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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު
 
 

  ކުރުމާއި، ހިންގުމާފުނި އުފެއްދުމާއި، ރަޖިސްޓަރީމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުން) ހ (-1 ތަޢާރުފާއި ނަން
      .ބެހޭ ޤާނޫނެވެ

 .އެވެ" ޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުން"މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ) ށ(
 

ބަޔާން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުނި އުފައްދައި، ހިންގަން ވާނީ މި ޤާނޫނުގައި  -2 ކުންފުނި އުފެއްދުން
 .ނެވެކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި ޕަބްލިކް 

 ކުންފުނި
ވުރެ ގިނަބަޔަކަށް، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދެމީހަކަށް ނުވަތަ އެއަށް މި) ހ (-3

ނޑައަޅައި ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ޒިންމާ ވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަ
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާީސ . އެވެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިދާނެ

ށް ބަޔާންކޮށް، އަދި ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަ
އެ ކުންފުންޏެއްގެ، ޙިއްޞާ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، 
އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގަިއ 

ވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނޭ  އަށ50ްބަޔާންކޮށް، އަދި އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ކުންފުންޏަކުން  ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ

ޢާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ނުވިއްކޭނެ ކަމަށް ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 
 .ކުންފުންޏެކެވެ

ތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް،  މީހަކަށް ނުވ10ަމި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ށ(
ނޑައަޅައި، ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް  ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރުން ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަ

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ . އުފެއްދިދާނެއެވެ
މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އަދި މި ޤާނޫނުގައިވާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ކަ

 .ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ވިއްކޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏެކެވެ
 

އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ 
  ގަވާއިދު

 ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް، އެކުންފުންޏެއް އުފައްދާ މީހުންގެ ނަން ލިޔެ ސޮއި -4
އަސާސީ ގަވާއިދާއި  . ހިންގާ ގަވާއިދެއް އޮންނަން ވާނެއެވެކޮށްފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދަކާއި

އަދި އެ . ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ސޮއި ކުރަންވާނީ، މަދުވެގެން ދެ ހެކިންގެ ޙާޟިރުގައެވެ



 .ހެކިންވެސް އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ
 

އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަން 
 ލޫމާތުހޭ މަޢްޖެ

ލޫމާތުތައް ގަވާއިދުގައި، ތިރީގައި މިވާ މަޢް ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ -5
 .ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .ކުންފުނީގެ ނަން) ހ(
 .ކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްކަން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްކަން) ށ(
 .ހަމަ އެޑްރެސްކުންފުނީގެ އޮފީސް ކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރި) ނ(
 .ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް) ރ(
ނޑަކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް މެންބަރު) ބ(  .އަޅާފައިވާކަންން ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަ
ކުންފުނީގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލާއި އެ ރައުސުމާލު ހަމަކުރުމަށް ) ޅ(

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް  .ކަ
 

 އި ހިމަނަންޖެހޭހިންގާ ގަވާއިދުގަ
 ލޫމާތުމަޢް

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި، މިޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ) ހ (-6
 .އެކުންފުންޏެއް ހިންގާނެގޮތް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ) ށ(
ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ ކަންތައް  .ތައް ކަ

 .އެ ކުންފުންޏަކުން ޢާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ނުވިއްކޭނެކަން) 1(
 އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އެކުންފުނީގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިން) 2(

އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ، އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 
 .ތަކަށްކަންޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުއްދަދޭ ފަރާ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްއުސޫލުން
 . އަށްވުރެ އިތުރު ވެގެން ނުވާނެކަނ50ްއެކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ) 3(

 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
 

ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
  

ން އެދޭ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭ މީހުން، ރަޖިސްޓަރީ ކުރަ) ހ (-7
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު، މިޤާނޫނުގެ ތާވަލުގައި ބުނެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ 

މިގޮތުން، . ފީ އާއި އަހަރީ ފީއާއެކު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ
ންޏެއްގެ އަސާސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ އެ ކުންފު

ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލަކާ ނުވަތަ މި 
 .ޤާނޫނާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ނުވާނަމައެވެ

ގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން މި ޤާނޫނު މިޤާނޫނުގެދަށުން) ށ(
މި ޤާނޫނުގެ ތާވާލުގައި . ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރީ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ފީ އެއަހަރެއްގެ މާޗްމަސް ނިމުމުގެކުރިން ކުންފުންޏަކުން 



ްނ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެކުންފުންޏަކުން ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރި، އަހަރީ ފީ ދައްކަންދެ
އަދި މިގޮތުން ެއ . ހުއްޓުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އަހަރެއްގެ މެއިމަސް ނިމުމުގެކުރިން ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ކުންފުނި 
 .އުވާލުމުގެ މައްސަލަ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ 
 ކުރުން
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ) ނ(
ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަދި 

 ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކުންފުންޏަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިާވ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި
ނޑައަޅައި، އަދި އެ 2000/-ރައުސުމާލު   ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަ

ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އެކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، އެކުންފުނީގެ 
ރާތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އެހެން ފަ

ގަވާއިދުގައިވާ ބަޔާންކޮށް، އަދި  އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެ 
 އަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ހަމަޖައްސައި، އެ 50ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންމުންނަށް ޙިއްޞާ ނުވިއްކޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ކުންފުންޏަކުން އާ
 .ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަމަ އެވެ

ޕަބްލިކް ކުންފުނި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޕަބްލިކްކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، ) ރ(
 ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާ 1،000،000/-ށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަދުވެގެން ކުރުމަ ރަޖިސްޓަރީ

އެކުންފުންޏަކުން ގަތުމަށް އެއްބަސްވެ، މިގޮތުން އެ ޙިއްޞާތަކުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އެ 
 .ކުންފުންޏަކަށް ދައްކައި، އެކަމުގެ ހެކި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ދަކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލުގެ ނިސްބަތުން، މިޤާނޫނުގެ ތާވަލުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ހުއް) ބ(
ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏަކުން ) ހ(ބުނެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ފީ، މިމާއްދާގެ 

ދައްކައި، އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށްފަހު، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ 
 1މިގޮތުން އިތުރުކުރާ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން، މިޤާނޫނުގެ ތާވަލުގެ ، ރައުސުމާލު އިތުރުކޮށްފިނަމަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފީ، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ނިސްބަތުން، އެ ކުންފުންޏަކުން 
 .ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ

 
 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފިކަން
 ބަޔާންކުރާ ސެޓްފިކެޓް

ކުންފުންޏެއް  ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާނ7ް މިޤާނޫނުގެ -8
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފިކަން ބަޔާންކުރާ 

  .ސެޓްފިކެޓެއް އެ ކުންފުންޏަކަށް، ރެޖިސްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ދޫކުރަންވާނެ އެވެ
 

ހިންގާ  އަސާސީ ގަވާއިދާއި
 ގަވާއިދު

ހިންގާ ގަވާއިދު   ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް-9
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން، މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެގަވާއިދު ތަކަށް ބަދަުލ 

 .ގެނައުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ންފުންޏަށް ކިޔާނަމަކީ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ގަބޫލުކުރާ ކު) ހ (-10 ކުންފުނީގެ ނަން



ކުންފުންޏަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ، އެކަށީގެންނުވާ ނަމެއް ކަމަށް . ނަމަކަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ
 .ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެނަމެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށެއް ނުދެވޭނެ އެވެ

ވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ނަމުގެ ފަހަތުގަިއ ކޮންމެ ޕްރައި) ށ(
މިހެން ލިެޔފައި ." ލޓޑ. ޕވޓ"ނުވަތަ އޭގެ ރަމްޒު ކަމުގައި " ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"

 .އޮންނަންވާނެއެވެ
ކޮންމެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ނަމުގެ ފަހަތުގައި ) ނ(

މިހެން ލިޔެފައި " ޕލކ"ނުވަތަ އޭގެ ރަމްޒު ކަމުގައިވާ "  ކޮމްޕެނީޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް"
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

ވެސް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ނުވަތަ ވިޔަފާރި  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން) ރ(
ކުރާ ތަނެއްގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަން، ބޭރަށް ފެންނާނެހެން، ދިވެހިބަހުން ލިޔެަފއި 

 . ވާނެއެވެބަހައްޓަން
ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު މި ) ބ(

 . ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުން ތަކުގައި ލިޔަން ވާނެއެވެ
 

ދަލުކުރުމަށް  ކުންފުނިން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަ-11 ނަން ބަދަލުކުރުން
 .ނިންމި ދާނެއެވެ

 
 ނަން ބަދަލުކުރުމަށް

 އެންގުން
 ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަކީ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްެގ -12

ނަޒަރުގައި، އެވަގުތަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ނަމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަން 
.  އިޚްތިޔާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެން ވެއެވެބަދަލު ކުރުމަށް އެންގުމުގެ

 21މިގޮތުން ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަންގާތާ 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުންޏަކުން، އެކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ

 
 އާނަމެއް ރަޖިސްޓަރީ

 ރުންކު
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ 11 ޤާނޫނުގެ  މި-13

ގޮތުގެމަތީން، ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު، އަލަށް ދޭ ނަން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 
ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގުމުން އެނަމަކީ، އެކަށީގެންވާ ނަމެއް ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 

އްޖެނަމަ، އެނަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް، ރެޖިސްޓްރާރ ފެނި
އެކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރި  ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ . އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ހަދައިދޭންވާނެ އެވެ

 .އެނަމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭ ތާރީޚެވެ
 

 ނަން ބަދަލުވުމުގެ
 ޖާނަތީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ނަން 12 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 11 މިޤާނޫނުގެ -14
ބަދަލު ކުރުމަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ވާޖިބަކަށް ނުވަތަ އެ 
ކުންފުންޏަކުން ކުރާ، ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ، ނުވަތަ 

 .ފައިވާ ދަޢުވާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެކޮށް



 
 ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ

 ނަތީޖާ
މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ވުމުން، އެ ) ހ (-15

ކުންފުންޏަކީ، ކުންފުނީގެ ނަންކަމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންާގ 
ނަމުގައި، މި ޤާނޫނާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ 

އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ 
ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމާިއ 

ގެންވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި، މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ވަކި ލިބިގަތުމާއި، ދެމި
 .ސިއްކައެއް އޮންނަ، މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަހްޞެކެވެ

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީ ވުމުން، އެގަވާއިދު ) ށ(
ދާތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ، އެ ގަވާއިދެއްގައި ސޮއިކުރާ  މެންބަރުން ފަދައިން، ތަކުގައިވާ މާއް

އެކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށާއި، އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންާވ 
 .ކަމެކެވެ

 
ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާފަިއާވ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ) ހ (-16 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދާއި، 
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް 

 . އޮންނަން ވާނެއެވެ
ބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި، އެމީހެއްގެ ނަން ގައި ބުނެފައިވާ މެން) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

 .ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ އެކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރެކެވެ
 

 30 ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން -17 މެންބަރުންގެ ލިސްޓު
ސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ރެޖި

 .ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
 

މެންބަރުން ދަރަންޏަށް 
 ޒިންމާވުން

ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުން، އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ ) ހ (-18
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް، ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ  މިންވަރު ކަ

ގެ ދަރަންޏަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އަދި ހުިރާހ މެންބަރުން އެ ކުންފުންޏެއްފުންޏެއްގެ ކުން
ޝަރްޢީ ބޭނުމަކަށްވެސް ޒިންމާވާނީ، އަދި ޒިންމާވާކަމަށް ބެލޭނީ، އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިާވ 

ފުންޏަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ކުން
 . ނުދީ އޮތްކަމުގައިވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށެވެ

ކުންފުންޏެއް އުވާލާނަމަ، އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ) ށ(
އެކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭނީ، އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިާވ 

ވާނަމަ، ރެއް ކުންފުންޏަށް ނުދީ އޮތް ކަމުގައިޙިއްޞާ މޫނުމަތީ އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަ
 .ވެއެ މިންވަރެއް އެކަންޏެ



 

 އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން
 

 އަސާސީ ގަވާއިދާއި
 ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން

ންމު ޖަލްސާއަކުން އާ މި ޤާނޫނާއި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، -19
 ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަުލ ރާރަކުންޤަޚާއްޞަ ފާސްކުރާ 

 .ގެނެވިދާނެ އެވެ
 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް 
 ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުން

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށްބަދަލު ކުރެވޭނީ، އެބަދަލު ) ހ (-20
ރާރަކުން ފާސްކޮށް، ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް ކުންފުނީގެ ޚާއްޞަ ޤަ

އެކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މިޤާނޫނާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 .ވުމުންނެވެ
ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ) ށ(

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 
 .ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ންޏަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، ެއ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފު) 1(
 . ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާރު

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ އަސީާސ ) 2(
ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް 

 . ނައުމަށް ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާރުގެ
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހުންނަން ) 3(

ޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން، 
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު 

 .އެގަވާއިދުތައް
 .ޙިއްޞާގެ ބަޔާން) 4(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ) ށ(އާއި ) ހ(މާއްދާގެ މި) ނ(
ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ 
ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ 
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށާއި، 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް  އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ 

 .ކަމަށް، މިޤާނޫނުގައިވާ ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާނަމަ އެވެ
 

 ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް 

 ،ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ) ހ (-21



ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީގެ  ބަދަލުކުރުން
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏެއް ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން، އެކަން ފާސްކޮށް، 

 ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނާ ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 .ވުމުންނެވެ
އް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް ޕްރައިވެްޓ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެ) ށ(

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 
 .ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ދަލު ކުރުމަށް އެ ޕަބްލިކް ޕަބްލިކް ކުންފުނި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަ) 1(
 .ކުންފުނިން ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާރު

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ެއ ) 2(
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 .ރުގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފާސްކުރި ޚާއްޞަ ޤަރާ
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހުންނަން ) 3(

ޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން 
ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިާދއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު އެ 

 .ގަވާއިދުތައް
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް ) ށ(އި އާ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ 
ކުރުމަށް، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި 
އުފެއްދުމަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން 
 .ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް، މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ އެވެ

 
ފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު ކުން

 ބަދަލުވުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 21 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 މި ޤާނޫނުގެ -22

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް 
ންޏެއްގެ ޙައްޤަކަށް، ނުވަތަ ވާޖިބަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުމަކުން، އެ ކުންފު

ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ، ނުވަތަ 
 .ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ

 

 ޢާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ވިއްކުން
 

ޙިއްޞާއާއި ޑިބެންޗަރ 
ކަން އާންމުންނަށް ވިއް

ކުންފުންޏެއް ފިޔަވަިއ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ) ހ (-23



ޢާންމުންނަށް ވިއްކައިގެން އްޞާއެއް، ނުވަތަ ޑިބެންޗަރެއް އެހެން އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ޙި ހުށަހެޅުން
 .އެވެނުވާނެ

 ،ޏަކުން ޙިއްޞާކުންފުން،  ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ޢާންމުންނަށް ވިއްކުމަކީ)ށ(
ނުވަތަ ، ގަންނަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ  ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ

 ،ގަތުމަށްފަހު ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ ގަނެވޭގޮތަށް އޮތުމާއެކު، އެކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ޑިބެންޗަރ
ކަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެކުންފުނީގެ ހުއްދަ އެކަމަށް ހޯދުމަކާނުލައި އެކަކުގެ ކިބައިން އަނެކަ

 .ވިއްކާ ވިއްކުމެވެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރވިއްކޭ ގޮތަށް ޙިއްޞާ  ނުވަތަ ޑިބެންޗަރޙިއްޞާ 
އެއްވެސް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ނުވަތަ 

ކުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ޑިބެންޗަރ އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ނުވަތަ ވިއް
ނަމަވެސް، ޙިއްޞާ ބަދަުލކުރާއިރު، އެ ޙިއްޞާދާރަކު ޙިއްޞާއާ ގުޅިގެން . އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންދެން، ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުމަށް 
 . ލިބިގެންވެއެވެއިޢްތިރާޟް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

 
ގެ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުޙިއްޞާގެ 

 ބަޔާން
ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙިއްޞާގެ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި -24

 ބުނެފައިވާ  ބަޔާނުގައި ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެބަޔާނެއް ނެރެގެން އެ ޙިއްޞާގެނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ 
ވިއްކުމަށް  އާންމުންނަށް ޏެއްގެ ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރންފުން ޕަބްލިކް ކުގޮތުގެމަތިން މެނުވީ

 .ނުވާނެއެވެހުށަހަޅައިގެން 
 

ވިއްކާ ޙިއްޞާގެ ޢާންމުންނަށް 
ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ އަދަދު 

ނޑައެޅުން  ކަ

އްގެ ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރ އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ބްލިކް ކުންފުންޏެ ޕަ-25
ވިއްކުމަށް  އާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރންޏެއްގެ މެންބަރުން އެ ކުންފުހުށަހެޅޭނީ، 

ނޑައެޅިއިރު، އެކުންފުނީގެ މެންބަރުން    ނުވަތަ ޑިބެންޗަރުގެ ޙިއްޞާގެ ކުންފުނީގެއެވަގުތަކުކަ
 .އަގުގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކަށެވެ

 
 ބަޔާންގެ ޞާޙިއް

 އޮންނަންވީ ގޮތް
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން އޮންނަންވާނީ، 24 މިޤާނޫނުގެ -26
ދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ވަނަ މާއްދާއ27ާމިޤާނޫނުގެ 

 .ގޮތަށެވެ
 

 ގެ ބަޔާނުގައިޞާޙިއް
 ލޫމާތުހުންނަންވީ މަޢް

ގެ ބަޔާނުގައި ތިރީގައިމިވާ ނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙިއްޞާ ވ24ަ މިޤާނޫނުގެ -27
 .ލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެމަޢް

ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި ކުންފުނިން އުފުލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޒިންމާތަކުގެ ) ހ(
 .ތަފްޞީލް
 .ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާ ބެހޭ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލް) ށ(
ޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ ކުންފުނީގައި އިންވެސް) ނ(

ކަމަށް ޢާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެބަޔާނުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ޢާންމުކޮށް 



 .ބަލާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު
ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާޢިދުގައި ) ރ(

 .ނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުބު
 

  ބަޔާނުގައިޞާޙިއް
 ލޫމާތު ހިމެނުން ދޮގުމަޢް

އި ގަޞްދުގައި އެއްވެސް ދޮގު ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގަ) ހ (-28
އަދި . ލޫމާތެއް ހިމަނައިފިނަމަ، އެ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މީހުން ކުށްވެރިވާނެ އެވެމަޢް

 100،000/- މީހުންކުރެ މީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކު އެ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި
 .ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ

ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މީހުން ކަމުގައި ބަލާނީ، ޙިއްޞާގެ ) ށ(
ފް ކޮމްޕެނީޒަށް ބަޔާން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުަމށް އެދި އެ ކުންފުންޏަކުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮ

 .ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނެވެ
 

 ޙިއްޞާ
 

 ކުންފުންޏަކުން އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާނަމަ، އެ ޙިއްޞާތަްއ -29 ޙިއްޞާ އެކަށައެޅުން
ހަކަށް ވިއްކަން އެކަށައަޅާ ޙިއްޞާގެ ވިއްކަން އެކަށައަޅާ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ކޮންމެ މީ

 30އަދަދާއި، ޙިއްޞާގެ ބާވަތާއި އަގު އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް، ކުންފުނިން ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާތާ 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
ޞާއިން އުފައްދާ ރައުސުމާލު ޙިއްޞާތަކުގެ މައްޗަށް ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއް) ހ (-30 ޙިއްސާގެ އަގު

މިގޮތުން ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއިން . ބަހަންވާނީ ހުރިހާ ޙިއްޞާއެއްގެ އަގު އެއްވަރުވާ ގޮތަށެވެ
އުފައްދާ ރައުސުމާލު ޙިއްާޞ ތަކަކަށް ބަހާއިރު، ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން އަލުން ޙިއްޞާ 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަފާތު ޙައްޤުތަކެއް އެކަށައަޅާއިރު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އެކުލެވިފައިވާ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ޙިއްޞާ ތަކަކަށް، އެކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު 

 .ބަހާލެވިދާނެ އެވެ
ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއިން އުފައްދާ ރައުސުމާލު ތަފާތު ޙައްޤުތަކެއް އެކުލެވޭ ) ށ(

ނަމަ، ނުވަތަ ތަފާތު ޙައްޤުތަކެއް އެކުލެވޭ ޙިއްޞާތަކެއް ކުންފުންޏަކުން ޙިއްޞާތަކަކަށް ބަހާ
އެކަށައަޅާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތަފާތު 
ބާވަތްތަކުގެ ޙިއްސާތަކާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި، އެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައި ގަނެވޭނެ ގޮތްތައް އެ 

ނޑައަޅައި ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ  .ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަ
 

 ގެ މޫނުމަތީޞާޙިއް
އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި 

 ކުންފުނިން ޙިއްޞާ ނުވިއްކުން

 ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް އެ ޙިއްޞާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ދަށްއަގެއްގައި -31
 . ނުވާނެއެވެއެކުންފުންޏަކުން ވިއްކައިގެން



 
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 

 ބައިވެރިވާ ޙިއްޞާ
 ދެމީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވާ ޙިއްސާ ކުންފުނީގައި ހުރުމަކީ -32

ނަމަވެސް، ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި އެފަދަ ޙިއްސާއެއްގައި ބައިވެރިާވ . ހުއްދަ ކަމެކެވެ
 .ކަމަށެވެއެންމެން ބެލޭނީ އެކަކު 

 
 ނުވަތަ ޙިއްޞާކުންފުނީގެ 
 ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ޑިބެންޗަރ
 ދިނުން

އެއްވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،  -33
ނުވަތަ  ޙިއްޞާ ، ގަތުމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ޑިބެންޗަރކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ

 .އި ބައިވެރި ވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީއެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެގަތުމުގަޑިބެންޗަރ 
 

ންމެ މެންބަރަކަށް ޙިއްާޞެގ ކޮކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ) ހ (-34 ގެ ސެޓްފިކެޓްޞާޙިއް
ނޑައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާ އެ. ސެޓްފިކެޓެއް ދޭންވާނެއެވެ  ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓަކީ އޭގައި ކަ

 .  މެންބަރަކަށް މިލްކު ވެގެންވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުމެކެވެ
ގެ ބާވަތާއި އަގު ބަޔާންކުރަން ޞާ ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓެއްގައި ޙިއްކޮންމެ) ށ(
 .ވާނެއެވެ

 
އެހެން ފައިސާއަށްނޫން 

ނުވަތަ ޙިއްޞާ މުޤާބިލަކަށް 
 ކަނޑައެޅުންޑިބެންޗަރ 

ފައިސާއަށް  ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި -35
ނޑައެޅުމަކީ، ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ . ނޫން ގޮތަކަށްވެސް ޙިއްޞާ ކަ

ނޑައަޅާއިރުވެސް، ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ށް މިގޮތަ،ނަމަވެސް  ޙިއްޞާ ކަ
 .ނެއެވެ ޙިއްޞާ ދީގެނެއް ނުވާފަރާތަކަށްމުޤާބިލަކަށް އެއްވެސް 

 
ޙިއްޞާއަކީ އެކެއްގެ ކިބައިން 
އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ އަދި 

 އުފުލޭ މުދަލެއް

ޕްރައިވެޓް .  ކުންފުނީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާއަކީ އުފުލޭ މުދަލެކެވެ-36
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ހިންގާ ގަވާއިދުގައިބުނާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

. އްދައާއެކު އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެ އެވެހު
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަމަ ޙިއްޞާ ބަދަލު ކުރެވޭނީ މިޤާނޫނާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 .ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުމާއި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް އެކަކު ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، ޙިއްޞާ  ކުން-37
މިގޮތަށް ޙިއްޞާ ބަދަލުކޮށްިފ . ބަދަލު ކޮށްފިކަން ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވާނެއެވެ

 ކުންފުންޏަށް އްކަމުގައި ބެލޭނީ، ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ އެކަށޭނަ ލިޔުމެ
 .ލިބުމުންނެވެ

 
 ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެމަރުވި މެންބަރުގެ ޙިއްޞާގެ -38 ޙިއްޞާ ވާރުތަވުން

ޙައްޤުވެރިޔާ ނުވަތަ ޙައްޤުވެރިން ކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެ 
ޏެއްގެ ހިންގާ މަރުވި މެންބަރުގެ ޙިއްޞާގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ ވެރިންގެ ގޮތުގައި، އެ ކުންފުން



 .ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ
 

ެގ  ކުންފުނީގެ މެންބަރަކު އެ ކުންފުންޏަކުން ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާ-39 ގެ އަގު އަދާ ނުކުރުންޞާޙިއް
ޙިއްޞާގެ އަގު އެ މުން އެ ވުމަށް އެ މެންބަރަކަށް އެންގެވުއަގު އެކުންފުންޏަކަށް ދެއްކެ

ކުންފުންޏަކަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 
 .މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާ، އެ ކުންފުންޏަކަށް ނެގިދާނެއެވެ

 
 ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު އިތުރުކުރެވޭނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު -40 ރައުސުމާލު އިތުރުކުރުން

 .ފިނަމައެވެއުސުމާލު އިތުރުކުރަން ނިންމައިޖަލްސާއަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރަ
 

ކުންފުންޏެއްގައި ބޭނުން ވަރަށްވުރެ ރައުސުމާލު އިތުރަށް ހުރެއްޖެނަމަ ) ހ (-41 ރައުސުމާލު މަދުކުރުން
މްޕެނީޒްގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭ ގޮތެއްގެމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮ

ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން، ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން، 
 .އެކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު މަދުކުރެވިދާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯުދމަށްއެދި ކުންފުންޏަކުން ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(
 ކުންފުންޏަކުން މަދުކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ

ރައުސުމާލުގެ ބާވަތާއި، މަދުކުރަން ބޭނުންވާ ރައުސުމާލުގެ  އަދަދު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 
 .ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާުލ ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(
އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުން، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓްރާރ 

 .އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ
ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުަމށް އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ) ރ(

އްދަ ދެވޭނީ، އެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު މަދު ކުރުމުގެ ހު
ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މެންބަރަކު 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު މަދުކުރުމަށް 

އިޢުލާނުކުރާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(އިޢްތިރާޟުކުރާކަން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިމާއްދާގެ 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާފަިއ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ނުވާނަމަ އެވެ
ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ) ބ(

 ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާކުރަންޖެހޭ
ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ނ(މަދުކުރުމަށް އިޢްތިރާޟު ކުރާކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިމާއްދާގެ 
ޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސ1ްއިޢްލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބަކީ ރެޖިސްޓްރާރ އޮްފ 



ކޮމްޕެނީޒްގެ ނަޒަރުގައި މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ކުންފުންޏަކުން މަދުކުރަން 
ރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައުސުމާލާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އަދަދެއް، ރެޖިސްޓް

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް  ނޑައަޅާ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ ކަ
ބަހައްޓަން އަންގައި، ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް އަންގައި މި ބުނެވުނު ފައިސާ 

ނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާ ކޮށްފި ކަމުގެ ނުވަތަ ފައާިސ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ
ދައްކައިފިކަމުގެ ހެކި، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ 
ރައުސުމާލު މަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަކަށް 

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ) ރ(މިމާއްދާގެ 
 

 ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް އޮންނަން ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްކައެއް) ހ (-42 ސިއްކަ
 .ވާނެއެވެ

ލިޔުމުން އޮތުން ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްާވ ) ށ(
 .ނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ

 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް 7މި ޤާނޫނުގެ ) ހ (-43 ށުންކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ފެ

ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއެކު އެ ކުންފުންޏެއްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ރު އެ ކަންތައްތައް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރަން ފެށުމުގެ އިޚްތިޔާ

 .ކުންފުންޏަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ، ) ށ(

މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏެއް 
 ޙިއްޞާގެ ބަޔާން ނެރެ، އެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވ24ާރަޖިސްޓަރީ ކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ޢާންމުން އެންމެ މަދުވެގެން ޙިއްޞާ ގަންނަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ 
މިންވަރަށް ޢާންމުން ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދި، އަދި އެ ކުންފުންޏަކުން އެމިންވަރަށް އެ 

ޏަށް ލިބި، އަދި އެވަގުތު ށްވާ ފައިސާ ކުންފުންއަފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ އެކަށައަޅައި، އެ ޙިއްޞާ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްެގ 
ޙިއްޞާއަށްވާ ފައިސާ ދައްކައި، އެފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި، ރެޖިސްޓްރާރ އްޮފ 

ދަ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅައި އެކުންފުންޏަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއް
 . ކޮމްޕެނީޒް ދިނުމުންނެވެ

 

 ކުންފުނި ހިންގުން
 

 . ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްވެސް ހިންގަންވާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުންނެވެ-44 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
 



 2ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން ) ހ (-45 ޑިރެކްޓަރުން
 5ންބަރުން، އަދި ކޮންމެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން މެ

 .މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ
ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ) ށ(

 .މަށް ވާންވާނެއެވެމެންބަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެ، ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހަކު ކަ
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ، މީލާދީ ގޮތުން ) ނ(
 . އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށެވ18ެއުމުރުން 
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ އެ ކުންފުނީގެ ޙިއްާޞ ) ރ(

ނެފައިވާ ފަރާތަކީ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުްނ ގަނެފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާ ގަ
 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރާ މީހަކަށެވެ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކު ގެ ޏެއްގައިވެސް ކުންފުނީކުންފުންކޮންމެ ) ބ(
ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަ މީހާއަކީ ކުންފުނީގެ . ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ތެރެއިން މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޑިރެ
 14ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެބަދަލެއް އަންނަތާ ) ޅ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ އަދި . މީހަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ޑިރެކްޓަރުކަމާއި އަލަށް ހަވާލުވިމީހާ އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ރެޖިސްޓަރާރ އޮްފ 
 .ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވަނަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ) ކ(
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް، އެ ކުންފުނީގެ 60

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރާ މީހަކާއި، އެމީހަކު އެކަން ގަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް 
 .ރެޖިސްޓަރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބޭ ކުންފުނީގެ ޑިރެކް) އ(
މެންބަރުންގެ ނަމާއި، ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ 

 .ގަވާއިދުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ
 

އެއް ހުންނަންވާނެ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ) ހ (-46 ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ
ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރާ މީހަކީ، އެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުެގ . އެވެ

ލަޔާޤަތާއި ޤާިބލިއްޔަތު ލިބިަފއިވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަކީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީކަން ކުރާނެ ،ޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރުކުންފުނި ރަ) ށ(
އަދި ނަްނ . މީހެއްގެ ނަން، ލިޔުމަކުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

ހުށަހެޅޭމީހާ އެކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމުގެ ސިޓީއެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ފޮނުވަން 
 .ވާނެއެވެ



 ތަކަކީ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ މަސްއޫލިއްޔަތު) ނ(
ނޑައަޅާ ކަންތައް ތަކެވެ  .ގަވާއިދުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތްކަމަށް ކަ

 
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލޯނާއި 

 ގަރަންޓީ ދޫނުކުރުން
މެންބަރަކަށް، ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ) ހ (-47

ތް ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލޯނެއް ދޫކޮށްގެން ބަރެއްގެ ޙިއްޞާ އޮނުވަތަ އެ މެން
އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކުން ނަގާ ލޯނަކަށް . ނުވާނެއެވެ

 .އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަރަންޓީއެއްވެސް އެކުންފުންޏަކުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ
އްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކްގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ހު) ށ(

 .އިން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ) ހ(ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތައް މިމާއްދާގެ 
 

ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާއި 
 ވަކިކުރުން

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް، އިންތިޚާބުކޮށް، -48
 . ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެވަކިކުރާނީ، ކުންފުނީގެ

 
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއް، ކުންފުންޏަށް ޚިޔާނާތްތެރި ) ހ( -49 ން ވަކިކުރުންޑިރެކްޓަރު

ލެްއ އެފަދަ ޢަމަވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ 
އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅޭނަމަ، ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގަިއ ކުރަން އުޅެފިނަމަ ނުވަތަ 

ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އެ މެންބަރަކު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
 14 މިގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް، އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ .ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 .ވަސް ދޭންވާނެއެވެދު
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން ނުވާހާ ) ށ( ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަ

 ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިނދަކު، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން
 .ޑިރެކްޓަރަކު ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 
ވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާ،  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން-50 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް

 .ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ދެފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ
 

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، -51 ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން
ވިއްޖެ ޙާލެއްގައި ރިޔާސަުތ އޭނާއަށް ޙާޟިރު ނުވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއެވެ

ބަލަހައްޓާނީ، އެ ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން އެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ 
 .މީހެކެވެ

 
 ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭނީ، މަދުވެގެން ކުންފުނީގެ -52 ޤާނުނީ އަދަދު

. ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދު، މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 



ނޑައަޅައި، އެއަދަދަށް  އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކޮށް، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެއަދަދު ކަ
 .ދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެޢަމަލު ކުރުމަކަށް މިމާއް

 
 ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮންމެ -53 ޔައުމިއްޔާ

ގެ ތު ބެލެހެއްޓި މީހާއާއި ކުންފުނީޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަ
 .ސެކްރެޓަރީ އެ ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ

 
 ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު -54 ޢާންމު ޖަލްސާއަހަރީ 

މިގޮތުން ބާއްވާ ދެޖަލްސާގެ . ޖަލްސާއެއް، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ
 . މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެގެން ނުވާނެއެވ15ެދޭތެރޭގައި 

 
ރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އަހަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
 . އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ-55
އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާިއ ) ހ(

 .އި ފާސްކުރުންގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަ
ރުން ޢައްޔަން ކުރަންވެފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަ) ށ(

 .އިންތިޚާބު ކުރަންވެފައި ވާނަމަ، އެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، އިންތިޚާބު ކުރުން
ނޑައެޅުންމެންބަރުންނަށް ބަހަންވާ ފައިދާ) ނ(  . ކަ

 
ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު 

 ޖަލްސާ
އްޖެކަމަށް ކުންފުންޏެއްގެ ޚާއްސަގޮތުންކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވެ) ހ (-56

 .  ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެޑިރެކްޓަރުންގެބޯޑަށް
 އަށްވުރެ މަދުނޫން 10%ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއިން އުފެދިފައިވާ ރައުސުމާލުގެ ) ށ(

ބަރުން އެދިއްޖެ ހިނދެއގައި، ޚާއްޞަގޮތުންކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް، އަދަދެއް ތަމްސީލުކުރާ މެން
 . ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ބާއްވަންވާނެއެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ ޖަލްސާބާއްވަން އެދެން ވާނީ، އެ ޖަލްސާއެްއ ) ށ(މިމާއްދާގެ ) ނ(
އަދި އެލިޔުމުގައި، ޖަލްާސ . ނެވެބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން

 .ޞަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ އެވެބޭއްވުމުގެ މަޤް
 

އެ ޖަލްސާެއްއ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް،) ހ (-57އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
މެ މެންބަރަކަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެ  ދުވަސް ކުރިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮނ14ްބާއްވާ ދުވަހުގެ 

އަދި މި ނޯޓިސްގައި، އެޖަލްސާއެއްގެ މަޤްޞަދާއި، އެޖެންޑާއާއި، އަދި އެޖަލްސާއެއް . އެވެ
މިބުނެވުނު ނޯޓިސްއާއެކު ކުންފުނީގެ . ބާއްވާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި، ގަޑި ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ
ކާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް، ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތަ

 . މެންބަރަކަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ
 ދުވަސްކުރިން 14ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ ) ށ(



މިގޮތުންކުރާ އިޢުލާނުގައި އެ . އެ ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ އެވެ
މިބުނި އިޢުލާނާއެކު . ވާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި ބަޔާން ކުރަންވާނެ އެވެޖަލްސާއެއް ބާއް

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ޝާއިޢު 
 . ކުރަންވާނެ އެވެ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް، އެ ) ނ(
 ދުވަސް ކުރިން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 14ލްސާއެއް ބާއްވާ ދުވަހުގެ ޖަ

އަދި މިނޯޓިސްގައި، އެ ޖަލްސާއެއްގެ މަޤްޞަދާއި، އެޖެންޑާއާއި އަދި އެ . ފޮނުވަންވާނެ އެވެ
 . ވެޚާއި ގަޑި ބަޔާން ކުރަންވާނެ އެޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނާއި، ތާރީ

ފުންޏެއްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ޕަބްލިކް ކުން) ރ(
.  ދުވަސް ކުރިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ އެވ14ެއެޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ދުވަހުގެ 

މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި ބަޔާންކުރަންވާނެ 
 . އެވެ
 

ވުމަށް ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއް
 ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދު

 ނުވަތަ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކުންފުންޏެއްގެޕްރައިވެޓް  -58
 ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފެންޏެއްގެ ޢާންމު ،އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެގެން ނުވާހާ ހިނދަކު

ޙިއްޞާދާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު،  ޖަލްސާއެއްގެ ާޤނޫނީ އަދަދު ހަމަވެއްޖެކަމަށްވާނީ، އެކުންފުނީގެ
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ އަދަދު . ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ

ހަމަވެއްޖެކަމަށް ވާނީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ މަދުވެގެން ވިހި 
 .ވުމުންނެވެއިންސައްތަ ތަމްސީލުކުރާ ފަސް ޙިއްޞާދާރުން ޙާޟިރު

 
ޢާންމު ޖަލްސާއަށް 
 ޙާޟިރުވުމުގެ ޙައްޤު

 ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރު ވުމުގެ ޙައްޤު އެ ކުންފުންޏެއްގެ -59
ބަދަލުގައި . ކޮންމެ މެންބަރަކަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

މިއިން ކޮންމެ . އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ލިޔުމަކުންނެވެ، ފޮނުވާމީހުން ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ
 .މީހަކަށްވެސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކައި، ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވެއެވެ

 
ޢާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން
 ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަންވާނީ ކުންފުނީގެ -60

އޭނާއަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ރިޔާސަތު . ކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއެވެޑިރެ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން އެ ބަލަހައްޓާނީ، އެޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވި 

 .މީހެކެވެ
 

ސާތަކުގެ ޔައުމިއްާޔ  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން އެކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ ޢާންމު ޖަލް-61 ޔައުމިއްޔާ
 .ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

 
. ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ވެސް، ވޯޓުދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ) ހ (-62 ވޯޓު ދިނުން



މިއާ ޚިލާފަށް، މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނީ، 
ރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން އެގޮތަްށ  އަށްވ10ު%ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ 
 .އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ

. ވޯޓެވ1ެއަތްއުފުލައިގެން ވޯޓުދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ) ށ(
މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދޭއިރު، ޙާޟިރުވި ކޮންމެ ) ނ(

 . ގަނެފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެމެންބަރަކަށްވެސް އޭނާ
މެންބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓު ދީގެން، ކަމެއް ) ރ(

 .ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމި ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ އެވެ
ތަކަކާއި ކުންފުނީގެ ފައިދާ ބެހުމުގައާއި ކުންފުނި އުވާލާ ހިނދުގައި، ވަކި ޙައްޤު) ބ(

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 30އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް، މިޤާނޫނުގެ 
އެކަށައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާ ގަންނަ ކުންފުނީގެ މެންބަރުން، ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި 

ދޭ ޙާލަތުތަކާއި ވޯޓުދޭގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ ވޯޓު
 .  ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް، އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

  

 ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އޮޑިޓްކުރުން
 

 ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
 ލިއްޔަތުމަސްއޫ

ލޫމާތުތައް  ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢްކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް) ހ (-63
 .ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެ

ކުންފުންޏަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ  )1(
 .ތަފްޞީލު

 ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ތަފްޞީުލ، ކުންފުނީގެ މުދަލާއި )2(
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފަިއ ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ނުވާނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏަކުން 
މަތިން ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޢަމުަލ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހި، ފިޔަވަޅު ނާޅާުހރި ކޮންމެ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެ 
 .އެވެ

- ރުފިޔާއާއި 10،000/-ގެދަށުން ކުށްވެރިވާ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ) ށ(މި މާއްދާގެ ) ނ(
 އަހަރާ ދެމެދުގެ 2 މަހާއި 6ކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުވަތަ  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދ500،000ަ/

 .މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން، ނުވަތަ އަރުވާލުން، ނުވަތަ ޖަލަށްލުމެވެ
 

ހިސާބުތައް އެކުލެވޭލިޔުންތައް 
 ހުންނަންވީ ތަނާއި މުއްދަތު

ންޏެއްގެ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް އެ ކުންފު) ހ (-64
ޑިރެކްޓަރުން އެދިއްޖެނަމަ ފެންނާނެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ 

 .ބަހައްޓަންވާނެ އެވެގޮތަކަށް 



ކޮންމެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ) ށ(
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3ން ލިޔުންތައް، އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެ

 .ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ
ކޮންމެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލެޭވ ) ނ(

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 6ލިޔުންތައް، އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 .ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ

 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 66 ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް، މި ޤާނޫނުގެ -65 ންކުރު ފާސް ހިސާބުތައް

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެ ހިސާބުތައް ފާސްކޮށް، އެ ހިސާބުތަކުގައި 

 . މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެ އެވެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
 

ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ) ހ (-66 އަހަރީ ރިޕޯޓް އަހަރީ ހިސާބާއި
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، 

ރީ ހިސާބުތަކާއި، އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އަހަ
ކުރުވައި މި ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް، ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ 

 .އެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ތައްޔާރުކުރާ އަހަރީ ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

 .ރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެރިޕޯޓުގައި ތި
ހެނިހެން ގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި އެވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ )1(

 .ކަންތައްތައް ހިނގި ގޮތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ފައިދާވިނަމަ އެވީ ފައިދާއެއްގެ ތެރެއިން  )2(

ހެއްޓުމަށް އި، ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ބެމަށާހިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހު
 .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ މިންވަރު

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ  )3(
 . ނަމާއި، ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނިން ކުރިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު )4(  މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ  މައިގަ
  .މަޢުލޫމާތު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބާިއ ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(
ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ 
ތައްޔާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހި، ފިޔަވަޅު ނާޅާުހރި ކޮންމެ މީހަކު 

- ރުފިޔާއާއި 5،000/-މިބުނެވުނު ގޮތުން ކުށްވެރިވާ  މީހެއްގެ އަދަބަކީ . ކުށްވެރި ވާނެއެވެ
 . ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވ100،000ެ/



 
ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނަންވީ 

 ލޫމާތުމަޢް
 ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލާއި، -67

 އެކަށައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާތަކުން އުފެދިފައިވާ ރައުސުމާލާއި ޙިއްޞާގެ އަގުން ލިބިފައިާވ
ރައުސުމާލާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެ މުދަލާއި ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު 

 މުދަލުގެ އަގު ކުރިގޮތުގެ ގޮތެއްގައި އެނގެންވާނެ ކަންތައްތަކާއި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުއުފުލޭ
 ހިމަނަންވާނެ ގައި ބުނެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 66ޞީލު، މިާޤނޫނުގެ ތަފް
 .އެވެ
 

ހިސާބުތަކާއި އެހެނިހެން 
ރިޕޯޓްތައް އަހަރީ ޢާންމު 

 ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 66ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް މިޤާނޫނުގެ ) ހ (-68
އަހަރީ ހިސާބު ތަކާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، އެކުންފުންޏެއްގެ 

ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ޑި
އެހިސާބު ތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ
އި ޑިރެކްޓަރުންގެ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާ) ށ(

އަހަރީ ރިޕޯޓް އެ  ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާއިރު، 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 71މިބުނެވުނު ހިސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މިޤާނޫނުގެ 

 .  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެއޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓްވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް
 

ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް 
 ރެޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހެޅުން

 66ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން، މިޤާނޫނުގެ ) ހ (-69
 ވަނަ 71އްދާގައި ބުނެފައިވާ ހިސާބުތަކާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި، މިޤާނޫނުގެ ނަ މާވަ

 15ވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާތާ މާއްދާގައި ބުނެފައި
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

  އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
 ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ،ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްންކުންފުނީގެ ހިސާބު ތަކާއި، ޑިރެކްޓަރު

ގެ ރިވުމުމިގޮތުން ކުށްވެ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކުށްވެރިވާނެއެވެހުށަނާޅައިފިނަމަ، ކުންފުނީގެ 
-ކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްނަމަ އެކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެކުންފުންޏަ، އަދަބަކީ

މަނާ ކުރުން، އެ ކުންފުންޏަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަަމ  ރުފިޔާއިން ޖޫރ10،000ި/
 .ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ ރުފިޔާއިން 30،000/-އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވަނީ، މި ޤާނޫނާ ) ނ(
 ފުރިަހމަ ވެފައިނުވާކަމަށް، ނުވަތަ އެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫންކަމަށް، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ނުވަތަ ކުށެއް ވާކަމަށް، ގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢްލޫމާތެއްލިޔުމެއް
ނުވަތަ ކިޔަން ނޭނގޭނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ޤަބޫލުނުކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓަރާރ އޮްފ 

ލިޔުމެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައިވެސް އެ ލިޔުމެއް އަދި އެފަދަ . ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ބަދަލުކުރުމަށް، ނުވަތަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އްޮފ 



 .ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އެ ހުށަހެިޅ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ރ(

ތުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، އިތުރު އެހެން ލިޔުމަކާ ބެހޭގޮ
 .ލިޔުމެއް ހުށަހެުޅމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގިދާނެއެވެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ) ބ(
ތުގައި ކުރާކަމަކާމެުދ  މުވައްޒަފަކު ހެޔޮނިޔަކަތްކުރާރެޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އޭނާގެ ދަށުން މަސައް

ކުރި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކަށް ނަމަވެސް . އެއްވެސް ދަޢްވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ
ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރިކަމެއް ނޫންކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ މިމާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމެއް 

 .ނުލިބޭނެއެވެ
 

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އޮޑިޓަރުކަން ކުރާނެ ފަރާތެއް ) ހ (-70 ކުރުންއޮޑިޓަރު ޢައްޔަން
ކޮންމެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުންނާއި އެ . ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ޢައްޔަން ކުރަންވާނެ އެވެ
 ރުފިޔާ އަށްވުރެބޮޑު ކޮންމެ 1،000،000/-ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލު 

ރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރަކީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގަބޫލުކުރާ ޕް
 .ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓަކަށް ނުވަތަ ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ އެވެ

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރު ނުވަތަ އޮޑިޓަރުން ) ށ(
 .ކޮށް، ވަކިކުރާނީ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައެވެޢައްޔަން

ނޑައަޅަން ވާނީ އެ ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުގެ އުޖޫރަ ކަ
 .ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއިންނެވެ

 
ތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ  ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގ66ޮމިޤާނޫނުގެ ) ހ (-71 އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް

ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 
ތައްޔާރުކުރާ ހިސާބުތަކާއެކު އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮިޑޓް 

 . އެވެރިޕޯޓް، ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ތައްޔާރު ކުރަންވާނެ
ގައި ބުނެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

 .މަޢުލޫމާތު ހިމަންވާނެއެވެ
އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ  )1(

ން  އޮޑިޓަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބުނުކަ،ލޫމާތާއި، ތަފްޞީލުޢްއެންމެހައި މަ
 .ނުވަތަ ނޫންކަން

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް 66މިޤާނޫނުގެ  )2(
އެކުލަވައިލާފައި ވަނީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް 
ދައްކައިދޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ 

ވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުންފުނީގެ  އެންމެހައި ހިސާބުތަކުގައިފޮތްތަކުގައި އެކުލެވޭ
 .މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކޮށްފައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން



 
ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް 
ބޭއްވުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 

ކޮމްޕެނީޒް އަމުރު ކުރުމުގެ ބާރު 

 ޖަލްސާއެއް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކުންފުނީގެ ޢާންމު) ހ (-72
ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޢާންުމ 
ޖަލްސާގެ ކަންތައްތައް އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން 

ނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއްޖެ
ބާއްވައި ދިނުން އެދި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެ ކުންފުނީގެ 

މިގޮތުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެްއ . ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ
 އަންގާ އެންގުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން އިޖާބަ ބޭއްވުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

ނުދީފިނަމަ، ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ ބާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 
އަދި މިގޮތުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، . ލިބިގެން ވެއެވެ

ރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ޢައްޔަން ކުރާ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ނުވަތަ ރެޖިސްޓް
 .ފަރާތަކުންނެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(
ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ 

 .  އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެއެންމެ މީހަކު ޙާޟިރުވިޔަސް، އެ ޖަލްސާ
 

މެންބަރުން ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް 
 އެދުން

ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ) ހ (-73
ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ، ކުންފުނީެގ 

ތަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔެއްގެ ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ނުވަ
ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށްކަމުގައި ވަނީނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި އެ 

 . ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ
ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުން ހުށަހެިޅ ) ހ (މިމާއްދާގެ) ށ(

ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަމަކީ، ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަކަށް 
ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ 

 .ދަ އަމުރެއް ނުވަތަ އަމުރުތަކެއް ނެރުމުގެ ބާރު، ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެފަ
މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތަކަށް ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭކަމަށް ހުށަހަޅާ  )1(

ނޑައަޅާފައިާވ  ކަމަކާ ގުޅޭ، ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ވަކިގޮތަކަށް ހިންގުމަށް ކަ
 .އަމުރެއް

ބަރުން އެފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭކަމަށް މެންބަރަކު ނުވަތަ މެން )2(
 .ހުށަހެޅި ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުވުމުގެ ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ  )3(
 .އަމުރެއް

  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް 15 މި ޤާނޫނުގެ -74ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ 



ޝަޚްޝިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި 
 ކުރުންބޭނުން 

ރަޖިސްޓަރީ ވުމުން އެ ކުންފުންޏަކީ މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން 
 އަމިއްލަ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށްވީ ނަމަވެސް، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ

ނޑެއްގެ ގޮތުގައި އެޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިަޔ  ޙާލަތްތަކުގައި ނިވާފަތްގަ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކުރި ކަންތައްތަކަށް އެ ޑިރެކްޓަރުން 

 . އަމިއްލައަށް ޒިންމާ އުފުލުމަށް އަމުރު ކުރުމުގެ ބާރު، ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
ންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޝަޚްޞިއްޔަތު، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކު) ހ(

 .ބޭނުންކޮށްފިނަމަ
ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމަށްޓަކައި ) ށ(

 .ބޭނުންކޮށްފިނަމަ
ފައިވާ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޝަޚްޞިއްަޔތު، ކުންފުންޏަށް ދަރަނި ދޫކޮށް) ނ(

ފަރާތްތަކަށާއި، ކުންފުންޏާއެކު ވިޔަފާރިކުރި ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ 
 . ނިޔަތުގައި ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ

ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ޤާނޫނުގައި ) ނ(، )ށ(، )ހ(މިމާއްދާގެ ) ރ(
 . ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައި

 

 ކުންފުންޏެއް އުވާލުން
 

ފުންޏެއް އުވާލެވޭނީ، ން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ކުންމި ޤާނޫނުގެދަށު) ހ. (75 ކުންފުންޏެއް އުވާލެވޭގޮތް 
 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިންގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ

ނޑައެޅުން )1(  .ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ކަ
 .ށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުންކުންފުންޏެއް އުވާލުމަ )2(
ނޑައެޅުން )3(  .ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ

ނޑައެޅޭނީ އެ ) 1 ()ށ( ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް  ކުންފުންޏަކީ، އެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ކަ

 އަހަރުވާއިރު 1ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މުޢާމަލާތެއް، އެ 
ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް   އަހަރު 2ކަ
 .ވެއްޖެނަމައެވެ

 އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް) 3(ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) 2(
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް  އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް 
އިޢުލާނުކޮށް، އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް 

ނީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ ކުންފު



ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް  އޮތްކަމަށް، އެ އިޢުލާނުގައި ކަ
ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށް، 

 .ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެ ކުންފުނި އުވާލެވިދާނެއެވެ
 ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ 3ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) 3(

ނޑައަޅައި، އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އިޢުލާނު ހުށަހަޅާ ދަޢުވާެއއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ރެޖިސްޓްރާ
ކުރުމުން، އެ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތްކަމަށް އެއްވެސް 
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް 
ފަރާތަކުން ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މައްސަަލ 

 .އެވެކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ
 

 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް
ނޑައެޅުން  އެކުންފުންޏަކުން ކަ

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ) 1(ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 75މި ޤާނޫނުގެ ) ހ (-76
ނޑައެޅޭނީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ކަ

 ފާސްކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެ ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް
ތާއީދުކޮށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއަްޞ 

 .ޤަރާރަކުންނެވެ
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެ ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސް ކުރުމާއެކު، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުެގ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަ
މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ޖަލްސާއެއްގައި ޢައްޔަންކޮށް، މިގޮތުން އެ 
ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ެއ 

ނޑައަޅައި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ބެލެންްސ ކުންފުންޏަކުން ދޭނެ  އުޖޫރައެއް އެ ޖަލްސާއެއްގައި ކަ
ޝީޓާއި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުދަލާއި، ދަރަނިތަކާއި އެނޫންވެސް ޒިންމާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، 
ކުންފުނިން ދަރަނި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި، އެ ކުންފުންޏަކުން އެ 

 ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ރަުހނު ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަކާބެހޭ ދަރަންޏަކާ
މަޢުލޫމާތު، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ 

 .ބަޔަކަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ދޭންވާނެ އެވެ
ސައްކަތް ކުރުމަށް ންޏެއް އުވާލުމުގެ މަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފު) ށ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ހަވާލުވާ މީހަކު، ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ 7ހަވާލުވެއްޖެކަން އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގައި، އަދި 
ކުރުމަށްފަހު، މިޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 .އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެ އެވެ
ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް އުވާ) ށ(މިމާއްދާގެ ) ރ(



ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ބަޔަކު އެކަމަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 
މަރުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު އެކަމުން އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ، އެ 

އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، 
 .މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އަލުން ޢައްޔަން ކުރަންވާނެ އެވެ

 
ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް 

ނޑައެޅުމަށްފަހު  ކަ
އެކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރީގެ 

 މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުން

އް ކުރުން ފިޔަވައި،  ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ-77
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނި ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 76އެހެން ވިޔަފާރިއެއް މިޤާނޫނުގެ 

 .އުވާލުމަށް ފާސް ކުރުމަށްފަހު، އެކުންފުންޏަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 

ކުންފުނި އުވާލުމަށްޓަކައި ޢާންމު 
 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނި ) ށ(ދާގެ  ވަނަ މާއ76ްމި ޤާނޫނުގެ ) ހ (-78
އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުން އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށްޓަކައި 
ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޢާންމު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، އެ
 .ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެ އެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެ ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
 .ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުންނަށް އަންގާނީ ޢާންމުކޮށް ކުރާ އިޢުލާނަކުންނެވެ

ރުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިާވ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކު) ނ(
މީހާ ނުވަތަ މީހުން އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރިގޮތާއި، 
އެ ކުންފުނީގެ ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާމެދު އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢަމަލުކުރި ގޮުތގެ 

 .އި ބުނެފައިވާ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެގަ) ހ(ތަފްޞީލު، މިމާއްދާގެ 
 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު 
ކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެކަމުން 

 ވަކިކުރުން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނި 76 މި ޤާނޫނުގެ -79
 މީހުންގެ ޢަމަލު ތަކާމެދު، އެ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނުވަތަ

ކުންފުންޏަށް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ 
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ޝަކުވާއެއް އުފުލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ 

 ޢަމަލުތަކާމެދު އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ
މެންބަރަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ބަލައި، 

މީހާގެ ނުވަތަ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ 
ނީޒަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ޕެމްށް ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮހުންނަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަކަ

ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ 
ޏެއް އުވާލުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ މީހުން، އެ މަސައްކަތުން ވަކިކޮށް، އެ ކުންފުން

 .ކުންފުންޏަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
 



ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ކުންފުނި 
 އުވާލުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ) ހ (-80
ގައި ބުނެފައިވާ ) 2(ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 75އް އުވާލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏެ

 .ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުން އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ
ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާ އަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން  )1(

 .ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ނިންމުން
 .ރީ ފީ ނުދައްކައިއޮވެ، އެ އަހަރެއްގެ މެއިމަސް ހުސްވުންކުންފުނީގެ އަހަ )2(
 .އެ ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން )3(
ކުންފުނިން ކުރުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށް  )4(

 .ތަކުރާރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވުން
ންޏެއް ހިންގަނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަމަށް، ކޯޓަށް ކުންފު )5(

 .ސާބިތުވުން
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ  )6(

ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ، ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ 
 ކަމަށާއި، އެކަމުން އެހެން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 .ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވުން
އެ ކުންފުނި އުވާލުމަކީ އެ ކަމެއްގައި އޮތް އެންމެ ޢަދުލުވެރި އަދި  )7(

 . އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނުން
ކަމުގައި، މިމާއްދާގެ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއް ) ށ(

 ރުފިޔާއަށްވުރެ 5،000/-ގެ ބޭނުމަށް، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ކުންފުންޏަކުން ) 3(ގެ ) ހ(
ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން އޮވެ، އެ ފަރާތަކުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް 

ވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ އެ  ދ15ުއެ ކުންފުންޏަކަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ކުންފުންޏަކުން ދައްކާފައި ނުވުމުން، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް 
ދަރަންޏެއް ސާބިތުކޮށް، އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާގޮތާ އެއްގޮތަށް އެ 

 .ޏަކުން ދައްކާފައި ނުވުމުންނެވެދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ދަރަންޏެއްގެ ބައެއް، އެ ކުންފުން
 

އުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 80މި ޤާނޫނުގެ ) ހ (-81
ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އެ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ެއ 

 މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން އެ ފަރާތަކަށް ދަރަންޏެްއ ކުންފުންޏެއްގެ
 .އަދާކުރަންވެފައި އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަކުން ) ހ(ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް މިމާއްދާގެ ) ށ(
އެއް ބަލައި، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކޯޓަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަ

ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކޯޓުން 
ޢައްޔަންކޮށް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ކުންފުނީގެ މުދަލާއި، ދަރަނިތަކާއި 

 ކުންފުނިން ދަރަނި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެނޫންވެސް ޒިންމާތަކާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތާއި،



ނަމާއި އެޑްރެހާއި، އެ ކުންފުންޏަކުން އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުދަލެްއ 
ރަހުނު ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާ 

 .ށް، އެ ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަންވާނެ އެވެހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހަކަ
 

ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 

 ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގުން

 ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަން -82
ކޯޓުން ، ހަކާ ނުވަތަ އެ ބަޔަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާ އެކު އެކަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމ7ީކުރާތާ 

 .ޕެނީޒަށް އަންގަންވާނެ އެވެރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމް
 

ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81 މިޤާނޫނުގެ -83 ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް
ބަޔަކު ޢައްޔަންކޮށް، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓުން މީހަކު ނުވަތަ 

 .ފެށުމާއެކު އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ އެވެ
 

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
 ފެށުމުގެ ނަތީޖާ

ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81 މިޤާނޫނުގެ -84
ޓުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯ

ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރިއެއް، އެ 
 .ކުންފުންޏަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 
ކުންފުނި އުވާލުމުގެ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަ
 މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 76 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިޤާނޫނުގެ -85
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަން ކުރުމުން، ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81އާއި 

 .ންވާނެއެވެއެމީހާ ނުވަތަ އެބަޔަކު ތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރަ
ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާެނއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ) ހ(

ކުންފުންޏެއްގެ މުދާ ރައްކާތެރި ކުރުމާއި، އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ލިބެންހުރި 
 .ދަރަނިތައް ހޯދުން

ނީގެ ފަރާތުން އެކި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެކިފަރާތް ފަރާތުންކުރާ ދަޢުވާގައާއި ކުންފު) ށ(
ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގައި، ކުންފުނި ތަމްސީލު ކުރުން ނުވަތަ އެކަން ކަމަށް ޤާނޫނީ 

 .ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރުން
ކުންފުނީގައި ހުރި ފައިސާއާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ކުންފުނީގެ މުދާ ) ނ(

 . ދަރަނިތައް އަދާކުރުންވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ކުންފުނީގެ
ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދާ ކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނީގައި ހުރި މުދަލަކާއި ) ރ(

 .ފައިސާއެއް، މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެ މެންބަރެއްގެ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ބެހުން
ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރަންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނާއި ) ބ(

 .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުންމި
 

ގައިާވ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81އާއި ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 76 މިޤާނޫނުގެ -86ކުންފުނި އުވާލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ 



މީހާ ނުވަތަ މީހުންގައި 
 ހުންނަންވާނެ ޝަރްޠު

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރަން ވާނީ، ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ
 .ޝަރްޠުތައް ހަމަވާ މީހެއް ނުވަތަ ބަޔެކެވެ

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

ންފުންޏަކުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ ކުންފުންޏަކަށް ދަރާފައިވާ ނުވަތަ އެ ކު) ށ(
 .ލިބެންޖެހޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުން

 .އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ނުވުން) ނ(
. އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ނުވުން) ރ(

 .ކާ ބައިވެރިވެގެން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުންނުވަތަ އެއިން މީހަ
ވައްކަމުގެ ނުވަތަ މަކަރާ ހީލަތުގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ޓެކުމުގެ ކުށެއް ) ބ(

 .ސާބިތު ވެފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުން
 .ވަތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވުންސާބިތު ދަރަންޏެއް އަދާނުކޮށް އޮތް މީހަކު ނު) ޅ(

 
 އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށުމަށްފަހު ޙިއްޞާ 

 ބަދަލުކުރުން

ގައިވާ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81އާއި ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 76 މި ޤާނޫނުގެ -87
ގޮތުގެމަތިން، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ނުަވތަ 

ހުއްދަ ނުހޯދައި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އެއް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަުލ ބަޔެއްގެ 
 .ކޮށްފިނަމަ، އެބަދަލު ކުރުމެއް ވާނީ ބާޠިލު ބަދަލު ކުރުމަކަށެވެ

 
ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭންކަށް 

 ޖަމާކުރުން
ގައިވާ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 81އާއި ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 76 މި ޤާނޫނުގެ -88

ގޮތުގެ މަތިން، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަން ކޮށް، 
އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ފެށުމަށްފަހު، އެ ކުންފުންޏަކަްށ 

އި އެކަމަށްޓަކައި ލިބޭ ހުރިހާ ަފއިސާއެއް ޖަމާކުރަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގަ
 .ހުޅުވާ ވަކި އެކައުންޓަކަށެވެ

 
 ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ބަޔަކު، -89 ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ހިސާބުތައްލިޔެ، އެ ކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްގެ 
 .ތަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ އެވެގެންވާ ގޮއެކަށީ

 
 ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާއަށް ނުވަތަ -90 ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން

ބަޔަކަށް، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގައި އެމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ޙައްލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ 
 އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،

 .މަތިންނެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 80 ވަނަ މާއްދާއާއި 76 މިޤާނޫނުގެ -91ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް 



 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ކުންފުންޏެއްއުވާލުމުގައި، އެކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރާނީ، އެ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު
 ޚަރަދާއި، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަްނ ށް ކުރަންޖެހޭމަސައްކަތަ

ނޑުމަށްފަހު، ތިރީގައި މިވާ ތަރުތީބުންނެވެ  .ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ މުސާރަ ކެ
 . ހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެ) ހ(
ކުންފުނި އުވާލުމުގެ އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚުގެ ކުރިޔަށް، ނުވަތަ ކުންފުނި އުވާލުމަށް ) ށ(

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ޚާއްޞަ ޤަރާރު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިޔަށް ވިދިވިދިގެން ހިނގާފައިވާ 
ހުރިނަމަ، އެމީހެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަވައި، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މީހަކު 

 . މަސް ދުވަހުގެ މުސާރ3ައެބަޔެއްގެ އިސްވެ ބުނެވުނު 
ގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، އެއްވެްސ ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ފައިސާއެއް ބާކީ ހުރިނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް 
އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ ދަރަނި ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރެވޭނެ މިންވަރަކަށް . ވެބޭނުން ކުރާނީ އެ

މިގޮތުން ފައިސާ ބާކީވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ކުންފުންޏަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖޭެހ 
 .ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެ  ފައިސާއެއް ބަހާނީއެވެ

 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 76މި ޤާނޫނުގެ ) ހ (-92 ންމެފަހުގެ ހިސާބުތައް އެ

ކުރުމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް 
ފުނީގެ ޢާންުމ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުނ78ްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާނެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެހިސާބުތައް މިބުނެވުނު ޢާންމު ޖަލްސާއަށް 
ހުށަހަޅައި، އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ެއ ކުންފުންޏެއްގެ 

 .މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެ އެވެ
 ދަށުން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާގ81ެމި ޤާނޫނުގެ ) ށ(

ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައްކޮށް 
ނިންމުމަށްފަހު، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެހިސާބުތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ެއ 

 .ތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު، ކޯޓަށް ދޭންވާނެ އެވެކުންފުންޏެއް އުވާލުމާ ބެހޭގޮ
 

 ވަނަ މާއްދާެގ 76ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިޤާނޫނުގެ ) ހ (-93 އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
ގައި ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 92ދަށުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، މި ޤާނޫނުގެ 

އިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ބަޔާން ކޮށްފަ
 ދުވަހުެގ 14ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލަންވާނެ އެވެ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 81ވާލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ކުންފުނި އު)  ށ(

ގައި ބަޔާްނ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 92ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، މި ޤާނޫނުގެ 
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މާއްދާގައި  ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ 

އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުގޮތް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ކުންފުންޏެއް 



 ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ 14ކޯޓުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 .  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އެ ކުންފުންޏެއް އުވާލަންވާނެ އެވެ

 

 އްދާފައިވާ ކުންފުނިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަ
 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީ 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ) ހ (-94
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ވާނީ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހޯދުމަށްފަހު، ތިރީގައި ހިންގުމުގެ ހު
ޕެނީޒަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކުންފުންޏެއް، ޔުންތައް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްބުނެފައިވާ ލި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންްޑ 
 . ޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފަހުއެވެއިންޑަސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އެ ކުންފުންޏަކަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައިެގ  )1(
 . ކޮޕީ

އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  ކޮޕީ، ނުވަތަ އެ  )2(
އްގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައި ވަނީ ޗާޓަރެއްގެ ދަށުން، ނުވަތަ ޤާނޫނެ

 .ކަމަށް ވާނަމަ އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ
 .އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް )3(
އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ  )4(

ޅޭ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ބަލައިގަންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއު
 .މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް

 .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް )5(
 .ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )6(

 މަތިން، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ) ހ(މި މާއްދާގެ )  ށ(
 ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލުވި ލޫމާތެއްނީޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމޢްޕެކޮމް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެބަދަލެއް އަންނަ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން 
 .ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ބޭރު ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(
ންފުންޏަކުން، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ހިސާބުގެ ކޮޕީއެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ކު

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހިސާަބކީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް . ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ
 .ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު ކުރާހިސާބު ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ އެވެ

 

 އްސަރުކާރު ކުންފުނިތަ
 



 ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރަކީ، ހަމައެކަނި ދިވެހި ސަރުކާރު، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ -95 ސަރުކާރު ކުންފުނި 
ފަރާތްތަކެއްނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައަޅާ ޤަރާރަކުންނެވެ
 

ނުވަތަ ޤަރާރުގައި ޤާނޫނުގައި 
 ހިމަނަންވީ ކަންތައްތައް 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ ޤާނޫނު، 95 މި ޤާނޫނުގެ -96
ނުވަތަ ޤަރާރުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމާއި، މަޤްޞަދާއި، ރައުސުމާލުގެ އަދަދާއި، ކުންފުނި 

 .ހިންގާނޭ ގަވާއިދު ހިމަނަން ވާނެއެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާ 95 މި ޤާނޫނުގެ -97  ޒިންމާވުންދަރަންޏަށް
ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ، އެ ކުންފުންޏަށް އުފަްއާދ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި، ނުވަތަ ޤަރާރުގައި އެކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ އިން އުފެއްދުމަށް ކަ

މާލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކާފައި ރައުސު
ނުވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ މިނޫން ގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ޤަރާރުގައި ެއ 

 .ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނިތަކަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެގޮތަކަށެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޤާނޫނު ފާސްވުމާއެކު، ނުވަތަ 95 މި ޤާނޫނުގެ -98  ޝަޚްޞިއްޔަތުޤާނޫނީ
ޤަރާރަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، އެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ، 

މުގައި، އެ އެ ކުންފުނީގެ ނަންކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ނަ
ޤާނޫނުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާިއ 
ނުއުފުލޭ މުދާ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މުދާ 

ކައެއް އޮންނަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގަތުމާއި، މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އަދި ވަކި ސިއް
 .އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ

 
ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ 

 ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން
ގޮތުގެމަތިން ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 95 މި ޤާނޫނުގެ -99

ކޭނީ ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް ސަރުކާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއް
ބަދަލު ކުރެވޭނީ، އެ ކުންފުންޏެއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި، އެހެނިހެން 

މަށްފަހު، ޒިންމާތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރު
 .މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 

މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން 
 ފެށިއިރު ހުރި ކުންފުނި

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންްޑ ) ހ (-100



އް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިނގަމުންދާ ކުންފުނިތަ
 .     ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލޭނެ އެވެ

މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް ) ށ(
އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ 

ދަށް، މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ިމ ގަވާއި
 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގަވާއިދުތަކަށް މި 6ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އޮފް ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު، އެ ގަވާއިދުތައް ރެޖިސްޓްރާރ
 .ކޮމްޕެނީޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ

 
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ -101 ގަވާއިދު

 .ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުންނެވެ
 

ނޑައެޅިގެން މިޤާނޫނުގައި، އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަ-102 މާނަ  ކަށް ކަ
 .ދޭހަނުވާނަމަ

ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ " ޚާއްޞަ ޤަރާރު"
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ 

 .ކޮންމެ ޤަރާރަކަށެވެ
 ވަނީ، ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރައުސުމާލު، ކަމަށް ބުނެފައި" ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގު"

ޙިއްޞާތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އަދި ޙިއްޞާއެއްގެ އަގުކަމަށް 
 .ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ

ޓްރާރ އޮފް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގައި ރެޖިސް" ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް"
ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ ކޮމްޕެނީޒް ކުރުމަށް ކަ

 .ފަރާތަށެވެ
 .ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ" މީހުން"ނުވަތަ " މީހާ"
ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މި ޤާނޫނު" ޢާންމުކޮށް އިޢްލާނު ކުރުން"

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ނުކުންނަ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް،  ކަ
 .ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަނުން ފޮނުވުމަށެވެ

އަކީ، ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް، އެ ފައިސާ " ޑިބެންޗަރ"
ކުންފުނީގެ މުދާ ރަހުނުކޮށް، ނުވަތަ ރަހުނު ނުކޮށްކަމުގައިވިޔަސް، އެ ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާ 

 .ދޫކުރިކަމަށް ކުންފުނިން ދޫކުރާ ލިޔުމެވެ
 

 ޑިބެންޗަރުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި؛
 . ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް-1
 . ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓު-2



 . ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް-3
ރާ ވިޔަފާރީގައި ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނާ ދޭތެރޭ  ކުންފުނިން ޢާންމުކޮށް ކު-4

 .ހިނގާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ދަރަންޏާއި ލިޔެކިޔުން
 . އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ-5
 ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާ، ކަރަންޓް ނުވަތަ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ލިޔުން، -6

 .ޓްފިކެޓް، ޕާސްބުކް، ނުވަތަ މިފަދަ ލިޔުންތައްޑިޕޮޒިޓް ސެ
 

 . ދުވަހުން ފެށިގެންނެވ1997ެ ޖުލައި 1 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ -103 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން
 

ޢާންމުކޮށް . (ޖ72/23 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު -104 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު
ކުންފުނި،  (82/25އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު )  ކުންފުނި ހެދުމާބެހޭ ޤާނޫނުޙިއްޞާ ވިއްކާ

 .އުވުނީއެވެ) އޭޖެންސީ ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 

 ތާވަލު
 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކާނީ، 7މި ޤާނޫނުގެ  -1 

 . ގޮތުގެ މަތިންނެވެތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި މިވާ
- ރުފިޔާ، ނުވަތަ 10،000/-ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލަކީ ) ހ(

 . ރުފިޔ1،000ާ/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއްނަމަ 10،000/
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ 10،000/-ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ރައުސުމާލު ) ށ(

 ރުފިޔާގެ އިތުރަށް ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން 1،000/-އި ބުނެފައިވާ ގަ) ހ(ނަމަ، މި މާއްދާގެ 
ހިސާބު ކުރަމުން ގެންގޮސް، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސުމާލު ހަމަވަންދެން ބެލުމުން ޖެޭހ 

 . އަދަދަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ
- ރުފިޔާއާ ދެމެދަށް، 500،000/- ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 10،000/- )1(

 ރުފިޔާއަކަށް، ނުވަތަ 4،000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 10،000/
 . ރުފިޔ10ާ/-އޭގެ ބަޔަކަށް 

- ރުފިޔާ އާ ދެމެދަށް، 4،000،000/- ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 500،000/- )2(
 ރުފިޔާއަކަށް، ނުވަތަ 4،000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 500،000/

 . ރުފިޔ4ާ/-އޭގެ ބަޔަކަށް 
- ރުފިޔާއާ ދެމެދަށް، 8،000،000/- ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 4،000،000/- )3(

 ރުފިޔާއަކަށް، 4،000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 4،000،000/
 . ރުފިޔ2ާ/-ނުވަތަ އޭގެ ބަޔަކަށް 

 8،000،000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ 8،000،000/- )4(



އަކަށް، ނުވަތަ އޭގެ ބަޔަކަށް  ރުފިޔ4،000ާ/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 
 . ރުފިޔ1ާ/-

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

-ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ) ހ(
 . ރުފިޔ10،000ާ/

-ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗްމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ) ށ(
 . ރުފިޔ2،000ާ/

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ، ) ނ(
އި ފީ ބަލަިއ އެ އަހަރެއްގެ މާޗްމަސް ނިމުމުގެކުރިން ނުދައްކައިފިނަމަ، އޭޕްރިލްމަހުގެ ތެރޭގަ

އޭޕްރީލްމަސް ނިމުމުގެކުރިން ީފ  . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވ1،000ެ/-ގަނެވޭނީ 
 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ 2،500/-ނުދައްކައިފިނަމަ، މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ބަލައި ގަނެވޭނީ 

 .އެކުގައެވެ
 


