހުރެ ެއއްވެސް ،މަގާމުން ޑިރެކްޓަެރްއގެ ކުންފުނީގެ
 ވަތަ ނު އެކަުމގެ  ،ސަބަބުން ވަިކވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ވަކިކުރުުމގެ

 މުގެ އެކަ ނުވަތަ ،ގޮުތގައި  ބަދަލުގެ ގެއްލުުމގެ  ުގޅުންހުރި އެކަމާ
 ެއއްވެސް  ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ކުންުފނިން ،ގޮުތގައި  އްގެމުގާބިލެ

 އް ފަިއސާއެ ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް އެ ،ކުންފުންޏަކުން ސަބްސިޑިއަރީ
 .މަނާކަމެކެވެ ދިނުމަކީ މަންފާއެއް މާލީ ނުވަތަ
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 ފުނީގެ ުކން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ަބޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި ،ޖަލްސާއެްއގައި  މެންބަރުންގެ
 ،މަުޢލޫމާތާއި ުމގާބިލުގެ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ބަދަލު ގެއްލުުމގެ
 ،ދީ މެންބަރުންނަށް ތަފްސީލު އެނޫންެވސް އަދަާދއި ފައިސާގެ

 ލީ މާ ނުަވތަ ފައިސާެއއް އެފަދަ ،ހޯދުމަށްފަހު ރުހުން މެންބަރުންގެ
 .އެވެދެވިދާނެ  ފަރާތަކަށް ހުރި ގޮުތގައި ޑިރެކްޓަެރްއގެ މަންފާއެއް

 .ެއވެއިސްތިސްނާެވެގންވެ އިން( ހ) މާއްާދގެ މި ކަންކަން އަންނަނިވި )ނ(  

 ވެވިފަިއވާ  ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި (1)   
 ؛ފައިސާ ދެވޭ ދަށުން އެއްބަްސވުމެްއގެ

 ތަފްސީލު  އެއްބަްސވުމެއްގެ އެ  މެންބަރުންނަށް ކުންފުނީގެ (2)   
 ންފާސްކޮްށގެ ޤަރާރަކުން ާޚްއސަ މެންބަރުންގެ ،ހުށަހަޅައި
 ؛ފައިސާ ދެވޭ ަދށުން އެއްަބސްވުެމއްގެ ކޮށްފައިވާ

 ،ތެރެއިން  އުޞޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކުންފުނިން (3)   
 ނިޞްބަތަށް ޚިދްމަތްކުރި ކުންފުންޏަށް އެފަރާތެއް

 ރިަޓޔަރމަންޓް ނުވަތަ ،ޕެްނޝަން ދެވޭ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން

 އިގަވާއިދެްއގަ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި އެއީ ،އެލަވަންސް 
؛ ފައިސާ އެ ،ޚިލާފުނުވާނަމަ މިންގަނޑުތަކާ ބަޔާންކުރާ

 ނުވަތަ

 ކުންފުންޏާއި ،ކުރިން ުވމުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުންފުނީގެ (4)   
 ،ދަށުން އެއްބަސްވުެމއްގެ ވެވުނު ދެމެދު އެފަރާތަކާ

 ގޮތުން  މުގާބިެލއްގެ ޢައްަޔންކުރުމުގެ ަމގާމަށް ޑިރެކްޓަރެްއގެ
 .ފައިސާ ދެވޭ
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 ނިންމުންތައް  ބައްދަލުވުންތަކާއި  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ބައްދަލުވުންތައް

 ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ  ކުންފުންޏެއްގެ އެ  ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ހ(  
 ފަހަރު ( ހަތަރެއް) 4 މަދުވެގެން އަހަރަކު  ކޮންމެ ،ޖަލްސާ

 .ބާއްވަްނވާނެެއވެ

 އަކަށް ޖަލްސާ ބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަތިން އެދުުމގެ ޑިރެކްޓަރެްއގެ )ށ(  
 ވަކިވަކިން  ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެހެން ކުންފުނީގެ އަންގަްނވާނީ

 ކު ޑިެރކްޓަރަ އެ އެދި ޯނޓިސްދިނުމަށް މުއްދަެތއްގެ އެކަީށގެންވާ
 .އެދުމަށްފަހުއެވެ ކިބައިން ޑިރެކްަޓރުގެ މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ

 ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ޗެއަރޕަރސަން

 ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަުކގެ  ބޯުޑގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  )ހ(  
 އެހެން ފިޔަަވއި  ޑިރެކްޓަރު މެނޭޖިންގ ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ބޯޑުގެ  ޑިެރކްޓަރުންގެ  ،ިޑރެކްޓަރަކު ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ން ނިންމުމަކު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ގޮުތގައި  ޗެއަރޕަރސަްނގެ
 .ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ

 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގެެވސްބައްދަލުވުންތަކު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ  ،ޗެއަރޕަރސަްނއަކީ 

 .ފަރާތެވެ ބަލަހައްޓާ ރިޔާސަތު
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 ،ިޒންމާއަކީ ޗެއަރޕަރސަްނގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ހުށަހަޅާ ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ނުަވތަ ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ

 ބޯޑުގެ  ޑިެރކްޓަރުންގެ  ބިނާކޮށް މަްއޗަށް  ހުށަހެޅުންތަކުގެ
 ސާތަކުގެ ޖަލް ،ބޭއްވުމާއި  ޖަލްސާތައް މެންބަރުންގެ  ،ބައްދަލުވުންތަާކއި

 އި ޖަލްސާގަ ،ކަމާއި ކުރިއަށްދާ ކަްނކަން އެްއގޮތަށް އެޖެންޑާާއއި
 .ކަށަވަރުކުރުެމވެ ފުރުޞަތު މަޝްވަރާކުުރމުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް

 ހާޒިރުވެ  ެޗއަރޕަރސަން ޖަްލސާއެްއަގއި ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ )ރ(  
 ބަލަހައްަޓންވާނީ ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ  އެ ހުރިނަމަ

 ޖަލްސާއަކަށް  ބޯޑުގެ ޑިެރްކޓަރުންގެ. ޗެއަރޕަރސަްނއެވެ
 ިރޔާސަތު ޖަލްސާެއްއގެ އެ ،ެނތްނަމަ ހާޒިުރވެ ޗެއަރޕަރސަން

 ތެރެއިން ޓަރުންގެޑިރެކް ތިބި ހާޒިރުވެ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
 .ަޢއްޔަންކުެރވިދާެނއެވެ ޑިރެކްޓަރެއް

 މާއްދާއިން މި ،ކުންފުނި ހުންނަ ޑިރެކްޓަެރއް އެންމެ )ބ(  
 .އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ

 ަތކު ެއވަގު ،ކޯރަމްއަކީ  ޖަލްސާގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ )ހ(    ކޯރަމް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ފަްނސާސް) 50% ޢަދަދުގެ ޑިރެކްޓަުރންގެ ތިބި ކުންފުނީގައި
 .ޢަދަދެކެވެ މަދުނުވާ  އަށްވުރެ( އިންސައްތަ

 ފުނީގެ ުކން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އި ގަ( ހ) މާއްާދގެ މި ،ގޮތުަގއި ކޯރަމްގެ  ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ހިންގާ  ކުންފުނީގެ ޢަދަދެއް ިއތުރު ޢަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކުރާ
 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުަމކަށް ގަާވއިދުަގއި
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 މާއްދާއިން މި ،ކުންފުނި ހުންނަ ޑިރެކްޓަެރއް އެންމެ )ނ(  
 .އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ

 ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ނިންމުންތައް

 ކޮންމެ ތިބި ހާޒިުރވެ ،ޖަލްސާއެްއަގއި ބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ )ހ(  
 .ވޯެޓވެ( ެއެކއް) 1 ެދވޭނީ ޑިރެކްޓަރަކަށް

 މެއްިނންމު ޑިެރކްޓަރުންގެ ،ޖަލްާސއެްއގައި  ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ )ށ(  
 ޑިރެކްަޓރުންގެ  ހާޒިރުވި  ޖަލްސާއަށް އެ ،ނިންމޭނީ

 .އަގުލަިބއްޔަތުންނެވެ

 ،ަނމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވީ އެހެން ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކުްނފުނީގައި ،ނޫްނގޮތަކަށް ޖަްލސާއެއް ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ަފންސާސް) 50% އަދަދުގެ ޑިރެކްޓަުރންގެ ތިބި އެަވގުތަކު
 ،އަގުލަިބއްޔަތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ އިުތރު އަްށވުރެ( އިންސައްތަ

 .ނިންމިދާނެއެވެ ނިންމުމެއް ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ،ސްނަަމވެ ަބޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ނ) އަދި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ންވާބޭނު ނިންމުމަށް ނިންމުމެއް ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ

 ގައި ( ނ) ާއއި( ށ) މާއްދާގެ މި ،ގޮތުަގއި  ޢަދަދުގެ މަދު އެންމެ

 ހިންގާ  ކުންފުނީގެ  ،ޢަދަދެއް ިއތުރު ޢަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކުރާ
 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުަމކަށް ގަާވއިދުަގއި

 ކުރާ ބަޔާން ކަމަށް ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ  ޑިރެކްޓަރުން ޤާނޫނުގައި މި )ބ(  
 އެ  ،ންކުންފުންޏަކު ހުންނަ ިޑރެކްޓަރެއް އެންމެ ،ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ

 ބޯޑުގެ ގެ ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުނީގެ އެ ،ަރކީ ޤާރާ ޮސއިކުރާ ޑިރެކްޓަރަކު
 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމަށް ނިންމުމެއް
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 ޒަރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާ

  ނިންމުން ނިންމުންތައް

 ންފުނީގެކު ،މަތިން ގޮެތއްގެ ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަަޅއި ދުސްތޫރުގައި ކުންފުނީގެ  
 ބޯުޑގެ  ގެޑިރެކްޓަރުން ،ބައްދަުލވުންތަާކއި ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ

 .ނާޅައެވެ އްހުރަހެ ޤާނޫނު މި ކުރުމަކަށް ަޒރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް ،ނިންމުންތައް

 ވަނަ ބާބު  9
 ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުނީގެ 

 ހުރިހާ  ،ކުންފުންޏެއްަގއި  ކޮންމެ ޫނން ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް  )ހ(    ސެކްރެޓަރީ ކުންފުނީގެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ސެކްރެޓަީރެއއް ،ވަގުެތްއގަިއވެސް 

 ފުނީގެކުން  އަދި. އޮފިސަރެެކވެ ކުްނފުނީގެ ސެކްރެޓަީރއަކީ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ކުރާާލޒިމު މައްޗަށް ސެކްރެޓަރީގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ސެކްރެޓަރީ
 .ތަާބވާންވާެނއެވެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެހައި

 .ވާނެެއވެުފރިހަމަވާން ޝަރުތުަތއް އަންނަނިވި ކިަބއިަގއި ސެކްެރޓަރީ ކުންފުނީގެ    ޝަރުޠުތައް ސެކްރެޓަރީގެ 

 :ފަރުދެއްނަމަ )ހ(  

 ؛ކަމުގަިއވުން މީހެއް ފުރިފައިވާ އަހަރު 18 ޢުމުރުން (1)   

 ތެއް ފަރާ ދިރިުއޅޭ ަވޒަންވެިރވެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އާންމުކޮށް (2)   
 ؛ކަމަށްވުން

 އަދި  ؛ނުވުން ކަުމަގއި ޑިރެކްޓަެރއް ކުންފުނީގެ (3)   
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 ކުންފުނީގެ  ،މާއްދާަގއި ވަނަ  116 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގޮތުަގއި ޝަރުތުަތކުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ުނވަތަ  ؛ވުން ކަމުގައި މީހެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުތުތައް

 :ނަމަ ފަރމެއް )ށ(  

 ނުވަތަ ފަރމެއް ލޯ ާގއިމުކޮށްަފއިވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި (1)   
 ؛ކަމުގަިއވުން ފަރމެއް ޮއޑިޓް ނުވަތަ އެަކއުންޓެންސީ

 ުއވާލުމަށް ުނވަތަ ޑިކްެލއަރކޮްށފައިވާ ބޭންކްރަޕްސީ (2)   
 .ުނވުން ކަުމގައި ފަރމެއް ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 .ިޒންމާއެކެވެ ސެކްރެޓަރީ ކުންފުނީގެ ކުރުަމކީ ކަންތައްަތއް އަންނަނިވި    ޒިންމާތައް ސެކްރެޓަރީގެ 

 ހަދާ  ދަުށން ޤާނޫނުގެ މި ،ޤާނޫނާއި މި ހިނގަމުންދަނީ ކުންފުނި )ހ(  
 ބަލައި އެއްގޮތަށްތޯ  ދުސްތޫރާ ކުންފުނީގެ  ،ގަާވއިދުތަާކއި
 ؛ކަށަވަރުކުރުން 

 ކަންޮކބައި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ ާޤނޫނީ ޑިެރކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ؛ކުރުންކަަށވަރު  ަމގުދައްަކއިދީފަިއވާކަން ކަމަށް އެ އަންަގއިދިނުމާއި

 އިުރޝާދުގެ  ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ،އަދި ބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ )ނ(  

 ،ހިންގައި ،ާރވައި  ،އިންތިޒާމުކޮށް  ޖަލްސާތައް  އާންމު ،ދަށުން
 ؛ބެލެހެއްޓުން

 ،ޔެލި ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާތަކުގެ ާއންމު އަދި ބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ )ރ(  
 ؛ބެލެހެއްޓުން ،ތައްޔާރުކޮށް 
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 ގެމެްނބަރުން ނުވަތަ ،ބޯުޑގެ ޑިެރކްަޓރުންގެ ުނވަތަ ،ކުންފުނީގެ )ބ(  
 ތަނުވަ ،ކަށަވަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ނިންމުމެއް

 ަގއިލިޔެކިޔުްނތަކު އެހެނިހެން ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ކަނޑައެޅުމަށް
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ސޮއިކޮށް

 އްލިެޔކިުޔންތަ ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނުން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރާރަށް )ޅ(  
 ؛ޅުންހުށަހެ ދަށުން އިރުޝާދުގެ ޯބޑުގެ ޑިރެްކޓަރުންގެ ،ތައްޔާރުކޮށް 

 ،ކަންަކމުގައި  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ގުޅޭގޮތުން ކުންފުންޏާ )ކ(  
 ؛މުޢާމަލާތުކުރުން ރެޖިސްޓްރާރއާ

 ދަފުތަރުތަކާއި ކުންފުނީގެ ދަށުނބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ މި )އ(  
 ؛ލެެހއްޓުންބެ ތަްއޔާރުކޮށް ލިޔެކިޔުންަތއް އެހެނިހެން އަދި ރެކޯޑުތަާކއި

 ޢައްޔަނުކުރުމާއި ސެކްރެޓަރީ
  ވަކިކުރުން 

 ންގާހި ކުންފުނީގެ  ،ަވކިކުރާނީ  ،ަޢއްަޔނުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ުކންފުނީގެ ،މަތިން  ގޮތެްއގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަާވއިދުަގއި

 .ޯބޑުންނެވެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ކުންފުނި ،ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  ސެކްރެޓަރީ ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ނި ުކންފު ިމގޮތުން އަދި. ެފށިގެންނެވެ ަވގުތުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

 ަގއިގޮތު ެސކްރެޓަީރގެ ކުންފުނީގެ ހުށަހަޅާިއރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
 މާއެކު ވު ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި ،ފަރާތް ބަޔާްނކުރާ ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ
 ަކމުގައި  ޢައްޔަނުކުެރވުނީ ގޮތުަގއި ސެކްރެޓަރީގެ ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ
 .ބެލެވޭނެެއވެ
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 ބަދަލުވުމުން ސެކްރެޓަރީ
  އެންގުން  ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 އެ  ،ގެނެސްފިނަމަ ބަދަލެއް ެއއްވެސް  ސެކްރެޓަީރއަށް ކުންފުނީގެ )ހ(  
 އެކަން ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ގެންނަތާ ބަދަލެއް

 ،ލޫމާތުމަޢު  ބަދަލުގެ ގެެނވުނު އަދި. އަންގަްނވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ،ތިންމަ ގޮެތއްގެ ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 ށް ރެޖިްސޓްރާރަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދަފުތަރުަގއި  ރަޖިސްޓްރާރގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ނަނިވިއަން ،ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ލިޔެކިޔުން މަޢުލޫމާތާއި

 ފަރާތުގެ  ޢައްޔަނުކުރެވުނު އަލަށް  ގޮތުަގއި ސެކްރެޓަރީގެ (1)   
 އަދި  ،އެޑްރެސް  ސަރވިސް ،އެޑްެރސް ދާއިމީ ،ނަން

 ނުވަތަ  ނަންބަރު ކާޑު އަންަގިއދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން
 ؛ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ

 ކުންފުނީގެ ބަދަލުކުރުމަށް ސެކްރެޓަރީ  ކުންފުނީގެ (2)   
 ؛ޤަރާރު  އެކުލެވޭ ނިންމުން ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 އެ  ،ފަރާތް ޢައްޔަނުކުެރވުނު އަލަށް ގޮުތގައި  ސެކްރެޓަރީގެ  (3)   

 ގެ ާމއްދާ ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި ،ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި މަގާމު
 ވާފުރިހަމަ ޝަރުތު ކަމުގެ ޑިރެކްަޓރު ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ)

 ؛ރުއިޤުރާ ޮނޓަރައިްޒކޮށްފަިއވާ ،ބަޔާންކޮށް ކަމަށް މީހެއް
 އަދި

 ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދުަގއި މި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 .މައުލޫމާތު އެނޫންވެސް
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 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 ރެަޓރީއަށްސެކް ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާަނމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ  މި ،ބަދަލު ގެނެވުނު

 .ނެއެވެއަންގަްނވާ  ކުންފުންޏަށް އެކަން ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދަފުތަރުގައި

 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ
 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ

 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 އަދި . ކުށެެކވެ އެކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން
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 ލު ޢަމަ  މުއްދަތުަގއި  އެ ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ރީއަށްސެކްެރޓަ ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެކަުމގެ ހަމައެކަނި ،ނުކުރުމަކީ
 ޤާނޫނުގެ މި އަދި. ނޫނެވެ ކަމެއް ބާޠިލުވާނެ ބަދަލު ގެނެވުނު

 ތިން މަ ގޮުތގެ  ެއއްގޮްތވާ ަގާވއިދާ ހިްނގާ ކުންފުނީގެ ،މާއްދާތަކާއި 
 .އެވެދެމިއޮންާނނެ ަޞއްޙަކަން އޭގެ ،ބަދަލަކަށްވާނަމަ ސްފަިއވާގެނެ

 ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ސެކްރެޓަރީ
  އެންގުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ަޓރީއެއް ސެކްރެ ކުންފުނީގައި ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(  
 ފަރާތަކުން އެްއވެސް ނެތްކަން ސެކްރެޓަރީއެއް ނުވަތަ ،ނެތްނަމަ

 ސެކްެރަޓރީއެއް ،ގެނެސްފިނަމަ ސަމާލުކަމަށް  ރެޖިސްޓްރާރގެ
 ށްރެޖިްސޓްރާރަ ބާރު އެންގުުމގެ ކުންފުންޏަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް
 ކުްނފުންޏަށް  އެންގުެމއް ެރޖިސްޓްރާރ މިގޮތުން. ލިބިގެންެވއެވެ
( ތިރީސް) 30 ލިބޭތާ ކުންފުންޏަށް އް އެްނގުމެ އެ  ،އަންަގއިފިނަމަ

 146 ޤާނޫުނގެ  މި ،ަޢއްޔަނުކޮށް  ެސކްރެޓަީރއެއް ،ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ
 ރަށްރެޖިްސޓްރާ މަޢުލޫމާތާއެކު ބަާޔންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ންކުންފުންޏަކު އެ

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 އަދި . ކުށެެކވެ އެކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ވަނަ ބާބު  10
 ޑިބެންޗަރ އަދި  ހިއްސާ  ،ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ 
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  ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ 

 ފުލޭއު މެންބަރުގެ މިލްުކވެރި ހިއްސާގެ އެ ،ހިއްސާއަކީ  ކޮންމެ ކުންފުނީގެ    ހިއްސާ
 އަދި  ،މަތިން ޮގތެއްގެ ހުއްަދކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރުގައި ކުންފުނީގެ އަދި. މުދަލެކެވެ

 ެއއް ހިއްސާ  އެ ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ 164 ޤާނޫނުގެ މި
 .ނެެއވެުކރެވިދާ ނަގުލު ،ބަދަލުކޮށް ައނެކަކަށް ކިަބއިން ެއކެްއގެ ،ވިްއކައި 

 އެއަްށވުރެ  ތަނުވަ މީހަކު  ދެ ،މަނާކޮށްފައިނުވާނަމަ ަގވާއިުދގައި  ހިންގާ ކުންފުނީގެ    ޝެއަރހޯލޑިންގ ޖޮއިންޓް

 ،ނަމަވެސް  އެހެން. މިލްުކކުރެވިދާނެެއވެ ިހއްސާެއއް ބަިއވެިރވެގެން ބަަޔކު ގިނަ
 ހިއްސާެއއް އެ ބޭނުމަކަށްވެސް  ހުރިހާ ކުންފުީނގެ ،ޙާލަތުގައި މިފަދަ

 .އެކަެކވެ ކޮންމެވެސް ެތރެއިން ބަޔަުކގެ އެ ތަމްސީލުކުރާނީ

 ގެ ހިއްސާ ކަމަށް އަގު މޫނުމަތީ ހިްއސާގެ ،ައގަކީ  ައސްލު ހިއްސާގެ )ހ(    ވެލިއު ހިއްސާގެ
 .އަެގވެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ސެޓްފިކެޓްަގއި

 ށް ދަ އަގަށްުވރެ މޫނުމަތީ ހިއްސާގެ އެ  ،ހިއްސާެއއް ކުންފުންޏެއްގެ )ށ(  
 .ނުވާެނއެވެ ވިްއކަިއގެން ކުންފުންޏަކުން އެ އަެގއްަގއި

 ތުަގއި ގޮ އާމްދަނީގެ ކުންފުނީގެ ،މައްަޗއް ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ ،ޑިިވޑެންޑަކީ     ޑިވިޑެންޑް
. މެދުަގއެވެ  ގެމެންބަރުން ކުންފުނީގެ ބެހެނީ މިފައިދާ އަދި . ފައިާދެއވެ އެްއވެފަިއވާ

 :މިގޮތުން

 އިން ތެރެ ފައިދާގެ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ބަހާނީ ފައިދާ ހިއްސާގެ )ހ(  
 .ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ ކަމަށް އެކަނި

 ،ބެުހމާގުޅޭ ޑިވިޑެންޑު މެންބަރުންނަށް ،ަގވާއިުދގައި  ހިންގާ )ށ(  
 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ކަންތައްަތއް އަންނަނިވި
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 ؛ކަންކަން  ވަގުތާބެހޭ ނުަވތަ މުއްދަތު ދޫކުރާނެ ފައިދާ (1)   

 ،ަގއި ގޮތު ހިއްާސއެްއގެ ،ގޮުތގައި  ފައިާސގެ ،ދޫކުރާނީ ފައިދާ (2)   
 ވޭބަދަލުކުރެ މުދަލެއް ނުވަތަ ،ގޮުތަގއި އޮޕްޝަންތަކެްއގެ

 ؛ގޮތަށްކަން

 .ކަންކަން ބެހުމާުގޅޭ ޑިިވޑެންޑް އިންޓެރިމް (3)   

 .ވެުނކުރެވޭެނއެ އިތުރެއް އިންޓްެރސްޓްއެއް ަމއްަޗއް ޑިިވޑެންޑުގެ )ނ(  

  ޙައްޤުތައް  ގިންތިތަކުގެ  ތަފާތު  ،ގިންތިތަކާއި ހިއްސާގެ 

 ގިންތިތަކުގެ ހިއްސާގެ
 ބަދަލުކުރުމާއި ޙައްޤުތައް

  ބާޠިލުކުރުން

 ތިތަކުގެގިން  ،ގިންތިތަާކއި ހިއްސާގެ ،ގަާވއިުދގައި  ހިންގާ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ިއޖުރާއަތު ބާޠިލުކުރާނެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާނެ ޙައްޤުތައް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ވަތަ ނު ބަދަލުކުރަން  ަޙއްޤުތައް ހިއްާސއަާކގުޅޭ ގިންތިެއްއގެ ވަކި )ށ(  
 7 ތާނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ،ނިންމައިފިނަމަ ކުންފުނިން ބާޠިލުކުރަން

 ގިންތީގެ  ހިއްސާގެ  އެ ކަން އެ ތެރޭަގއި  ދުވަހުގެ( ހަތެއް)
 .އަންގަންވާނެެއވެ މެންބަރުންނަށް

 ތައްަޙްއޤު ގިންތިތަކުގެ ހިއްސާގެ ،ގަާވއިުދގައި  ހިންގާ ކުންފުނީގެ )ނ(  
 އިނުވާ ބަޔާންކޮްށފަ އިޖުރާއަތެއް  ބާޠިލުުކރާނެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާނެ
 ނެވޭނީބަދަލުގެ  ޙައްޤުަތކަށް ގިްނތިތަކުގެ ހިއްާސގެ ،ޙާލަތްތަކުގައި 

 ތެރެއިން  ގޮތްތަުކގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިީރގައި  ،ބާޠިލުކުރެވޭނީ ނުވަތަ
 ޚާއްޞަ  މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ފާސްކުެރވިފަިއވާ ގޮތަކަށް

 :ޤަރާރަކުންނެވެ
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 ފަހެއް ހަތްދިހަ) 75% މަދުެވގެން ،ގިންތީގެ  ހިއްާސގެ އެ (1)   
 ވަތަނު ؛ދިނުމުން ލިޔުމުން ރުުހން މެންބަރުންގެ( އިންސައްތަ

 ހިއްސާ  ތިންަބއި ހަަތރުބައިކުޅަ ގިންތީގެ ހިއްާސގެ އެ (2)   
 .ދިނުމުން ރުހުން މެންބަރުންގެ ތަމްސީލުކުރާ

 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 2) ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ބަދަލަށް  ގެެނވިފަިއވާ ޙާއްޤުަތކަށް ގިންތިަތކުގެ ހިއްާސގެ ގޮތުގެމަތިން
 ިނސްބަތްވާ ގިންތިއަށް އެ ނުދޭ ވޯޓު  ނުވަތަ އެއްބަސްުނވާ
( އިްނސައްތަ ފަނަރަ) 15% މަދުވެގެން ތެރެއިން މެންބަރުންގެ

 ބަދަލު ގެނައި ާޙއްޤަށް ިގންތިތަކުގެ ހިއްސާގެ  ،މެންބަރުންނަށް
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ބާޠިލުކުރުމަށް

  ބަދަލުކުރުން  ރައުސްމާލު  ހިއްސާގެ 

 ސާގެ ހިއް ކުންފުނީގެ ،ނިންމައި ޤަރާރަކުން ޚާްއސަ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ    އިތުރުކުރުން ރައުސްމާލު
 .އިތުރުކުެރވިދާނެެއވެ ރައުސްމާލު

 ރަުއސްމާލު އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ބޭނުންވާ ކުންފުންޏަކަށް )ހ(    މަދުކުރުން ރައުސްމާލު
 ،ގޮތަށް ނުލިބޭ އުނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް ފަރާތެްއގެ  އެހެން ،ހުރެއްޖެނަމަ
 ދާަގއި މާއް މި ،ނިންމައި ޤަރާރަކުން ޚާއްސަ މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
 .ވެނެއެމަދުކުރެވިދާ  ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ
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 ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މަުދކުރުމަށް  ރައުސްމާލް ކުންފުނީގެ ނިންމުމަކުން މެންބަރުންގެ

 ކުރާ އާންމުކޮށް ރެޖިސްޓްރާރ ،ހުށަހެޅުމުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ނިންމައި
 ނުވަތަ  ،ކްރެޑިޓަރެއއް އެްއވެސް އެބަދަލަށް ކުންފުނީގެ ،އިޢުލާނަކުން

 ގުޅުންހުރި  ކުންފުންޏާ ނުވަތަ މެންބަރެއް އެްއވެސް ނީގެކުންފު
. ނެއެވެކަށަވަުރކުރަންވާ  އޮތްތޯ އިޢުިތރާޒެއް ފަރާެތއްގެ  އެނޫންވެސް

 ހުގެދުވަ( ތިރީސް) 30 މަދުެވގެން ،އިޢުލާނުަގއި ކުރާ މިގޮތުން އަދި
 .ދޭންވާނެއެވެ މުހުލަތެއް

 ައކުރުަގއި އެ ،މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އިުޢތިރާޒެއް  ފަރާތަކުން އެްއވެސް މުއްދަުތގައި ބަޔާންކުރާ

 ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ރެޖިސްޓްރާރަށް
 އިާމއްދާގަ  ވަނަ 155 ޤާނޫނުގެ މި ،ނިންމުން ނިންމި މަދުކުރުމަށް
 ދަފުތަރުގައި  ގެރަޖިސްޓްރާރ މަިތން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

 .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ

 ބަދަލުކުރުން ރައުސްމާލު
  އެންގުން  ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 ކުރާބަާޔން މާއްދާަގއި ވަނަ 154 އާއި މާއްދާ ވަނަ 153 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  

 ،ގެނެސްފިނަމަ ބަދަލެއް ރައުސްމާލަށް ކުންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތުގެ
 ރަށްރެޖިްސޓްރާ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ ( ތިީރސް) 30 ގެންނަތާ އެބަދަލެއް

 ގަާވއިދުަގއި  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި އަދި. އަންގަްނވާނެެއވެ
 ދަފުތަރުގައި  ރަޖިސްޓްރާރގެ  ،މަިތން ގޮތެްއގެ ންކުރާބަޔާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ނަނިވިއަން ،ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ލިޔެކިޔުން މަޢުލޫމާތާއި
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 ށް މަދުކުރުމަ ނުވަތަ އިތުުރކުރުމަށް ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ (1)   
 ؛ރުޤަރާ ޚާްއސަ އެކުލެވޭ ނިންމުން މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 ؛ތަފްޞީލް ބަދަލުގެ  ގެނައި ރައުސުލްމާލަށް (2)   

 މި  ،ހުށަހަޅާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރަން މަދުކުރުން ރައުސްމާލު (3)   
 ސް ކޮމްޕްލަޔަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 228 ޤާނޫނުގެ

   ؛ސްޓޭޓްމަންޓް

 އަދި  ؛ފީ ބަޔާންކުރާ ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤާނޫނުގެ މި (4)   

 ެވސްއެނޫން ބަޔާްނކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 .  މަޢުލޫމާތު

 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 ސްމާލަށްރައު  ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ފުރިހަމަވެފައިާވނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ  މި ،ބަދަލު ގެނެވުނު

 .ނެއެވެއަންގަްނވާ  ކުންފުންޏަށް އެކަން ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދަފުތަރުގައި
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 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ
 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ

 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ  އެ އަދި ކުްނފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 15 ގެޤާނޫނު  މި  އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު

 .އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ

 ލު ޢަމަ  މުއްދަތުަގއި  އެ ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ގެުކންފުނީ ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެަކމުގެ ހަމައެކަނި ،ނުކުރުމަކީ
 ނޫނުގެޤާ މި އަދި. ނޫނެވެ ކަމެއް ބާޠިލުވާނެ ބަދަލުކުރުން ރައުސްމާލް
 ތިން މަ ގޮުތގެ  ެއއްގޮްތވާ ަގާވއިދާ ހިްނގާ ކުންފުނީގެ ،މާއްދާތަކާއި 
 .އެވެދެމިއޮންާނނެ ަޞއްޙަކަން އޭގެ ،ބަދަލަކަށްވާނަމަ ގެނެސްފަިއވާ

  ބަދަލުކުރުން  އެކަށައެޅުމާއި  ހިއްސާ 
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 ކުންފުންޏެއް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(    އެކަށައެޅުން ހިއްސާ
 އެ  ،ަގވާއިުދގައި  އަސާސީ ކުްނފުނީގެ އެ ،ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު 

 އެ ،ފަރާތްތަަކށް އެއްބަްސވެފަިއވާ ނެގުމަށް  ހިއްސާ ކުންފުނީގެ
 .ެއކަށައަަޅންވާނެެއވެ ހިއްސާ ،ނިސްބަތަށް

 މި  ،ކުންފުންޏެްއަގއި ކޮންމެ އެހެން ފިަޔވައި ކުންފުނި ޕަބްލިކް )ށ(  
 ،ކުަގއިޙާލަތްތަ އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތް ބަޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ

 ،މަތިން ގޮތެްއގެ  ހުއްދަކުރާ ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި
 ނީގެުކންފު ،ހޯދައިގެން  ހުއްދަ ޤަާރރަކުން މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 .އެކަަށއެޅިދާނެެއވެ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަުރންގެ ކުންފުނީގެ ،އްސާހި

 ނޫނުގެޤާ މި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ހިއްސާ ކުންފުނީގެ ،މަތިން ޮގތެއްގެ ނުވާނެ ޚިލާފު މާއްދާތަކާ

 ުކންފުނީގެ  ނުވަތަ އުޞޫލުތަެކއް ތަފާތު  ަވކި އެކަށަެއޅުމުަގއި
 ގައި ދުްސތޫރު ކުންފުީނގެ ،ޝަރުޠުކޮށް ހޯދުމަށް ހުއްދަ މެންބަރުންގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ މި ބަޔާްނކުރުމަކަށް އަަޅއިކަނޑަ

 ރުހުން ނެގުމަށް ހިއްސާ
  އޮތުން

 އެްއވެސް  ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 156 ޤާނޫނުގެ މި  

 :އެކަަށެއޅުމުގައި ހިއްސާެއއް ފަރާތަކަށް

 ވަތަ ނު  ؛އިތުރުވާނަމަ އިލްތިޒާމެއް އޮތް  އެފަރާތަކަށް ،ކުންފުންޏަށް )ހ(  

 ؛އުފަންވާނަމަ އިލްތިޒާމެއް އިުތރު އެފަރާތަކަށް ،ކުންފުންޏަށް )ށ(  

 މިނޫން އަދި. އޮންނަށްވާނެއެވެ ،ލިޔުމުން ،ރުހުން ފަރާތުގެ އެކަށަައޅާ ހިއްސާ  
 .ނިންމުމެކެވެ ބާޠިލް ެއއީ ،އެކަަށއަަޅއިފިނަމަ ހިއްާސއެއް ގޮތަކަށް
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 ދަފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ
  ރެކޯޑުކުރުން

 ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 156 ޤާނޫނުގެ މި  
 ވަނަ 164 ޤާޫނނުގެ މި ނުވަތަ ،އެކަަށައޅައިފިނަމަ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް
 ހިްއސާ  ގެެމންބަރެއް އެްއވެސް ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ފުނީގެކުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 168 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
 ވަނަ  82 ޤާނޫނުގެ މި އެކަން ،ނަގުލުކޮށްފިނަމަ ހިއްސާ  މެންބަރެްއގެ އެްއވެސް
 ދަފްތަރުގައި  މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

 .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ

 ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ ،ހިނދަކު ކަނޑަނާޅާހާ ޮގތަކަށް އެހެން ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ    މުގާބިލު އެކަށައެޅުމުގެ ހިއްސާ
. ންނެވެބޯޑު ޑިެރކްޓަުރންގެ ކުންފުނީގެ ،ކަނޑައަޅާނީ މުޤާބިލު އެކަށަެއޅުމުގެ

 ،ޓްނޯ ޕްރޮމިސަރީ ނުވަތަ ،ފައިސާ ،މުޤާބިލަކީ އެކަަށއެޅުމުގެ ހިއްސާ އަދި
 ެވސްނޫންއެ ކުްނފުނީގެ ުނވަތަ ،މުދާ ުނވަތަ ،ެއއްބަްސވުެމއް ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ
 .ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ ކަމަށް ޕްރޮޑަކްޓެއް މާލީ

 ްއވެސްއެ  ،މެނުވީ ގޮތުގެމަތިން ެއއްގޮްތވާ ގަާވއިދާ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    މަނާކުރުން އެހީދިނުން މާލީ
 ނުވަތަ  ސާ ހިއް ކުންފުީނގެ އެ  ،މެންބަރުންނަށް ކުންފުންޏެްއގެ އެ ކުންފުންޏަކުން

 .ނެެއވެނުވާ ދީގެން އެހީެއއް މާލީ އެްއވެސް ގަތުަމށް ސެކިއުރިޓީޒް އެހެނިހެން

 ދެއްކުމަށް އަގު  ހިއްސާގެ
  އެންގުން

 އާ ހިއްސާ  އެ ،މެންބަރަކު އެއްވެސް ނަގާފައިވާ  ހިއްސާ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 އެ  ،މަދަްއކާފައިނުވާނަ  އަގު ދައްކަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް ގުޭޅގޮތުން
 .އެްނގިދާނެެއވެ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަުރންގެ ،ދެއްކުމަށް ފައިސާ

 ވަކި  ެއކަށައެޅުުމގައި  ފަރާތަކަށް ެއއްެވސް  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ެދއްކުމަށް ައގު ކުރިން ާތރީޚެއްގެ ވަކި ،ޝަރުޠުތަކެއްކޮށް 

 ގުމެއްެއން އިތުރު ދަށުން ގެ ( ހ) މާްއދާގެ މި ،ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ 
 އެންގުނު ދެއްކުމަށް އަދު ހިްއސާގެ ތާރީެޚްއގައި އެ ،ނުލައި  އެންގުމަކާ

 .ބެލެވިދާނެއެވެ ކަމަށް
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( ހ) ގެމާއްދާ މި ،މަތިން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ދުސްތޫރުން ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ކުންފުންޏަށް އަގު ހިއްސާގެ ދަށުން ގެ( ށ) ނުވަތަ ދަށުން ގެ

 ެމންބަރަކަށް ،އެންގުެމއް ބޯޑުގެ ޑިރެްކޓަރުންގެ  ދެއްކުމަށް
 :ލިބިއްޖެނަމަ

 އެންގުމާ  އެ ،ައގު ިހއްސާގެ  ނަގާަފއިވާ މެންބަރަކު އެ (1)   
 .ދައްަކންވާނެެއވެ ކުންފުންޏަށް އެްއގޮތަށް

 ފަރާތުގެ  ގިނަ ފަރާތަށްވުރެ އެއް ،ނަގާފަިއވަނީ ހިއްސާ (2)   
 ހިއްސާގެ  ،ފަރާތަކުން ހުރިހާ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ ނަމުގައި

 ންމާ ޒި ދެއްކުމުގެ ުކންފުންޏަށް އެްއގޮތަށް އެްނގުމާ އެ ،އަގު 
 .އޮންނާނެއެވެ

 އަނބުރާ ކުންފުންޏަށް  ހިއްސާ
  އަތުލުން

 ހިއްސާ ކުންފުނީގެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 161 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ކުމަށް ދެއް ކުންފުންޏަށް އަގު ހިއްސާގެ އެ ،މެންބަރަކަށް ނަގާފަިއވާ
 އެއް އެފަިއސާ މުއްދަުތގައި ބަޔާންކުރާ އެންގުުމގައި  އެ ،އެންގުމުން

 ތުގެ ގޮ ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި މި ،ނުވާަނމަ ދައްކާފައި ކުންފުންޏަށް
 ޓިސްނޯ މެންބަރަކަށް އެ ،ބޯޑުން ޑިރެކްޓަުރންގެ ކުންފުނީގެ ،ންމަތި

 .ނެއެވެއަތުލެވިދާ ކުންފުންޏަށް ައނބުރާ ހިއްސާއެއް އެ ،ދިނުމަށްފަހު

 :ނޯޓިހުގައި ަބޔާންުކރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ހިްއސާގެ  ،ދީ މުއްދަތެއް  ދުވަުހގެ( ސާދަ) 14 މަދުވެގެން (1)   
 އަދަދު ފައިސާގެ ދައްަކންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް އަގަށް

 ؛އެންގުން ދެްއުކމަށް ފައިސާ އެ ،ބަޔާންކޮށް
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 އެ ،ނުދައްަކއިފިނަމަ ަފއިސާ މުއްދަތުގައި ނޯޓިހުގެ އެ (2)   
 އަތުލެވޭނެކަމަށް ކުްނފުންޏަށް އަނބުރާ ހިއްސާ

 ؛ބަޔާންކުރުން

 އަނބުރާ ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ ކުންފުނީގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ގެުކންފުނީ ،ހިއްސާއަކީ  އަތުލި އެ ،އަތުލައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް
 ކަށްަފރާތަ ވަކި ތެެރއިން ހިއްސާގެ އެކަަށއެޅިފަިއވާ  ރައުސްމާލުން

 އެ  އަދި. ބެެލވޭނެެއވެ ގޮތުަގއި ހިއްާސެއްއގެ އެކަށަައޅާފައިުނވާ
 ކުްނފުނީގެ ،ނެތްނަމަ ހިއްސާއެއް ެއްއވެސް  އިތުރު ގެމެންބަރެއް

 .އުނިކުރަްނވާނެެއވެ އެފަރާތެއް ދަފްތަރުން މެންބަރުންގެ

 ފުނީގެުކން ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އެ  ،ނަމަެވސް ކަުމގަިއވީ ވަިކވި އެފަރާެތއް ގޮތުން މެންބަރެއްގެ
 ތިޒާމުންއިލް  ދެއްކުމުގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް ފަރާތަކުން

 ފަރާތަކުން އެ ،ފައިސާ އެ ައދި. ުނވެެއވެ ބަރީޢަވެގެނެއް
 ޤުޙައް ކުރުމުގެ  ދައުވާ އެފަރާތާމެދު ކުންފުނިން ،ށްޓަކައިހޯދުމަ

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ކުްނފުންޏަށް  އަނބުރާ ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި ،އަތުލައިފިނަމަ

 އެކަން  ދަފްތަރުގައި  މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
 ރާދުސްތޫ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި އަދި . ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ

 ދަފްތަރުގައި  ކުންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ
 ބުރާއަނ ށްކުންފުންޏަ ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ އެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކީ

 .ބެލެވޭނެއެވެ  ގޮތުަގއި  ހެްއކެްއގެ އަތުލިކަމުގެ
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 ބަދަލުކުރުމުގައި ހިއްސާ
 މެންބަރުންނަށް  ކުންފުނީގެ
  ލިބުން  އިޚްތިޔާރު ފުރަތަމަ

 ންކޮށްފައި ބަޔާ ކަނަޑއަަޅއި ގޮތަކަށް އެހެން ދުސްތޫުރގައި ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް  
 ރުމަށްބަދަލުކު ފަރާތަކަށް އެހެން ހިްއސާ މެންަބރެއްގެ ކުންފުނީގެ ،ނުވާނަމަ
 ރެއިންތެ މެންބަރުންގެ ތިބި އެަވގުތަކު ކުްނފުނީގެ ،ޙާލަތްތަކުގައި ހުށަހަޅާ

 މެންބަރުންއެ ،ހުށަހަޅައި ގަތުމަށް ހިއްސާ އެ ންތަކެއްމެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރެއް
 ބަރެްއގެ މެން ކުންފުނީގެ ،މެނުވީ  ޙާލަތުަގއި އެއްބަްސނުވާ ގަތުމަށް ހިއްސާ  އެ

 .ބަދަލުނުކުރެވޭނެެއވެ ފަރާތަކަށް އެހެން ހިއްސާ

 ކިބައިން އެކެއްގެ ހިއްސާ
  ބަދަލުކުރުން އަނެކަކަށް 

 ުކންފުނީގެ ،މަތިން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ )ހ(  
 ،ވޭނީބަދަލުުކރެ އަނެަކކަށް ކިބައިން އެެކްއގެ  ،ހިއްސާ  މެންބަރެއްގެ

 މަތިން ގޮތުގެ  ެއއްގޮްތވާ ުއޞޫލުތަކާ ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި
 ބަދަލުުކރިކަން ިހއްސާ ަދފުތަރުގައި މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 .ރުމުންނެވެރަޖިސްޓަރީކު

 ފަރާތަކަށް އެހެން ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ  ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ފުނީގެުކން ،ލިޔުމެއް  ބަދަލުކުރިކަމުގެ ިހއްސާ ،ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 ރާަބޔާންކު ގައި ( ރ) މާއްާދގެ މި ،ލިބުމާެއކު އެޑްރެހަށް ސަރވިސް
 ،ެތރޭގައި  ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިަނެވގެން ،މެނުވީ  ޙާލަތުގައި

 ގެކުްނފުނީ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކުންފުނީގައި ކަންބަދަލުކުރި ހިއްސާ
 .ރަޖިްސޓަރީކުރަންވާނެެއވެ ދަފުތަރުގައި މެންބަރުގެ

 ،މުގައި ލިޔު  ބަދަލުކުރިކަމުގެ ހިއްސާ ބަޔާްނުކރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .ހިމަނަންވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި

 ؛މަޢުލޫމާތު މެންބަރުގެ އޮތް ހިއްސާ (1)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ބަދަލުކުރާ ހިއްސާ (2)   
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 ރުުމގެބަދަލުކު ހިއްސާ ،މަޢުޫލމާތާއި ހިއްސާތަކުގެ ބަދަލުކުރާ (3)   
 އަދި  ؛މަޢުލޫމާތު މުޤާބިލުގެ މުޢާމަލާތުގެ

 ހެންއެހެނި ބަޔާންކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 .  މަޢުލޫމާތު

 ސާހިއް ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން  ގައި ( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ވިއަްނނަނި ،ލިބުމާއެކު ުކންފުންޏަށް ލިޔުމެއް ބަދަލުކުރިކަމުގެ
 ،ގައި ތެރޭ ުދވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިަނެވގެން ،އެކަން ،ޙާލަތްތަކުގައި 
 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ނުދިނުމަށް ރަޖިސްޓަީރކޮށް  ކުންފުނީގައި

 އްސާހި ،ނިންމުމުގައި ނިންމާ މިގޮތުން. ނިންމިދާނެއެވެ ކުންޤަރާރަ
 ،ސަބަބުތައް ނިންމި  ނުދިނުމަށް  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބަދަލުކުރިކަން

 .ބަޔާްނކުރަންވާެނއެވެ  ޤަރާރުގައި

 ކުންފުނީގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބަދަލުކުރިކަން ހިއްސާ (1)   
 ނުވަތަ  ؛މަނާކުރުން ދުސްތޫރު

 ދައްކަންޖެހޭ ކުންފުންޏަށް ،މެންބަރު ނަގާަފއިވާ  ހިއްސާ (2)   
 ހިއްސާ  ެއއީ ،ފައިސާއެއް  ނުވަތަ  ދަރަންޏެއް އެްއވެސް

 ފައިާސއެއް  ދައްކަންޖެހޭ ތެރެިއން އެބަްސވުމުގެ  ގަތުމަށް
 ؛އޮތުން  ނުދައްކާ ،ވިޔަސް  ގޮތަަކށް އެނޫން ުނވަތަ ވިޔަސް
 ނުވަތަ

 ންމަތި ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 163 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 .ނުވުން ޢަމަލުކޮށްފައި
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 ،މަނިންމައިފިނަ ނިންމުމެއް ކުންފުނިން ދަށުން  ގެ( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ،ތަށްފަރާ ބަދަލުކުރި ހިްއސާ ،މެްނބަރަށާއި އޮތް ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ
 ުކންފުނިން  ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ގިނަެވގެން

 މުމުގެ ނިން ނިންމި ދަށުން ގެ( ރ) ާމްއދާގެ މި އަދި. އަންގަްނވާނެެއވެ
 .ދޭންވާެނއެވެ ކޮޕީެއއް ޤަރާރުގެ

 ެއއްގޮތަށް  އާ( ބ) ނުވަތަ( ރ) ނުވަތަ( ށ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 މެކޮން ކުންފުނީގެ އެ އަދި ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ޢަމަލުކޮށްފައި
 15 ގެޤާނޫނު  މި  އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު

 .އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ

 ނަންވީޮއން ިލޔުން ބަދަލުކުރިކަމުގެ ިހްއސާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި  މި )ކ(  
 ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ،ޝަުރޠުތައް އުޞޫލުތަާކއި ގޮތުގެ

 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ގަާވއިދުަގއި

 ،ވާނީ މަށްކަ ަވގުތު ބަދަލުކުރި އަނެަކކަށް ިކބައިން ެއކެްއގެ ،ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ    ވަގުތު ބަދަލުކުރި  ހިއްސާ
 ނޫނުގެޤާ މި ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ ހުއްދަ ގޮތަކަށް އެހެން ދުސްތޫރު ކުންފުނީގެ

 ކުރިކަންބަދަލު ހިއްސާ ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 164

 ދަފުތަރުަގއި މެންބަުރގެ ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަީރޮކށް ކުންފުނީގައި
 .ަވގުތަށެވެ ރަޖިސްޓަރީކުރި
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 ބަދަލުކުރުމުން ހިއްސާ
  ދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓް

 ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 156 ޤާނޫނުގެ މި  
 ވަނަ 164 ޤާޫނނުގެ މި ނުވަތަ ،އެކަަށައޅައިފިނަމަ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް
 ހިްއސާ  ގެެމންބަރެއް އެްއވެސް ކުންފުނީގެ މަތިން ގޮތުގެ ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ފުނީގެކުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 168 ޤާނޫނުގެ މި ނުވަތަ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
 ހެންެވސް އެ ބާބުގެ މި ނުވަތަ ،ނަގުލުކޮށްފިނަމަ ހިއްސާ  މެންބަރެްއގެ އެްއވެސް

 ،ކަަށއަޅައި އެ މެންބަރަކަށް އެްއވެސް ހިއްސާއެއް ކުންފުނީގެ  ދަށުން މާއްދާއެްއގެ
 ރުންގެމެންބަ ކުންފުީނގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 82 ޤާނޫނުގެ މި

 ޔާންކުރާ ބަ  މާްއދާގައި ވަނަ 87 ޤާނޫުނގެ މި ،ރަޖިސްޓަީރކުރުމާެއކު ދަފްތަރުގައި
 ކުންފުނިން  ސެޓްފިެކޓެއް ހިއްާސގެ މެންބަރަކަށް އެ މަތިން ގޮތުގެ

 .  ދޫކުރަންވާނެެއވެ

 ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއްގައި
  ބަދަލުވުން ހިއްސާ މަތިން

 ،ނަަމވެސް  ބަޔާންކޮްށފައިވީ ގޮތަކަށް  އެހެން ދުސްތޫރުަގއި ކުންފުނީގެ  
 ކިބައިން  އެެކއްގެ  ހިއްސާ  ކުންފުީނގެ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއްގައި 
 .ދާނެެއވެ ބަދަލުެވގެން އަނެކަކަށް

 އެ  ،އްަގއިޙާލަތެ އިފްލާސްކޮށްފި  ނުވަތަ ،މަރުެވްއޖެނަމަ މެންބަރެއް ކުންފުނީގެ    ނަގުލުކުރުން ހިއްސާ
 ރެއް މެންބަ އެ ،ޙައްޤުތައް  ގުޅިފަިއވާ ިހއްސާއާ އާއި ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ

 ޤު ޙައް  ިލބިގަތުމުގެ ހިއްސާ އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ތަމްސީލުކުރާ
 މި ،ންބަދަލުވިކަ ހިްއސާ  ،ފަރާތަކަށް  ޅާަކނޑައަ ކަމަށް ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ
 .ެއވެރަޖިސްޓަރީކުަރންވާނެ މަތިން ގޮތުގެ ެއއްގޮްތވާ  މާއްދާތަކާ ޤާނޫނުގެ
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 ބަދަލުކުރުން  ހިއްސާ
  އެންގުން  ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 މަތިން  ގޮުތގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 156 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ވަތަނު ،އެކަށައަަޅއިފިނަމަ ފަރާތަކަށް އެްއވެސް ހިއްސާ ކުންފުނީގެ

 މަތިން  ގޮުތގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 164 ޤާނޫނުގެ މި
 ވަތަނު ،ބަދަލުެވއްޖެނަމަ ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ އެްއވެސް ކުންފުނީގެ

 ެއއްވެސް  ކުންފުނީގެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 168 ޤާނޫނުގެ މި
 ންވެސްއެހެ ބާބުގެ މި ނުވަތަ ،ނަގުުލކޮްށފިނަމަ ހިއްސާ މެންބަރެއްގެ
 ރަޖިްސޓަރީއަށް މެންބަރުންގެ ކުންުފނީގެ ދަށުން މާއްދާއެްއގެ
( ނަރަފަ) 15 ގެންނަތާ ބަދަލެއް އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބަދަލެއް އެްއވެސް
 އަދި . އަންގަންވާެނެއވެ  ރެިޖސްޓްރާރަށް ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 ދާ ހަ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގެނެވުނު
 ވަނަ  231 ޤާނޫނުގެ މި ،މަތިން ގޮތެްއގެ ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދަފުތަރުގައި ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ނަނިވިއަން ،ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ލިޔެކިޔުން މަޢުލޫމާތާއި

 ެރވުނު ރަޖިސްޓަރީކު އަލަށް ގޮތުަގއި މެންބަރެއްގެ ކުންފުނީގެ (1)   
 ؛ރުހުން އެފަރާުތގެ ،މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތުގެ

 މި  ،ބަދަލަކީ ގެނެވުނު ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ (2)   
 ،ނަމަމުޢާމަލާތެއް ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި  ވަނަ 164 ޤާނޫނުގެ
 ހިއްސާ  ،މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތުގެ  ވިްއކި ހިއްސާ

   ؛ލިޔުން ބަދަލުކުރިކަމުގެ

 ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދުަގއި މި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ؛މަޢުލޫމާތު އެނޫންވެސް
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 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 މެްނބަރުންގެ ކުންފުނީގެ ،ފުރިހަމަވެފަިއވާނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 މާއްދާަގއި  ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަދަލު ގެނެވުނު ދަފްތަރަށް
 ކުންފުންޏަށް  ެއކަން ،ަރޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރުގައި ބަޔާންކުރާ

 .އަންގަްނވާނެެއވެ

 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ
 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ

 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 ކޮންމެ ކުންފުނީގެ އެ އަދި ކުންފުނިން ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 15 ގެޤާނޫނު  މި  އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު

 .  އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ
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 ލު ޢަމަ  މުއްދަތުަގއި  އެ ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ގެުކންފުނީ ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެަކމުގެ ހަމައެކަނި ،ނުކުރުމަކީ

. ނެވެނޫ ކަމެއް ބާޠިލުވާނެ ބަދަލު ގެނެވުނު ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ
 އްގޮްތވާއެ  ަގވާއިދާ ހިންގާ ކުންފުނީގެ ،މާއްދާތަކާއި  ޤާނޫނުގެ މި އަދި

 ަޞއްޙަކަން  ޭއގެ ،ބަދަލަކަށްވާނަމަ ގެނެސްަފއިވާ  މަތިން ގޮތުގެ 
 .ދެމިއޮންނާނެއެވެ

 ގުޅޭ ބަދަލުކުރުމާ ހިއްސާ
 ކޯޓަށް ބާޠިލްކުރުމަށް  ނިންމުން
  ހުށަހެޅުން

 މެންބަރެއްގެ  ކުންފުނީގެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 162 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ވަނަ  164 ުނވަތަ ،އަތުލައިފިނަމަ އަނބުރާ ކުންފުނިން ،ހިއްސާެއއް
 ައނެކަކަށް ކިބައިން އެެކއްގެ ިހއްސާ ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ

 ށްރަޖިސްޓަރީކޮްށދިނުމަ ދަފްތަރުގައި ކުންފުނީގެ ބަދަލުކުރިކަން
 މުމެއްއެނިން ކުންފުނީގެ ،ހަދައިފިނަމަ ދެކޮޅު ބޯޑުން ންގެޑިރެކްޓަރު

 ފަރާތަކަށް އެ ،ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް
 .  ލިބިގެންެވއެވެ

 ހިއްސާ ،ލިބިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ންބަދަުލކުރިކަ ހިއްސާ ުނވަތަ އަތުުލމުގައި ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ

 ކުްނފުނިން  ހެދުމުގައި ދެކޮޅު  ރަޖިސްޓަރީކުރަން
 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ޤާނޫނާއި މި ،ޢަމަލުކޮށްފައިވަިއވަނީ

 ކޯޓަށް ކަމަށް ޚިލާފަށް ދުސްތޫރާ ކުންފުނީގެ  އަދި ،ގަާވއިދާއި 
 ކުންފުނީގެ ،ބާޠިލުކޮށް އެނިންމުމެއް ކުންފުނީގެ ،ފެނިއްޖެނަމަ
 ބާރު އެންގުުމގެ  ގެނައުމަށް ބަދަލު ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ
 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ،ހިއްސާ ކުންފުނީގެ ހޯލްޑިންގ
 ކުންފުންޏަކުން ސަބްސިޑިއަރީ

  މަނާކުރުން  ނެގުން

 ގެ ކުންުފންޏެއް އެ ،ކުންފުންޏަކުން ސަބްިސޑިއަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ )ހ(  
 .މަނާކަމެވެ ނެގުމަކީ ހިއްސާ ކުންފުނީގެ ހޯލްޑިންގ
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 އަރީ ސަްބސިޑި ކުންފުނީގެ އެ ،ހިްއސާއެއް  ކުންފުންޏެއްގެ ހޯލްޑިންގ )ށ(  
 ބާޠިލް ން ޞައްޙަނޫ މުޢާމަލާތަކީ އެ  ،އެކަަށއަަޅއިފިނަމަ ކުންފުންޏަކަށް
 .މުޢާމަލާތެކެވެ

  ވިއްކުން ހިއްސާ  އާންމުންނަށް 

 ނޫން  ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް
 އާންމުންނަށް  ކުންފުންޏަކުން

  މަނާކުރުން ވިއްކުން  ހިއްސާ

 ސާ ހިއް އާންމުންނަށް ،ކުންފުންޏަކުން ނޫން ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް )ހ(  
 .ވެމަނާކަމެކެ  އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ ިވއްކުމަށް ުނވަތަ ،ވިްއކުމަކީ

 ންބަރު ނަ ޤާނޫނު އެކުރަނީ ފަރާތެއް ޚިލާފުެވްއޖެ އާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގެމާއްދާ ވަނަ 613 ގެ( ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 2014/9

 .ކުެށވެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި( ށ)

 ނޭ ހިމެ މަޢުލޫމާތު  ތަފްސީލީ ކުންފުންޏާބެހޭ ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްައކީ )ހ(    ޕްރޮސްޕެކްޓަސް
 ެއހެނިހެން  ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ރަުއްސމާލާއި ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ

 .ކެވެލިޔުމެ  އަުރވާ ދަޢުވަތު ިވއްކުމަށް އާންމުންނަށް ސެކިއުރިީޓޒް

 ތުން ފަރާ ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް ނުަވތަ ކުންފުންޏަކުން ޕަބްލިކް )ށ(  
 ކުްނފުންޏަކުން  ޕަބްލިކް ނުވާ އުފެދިފައި  އަދި ނުވަތަ

 ވަހުދު ކުރީ  ޭއގެ ނުވަތަ ތާރީޚު ނެރޭ އާންމުކޮށް ޕްރޮސްޕެކްސްޓަސް
 އަދި. ނުވާެނެއވެ  ނެރެގެން ޕްރޮސްެޕކްޓަސް ތާރީޚެއްގައި ނޫން

 ނީގެުކންފު ،ޕްރޮސްޕެކްޓަސްައކީ އެފަދަ ،ނެރެންވާނީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް
 ޚްގައި ާތރީ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އަދި ސޮިއކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ހުރިހާ

 .ވާނަމަެއވެ ކަމުގައި ޕްރޮސްޕެކްޓަްސެއއް  ނެރެފައިވާ
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 ހޭސެކިޔުިރީޓސްއާބެ މާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2006/2 ނަންބަރ ޤާނޫނު )ނ(  
 ނުވީ މެ ހޯދުމަށްފަހުގައި  ހުއްދަތައް ހޯދަންޖެހޭ ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު

 .ނުވާނެެއވެ ނެރެގެން ޕްރޮސްޕެކްަޓސްެއއް އެްއވެސް

 ސެކިއުރިޓީސްއާބެހޭ މާލީ
 ޝަރުޠުތައް ޤާނޫނުގެ

  ފުރިހަމަކުރުން

 ޤާނޫނު ،މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ހުންނަންޖެހޭނެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސްެއްއގައި  
 ހަދާ  ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ މާލީ) 2006/2 ނަންބަރު

 .ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ ކަނަޑއަަޅއި ގަާވއިދެްއަގއި

  (ޗާޖު  ޝެއަރ) ރަހުނުކުރުން  ހިއްސާ 

 އް ހިްއސާއެ އެްއވެސް ކުންފުނީގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ހ(    ރަޖިސްޓަރީކުރުން ޗާޖް
 އެކަން ،ރަހުނުކޮށްފިނަމަ ފަރާތަކަށް ެއއްެވސް މުދަލެއް ނުވަތަ

 ހަދާ  ދަުށން މިޤާނޫނުގެ ،ތެރޭަގއި ުދަވހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިނަެވގެން
 ރަށްރެޖިސްޓްރާ ކުންފުނިން  މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި

 .ގަްނވާނެެއވެއަން

 ދަލުގެމު އަންނަިނވި ކުންފުނީގެ  ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުރަންރަޖިސްޓަރީ ދަށުން މާއްދާގެ އެ ،ޗާޖެއް ކޮންމެ މައްޗަށްކުެރވޭ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ؛ޗާޖް ކުެރވޭ ެއކަށައެޅުމަށް ޑެބެންޗަރ (1)   

 ދެްއކުމަށް ނުވަތަ ލިބިފައިނުވާ އަނބުރާ އަގު ހިއްސާގެ (2)   
 ؛ޗާޖް ކުެރވޭ މައްޗަށް ރައުސްމާލުގެ ،އެންގިފައިުނވާ 

 ،އޮތް ކުންފުންޏެއްަގއި ސަބްިސޑިއަރީ  ކުންފުނީގެ (3)   
 ؛ޗާޖް  ކުރެވޭ މަްއޗަށް  ހިއްާސގެ އެކުންފުނީގެ
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 ަމއްޗަށްކުެރވޭ  ައންޑަރޓޭކިންގެ ނުވަތަ މުދާ ކުންފުނީގެ (4)   

 ައިދ ؛ ޗާޖް ފްލޯޓިންގ

ންެވސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ބަޔާްނކުރާ އެނޫ (5)   
 ޗާޖު. 

 ހުށަހަޅައި  ރަޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ޗާޖު އިނިންމަ  އަދާކޮށް ައގު ޗާޖެްއގެ ެއއްެވސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
 ،ެތރޭގައި  ުދވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިަނވެގެން  ،ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ

 މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ
 ،ތަކުންފަރާ  ެއްއވެސް އޮތް މަޞްލަޙަތު ޗާޖްާއގުޅޭ  ނުވަތަ ،ކުންފުނިން

 .އަންގަންވާެނެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ށްރެޖިސްޓްރާރއަ ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އެ ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

 ވަނަ  231 ޤާނޫނުގެ މި އެކަން  ،ފުރިހަމަވެފަިއާވނަމަ ހުށަހެޅުމުގައި
 އެކަން ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަުފތަރުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި
 .އަންގަންވާނެެއވެ ޏަށްކުންފުން
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 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ާދއި ގަވާއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ާމއްދާއަކާ  ެއއްވެސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ
 ރެޖިސްްޓރާރަށް  ހިމެނޭކަމަށް ކަެމއް އެްއވެސް  ތަޢާރަޒުވާ

 ުހށަހެޅުމަށް  އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ކަން  އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 ގޮތުންމި އަދި. ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
 ،އްުމއްދަތެ އެކަީށގެންވާ ،މަތިން ގޮެތްއގެ ކުރާަބޔާން ގަާވއިދުގެ

 . ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 އެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ނ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މުއްދަތުަގއި ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ަގއި ( ބ) މާއްާދގެ މި ުނވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ރެޖިސްޓްރާރަށް
 އިމުްއދަތުގަ އެ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ

. ށެކެވެކު  ެއކުރަނީ ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ތުގެ ގޮ ަބޔާންކުރާ  ގައި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު އަދި

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ކުންފުނިން ދަފްތަރު  ޗާޖްތަކުގެ 
  ބެލެހެއްޓުން

 މަތިން  ގޮުތގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 175 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ންފުނީގެކު  ،ދަފުތަރެއް ޗާޖުތަުކގެ މުަދލުގެ ނުވަތަ ހިއްސާ ކުންފުނީގެ
 ޤާނޫގެ މި  ،މިދަފްތަރުގައި  އަދި. ބަލަހައްޓަްނާވނެއެވެ ިލޔެ އޮފީހުގައި
 .އެވެހިމަނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު ބަާޔންކުރާ ގަވާއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން
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 ުކންފުނީގެ  ،މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ންފުނިން ކު  ،އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ

 ދިއަ. ކުށެެކވެ  ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު  ކޮންމެ ކުންފުނީގެ އެ އަދި
 ތުގެގޮ ބަޔާންކުރާ  ގައި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތްތަކާމެދު

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ވަނަ ބާބު  11
 ބެލެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  އޮތް  ކޮންޓްރޯލް  ސިގްނިފިކަންޓް 

 :ބޭނުމަށްޓަކައި ބާބުގެ މި    ރަދީފް މަފްހޫމްތަކުގެ  ބައެއް

 ،ނީ ބަޔާންކުެރވިފައިވަ ކަމަށް" އޯނަރ ބެނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް" )ހ(  
 ތްތައްއިާނޔަ ނުވަތަ ޙައްޤުތައް އަްނނަނިވި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުންޏަކާ
 ނުވަތަ ޙައްޤުަތއް އެ ،އެއީ . ފަރުދަކަެށވެ ކޮންމެ ލިބިގެންވާ

 ،ަމވެސްނަ އެކަނި މީހަކު އެ ،ލިބިެގންވަނީ އެފަރާތަކަށް އިނާޔަތްތައް
 ،ސްަނމަވެ ެއުކގައި ފަރާތްތަކަކާއި ނުަވތަ ފަރާތެއް އެހެން ވަތަނު

 .މެއެވެ ނަމަވެސް މެދުވެިރެވެގން ޓްރަސްޓެއް ނުވަތަ

 ،ިހއްސާ( އިންސައްތަ ފަންަސީވސް) 25% މަދުވެގެން (1)   
 ،ހިއްސާއާއެކު  މިލްކުކުރާ ސީދާކޮށް ނުވަތަ ،ނުސީދާކޮށް

 ؛އޮތުން

 ެވގެން މަދު ަޙއްޤުގެ ވޯޓުލުމުގެ ޖަލްސާަގއި އާންމު ކުންފުނީގެ (2)   
 ުނވަތަ ،ނުސީދާކޮށް، (އިްނސައްތަ ފަންސަވީސް) 25%

 ؛ލިބިގެންވުން  ،ަޙއްޤާެއކު  ލިބިގެންވާ ސީދާކޮށް
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 ގެ ޑިވިޑެންޑު ބަހާ ކުންފުނިން ،އަހަރެްއގައި  މާލީ އެްއވެސް (3)   
 ،ނުސީދާކޮށް، (އިންސައްތަ ފަންސަީވސް) 25% މަދުވެގެން

 އްޤުޙަ  ލިބިގަތުމުގެ ،ަޙއްޤާއެކު  ލިބިގެންވާ ސީދާކޮށް ނުވަތަ
 ؛ލިބިގެންވުން

 ގޮުތަގއި ފަރާުތގެ މިްލކުވެރި ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ (4)   
 ،ށް ގޮތަކަ ނޫން އެކަނި ަހއިސިްއޔަތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ުނވަތަ  އިންފްލުއެންސް ސިގްނިފިކަންޓް  ކުންފުނީގައި
 ުނވަތަ ،ލިބިގެންވުން ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް

   ؛ބޭނުންކުރުން

 ،ބަޔާންކުެރވިަފއިވަނީ  ކަމަށް" އިންފްލުއެްނސް ސިގްނިފިކަންޓް" )ށ(  
 ނިންމުމުގައި  ސިޔާސަތުަތއް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ މާލީ ކުންފުނީގެ

 .މަށެވެލިބިގެްނވު  ނުސީދާކޮށް ނުވަތަ ސީދާކޮށް  ،ަޙއްޤު ބައިވެިރވުމުގެ

 ،ބަޔާންކުެރވިފަިއވަނީ ކަމަށް" ކޮންޓްރޯލް" )ނ(  

 އަގްލަބިްއޔަުތގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުްނގެ  ކުންފުނީގެ (1)   
 ވަތަ ނު ؛ލިބިގެންވުމަށް  ޙައްޤު ޢައްޔަްނކުރުމުގެ ޑިރެކްޓަރުން
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 ނިންމުމުގެ  ސިޔާސަތުތައް ނުވަތަ  ހިންގުމުގެ ކުންފުނީގެ (2)   
 ތަ ުނވަ މީހަކާ އެހެން ނުވަތަ ،ފަރާތެއް  ލިބިގެްނވާ ޙައްޤު

 ވަތަނު  ސީދާކޮށް ،ފަރާތެއް ލިބިގެްނވާ  ަޙއްޤު އެ ބަޔަކާެއކު
 ންގުިޅގެ ހިއްާސއާ ،އެއީ  ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  ،ނުސީދާކޮށް

 ނުވަތަ  ،ގުިޅގެން ޙައްޤުތަކަކާ މެނޭޖްމަންޓުގެ ނުވަތަ
 ނުވަތަ ދަށުން އެއްަބސްުވމެއްގެ ހިއްސާދާރުންގެ
 ސްއެނޫންވެ ނުވަތަ ދަށުން ެއއްބަްސވުމެްއގެ  ވޯޓުދިނުމާގުޅޭ

 .ނަމަވެސްމެެއވެ ކަމަްށވީ ގޮތަކަށް

 ބެނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް 
 މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ
  ބެލެހެއްޓުން

 ގެ މެންބަރުން ގޮތުގައި ފަރާތުގެ މިލްކުެވރި ހިއްސާގެ ކުންފުނީގެ )ހ(  
 މި ،މަނޫންނަ ފަރުދަކު މެންބަރަކީ އެްއެވސް ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރުގައި
 އެ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ
 ަމޢުލޫމާތު  އޯނަރުގެ ބެނެފިޝަލް ހިްއސާެއއްގެ  އެ ،މެންބަރަކު
 .ވެރަޖިސްޓަރީކުރަްނވާނެއެ  ކުންުފނީގައި ،އަންގައި  ޏަށްކުންފުން

 މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ބާބުގައި މި ،ފަރުދަކީ އެްއވެސް )ށ(  
 ނުގެާޤނޫ މި ،އޯނަރެއްނަމަ ެބނެފިޝަލް ހިއްާސެއއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ

 މި ،މީަހކު އެ މަތިން ގޮުތގެ ަބާޔންކުރާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން
 އިއަންގަ  ކުންފުންޏަށް ،މަޢުލޫމާތު ަބޔާންުކރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ

 .ރަޖިސްޓަރީކުރަްނވާނެެއވެ ކުންފުނީގައި

 ހިްއސާއެްއގެ  ކުންފުންޏެއްގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ނޫނުގެޤާ މި ،އަތުެވއްޖެނަމަ ބަދަލެއް އެްއވެސް  އޯނަރަށް ބެނެފިޝަލް

 ގެުކންފުނީ ،މަތިން  ގޮތުގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން
 ވާ ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފައި  ގޮުތގައި ފަރާތުގެ މިލްުކވެރި ހިއްސާގެ
 ަމޢުލޫމާތު  އެ ،އޯނަރު ބެނެފިޝަލް ހިްއސާެއއްގެ  އެ ،އިމެންބަރާ

 .އަންގަންވާނެެއވެ ކުންފުންޏަށް
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 ،މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ  ގައި ( ނ) ާއއި( ށ) ާއއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ތުތަކުގެ މަޢުލޫމާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،ފޯމެޓާއި ހުށަހަޅަންވީ ކުންފުންޏަށް
 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ،މުއްދަތުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،ތަފްޞީލާއި
 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ގަާވއިދުަގއި

 ރާ ަބާޔންކު ަގއި( ނ) ާއއި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ  މި މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ަކންކަމާ ބަޔާންކުރާ  އަކުރުތަުކަގއި އެ ،ފަރާތަކުން  އެްއވެސް

 އަދި. ކުެށެކވެ އެކުރަނީ ފަާރތަކުން އެ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
 ތުގެގޮ ބަޔާންކުރާ  ގައި ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތްތަކާމެދު

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން

 ބެނެފިޝަލްސިގްނިފިކަންޓް 
 މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ

 ހުށަހެޅުން  ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 ގެ( ނ) ނުވަތަ( ށ) ނުވަތަ ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 178 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ތު ަމޢުލޫމާ އޯނަރުގެ  ބެނެފިޝަލް ިހއްސާެއއްގެ  ކުންފުނީގެ ،ދަށުން

 ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިނަވެެގން ލިބޭތާ  ކުންފުންޏަށް
 މަތިން ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ
 .އަންގަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ކުންފުނިން

 މެއްހުށަހެޅު ރެޖިސްޓްރާރއަށް ގޮުތެގމަތިން ަގއިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ގައި ހުށަހެޅުމު އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު
 ާމއްދާަގއި  ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި އެކަން ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 ކުންފުންޏަށް  ެއކަން ،ަރޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރުގައި ބަޔާންކުރާ
 .ްނވާނެެއވެއަންގަ
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 އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ުދގެ ގަވާއި ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ހިމެނޭކަމަށް  ކަމެއް ެއއްެވސް ތަޢާރަޒުވާ މާއްދާައކާ އެްއވެސް
 އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް  ކަން އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ ރެޖިސްޓްރާރަށް

. ެއވެލިބިގެްނވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް އިޚްިތޔާރު މުގެއެންގު ހުށަހެޅުމަށް
 ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ،ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާުޙކޮށް އަލުން މިގޮތުން އަދި
 ،ްއދަތެއްމު ެއކަށީގެްނވާ ،މަތިން ގޮެތއްގެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިުދގެ ހަދާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާަބޔާންކު ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ އަދި ުކންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 15 ގެޤާނޫނު  މި  އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު

 .އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ

 ޞައްޙަކަން ހޯދައި މަޢުލޫމާތު
  ޒިންމާ ކަށަވަރުކުރުމުގެ

 ބެނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް ކުްނފުނީގެ ބަޔާންކުރާ ބާބުގައި މި )ހ(  
 ދަށުން ާމއްދާގެ  ވަނަ 178 ާޤނޫނުގެ މި ،މަޢުލޫމާތު އޯނަރގެ

 ،ކޮށް ކަަށވަރު ޞައްޙަކަން މަޢުލޫމާތުގެ އެ  ،ލިބުމާއެކު ކުންފުންޏަށް
 މި  ،ދަފްތަރެއް އޯނަރގެ ެބނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް ކުންފުނީގެ
 މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ަގާވއިދުަގއި ހަދާ ންދަށު ޤާނޫނުގެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
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 ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަފްތަރު ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ަގއި ގޮތު ފަރާތުގެ މިލްކުވެރި  ިހއްސާގެ  ކުންފުނީގެ ،ބޭނުމަށްޓަކައި
 ރުދަކުފަ މެންބަރަކީ އެްއވެސް ބަާޔންކުރާ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުންގެ

 ކުްނފުނީގެ ،ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި ނުވަތަ ،ނޫންނަމަ
 ހޯދައި މަޢުލޫމާތު އޯނަރުގެ ބެނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް

 ާޔންކުރާބަ ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި ،ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
 ންވާ އެކަީށގެ ކުންފުނިން ،މަތިން ގޮުތގެ ެއއްގޮްތވާ މިންގަނޑުތަކާ

 .އަޅަންވާެނއެވެ  ފިޔަވަޅު

 ެވގެން މަދު ަޙއްޤުގެ ވޯޓުލުމުގެ ޖަލްސާަގއި އާންމު ކުންފުނީގެ (1)   
 އެްއވެސް  ލިބިގެްނވާ( އިންަސއްތަ ފަންސަީވސް) 25%
 ނުވަތަ ؛ނުވުން ފަރުދަކަށް ،ފަރާތަކީ

 ގެ ޑިވިޑެންޑު ބަހާ ކުންފުނިން ،އަހަރެްއގައި  މާލީ އެްއވެސް (2)   
 ލިބިގަތުމުގެ ( އިންސައްތަ ފަންސަީވސް) 25% މަދުވެގެން

 .ފަރުދަކަށްނުވުން ،ަފރާތަކީ އެްއވެސް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު

 މަތިން  ގޮުތގެ  ބަޔާްނކުރާ ގައި( ށ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ގެކުންފުނީ އަދި ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ޢަމަލުކޮށްފައި ކުންފުނިން
 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު އަދި. ުކށެކެވެ އެކުރަނީ ޑިރެކްޓަރަކު ކޮންމެ
 .ވެއެޅޭެނއެ ފިޔަަވޅު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 15

 ވަނަ ބާބު  12
 ރިޕޯޓުތައް  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ 
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 ،ހުަގއި އޮފީ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،އެޑްރެހުަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކުންފުނި    ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު
 ންފުނީގެކު ،ޒަީރއާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ ދެލިކޮޕީ  ،ރައްކާތެިރގޮތެްއގައި 

 :މިގޮތުން. ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ ަރއްާކކޮށްފައި ރެކޯޑުތައް

 ންނާއިޑިރެކްަޓރު ކުންފުނީގެ ހުްނނަންވާނީ ރެޯކޑުތައް އެަކއުންޓިންގ )ހ(  
 .ވެގޮަތށެ ލިބޭނެ ހިނދެއްގައި ކޮންމެ އެދިއްޖެ ބަލަން މެންބަރުން

 އައު  ކުންފުނީގެ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެޑްރެސް  އޮފީސް ކުންފުނީގެ )ށ(  
 އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ  ލިބެން ެރޯކޑުތައް އެަކއުންޓިންގ އޮފީހުގައި

 ތައް ރެކޯޑު އެަކއުންޓިންގ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ކުންފުންޏަކުން ކޮންމެ )ނ(  
 އްދަތަށްމު  ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް) 5 ފެށިގެން ތާރީޚުން ތައްޔާރުކުރާ

 ވާނަމަކަނަޑއަޅާަފއި މުއްދަތެއް އިތުރު ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ނުވަތަ
 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ ެރކޯޑުަތއް އެ މުއްދަތަކަށް އެ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު މާލީ
  ޒިންމާ

 ޙާލަތު ލީމާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ކުންފުންޏަކުންކުރާ އެ  ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ  
 ެއްއގޮތް  ޙަޤީޤަތާއި އަދި ،ގޮތަކަށް ބަާޔންކުރެވޭފަދަ ތަފްޞީުލކޮށް ރެކޯޑުކޮށް

 އެ  ށްގޮތަކަ ފަދަ ޮއޑިޓްކުެރވޭ  ތައްޔާުރކޮށް ބަޔާންތައް މާލީ އިންޞާފުވެރި
 މެކޮން މިގޮތުން. ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ ހިސާބުތައް މާލީ ކުންފުންޏެއްގެ

 :ކުންފުންޏަކުންވެސް

 އެކު ަޞއްަޙކަމާ އެކަށީގެންވާ ޙާލަތު މާލީ ޙަޤީޤީ ކުންފުންޏެއްގެ އެ )ހ(  
 އިންތިޒާމެއް  ދެނެގަނެވޭނެ ވަގުތެްއަގއިވެސް  ކޮންމެ

 އަދި . ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ

 ންތައް ބަޔާ މާލީ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ގޮުތގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މި )ށ(  
 .ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ އިންިތޒާމެއް ތައްޔާރުކުެރވޭނެ
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 އަންނަނިވި  ހިސާބުތަކުގެ މާލީ ،ބޭނުމަށްތަކައި މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .ހިމެނެއެވެ މަޢުލޫމާތުތައް

 ބޭުރވާ އަދި ވަންނަ ދުވަހަކު ކޮންމެ ކުންފުންޏަށް (1)   
 ؛އުސޫލު ކުެރވޭ ޚަރަދު ަފއިާސތައް މި އަދި ފައިސާތަކާއި 

 އަދި

 .ތަފްޞީލުތައް ދަރަންޏާބެހޭ މުދަލާއި ކުންފުނީގެ (2)   

 ރިޕޯޓުތައް މާލީ
 ތައްޔާތުކުރުމުގެ
  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ޖެހޭަޢއްޔަންކުރަންނު ޮއޑިޓަރުން ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ ..... ޤާނޫނުގެ މި  
 ކުންފުނީގެ  އެ ތަްއޔާރުކުާރކަން ރިޕޯޓް  ހިސާބުތަކުގެ މާލީ އަހަރީ ކުންފުނިތަކުގެ
 :ިމގޮތުން އަދި. ކުރަންވާނެެއވެ ކަށަވަރު  ޯބޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ބެންލި މެންބަރުންނަށް  ކުންފުނީގެ ރިޕޯޓް ހިސާބުތަކުގެ މާލީ އަހަރީ )ހ(  
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ،ހުންަނންވާނީ ތަްއޔާރުކުެރވިފައި ހިސާބުަތއް އަހަރީ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ބޯޑުން ސްޓޭންަޑޑްސް އެަކއުްނޓިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް
 ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ

 އެންޑް ެއކައުންޓިްނގ ނުވަތަ( އަިއއެފްއާްރެއސް) ސްޓޭންޑަރޑް

 ފައިޭނންސްއިން ސްލާމިކްއި ފޯ ޯއގަނަިއޒޭޝަން  އޮޑިޓިްނގ
 .ސްޓޭންަޑޑްއަެށވެ ެއކައުންޓިްނގ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ

 1 އަހަެރއްގެ  އެ މުއްދަތަކަށްވާްނވާނީ ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ އަހަރީ )ނ(  
 އުފައްދާ ކުންފުނި. ނިޔަލަށެވެ ގެ ޑިސެމްބަރު 31 އިން ޖަނަވަރީ
 އެ ފެށިގެން ތާރީޚުން އުފެދުނު ކުްނފުނި އަހަރަކީ މާލީ އަހަރުަގއި
 .ިނޔަލަށެވެ ޑިސެންބަރުގެ 31 އަހަރުގެ



155 

 ހިސާބުތަކުގައި މާލީ
  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭ

 .ވެހިމަނަންވާނެއެ  ކަންކަން އަންނަނިވި ހިސާބުތަކުގައި  މާލީ ކުންފުނީގެ  

 ؛ހިސާބުތައް އަހަރީ ެގއްުލމުގެ ާއއި ފައިދާ ކުންފުނީގެ )ހ(  

 ؛ޝީޓް ބެލެންސް )ށ(  

 ؛ތަފްީޞލް ޚަރަދުގެ އާއި އާމްދަނީ )ނ(  

 ؛ަރއުސްމާލް ހިއްސާގެ )ރ(  

 ން ގުޅޭގޮތު ދަރަންޏާ މުދަލާއި އެ ދަރަންޏާއި މުދަލާއި ކުންފުނީގެ )ބ(  
 ؛އްތައް ކަންތަ  ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތެްއގައި އާންމު ކަމަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ

 ގެ ގޮތު ައގުކުެރވުން  މުދަލެއް ނުއުފުލޭ ހުރިހާ ކުންފުންޏެްއގެ އެ )ޅ(  
 ؛ތަފްޞީލް

 އަދި  ؛މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފަިއވާ ކުންފުނިތަާކއެކު ހިއްސާވާ )ކ(  

 އޮނިަގނޑަށް ކުންފުނީގެ ައހަރުތެރޭ އޮނިގަނޑާއި ކުންފުނީގެ )އ(  
 .ބަދަލުތައް  އައިސްަފއިވާ

  ރިޕޯޓު  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ރިޕޯޓު  ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ޒިންމާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ

 ކަން ތައްޔާުރކުރާ ކުންފުނިން ރިޕޯޓް ޑިރެްކޓަރުންގެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ  
 ރިޯޕޓް  ޑިރެކްޓަރުންގެ އަދި. ކަށަަވރުކުރަންވާނެެއވެ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ލިބެން މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ ކުންފުނީގެ
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 ރިޕޯޓުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ
 މަޢުލޫމާތު   ހިމަނަންޖެހޭ

 ތުތައްމަޢުލޫމާ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ިތރީގައި ކުންފުންޏަކުންވެސް ކޮންމެ )ހ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ރިޕޯުޓަގއި ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިންގުމުގެ ކުންފުނި (1)   

 ގެ ވިޔަފާރީ މައިގަނޑު ހިންގި ކުންފުނިން އަހަރު ވޭތުވެިދޔަ (2)   
 ؛ޙަރަކާތްތައް

 ؛ޢަދަދު ހުށަހެޅި ނުވަތަ ބެހި ފައިދާ (3)   

 އަދި ؛ޢަދަދު ކަނަޑެއޅި ބަަހއްޓަން ރިޒާްވގައި (4)   

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހަޅާނަމަ ބަހަން ފައިދާ (5)   
 ގެޑިރެކްޓަރުން  މަތިން ގޮެތއްގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި

 އި ގަވާއިުދގަ ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހަދާފައިވާ ބޯޑުން
 ؛ޓެްސޓް ސޮލްވެންސީ ަތބާވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަޔާންކުރާ

 ވެދިޔަޭވތު ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ،ުނވާނަމަކޮށްފައި މުޢާމަލާތެއް ެއއްވެސް ވިޔަފާރީގެ ކުންފުނިން އަހަރު
 ކަން އެ ،ުނވާނަމަ ހިްނގާފައި ަޙރަކާތެއް ެއްއވެސް ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ

 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ކަނޑައަަޅއި

 ނީގެުކންފު ،އިތުރުން ކަންކަމުގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ހިމެނޭ  ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
 އެކަން ކަށަވަުރކޮށް  ޞައްޙަކަން މަޢުލޫމާތުގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ

 ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،އިޤުރާެރއް ބަޔާންކުރާ
 ކުންފުނީގެ ،ތައްޔާުރކޮށް ެއްއގޮތަށް ނަމޫނާއާ ބަޔާންކުރާ

 .ހިމަނަންވާނެެއވެ  ގޮުތގައި ބަެއްއގެ ރިޕޯުޓގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
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 ރިޕޯޓު  ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ފޮނުވުން ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 އްވާ ބާ ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ އަަހރެއްގެ އެ ،އަހަރަކު މާލި ކޮންމެ )ހ(  
 ނުވަތަ  ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން ދުވަހުން

 ގެޑިރެްކޓަރުން ކުންފުނީގެ ުސންގަިޑއަކަށް ކަނޑައަޅާ ރެޖިސްޓްރާރ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ކުންފުނިން ،ރިޕޯޓް

 ރިޕޯޓް ޑިެރކްޓަރުންގެ  ގޮތަށް ބަާޔންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މާތު މަޢުލޫ ރިޕޯޓުގައި އެ ނުވަތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ރެޖިސްޓްރާރަށް
 އެ  ުނވަތަ ،ކުެށއްވާނަމަ ލިޔުމުގައި އެ ނުވަތަ ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ

 ިލޔުމެއް އެ  ،ނޭނގޭނަމަ  ކިޔަން ސަބަުބން ނުވުުމގެ ސާފު ލިޔުން
 ލިޔުން އެ  ފޮނުވާލުމާއި އަނބުރާ އެ ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް

 ތަ ނުވަ އިޞްލާޙުކުުރވުމަށް ގޮެތއްގެމަތިން ކަނޑަައޅާ ރެޖިސްޓްރާރ
 ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަލުން

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ އަދި ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރ

 .އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ

 ހިސާބު  މާލީ އަހަރީ
  ހުށަހެޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް 

 ވާބާއް ޖަލްސާ  ޢާންމު އަހަރީ އަހަރެއްގެ އެ އަހަރަކު މާލީ  ކޮންމެ )ހ(  
 ރެިޖސްޓްރާރ ނުވަތަ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ދުވަހުގެ

 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ރިޕޯޓް މާލީ އަހަރީ ސުްނގަިޑއަކަށް ކަނޑައަޅާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 ރިޕޯޓް މާލީ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މާތު މަޢުލޫ ރިޕޯޓުގައި އެ ނުވަތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ލޫމާތު މަޢު ދޮގު ަޞއްޙަނޫން ލިޔުމުގައި އެ ނުވަތަ ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ

 ޔުންލި އެ  ނުވަތަ ،ކުެށްއވާނަމަ ލިޔުމުގައި އެ ނުވަތަ ،ހިމެނޭނަމަ
 ލިޔުމެއް އެ  ،ނޭނގޭނަމަ ކިޔަން ސަބަބުން ނުވުމުގެ ސާފު

 ލިޔުން އެ  ފޮނުވާލުމާއި އަނބުރާ އެ މަށްފަހުވެސްބަލައިގަތު
 ތަ ނުވަ އިޞްލާޙުކުުރވުމަށް ގޮެތއްގެމަތިން ކަނޑަައޅާ ރެޖިސްޓްރާރ

 ރެޖިްސޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަލުން
 .ލިބިގެންެވއެވެ

 މާއްދާަގއި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ޢަމަލުކޮށް ުކންފުނިން މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރާ
 ރާ ބަޔާންކު ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 ރާރަށްރެޖިސްޓް މުއްދަތުަގއި އެ ޢަމަލުކޮށް ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ
 މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ އަދި ކުންފުނިން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި
 15 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތާމެދު އަދި. ކުށެެކވެ ެއކުރަނީ ޑިރެކްޓަރ

 .އެޅޭނެެއވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ

 ކުންުފންޏެއް ،ހިނދަކު ލާޒިމުނުކުރާހާ ޤާނޫނަކުން އެހެން )ހ(    އޮޑިޓްކުރުން 
 ރު އިްޚތިޔާ ައއްޔަންކުރުުމގެ އޮިޑޓަރަކު މިިނވަން އޮޑިޓުކުރުމަށް

 .ލިބިގެންެވއެވެ  މެންބަރުންނަށް ކުންފުނީގެ
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 ،ސްަނމަވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ގޮތަކަށް  އެހެން  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ތޯރިޓީއޮ ލޯކަލް ،ކުންފުނިތަކާއި  ސަުރކާރުގެ ،ކުންފުނިތަކާއި ޕަބްލިކް

 ،ކުންފުިނތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން ،ކުންފުނިތަކާއި
 ނީގެކުންުފންފު އެ ،ކުންފުނިތަކުން ބޭރުގެ  ރީރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ޑްރޓަޗާ  އޮފް ޓްއުޓިޓިއިންސް އޮޑިޓުކުރުމަށް ހިސާބުތައް މާލީ
، ފައިވާ ށް ކޮރީޓަގައި ރަޖިސްވްސް ޑިލްއޮފް ދަ މޯ ސްޓްންޓެއެަކއުން
 .ައއްޔަންުކރަންވާނެެއވެ ޢޮޑިޓަރަކު މިނިވަން

 ންކަންކަ ތިރީަގއިވާ ،ކުންފުނިތަކުން ައއްޔަންކުރަންޖެހޭ  އޮޑިޓަރަކު )ހ(    އައްޔަނުކުރުން އޮޑިޓަރު
 އި ޖަލްސާއެްއގަ ޢާންމު އަހަރީ ޮކންމެ ކުންފުނީގެ ކުރުމަށްޓަކައި

 .ަޢއްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ އޮޑިޓަރަކު

 ފެށިގެން ޖަލްސާއިން ާޢންމު ަޢއްޔަންކުެރވޭ އޮޑިޓަރު (1)   
 ށް ހަމައަ ޖަލްސާއަކާ ޢާންމު އަހަރީ ބާްއވާ ދެން ކުންފުނީގެ
 އަދި ؛ހުރުމަށް ދެމި މަޤާމުަގއި އޮިޑޓަރުގެ ކުންފުނީގެ

 .އޮިޑޓްކުރުމަށް ހިސާބުތައް މާލީ ކުންފުނީ (2)   

 ންމެކޮ ޤަބޫލުކުރާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 .ދާނެއެވެޢައްޔަްނކުރެވި  ގޮުތގައި  ޮއޑިަޓރެއްގެ  ކުންފުންނީގެ ،ފަރާތެއް

 ކިބައިގައި އޮޑިޓަރުގެ
  ޝަރުޠުތައް ހުންނަންޖެހޭ

 ދަށުން ާޤނޫނުތަކުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރަކީ ޢައްޔަންކުރެވޭ ކުންފުންޏަށް  
 ލްގެޖެނެރަ ޮއޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއްދަ ކުރުުމގެ އޮޑިޓްތައް ކުރަންޖެހޭ
 .ވާންޖެހޭނެއެވެ ފަރާތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުން

 ޙައްޤުތަކާއި އޮޑިޓަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

  ޒިންމާތައް

 .ވެލިިބގެންެވއެ  ޙައްޤުތައް އަންަނނިވި އޮިޑޓަރަކަށް ކުންފުނީގެ )ހ(  



160 

 ވާ ފޮނު މެންބަރުންނަށް  ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ އާންމު ކުންފުނީގެ (1)   
 ؛ޙައްޤު  ލިބުމުގެ އުސޫލުން

 މެންބަރުންނާ  ކުންފުނީގެ ގުޅޭގޮތުން  ޖަލްސާއާ ޢާންމު (2)   
 ؛ޙައްޤު  ލިބުމުގެ ލިެޔިކޔުންތައް އެންމެހައި ޙިއްޞާކުެރވޭ

 ގެ ބަިއވެިރވުމު ޖަލްސާއެްއގައި ޢާންމު ކޮންމެ ކުންފުންނީގެ (3)   
 ؛ޙައްޤު

 މީހަކު  ތަމްސީލްކުރުމަށް ޮއޑިަޓރު ޖަލްސާތަކުގައި ޢާންމު (4)   
 .ޢައްޔަނުކުެރވިދާނެެއވެ

 ނީގެކުންފު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޖަލްސާއަކަށް ޢާންމު އަހަރީ ކޮންމެ )ހ(    ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރުގެ
 ޑިޓް އޮ ހިސާބުތަކާއި ނިންމަންޖެހޭ އެްއގޮަތށް ޤާނޫނާ މި ،އޮޑިޓަރު 
 .ތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ ރިޕޯޓް

 ށުން ދަ ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ތައްޔާުރކުރަންާވނީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް )ށ(  
 ްލއަޤްވާމީ ބައިނަ އަދި ،ފަދައިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުަތކުަގއި ހަދާ

 ޅާފައިވާ ކަނޑައަ އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ ޮއޑިަޓރ އަދި ،ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން
 .ގޮުތގެމަތިންނެވެ ެއްއގޮތްވާ މިންގަނޑުތަކާ

 ޞީލުތައްތަފް އަންނަނިވި ބަޔާނާއެކު އޮޑިޓަުރގެ  ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓަުރގެ )ނ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ރަށް އޮޑިޓަ އަދާކުރުމަށްޓަަކއި މަސްއޫލިްއޔަތު އޮޑިޓަރުްނގެ (1)   
 ފުރިހަމައަށް  ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތާއި އެންމެހައި ބޭނުންވާ

 ؛ނޫންކަން ނުވަތަ ލިބުނުކަން
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 ޙަޤީޤަާތއި ެއުކލަވާލެވިފަިއވަނީ ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ (2)   
 ޞައްޙަކަމާއެކު ޙާލަތު ޙަީޤޤީ ކުންފުނީގެ އެްއގޮތަކަށް
 ؛ނޫންކަން ނުވަތަ މަްއޗަށްަކން ގޮުތގެ ދައްކުަވއިދޭ

 ތަށް އެްއގޮ ރެކޯޑުތަކާ ކުްނފުނީގެ ،ހިސާބުތަކުން ކުންފުނީގެ (3)   
 ؛ންނޫންކަ ުނވަތަ ދައްކުވައިދޭކަން ޙާލަތު މާލީ ކުންފުނީގެ

 ހުއްދަ އޮޑިުޓކުރުމުގެ  ،ޫދކޮށްފައިވާ  ޮއޑިޓަރަކަށް  ކުންފުނީގެ )ހ(    ވަކިވުން ވަކިކުރުމާއި އޮޑިޓަރު
 ކަމަށް ވީ ވަކި  ކަމުން އޮޑިޓަރު ުކންފުނީގެ އެފަރާތެއް ،ބާތިލުކުރުމާއެކު
 .ބެލެވިދާނެއެވެ 

 ބޯޑުން  ގެ ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުނީގެ ،ހާލަތުތަކުގައި  ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު )ށ(  
 ޓަރު އޮޑި ،ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަކަށް ޢާންމު ،މަތިން ގޮތެއްގެ ނިންމާ
 .ކުެރވިދާނެެއވެ ވަކި

 ްއގެނަީތޖާއެ އަދާުނކުރުމުގެ މަްޞޫއލިއްޔަތު ޮއޑިޓަރުގެ ކުންފުނީގެ )ނ(  
 ސުންގަިޑއަށް އޮޑިުޓކުރަންޖެހޭ ހިސާުބތައް ކުންފުނީގެ ،ގޮތުން

 ޑްރޓަޗާ އޮފް ޓްއުޓިޓިއިންސް އެކަން  ،ނަމަ ނުނިމިއްޖެ
 ކުްނފުނީގެ ،އަްނގާ ށް ވްސްއަޑިލްއޮފް ދަ މޯ ސްޓްންޓެއެަކއުން

 .ކުރެވިދާެނއެވެ ަވކި ފަރާތެއް އެ އޮޑިޓަރުކަމުން

 އޮޑިޓަރަކު  ،ރެޖިސްޓްރާރ
  ޢައްޔަނުކުރުން

 .ނެެއވެޢައްޔަްނުކރެވިދާ އޮޑިޓަަރކު ރެިޖސްޓްރާރ ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި  

 ނީގެުކންފު ުނވަތަ ،ޢަްއަޔންކޮށްފައިނުވުން އޮޑިޓަރަކު ކުންފުނިން )ހ(  

 ؛ނުވުންޢައްޔަްނކޮށްފައި  އަލުން އޮިޑޓަރަކު ޖަލްސާގައި ޢާންމު އަހަރީ
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 ގެންފެށި ދުވަހުން ހުސްވާ މަޤާމު އޮޑިަޓރުގެ ސަބަބަކާހުރެ އެްއވެސް )ށ(  
 ށް މަޤާމަ އެ ފަރާތެއް އެހެން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  މަސް ( އެެކއް) 1

 .ޢައްޔަންކޮށްފައިުނވާނަމަ

 ވަނަ ބާބު  13
 ކުންފުނި އުވާލުން 

 ރީަގއި ތި ،އުާވލެވޭނީ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    ގޮތްތައް އުވާލެވޭނެ  ކުންފުނި 
 .ގޮަތކަށެވެ ގޮތުންކުރެ( ތިނެއް) 3 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ؛ކަނޑައެޅުން ުކންފުންޏަކުން އެ އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް )ހ(  

 ނުވަތަ  ؛އަމުރުކުރުން ކޯޓުން  އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް )ށ(  

 .ކަނޑަެއޅުން ރެިޖސްޓްރާރ އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް )ނ(  

  އުވާލުން  ކުންފުނި  އަމިއްލައަށް  ކުންފުނިން 

 އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް
  ކަނޑައެޅުން އެކުންފުންޏަކުން 

 އެ  ،ކަނަޑއެޭޅނީ ކުންފުންޏަކުން އެ  ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް )ހ(  
 ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް އެ ބޯޑުން ޑިެރކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ
 ފާސްކުރުމަށް ފާސްކުރި އެ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުްނގެ ،ފާސްކޮށް
 ން ޖަލްސާއަކު ޢާންމު މެންބަރުންގެ ކުންފުންޏެއްގެ  އެ ތާއީދުކޮށް
 .ރަކުންެނވެޤަރާ ޚާއްޞަ ފާސްކުރާ
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 މު ޢާން މެންބަރުންގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެ އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް )ށ(  
 އްކަތް މަސަ ުއވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް އެ ،ފާސްކުރުމާއެކު  ޖަލްސާއަކުން

 މިގޮތުން ،ަޢއްޔަންކޮށް  ޖަލްސާގައި އެ  ލިކުިއޑޭޓަރަކު  ކުރާނެ
. ނެއެވެކަނޑަައޅަންވާ  އުޖޫރައެއް ދޭނެ ކުންފުންޏަކުން އެ އެފަރާތަށް

 ކުންފުންޏެއްގެ  އެ ،ޝީޓާއި ބެެލންސް ކުންފުންޏެއްގެ އެ އަދި
 ،އިމަޢުލޫމާތާ ޒިންމާތަކާބެހޭ އެޫނންވެސް ދަރަނިތަކާއި ،މުދަލާއި

 އެ ،ހާއިއެޑްރެ ނަމާއި ފަރާތްތަކުގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނި  ކުންފުނިން
 ސް އެްއވެ ކުންފުނީގެ އެ ގުޭޅގޮތުން ދަރަންޏަކާ އެ ކުންފުންޏަކުން

 ހޭެއކަމަކާބެ ކޮށްފައިވާނަމަ ރަހުނު މުދަލެއް  ނުވަތަ ހިއްސާެއއް
 .ދޭންވާނެއެވެ ކުންފުންޏަކުން އެ ލިކުއިޑޭޓަރަށް ،މަޢުލޫމާތު

 ،ޑޭޓަރލިުކއި ޙަވާލުވާ ކުރުމަށް މަަސއްކަތް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް )ނ(  
 އެ ަޙވާލުެވއްޖެަކން މަސައްކަތާ އުވާލުުމގެ  ކުންފުންޏެއް އެ

 ރޭގައި ތެ ދުވަުހގެ( ހަތެއް ) 7 ފެށިގެން ތާރިޚުން ަޙވާލުވާ  މަސައްކަތާ
 ކަން އެ ަބޔަކު އެ ުނވަތަ މީހަކު އެ އަދި  ،އަންަގއި ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ށުންދަ ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ،އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު  ންމުކޮށްޢާ

 ޏެއްކުްނފުން އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ
 .ފަށަންާވނެއެވެ މަސައްކަތް އުވާލުުމގެ

 ،ިއޢުލާން ކުރާ އާންމުކޮށް ަބޔާންކުރާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ޑައަޅާ ަކނ ަގވާއިުދަގއި ހަދާ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ ،ކުރާނީ ލިކުއިޑޭޓަރ

 ބަާޔންކުރާ މާއްާދގައި  ވަނަ 234 ޤާނޫނުގެ  މި ،މަތިން ގޮތެްއގެ
 .ެގޒެުޓގަެއވެ ރެޖިސްޓްރާރގެ
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 މަތިން  ގޮުތގެ  ބަޔާންކުރާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ރުމަށްކު މަަސއްކަތް ުއވާލުމުގެ ކުންުފންޏެއް ،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ

 މި ދުއެފަރާތްތަކާމެ އަދި. ކުށެެކވެ އެކުރަނީ  ލިކުިއޑޭޓަރ ޙަވާލުވާ 
 ފިޔަވަޅު  މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ަގއި  ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ
 .އެޅޭނެެއވެ

 ޙަވާލުޮކށްފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް )ޅ(  
 ވަތަ ނު ،ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ގޮތެްއަގއި ާދއިމީ ކަމަށް އެ ލިކުއިޑޭޓަރ

 ކަމުން އެ  ބަޔަކު  އެ  ނުވަތަ މީހަކު އެ  ުނވަތަ ،މަރުވެއްޖެނަމަ
 ޢާންމު  މެންބަރުންގެ ުކންފުންޏެއްގެ އެ ،އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ

 ރާނެ ކު މަސަްއކަތް  އުވާލުމުގެ ކުްނފުންޏެއް އެ ،ބާްއވައި  ޖަލްސާއެއް
 .ޢަްއޔަންކުރަންވާނެެއވެ އަލުން ލިކުއިޑޭޓަަރކު

 އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް
 ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
 ވިޔަފާރީގެ އެކުންފުންޏަކުން 

  ނުކުރުން މުޢާމަލާތެއް

 ލުމަށްއުވާ ުކންފުނި ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި  
 ކަންތައް  ޖެހޭކުރަން ކޮންމެހެން ގޮތުން އުވާލުުމގެ ކުންފުންޏެއް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 .ވާނެެއވެނު ކޮްށގެން ކުންފުންޏަކުން އެ ވިޔަާފރިއެއް އެހެން ،ފިޔަަވއި ކުރުން

 ބާއްވާ އުވާލުމަށް ކުންފުނި 
  ޖަލްސާ ޢާންމު

 ފައިވާބަޔާްނޮކށް ގަވާއިުދގައި ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ޤާނޫނާއި މި )ހ(  

 މުޅިން  ކަންތައްަތއް  އުވާލުމުގެ ކުންފުނި ފަދައިން
 ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 ފައިވާ ޢައްޔަނުޮކށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި ދަށުން
 .ބާްއވަންވާެނެއވެ ޖަލްސާއެއް ޢާންމު ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރ
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 ކުންުފންޏަކުން  އެ މަަސއްކަތްކުރުމަށް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި )ށ(  
 މުގެ ުއވާލު ކުންފުންޏެއް އެ މީހުން ނުވަތަ  މީހާ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ

 ދަލާއިމު  ކުންފުނީގެ ،ތަފްޞީލާއި ޮގތުގެ ގެންިދޔަ ކުިރއަށް މަސައްކަތް
 ފްޞީލު ތަ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރެވުނު ޒިންމާތަކާމެދު އެހެނިހެން ދަރަންނާއި

 ޖަލްސާއަށް ޢާންމު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ގެ ލިކުއިޑޭޓަރ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ  ކުރުމާ މަސަްއކަތް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި    ވަކިކުރުން ލިކުއިޑޭޓަރ
 ފައިާސއެއް  ތަނުވަ މުދަލެއް ގޮުތަގއި ދަރަންޏެއްގެ ކުންފުންޏަށް އެ ޢަމަލުތަކާމެދު
 ރާރަށްރެޖިސްޓް މެންބަރަކު ބޯޑު ކުންފުނީގެ ނުަވތަ ،ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
 ރރެޖިސްޓްރާ މަްއސަލަ ޝަުކާވއަާކގުޅޭ އެ ،ހުށަހަަޅއިފިނަމަ ޝަކުާވއެއް

 ިއވާ ޙަވާލުކޮށްފަ މަސައްކަތް  އުވާލުމުގެ ކުްނފުނި ،އަދި. ބަލަންވާނެއެވެ 
 ޖިސްޓްރާރަށް ރެ ކަަމށް ގޮތަކަށްނޫން އެކަީށގެންވާ ޢަމަލުކޮށްފަިއވަނީ ލިކުއިޑޭޓަރ
 ފުނިންކުން އެ ކުުރމަށް މަަސއްކަތް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް އެ ފެނިއްޖެނަމަ

 ންޏެއްކުންފު އެ ،ވަކިކޮށް  މަސައްކަތުން އެ ،ލިުކއިޑޭޓަރ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ
 ުމގެ އެންގު ކުންފުންޏަކަށް އެ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް  މަސަްއކަތް އުވާލުުމގެ

 .ލިބިގެންެވއެވެ  ރެޖިސްޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު

 އުވާލުމުގެ ކުންފުނި 
 ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް

  ބަދަލުކުރުން  ހިއްސާ

 ވާލުމުގެ އު ކުންފުނި ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި  
 އެ  ،ނުހޯދައި ހުްއދަ ލިކުއިޑޭޓަރގެފެށުަމށްފަހު،  ކުރުމަށް މަސައްކަތް

 އެ ،މަބަދަލުކޮށްފިނަ ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން ެއއް ހިއްސާ ކުންފުންޏެއްގެ
 .މުޢާމަލާތެކެވެ ބާޠިލް މުޢާމަލާތަކީ

 އުވާލުމުގެ ކުންފުނި 
 ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް
 ފައިސާއެއް ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ
  ބެލެހެއްޓުން

 ރިހާ ހު ލިބޭ ކުންފުންޏަށް އެ ފެށުމަށްފަހު  މަސަްއަކތް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި  
 ޓާބަލަހައް ލިުކިއޑޭޓަރ ކުރެވިަފއިވާ ޚާއްޞަ އެކަމަށްޓަަކއި ފައިސާެއއް

 .ޖަމާކުރަންވާނެެއވެ އެަކއުްނޓަކަށް ބޭންކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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 އެ  ޓަރލިކުއިޑޭ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  މަސަްއަކތްކުރުމަށް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި    ބެލެހެއްޓުން ހިސާބުތައް
 ެއްއގެ ފައިސާ ހުރިހާ ޚަރަުދކުރެވޭ  ފައިސާައކާއި ހުރިހާ ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށް

 .ާވނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ގޮތަކަށް ެއކަށީެގންވާ ،ރެކޯޑްކޮށް  ހިސާބުތައް

 ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ
  ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް 

 ،ޓަރލިުކއިޑޭ ޢައްޔަްނކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތްކުރުމަށް އުވާލުުމގެ ކުންފުނި  
 އެ  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ވަުރގެ ނުކުރެވޭ ޙައްލު  ގުޅޭގޮތުން ކުންފުންޏާ

 .މަތިންނެވެގޮތެްއގެ ނިންމާ ކޯޓުން ،ހުށަހަޅައި ކޯަޓށް ޙައްލުކުރާނީ މައްސަލަެއއް

 ދަރަނިތަށް ކުންފުނީގެ
  ތަރުތީބު އަދާކުރަންޖެހޭ

 އްކުންފުންޏެ ަދށުން މާއްާދގެ ވަނަ 210 ާމްއދާއާއި ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި  
 ޏެއް ކުންފުން އެ ،އަާދކުރާނި ދަރަނިަތއް ކުންފުންޏެއްގެ އެ  ،އުވާލުުމގައި 
 މުގެ އުވާލު ކުންފުންޏެއް އެ ،ޚަރަދާއި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތަށް އުވާލުުމގެ

 މުސާރަ  ބައެްއގެ ުނވަތަ މީހާގެ ޢަްއޔަންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް
 .ަތރުތީބުންނެވެ މިވާ ތިރީގައި ކެނޑުމަށްފަހު

 ހުރިހާ  ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާކަށް ސަރުކާުރގެ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް )ހ(  
 ؛ފައިސާެއއް

 ލުމަށްުއވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ައމުރުކުރާތާ ކޯޓުން އުވާލުުމގެ ކުންފުނި )ށ(  
 ފަިއވާހިނގާ ކުރިއަށް ތާރީޚުގެ ނިންމާ ފާސްކުރުމަށް  ޤަރާރެއް ޚާއްޞަ

 ޑިެރކްޓަރުން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް( ތިނެއް) 3
 ހުގެމަ( ތިނެއް) 3 މުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީފާަގއި ކުންފުނީގެ ،ފިޔަވައި 
 ؛މުސާރަ

 ،ފަހުދެއްުކމަށް ފައިސާ ބުނެވިފަިއވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ ،ހުރިނަމަ ބާކީ  ފައިާސއެއް އެްއވެސް
 ފުނީގެުކން އަދާކުރުމުަގއި ދަރަނި މިފަދައިން. އަދާކުރުން ދަރަނިތައް

 .ވެހަމައަކުންނެ  ެއއް ޢަމަލުކުރެވޭނީ ދަރަންޏަކާމެދުވެސް ހުރިހާ
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 އުވާލުމުގެ  ކުންފުނި ދަށުން( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 189 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ހިސާބު ފަހުގެ  އެންމެ
 ފުންޏެއްކުން އެ ،ލިުކއިޑޭޓަރު  ޢަްއޔަންކޮްށފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ވަނަ 199 ޤާނޫނުގެ މި ،ނިންމުމަށްފަހު ކޮށް ކަންތައްތައް އުވާލުުމގެ
 ނެހުށަހަޅާ ޖަލްސާއަށް ޢާންމު ކުންފުނީގެ ބުނެަފއިވާ މާއްދާގައި
 ޢާންމު  ބުނެވުނު  މި ހިސާބުތައް އެ  ،ތައްޔާުރކޮށް ހިސާބުތައް
 ރިކު ބެހޭގޮުތން އުވާލުމާ ުކންފުންޏެއް އެ ،ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް

 މެންަބރުންނަށް  ކުންފުންޏެްއގެ އެ ތަފްޞީލު މަސައްކަުތގެ
 .ދޭންވާނެއެވެ 

 މުގެއުވާލު ކުންފުނި ދަށުން ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 210 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 އެ  ،ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ޢައްޔަންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ޓަށްކޯ ،ނިންމުމަށްފަހު ކަްނތައްތައްކޮށް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް
 ،ށަހަޅައިހު ކޯޓަށް ހިސާބުތައް އެ ،ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާނެ

 ،ލުތަްފޞީ މަސައްކަތުގެ ކުރި ބެހޭގޮތުން އުވާލުމާ ކުންފުންޏެއް އެ
 .ދޭންވާނެެއވެ ކޯޓަށް

 އުވާލުމުގެ ކުންފުނި 
  ނިންމުން މަސައްކަތް

 މުގެއުވާލު ކުންފުނި ދަށުން ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  

 ގެޤާނޫނު މި ،ިލކުިއޑޭޓަރ ަޢއްޔަންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް
 އާންމު ކުންފުނީގެ  ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 199

 ުއވާލުމަށް ކުންފުނި ޖަލްސާއިން އާްނމު ،ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް
 ނަން  ކުންފުނީގެ  ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ފާސްކުރާތާ

 ރެިޖސްޓްރާރަށް އުނިކުރުމަށްޓަކައި ދަފްތަރުން ރެޖިސްޓްރާރގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 މެއްހުށަހެޅު ރެޖިސްޓްރާރއަށް ގޮުތެގމަތިން ަގއިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގައި ހުށަހެޅުމު އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި ،ލިބުމާއެކު

 އެ ،ށްބާޠިްލކޮ ރަޖިސްޓަރީ ކުްނފުންޏެއްގެ އެ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ
 .އުނިކުރަންވާެނެއވެ ދަފްތަރުން ރެޖިސްޓްރާރގެ ނަން ކުންފުނީގެ

 ާމއްދާަގއި ވަނަ 204 ޤާނޫނުގެ މި  އުވާލުުމގައި ކުންފުންޏެއް )ނ(  
 އެ ަމތިން ގޮެތއްގެ ކަނޑައަޅާ ކޯުޓން ،ޙާލަތުަގއި ބަޔާންކުރާ

 ރެޖިސްޓްރާރގެ  ނަން ކުންފުނީގެ އެ  ،ުއވާލައި  ކުންފުންޏެއް
 .އުނިކުރަންވާނެެއވެ ދަފްތަރުން

  އުވާލުން  ކުންފުނި  ކަނޑައަޅައި  ރެޖިސްޓްރާރ

 އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް
  ކަނޑައެޅުން ރެޖިސްޓްރާރ

 ކުްނފުންޏަކީ  އެްއވެސް ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 209 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ،ޅައި ކަނަޑއަ ރެޖިސްޓްރާރ ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ  ޙަރަކާތްތެރިނުވާ

 ން އެކަ ދަފްތަުރގައި  ަބޔާންކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ  231 ޤާނޫނުގެ މި
 އި ދަްފތަރުގަ ކުންފުނިތަކުގެ ނުވާ ޙަރަކާތްތެރި  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް
 ދަތެއް ުމއް ުދވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 2 އޮންނަތާ ނަން އެކުންފުންޏެއްގެ
 ރެޖިސްޓްރާރ އުވާލުމަށް ކުންފުނި އެ ،ފާއިތުެވއްޖެނަމަ

 .  ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ
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 ކުްނފުންޏެއް ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުންުފންޏެއްގެ އެ  ،ަކނޑައަަޅއިފިނަމަ ރެޖިސްޓްރާރ އުވާލުމަށް
 ށް ބެލުމަ އޮތްތޯ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް  އެްއވެސް މައްޗަށް

 ވެސް ެއއް ކުންފުނިން އެ އަދި. އިޢުލާނުކުރަންާވނެއެވެ ރެޖިސްޓްރާރ
 ޗަށްމައް ކުންފުނީގެ އެ ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް
 ލާނުގައިއިޢު  އެ ،ކަމަށް  އޮތް ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެްއވެސް

 ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ،ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ކަނޑައަޅާަފިއވާ
 ،ާބޠިލްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،މަހުށަނާޅައިފިނަ
 .ުއވާލަންވާނެެއވެ ކުންފުނި އެ ރެޖިސްޓްރާރ

 ،ން ގުޅިގެ އިޢްލާނާ ކުރާ ރެޖިސްޓްރާރ ،ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ސް އެްއވެ ބަޔާންކޮށް ކަމަށް އޮތް ދަޢުވާއެއް ދެކޮޅަށް ކުންފުންޏާ
 ުކންފުންޏެއް  އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރެޖިސްޓްރާރަށް ފަރާތަކުން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޯޓަށް ރެޖިސްްޓރާރ މައްސަލަ އުވާލުުމގެ

 ނުވާ ހަރަކާތްތެރި
 ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ 
  ކަނޑައެޅުން

 ނޫނުގެޤާ މި ،ޙާލަެތއްަގއި އެްއވެސް ތެރެިއން ޙާލަތްތަުކގެ އަންނަނވި )ހ(  
 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކީ އެްއވެސް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަށުން

 ނުވާ ޙަަރކާތްތެރި ،ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ އެްއވެސް ރީރަޖިސްޓަރީކުރާ
 ޤާނޫނުގެ މި ،ކަނޑައަަޅއި ރެިޖސްޓްރާރ ގޮުތގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 އެކަން ދަފްތަރުގައި  ބަޔާންކުރާ ދާަގއި މާއް ވަނަ 231
 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 ޢަދަދަށް ބަޔާންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 114 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 މަސްދުވަސް ( ތިނެއް) 3 ނެތި  ޑިރެކްޓަރެއް ކުންފުނީގެ
 ؛ފާއިތުވުން
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 ހުށަހަޅާ  ދަށުން ގެ( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 186 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ކުންފުނިން އަހަރު( ދޭއް) 2 ވޭތުވެިދޔަ ،ބަޔާނުގައި 
 ނުވަތަ  ކަމަށް ނުކުރާ މުޢާމަލާތެއް އެްއވެސް ވިޔަފާީރގެ
 ުނވާކަމަށް  ހިންގާފައި ޙަރަާކތެއް ެއްއވެސް ވިޔަފާީރގެ

   ؛ބަޔާްނކުރުން ކަނޑައަަޅއި

 ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ނ) ާމްއދާގެ ވަނަ 186 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ހިމެނޭ ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްާރރގެ ،މަތިން ގޮތުގެ

 ކަށަވަުރކޮށް ޞައްޙަކަން މަޢުލޫމާތުގެ  އެކުންފުންޏެއްގެ
 ހުށަހަޅާފައި  ރެޖިސްޓްރާރަށް އިޤުރާރު ބަޔާންކުރާ އެކަން
 ؛ފާއިތުވުން ދުަވސް އަހަރު( އެެކއް) 1 ނުވާތާ

 މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ 12 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ށްރެޖިސްޓްރާރަ ރިޕޯޓުތައް ހިސާބުތަާކއި  އަހަރީ ކުންފުނީގެ

 އަހަރު( ދޭއް) 2 ހުށަނާޅައި މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ނުވަތަ ؛ާފއިތުވުން  މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ

 އެކުންފުންޏަކަށް ދަށުން ގެ ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި (5)   

 ވެސް އެއް  ައޅާ ޑިރެކްޓަރަކަށް ެއއްެވސް އެކުންފުނީގެ ނުވަތަ
 ކަނޑައަޅާ  ދެއްކުމަށް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ދަށުން ފިޔަވަެޅއްގެ
 ުދވަހުގެ  އަހަރު( އެެކއް) 1 ނުަދއްކާތާ މުއްދަތުގައި
 .   ފާއިުތވުން މުއްދަތެއް
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 ނުވާޙަރަކާްތތެރި ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގޮތަށް އެ ،ކުންފުންޏެއް ެއއްެވސް ކަނަޑއަޅާ ގޮުތަގއި ކުންފުންޏެއްގެ

 ގެ ސަަބބުތަކު ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި ކަނޑައަޅާަފިއވަނީ
 އެ  ރެޖިސްޓްާރރ ،ކަމަށް ބިނާކޮށް ސަބަަބކަށް ކޮން ތެރެއިން

 ކުންުފންޏަށް  ިމގޮތުން އަދި. އަންގަްނވާނެެއވެ ކުންފުންޏަކަށް
 ކުންފުނީގެ ހިމެނޭ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ  އެންގުުމގައި
 އެކަން ،ނެތްނަމަ ފޮނުވެން ނޯޓިސް ެއޑްރެހަށް ސަރވިސް

 އިޢުލާނަކުން  އާންމު ކުރާ ގެޒެުޓަގއި  ރެޖިސްޓްރާރގެ
 .އަންގަްނވާނެެއވެ

 ގޮތުަގއި  ކުންފުންޏެއްގެ ޙަރަކާތްތެރިނުވާ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ކުްނފުންޏަކުން އެްއވެސް ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 ހުރި  ހަމައަށް  ނަންބަރާ ވަނަ( 5) ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ
 ކަމެއް ޖެހޭފުރިހަމަކުރަން ތެރެއިން ކަްނަކމުގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި

 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމުން ރެޖިސްޓްރާރަށް  މަކޮށްފުރިހަ
 ،އެކުންުފންޏެއް މަތިން ގޮތުގެ ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދުަގއި

 އޮތުން އޮތް ކަނޑަައޅާފައި ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ  ޙަރަކާތްތެރިނުވާ
 ަދފްތަރުން  ކުންފުނިތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރިުނވާ ،ބާތިލްކޮށް

 .އުިނކުަރންވާނެެއވެ ނަން އެކުންފުންޏެއްގެ

  އުވާލުން  ކުންފުނި  ކޯޓުން  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކުން  އެހެން 

 ކޯޓުން  އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް
  އަމުރުކުރުން

 ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް ޙާލަތެއްގައި ތެރެިއން ޙާލަތްތަުކގެ އަންނަނިވި )ހ(  
 .އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ ކޯޓަށް
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 ކަންަތއްތައް  އުވާލުމުގެ ކުންުފނި ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓަށް (1)   
 ޤަރާރަކުން  ޚާއްޞަ ކުންފުނީގެ ގެންިދޔުމަށް ކުރިއަށް
 ؛ނިންމުން

 ތަ ނުވަ ،ސަބަބުން އަދާުނކުރެވުމުގެ ދަރަނިތައް ކުންފުނީގެ (2)   
 ކަމެއް  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ކުރުމަށް ކުންފުނިން
 ނުވަތަ ،ނުކުޅެދުމުން ކުންުފނިން ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް

 ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް އެ ސަބަބަކަށްޓަަކއި  އެނޫންވެސް
 ުނވަތަ ،ޑިރެކްޓަަރކު ުނވަތަ ،މެންބަރަކު ކުންފުނީގެ
 ން ފަރާތު އެނޫންވެސް އޮތް މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ ،ކްރެޑިޓަރަކު 

 އެންމެ އެކަުމގައި ،މައްސަލަެއއްަގއި ހުށަހަޅާ ށްކޯޓަ
 ކަމަށް އުވާލުން ކުންފުންޏެއް އެ ގޮތަކީ އޮތް މަޞްލަޙަތު

 ؛ހާލަތެއްަގއި  ކަނޑަައޅާ ކޯޓުން

 ޚިލާފު ޤާނޫނާ ވިޔަފާރިއަކީ ކުރަމުންދާ ކުންފުނިން (3)   
 ؛ސާބިތުވުން ކޯުޓަގއި ކަމަށް ވިޔަފާރިެއއް
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 ކުންފުންޏެއް މަތިން ގޮުތގެ ަބާޔންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެއް މަްއސަލަ އެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކޯަޓށް މައްސަަލއެއް  އުވާލުުމގެ

 އެ  ،ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް ުއވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް އެ ،ބަލައި
 ކު ބަޔަ ުނވަތަ  މީހެއް ކުރާނެ މަަސއްކަތް ުއވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް

 ސްެބލެން ކުންފުންޏެއްގެ އެ އަދި. ޔަންކުރަްނވާނެެއވެޢައް ކޯޓުން
 ނޫންވެސް  އެ ދަރަނިތަކާއި ،މުދަލާއި ކުންފުނީގެ ޝީޓާއި

 ހޭ ކުރަންޖެ އަދާ ދަރަނި ކުންފުނިން ،މަޢުލޫމާތާއި ޒިންމާތަކާބެހޭ
 ޏަކާދަަރން އެ ކުންފުންޏަކުން އެ ،ެއޑްރެހާއި  ނަމާއި ފަރާތްތަކުގެ
 ،މަކޮށްފައިވާނަ ރަހުނު  މުދަލެއް ްއެވސްއެ ކުންފުނީގެ ގުޭޅގޮތުން
 ކުރުމާ ތް މަސައްކަ އުވާލުުމގެ ކުްނފުންޏެއް އެ މަޢުލޫމާތު އެކަމަކާބެހޭ

 އަމުރު ކޯޓުން ދިނުމަށް ުކންފުންޏަކުން އެ މީހަކަށް ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ
 .ކުރަންވާނެެއވެ

 ފަރާތާބެހޭ ޢައްޔަންކުރާ ކޯޓުން
 ރަޖިސްޓްރާރަށް  މަޢުލޫމާތު
  އެންގުން

 ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ކޯޓުން މަސަްއކަތްކުރުމަށް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި  
 ޔަކާބެހޭބަ އެ ނުވަތަ މީހަކާ އެ ތެރޭަގއި ުދވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ޢައްޔަންކުރާތާ
 .އަންގަންވާެނެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ކޯޓުން ،އެކަން މަޢުލޫމާތާއެކު

 ލުމާބެހޭއުވާ ުކންފުނި ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 210 ޤާނޫނުގެ މި    ނޯޓިސް އުވާލުމުގެ ކުންފުނި 
 ނިކުންފު ،ަޢއްަޔންކޮށް ބަަޔކު ނުވަތަ މީހަކު ކޯޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ފަރާތަކުން އެ ޢާންމުކޮށް ެއކަން ،ފެށުމާއެކު އެފަރާަތކުން މަސައްކަތް އުވާލުުމގެ
 .އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ

 އުވާލުމުގެ ކުންފުނި 
  ނަތީޖާ ފެށުމުގެ މަސައްކަތް

 ލުމާބެހޭއުވާ ުކންފުނި ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 210 ޤާނޫނުގެ މި  
 ކުންފުނި ،ހުަޢއްޔަންކުުރމަށްފަ ަބޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ޯކޓުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

 އެހެން އިފިޔަވަ  ކުރުން  ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ގޮތުން  އުވާލުުމގެ
 .ނުވާނެެއވެ ކޮށްގެން ފުންޏަުކންކުން އެ ،ވިޔަފާރިެއއް 
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 ލިކުއިޑޭޓަރ 

 މާއްދާގެ  ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި ކުރުމަށް މަސަްއކަތް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް    މަސްއޫލިއްޔަތު ލިކުއިޑޭޓަރުގެ 
 ިއވާ ޢައްޔަނުކޮށްފަ ގޮުތގެމަތިން ަގިއވާ( ށ) ާމްއދާގެ ވަނަ 210  އާއި( ށ)

 .ވެކުރަްނވާނެއެ  ކަންތައްަތއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތިރީގަިއވާ ފަރާތްތަކުން

 ،ކޮށްތައްާޔރު ބަޔާނެއް ތަފްޞީލު ދަރަނިތަކުގެ މުދަލާއި ކުންފުނީގެ )ހ(  
 މުދާ  ހޯދާ ވެރިކަން އަތުގެ މުދަލުގެ  ކުންފުންޏެއްގެ އެ

 ހުރި  ލިބެން  ކުންފުންޏަށް ފަރާތުން ފަރާތް ެއކި ،ރައްކާތެރިކުރުާމއި
 ؛ހޯދުން ދަރަނިތައް

 ފުނީގެކުން ދަޢުވާއާއި ފަރާތުންކުރާ ފަާރތް އެކި މައްޗަށް ކުންފުނީގެ )ށ(  
 ނި ުކންފު ،ދަޢުާވގައި  ކުރާ މައްޗަށް ފަރާތްތަކުގެ އެކި ފަރާތުން

 ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ނުވަތަ ތަމްސީލުކުރުން
 ؛ަޢއްޔަންކުރުން  ވަކީލަކު

 ފައިސާއާއި  ލިބޭ ކުންފުންޏަށް ،ފައިސާާއއި ހުރި ކުންފުނީގައި )ނ(  
 ؛ކުރުންއަދާ  ދަރަނިތައް ފައިސާއިން ިލބޭ ވިްއކަިއގެން މުދާ ކުންފުނީގެ

 ދަލަކާއިމު ހުރި ކުންފުނީގައި ،އަދާކުުރމަށްފަހު ދަރަނިތައް ކުންފުނީގެ )ރ(  
 ހިއްސާގެ  މެންބަރެްއގެ އެ މެދުގައި މެންބަރުންގެ ،ފައިސާެއއް
 އަދި ؛ބެހުން ނިސްބަތުން

 މި ށްަކމަ ކުރަްނވާނެ ފަރާތުން ަޢއްޔަންުކރެވޭ އުވާލުމަށް ކުންފުނި )ބ(  
 އިވާ ަބޔާންޮކށްފަ ގަާވއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި

 .ކުރުން ކަންތައްތައް
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 މާއްދާގެ  ވަނަ 197 ޤާނޫނުގެ މި ކުރުމަށް މަސަްއކަތް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއް    ޝަރުޠުތައް ލިކުއިޑޭޓަރުގެ 
 މީހެއް  ޢައްޔަނުކުެރވޭ ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ( ށ) ާމއްާދގެ ވަނަ 210  އާއި ( ށ)

 .ހޭނެއެވެފުރިހަމަވާންޖެ ޝަރުޠުތައް ައންނަނިވި ކިބަިއގައި ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ

 ން ޤާިބލުކަ ގެންދިޔުުމގެ ކުރިއަށް ކަންކަން  އުވާލުމުގެ ކުންފުނި )ހ(  
 ؛ހުރުން

 އެްއވެސް  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ދަރާފަިއވާ  ކުންފުންޏަށް އެ )ށ(  
  ؛ުނވުން ކަުމގައި ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާެއއް

 އްޒަފަކު މުވަ  ުނވަތަ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަަރކު ކުންފުންޏެއްގެ އެ )ނ(  
 ؛ުނވުން ކަމުގައި

 ގެިވަޔފާރީ ނުވަތަ  މުަވއްޒަަފކު މެންބަރެްއގެ ކުންފުންޏެްއގެ އެ )ރ(  
 ؛ުނވުން ކަުމގައި ބައިވެިރއަކު

 ނުވަތަ( 2) ުނވަތަ( 1) ގެ( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި )ބ(  
 މީހެއް ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠެއް ބަާޔންކުރާ ނަންބަރުަގއި ވަނަ( 3)

 .ުނވުން ކަމުގައި

  އުނިކުރުން  ދަފުތަރުން  ނަން  ކުންފުނީގެ

 އްކުންފުންޏެ މަތިން ގޮތުގެ ބަާޔންކުރާ މާއްދާތަކުަގއި ބާބުގެ މި )ހ(    އުނިކުރުން ދަފްތަރުން ނަން
 އިވާ ރީރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ުނވަތަ ،އުވާލުމާެއކު

 އެ ،ބާޠިލްކުރުމާއެކު ީރރަޖިސްޓަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ބޭރުގެ
 ން އެކަ ،އުނިކޮށް ދަފްތަރުން ރެޖިސްޓްރާރގެ ނަން ކުންފުންޏެއްގެ

 .ޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެއި ޢާންމުކޮށް
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 ނޫނުގެ ޤާ މި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ުއވާެލވިފަިއވާ ބަޔާންކުރާ ގައި( ތ) މާއްދާގެ ވަނަ 231

 ޚުންތާރީ ުއވާެލވުނު އެކުންފުންޏެއް ،ދަފްތަރުަގއި ކުންފުނިތަކުގެ
 އްގެކުންުފންޏެ އެ ،މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 2 ފެށިގެން

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ނަން

 އުވާަލއި ކުންފުންޏެއް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ޚުން ތާރީ އުނިކުރާ ދަފްތަރުން ރެޖިްސޓްރާރގެ ނަން އެކުންފުންޏެއްގެ

 ގެ ކުންފުންޏެއް އެ ،މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ( ބާރަ) 12 ފެށިގެން
 ކުރުމަކީ ބޭނުން ގޮތުަގއި ނަމުގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެްއވެސް އެހެން ،ނަން

 .މަނާކަމެކެވެ

  ރެސްޓޮރޭޝަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
  ރެސްޓޮރޭޝަން

 އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް ދަށުން މާްއދާގެ ވަނަ 208 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ،ންގުޭޅގޮތު ކުންފުންޏަކާ ުއވާލައިފަިއވާ  ކަނަޑއަޅައި  ރެޖިސްޓްރާރ

 ވަކި  ުނވަތަ  ،ގުޅިގެން  މައްސަލަައކާ ހުށަހަޅައިަފއިވާ  ކޯޓަކަށް
 ުކންފުނި ުނވަތަ ،ބޭނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކޯަޓކަށް މައްސަލަެއއް
 ކޯޓެްއގެ  ،އިލްިތޒާމްތައް ގުޅޭ އެކުްނފުންޏަކާ މަރުޙަލާގައި އުވާލުުމގެ
 ،ކުންފުންެޏއްނަމަ ުނވާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ގުިޅގެން ޙުކުމަކާ

 Administrative" )ރިްސޓޮރޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް"
Restoration )ްނުވަތަ ،ސަރުކާރުން  ުނވަތަ ،ޯކޓަކުން ،ައކަށ 
 އުވާލި  ކުންފުނި އެ ނުވަތަ ،ރާތަކުންފަ ހުށަހެޅި ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް
 %75 ،ތެރެއިން  ފަރާތްތަުކގެ ތިބި ގޮުތަގއި މެންބަރުންގެ  ތާރީޚުގައި

 ންފަރާތްތަކު ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާ( އިންސައްތަ ފަހެއް ހަތްދިހަ)
 .އެދެވިދާނެެއވެ ހުށަހަޅައި ރެޖިސްޓްރާރަށް
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 އަށްރެސްޓޮޭރޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ،ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެ  އަދި ،މެންބަރުންކަމަށްވާނަމަ ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ އެދޭ

 ،ނަމަފާއިތުވެފައިުނވާ މަސްދުވަސް( ބާރަ) 12 އުވާލިތާ ކުންފުންޏެއް
 ކަންކަން ަބޔާންކުރާ ަގވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 ންޏެއްގެކުންފު ކުރާ މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏަކީ އެ ،ފުރިހަމަކުރުމުން
 ތިޔާރުއިޚް  ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގެ ދަފްަތރުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ ގޮތުަގއި

 .ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ވޭނެެއދެ ރެސްޓޮރޭޝަންއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ،ތްތަކާއިއިޖުރާޢަ ޢަމަލުކުރާނެ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަކާ އެފަދަ ،ގޮތާއި 

 މި ،ންކަންކަ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މެންަބރުން ކުންފުނީގެ ،އުޞޫލުތައް 
 .ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ވަނަ ބާބު  14
 ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް ރެޖިސްޓްރާރ

 ރެޖިްސޓްރާރ ޤާނޫނުގައި މި ،ކޮމްޕެނީޒްއަކީ  އޮފް ރެޖިސްޓްރާރ )ހ(    ކޮމްޕެނީޒް އޮފް ރެޖިސްޓްރާރ
 މި ކުންކުންފުނިތަ ކުރުމަާށއި ކަްނތައްތައް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކުރުމަށް
 ނުޤާނޫ މި  ،ކަަށވަރުކުރުމަށް ޢަމަލުުކރާކަން ެއއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި
 ރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫ ،ގޮތުަގއި  އޮފިޝަލުގެ އިސް އެންމެ ހިންގުމުގެ

 .ފަރާތެެކވެ ޢައްޔަންކުރާ

 ކޮށް ޢައްޔަނު ރެޖިސްޓްރާރ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  
 .ޔާެއވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  ،މަތިން ލަާފގެ މިނިސްޓަރުގެ ،ވަކިކުރާނީ 
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 ރެޖިސްޓްރާރގެ
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ގެ ޝަްޚޞެއް ވިޔަފާރި ،ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދު ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ،ުކރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި ،އުފައްދައި  ކުންފުނި ގޮތުަގއި
 ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ  އުވާލުމުަގއި ކުްނފުނި ،ހިންގުމާއި ކުންފުނި

 ؛ކަނަޑއެޅުން އިޖުރާޢަތްތައް

 ،މުއާން ުއވާލުމުަގއި ،ހިންގުމާއި  ،ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި )ށ(  
 ކަނޑައަަޅއި  އިލްިތޒާމުތައް ޝަރުޠުތަކާއި ފަހި އަދި ފަސޭހަ

 ؛ހިންގުން ޤާއިމުކޮށް ނިޒާމެއް ދެފުށްފެންނަ

 ؛ރުންތަރައްީޤކު ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ ބޭނުންވާ ހިންގަން ޤާނޫނު މި )ނ(  

 ލަފައާއި  މިނިސްޓަރުގެ އިްނތިޒާމުކުރުމުަގއި ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ މި )ރ(  
 ޚިދުމަތްތައް ޒަރީޢާއިން އިެލކްޓްރޯނިކް ،ދަށުން އިރުޝާދުގެ

 އަދި  ؛އިންތިޒާމްކުރުން ތަޢާަރފްކޮށް ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

 ށްކުރުމަ ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން ޤާޫނނެއްގެ އެހެްނވެސް ،ޤާނޫނާއި މި )ބ(  
 .ކުރުން ކަންކަން ލާޒިމްކުރާ

 ަބއިަގއި ކި ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމަށް ރަޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި    ޝަރުޠުތައް ރެޖިސްޓްރާރގެ
 .ފުރިަހމަވާންވާނެެއވެ ޝަރުތުތައް އަންނަނިވި

 ދާއިރާ ޤާނޫނީ  ނުވަތަ ،ދާއިރާ މާލީ ުނވަތަ ،ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ )ހ(  
 ޑިގްރީ  ،ައކުން ދާއިރާ ފަންނީ ނޫންެވސް މި ުގޅުންހުރި ނުވަތަ

 ؛ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

 5 މަދުެވގެން ސެކްޓަރގައި  ްޕރައިވެޓް ުނވަތަ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް )ށ(  
 ށީގެންވާ އެކަ  މަސައްކަްތކޮށް މުއްދަތަކަށް ދިގު އަހަރަށްވުރެ( ފަހެއް)

 ؛ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ
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 މުގައި ކަ މެންބަރަކު ބޯުޑގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެްއވެސް )ނ(  
 އަދި  ؛ނުވުން

 ތަނުވަ ެސކްރެޓަރީ  ނުވަތަ ލިުކއިޑޭޓަރު ކުންފުންޏެްއގެ އެްއވެސް )ރ(  
 .ުނވުން ކަުމގައި އޮޑިޓަރު

 ރަސްމީ ރެޖިސްޓްރާރގެ
  ސިއްކަ

 ޓްރާރރެިޖސް ގޮތުން އަދާކުރުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް ރެޖިސްޓްރާރގެ )ހ(  
 ާވކަންކަނަޑއަޅާަފއި ަޞއްޙަކަން ލިޔެކިޔުންަތކުގެ އެންމެހައި ދޫކުރާ

 ިސއްަކއެއް  ރަސްމީ ރެިޖސްޓްރާރަށް އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި
 .އޮންނަންވާނެެއވެ

 ގެޤާނޫނު މި ،ލިޔުމަކީ ކޮންމެ އޮތް ސިްއކަ ރަސްމީ ރެޖިސްޓްރާރގެ )ށ(  
 ގައި ކަމު ލިޔުެމއް ސައްހަ ދޫކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރާރ ބޭނުމަށްޓަކައި

 .ބަލަންވާނެެއވެ ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ

 ،ސްނަމަވެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވީ ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ނ(  
 ޓްރާރރެިޖސް ގޮތުން އަދާކުރުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް ރެޖިސްޓްރާރގެ

 ނުވަތަ ،ބަޔާނެްއގެ  ނުވަތަ  ،ސެޓްފިކެެޓއްގެ  ެއއްވެސް  ދޫކުރާ
 ދަށުން  ސިއްަކއިގެ  ރަސްމީ ރެޖިްސޓްރާރގެ ،ކޮީޕއެއް  ލިޔުމެއްގެ

 ،އިޚްތިޔާރު ދޫކުރުމުގެ ޖަހައި ތައްަގނޑު ގޮތްކަުމގެއެއް  އަސްލާ
 މަތިން  ގޮތެްއގެ  ހުއްދަކުރާ ރެޖިސްްޓރާރ ،ރެޖިސްޓްރާރަށާއި
 .ލިބިގެންވެެއވެ މުަވއްޒަފުންނަށް ރެޖިސްޓްރާރގެ

 އޭނާއަށް  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫިލއްޔަތު ރެޖިސްޓްރާރގެ )ހ(    ނައިބު ރެޖިސްޓްރާރގެ
 މިނިސްޓަރަށް ނައިެބއް ރެިޖސްޓްރާރގެ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި
 .ޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ
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 ގެރެޖިްސޓްރާރ ،ދަށުން ކޮންޓްރޯލްގެ އިޚްތިޔާރާއި  ރެޖިސްޓްރާރގެ )ށ(  
 އިބަށްނާ ރެޖިސްޓްރާރގެ ޒިންމާތައް މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި  ބާރުތަކާއި

 ނިންމާ ނާއިބު ރެޖިސްޓަރާރގެ މިގޮުތން. ތަންފީޒުކުރެވިދާނެެއވެ
 .ކެވެ ނިންމުންތަކެ އެއްފަދަ ނިންމުމާ ރެޖިސްޓްރާރގެ  ނިންމުންތަކަކީ

 ކުރާޢަްއޔަން ނައިބުކަމަށް ރެިޖސްޓްރާރގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި )ނ(  
 އަދި( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 220 ޤާޫނނުގެ މި ،ކިަބއިަގއި  މީހެއްގެ

 .ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ ޝަރުުޠތައް ަބޔާންކުރާ ގައި( ރ)

 މަގޮތުގައި ފުރިހަ ޒިންމާތައް މަތިކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    މުވައްޒަފުން ރެޖިސްޓްރާރގެ
 ސަރވިސް  ލްސިވި މިންވަރަށް އެކަީށގެންވާ  އެހީތެިރވެދިނުމަށްޓަކައި އަދާކުރުމަށް
 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ މިނިސްޓްރީން މުވަްއޒަފުން

 ،ގައި ތެރޭ ުދވަހުގެ މަސް( ދޭއް) 2 ،ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި )ހ(    މިންގަނޑު ސުލޫކީ
 ހުރިހާ  ރެޖިސްޓްރާރގެ  ނައިބާއި ރެޖިސްޓްރާރގެ އަދި ރެޖިސްޓްރާރ
 ރެޖިސްޓްރާރ މިންގަނޑެއް ސުލޫކީ ޢަމަލުކުރާނެ މުވަްއޒަފުން
 މިންގަނޑަށް  ސުޫލކީ ،އަދި. ާޝއިޢުކުރަންާވނެއެވެ އެކުަލވައިލާ

 ،އިހިނދެއްގަ  ފެނިއްޖެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ކަމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ

 ޑަށް މިންގަނ ސުލޫކީ މަތިން ތުގެގޮ ޚިލާފުނުވާނެ އުސޫލުތަކާ ޢާންމު
 .ޝާއިުޢކުރަންާވނެއެވެ ،ބަދަލުގެނެސް

 ރެޖިސްޓްރާރގެ  އަދި ނާއިބު ރެޖިސްޓްރާރގެ އާއި ރެޖިސްޓްރާރ )ށ(  
 .ތަބާވާންވާެނއެވެ  މިންގަނޑަށް ސުލޫކީ  މުވަްއޒަފުން އެންމެހައި
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 ،ނާއި ގޮތުން އަދާުކރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ރެޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި    ހިމާޔަތް
 ،ގޮތުން އަމަލުކުރުމުގެ ދަށުން ބާރުތަކުގެ ލިބިދޭ ޤާނޫނުން މި ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ރާގެ ާދއި ބާރެއްގެ ލިބިދޭ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ،މަތިން ގޮުތގެ ޤާނޫނުގަިއވާ

 ރގެ ރެޖިސްޓްރާ ނުަވތަ ދަށުން ސްޓްރާރގެރެޖި ނުވަތަ  ރެޖިސްޓްރާރ ،ތެރޭގައި 
 ރަސްމީ  ،މުަވއްޒަފަކު  ެއއްވެސް  މަަސއްކަތްކުރާ ންލިބިގެ އިރުޝާދު

 ލާދޫކޮށް ނުކޮށް ނުވަތަ  ކަމަކާމެދު ކުރާ ިނޔަުތގައި ހެޔޮ ހައިސިއްޔަތުން
 .ނުއުުފލޭނެއެވެ ދަުއވާެއއް ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ އެްއވެސް ކަމަކާމެދު

 ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް 
  ލިޔެކިޔުންތަކާގުޅޭ

 ނުވަތަ  ޤަރާރެއް ޚާއްޞަ  ނުވަތަ ،ޤަރާރެއް ކުންފުނީގެ  ،ޤާނޫނުގައި މި  
 ެވސް އެނޫން ނުވަތަ ،ލިޔެކިޔުމެއް ހިމެނޭ ނިންމުމެއް ކުންފުީނގެ އެނޫންވެސް

 ކޮންމެ އޮންނަ ހުށަހެޅުމަށް  ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަޔާެނއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
 ،ބަދަލުގައި  ގެހުަށހެޅުމު ނުވަތަ އިހުށަހެޅުމުގަ ައސްލު ލިޔުމެްއގެ އެ ،ޙާލަތެއްަގއި

 ކޮޕީެއއް  އިވާ އެެޓސްްޓކޮށްފަ ުނވަތަ ިލޔުމެއް ނޮޓަަރއިްޒކޮށްފައިވާ ލިޔުމެްއގެ އެ
 ކަނޑަައޅައި  ގަވާއިދެްއގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ހުށަހެޅުމަށް

 .  ބަޔާންކުރެވިދާނެެއވެ

 ބެލުމަށް ޞައްޙަކަން
 އިލްތިޒާމެއް ރެޖިސްޓްރާރގެ

  ނެތުން

 ކުންކުންފުންޏަ ދަުށން ގަާވއިދެްއގެ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ޤާނޫނާއި މި  

 އެފަދަ ނުވަތަ ލިޔެިކޔުމެްއގެ  އެްއވެސް  ހުށަހަންޖެހޭ  ރެޖިސްޓްރާރަށް
 ،ނުލައި ބެލުމަކާ ޞައްޙަކަން  މަޢުލޫމާތެއްގެ އެއްެވސް ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމެްއަގއި

 ޖިސްޓްރާރަށްރެ އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަ ަޢމަލުކުރުމުގެ ެއއްގޮތަށް ލިޔެިކޔުންތަކާ އެ
 ުނވަތަ  ،މަލިޔުމެއްނަ ަޞއްޙަނޫން ލިޔުަމކީ ެއްއވެސް އެފަދަ އަދި. ލިބިގެންެވއެވެ

 ،މާތެއްނަމަމަޢުލޫ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތަކީ އެްއވެސް ހިމެނޭ ލިޔުމެއްަގއި އެފަދަ
 ޒިންމާ ްއގެގެއްލުމެ އެއްވެސް ލިބޭ ސަބަބުން އެކަެމއްގެ ނުވަތަ ޒިންމާ އެކަމެްއގެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ އުފުލާކަށް ރެޖިސްޓްރާރ
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ރެޖިސްޓަރާރަށް ،ޤާނޫނުގައި މި )ހ(    ސްޓޭޓްމަންޓް  ކޮމްޕަލަޔަންސް
 ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ،ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކޮމްޕަލަޔަންސް

 ނޫނުގެޤާ  މި ޤާނޫނާއި މި ،ހުށަހެޅުމެއްަގއި ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން
 މެއްަގއި ހުށަހެޅު އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަުކަގއި ހެދޭ ދަށުން

 ްޕރައިވެޓް  ނުވަތަ ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ ،ބަޔާންކޮށް ރިހަމަވާކަންފު
 ކޮށްސޮއި ސެކްރެޓަރީައކު ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ ނޫން ކުންފުންޏެއް

 .ބަޔާނެކެވެ ދޫކުރާ

 ނޫނުގެޤާ މި ޤާނޫނާއި މި ،ބަޔާނަކީ ބަޔާންުކރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެކީަބާޔނާ އެ ،ކަްނކަން ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުތަުކގައި  ހެދޭ ދަށުން
 ެކއްގެ ެހއް އެކަީށގެންވާ ފުރިހަމަވާކަމުގެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ހުށަހަޅާ
 .ބަލަިއގަނެވިދާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ގޮތުަގއި

 މޫނާ ނަ ގޮުތގެ  އޮންނަންވީ ބަޔާން ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި  ،ކަންކަން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ބަޔާނުގައި އެ ނުވަތަ
 .ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ ކަނޑައަަޅއި ގަވާއިެދއްަގއި ހަދާ

 ޒަރީއާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ހުށަހެޅުމާއި ލިޔެކިޔުން

  ފައިލްކުރުން

 ،ތިންމަ ގޮެތްއގެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެްއގައި ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  

 ތަކާއިލިޔެކިުޔން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި
 ަވސީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލްކުރާނެ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު

 .ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ ރެޖިސްޓްރާރ

 ލިޔެިކޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ޓޭނެ ބެލެހެއް ޒަީރއާއިން ވަސީލަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ،މަޢުލޫމާތު
 .ޤާިއމުކުރަންވާނެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރ އިންތިޒާމް
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 ޚިލާފުވާ ފަރާތަކުން އެްއވެސް ާމްއދާއަކާ އެްއވެސް ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ބާރު  އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ
 ށްރެޖިްސޓްރާރަ ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަީށގެންވާ  ،ކަމަށް

 ެއޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއވާ ކުންފުންޏެއްގެ އެ ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ
 އޮފީހެއް އެްއވެސް ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެޑްެރސް ސަރވިސް ނުވަތަ
 ދުމުގެ ހޯ މަޢުލޫމާތު ފާސްކޮށް ބަލައި ތަެނއް  ހިންގާ ިވޔަފާރި ނުވަތަ
 ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ  ރެޖިސްޓްރާރަށް ބާރު

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ބަލައި  ތަނެއް  ކުންފުންޏަކާގުޅޭ ތަނުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ހެކީގެ ެއކަށީގެްނވާ  ކަމަށް ޚިލާފުވެފައިވާ ޤާނޫނާ މި ،ފާސްކުރުމުގައި 

 ނާ ޤާނޫ ،ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރެޖިސްްޓރާރަށް ބިނާކޮށް މައްޗަށް
 ،ތަކާމެދުފަރާ ޚިލާފުވި  ޤާނޫނާ ،ހުއްުޓވުމާއި  ޢަމަލެއް ހިންގާ ޚިލާފަށް

 ބާރު އެޅުުމގެ ފިޔަވަޅު ދަށުން ގެ ބާބު ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި
 .ލިބިގެންވެެއވެ ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ަކނޑައަޅާ  ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ެއއްެވސް  މަސަްއކަތަކަށް އިންސްޕެކްޝަންގެ ހިންގާ ފަރާތަކުން

 ނޫނުގެޤާ މި އެފަރާތަކާމެދު އަދި. ކުށެކެވެ ހުރަސްއެޅުމަކީ ފަރާތަކުން
 .ެއޅޭނެެއވެ ފިަޔވަޅު ދަށުން ގެ ބާބު ވަނަ 15

  ދަފްތަރު  ކުންފުނިތަކުގެ 

 ށުން ދަ ޤާނޫނުގެ މި  ،މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކުަގއި ޤާނޫނުގެ މި    ދަފްތަރު ކުންފުނިތަކުގެ
 ،ނޭގޮތަށްހިމެ ަވކިން މަޢުލޫމާތުތައް އަންނަނިވި ކުންފުނިތަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރާ
 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ ލިޔެ ރެޖިސްޓްރާރ ދަފްތަރު ކުންފުނިތަކުގެ
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 ފުނީގެުކން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި  ބާބު ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ްނފުނީގެކު، (ނަންަތއް ކިޔުނު ކުރިން ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ ނަން) ނަން
 ،ަނންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ،ތާރީޚް ރަޖިސްޓަީރކުރި ،ބާވަތް

   ؛ެއޑްރެސް ސަރވިސް އަދި ،އެޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ،ުދސްތޫރު ކުންފުނީގެ ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި ބާބު ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ؛ހިމެނޭގޮތަށް ބަދަލުތައް އެންމެހައި ގެނެވޭ ދުސްތޫރަށް އަދި

 ފުނީގެުކން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި  ބާބު ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންގެ

 ފުނީގެުކން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި  ބާބު ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ މި )ރ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންގެ މެނޭޖިންގ ،ޑިރެކްޓަރުންނާއި 

 ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 142 ޤާނޫނުގެ މި )ބ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު ސެކްރެޓަީރގެ ކުންފުނީގެ

 ުކންފުނީގެ ،ބަޔާްނކުރާ ގައި ބާބު ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ މި )ޅ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު ޯއނަރުންގެ ބެނެފިޝަލް ސިގްނިފިކަންޓް

 ކަމުގެޑިެރކްަޓރު ކުންފުނީގެ ،ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 119 ޤާނޫނުގެ މި )ކ(  

 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ޑިސްކޮލިފަިއކޮށްފަިއވާ  މަގާމުން

 ؛ސިއްކަ  ކުންފުނީގެ ،ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 61 ޤާނޫނުގެ މި )އ(  

 ؛ލޫމާތުަމޢު ޗާޖުތަކުގެ ،ބަޔާްނކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 175 ޤާނޫނުގެ މި )ވ(  
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 ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ،ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި ވަނަ 33 ޤާނޫނުގެ މި )މ(  
 :މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ކުްނފުނިތަކުގެ ބޭރުގެ ރީރަޖިސްޓަރީކުރާ

 ނު ކިޔު ކުރިން ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ ނަން) ނަން ކުންފުނީގެ (1)   
 ،ޚް ތާރީ ރީރަޖިސްޓަރީކުރި ،ނަންަބރު ރަޖިސްޓަރީ، (ނަންތައް

 ،އެޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ،ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަރީ
 ؛ެއޑްރެސް  ސަރވިސް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަދި

 ދިއަ ،ހަރަކާތްތައް ދެވުނު ހުއްދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން (2)   
 ؛މުއްދަތު ދެވުނު ހުއްދަ

 ކުންފުނީގެ  ،ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 35 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ؛މަޢުލޫމާތު އެޖެންޓުގެ ޙަރަކާތްތެިރވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ވަނަ( 2) ގެ( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 34 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 .  މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި

 ވާހަރަކާްތތެރިނު ،ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި ވަނަ 209 ޤާނޫނުގެ މި )ފ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު ކުންފުނިތަކުގެ

 ވާ ކަނަޑައޅާފައި އުވާލުމަށް ދަށުން ގެ ބާބު ވަނަ 13 ޤާނޫނުގެ މި )ދ(  

 އިޑޭޓަުރގެ ލިކު  ަހވާލުކޮށްފަިއވާ ަމސައްކަތް ުއވާލުމުގެ ،ކުންފުނިތަކާއި
 ؛މަޢުލޫމާތު

( އ) ފެށިގެން އިން( ހ) މާއްދާގެ މި ،ކުންފުނިތަކުގެ  އުވާެލވިފަިއވާ )ތ(  
( ދޭއް) 2 ފެށިގެން ތާރީޚުން އުވާެލވުނު ،މަޢުލޫމާތު ހުރި ނިޔަލަށް ގެ

 ؛މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު
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 އާންމުކޮށް ދަފްތަރު
  ޝާއިޢުކުރުން

 ހިމެނޭ  ދަފްތަރުގެ ބަޔާންކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 ގެއް އަ އެއްވެސް  ،މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

 ށްާއންމުކޮ ރެޖިސްޓްރާރ ބެލޭނެހެން އާންމުންނަށް ނުލައި  ނެގުމަކާ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 

( ދ) ާއއި( ފ) އާއި( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ؛މަޢުލޫމާތު ަބޔާންކުރާ ގައި

 ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ނ) ާމްއދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 އަދި  ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަން  މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ
 ؛ެއޑްރެސް  ސަރވިސް

 ަބޔާންކުރާ  ގައި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ،ންނަ ޑިރެކްޓަރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ

 ؛އެޑްރެސް  ސަރިވސް އަދި ،އެޑްރެސް  ދާއިމީ

 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ބ) ާމއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 އަދި ،އެޑްެރސް ދާއިމީ ،ަނން ސެކްރެޓަީރގެ ކުންފުނީގެ
 ؛ެއޑްރެސް  ސަރވިސް

 ބަޔާންކުރާ  ގައި( މ) މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 ގެކުންފުނިތަކު  ބޭރުގެ ރީރަޖިސްޓަީރކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ،ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަރީ ،ތާރީޚް ރީރަޖިސްޓަރީކުރި ،ނަން
 ،އެޑްރެސް  ސަރވިސް އަދި ،ެއޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ުޓގެއެޖެން ޙަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ކުންފުނީގެ އަދި
 ؛ެއޑްރެސް  ސަރވިސް އަދި ،އެޑްރެސް  ދާއިމީ ،ނަން
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 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ތ) މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި (6)   
 ރު ނަންބަ ރަޖިސްޓަރީ ،ނަން ކުންފުނިތަުކގެ އުވާެލވިފަިއވާ

 . ތާރީޚް ުއވާލެވުނު އަދި

 ހިމެނޭ  ދަފްތަރުގެ ބަޔާންކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ޢުލޫމާތު މަ  ބަޔާންކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

 ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ފިޔަވައި
 ،ފަހުދެއްކުަމށް ެއއްފީ ،މަތިން ގޮެތއްގެ ކަނަޑއަޅާ ގަާވއިދެްއަގއި

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ  ރެޖިސްޓްރާރ އިންތިޒާމް ބެލޭނެ

 ރެޖިސްޓްރާރގެ  ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 މި ،ފީ ދައްކަންޖެހޭ ބެލުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު  ހިމެނޭ ދަފްތަރުގައި
 .ވާނެެއވެބަޔާްނކުރަން ކަނޑަައޅައި ގަވާއިުދގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ސިއްރު  ވިޔަފާރީގެ
 ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުގެ 
  ހިފެހެއްޓުން 

 ހުށަހަޅާ  ރެޖިސްްޓރާރަށް ފަރާތަކުން އެްއވެސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  
 ގޮުތގައި  ަމޢުލޫމާތުގެ ިސއްރު ވިޔަފާީރގެ ،ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
 މިނިސްޓްރީން ،ސިއްރުަކން މަޢުލޫމާތުގެ ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން

 އަކުންއިދާރާ ތަޙުޤީޤީ ލިބިގެން ބާރު ާޤނޫނަކުން އަދި. ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ

 ްއރު ސި ިވޔަފާރީގެ ،މެނުވީ އަމުަރކަށް ކޯޓުގެ ނުވަތަ ،ތަޙުޤީޤަކަށް ހިންގާ
 .ވެނުވާނެއެ  ހިއްސާކޮށްގެން މިނިސްޓްރީން ފަރާތަކާ ތިންވަނަ ،މަޢުލޫމާތު

  ގެޒެޓް  ރެޖިސްޓްރާރގެ
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 އާއި  ޒިންމާ ޤާނޫނީ ރެޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ގެޒެޓް ރެޖިސްޓްރާރގެ
 ފަރާތުން  ރެޖިސްޓްރާރގެ  ،ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ންޖެހޭ ޝާއިޢުކުރަ  އާންމުކޮށް ،އިޢުލާނުތަކާއި ކުރަންޖެހޭ އާންމުކޮށް
 ރާަބޔާންކު ޤާނޫނުގައި މި އެނޫންވެސް ،ދިނުމަށާއި ނޯޓިސް ޤާނޫނީ

 އެ ،ޝާއިޢުކުރުމަށާއި ފެންނާނެހެން އާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު
 ިއންތިޒާމް ބެލޭނެ ފަސޭހަކަމާއެކު އެއްތާކުން މަޢުލޫމާތުތައް
 ަވކި ނަމުަގއި ެގޒެުޓގެ ރެިޖސްޓްރާރގެ ،ގޮތުން ހަމަޖެއްސުމުގެ

 ޒަރީޢާއިން  ޕޯޓަލްއެްއގެ ނުވަތަ ވެބްަސއިޓެއް  އޮންލައިން
 .ޤާއިމްކުރަންވާެނއެވެ

 ެގޒެޓުަގއި ރެޖިސްޓްރާރގެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގަވާއިދުން  ނޯޓިސް އަދި އިޢުލާން އަންނަނިވި

 .ޝާއިޢުކުރަމުންގެންދަންވާެނއެވެ 

 ،ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 154 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ނިންމުމަށް  ނިންމި މަދުކުރުމަށް ރަުއސްމާލް ކުންފުނީގެ
 ެއއްވެސް  ކުންފުނީގެ ުނވަތަ ،ކްރެޑިޓަރއެއް  އެްއވެސް

 އެނޫންވެސް ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏާ ނުވަތަ މެންބަރެއް
 ކަަށވަރުކުރުަމށް އޮތްތޯ އިޢުތިރާޒެއް  ފަރާތެއްގެ
 ؛އިޢުލާން ކުރާ ރާރރެޖިސްޓް

 ކުންފުންޏެއް ،ދަށުން ގެ( ރ) ގެ 197 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 އެ ،ިލކުިއޑޭޓަރ ަޙވާުލކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އުވާލުުމގެ

 ުނވަތަ  ދަރަންޏެއް ެއއްވެސް މަްއޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ
 ؛އިޢުލާން އާންމު ކުރާ ބެލުމަށް އޮތްތޯ ދަޢުވާއެއް
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 ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 208 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 އެ  ،ކަނޑަައޅައި  ރެިޖސްޓްރާރ އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް

 ުނވަތަ  ދަރަންޏެއް ެއއްވެސް މަްއޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ
 ؛އިޢުލާން އާންމު ކުރާ ބެލުމަށް އޮތްތޯ ދަޢުވާއެއް

 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 209 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ؛އިޢުލާން

 ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 216 ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 މި ނުވަތަ ،އުވާލުމާއެކު  ކުންފުންޏެއް ،މަތިން ގޮތުގެ

 ބޭރުގެ  ރީރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ
 އެ ،ބާޠިލްކުރުމާއެކު ރީރަޖިސްަޓރީ ކުންފުންޏެއްގެ
 ދަފްތަރުން  ރެޖިސްޓްރާރގެ ނަން ކުންފުންޏެއްގެ
 އަދި  ؛އިޢުާލނުކުރުން ޢާންމުކޮށް އުނިކުރިކަން

 ެވސްއެނޫން ބަޔާްނކުރާ ގަވާިއދުގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (6)   
 .  ނޯޓިސް އިޢުލާނާއި

 އިޢުލާނާއި ެގޒެުޓގައި ެރޖިސްޓްރާރގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްދާގައި މި )ނ(  

 ،އިލްތިޒާމަކީ އޮންނަ ރެޖިސްޓްރާރަށް ޝާއިޢުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު
 ަސރުކާރުގެ  ދިވެހި ދަށުން ަގާވއިދެްއގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް އެހެން

 ާޝއިޢުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިޢުލާެނއް އެ  ގެޒެުޓަގއި
 .ނޫެނވެ ކަމެއް ހުރަސްއަޅާ ކަމަކަށް އްވެސްއެ  ލާޒިމްކުރާ

 ވަނަ ބާބު  15
 ކުށާއި އަދަބު 
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 ،ކީަކންކަމަ އަންނަިނވި ،މަތިން ޮގތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(    ކުށް ކުރާ ކުންފުނިން
 .ކުށެކެވެ ކުރާ ކުންފުނިން

 ،ބަޔާންކުރާ  ގައި( ރ) މާްއދާގެ ވަނަ 50 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ަގާވއިދަށް ހިންގާ  ނުވަތަ ގަާވއިދު  ައސާސީ ކުންފުނީގެ

 ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ ބަދަލު ގެންނަ
 ؛ހުށަނޭޅުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ނ) މާްއދާގެ ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ށްބަދަލުކޮ ނަން ،އެންގުމުން ބަދަލުކުރަން ނަން ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ބަޔާންކުރާ  ގައި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 83 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ބެލެހެއްޓުމަށް  ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ
 ؛އިހުމާލުވުން

 ،ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 125 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ބެލެހެއްޓުމަށް  ދަފްތަރު ޑިރެކްޓަރުްނގެ  ކުންފުނީގެ
 ؛އިހުމާލުވުން

 ،ަބޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާްއދާގެ ވަނަ 126 ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 ބަދަލުތައް  އަންނަ ޑިެރކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް



191 

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 127 ޤާނޫނުގެ މި (6)   
 ން ޑިރެކްޓަރު ޢަދަދަށް ތިެބންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ
 މުއްދަުތގައި  އަންގާ ރެޖިސްޓްރާރ ،ސަބަބުން ނެތުމުގެ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ޢައްޔަްނޮކށް ޑިރެކްޓަރުން
 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ،ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 127 ޤާނޫނުގެ މި (7)   
 ،ސަބަބުން ނެތުމުގެ ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ

 ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ މުއްދަތުގައި އަންގާ ރެޖިސްޓްރާރ
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ރަޖިސްޓަީރުކރުމަށް ޢައްޔަންކޮށް
 ؛ހުށަނޭޅުން

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ރ) މާްއދާގެ ވަނަ 146 ޤާނޫނުގެ މި (8)   
 ބަދަލުތައް އަންނަ ސެކްރެޓަރީއަށް  ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 147 ޤާނޫނުގެ މި (9)   
 ރެޖިސްޓްރާރ ،ސަބަބުން ނެތުމުގެ ސެކްރެޓަރީ ކުންފުނީގެ

 ޢައްޔަންކޮށް  ސެކްރެޓަރީ މުއްދަތުަގއި އަންގާ
 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ަބޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާްއދާގެ ވަނަ 155 ޤާނޫނުގެ މި (10)   
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބަދަލުކުރުން ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް
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 ،ަބޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާްއދާގެ ވަނަ 169 ޤާނޫނުގެ މި (11)   
 ބަދަލު  އަންނަ ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެިޖސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި

 ،ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ޅ) މާްއދާގެ ވަނަ 164 ޤާނޫނުގެ މި (12)   
 ؛ޚިލާފުވުން އިޖުރާޢަތާ ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ހިއްސާ

 ،ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ޅ) މާްއދާގެ ވަނަ 175 ޤާނޫނުގެ މި (13)   
 ޗާޖު  ނުވަތަ ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ޗާޖު ކުންފުނީގެ
 ؛ހުށަނޭޅުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދޫކޮށްލިކަން

 ،ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 176 ޤާނޫނުގެ މި (14)   
   ؛ލުވުންއިހުމާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަފްތަރު ޗާޖުތަުކގެ ކުންފުނީގެ

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ރ) މާްއދާގެ ވަނަ 179 ޤާނޫނުގެ މި (15)   
 މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ ބެނެފިޝަލް ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ،ަބޔާންކުރާ ަގއި( ނ) މާްއދާގެ ވަނަ 180 ޤާނޫނުގެ މި (16)   
 ،ހޯދައި މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ ބެނެފިޝަލް ކުންފުނީގެ

 ޒިންމާއާ  ކަށަވަުރކުރުމުގެ ސައްަޙކަން ،ބަލަހައްޓައި
 ؛ޚިލާފުވުން

 ،ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ވަނަ 36 ޤާނޫނުގެ މި (17)   
 ނީގެ ކުންފު ބޭރުގެ  ރީރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 އެޖެންޓަށް ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ،ބަދަލުވުމުން މަޢުލޫމާތު
 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ބަދަލު އަންނަ
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 ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 187 ޤާނޫނުގެ މި (18)   
 ؛ންހުށަނޭޅު ރެޖިސްޓްރާރަށް ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ،މަތިން

 ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 188 ޤާނޫނުގެ މި (19)   
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ހިސާބު ާމލީ އަހަރީ ކުންފުނީގެ ،މަތިން

   ؛ހުށަނޭޅުން

- ،އަަދބަކީ ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް  ބަާޔންކުރާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ ރުފިާޔއިން 1،000/

 ،ކީަކންކަމަ އަންނަިނވި ،މަތިން ޮގތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(    ކުށް ކުރާ ޑިރެކްޓަރުން
 .ކުށެެކވެ ކުރާ ޑިރެކްޓަަރކު  ކޮންމެ ކުންފުނީގެ

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ނ) މާްއދާގެ ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ށްބަދަލުކޮ ނަން ،އެންގުމުން ބަދަލުކުރަން ނަން ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ބަޔާންކުރާ  ގައި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 83 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ބެލެހެއްޓުމަށް  ދަފްތަރު މެންބަރުންގެ  ކުންފުނީގެ
 ؛އިހުމާލުވުން

 ،ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 125 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ބެލެހެއްޓުމަށް  ދަފްތަރު ޑިރެކްޓަރުްނގެ  ކުންފުނީގެ
 ؛އިހުމާލުވުން

 ،ަބޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާްއދާގެ ވަނަ 155 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބަދަލުކުރުން ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ

   ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް



194 

 ،ަބޔާންކުރާ ގައި( ބ) މާްއދާގެ ވަނަ 169 ޤާނޫނުގެ މި (5)   
 ބަދަލު  އަންނަ ދަފްތަރަށް މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެިޖސްޓްރާރަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި

 ،ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ޅ) މާްއދާގެ ވަނަ 164 ޤާނޫނުގެ މި (6)   
   ؛ންޚިލާފުވު އިޖުރާޢަތާ ބަދަލުކުރުާމގުޅޭ ހިއްސާ ކުންފުނީގެ

 ،ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާްއދާގެ ވަނަ 176 ޤާނޫނުގެ މި (7)   
 ؛އިހުމާލުވުން ބެލެހެއްޓުުމގައި ދަފްތަރު ޗާޖުތަކުގެ

 ،ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ރ) މާްއދާގެ ވަނަ 179 ޤާނޫނުގެ މި (8)   
 މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ ބެނެފިޝަލް ކުންފުނީގެ

 ؛ހުށަނޭޅުން ރެޖިސްޓްރާރަށް

 ،ަބޔާންކުރާ ަގއި( ނ) މާްއދާގެ ވަނަ 180 ޤާނޫނުގެ މި (9)   
 ،ހޯދައި މަޢުލޫމާތު އޯނަރުންގެ ބެނެފިޝަލް ކުންފުނީގެ
 ޒިންމާއާ  ކަށަވަުރކުރުމުގެ ސައްަޙކަން ،ބަލަހައްޓައި
 ؛ޚިލާފުވުން

 ންކުރާބަޔާ  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި ،ޑިރެކްޓަަރކު އެްއވެސް ކުންފުނީގެ )ށ(  

 :އަދަބަކީ ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް

 ؛ނާކުރުންޖޫރިމަ ރުފިޔާއިން 1،000/- ،ފަހަރުނަމަ ފުރަތަމަ (1)   

 ؛ކުރުންޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން 2،000/- ،ފަހަރުނަމަ ދެވަނަ (2)   

- ،ފަހަރަކު ކޮންމެ އިތުރުވާ ނުވަތަ ފަހަރުނަމަ ތިންވަނަ (3)   
 .ޖޫރިމަނާކުރުން ރުފިާޔއިން 5،000/
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 ކުރާ ޑިރެކްޓަރު މެނޭޖިންގ
  ކުށް

 ،ކީަކންކަމަ އަންނަިނވި ،މަތިން ޮގތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(  
 .ކުށެެކވެ ކުރާ ޑިރެކްަޓރު މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ

 ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 187 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
   ؛ންހުށަނޭޅު ރެޖިސްޓްރާރަށް ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ،މަތިން

 ގޮތުގެ  ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 188 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ހިސާބު ާމލީ އަހަރީ ކުންފުނީގެ ،މަތިން

 ؛ހުށަނޭޅުން

 ކުރާަބޔާން ގައި ( ހ) މާއްާދގެ މި ،ޑިެރކްަޓރު މެނޭޖިންގ ކުންފުނީގެ )ށ(  
 :އަދަބަކީ ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް

 ؛ނާކުރުންޖޫރިމަ ރުފިޔާއިން 1،000/- ،ފަހަރުނަމަ ފުރަތަމަ (1)   

 ؛ކުރުންޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން 2،000/- ،ފަހަރުނަމަ ދެވަނަ (2)   

- ،ފަހަރަކު ކޮންމެ އިތުރުވާ ނުވަތަ ފަހަރުނަމަ ތިންވަނަ (3)   
 .ޖޫރިމަނާކުރުން ރުފިާޔއިން 5،000/

 ކުންފަރާތްތަ އަންނަނިވި ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(    ކުށް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހެން
 .ުކށެކެވެ ކަްނކަމަކީ އަންނަނިވި ކުރާ

 ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 178 ޤާނޫނުގެ މި (1)   
 ހިއްާސއެްއގެ  އެ ،މެންބަރަކީ ކުންފުީނގެ ،މަތިން ގޮތުގެ

 ބެނެފިޝަލް ހިއްސާެއއްގެ އެ ،ނޫންނަމަ އޯނަރު ބެނެފިޝަލް
 އޮންނަ އެންގުމަށް ކުންފުންޏަށް މަޢުލޫމާތު އޯނަރުގެ

 ؛ޚިލާފުވުން މެންަބރު ކުންފުނީގެ ،އިލްތިޒާމްއާ 
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 ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 178 ޤާނޫނުގެ މި (2)   
 ހިްއސާެއއްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ ެއްއވެސް ،މަތިން  ގޮތުގެ

 ކުންފުންޏަށް  މަޢުލޫމާތު އޭާނގެ ،އޯނަރެއް ބެނެފިޝަލް
 ؛ޚިލާފުވުން އިލްިތޒާމްއާ  އޮންނަ އެންގުމަށް

 ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ނ) ާމްއދާގެ ވަނަ 178 ޤާނޫނުގެ މި (3)   
 ބެނެފިޝަލް ހިއްސާއެްއގެ ކުންފުންޏެއްގެ  ،މަތިން ގޮތުގެ

 ގުމަށްއެން ކުންފުންޏަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުގެ އަންނަ އޯނަރަށް
 ފަރާތުގެ  މިލްުކވެރި ހިއްސާގެ އެ ،އިލްތިޒާމްއާ  އޮންނަ
 އެ  ނުވަތަ ،މެންބަރު ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއވާ ގޮތުަގއި

 .ޚިލާފުވުން ،އޯަނރު ބެނެފިޝަލް ހިއްސާެއއްގެ

 ގޮތުގެ  ަބޔާންކުރާ ގައި( ނ) މާއްާދގެ 197 ޤާނޫނުގެ މި (4)   
 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް އުވާުލމުގެ ކުންފުންޏެއް ،މަތިން
 ތާރިޚުން ަޙވާލުވާ  ަމސައްކަތާ އެ ،ިލކުިއޑޭޓަރ ޙަވާލުވާ
 ރެޖިސްޓްރާރަށް  ތެޭރގައި ދުވަުހގެ( ހަތެއް) 7 ފެށިގެން

 .ުނވުން އަންގާފައި

 :ދަބަކީއަ  ފަރާތެއްގެ ކޮށްފި ކުށެއް ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ؛ނާކުރުންޖޫރިމަ ރުފިޔާއިން 1،000/- ،ފަހަރުނަމަ ފުރަތަމަ (1)   

 ؛ކުރުންޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން 2،000/- ،ފަހަރުނަމަ ދެވަނަ (2)   

- ،ފަހަރަކު ކޮންމެ އިތުރުވާ ނުވަތަ ފަހަރުނަމަ ތިންވަނަ (3)   
 .ޖޫރިމަނާކުރުން ރުފިާޔއިން 5،000/
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 އެްއވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ކުށް  ޖިނާޢީ
 ގުދޮ ެއއްެވސް ،ހުށަހެޅުމުގައި މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުކިޔުމެއް
 ގެ ދިވެިހރާއްޖޭ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ދިނުމަކީ މަޢުލޫމާތެއް

 1 ޖުަނހުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި  ަވނަ 521 ގެ( ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު
 .ކުށެެކވެ އިގެދަރަޖަ ވަނަ

 އެްއވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ،މަކީހުށަހެޅު ލިޔެިކޔުމެއް ޞައްޙަނޫން ހުށަހެޅުުމގައި ލިޔުކިޔުމެއް

 ގެ ( ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ަދރަޖައިގެ  ވަނަ 4 ޖިނާޔަތުގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 310

 .ކުށެކެވެ 

 ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 230 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ  ރެޖިސްޓްރާރ ،މަތިން
 ަފރާތަކުން އެްއވެސް މަސައްކަތަކަށް އިންސްޕެކްޝަްނގެ ހިންގާ

 ިދވެހިާރއްޖޭގެ) 2014/9 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ހުރަސްއެޅުމަކީ
 1 ޖުަނހުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި  ަވނަ 533 ގެ( ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު

 .ކުށެެކވެ ދަރަޖައިގެ ވަނަ

 ވަނަ ބާބު  16
 އިންތިގާލީ ކަންކަން 

 ރާއްޖޭގެ ދިވެހި) 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި    ޤާނޫނު އުވާލެވޭ
 .އުވުނީއެވެ( ޤާނޫނު ބެހޭ ކުންފުންޏާ



198 

 ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

  ދެމިއޮތުން  ކުންފުނިތައް

 މި ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްަފިއވީ އެހެން ާމއްދާަގއި ވަނަ 240 ޤާނޫނުގެ މި  
 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް

 އެއީ  ،ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު ބެހޭ ކުންފުންޏާ
 ދަފްތަރުގައި ބަޔާްނުކރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 231 ޤާނޫނުގެ މި

 ތަކެއްގެ ކުންފުނި ހިންގާ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނު  މި އަދި ،ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ 
 .ދެމިއޮންނާނެެއވެ ގޮތުަގއި

 އަލަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި
  އިލްތިޒާމުތައް އަންނަ

 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ހ(  
 ދަށުން  ގެ ( ޤާނޫނު ބެހޭ ކުންފުންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ސް އެއްވެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ކުންފުިނތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
 ނޫނަށް ޤާ މި ،ކަމެއް  އެ ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް  އައު

 ހަމަކޮށްފުރި  ތެޭރގައި ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 1 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 ފުނީގެ ުކން ،ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މި ނުވަތަ ޤާނޫނާއި މި ،މާއްދާއެއް  ެއއްެވސް ަގވާއިުދގެ ހިންގާ

 ުދގެަގވާއި ހިންގާ ،ޚިލާފުވާނަމަ ގަވާިއދަކާ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ންގާހި ކުންފުނީގެ  އަދި. ބާޠިލްވީެއވެ ނިޞްބަތަކަށް  އެ އެމާއްދާެއއް
 .ާގނެއެވެހިނ މާއްދާަތއް ޤާނޫނުގެ މި ަމއްޗަށް  މާއްދާތަުކގެ ގަާވއިދުގެ 

 ޝަރުތުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ
  ފެށުން ހިނގަން 

 ަޝރުޠުތައް ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ށ) ާމއްާދގެ ވަނަ 116 ނޫނުގެޤާ މި )ހ(  
 ގެންފެށި ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި ،ފަށާނީ ހިނގަން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ހަމަވާ ދުަވސް އަހަރު( އެެކއް) 1
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 ނޫނުގެ ޤާ މި ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ( 3) ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 116

 މްޙުކު ކުށެްއގެ  ަބޔާންކުރާ ަނންބަރުގައި އެ ،ހިނގާނީ  ޝަރުޠުތައް
 ފަހުން  ތާރީޚުގެ  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި ކުރީ

 .  ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ

 ކޮށްފައިވާ ރީރަޖިސްޓަރީ
 އަލަށް  ކުންފުނިތަކުން ބޭރުގެ
 އިލްތިޒާމްތައް އަންނަ

  ފުރިހަމަކުރުން

 އްޖޭގެ ދިވެހިރާ) 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  
 ށްފަިއވާ ރީރަޖިސްޓަރީކޮ ދަށުން ާމއްދާގެ  ވަނަ 94 ގެ( ޤާނޫނު ބެހޭ ކުންފުންޏާ

 އް އިލްތިޒާމެ އައު އެްއވެސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ކުންފުނިތަކުން ބޭރުގެ
( އެކެއް) 1 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި ،ކަމެއް އެ ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 މަތިން  ގޮުތގެ އެްއގޮްތވާ މާއްދާތަކާ ޤާނޫނުގެ މި  ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ އަހަރު
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަކޮށް

 ވަނަ ބާބު  17
 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 ހިންގާނީ ހަދައި ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި )ހ(    ހެދުން ގަވާއިދު
 .ރެޖިސްޓްރާރއެވެ

 ްޕރައިވެޓް " ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 46 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
 ނަށް ޤާނޫ މި، "ަގވާއިދު  ހިމެނޭ ަގވާއިދު ހިންގާ ނަމޫނާ ކުންފުނީގެ

 ހަދައި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން
 .އާންމުކުރަންވާނެެއވެ
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 ގެާޤނޫނު މި ،ފިަޔަވއި ަގވާއިދު ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ލުކުރަންޢަމަ ޤާނޫނަށް މި ،ގަާވއިދުތައް  އެހެނިހެން ހަދަންޖެހޭ ދަށުން
 .ާވނެއެވެއާންމުކުރަން ހަދައި ތެރޭގައި ނުވަހުގެ( ނުވަދިހަ) 90 ފަށާތާ

 މާއްާދގެ  ވަނަ 63 ،އާއި  މާއްދާ ވަނަ 62 ،އާއި  ާމއްދާ ވަނަ 51 ޤާނޫނުގެ މި    އިޚްތިޔާރުކުރުން  އާބިޓްރޭޝަން 
 މުގެ ހުށަހެޅު ޯކޓަށް ،ކަންކަމުަގއި ބަޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް ދަށުން

 ޝަނަށް އާބިޓްރޭ މަތިން ގޮުތގެ އެއްގޮްތވާ ޤާނޫނާ އާބިޓްރޭޝަްނގެ ،ބަދަލުގައި
 ،ޔާްނކޮށްބަ ކަނަޑއަޅައި ަގވާއިުދގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ

 .އިޚްތިޔާރުކުރެވިާދނެއެވެ ކުންފުންޏަށް

 ޤާނޫނު  މި. ބަެއކެވެ ޤާނޫުނގެ މި ޖަދުވަލުތަކަކީ ހިމެނޭ ޤާނޫނުގައި މި    ޖަދުވަލުތައް
 .އެުކގަެއވެ ޖަދުވަލުތަކާ ބުނެވިދިޔަ ފުރިހަމަވާނީ

 .ފެށިގެންނެވެ އިން 2022 ޖެނުއަރީ 1 ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި    ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 ،ގޮތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ޤާނޫނުގައި މި    މާނަކުރުން
 ތަާކއި ލަފުޒު އަންަނނިވި ،ހިނދަކު ދޭހަނުވާހާ މާނައެއް  އެހެން ކަނޑައެިޅގެން
 ތިރީަގއި  ގުިޅގެން ޢިބާރާތްތަކާ  ލަފުޒުތަާކއި އެ ،ދީފައިެއވަނީ ޢިބާރާތްތަކަށް

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ގހޯްލޑިން ކުންފުންޏެއްގެ އެހެން ނުވަތަ ، "ކުންފުނި ހޯލްޑިންގ" )ހ(  
 ވަނައަށް ދެ ) ކުންފުންޏަކީ އަނެއް  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކަމަށް ކުންފުނި
 ކުްނފުންޏެއް ސަބްިސޑަރީ ކުންފުނީގެ އެ( ކުންފުންޏަކީ ބުނެވުނު

 .ކަމަށްވާނަމަެއވެ

 ވަނަ 113 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް" ޤަރާރު ޚާއްޞަ" )ށ(  
 މެ ކޮން ނިންމާ  ކުންފުނިން  ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 .ނިންމުމަކަށެވެ



201 

 މަށްކަ" ލިޔުމެއް ނޮޓަރައިޒްކޮށްަފއިވާ " ނުވަތަ" ނޮޓަރައިްޒކުރުން" )ނ(  
 ޕަބްލިކް) R-1066/2019 ނަންބަރު ަގާވއިދު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

 ދާތަކާާމއް ގެ( ަގާވއިދު ކުރުމުގެ  މަަސްއކަތް ގޮތުަގއި ނޯޓަރީއެްއގެ
 އި ޖަހަ ސިްއކަ ގެ ނޯޓަރީއެއް ޕަބްލިކް މަތިން ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ

 ޖަހައި ިސއްކަ  ގެ ނޯޓަރީއެއް ޕަބްލިކް ނުވަތަ ކުރުމަށްސޮއި
 .  ލިޔުމަކަެށވެ ސޮއިކޮށްފަިއވާ

 ވަނަ 218 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް" ރެޖިސްޓްރާރ" )ރ(  
 އޮފް ރެޖިސްޓްާރރ ަޢއްޔަނުކުރާ  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަށުން މާއްދާގެ

 .ކޮމްޕެނީޒަށެވެ

 ކަމަށް" ދަފްތަރު ރެޖިސްޓްރާރގެ" ުނަވތަ" ދަފްތަރު ކުންފުނިތަކުގެ" )ބ(  
 .ދަްފތަރަށެވެ ބަޔާންކުރާ ަގއި 231 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

ނު ނޫޤާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް" ވިއްުކން ހިއްސާ އާންމުންނަށް" )ޅ(  
 (ނުނޫޤާ ބެހޭްޒއާޓީސެިކއުރި ލީމާގެ ްއޖޭިދވެހިރާ) 2006/2ނަންބަރު 

، އްސާހި  އިއްގަ ޓެރކެމާ ކުެރވިެގން ހިންގާޓްން، ރެިގއުލޭށުދަ ގެ
ވަތެްއގެ ންވެސް އެހެން ބާބެންޗަރ ުނވަަތ މި ނޫ، ޑިޑުބޮން

 ވެ. ށެ ޒް ިވއްކުމަޓީ ކިއުރިސެ

 ކަމަށް" ފަރާތެއް ދިރިުއޅޭ ަވޒަންވެިރވެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އާންމުކޮށް" )ކ(  
 ުމްއދަތެއްގެ މަސްުދވަހުގެ( ބާރަ) 12 އެްއވެސް  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

 ެއައށްވުރެ ުނވަތަ ދުވަހު( ތިނެއް އަްށިޑހަ ސަޭތކަ) 183 ތެރޭގައި
 .މީހަކަށެވެ ުހންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދުވަހު ގިނަ
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 ޤާނޫނު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކަމަށް" ޤާނޫނު އާބިޓްރޭޝަންގެ " )އ(  
 ޤާނޫނަށް  މި އަދި، (ޤާނޫނު އާބިްޓރޭޝަނުގެ) 2013/10 ނަންބަރު
 ލަށްއަ ިއޞްލާޙުކޮށް  ޤާނޫނު މި ،އިޞްލާޙުަތކާއި  އެންމެހައި ގެނެވޭ 

 .ހިމެނޭގޮތުންނެވެ ޤާނޫނުތައް އެންމެހައި އެކުަލވާލެވޭ

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަމަށް " ފަރމް އޮިޑޓް ނުވަތަ އެަކއުންޓެންސީ" )ވ(  
 ޗާޓަރޑް  ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 2020/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ގައި( ޒ) މާއްދާގެ ވަނަ 41 ގެ( ޤާނޫނު އެަކއުންޓެންޓުންގެ
 .ފަރމްއަށެވެ ބަޔާންކުރާ

 ކަމަށް " ކޮީޕެއއް އެޓެސްޓްކޮށްަފއިވާ" ނުވަތަ" އެޓެސްްޓކުރުން" )މ(  
 އަސްލާ) R-1067/2019 ނަންބަރު ގަާވއިދު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

 ެއއްގޮްތވާ  މާއްދާތަކާ ގެ( ގަާވއިދު ތަްއގަނޑުޖެހުމާބެހޭ އެްއގޮތްކަުމގެ
 ޖެހުމަށް  ތަްއގަނޑު ެއްއގޮތް އަސްލާ ލިޔުެމއްަގއި މަތިން ގޮތުގެ
 .ލިޔުމަކަެށވެ ޖަހާފައިވާ ތަްއަގނޑު ެއްއގޮތް އަސްލާ ނުވަތަ

 ސިާޔސަތުތައް އިޤްތިސާދީ ،ބަޔާްނޮކށްފައިވަނީ ކަމަށް" މިނިސްޓްރީ" )ފ(  
 މި ުނވަތަ ،ވުޒާާރއަށް ސަރުކާުރގެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް

 ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ އެއިރަކު މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 .މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ 

 ސިާޔސަތުތައް އިޤްތިސާދީ ،ބަޔާްނޮކށްފައިވަނީ ކަމަށް" މިނިސްޓަރ" )ދ(  
 މި ުނވަތަ ،ވުޒާާރއަށް ސަރުކާުރގެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް

 ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ  ެއއިރަކު  މަްސއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 ޢައްޔަުނޮކށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ

 .ވަޒީރަެށވެ ކެބިނެޓް
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 ،ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް " ޤާނޫނު އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ފޮރިން" )ތ(  
 ފޮރިން ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި) 79/25 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ހައި ެއންމެ ގެނެވޭ ޤާނޫނަށް މި އަދި، (ޤާނޫނު އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ
 އެުކލަވާލެވޭ  އަލަށް އިޞްލާޙުކޮށް ޤާނޫނު މި ،އިޞްލާޙުތަކާއި 

 .  ހިމެނޭގޮތުންނެވެ ނުތައްޤާނޫ އެންމެހައި

 ކަމަށް" ކައުންސިލް" ނުވަތަ" ކައުންިސލް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް" )ލ(  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

 ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 ސިޓީ  ،ަކއުންސިލާއި  އަތޮޅު ،ކައުންސިާލއި ރަށު އުފައްދާ

 .ކައުންސިލްތަކަެށވެ

 2019/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ ކަމަށް" ފަރމް ލޯ" )ގ(  
 މާއްދާަގއި  ވަނަ 62 ގެ( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )

 ކައުްނސިލުގައި  ބާ ގޮުތގައި ފަރމެއްގެ ބޯ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކުރާ
 .ޕާޓްނަރޝިޕަކަށެވެ ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 މާއްދާގެ  ވަނަ 228 ޤާނޫނުގެ މި ،ކަމަށް" ވަކީލު ޤާނޫނީ" )ޏ(  

 2019/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ބަޔާންކޮށްަފިއވަނީ ބޭނުމަށްޓަކައި
 ޤާނޫނީ ބަޔާންކުރާ ގައި( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 .މީހަކަށެވެ ކޮންމެ އޮތް ހުއްދަ ވަކީލުކަުމގެ

 ހޯލްޑިންގ) ކުންފުންޏެއްގެ  އެހެން ނުަވތަ، "ކުންފުނި ސަބްސިޑަރީ" )ސ(  
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް ުކންފުންޏެއް ސަބްސިޑަރީ( ކުންފުންޏެއްގެ

 (:ކުންފުނިން ހޯލްޑިންގ) ކުންފުނިން އަނެއް
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 ކުެރވޭ  ކޮންޓްރޯލް ަޢއްަޔންކުރުން ބޯޑަށް ކުންފުނީގެ  އެ (1)   
 ުނވަތަ ؛ފަރާތަކަށްވުން

 ވޯޓު  ޖަލްސާއެއްަގއި އާންމު މެންބަރުންގެ ކުންފުނީގެ އެ (2)   
 ،ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ

 ދިނުމުގެ  ވޯޓު( އިންަސއްތަ ފަންސާސް ) 50% މަދުވެގެން
 ނުވަތަ ؛ފަރާތަކަށްވުން  އޮތް ކޮންޓްރޯލް

 އެކަށަައޅާފަިއވާ ަރުއސްމާލުން ހިއްާސގެ ކުންފުނީގެ (3)   
( އިންސައްތަ ފަންސާސް) 50% މަދުެވގެން ހިއްސާގެ
 މިލްކުކުރާ  ނުވަތަ ނަގާފަިއވާ ނަމުަގއި އެފަރާތުގެ ،ހިއްސާ

 ުނވަތަ ؛ފަރާތަކަށްވުން

 ފަންސާސް ) 50% މަދުވެގެން ިޑވިޑެންްޑގެ ކުންފުނީގެ (4)   
 .ފަރާތަކަށްވުން އޮތް ަޙއްޤު ލިބުމުގެ( އިންސައްތަ

، (A ކުންފުނި ) ކުންފުންޏަކީ ެއއްވެސް  ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ މި   

 ަސބްސިޑަރީ ގެ( B ކުންފުނި) ކުންފުންޏެއްގެ  އެހެން
 ކުންފުނި ) ކުންފުންޏަކީ ބުނެވުނު ދެވަަނައށް ،ކުންފުންޏަކަށްވެފައި 

B )ްކުންފުންޏެއްގެ  އެހެނ (ިކުންފުނ C )ެަސބްސިޑަރީ ގ 
( A ކުންފުނި) ކުންފުންޏަކީ ބުނެވުނު ފުރަތަމަ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ

 ސަްބޑިއަރީ  ވެސް( C ކުންފުނި) ކުންފުނީގެ ބުނެވުނު އެންމެފަހުން
 .މާނަުކރެވޭނެެއވެ ގޮުތަގއި ކުންފުންޏެއްގެ
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 79 ޤާނޫނުގެ މި ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކަމަށް" ެއޑްރެސް ސަރވިސް " )ޑ(  
 ނުވަތަ ،ކުންފުނިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާްނކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ

 ،ރީސެްކރެޓަ ނުވަތަ ،ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ،މެންބަރަކު ކުންފުނީގެ
 ނުގެޤާނޫ މި ،ޤާއިމްކުރާ  ގޮުތގައި  އެޑްެރހުގެ ސަރވިސް އެފަރާތެްއގެ

 ،ހާއިނޯޓި ފޮނުވަންޖެހޭ އެފަރާތަކަށް ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރާރގެ ދަށުން
 މި ދިއަ ،ކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތްތައް އެހެނިހެން ،ލިޔެކިޔުމާއި  ޤާނޫނީ

 ލާތްކުރާމުޢާމަ އެފަރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކަންކަމާ  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި
 ހާއިޓިނޯ ޤާނޫނީ ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކަށްއެފަރާ ،ފަރާތްތަކުން އެހެނިހެން
 ،ކަނަޑއަޅައި  ބަލައިގަތުމަށް އެޑްރެހަުކން އެ ލިޔެކިޔުން

 ަސރވިސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި  ރެޖިސްޓްރާރގެ
 .އެޑްރެހަށެވެ

 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނާއި މި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް" ޑިރެކްޓަރުން" )ޒ(  
 ޮގތުގައި  ޑިރެކްޓަރެްއގެ ކުންފުނީގެ މަިތން ގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ ދުސްތޫރާ

 ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 116 ޤާނޫނުގެ މި ،ޢައްޔަނުކުރާ 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކަމަށް" ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުްނގެ" )ޕ(  

 ނުވަތަ  ؛ޑިރެކްޓަރުން ހުރިހާ ކުންފުނީގެ (1)   

 މަދުނުވާ ކޯރަމަްށވުރެ ،ތެެރއިން ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ (2)   
 ނުަވތަ ؛ޑިރެކްޓަރުން  އަދަދެްއގެ

 އެ  ،ޑިރެކްޓަރެްއކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ހިމެނެނީ ކުންފުނީގައި (3)   
 ؛ޑިރެކްޓަރ

 .ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ   
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 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކަމަށް" ނޯޓަރީ ޕަބްލިކް" )ޖ(  
 ގަާވއިދު  އާއި( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ާޤނޫނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 2019/5

 ަގއި ގޮތު ނޯޓަރީއެްއގެ ޕަބްލިކް) R-1066/2019 ނަންބަރު
 ހުއްދަ  ގެ ނޯޓަރީއެއް ޕަބްލިކް ދަށުން ގެ( ަގާވއިދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 .  ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ އޮތް

 

  : ފީ ތާވަލ1ްޖަދުވަލު 

 

 


