
` 

 
 

 
 

 2018/14 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު
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   ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ ބުދަވި  12މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2018
    އަށް ޤާނޫނު(  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުްނފުންޏާބެހޭ) 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 21
     2018 ބަރުޑިސެން 20 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ ބިލު، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 4
މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1440 އާޚިރުރަބީޢުލް 13)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2018/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 އިޞްލާޙު  ވަނަ  4 އަށް( ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ) 96/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ
 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ) 96/10ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މި ޤާނޫނުގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ ުކންފުންޏަކުން )ށ( .7 

ތާވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން އަހަރީ ފީ ދައްކަންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ 

އެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަސް ނިމުމުގެކުރިން    ތާވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައހަރީ ފީ، 

 ކުންފުންޏަކުން ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ކުންފުންޏަކުން ކުރަމުްނ އަންނަ ވިޔަފާރި، އަހަރީ

ފީ ދައްކަންދެން ހުއްޓުވުުމގެ އިޚްތިޔާުރ، ރެޖިސްްޓރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ލަސްެވގެން އެ އަހަެރއްގެ ެމިއ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 

ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

ކުންފުނި އުވާލުުމގެ އިްޚތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ

  ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

 އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.  ފަދައިން ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި 69 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު  )ނ( .69 
ޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ުކންފުންޏަކުން އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ 
ފައިސާ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ުމއްދަތުެގ 

ރޭގައި އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ތެރޭގައި ދައްކަްނވާނެެއވެ. ެއ މުއްދަތުގެ ތެ
ދެއްކުމާެއކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި 
       ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަުރގެ ރިޕޯުޓ ހުށަނާޅައިފިނަމަ، 
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އެ ކުންފުންޏެއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 
ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ގޮތުގެމަތިން ުއވާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

( ވަނަ ނަންބަރު 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން
 

ކޮމްޕެނީޒަށް ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   (1) )ށ( .75 

ނަޑއެޅޭނީ އެ ކުންފުންޏަީކ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ  ކަ

 ކުންފުންޏެއް ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ. ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެަފއިވާ 

    i.   ެވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  7މި ޤާނޫނުގ

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ެއ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ީފ 

 ނުވަތަ ދައްކާފައިުނވުން؛ 

    ii.   ނަޑއަޅާފަިއވާ ިވޔަފާީރެގ އެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ކަ

އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް، ެއ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުިރ 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުާވއިުރ  1ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއިުވން؛ ނުވަތަ 

    iii.   ްނަޑއަޅާފަިއވާ ިވޔަފާރީެގ އެ ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށ ކަ

)ދޭއް( އަހަރު ދުަވްސ  2އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާާތ 

 ފާއިތުވެފަިއވާ ކުންފުންޏެއް ަކމުގަިއވުން؛ ނުވަތަ 

    iv.   ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ  69މި ޤާނޫނުގ

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ޑިެރކްޓަރުންެގ 

އޮޑިޓަުރގެ ިރޕޯޓު ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުްނ  އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކުާރ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދައްކާަފިއނުވާ، އަދި އެ ުމއްދަތުެގ 

ތެރޭގައި އެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތަްއ 

 ކުންފުންޏެއް ކަމުގަިއވުން.ހުށަހަޅާފައިނުވާ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުންފުންޏެްއ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

ނޑައަަޅިއފިނަމަ،     އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަ

އެ ކުންފުނި ުއވާލުމުގެ ނޯިޓހެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒް 

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ެއގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގަިއ، 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ަމއްޗަށް ެއއްވެސް ދަރަންޏެއް ުނވަތަ ދަޢުވާެއްއ 

އޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ަފރާތަކަށް 

ންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ެއއްވެްސ ދައްކަ

ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް އޮތްކަމަށް، އެ އިުޢލާނުގަިއ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި، އެްއވެްސ ފަރާތަކުްނ  ކަ

ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުގަިއާވ 

އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެ ކުންފުނި ގޮތުގެމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ 

 އުވާެލވިދާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 2އަކުރުގެ ) މި (3)   

ކޮމްޕެނީޒް ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ކުްނފުންޏަކާ 

ދެކޮޅަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތް ކަމަށް ަބޔާންކޮްށ 

ރެޖިްސޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ހުަށހަޅައިިފ އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

ނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް ުއވާުލމުގެ މައްސަލަ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް 

 ކޮމްޕެނީޒް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
 

ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .4
 .ފެށިގެންނެވެ

________________________ 


