
 
 

 

 
 

 
 

 ކުންފުނި އުވާލުމަށް އެކުންފުންޏަކުން ކަނޑައެޅުން                                    

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަްށ  69( ގެ 69/01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، ކުންފުނި އުވާލުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުަރންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު   އެކުންފުންޏަކުން ކަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެ ފާސްކުރި  ފާސްކުރުން، އަދިކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  . 0

ކުންފުނި ފާސްކުރުމަށް ތާޢީދުކޮށް އެކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ޚާއްޞާ ޤަރާރަކުން 
ނޑައެޅުން.   އުވާލުމަށް ކަ

 

ސްކުރުމާއެކު، އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާއިސްވެދެންނެވުނު  . 2
މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު )ލިކުއިޑޭޓަރ( އެޖަލްސާއެއްގައި ޢައްޔަންކޮށް، ލިކުއިޑޭޓަރަށް ދޭނެ އުޖޫރައެއް 

ނޑައެޅުން.   އެޖަލްސާއެއްގައި ކަ

 

ޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެއްޖެކަން، ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ލިކުއިޑޭޓަރ، އެކުންފުން .3

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެންގުން. މިގޮތުން  6އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ޔާންކުރާ ކުންފުނީގެ ބަ ނަންބަރުގައިވަނަ  0ރެޖިސްޓްރާރ އަށް އަންގާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ. އަދި އެކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށްޓަކައި 

އާންމު ޖަލްސާގެ ޤަރާރާއި، ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރިކަން  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަރާރާއި 
ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިޓީއަކާއި، ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް މި މިނިސްޓްރީއަށް 

)ނޯޓް: ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަރާރެއް ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް، ޙިއްޞާދާރުންގެ ޙާއްޞަ ޤަރާރެއް އެވެ. ހުށަހަޅަންވާނެ
 ހުށަހެޅުމުން، ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ނިންމިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.(

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ލިކުއިޑޭޓަރ، އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  . 4

 އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން. 

 

ވަނަ މާއްދާގައި  55ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މިޤާނޫނުގެ ލިކުއިޑޭޓަރު ކުރާ ޙަވާލު ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް . 5

ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް، ކުންފުނީގެ މުދާ 
ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ، ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ލިބެ ހުރި ދަރަނިތައް ހޯދުމާއި 

ކުންފުނީގެ ކުރާ ދަޢުވާގައި ކުންފުނި ތަމްޞީލްކުރުމާއި، ކުންފުނީގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި 
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ކުންފުނީގައި  އަދާކުރުމަށްފަހުގެ ދަރަނިތައް މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ކުންފުނީގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމާއި، ކުންފުނީ 
  ހުރި މުދަލަކާއި ފައިސާއެއް މެންބަރުންގެ މެދުގައި މެންބަރުންގެ ޙިއްޞާގެ ނިޞްބަތުން ބެހުން ހިމެނެއެވެ. 

 

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ލިކުއިޑޭޓަރ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ގޮތާއި، އެކުންފުންޏެއްގެ  ންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި،ކު .  9

ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް  ކުގެ މަޢުލޫމާތުކުންފުނީގެ ހިސާބުތައި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންމާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލާ
ގެ ކުއިޑޭޓަރުދިނުން، އަދި މިޖަލްސާގައި ލި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ތައްޔާރުކޮށް ރލިކުއިޑޭޓަ )ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ރިޕޯޓު(

 ން ހުށަހަޅާނީ، ޙާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ.ރިޕޯޓު ފާސްކުރަ

 

އެދި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން،  އުވާލުމަށްމަތީގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނި .   6

 ރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ތިމިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު، 

  ަމަރުޙަލާފުރަތަމ 

 ގާ ޙާއްޞަ ޤަރާރު )ހ( ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ނިންމިކަން އަން
 )ށ( ލިކުއިޑޭޓަރު އައްޔަންކުރި ކަމާއި، ލިކުއިޑޭޓަރުގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

 

  ަމަރުޙަލާދެވަނ 

 )ހ( ކުންފުނި އުވާލަން ހަވާލުވި ލިކުއިޑޭޓަރު ނެރެފައިވާ އިޢްލާން 
)ށ( ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ލިކުއިޑޭޓަރުގެ 

 ރިޕޯޓް
 ބަލައިގަނެ ފާސްކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޙާއްޞަ ޤަރާރު )ނ( ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ރިޕޯޓް 

ގެން، އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޓެކްސް ކްލިޔަރަންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިން ފަށައި 2121 ފެބްރުއަރީ 00 
 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި އެދިގެންނެވެ. މިނިސްޓްރީއިން މިހޯދާނީ، މިމަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
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