ވ ޮލި އ ުމ ް40 :

އަދ ަދ ު191 :

ޞފަރ ު  29 - 1433ޑި ސެމްބ ަރ 2011
ތ ާރީ ޚ ުަ 4 :

ސފ ަތި
ބުރ ާ ް

ަރޝޕ ްގ ެ ޤާނޫނ ު
ޕ ާޓްނ ި

ސ
ރަ ީއސުލ ްޖ ުމ ްހ ޫރި އ ްޔ ާގ ެ އ ޮ ީފ ް
ބ ޮޑ ުތ ަކުރ ުފާނުމ ަގ ު
މ ާލ ެ ،ދި ވ ެ ިހރ ާއްޖ ެ

ސތ ަކުނ ް
 ގެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އިޢ ުކުރަނީ  ،ޤާނޫނުތ ަކ ާއި ،ގ ަވ ާއިދުތ ަކ ާއި ،ސަ ރ ުކާރ ުގ ެ އ ޮ ީފ ް
ސބ ަޔާންތ ައްފަދ ަ ލިޔުންތ ަކ ެވ ެ.
ނެރ ުއ ްވ ާ އިޢ ުލާންތ ަކ ާއި ،ދެންނ ެވުންތ ަކ ާއި ،ނ ޫ ް
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުއ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓ ް ޝާ އި ޢ ުކުރަނީ ކޮންމ ެ ހ ަފ ުތ ާއ ެއ ްގ ެ ހޯމ ަ ދުވ ަހ ާއި ބުރ ާ ް
 ހޯމ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ުކުރައްވަނ ް ބޭނުނ ްފ ުޅ ުވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި
އާދީއްތ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ  10:00ގ ެ ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ބުރ ާ ް

ފޯނ ު3336137 ، 3323701 :
ފ ެކްސް3325500 :
ީއ މ ެއި ލ ްgazette@po.gov.mv :
ވ ެބ ްސަ އި ޓ ްwww.gazette.gov.mv :

ޝާ އި ޢ ުކުރައްވ ައި ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ ބުދ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ހ ެނދުނ ު  10:00ގ ެ
ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ލި ޔުންތ ައ ް  gazette@po.gov.mvމި އީ.މ ެއި ލ ް އ ެޑ ްރެހ ަށ ް
ފޮނ ުއ ްވުނ ް އެދެމ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓުގ ައި

ޝާ އި ޢ ުކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ލި ޔެފ ައި ހުންނަނ ްވ ާނީ

މ ައި ކ ްރ ޯސޮ ފ ްޓ ް ވ ޯޑ ުގ ައި ފަރ ުމ ާ ފޮނ ްޓުންނ ެވ ެ.

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  19ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ
 25ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
 29ޑިސެމްބަރ  4) 2011ޞަފަރު 1433ހ( ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު
ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު13/2011 :

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު
އެއްވަނަ ބާބު
ފެށުން
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ޕާޓްނަރޝިޕް

.2

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް

.3

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ

.4

)ހ(

ޅ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕާޓްނަރޝިޕް އުފެއްދުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހިންގުމާއި ،ކަމާގު ޭ
އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

)ށ(

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު" އެވެ.

)ހ(

ގ
ގއި ،ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރީ ެ
ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ،ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ަ
އުޞޫލުން މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ދެމީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު
އެކުވެގެން ،ވަކި ނަމެއްގައި އުފައްދާ ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތެކެވެ.

)ށ(

ވ
ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕް އުފެދުމުން ،އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ،ދަޢު ާ
ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް ،އަދި
އަމިއްލަ ނަމުގައި މުދާ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ،ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

)ނ(

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ދެ ބާވަތަށެވެ.
)(1

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް؛ އަދި

)(2

ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް.
ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި

ޖެނެރަލް

ޕާޓްނަރޝިޕަކީ،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕްގައި

ހިމެނޭ

ކޮންމެ

ޕާޓްނަރަކުމެ،

އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަރަންޏަށް ވަކިވަކިންނާއި އެކުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އަދި އެގޮތުން
އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޕާޓްނަރޝިޕެވެ .އަދި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ނ
ކަންކަން ހިންގުމުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެހެ ް
ޕާޓްނަރުންގެ އޭޖެންޓެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ޕާޓްނަރޝިޕް

)ށ(

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަށެވެ.

)ހ(

ވ
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕާ ޚިލާފަށް ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންނާ ވަކިން އުފެދޭ ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞެކެވެ .އަދި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަރަންޏަށް އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުން
ނ
ޕ ް
ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ޒިންމާ އޮންނާނީ ،ޕާޓްނަރޝި ު
އޭނާ ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުދައްކާ އޮތްނަމަ،
އެ މިންވަރެއްގެ ނިސްބަތަށެވެ.
3

)ށ(

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ވެވޭނީ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަށް ނުވަތަ
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށެވެ.

ޚާއްޞަ އުޞޫލުތައް

.5

ޕާޓްނަރުންގެ ޢަދަދު

.6

ހިނގުން

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭ ވަކި އުޞޫލުތަކެއް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ނުވަތަ
ބލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭ ވަކި އުޞޫލުތަކެއް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ލިމިޓެޑް ލަޔަ ި
ށ
ނުވާހާހިނދަކު ،ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މައްޗަށާއި ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މައްޗަ ް
ހިނގާނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕް އުފެއްދުމާއި ހިންގުން

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
މުދަލާއި ފައިސާ

.7

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ތިބެވޭނީ ގިނަވެގެން ) 20ވިހި( ޕާޓްނަރުންނަށެވެ.
)ހ(

ދ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ،ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ
އެންމެހައި މުދަލާއި ،ފައިސާއާއި ،އެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި
މަޞްލަޙަތުތަކަކީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މިލްކެކެވެ.

)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ފައިސާ

މުދަލާއި

ބޭނުންކުރަންވާނީ،

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ެ

އެ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ހަމައެކަނި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ބޭނުމަށެވެ.
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ލިޔެކިޔުން

.8

)ހ(

ކޮންމެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ލިޔެކިޔުންތައް

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހަދާ

ވ
ގަވާއިދުގައި ާ

ގޮތުގެމަތިން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުން

)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،އެ

ޕާޓްނަރުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އޮފީހުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޕާޓްނަރޝިޕުން ކަމެއް

.9

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު

.10

ނިންމުން

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު،
ޕާޓްނަރޝިޕުން

ކޮންމެ

ނިންމަންޖެހޭ

ނިންމުމެއްވެސް

ނިންމަންވާނީ،

އެ

ގ
ޕ ެ
ޕާޓްނަރޝި ް

ޕާޓްނަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
)ހ(

ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ގ
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،

ޕާޓްނަރޝިޕް ހިންގައި ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ހުރިހާ

ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ،މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެވެ.
)ނ(

ށ
މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ ،ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަ ް
ވާންވާނެއެވެ.

4

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ

.11

ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދި

.12

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން

.13

ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ

.14

ޕާޓްނަރޝިޕް ވުޖޫދަށްއައުން

.15

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ) 7ހަތެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރަށް އެންގުން؛

)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން
ދެއްކުން؛

)ނ(

ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން ރެޖިސްޓްރާރާއެކު ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުން؛ އަދި

)ރ(

ގ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާއި ،ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން.

ތިންވަނަ ބާބު
ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ހުށަހެޅުން

)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރެޖިސްޓްރާރަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއި ު
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެއްބަސްވުން ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ(

ށން
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ރެޖިސްޓްރާރަށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

އެ

ކ
މ ާ
ހުށަހެޅު ަ

ގުޅޭގޮތުން

ހޅުމެއްގައި މި ޤާނޫނުގައި
ރެޖިސްޓްރާރ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ،އެ ހުށަ ެ
ގ
ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،މި ޤާނޫނު ެ
 45ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި

މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ފީ ،ދެއްކުމުންނެވެ.
ސެޓްފިކެޓް

މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފިނަމަ،
ށ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަ ް
ރެޖިސްޓްރާރ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ޕާޓްނަރޝިޕް ވުޖޫދަށްއައި ތާރީޚުކަމުގައި ބަލާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެ

ޕާޓްނަރޝިޕް

ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ

އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚެވެ.

5

ސެޓްފިކެޓް

ރެޖިސްޓްރާރ

ދޫކުރާ

ތާރީޚުކަމަށް

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

.16

ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ

.17

އެއްބަސްވުން

)ހ(

ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައިވެސް ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ލިޔުމުން
ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

އ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެންމެހަ ި
ކަންކަން ހިންގަންވާނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

)ނ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަން؛

)(2

ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް؛

)(3

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ބާވަތް؛

)(4

ވަކި މުއްދަތަކަށް އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މުއްދަތު؛

)(5

ދތައް؛
ޕާޓްނަރޝިޕް އުފައްދާ މަޤްޞަ ު

)(6

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންނާގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު-:
)ހހ(

މ
ޕާޓްނަރަކީ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ،ޕާޓްނަރުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ޤައު ީ
ނިސްބަތް ،އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ
ނމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު؛
ބިދޭސީއެއް ަ

)ށށ(

ޕާޓްނަރަކީ

ޤާނޫނީ

ޝަޚްޞެއްނަމަ،

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ނަމާއި،

ނ
އެޑްރެހާއި ،ޤައުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އަދި ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާ ެ
އެޑްރެސް؛
)(7

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ ނަން؛

)(8

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ރައުސްމާލާއި ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރެއްގެ ޙިއްޞާ ެ
މިންވަރު؛

)(9

ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައި ފައިދާ ބަހާނެ ގޮތާއި ،ދަރަންޏަށް ޒިންމާ އުފުލާނެ ގޮތް؛

) (10ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތާއި ،ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވެވޭނެ ގޮތާއި،
ޕާޓްނަރުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތް؛ އަދި
ދ
) (11ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ާ
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.
ކުރިން ވިޔަފާރި
ނުކުރުން

)ހ(

ވ
މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ާ
އ
ޓ ލިބުމަށް ފަހުގަ ި
ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެ ް
މެނުވީ،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

ނަމުގައި

އެއްވެސް

ވިޔަފާރިއެއްކޮށް،

މަސައްކަތެއްކޮށް ،ނުވަތަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
6

އެއްވެސް

)ށ(

މި

)ހ(

މާއްދާގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުޞޫލާ

ފށް
ޚިލާ ަ

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމަކަށް ޒިންމާވާނީ ،އެކަމެއް ކުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަން
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

.18

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަން
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ރަޖިސްޓްރީކޮށްނުދެވޭނެ
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ނަން

)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ ،އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ތެރެއިން
ނަމެއްގައެވެ.
)(1

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންގެ ނަން ހިމެނޭގޮތަށް އޮތް ނަމެއް؛

)(2

ށ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ނުވަތަ ބައެއް ޕާޓްނަރުންގެ ނަމާއެކު ކިޔޭގޮތަ ް
އޮތް ނަމެއް؛

)(3

ގ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ނަންތައް ގުޅުވައިގެން ހަދާ އެއް ނަމެއް ެ
މައްޗަށް އޮތް ނަމެއް؛ ނުވަތަ

)(4
)ށ(

އެ ޕާޓްނަރޝިޕުން ކުރާ މަސައްކަތް ދޭހަވާގޮތަށް އޮތް ނަމެއް.

ބލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ،އެ ނަމުގެ ފަހަތުގައި
ލިމިޓެޑް ލަޔަ ި
ތ
"ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް" ނުވަތަ އޭގެ ރަމްޒު ކަމުގައިވާ "ލ.ލ.ޕ" ނުވަ ަ
"އެލް.އެލް.ޕީ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރުން

)ހ(

މި

ޤާނޫނުގެ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ދަށުން

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނަން ފިޔަވައި އެހެން ނަމެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށް ،ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށް،
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތުމަކުން ޕާޓްނަރޝިޕުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ވިޔަފާރި ނަމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު
ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ނަން

)ހ(

ޅ ފަރާތަކުން
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
އ
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަން ކަމުގައި ހުށަހަޅާ ނަމަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނަމެއްކަމުގަ ި
ވާނަމަ ،އެ ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް
ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ަ
އެދެނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނަމަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން
ބަދަލުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

އެ ނަމަކީ ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ އެހެން ޕާޓްނަރޝިޕަކާ އެއް ނަމަކަށްވުން ނުވަތަ
އެއްވައްތަރުގެ ނަމަކަށްވުން؛
7

)(2

އެ ނަމަކީ ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑްމާރކްއަކަށްވުން؛

)(3

އެ ނަމަކީ ،މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނަމެއްކަމުގައިވުން؛

)(4

ޢ
އެ ނަމަކީ ،ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ ނަމެއްކަމަށް ޝަރު ީ
ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަކަށްވުން؛

)(5

ވ
އެ ނަމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޒަރވްކޮށްފައި ާ
ނަމަކަށްވުން.

)ށ(

މި

)ހ(

މާއްދާގެ

)(1

ގެ

ވަނަ

ބޭނުމަށްޓަކައި،

ނަންބަރުގެ

ވަކި

ނަމަކީ،

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ އެހެން ޕާޓްނަރޝިޕަކާ އެއްވައްތަރުގެ ނަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ،
އެ ނަމަކީ ،އެ ދެވަނަ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ކިޔާ ނަމާ ގުޅިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން ،އެ ނަން
އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ،އެއީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ
ކޮންމެ ނަމެކެވެ.
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް
އެންގުން

.21

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމަކީ ،ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ
ގ
ޅފައިވާ ނަމަކީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ށ
 20ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) (4ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ ް
ހުރި
އެ

އަކުރުތަކުގައި
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

ބަޔާންކުރާ
މެނޭޖިންގ

ފަދަ

ނަމެއްނަމަ،

ޕާޓްނަރަށް

އެންގުމުގެ

އެ

ނަމެއް

އިޚްތިޔާރު

ށ
ބަދަލުކުރުމަ ް
ށ
ރެޖިސްޓްރާރަ ް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ގ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަށް ރެޖިސްޓްރާރ އަންގައިފިނަމަ ،އެފަދައިން އަންގާތާ ) 1އެކެއް(
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ނަމެއް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަށް ރެޖިސްޓްރާރ އަންގައިފިނަމަ ،އަދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރާރުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ރަޖިސްޓްރީ

ބާޠިލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ރެޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

ވަކި ފަރާތަކުން ހިންގާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ބޭނުންކުރާ ނަމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ
ނބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ) (4ވަނަ ނަ ް
އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ނަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމަށް
އެދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ވަކި ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމެއް ބަދަލުކުރުމަށް
އެންގުމަށް

އެހެން

ފަރާތަކަށް

އެދެވޭނީ،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކޮށް،

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރާތާ ) 12ބާރަ( މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިނުވާނަމައެވެ.
8

ނަމާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން

.22

ފައިދާއާއި ގެއްލުން

.23

ޒިންމާގެ ދާއިރާ

.24

މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ނެތް

.25

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ނޫން ނަންނަމާއި،
ނަން ބަދަލުކުރަން އެންގޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ،ނަން ރިޒަރވްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ޙިއްޞާކުރުން

)ހ(

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައި ފައިދާ ބަހައި ،ގެއްލުން ޙިއްޞާކުރާނީ،
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
ރައުސްމާލުގައި ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ނުވަތަ އެމީހަކު
ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުން ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ނިސްބަތުންނެވެ.

)ށ(

ގ
ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައި ފައިދާ ބަހާނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި
އ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ރައުސްމާލުގަ ި
ހިމެނުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ

ޙިއްޞާގެ

ނުވަތަ

މިންވަރުން

ޒިންމާވާން

ދަރަންޏަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ ނިސްބަތުންނެވެ.
)ނ(

ލިމިޓެޑް

ލަޔަބިލިޓީ

ޕާޓްނަރުން

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޒިންމާވާނީ،

ދަރަންޏަށް

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ރައުސްމާލުގައި ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގުގެ ތެރެއިން
ކމުގައިވާނަމަ ،އެ މިންވަރަކަށެވެ .ނުވަތަ
އެއްވެސް މިންވަރެއް ޕާޓްނަރޝިޕަށް ނުދީ އޮތް ަ
ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ނިސްބަތަށެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕާއި ޕާޓްނަރުންގެ ޒިންމާ
)ހ(

ޖެނެރަލް

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ބޭނުމަށްޓަކައި،

އެ

ޕާޓްނަރަކީ،

ކޮންމެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

އެހެން

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޕާޓްނަރުންގެ

ގ
ވިޔަފާރީ ެ

އޭޖެންޓެކެވެ.

އަދި،

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި
ހން ޕާޓްނަރުން
އށް އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެ ެ
އާދައިގެމަތިން ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކީ ،އެ ަ
ޢަމަލުކޮށް ،ޒިންމާވާންޖެހޭނެ މުޢާމަލާތެކެވެ.
)ށ(

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ވިޔަފާރީގެ
ގ
ބޭނުމަށްޓަކައި ،މުޅި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އޭޖެންޓެކެވެ .އަދި ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ެ
ޕާޓްނަރަކު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އާދައިގެމަތިން ކުރާ
ކޮންމެ

މުޢާމަލާތަކީ،

އެއަށް

މުޅި

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕުން

ޢަމަލުކޮށް،

ހ
ޒިންމާވާންޖެ ޭ

މުޢާމަލާތެކެވެ.
ކަމެއް ކުރުން

)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން،

ނުވަތަ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޕާޓްނަރަކު،

އެ

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ެ

އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
ވނެއެވެ.
ނަމުގައި ކޮށްގެންނު ާ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ނުވަތަ ވަކި
ޕާޓްނަރަކު ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމަކަށް ޒިންމާވާނީ ،އެކަމެއްކުރި ޕާޓްނަރަކު
9

ނުވަތަ

ޕާޓްނަރުންނެވެ.
ބާރު ނެތި އަދި
ޕާޓްނަރެއްކަން ނޭނގި

.26

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރާ މީހަކު މުޢާމަލާތްކުރީ އޭނާއަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްކަން ނޭނ ި
ސ
ދއިރާއިންވެ ް
ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެ ޕާޓްނަރު ކުރި މުޢާމަލާތަކީ ،އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ާ

މުޢާމަލާތްކުރުން

ބޭރު ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުން ނުވަތަ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެ ޙާލަތުގައި އެ މުޢާމަލާތަށް ޒިންމާ އުފުލާނީ،
އެ ޕާޓްނަރަކު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ޕާޓްނަރެއްކަން އެނގި އަދި
ބާރު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް

.27

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި،
ދ
މުޢާމަލާތްކުރި މީހާއަށް ،އޭނާއަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްކަން އެނގޭ ޙާލަތުގައި ،އަ ި

މުޢާމަލާތްކުރުން

ތ
ލ ާ
އެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެ ޕާޓްނަރަށް ބާރު އޮތްކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ކުރާ މުޢާމަ ާ
ގުޅިގެން އެ ޕާޓްނަރާއި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުން ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ޒިންމާވާން
ޖެހޭނެއެވެ.

ބާރު ނެތް ޕާޓްނަރެއްކަން
އެނގިހުރެ މުޢާމަލާތްކުރުން

.28

ޕާޓްނަރޝިޕަކާ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތަކާއެކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރު ހިންގި މުޢާމަލާތަކީ،
ނ
އެ ޕާޓްނަރަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ހިންގި މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެކަ ް
ގ
އެ ޕާޓްނަރާއެކު މުޢާމަލާތްކުރި ފަރާތަށްވެސް އެނގޭނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
އެހެން ޕާޓްނަރުން ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ،ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބާރު ނެތް ޕާޓްނަރެއްކަން

.29

ޒިންމާގެ މުއްދަތު

.30

ނޭނގި މުޢާމަލާތްކުރުން

ޕާޓްނަރޝިޕަކާ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތަކާއެކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރު ހިންގި މުޢާމަލާތަކީ،
އެ ޕާޓްނަރަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ހިންގި މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
އެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެ ޕާޓްނަރަށް ބާރު އޮތްކަމަށް އެ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
އ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ޙާލަތުގައި ކުރި މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓްނަރާއި ެ
އެހެން ޕާޓްނަރުން ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
)ހ(

ރ
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކުވެސް ،އެމީހަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހު ި
މުއްދަތުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
މުއްދަތުގައި

ދަރަނިތަކަށާއި

ވެފައިވާ

ވާޖިބުތަކަށް،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

އެހެން

ޕާޓްނަރުންނާއެކު ޖުމްލަކޮށް އަދި ވަކިން ޒިންމާވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި އަލަށް ބައިވެރިވާ މީހަކު ،އެމީހަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި
ބައިވެރިވުމުގެ

އެ

ކުރިން

ކޮށްފައިވާ

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން

ކަންތައްތަކަށް

ޒިންމާވާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.
)ނ(

ޖެނެރަލް
އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި

ޕާޓްނަރަކު

އެމީހަކު

ހުރި

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން

މުއްދަތުގައި

ވަކިވިނަމަވެސް،

އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން

ވ
ވެފައި ާ

ދަރަނިތަކާއި އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާއިން އެމީހަކު ބަރީއައެއް
ނުވާނެއެވެ.
)ރ(

ބލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ވެފައިވާ ދަރަނިތަކާއި އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ލިމިޓެޑް ލަޔަ ި
ރން
އަދާކުރުމަކީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އެކަމުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަ ު
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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)ބ(

މި

ޤާނޫނުގެ

މާއްދާއެއްގައި

އެހެން

އެހެންގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެއްވެސް ޕާޓްނަރަކު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ބޭނުމަކު ނޫން އެހެން
ބޭނުމެއްގައި ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ފައިސާ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުންގެ
ހުއްދަނެތި

ނުވަތަ

ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ،

އެއްވެސް

ޤާނޫނަކާ

ނުވަތަ

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕް ެ

ށފިނަމަ ،އެކަމަކީ އެ ޕާޓްނަރަކު އަމިއްލައަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ
ލކޮ ް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޢަމަ ު
ކަމެކެވެ .އަދި އެ ޕާޓްނަރޝިޕުން ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުން އެކަމަށް
އވެ.
ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ ެ
)ޅ(

ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަމުގައި ،އަންނަނިވި
ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި
ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއްކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރަކީ ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އޭނާ އެކުރި ޢަމަލެއްގެ ޒިންމާ އޭނާގެ
ޔބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަށް
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންވާނެއެވެ .އަދި ލިމިޓެޑް ލަ ަ
ލިބިގެންވާ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ސިފަ އެ ނިސްބަތަށް ހިފެހެއްޓިގެންވާނެއެވެ.

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ

.31

ޕާޓްނަރަކު މަރުވުމަށްފަހު

.32

ގޮތުގައި ދެއްކުން

)(1

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން؛

)(2

ޚިޔާނާތްތެރިވުން؛

)(3

ޓެކްސް ނުދެއްކުން؛

)(4

އިހުމާލުވުން.

ތ
އެއްވެސް މީހަކު ،އެމީހަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެއްކަމަށް ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުވަ ަ
ނ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައްކައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ނުހިމެ ޭ
ށ
މީހެއްގެ ނަން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަން އެ ނަން ބޭނުންކުރެވޭ މީހާއަ ް
ށ
އެނގިހުރެ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ހުރެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކުކަމަ ް
ޤަބޫލުކޮށްގެން އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކާ މުޢާމަލާތްކުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،އެމީހަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެކޭ އެއްފަދައިން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އޭނާގެ ނަން ބޭނުންކުރުން

ގ
އ ެ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު މަރުވުމަށްފަހު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުން ،އެމީހެ ް
ނަން ހިމެނޭގޮތުން ކުރީގެ ނަމުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ވިޔަފާރި ހިންގިކަމުގައިވީނަމަވެސް،
އެ

ޕާޓްނަރަކު

މަރުވުމަށްފަހު

އެ

ކުރާ

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން

މުޢާމަލާތުގެ

ނ
ސަބަބު ް

އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުންވާ ދަރަނިވެރިވުމަކަށް މަރުވި ޕާޓްނަރުގެ ވާރިސުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕެއް އެއް ބާވަތުން އަނެއް ބާވަތަށް ބަދަލުކުރުން
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއް
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ
ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް
ބަދަލުކުރުން

.33

)ހ(

ޖެނެރަލް

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ލިމިޓެޑް

ލަޔަބިލިޓީ

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

ބަދަލުކުރެވޭނީ،

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
އެގޮތަށް ނިންމައި ،ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް
11

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުންނެވެ.
)ށ(

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކޮށް ،ލިމިޓެޑް
ލަޔަބިލިޓީ

ޕޓްނަރޝިޕެއްގެ
ާ

އެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ށ
ޓ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކުރުމަ ް
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލި ީ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުން ނިންމި ނިންމުން؛

)(2

ލަޔަބިލިޓީ

ލިމިޓެޑް

ޕާޓްނަރަކަށްވުމަށް

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

ށ
އިޢުތިރާޟުނުކުރާކަމަ ް

ބަޔާންކޮށް ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛
)(3

ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުން؛
ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި

)(4

ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި
އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މުދަލެއް ރަހުނުކުރުމަކާ
ނުލައި ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

)(5
)ނ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

ޑ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ލިމިޓެ ް
ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކޮށް ،ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި
އ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެ ް
ޑ
ލިމިޓެ ް
ސެޓްފިކެޓް

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ލަޔަބިލިޓީ

ދޫކުރެވޭނީ،

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި

ލިމިޓެޑް
ލިމިޓެޑް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް،

މި

ގޮތުގައި

ލަޔަބިލިޓީ
ޤާނޫނާއި

ރަޖިސްޓްރީކޮށް

ލަޔަބިލިޓީ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

މި

ގ
ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމު ެ

ޤާނޫނުގެ

އުފެއްދުމަށާއި،

އުފައްދާ

ފަރާތްތަކުން

ހަދާ

ގަވާއިދުގައި

ދަށުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ޖެނެރަލް

.34

)ހ(

ލިމިޓެޑް

ލަޔަބިލިޓީ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

ޖެނެރަލް

ބަދަލުކުރެވޭނީ،

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

އެގޮތަށް

ބަދަލުކުރުން

އ،
ނިންމަ ި

ޖެނެރަލް

ގޮތުގައި

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުންނެވެ.
)ށ(

ލ
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކޮށް ،ޖެނެރަ ް
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ގޮތުގައި

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

ރެޖިސްޓްރާރަށް

ހުށަހަޅާއިރު ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ބލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ލިމިޓެޑް ލަޔަ ި
އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުން ނިންމި ނިންމުން؛
12

)(2

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކަށްވުމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ލޓީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛
ލިމިޓެޑް ލަޔަބި ި

)ނ(

)(3

ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުން؛

)(4

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް
ޖެނެރަލް

ބަދަލުކޮށް،

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޖެނެރަލް

އ
ގޮތުގަ ި

އ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެ ް
ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ދޫކުރެވޭނީ ،ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުފެއްދުމަށާއި ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ޖެނެރަލް
ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހިމެނުމާއި ވަކިވުން
ޢާންމު އުޞޫލު

.35

ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހިމެނުން

.36

ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވުން

.37

ކ
ރ ު
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި އިތުރު ޕާޓްނަރަކު ހިމަނަންވާނީ އަދި ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓްނަ ަ
އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ވަކިކުރަންވާނީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައާއި މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ކ
ހ ު
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައިވާ އެ ޕާޓްނަރެއްގެ ޙިއްޞާގައި އެހެން މީ ަ
ބައިވެރި

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް

މިގޮތަށް

ޕާޓްނަރޝިޕްގައި

އާ

ޕާޓްނަރަކު

ހިމެނޭނީ،

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި އަލަށް މީހަކު ނުވަތަ
ބަޔަކު ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު
ހަމަޖައްސާތާ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ނަން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ވަކިކުރުން

)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވެވޭނީ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ކަނޑައަޅައި
ވަކިގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،

30

)ތިރީސް(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ދުވަހުގެ

އ
އެއްބަސްވުމުގަ ި

ނޯޓިސް

ދިނުމަށްފަހު

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޕާޓްނަރޝިޕުން ވަކިވެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،
ޕާޓްނަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތު

ލިބިގެންނަމަވެސް،

އެއްވެސް

ނ
ޕާޓްނަރޝިޕަކު ް

އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ނ(

މި ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާއި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކު ވަކިވިކަމަށް ބަލާނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކު ވަކިކުރުމަށްފަހު
ނުވަތަ ވަކިވުމަށްފަހު އެކަން ރެޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުންނެވެ.
13

އަށްވަނަ ބާބު
ޕާޓްނަރޝިޕް ނިމުމަކަށް އައުން
ޕާޓްނަރޝިޕް އުވާލުން

.38

ޕާޓްނަރޝިޕް ނިމުމަކަށް

.39

ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް

.40

ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުވާލެވޭނީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެއްބަސްވުމާއި ،މި ޤާނޫނާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އަންނަ ޙާލަތް

އަންނަނިވި

ޙާލަތުތަކުގެ

ތެރެއިން

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ޕާޓްނަރޝިޕެއް

ނިމުމަކަށް

އަންނާނެއެވެ.
)ހ(

ވަކި މުއްދަތަކަށް އުފައްދާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މުއްދަތު
ހަމަވުން؛

)ށ(

ވަކި

މަސައްކަތެއް

ނުވަތަ

ކަމެއް

ކުރުމަށް

ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ،

އުފައްދާފައިވާ

އެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ނިމުން؛
)ނ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ބަޔާންވެފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

ޕާޓްނަރުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުވާލުމަށް ނިންމުން؛
)ރ(

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕުން ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރި ޤާނޫނަކުން މަނާވުން ،ނުވަތަ އެ ބާވަތު ެ
ވިޔަފާރިކުރުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ޤާނޫނަކުން މަނާވުން؛

)ބ(
ޕާޓްނަރޝިޕް އުވާލުން

ޕާޓްނަރޝިޕް އުވާލުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކުރުން.

ވ
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުވާލުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އަންނަނި ި
ޙާލަތުތަކުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ހ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކީ ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައިވާ މީހެއްކަން ސާބިތުވުން؛

)ށ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ
ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އޭނާ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުން؛

)ނ(

ޕާޓްނަރޝިޕުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށް ބަލާއިރު ،އެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށެއް
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު ކުރުން؛

)ރ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

ޕާޓްނަރަކު

އ
ޤަޞްދުގަ ި

ނުވަތަ

ތަކުރާރުކޮށް

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ،ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ވިޔަފާރީގައި އޭނާ ހިމަނައިގެން
އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެހެން ޕާޓްނަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުން؛
)ބ(

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ވިޔަފާރި ،ގެއްލުން ނުވާގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތުން؛

)ޅ(

ދ އިންސާފުވެރި
ޕާޓްނަރޝިޕް އުވާލުމަކީ އެ މައްސަލައެއްގައި އޮތް އެންމެ ޢަދުލުވެރި އަ ި
ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނުން.
14

ނުވަވަނަ ބާބު
ޢާންމު މާއްދާތައް
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ގުޅުން ނިމުމަކަށް

.41

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ
ޕާޓްނަރަކު މަރުވުމުން ،ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވުމުން ،އެ ޕާޓްނަރާއި އެހެން ޕާޓްނަރުންނާ ދެމެދު އޮތް

އައުން

އ
ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ދެންތިބި ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައާ ި
ބަނގުރޫޓު ނުވެތިބި ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައި އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގުޅުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ހުއްދަނެތި ވިޔަފާރިކުރުން

.42

ޕާޓްނަރެއްގެ

.43

އެއްވެސް

ޕާޓްނަރަކު،

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ

އެ

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން

ކުރާ

ވިޔަފާރިއެއް،

އ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އެހެން ޕާޓްނަރުންގެ ހުއްދަނެތި އެ ޕާޓްނަރޝިޕަކާ ވަކިން ކޮށްފިނަމަ،
ެ
އެ ވިޔަފާރިއަކުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާއެއް އެ ޕާޓްނަރަކު ހިމެނޭ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ޙިއްޞާ ވިއްކުން

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

އެހެންގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވާހާހިނދަކު،

އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ޙިއްޞާ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއް ނޫން މީހަކަށް ވިއްކޭނީ،
ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުން އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން

.44

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަފްތަރު

.45

ޖަދުވަލު

.46

ގަވާއިދު ހެދުން

.47

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

.48

އުވާލެވޭ ޤާނޫނު

.49

އިންތިޤާލީ އުޞޫލު

.50

މި ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން ބުނެފައި އޮތްކަމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ
މި ޤާނޫނުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަ ަ
ލއި،
އެކަމެއް ކުރި މީހަކު ) 5,000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 15,000/-ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއާ
ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ާ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ލ
މި ޤާނޫނުގައިވާ ޖަދުވަލު އެއީ ،މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ .މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އެ ޖަދުވަ ު
ހިމަނައިގެންނެވެ.
)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ،މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ފެށުން

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ހ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕާބެ ޭ
ގ
ޤާނޫނު( އުވުނީއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަކީ މި ޤާނޫނު ެ
ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ހިނގަމުންދާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަން
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
15

މާނަކުރުން

.51

އ
މި ޤާނޫނުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެ ް
ދޭހަނުވާހާހިނ ަ
ދކު ،މި ޤާނޫނުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއެވަނީ ،ތިރީގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ށ
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.
"މީހެއް" ނުވަތަ "ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޠަބީޢީ ޝަޚްޞުތަކަށާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.
"ރެޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް
ކޮމްޕެނީޒަށެވެ.
"ޕާޓްނަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ބައިވެރިއަކަށެވެ.
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ޖަދުވަލު
ޕާޓްނަރޝިޕާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީގެ ތާވަލު
ފީގެ ޢަދަދު

ޚިދުމަތް
ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

) 2,000/-ދެހާސް( ރުފިޔާ

ޕާޓްނަރޝިޕް އެއް ބާވަތުން އަނެއް ބާވަތަށް ބަދަލުކުރުން

) 1,000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާ

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ނަން ބަދަލުކުރިކަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން

) 1,000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާ

______________________
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`

ވޮލިއުމް45 :

ތާރީޚު 25 :ޖުމާދަލްއާޚިރާ  3 – 1437އެޕްރީލް 2016

އަދަދު48 :

އާދީއްތަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު2/2016 :

ނ
ށ  1ވަ ަ
ނނު) އަ ް
ޤ ޫ
ޝޕްގެ ާ
ރ ( 13/2011ޕާޓްނަރ ި
ނންބަ ު
ނ ަ
ޤާނޫ ު
ނ
ޤނޫ ު
މގެ ާ
އ ު
ގނަ ު
ޙ ެ
އިޞްލާ ު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމަށް

ފޮނުއްވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00ގެ ކުރިންނެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި



އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ގެޒެޓުގައި

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ފޮނުއްވާނީ

ގ
ގ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ެ
ރއްޔިތުން ެ
ނގާރަ ދުވަހު އޮތް ަ
ޗ މަހުގެ  22ވި އަ ް
ގ މާރި ު
 2016ވަނަ އަހަރު ެ
ނ
ގ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަ ަ
އވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2011ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
 16ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެ ް
ނ 3 ،އެޕްރީލް 2016
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ވނަ މާއްދާގަ ި
މގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަ 92
އިޞްލާޙު ގެނައު ު
ނ ،މި ބިލު
ޤ ކުރެއްވުމު ް
ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީ ު
( 25ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437ހ) ވި އާދީއްތަ ދުވަހު ަ
ޖއެވެ.
ކރެވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ު
ޓގައި ި
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
ޤާނޫނަކަށްވެި ،

ދދު48 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް45 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު2/2016 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2011ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ނއުން.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2011ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެ ަ
އޞްލާޙުކުރުން.
 .1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި

ޕާޓްނަރުންގެ ޢަދަދު

.6

ޕާޓްނަރޝިޕްގައި

އެންމެ

ވގެން
ގިނަ ެ

ހިމެނޭނެ

ޕާޓްނަރުންގެ

ޢަދަދު،

ޝޕްގެ
ޕާޓްނަރ ި

އވެ.
ނވާނެ ެ
ގއި ބަޔާންކުރަ ް
ސވުމު ަ
އެއްބަ ް
.2

ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަ 10

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު

.10

(ހ)

ކޮންމެ

އ
ގ ި
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ަ

މެނޭޖިންގ

ޕާޓްނަރެއް

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ލިމިޓެޑް

ތގައި ،ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެއް
ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮ ު
އވެ.
ރވިދާނެ ެ
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ޢައްޔަންކު ެ
 .3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.10

(ނ)

ގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް
ރއްޖޭ ަ
އގައި ދިވެހި ާ
މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ ޢާންމު ގޮތެ ް
ނއެވެ.
ވާންވާ ެ

 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.11

(ނ)

ޕާޓްނަރޝިޕާ
ކުރުން؛
3

ގުޅޭގޮތުން

ރެޖިސްޓްރާރާއެކު

ކުރަންޖެހޭ

މުޢާމަލާތްތައް

ވޮލި ުއމް45 :

ދދު48 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.11

(ރ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ހަދާ

ދަށުން

ދއި،
ގަވާއި ާ

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

މގައި،
ބސްވު ު
އެއް ަ

އވާ ކޮންމެ
ށ ބަޔާންކޮށްފަ ި
ލއްޔަތުކަމަ ް
ޕޓްނަރުގެ މަސްއޫ ި
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މެނޭޖިންގ ާ
ދ
ކަމެއް ކުރުން؛ އަ ި
ކރުން.
 .6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރު ު
.11

(ބ)

ޒންމާވުމާއި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން
ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ،ދަރަންޏަށް ި
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

 .7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.23

(ނ)

ލިމިޓެޑް

ގ
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ެ

ލަޔަބިލިޓީ

ޕާޓްނަރުން

ދރަންޏަށް
ަ

ޒިންމާވާންވާނީ

ތގެމަތިންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮ ު
()1

އގު
ަ

އެފަރާތަކުން

ކށްފައިވާ
އަދާ ޮ

ޞގެ
ޙއް ާ
ި

ނވަރާއި،
މި ް

ޙއްޞާ
ި

ލވޭނަމަ ،ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
ށފައިނުވާ ޙިއްޞާ އެކު ެ
އޅުމަށްފަހު އަގު އަދާކޮ ް
އެކަށަ ެ
ތ
އވާ ޖުމްލަ ޙިއްޞާވާ މިންވަރަށް؛ ނުވަ ަ
ފ ި
ގއި ބަޔާންކޮށް ަ
ސވުމު ަ
އެއްބަ ް
()2

މގައި ޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ސވު ު
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެއްބަ ް
ށވުރެ ،މަތީ މިންވަރަކަށް.
މި އަކުރުގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ މިންވަރަ ް

.8

ޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ގއި ޝާއި ު
ޓ ަ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ު
________________________
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