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  ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޢާއްމު ޤަވާއިދު 

 

ަވނަ މާްއދާެގ ދަުށން މިނިސްްޓރީ އޮްފ އިކޮނޮމިްކ ޑިވެޮލޕްަމންޓް އެންްޑ ޓްރޭޑް އަްށ ލިިބޭދ  101މިޤަވާިއދަީކ ކުްނފުންޏާއިެބހޭ ާޤޫނނުެގ 

  . ބާރުެގ ަދށުްނ ެހދިފަިއވާ ަޤވާިއދެެކވެ

 

 ތަޢާރަފް  -1

 . ބެހޭ ޢާއްުމ ަޤާވއިެދވެމިަޤވާިއދަްށ ކިޔަީނ ކުންުފންާޏއި) ހ(

 

 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  -2

  .އިން ެފށިެގންެނވެ 2003ފެބްުރއަީރ  01މިަޤވާިއަދށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެުށނީ ) ށ(

 

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީންގެ ރަޖިސްޓްރީ  - 3

ަގިއ އެކުންުފންޏެްއެގ ހުިއ ނުަވތަ ިވޔަާފރި ހިްނގާ އޮފީ ުހންނަ އޮފީުހގަ ކޮންެމ ކުްނފުންޏަކުން އެކުްނފުންޏެއް ރަޖިްސޓްރީ ކޮށްފައި ) ހ(

  . ޑިރެކްޓަރުްނނާއި، ސެކްރެޓަީރންެގ ރަޖިސްޓްީރއެްއ ާބއްަވން ޖެޭހނެެއވެ

 

  . ުބނެުވނު ަރޖިސްޓްީރގަިއ ބަާޔން ކުެރވިަފއިާވ ަފރާތްތަުކގެ އަްނަނނިިވ މަޢުޫލމާުތ ިހމަަނން ވާެނެއވެ) ށ(

  .ރާނަަމ ެއވަޒީާފއާިއ ބެހޭ ތަފްީޞލުރެސް، އިތުުރ ވަޒީާފއެްއ ައާދ ކުނަްނ، ދާިއމީ އެޑްެރސް، މިހާުރ އުޅޭ އެޑްފުރިަހމަ  -1

އްގެ ސަބްސިޑިައރީއެްއގެ ިޑރެކްޓަުރ ލޫަމތަކާއި ަސރުކާރު ކުންުފންޏެ ސަރުކާރު ުކންފުންެޏއްެގ ޑިެރކްޓަރެއްެގ ވަީޒާފ އަދާުކރާަނމަ ެއމަޢު -2

  .ން ަބޔާންކުުރންކަން ކުާރނަަމ ެއކަ

 

ކުންފުންޏަުކންވެްސ ރެޖިސްްޓރާރައްށ ޮކންެމ ގައި ވާޮގތަްށ ތިީރގަިއ މިަބޔާންކުާރ މަޢުޫލމާތު ،3،2،1މިޤަާވއިުދގެ ޯފމް ) ނ(

  . އަްނގަްނާވނެެއވެ

ާމުތ އަިދ ުކންފުީނގެ ކުންުފިނ ުއފެދުުނއިުރ ުކންުފނީަގިއ ިހމެޭނ ިޑރެކްޓަރުން، ެމޭނޖަރުްނ އަިދ ެސކްރެޓަީރ ާއިއ ެބހޭ  މަޢުލޫ -1

  .ގަިއ ާވގޮަތށް އެްނގުނ1ްއެޑްރެސް ފޯްމ 

ކުންުފންޏާިއ ބެޭހ ޤާޫނުނގެ ދަުށން ރަޖިސްްޓރާރއަްށ ކުންުފީނެގ ހިސާބު، ޑިެރކްޓަރުންެގ ރިޯޕރޓް، އޯޑިޓަުރެގ ރިޕޯރްޓ ޮފުނވުަމްށ  -2

  . އެްނގުންގަިއާވ ޮގތަްށ 3ޢައްަޔނު ޮކށްފަިއވާ ޑިރެކްަޓރާިއ ެބހޭ މަުޢލޫމާުތ ޯފުމ 

ުދަވހުގެ ތެޭރގަިއ ެރޖިސްޓްާރއަށް ފޯުމ  15ކުންފުންަޏށް އަލަށް ިޑރެކްޓަަރކު ުނވަތަ ސެކެޓްރީއަކު ަޢއްަޔނު ކޮށްފިނަަމ ަޢއްަޔނުކުރާާތ  -3

  .ގަިއާވ ޮގތަްށ އެކަން އެްނުގން 2



(2  )  
 

ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ެރިޖސްޓްރާރ އަްށ ޯފްމ  15ކަްނ އެްއވެްސ ަފރާތެްއ ޑިރެކްޓަުރކަމުން، ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ަކމުްނ ވަިކވެްއޖެަނމަ އެ -4

  . ގަިއާވ ޮގތަްށ އެްނގުން 2

ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ރެޖިސްޓްާރރ އަށް  15އެްއވެްސ ިޑރެކްޓަރެއް، ުނަވތަ ސެކްެރޓަރީެއްއގެ އެޑްރެްސ ަބދަލުެވއްެޖނަަމ ެއބަދަލެްއ  -5

  . އެްނގުން

ުދވަުހގެ ެތރޭަގއި ރެޖިސްޓްާރރ ައްށ  15ޑިރެކްޓަރ ބަަދލުވެްއޖެަނމަ، ެއބަދަލެއް  ގަިއ ބަޔާން ޮކށްފަިއވާ  2ގެ )ނ(މިމާްއދާެގ . 6

 .އެްނގުން

 

  .     ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ އެޑްރެސް  - 4

ފޮުނަވންެޖޭހ  ކުްނފުްނޏަށް ިމއޮފީހަކީ. ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ުކންފުީނގެ އޮފީސް ޤާިއމް ުކރަްނވާެނއެވެ 15ކުންުފނި ަރޖިސްޓްރީކުާރތާ ) ހ(

ރޑްތައް  ބެލެެހއްުޓމަށާއި ހުްއދަ ލިެބންވާ ަފރާްތތަކަްށ  ހުރިހާ ިލޔެކިުޔަމކާއި ހިްނަގންޖެޭހ ހުރިހާ މުޢާމަާލެތއް ހިްނުގމަާށއި ކުންފުީނގެ ރިކޯ

ފަޭސހަިއން ވަެދ ނިުކެމވޭ ައދި މިޮއފީހަކީ . ތަްނ ަކމުަގއި ވާްނޖެޭހެނއެވެކުންފުީނގެ ހިާސބުތައް ެބލުުމގެ އިންިތޒާްމ ހަަމެޖހިފަިއވާ 

 .ގޮަތށްހުިރ ަތނަަކށް ވާްނޖެޭހނެެއވެ

  

ކުންުފީނެގ ހިްނގާ ަޤވަިއދާއި އަސާީސ ޤަވަިއދު ަރޖިްސޓްރީކުރަން ހުަށަހޅާއިރު ުކންުފިނ ރަޖިސްްޓރީކުެރވިފަިއވާ އޮފީާހިއބެހޭ ) ށ(

ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ ެރޖިސްޓްރާރ އަށް  15ްއޖެަނމަ ެއކަން އަިދ ެއމަޢުޫލމާުތތަކަްށ ބަދަެލްއ އަުތވެ. މަޢުލޫާމތު ހުަށަހޅަްނ ާވނެެއވެ

 .ގަިއާވ ޮގތަެށވެ 4އެކަން އަްނާގނީ ފޯމު . އަްނގަްނާވނެެއވެ

 

  ކުންފުނި ނަން އަދި ނަންބަރު ޖެހުން  - 5

  .ވެތިރީަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ހުރިާހ ަތކެތީގަިއ ކުންުފީނގެ ރަޖިސްްޓރީ ަނންބަރާިއ ަންނ ސާފުކޮށް ޖަހަްނ ވާެނއެ

  .އިްނވޮިއްސ ާއއި އޯޑަރު ޯފުމ ފަަދ ތަކެީތަގއިކުްނފުީނގެ ހުރިާހ ލިޔެިކޔުެމްއގަާއއި ) ހ(

  .ސަރުާކރަްށ ހުށަައޅާ ިލޔެކިުޔާމއި ަބޔާްނތަކުަގއި) ށ(

  .އިަރޖިސްްޓަރބަލް ިއންޓްރުެމްނޓްސް ާއއި ލެާޓރ އޮްފ ކްރެޑިޓެްއ ކުންފުިނން ޮސއި ކުރަންެޖހޭަނމަ ެއފަދަ ިލުޔންތަކުގަ ) ނ(

  .ިއދަކުްނ ރަޖިސްޓްާރރއަށް ހުށަައޅަްނޖެހޭ ުހރިހާ ިލޔުެމއްަގއިވަަތ އެާޤނޫުނގެ ދަުށން ަހދާ ަޤވާކުންުފންޏަިއ ބެހޭ ާޤނޫުނެގ ަދށުން ނު ) ރ(

  

  ◌ްޙިއްޞާގެ ބަޔާން އަދި ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުނ - 6

  ޙިއްޞާ ބަޔާން 

  

ަގއި ބަާޔންެވގެްނވާ ކަްނތަްއަތކަށް ޢަމުލު ކުުރަމށްޓަކައި ޙިްއޞާގެ ) ރ( މާްއާދގެވަނަ  27 ަވނަ ާމއްާދއާއި 26ބެޭހ ޤާނޫުނގެ ކުންފުންޏާ 

  .ގަިއ ަބޔާްނެވގެްނ ާވނެެއވެޖަުދވަލު ަވނަ  2ިއުދގެ ލޫމާުތ މިޤަވާބަޔާުނގަިއ ިހމަަނންޖެޭހ ަމޢު



(3  )  
 

  

  .ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުމާއިބެހޭ ފޯމު  - 7

ްއާޞ ަބދަލުކުރުުމެގ ފޯުމ ަވަނ ާމްއދާަގިއ ބަާޔންެވެގންާވ ަފދަިއްނ ަޕބްލިކް ކުންުފންެޏއްެގ ޙި 36ުކންފުންާޏިއ ބެޭހ ޤާޫނނުެގ ) ހ(

  .ގަިއ ަބާޔންެވގެްނާވނެެއވެ 8އޮްނނަްނވީ ގޮްތ ފޯމު 

  

  .ން ުފދޭެނއެވެަގިއ ބަާޔންެވެގން ަމޢުލޫމާުތ ތަކުެގ ެތރެއިްނ ފުިރހަަމ ކުރަންެޖހޭ މުޙިްއމު ަމޢުލޫާމތު ުފިރހަމަ ޮކށްލުމު  8ޯފމު ) ށ(

  

  ޙިއްޞާގެ މުޤާބިލް   - 8

ުދވަުހެގ  30ފައިާސ ިފޔަަވިއ ެއހެްނ ޝަރުޠުތަެކއްެގ މަތިްނ ޙިްއޞާ އެކަށައަާޅއިިފނަމަ، ިތރީަގިއ ަބޔާްނވެެގްނާވ ކަންަތްއތަްއ ) ހ(

  .ތެރޭަގއި ރެޖިސްްޓރާރ އަްށ ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ

ކޮންޓްރެކްެޓްއ ަބޔާްނވެެގްނާވ ކަންަތއްަތއް ުފރިހަަމ ކުރުުމގެ އިތުުރން އެްއެވސް  ވަަނ ާމއްާދަގއި 29ކުންފުންާޏިއބެހޭ ޤާޫނނުެގ  -1

ުޅާމިއ ޙިއްޞާ އެކަށަެއޅުމާއި ެބހޭޮގތުްނކޮށްފަިއވާަނމަ ެއކޮންޓްރެކްޓެއް، އެފަދަ ޮކންޓްރެްކޓެއް އެކަަށއަޅާަފއި ުނވާަނމަ ިޙްއޞާ އެކަަށއެ

  .ގަިއވާ ޮގތަށް ހުަށއެޅުން 6އަިދ  5ވާ ޯފމު ބެހޭގޮުތްނ ހުިރ ެހކި މިަގަވއިާދއި ެއކުގައި 

  

ގަިއ ަބާޔމްެވގެްނާވ ޮގތަްށ  7 ޯފމު ވާއިާދއި އެކުަގއި ހުށަައޅާފައި ވާ ފައިާސ ޫނން މުޤާބިލަކަށް ޙިއްާޞ އެކަަށައޅައިފިަނަމ މިޤަ -2

ަކނޑައެިޅ ޮގތާިއ ފައިާސ ނޫްނ މުޤާބިލަކަްށ މިފޯުމ ހުށަައޅާއިުރ ަފިއސާއިްނ ޙިްއޞާެގ ައގު . އެމަޢުޫލމާުތ ރެިޖސްޓްރާރ އަްށ ުހށައެުޅން

ނޑައަިޅނަމަ ެއކަމެއް ަބޔާްނވެަފއި ޖެޭހެނއެވެ ކަޑައަޅާ ިޙއްޞާ ަފއިސާިއްނ އަދި ަފއިާސނޫްނ އެެހން މުޤާބިަލކަށް . ޙިއްާޞގެ ައގު ކަ

ނޑައެޅުަމށްުވރެ ެއ މިޤާބިެލއްެގ ައގު ކުަޑނުާވނެކަްނވެްސ ބަާޔްނވެަފއި އޮްނނަން  ނޑައަާޅ ކަ މިބަާޔްނ ުހށައަަޅންެޖހޭީނ . ޖެޭހނެެއވެކަ

  .ރެކްޓަރުްނ ުހާވ މަީތ ތިެބެއވެޑި

  

ޙިްއޞާގެ ހަމަ ައގު ަކމުަގިއ ދީފަިއވާ ަބާޔނުަގއިާވ ހިްއާޞގެ މުޤާބިލަކީ ެރިޖސްޓްރާރގެ ނަަޒރުގަިއ  މަތީވާ ަމތީަގއި ަބޔާްނެވގެްނވާ ހު  )ށ(

ނޑައެުޅމަށް އެކަމަށް  އެކަީށެގންވާ އެެހން ފަާރތަކާއި ަހވާލުކުުރމަށް ިޙއްޞާ ެއކަށައެޅި ަފރާތަަކށް ނުާވނަމަ، ިޙްއޞާގެ ހަމަ އަުގ ކަ

  .އެްނގުުމގެ ާބރު ރެޖިސްޓްާރރ އަްށ ލިބިެގންެވެއވެ

  

ީތގަިއ ބަޔާްނެވގެްނވާ ަފދަިއން ަފއިާސޫނން އެހެްނ މުޤާިބލަކަށް ޙިްއޞާ އެކަށައަާޅއިުރ ިޙއްާޞގެ ހަަމ ައގު ކަޑަެއޅުުމގަިއ މަ) ނ(

ަގށްުވެރ ކުޑަ އަެގއްަނަމ ބެލެޭވީނ ޙިްއޞާއަކަްށޖެޭހ ަހމަައގުެގ ެތރެިއްނ ެގ ޮގުތަގއި އެިދްނ ބަދަަލކީ ޙިްއޞާެގ ޫމނުމަިތ އަމުޤާބިލު

 .އަުގެގ ޮގތުަގއި ނުަދއްކަިއ އޮތް ަކމަެށވެޙިއްާޞގެ މޫުނމަީތ ައގާިއ ޙިްއޞާައށް ކަޑައެިޅ ައާގިއ ހުިރ ތަާފތެްއ ިޙއްާޞގެ 

  

  



(4  )  
 

  ގެނެއުން  ތަކަށް ބަދަލު ޙިއްޞާގެ ޙައްޤު  - 9

  .ގަިއ ބުާނ ަފދަިއން ިތރީަގިއ ބަާޔންެވގެްނާވ ާމއްާދތަކަށް ަޢމަލު ކުަރން ކަޑަައޅަެމވެ)ށ(ަވނަ މާްއދާެގ  30ޤާނޫުނގެ ކުންފުންާޏ ބެހޭ 

  

ުފނީެގ އަސާީސ ަދލުގެެނޭވނީ ުކންަޙއްޤުތަކަްށ ބަ ެދވިފަިއާވ  ާހފައިާވނަމަ، އެދަަރޖައަކަށް ުކންުފނީެގ ޙިއްާޞތަްއ އެިކެއކި ަދރަަޖއަްށ ބަ ) ހ(

  .ިއދުެގ މިމާްއާދ ހުްއދަުކރާ ިމްނވަރަެށވެއަިދ ިހންާގ ޤަވާިޢދާިއ މިަޤވާ

  

ިޙއްާޞދާުރންެގ އެފަަދ ިޙްއޞާެގ ަޙއްޤުތަކަްށ  ވާ ންެގ ތެރެިއްނ ވަިކ ަޙއްުގތަކެްއ ިހމެޭނ ޙިްއސާ ދޫކޮށްަފއިުކންފުީނެގ ޙިއްާޞދާރު ) ށ(

ަބއިކުޅް ތިންބަިއެގ އަޤުަލބިއްަޔތަކުން ިލުޔމުން އެކަަމށް ުކރިން ހުްއދަ ޯހުދމަށްފަހު، ުނވަަތ  4ރުްނގެ ބަދަލު ގެެނޭވީނ އެޙިްއސާދާ 

  .އެޙިްއޞާެއއް އެކުލެވޭ ިޙއްާޞދާުރންެގ ޙާްއޞަ ގަާރރަކުންެނވެ

  

ފެށިފަުހން ިޙްއޞާެގ ޙައްުޤތަކަްށ  ިއުދ ހިްނަގންތަާޢރަްޒ ުނވާެނ ގޮަތއް މިަޤވާ ިއދާއި އަާސސީ ަޤވާ ދާއި އި ުކންފުީނެގ ހިްނގާ ަޤވާ) ނ(

ބައިެގ އަޤުލަބިްއަޔތުްނ ފާްސވެެގްނ ނުަވަތ އެަފަދ ޙިްއޞާ ދާުރްނެގ ރިފަރާުތެގ ަހތަުރ ބައިކުަޅ ތިން އެޙިްއޞާތަުކެގ ވެ އުިނއިތުެރްއ ެގެނވޭީނ 

  .ޙާއްަޞ ޤަރާރަުކން ުހްއދަ ލިުބުމންެނވެ

  

އްޤުތަކެްއ ހިެމޭނ ޙިއްާޞގެ ވެރިަފާރތްތަކަްށ ކުންުފީނގެ ާޢއްުމ ޖަލްާސ ަގއި ލިިބެގންާވ ކުންުފީނގެ ޙިއްާޞދާުރންެގ ތެރެިއން ތަފާުތ ޙަ ) ރ(

ުރ އުނިކުުރމަށް ުނަވތަ ޙިްއޞާއަކަްށ ޖެހޭ ަފިއދާއަްށ ލިބޭ މިްނވަުރ އުނިކުުރމަްށ ޤަރާރެއް ފާްސެވއްެޖނަމަ ބެެލވޭީނ ވޯޓުލުުމގެ ބާ

  .ެޖ ކަުމަގއެވެއެޙިއްާސދާުރންެގ ހަްއގުތަކަްށ ބަދަުލ އަުތެވއް

  

 10ޤުތަކެްއ ހިެމޭނ ޙިއްާޞެގ ެވރިަފރާތުެގ ަޙއްޤުތަަކށް ަބދަެލްއ ެގެނވިްއޖެަނަމ އެިޙްއޞާދާުރްނެގ ތެެރއިްނ ުޖމްަލ ތަފާުތ ަޙއް ) ބ(

ލުކުރުމަްށ ކޯަޓްށ ޕަސެންަޓްށވުެރ ަމދުޫންނ ޙިްއޞާ ތަމްސީލުކުާރ ިޙްއޞާދާުރްނ ެއމީުހންެގ ިޙއްާޞެގ ަހއްުގތަކަްށ ެއގެެނވުުނ ަބދަލެްއ ާބޠި

  .ހުށަހެުޅުމގެ ަޙއްޤު އެިޙއްސާާދރުްނަނށް ލިިބގެްނވެެއވެ

  

ުދވަުހެގ ތެޭރގައި އެކަްނ ބާޠިލު ކުރުަމްށ  30ާޞގެ ަހއްޤުަތކަށް ބަދަުލގެްނަނތާ ގަިއ ބަާޔންެވގެްނވާ ަފދަިއން ޙިއް)ބ(ިމމާްއދާެގ ) ޅ(

ހުްއަދ ލިޔުުމން ހޯަދިއ  ޞާާދަރކަށް އެެހން ުހރިހާ ިޙއްޞާ ދާުރންގެމިޮގތަްށ ހުަށއަޅާިއރު ކުންުފނީެގ ޙިއް . ހުށަެއޅިާދނެެއވެ

  .އެޙިްއޞާާދރުްނެގ ަނމުަގއި ކޯަޓށް ހުށަހެިޅާދނެެއވެ

  

  .ެގ ދަުށން ުހށަހެުޅމެްއ ހުަށހެިޅއްެޖނަމަ އެކަްނ ވަުގތުްނ ެރޖިސްްޓރާރ އަްށ ައންަގންޖެޭހނެެއވެ) ޅ(މިާމްއދާެގ ) ކ(

  

ން ކޯޓަްށ ހުަށަހޅައިފިަނމަ އެުހަށހެޅުެމއް ކޯޓުްނ އަޑުއެުހމަށްަފހު އަްނނަިނވި ގޮުތން ކުރެ ޮގތަކަށް ެގ ަދށު ) ބ(ިމމާްއާދެގ ) އ(

  .އަމުރުކުަރްނވާެނެއވެ



(5  )  
 

 ޙިއްޞާައށް އެެގނައި ަބދަެލްއގެ ސަބަުބން ވަިކ ހިއްާސދާުރންަތކެއްގެ ަޙއްޤަކަްށ އުނިކަެމއް ލިިބދާނެކަަމށް ކޯޓަްށ ސާބިތުެވއްެޖނަމަ  -1

  .ިއ ބަދަެލއް ބާތިލުކުރަްނ ައުމރުކުރުންއެެގނަ

ޓުމަްށ އެަފަދ ަބދަެލްއ ެގނެުއމުްނ ަވކި ިހއްސާާދރުްނަތކެއްެގ ަޙއްޤަކަްށ އުނިކަެމްއ ނުލިޭބނެކަމަްށ ސާިބުތެވއްެޖނަަމ އެަބދަެލއް ެދމެހެއް  -2

  .ޢަމުރުކުުރން

ގެ ޮކޕީެއއް ރެޖިސްޓްާރރއަްށ ވަުހގެ ތެޭރަގއި ކުްނފުިނން ެއޢަމުރު ދު  3ެއޢަމުރެްއ ނެރޭާތ  ،ގަިއވާ ޢަމުުރ ނެެރފިަނމަ) އ(މިާމއްާދެގ ) ވ(

  .ަވން ާވނެެއވެފޮނު

  

  .ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތްކުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގަން ފެށުން  - 10

  :ްނގަްނ ފަަށންާވނީިވަޔފާރީެގ މުާޢމަލާްތަތއް ހި ޕްަރއިވެްޓ ުކންފުިނތަކުްނ  ަވނަ މާްއދާެގ ދަުށން 43ކުންފުންާޏއިބެހޭ ޤާނޫުނގެ   

 .ރެޖިސްޓްާރރ ުކންފުިނ ެރޖިސްްޓރީކޮށް ސެޓްފިކެްޓ ދޫކުުރމަށްަފހު -1

 ިޑރެކްޓަރާއއި ސެްކރެަޓރީއާިއ ބެޭހ މަޢުޫލމާތު ރަޖިސްްޓރާރއަށް ހުަށހެޅުަމށްަފހު، ައދި ކުންފުީނގެ  -2

 .ރަޖިްސޓްާރރއަްށ ހުަށހެޅުަމށްފަުހަގއެވެ ކުންފުިނ ިހންަގުމން ގެްނދާ އޮފީާހއި ބެޭހ ަމޢުލޫމާތު  -3

  

 

  ތަށް ޠު ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަސްޢޫލިޔަތާއި އޭނާގައި ހުރުން ލާޒިމް ޝަރު  - 11

ައދި ެއފަދަ ީމހުްނަނީކ . ުފނީެގ ސެކްރެޓަރީެއްއގެ ޮގުތގައި އަްއޔަނުކޮްށެގން ުނާވނެެއވެވާ ފަާރތްތައް ުކންތިީރަގއި ަބޔާްނެވގެން ) ހ(

  .ގެ ސެްކެރޓަރީކްމުެގ ވަޒީފާ އަދާކުުރމުެގ ަޝރުޠު ލިިބގެްނާވ މީހުްނނެްއ ނޫެނވެ ކުންފުނީ 

  .ކުންފުީނގަިއ ހުިރ ހަަމއެކަިނ ޑިރެްކޓަރު -1

 .ސާބިތު ދަަރންޏެްއ އޮްތ ފަާރތެއް -2

 .ކުންފުީނގެ އޮޑިަޓރުކަންކުރާ ފަރާތް -3

 .އަަހރުން ދަުށެގ މީުހން 16އުމުުރން  -4

ުށން ކުްނފުީނެގ ސެކްރެޓަީރއަކު ކުރަްނޖެހޭ ހުިރހާ ކަެމއް ކުުރުމގެ ޤާބިިލއްަޔތު ލިބިފައިާވ ީމހަުކ ކުްނފުންާޏިއ ބެހޭ ާޤނޫުނގެ ދަ) ށ(

ކުންފުީނގެ ސެްކރެޓަރީ ކަަމށް ޢައްަޔން ކުުރާމއި ެއފަަދ ފަާރތެްއގަިއ އެޤާބިްލކަން ހުިރތޯ ެބލުމަކީ ކުންުފީނގެ ޑިރެކްަޓރުެގ 

  .މަސްޢޫލިްއޔަތެެކވެ 

  



(6  )  
 

  ކްރެޓަރީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުންފުނީންގެ ސެ . 12

ަގިއ ބަޔާްނެވގެްނވާ ކުންފުނީ ސެްކެރޓަރީގެ މަސްއޫިލއްަޔތުތަްއ ތިީރަގއި ) ނ(ވަނަ މާްއދާެގ  46ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނުނެގ  )1(   

  .ބަޔާންކޮްށފަިއ ެއވަީނއެވެ

ޖެޭހ އެްނމެާހ ލިޔުެމއް ފޮުނވުުމގެ ަކންަތއްަތްއ ުކންފުީނެގ ސެކްރެޓަރީެގ ަމސްއޫލިްއޔަުތެގ ެތރޭގަިއ ރެޖިސްްޓރާރ އަްށ ޮފނުަވން) ހ(

ަވނަ މާްއާދަގއި ަބޔާްނެވގެްނާވ ަންނ ފާސްކުުރމާއިބެޭހ ިލޔުްނަތްއ  13މީެގ ެތރޭގަިއ ުކންފުންާޏބެހޭ ާޤނޫުނެގ . ބެލެހެއްުޓން ހިެމނެެއވެ

ަބދަލުތަކާިއ ބެޭހ ކަްނތަްއތަކާިއ  ސީ ޤަަވިއދަްށ ެގންނަ ވަަނ ާމްއދާަގިއ ބަޔާްނެވގެްނާވ ކުންފުީނެގ ިހންާގ ޤަވަިއދާިއ ައސާ  19ހުށަހެުޅން، 

ޫންނ ަވނަ ާމއްާދގައި ަބޔާްނެވގެްނވާ ޙިްއޞާ ފައިސާ  35ވަނަ ާމއްާދގައި ަބޔާްނެވގެްނވާ ޙިްއޞާ އެަކށައެުޅމުގެ ަކންަތއްތަކާއި،  29

ާވ ކުންފުީނެގ ަރުއސުލްމާްލ ިއތުރުުކރުމުެގ ަކންަތއްަތކާއި، ވަަނ މާްއދާަގިއ ަބޔާްނެވގެން  40އެހެްނ މުޤާބިލަަކށް ދޫކުުރމުެގ ަކންތަްއތަކާއި، 

ޑިރެކްޓަުރްނނާިއ ސެކްރެަޓރީާއއި ެބހޭ މައުޫލމާުތ  ،ވަަނ މާްއދާަގއި ަބޔާްނެވގެްނާވ ކުންުފީނގެ ރަުއސުލްމާލް ަމދުކުުރމުެގ ކަްނތަްއތަކާއި 41

ވަަނ މާްއދާަގިއ  69ިރ އޮީފހާިއ ބެޭހ މައުޫލމާުތ ޮފނުުވމާިއ ކުންފުިނ ެރޖިްސޓްރީ ކުެރވިަފިއ ހު  ،ރެޖިސްޓްާރރ ައށް ފޮުނވުާމއި

  .ހިސާބުަތއް ފުިރހަމަޮކށް ެރޖިސްޓްރާރ ައށް ފޮނުުވުމގެ އިްނިތޒާމް ަހމަެޖއްުސްނ ހިެމނެެއވެބަޔާްނެވގެްނވާ ުކންފުީނގެ 

ސްާއއި ެބޭހ ގޮުތން އޮުޅންފިުލވަްނ ެޖހޭ ހުރިާހ ކުންުފިންނ ބާްއާވ ހުިރހާ ަބއްދަުލވުމަާކއި ަޖލްސާތަކެްއގެ ނޯިޓސް ިދުނމާިއ ެއނޯޓި  )ށ(

  .މަޢުލޫާމތެްއ އޮުޅންފިލުަވިއދިުނން

ޑިރެކްޓަުރންގެ ޖަލްސާތަާކއި ކުންުފނީގެ ާއންމު ަބއްދަުލވުްނތަކަށް ޙާޒިުރވެ އެޖަލްާސތަކުގެ ަޔޢުމިްއޔާ ބެެހއްުޓމާއި ެއޖަލްާސެގ ) ނ(

  .ގެ ެޗއަރަމންއެޭކ ެއްއފަދަިއން ޔަުޢމިްއޔާއަކީ ެތދު ަބޔާެނއްކަމަްށ ސޮއިުކުރންޔަޢުިމއްާޔަގއި އެކުންފުީނގެ ިޑރެކްަޓރުްނގެ ބޯޑު 

 .ޓުން ރީްނެގ ރެިޖްސޓްރީ ބެެލހެއްޑިބެންަޗރ ހޯަޑރުްނެގ ަރިޖސްޓްރީާއއި ިޑެރކްޓަރުން، ސެކްެރޓަހިއްާސދާުރންެގ ރެޖިސްްޓީރ ާއިއ ) ރ(

ޙިްއޞާތަކެްއ ގަެނަފއިާވ ިޙއްާޞދާުރންެގ މަޢުލޫާމތުެގ ަރޖިސްޓްީރއެްއ  ކުންފުންޏަީކ ޕަްބލިކް ކުންުފންެޏއްަނމަ ުކންުފީނެގ ިގނަ 

  .ބެލެހެއްޓުާމއި ުކންފުިނން ރަުހނެްއ ކޮށްފަިއާވނަަމ ެއކަމާއިބެޭހ މަޢުޫލާމތު ބެލެެހއްޓުން

ބުަތްއ ބެލެހެއްުޓާމިއ ަވނަ ާމއްާދގަިއވާ ުކންުފނީެގ ހިސާ 64ާއއި  63ޑިރެކްޓަރުްނގެ ެއހީާއއި އެކު ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫުނގެ ) ބ(

 ޑިރެކްޓަުރްނެގ ބޯޑުްނ ިހާސބުތަްއ ފާސްކޮށް،  ވަަނ މާްއާދގަިއާވ ޮގުތގެ ަމތިން  68ވަަނ މާްއދާާއިއ  65ކުންފުންާޏއި ެބޭހ ޤާޫނުނގެ 

  .ކުންފުީނގެ އަހަީރ ާއންުމ ޖަލްާސައށް ހިސާުބތަކާިއ ރިޕޯޓްަތއް ހުަށހެުޅމުެގ ިއމްތިާޒމް ަހމަޖެްއސުން

  .ްއ ބެހެއްުޓންތަމަޢުޫލމާުތގެ ރިކޯޑު  ިނން ކުރާ މުާޢމަލާްތތަކާއި ޮފނުާވ ިލޔެކިުޔންތަކާއިެބހޭކުންފު ) ޅ(

  

  

  

  



(7  )  
 

  

  ކުންފުނީގެ ހިސާބާއި އޮޑިޓަރުންގެ ފެންވަރު 

  

 ކުންފުނީގެ ހިސާބު  - 13

ްނޏަކުންވެސް ިދެވހިބަހުްނ ުނވަަތ ާދަގއި ަބޔާްނެވގެްނވާ ކުްނފުނީެގ ހިސާުބތަްއ ކޮންމެ ުކންފު ަވނަ ާމއް 63ކުންފުންާޏއިބެހޭ ޤާނޫުނގެ 

ހިނދެްއގަިއ މިެދބަހުންކުެރ ކޮްނެމވެްސ ެއއްބަހަކަްށ ަތރުަޖމާކޮްށ ެއހިސާބުތަްއ ލިެބްނ  ޭބުނންެވއްޖެ . ހައްަޓން ާވނެެއވެލައިގިޭރސިބަުހްނ ބަ 

  .ހުންާނެނ ިއންތިާޒމުވެްސ ަހމަަޖްއސަންާވނެެއވެ

  

  ރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުމާއި ޑި  - 14

ހިސާބުތަުކގަިއ ކުންުފީނގެ ިޑެރކްޓަރުންެގ ބޯުޑެގ ެދ މެންަބރުްނ ވަަނ މާްއާދގަިއ ަބޔާްނެވގެްނާވ  66ުކންފުންާޏިއ ބެޭހ ޤާޫނުނެގ ) ހ(

  .ސޮއިކުރަްނ ެޖހޭެނއެވެ

  

ްއ ުހށަހަާޅއިުރ ެއހިސާބުތަކަީކ ކުންފުީނެގ މާީލ ވަަނ މާްއދާަގއި ަބާޔންެވގެްނާވ ކުންުފީނގެ ހިާސބުތަ 66ުކންފުންާޏިއ ބެޭހ ޤާޫނުނގެ ) ށ(

ކޮންެމ ުކންފުންެޏއްެގ ިހސާބުތަްށ ަހދަިއ ބަލަހައްަޓން ޖެޭހީނ . ޙާލަތު ރަނގަޅަްށ ަދއްކުަވއިޭދ ިހސާބުތަކެއްކަްނ ެއގެްނ ުހރުްނ ލާިޒމެވެ

ނުޑތަކަށް ފައްަތއިެގންެނވެ   .ައޅުްއވާ ގޮެތއްެގ ަމތިްނނެވެއޯޑިޓް އޮިފހުން ަކނޑަނުަވތަ . ބައިނަްލއަޤުާވމީ މިްނގަ
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  .ތިރީަގއި ަބާޔންެވގެްނވާ ފަރާްތތަްއ ކުންުފނީެގ އޮިޑޓަރެްއގެ ގޮުތގަިއ މަސައްކަްތ ކޮްށެގން ނުާވނެެއވެ

  

  .ެފއްެގ ޑިރެކްޓަެރއް ުނވަަތ ުމވައްޒިފުންާޏއި ގުުޅންހުިރ ެއެހން ކުްނފުންެޏއްކުްނފުީނގެ ނުަވތަ ުކން) ހ(

  

މީހަކީ ުކންފުީނގެ ޕާރްޓަނރެއް ނުަވތަ ބިްޒނަސް ެއސޯިޝެއޓެއް ުނވަަތ ުކންފުީނގެ ނުަވަތ ކުންފުންާޏއި ގުޅުްނހުރި އެެހން އެ ) ށ(

  .ރެްއގެ ވަީޒފާ ައދާކުރާ ުނަވތަ ޑިރެކްޓަެރްއގެ ދަުށން މަސައްކަްތ ކުރާމީެހއްކުންފުންެޏއްެގ ިޑރެކްޓަ

  

  .މުެގ ަކންތަްއތަްއ ުނަވަތ ކުންުފނީެގ މާީލ ޙާލަތު ަރނގަޅުުކރުމަްށ ޢަްއަޔންކޮށްފަިއވާ ަފރާެތއްުފނި އުވާލު ލިުކއިޑޭޓަެރއް ނުަވތަ ުކން) ނ(

  

  .ފުންާޏއި ގުުޅންހުިރ ެއެހން ކުްނފުންެޏއްެގ ހިސާބުަތއް ެބެލހެއްޓުުމެގ ކަންަތއްތަކާއި، ޙަވާުލެވގެްނ ހުިރމީެހއްކުންުފީނގެ ނުަވތަ ުކން) ރ(

  



(8  )  
 

ައށްވުެރ ބޮުޑ ޢަަދދެްއ ަދއްކަްނ . ރ5000/-ްނފުީނގެ ދަުށްނ ިހނާގ ކުންުފންޏަކަްށ ދަަރނީެގ ގޮުތގަިއ ކުންުފންޏަްށ ުނވަަތ ކު) ބ(

  .ިމގޮުތން އިސްިތސްނާާވނީ ެއދަަރންޏަކީ ާޢއްމުކޮްށ ވިޔަާފރި ހިްނގުުމގަިއ ިހނގާަފިއވާ ދަރަޏެްއ ކަުމގަިއ ވަީނ ަނމަެއވެ. ޖެހިފަިއާވ މީެހއް

  

  .ީމެހއް ސާބިުތ ދަަރންޏެްއ އޮތް ) ޅ(

  

  .ޚިާޔނާާތއި ޓެކުމާއި މަކަރާިއ ހީލަތުެގ ކުެށއް ސާބިތުވެަފިއވާ ީމހެއް) ކ(

  

އަށް ވުރެ ބޮޑު ކޮންމެ ޕްރަިއވެްޓ . ރ1،000،000/-ޕަބްލިކް ުކންފުިނން ައދި ެއ ކުންފުންެޏއްގެ ހުއްދަޮކށްފަިއވާ ރައުސުލްމާުލ ) އ(

ަރންޖެޭހީނ އޯޑިޓަރ ެޖނެރަްލ ޤަބޫލުކުރާ ޗާރޓަޑް ެއކައުންަޓންޓެްއ ުނވަަތ ސަރޓިަފއިްޑ ކުންފުންޏަކުްނ ޯއޑިޓަރުްނގެ ގޮުތަގއި ަޢއްަޔން ކު 

މި ނޫްނ ކުންުފނިތަުކން ަޢއްަޔނުކުާރ އޯޑިޓަރ ާވްނވާީނ އޯޑިަޓރެްއެގ މަސްޢޫިލއްަޔުތ ައދާކުރެޭވނެކަަމްށ . ޕަބްލިކް އެަކއުްނޓެންޓެކެވެ

  .ފަާރތެކެވެ އެކުންުފންޏެްއގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބޑަށް ެފންނަ 
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ްއ ެކޕިޓަލް ކެޕިޓަްލ ޯހާދނަަމ އެުކްނފުންޏެޕަބްލިްކ ުކންފުންޏަުކްނ ޙިްއޞާެގ ަބޔާެންއ ނެެރގެްނ ާޢއްުމްނނަްށ ިޙއްާސ ިވްއކައިެގްނ ) ހ(

  .ގަިއ ލިސްޓް ކުރަން ޖެޭހނެެއވެމާކެޓް ޑިެވލޮްޕަމންޓް އޮތޯރިީޓިއްނ ހުްއަދ ކޮށްފަިއާވ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު 

  

  ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  )17(

ވަނަ މާްއާދގަިއވާ ަފދަިއްނ ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްަފިއާވ ސިއްކަެއއް ޮކްނމެ ކުްނފުންެޏއްަގއި 42  ކުްނފުންޏާެބހޭ ޤާޫނނުެގ ) ހ(

ުހށައަާޅއިުރ ކުންފުީނގެ ނަާމިއ  އެންްޑ ޓްޭރޑަށް ިޑވެޮލޕްެމންޓް ކްސިއްކަ ރަޖިްސޓްރީ ކުަރން މިިނސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމި. އޮްނނަްނވާެނެއވެ

ެއއްެވސް ކުރެހުމެްއ ނުަވތަ  ީމގެ ިއތުރުން  ަގއިއިެރޖިސްޓްރީުކރަން ހުަށއަޅާ ިސއްކަ. ސިއްަކއިަގިއ ިއންަނންެޖހޭެނެއވެ ަންނބަރު ރަޖިސްޓްރީ 

ެތއް ުނވަަތ ކުރެުހމެްއ ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮްޕަމންޓް އެންްޑ ހިަމަނން ޭބނުްނވެލަްއާވ ަނމަ، ިހމެޭނނީ، ެއއިބާރާއިބާރާެތއް 

  .ޓްރޭޑް ައށް ހުަށައޅުއްަވއި ޯލޯގއެްއެގ ޮގތުަގއި ރަޖިްސޓްރީ ކުެރއްުވމަްށ ފަހުަގއެވެ

  

  ހޭ މަޢުލޫމާތު ރެޖިސްޓްރީ ކުރާ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅަންޖެ - ގެ ދަށުން ރީ ވަނަ މާއްދާ   94ންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކު . 18

ަވނަ  94 ާޤޫނނުގެ  ރެިޖސްޓްރީ ކުާރއިުރ ހަވާާލދެުވނު-ާރއްެޖއިންޭބުރގަިއ ރަިޖސްޓްީރ ކޮށްފަިއވާ ކުްނުފންޏެްއ ިދވެިހ ާރއްޭޖގަިއ ރީ  .1

އި ަބާޔން ކުާރ ިތރީގަ ރެޖިސްޓްރީ ކުުރމަށްަޓކައި - ކުންުފނި ރީ ފުރިަހމަ ކުރުމުެގ ިއތުުރްނ ަމޢުލޫމާުތ ގަިއ ބަޔާްނެވގެްނވާ )ހ(މާްއދާެގ 

  .ކަންތަްއތަްއ ފުިރހަމަ ކުަރްނޖެހޭެނއެވެ

 

 



(9  )  
 

ެރިޖސްޓްރޭަޝން ެސޓްފިކެޓްގެ ކުްނފުިނ ެރޖިސްޓްީރ ކޮށްފަިއވާ ަޤއުމެްއެގ ކޮްނޕިޓެންްޓ ޮއތޯރިީޓން ކުްނފުންަޏށް ދޫކޮށްަފއިާވ ) ހ(

               . ޮކޕީެއއް ހުަށއެޅުން) އަސްލާ އެްއގޮްތ ކޮޕީ ެއއްކަަމށް ސަރޓިފައިކޮްށފަިއވާ(

ގަިއ ބަާޔންެވގެްނާވ އަާސސީ ޤަާވއިާދއި ިހންާގ ޤަާވއިުދެގ ކޮޕީ )2(ގެ )ހ(ަވނަ މާްއދާެގ 94ކުްނފުންޏާެބހޭ ޤާޫނނުެގ ) ށ(

ޮގްތ އަސްާލ ެއއް(ކަަމށްާވނަަމ ެއ ޤާނޫެންއގެ ނުަވތަ ޗާޓަެރްއެގ  ޗާޓަރެްއގެ ދަުށން◌ްނުަވތައެުކންފުިނ އުފަްއދާފަިއަވނީ ޤާނޫނަކުްނ ުނވަަތ 

  .ޮކޕީެއއް ހުަށއެޅުން) ކޮޕީއެްއ ކަަމށް ސަރޓިފައިކޮްށފަިއވާ

  .ޕާްސޕޯޓް ފޮޓޯޮކޕީ ގެ މްބަުރން ުކންފުީނގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބޑުގެ މެ) ނ(

ަފރާުތން އަިދ އެ ަޕވަރ ޮއްފ އެޓާރީނގެ ޮކޕީދޫޮކްށފައިާވ  ައށްަޔންުކރާ ފަާރތަށް  ކުްނފުނިން  ކުންުފީނގެ ފަރާތުްނ ދަުއވާ ބަލައިަގތުަމށް) ރ(

  .އެކަން ގަބޫލުކުިރކަމުގެ ލިުޔން

  .ރެޖިސްޓްީރ ކުރުަމްށ ފާސްކުރި ގަާރރު -ރާއްޭޖގަިއ ވިޔަާފރިކުރުމަާށއި ރީ ްނ ކުންުފނި) ބ(

 ިއ ެބހޭ މަޢުޫލމާާތިއ ެޏއް ިހމެޭނނަަމ ެއކުންފުންޏަކާރެޖިސްްޓރީ ކުަރން ުހށަައޅާ ކުންުފީނގެ ިހއްސާާދރުްނގެ ެތރޭގަިއ ކުްނފުން-ރީ  )ޅ(

 .ޑިރެކްޓަރުްނގެ ަތފްސީލްޙިއްސާާދރުްނނާިއ އެކުންުފންޏެްއގެ 
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 ކުންފުންޏަްށ ައްނގަްނޖެޭހ ެއންުގެމއް ނުަވތަ ޮފނުަވންޖެޭހ ެއއްޗެްއ ރަޖިސްޓްީރ ޯޕްސޓުން އެކުންުފންެޏއްެގ ރަިޖސްޓްީރ ކުރެވިަފިއވާ

  .ދާެނއެވެޮފނުވި އެޑްރެަހށް 

  

  ނަ މާ  - 20

" ރަޖިސްްޓރާރ. "އަކީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ުކންުފްނޏާއިބެހޭ ާޤނޫެނވެ" ާޤނޫނު"ދަކު ނހިްނ ޮގތަަކށް ަބޔާްނވެެގްނ ނުވާ ގަިއ ެއހެިއދު ިމ ޤަވާ ) ހ(

  .އަކީ ަރޖިސްޓްާރރ އޮްފ ކޮްމޕެނީްޒ އެވެ

  

ހޭ ޤާނޫުނަގއި ބަޔާްނެވގެްނާވ ިއުދގަިއވާ ބަސްތަކާއި ލަފްުޒތަކަކީ ކުންފުންާޏބެާޔންެވގެްނ ނުާވހާިހނދަކު މިޤަވާއެެހން ގޮަތކަށް ބަ) ށ(

  .ލަފްޒުތަކާިއ ބަްސތަކާއި އެްއމާަނެއއް ދޭަހވާ އެއްޗެެކވެ

  



ް ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާންމު ގަވިާއދަށް ފުރަތަމަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

2011/R-39 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

ވިޮލއުމް: 40   އަދަދު: 134   ތީާރޚު: 17 ަޝއްވާލު 1432  -  15 ެސޕްޓެމްބަރ 2011  ބުރްާސފިަތ
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ް ިމިންސޓީްރ އޮފް ިއކޮނިޮމކް ިޑވެލޮޕްމަންޓ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާންމު ގަވިާއދަށް ފުރަތަމަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ކަމުގިައ  މާއްދާ  ވަނަ   20 ިމގަވިާއދުގެ  މާއްދާއީަކ،  އެ  ިއތުރުކޮށް  މާއްދާ  ިމވާ  ިތީރގިައ  ގަވިާއދަށް  ޢާންމު  ކުންފުންޏާބެހޭ   .1

ހަމަޖައަްސިއ، ިމހާރު އޮތް 20 ވަނަ މާއްދާއީަކ ިމ ގަވިާއދުގެ 21 ވަނަ މާއްދާކަމަށް ހަމަޖެއުްސން. 

ިހއާްސ ނުވަތަ  ިމ މާއްދާގެ (ށ) ގިައވާ ގޮތުގެ މިަތން މެނީުވ، އެއްވްެސ ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ 

މީާލ  ފަރާތަކަށް  އެއްވްެސ  ބިައވިެރވުމަށް  ގަތުމުގިައ  ިޑބެންޗަރ  ިހއާްސ ނުވަތަ  ގަތުމަށް، ނުވަތަ  ިޑބެންޗަރ 

އީެހއެއް ީދގެން ނުވާނެއެވެ. 

(ހ) .20

އޫުސލެއްގެ  ކުންފުންޏަކުން، ކަނޑައިެޅފިައވާ  ޕަބިްލކް  ބާޒާރުގިައ ިލްސޓުކުރިެވފިައވާ  ިހއާްސގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

ފުންނަށް  ިހއާްސ މުވައްޒަ ގޮތުން، ކުންފީުނގެ  ިޢނާޔަތެއްގެ  ދެވޭ  ފުންނަށް  މުވައްޒަ ކުންފުންޏެއްގެ  ދަށުން، އެ 

އެކަށައެޅުމަށް ނުވަތަ ިދނުމަށް ިމ މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

(ށ)

ިދވިެހަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރާ  ިއްޞލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ، ިމ ިއްޞލާޙު  ިމގެނެވުނު  2. ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާންމު ގަވިާއދަށް 

ދުވަހުން ފިެށގެންނެވެ. 



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ިހލޭ ދުރަށ ް އެންގެވުންތައ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންްތަކިާއ ދެންނެވުންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


