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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  )  R/2019-1034އިދު ނަންބަރު  ގަވާ 
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    1ކަނޑައަޅައިގެން ކުންފުނި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  

 ގަވާއިދު 

  
ނަންބަރު  ގަވާ ކުންފުނި  )  R-1034/2019އިދު  ކަނޑައަޅައިގެން  ކޮްމޕެނީޒް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  އުވައިލުަމށް  ކުންފުނި 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.  ،އުވައިލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް

 . 1 އް އިތުރުކުރުން. ތަވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ާމއްދާ 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ގަވާ ކަނޑައަޅައި،    2އިދުގެ  މި  އުވައިލުަމށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ފައިވާ ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވައިލައިރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒް އު

ހުށަހަ ކޯޓަކަށް  ނުވަތަ ޅައިޝަރުޢީ  ގުޅިގެން،  ަމއްސަލައަކާ          ފައިވާ 
ނުވަތަ  ބޭނުަމށް،  ހުށަހެޅުުމގެ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ަމއްސަލައެއް      ވަކި 

އު ކުންފުންޏާވައިކުންފުނި  އެ  ަމރުޙަލާގައި  އިލްތިޒާްމތައް،    ލުުމގެ  ގުޅޭ 
ނުވާ  ފުރިހަަމކޮށްފައި  ގުޅިގެން  ޙުކުަމކާ  ކޯޓެއްގެ           ޝަރުޢީ 

ރިސްޓޮރޭޝަން"ނަމަ،    ކުންފުންޏެއް   "އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް 
(Administrative Restoration)   ައަކަށް، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން، ނުވަތ

ނުވަތަ އުލަތުދަ ފަރާތަކުން،  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް  ަމއްސަލައެއް  ނުވަތަ         ން، 
ދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ސާއްހިގައި  ޚުލި ތާރީވައިކުންފުނި އު  އެ

ލުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސީ)ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( ތަްމ %75ތެރެއިން 
 ިމނިސްޓްރީގައި އެދެވިދާނެއެވެ. 

ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  " .1-7 )ހ( 
 އަށް ެއދުން  "ރިސްޓޮރޭޝަން
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ގަވާ ގެ ދަށުން، އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭޝަނަކަށް   7-1އިދުގެ  މި 
އު ކުންފުނި  ކޮްމޕެނީޒް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ފަހުންވައިއެދެވޭނީ،           ލި 

 ތަކުގައެވެ.ލަތްހާފާއިތު ނުވާ  ދުވަސް )ސައުވީސް( މަސް 24

   )ށ( 

ރިސްޓޮރޭޝަންއަށް ވައިލައިއު އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް  ކުންފުންޏެއްގެ  ފައިވާ 
ތާރީ ފެށިގެން  ޚުއެދޭ  ހުށަހެޅި    30ން  ތެރޭގައި، އެ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 

ހުށަހެޅުަމކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ިމނިސްޓްރީން ގޮތެއް ނިންަމއި، އެ ހުށަހެޅުން  
ންވާނެއެވެ. އަދި ގާންހުށަހެޅި ފަރާތަށް، އެ ހުށަހެޅުާމެމދު ނިންމި ގޮތް އަ

އު ދަވައިކުންފުނި  ފައިސާއެއް ،  ންެޖހިކާދައް  ށްލަތައުލިއިރު،    އެއްވެސް 
އޮތް ދެއްކުަމށް،ނުދައްކާ  ފައިސާއެއް  އެ  ކުންފުންޏަކަށް   ނަމަ،  އެ 

 ންވާނެއެވެ.ގާއަން

   )ނ( 

ކުންފުންޏަކީ،  ކޮންމެ  ދޭ  ހުއްދަ  ރިސްޓޮރޭޝަންއަށް  އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް 
ކުންފުނީގެ   (Restored)  "ރިސްޓޯރޑް" ގޮތުގައި،  ކުންފުންޏެއްގެ 
ދަފުދަ ކުންފުނިތަކުގެ  ފަދަ  އެ  ރެކޯޑުކޮށް،  ވަކިން  ފުތަރުގައި  ތަރެއް 

 ންވާނެއެވެ. ޓާބަލަހައް

   )ރ( 

ނިންާމ    ރިސްޓޯރޑް ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  ހަަމއެކަނި  ކުންފުނިތަކަކީ، 
ކުންފުނިތަކެކެވެ.  އޮތް  ހިންގުުމގެ ހުއްދަ  ުމޢާަމލާތްތައް  ނިންުމންތަކާބެހޭ 

 ިމއީ، ވިޔަފާރިކުރާ ނުވަތަ ޓްރޭޑިންގ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ.  

   )ބ( 

ރިސްޓޮރޭޝަންވައިލައިއު އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް  ކުންފުންޏެއްގެ  އަށް ފައިވާ 
އެކަން   ދިނުާމއެކު،  ހުއްދަ  ކޮްމޕެނީޒް  އޮފް  ންުމކޮށް  އާރެޖިސްޓްރާރ 

 ންވާނެއެވެ. ރާކު އަންގައި އިޢުލާނުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

   )ޅ(

ގަވާ ދޭ މި  ހުއްދަ  ރިސްޓޮރޭޝަންގެ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް  ދަށުން،  އިދުގެ 
އެ ކުންފުންޏެއްގެ   ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ސް، އެ  ވެ   ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން

   ފައިވާ ަމއްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމި،  ޅައިޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަ  ށްަމއްޗަ
ަމއްޗަ ކުންފުންޏެއްގެ  އިލްތިޒާެމއް    ށްއެ  އެއްވެސް       ނަމަ، އޮތްސާބިތުވާ 

ގެ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުންފުނީ  7އެ އިލްތިޒާެމއް ފުރިހަަމކުރާތާ  
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   ،ދާރުންގެ ޤަރާރަކުން، ަމއްސަލަ ނިުމނު ގޮތްހިއްސާ

 ންވާނެއެވެ.   ގާކޮްމޕެނީޒްއަށް އަން

   )ކ( 
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ގަވާ އުމި  ދަށުން،  ކުންފުނި  ވައިލައިއިދުގެ  އެ  ނަން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ފައިވާ 
އެއްވެސް    12ލާތާ  ވައިއު ފާއިތުވަންދެން  ަމސްދުވަސް  ފަރާތަކަށް )ބާރަ( 

 ނުވެއެވެ.  ނެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެ

ފަިއވާ ކުންފުނިތަކުގެ  ވަިއލަިއުއ .7-2
 ނަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ާމއްދާ އިތުރުކުރުން.  11. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 2

ގަވާ ގޮތަކަށް  މި  އެހެން  އަންނަނިވި  އިދުގައި  ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި 
ތިރީގައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި  އެ  ދީފައިވަނީ،  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި 

 ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.

 މާނަކުރުން  .12

އިދު ސްޓޮރޭޝަން" ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާ"އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް ރި
އޮފް )ކުން  R-1034/2019ނަންބަރު   ރެޖިސްޓްރާރ  އުވައިލުަމށް  ފުނި 

ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އުވައިލުުމގައި  ކުންފުނި  ކަނޑައަޅައިގެން  ކޮްމޕެނީޒް 
ގޮތުން،   އާއި،ގަވާއިދު(   ހިެމނޭ  އިޞްލާޙުތައް  ގެނެވޭ  ގަވާއިދަށް  އެ 

ނުވަތަ ވައިލައިއު ކޯޓަކުން،  ޝަރުޢީ  ގޮތުން،  ކުންފުންޏަކާބެހޭ  ފައިވާ 
ތާރީވައިއު  ތަލުން، ނުވަތައުދަ ކުންފުނީގެ  ޚުލި  ހުރި ސާއްހިގައި  ދާރަކަށް 

ނަން،   ކުންފުނީގެ  އެ  ހުށަހެޅުަމށް،  ަމއްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ފަރާތަކުން 
 ތަރުގައި ބޭއްވުެމވެ. ފުކުންފުނިތަކުގެ ދަ

   )ހ( 

ގަ މި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ދަށުން، ވާ"ރިސްޓޯރޑް"  އިދުގެ 
އެފަދަ   އެދުުމން،  ހުއްދައަކަށް  ރިސްޓޮރޭޝަންގެ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް 

ކުންފުނި ފަރާތުގެ  އެދޭ  ހުށަހަ  ންހުއްދައަކަށް  ކޯޓަށް  ފައިވާ ޅައި ޝަރުޢީ 
ކުންފުންޏެއްގެ  އޮތް  ވުޫޖދުގައި  ނިެމންދެން،  ގޮތަކަށް  ވަކި  ަމއްސަލަ 

   ވެ. ަމށެތުތަރުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަ އޮފުގޮތުގައި، ކުންފުނީގެ ދަ

   )ށ( 

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އިޢުޝާމި ގަވާއިދު ން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރ3ާ
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