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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 މާލެ،             

 .ދިވެހިރާއްޖެ          
 

  ލުމުގައިވައިއު ކުންފުނި ގެންިކަނޑައަޅައ ކޮމްޕެނީޒް އޮފް ރެޖިސްޓްރާރ ލުމަށްވައިއު ކުންފުނި

 ގަވާއިދު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ
 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ  96/10ޤާނޫނު ނަންަބރު ގަވާއިދަކީ،  މި )ހ(  .1 ފާއި ނަންރަތަޢާ
ތައް މެދުވެރިވެފައިާވ ތްލަހާ ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 75

ލުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ވައިއުކުންފުނިތައް 
 ގަވާއިދެވެ. 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެޭހ  96/10ވަނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު  ފައިވައިލައިގަވާއިދު އެކުލަ މި )ށ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިެގންނެވެ.  101ޤާނޫނު( ގެ 

 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ. މި )ނ(  

، ކަނޑައަޅައި ކޮމްޕެނީޒް އޮފް ރެޖިސްޓްރާރ ލުމަށްވައިއު ންފުނި ކު" ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،  މި )ރ(  
 އެވެ. "ގަވާއިދު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ލުމުގައިވައިއު

ލުމަށް ަވއިކުންފުނި އު

ރެިޖސްޓްރާރ އޮފް 
ކަނަޑއެޭޅނެ  ޒަށްކޮމްޕެނީ

 ތައް ތްލަހާ

ަވނަ މާއްދާެގ  75ގެ  (ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 96/10 ަނންބަރު ނޫނުޤާ )ހ(  .2
 ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާ  އަންނަނިވި، ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1)ށ( ގެ )

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ޒަށްރެިޖސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީލުމަށް ވައިކުންފުނި އު، މަނަ

ވަަނ  7ޤާނޫުނ( ގެ )ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  96/10ޤާނޫނު ަނންބަރު   .1   
މަސް މޭފަދައިން، ލަސްވެގެން އެ އަހަރެއްގެ  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުވުން؛ ުނވަތަ ފައިކައިއެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދައް ނިމުމުގެ ކުރިން
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 ފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް، ޅައިއެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ކަނޑައަ  .2   
)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް  1ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނި 

 ވުން؛ ނުވަތަ  ފާއިތުވާއިރު ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި

ފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ޅައިއެ ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށް ަކނޑައަ  .3   
 ވުން؛ ނުވަތަ ކަމުގައި)ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް  2ނުކުރާތާ 

ވަނަ  69)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނުނ( ގެ  96/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .4   
ންުމ އާފައިވާ ފަދައިން، ކުްނފުންޏެއްގެ އަހަރީ ޅައިކަނޑައަމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

އަހަރީ ހިސާބުތަާކއި ޑިރެކްޓަރުންގެ  ުދވަހުގެ ތެރޭގައި)ަފނަރަ(  15ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 
 ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ރެޖިސްޓްރާރއަށް  ،އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުއަހަރީ ރިޕޯޓާއި 

ގައި މާއްދާގެ )ށ(  އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ، މި
 ތެރޭގައި ފައިނުވާ، އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކައިބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައް

 ވުން. ފައިނުވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިޅައިއެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ިހސާބުތަކާއި އަހަރީ ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށ، (4)ގެ މާއްދާގެ )ހ(  މި )ށ(  
ސަބަބުން ކުރެވޭ މާއި، އެ ތަކެތި ހުށަނޭޅުމުގެ ހުށަހެޅު ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ

ވަނަ  30ސުންގަޑިއަކީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫންމަހުގެ  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ 
 ދުވަހެވެ.

ލުމަށް ަވއިކުންފުނި އު
 ކުރުން ނުލާ ޢުކަނޑަައޅައި އި

 ލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ވައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް އު 2ގަވާއިދުގެ  މި  .3
އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތްތޯ ބެުލމަށް ، ނަމަ ކަނޑައަޅައިފި

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮުތން ނުލާޢުގައި އިޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް 
 ގައި، އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.ނުލާޢުކުރާ އި

 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަނންބަރު؛ )ހ(  

 ކުންފުނީގެ ނަްނ؛ )ށ(  

 ފައިވާ ސަބަބު؛ޅައިލަން ކަނޑައަވައިއު )ނ(  

އެއްެވސް ލުމަށް ިއޢުލާނުކުރާ ކުންފުންޏަކުން ވައިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އު 3މި ގަވާއިދުގެ   .4 
ުކންފުނީގެ މަްއޗައް  ނަމަ، ނުވަަތ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެޭހ ދަރަންޏެއް އޮތް 

)ސާދަ(  14ކުރާތާ ނުލާޢުލުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިވައިުކންފުނި އުނަމަ،  ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް އޮތް
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ފައިވާ ޅައިއެ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައައެންގުމަށް  ޒަށްރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީހުގެ ތެރޭގައި ދުވަ
 މަޢުލޫމާތު މިނިސްްޓރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ، އެކަށްގޮތަ

ކުންފުނި ހިންގުމަށް 

ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ބޭނުންވާ

 ގޮތް

ކުންފުނި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނިޮކށް އެ ކަނޑައަޅައިޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ލުމަށް ރެވައިކުންފުނި އު  .5
ކުންފުންޏަކުން  އެ ނަމަ،  ބޭުނންެވއްޖެހިންގުމަށް ހިންގި ފަރާތުން އެ ކުންފުިނ އަލުން 

ގަިއވާ ނުލާޢުއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  3 ގަވާއިދުގެ  މި ،ިއްލތިޒާމްތައް ހައިފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެ
އެކު، ކުންފުނި  ފަހު، އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފުރިހަމަކުރުމަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސާދަ(  14

ވާަކން އަންގައިދިނުމަށް، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ހިންގަން ބޭނުން
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.  

ލަތަށް ަދއްކަްނޖެހޭ އުދަ

ޫޖރިަމނާާއމެދު  އާއިފީ
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ސުންގަޑި ހަމަވާިއރު، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުލާޢުވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުރާ އި 3ގަވާއިދުގެ  މި  .6
ނަމަ،  ނުވާ ފައިހަޅައިގައި ނަން އޮތް ކުންފުްނޏަކާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަނުލާޢުއި

ލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ފީ ނުވަަތ އުފަރާތަކުން ދަ ޓަކައި އެ ލުމަށްވައިއެ ކުންފުންޏެއް އު
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  ،ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށްޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެިދ، މިނި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ 
ދަޢުވާއެއް އޮތްކަމަށް 

އަންގާ ކުންފުނިތަކާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ފަރާތަަކށް  ލާނާ ގުޅިގެން، އެޢުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ކުރާ އި 3ގަވާއިދުގެ  މި  .7
ދަޢުވާއެއް އޮތްަކމަށް ފުނީގެ މަްއޗަށް ހުށަހަޅާ އެ ުކންނުވަތަ އޮތްކަަމށް ދަރަންޏެއް ދައްކަންޖެހޭ 

ލުުމގެ ވައިކުންފުންޏެއް އު ނަމަ، އެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އަންގައިފި
މަށްޓަކައި، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަމާބެހޭ ޯކޓަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންިދއު

 ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

ލުމަށްަފހު ަވއިކުންފުނި އު
ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތަާކމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މައްސަލައެއް  ނަމަ، އެއޮތް  ަފއިވާ ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްވައިލައިގަވާއިދުގެ ދަށުން އު މި  .8
 ކޯޓަށެވެ.  ޢީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކަމާެބހޭ ޝަރު

 

ަތރުން ނަން ފުކުންފުނީގެ ދަ

 އުނިކުުރން 
ތަރުން އުނިކޮށް، އެކަން ފުދަކުންފުނިަތކުގެ  ލާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަްނ،ވައިގަވައިދުގެ ދަށުން އު މި  .9

 ކުރަންވާެނއެވެ. ނު ލާޢުއިދުވަުހގެ ތެރޭގައި )ހަތެއް(  7ފުރިހަމަކުރާތާ 

ކަމުގައި ެބލޭނީ  ރިކުނުލަުތތަކުގައި އިޢުލާހާ ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރަންނު ލާޢުގަވާއިދުގައި އި މި  .10 ކުރުން ނުލާޢުއި
 . އެވެދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޢުލާނެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނަމަ 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިފަށާނީ، ދިވެހި  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި  .11 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން
 ފެށިގެންނެވެ. 

 ____________________________ 
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