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 2018/14ބިލު ނަންބަރު 
  

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

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 

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

 

 
 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ (ށ)ދާވަނަ މާއް 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

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

ޤާނޫނުގެ ތާވަުލގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އަހަރީ ީފ 

ދައްކަންވާެނއެެވ. މި ޤާނޫނުގެ ތާވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އަހަރީ ފީ، ެއ 

ްއގެ މާޗް މަސް ނިމުމުގެކުރިން ކުންފުންޏަކުން ނުަދއްަކއިފިނަމަ، ެއ އަހަރެ

ކުންފުންޏަކުން ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރި، އަހަރީ ފީ ދައްކަންދެްނ 

ހުއްޓުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރެިޖސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

ކުންފުންޏަކުން  އަދި ލަސްވެގެން އެ އަހަރެްއެގ މެއި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 

އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ކުންފުނި ުއވާލުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

  ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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  އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. ފަދައިން ނަނިވިވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ައން 69 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު  (ނ) .69 

ޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ުކންފުންޏަކުން އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ 

ދަތުެގ ފައިސާ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ުމއް

ތެރޭގައި ދައްކަްނވާނެެއވެ. ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 

ދެއްކުމާެއކު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި 

ޑިރެކްޓަރުންެގ އަހަރީ ރިޯޕޓާއި ޮއޑިޓަުރގެ ރިޕޯޓު ުހށަނާޅައިފިނަމަ، އެ 

އިުދަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުންފުންޏެއް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާ

ގޮތުގެމަތިން ުއވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

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

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ނަންބަރު 
 

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

ނަޑއެޅޭނީ އެ ކުންފުންޏަީކ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ  ކަ

 ކުންފުންޏެއް ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ. ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެަފއިވާ 

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

ެއ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ީފ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި 

 ދައްކާފައިުނވުން؛ ނުވަތަ◌ަ 

    ii.   ނަޑއަޅާފަިއވާ ިވޔަފާީރެގ އެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ކަ

އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް، ެއ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުިރ 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުާވއިުރ  1ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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 ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއިުވން؛ ނުވަތަ 

    iii.   ނަޑއަޅާފަިއވާ ިވޔަފާރީެގ އެ ކުންފުންޏަކުން ކުރުމަށް ކަ

(ދޭއް) އަހަރު ދުަވްސ  2އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާާތ 

 ފާއިތުވެފަިއވާ ކުންފުންޏެއް ަކމުގަިއވުން؛ ނުވަތަ 

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

ޑިެރކްޓަރުންެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި 

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަުރގެ ިރޕޯޓު ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުްނ 

އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކުާރ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދައްކާަފިއނުވާ، އަދި އެ ުމއްދަތުެގ 

ރިޕޯޓުތަްއ  ތެރޭގައި އެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި

 ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގަިއވުން.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުންފުންޏެްއ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  )2(   

އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮްފ ކޮމްޕެނީޒް ަކނަޑއަޅައިފިަނމަ، ެއ 

ކުންފުނި އުވާލުމުެގ ނޯޓިހެއް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ޮކމްޕެނީްޒ 

ނުކުރަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުަގއި، ެއ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާ

ކުންފުންޏެއްގެ މަްއޗަށް އެްއވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ަދޢުވާެއްއ 

އޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އެއްވެސް ަފރާތަކަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ެއއްވެްސ 

ދަޢުވާއެއް އޮތްކަމަށް، އެ އިުޢލާނުގަިއ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި، އެްއވެްސ ފަރާތަކުްނ  ކަ

ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުގަިއާވ 

ގޮތުގެމަތިން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒަށް އެ ކުންފުނި 
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 އުވާެލވިދާނެެއވެ.

ންބަރުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ) ވަނަ ނ2ައަކުރުގެ ( މި )3(   

ކޮމްޕެނީޒް ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ކުްނފުންޏަކާ 

ދެކޮޅަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އޮތް ކަމަށް ަބޔާންކޮްށ 

ހުަށހަޅައިިފ  ޒަށްއެްއވެސް ފަރާތަކުން ރެޖިްސޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީ

އްސަލަ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް ުއވާުލމުގެ މަ

 ކޮމްޕެނީޒް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 

ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގަިއ ކޮށް، ޤުދީޞްފާސްވެ، ތަމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .4

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 
 

 


