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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ  
 ގަވާއިދު 

ދާއިރާގެ   ކައުންސިލުތަކުގެ  ބޭނުންތައް ިމއީ،  އަސާސީ  ރައްޔިތުންގެ 
ތެރޭގައި އި،  ފުއްދުަމށާ ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ 

ހިންގުަމށްހައިޤްތިޞާދީ   ކުންފުނި   ރަކާތްތައް  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ޓަކައި 
ކައުންސިލްތަކުން   ، އުފެއްދުާމއި ހިންގުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުާމއި

   ،ކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުަމށް ތަކާއެކު ވިޔަފާރިއަިމއްލަ ފަރާތް
ނަންބަރު   ލާަމރުކަޒީ    2010/7ޤާނޫނު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ޤާނޫނު(   ހިންގުުމގެ  )ރ(    70ގެ   އުޞޫލުން  ާމއްދާގެ          އާއި، ވަނަ 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  70-1 ،)ބ( އާއި

   ގަވާއިދެކެވެ.

 ތަޢާރަފާިއ ނަން  . 1 )ހ( 

ކުންފުނި ގަވާއިދަށް  ިމ އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  "ކައުންސިލްތަކުން  ކިޔާނީ،   
 އުފެއްދުާމއި، އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. 

   )ށ( 

 ވަނަ ބައި   1

 ކުރުމަށް އެދި ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުން   ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ 

  ލެއްގެ ކުރުަމށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ސިޓީ ކައުންސި  ރީ ޓަރަޖިސްލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި  
ކައުންސިފަރާތުން،   އަތޮޅު  ކައުންސިލެއްގެ  ފަރާތުން،    ލެއްގެނުވަތަ  ރަށު  ނުވަތަ 

ކައުންސިލެ އެ  އައްފަރާތުން،  ެމންބަރުންގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ ޣްގެ  ލަބިއްޔަތުން 
 ޤަރާރަކުންނެވެ. 

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި   . 2
ކުރުމަށް ެއދި   ރީ ޓަރަޖިސް

 ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތަްއ 
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ޤަރާރުގެ އިތުރުން، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ    ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާން  2ގަވާއިދުގެ    ިމ
ރަޖިސްޓަރީ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ   ކުންފުނި  ަމޢުލޫާމތު  އެދި، ތިރީގައިވާ  ކުރުަމށް 

 ންވާނެއެވެ. ޅާރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒްއަށް ހުށަހަ ،ފޯމު ެމދުވެރިކޮށް

ކުރުމަށް   ރީ ޓަކުންފުނި ރަޖިސް . 3
 ހުށަހެޅުން 

   )ހ(  .ކުރަން އެދޭ ފޯުމ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ

   )ށ(  .ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު

   )ނ(  .ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނުއްޔަޢަލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  
  .ަމޢުލޫާމތު

   )ރ( 

ލިއްޔަތާ އޫަމޤާުމގެ ަމސް   ގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
 .ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު

   )ބ( 

   )ޅ( .ސެކްރެޓަރީގެ ަމޢުލޫާމތު

ޚިލާފުނުވާނޭމި   އާ  )ށ(  ަމ  ާމއްދާގެ  ކައުންސިލަކީ  ތީގޮތެއްގެ  ވަކި  ން، 
ކޮންެމ   އުފައްދާ  ގޮތުގައި  ހިއްސާދާރެއްގެ  އެންމެ  ކުންފުންޏެއްގެ 

 ންނެވެ.  ތީންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމޔާކުންފުންޏަކަށް ނަން ކި

 ކުންފުނީގެ ނަން  . 4 )ހ( 

ހަަމއެކަނި   ކައުންސިލެއްކުންފުނީގެ  ރަށު  ނަމަ،   ހިއްސާދާރަކީ 
 ؛ އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަން

(1)    

ކައުންސިލެއް އަތޮޅު  ހިއްސާދާރަކީ  ހަަމއެކަނި       ނަމަ،   ކުންފުނީގެ 
 ؛ އެ ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ނަން

(2)    

ކައުންސިލެއް ސިޓީ  ހިއްސާދާރަކީ  ހަަމއެކަނި       ނަމަ،   ކުންފުނީގެ 
 ؛އެ ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ ސިޓީގެ ނަން

(3)    

ހަަމއެކަނި    ިމ ކުންފުނީގެ  ކައުންސިލަކީ  ވަކި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ 
ގިނަ   ކައުންސިލަށްވުރެ  އެއް  ނުވަތަ  ގޮތުގައި،  ހިއްސާދާރެއްގެ 
  ކައުންސިލްތަކެއް އެކުވެގެން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ

އެ "ލޯކަލް  ކުރުަމށް  ފަހަތަށް  ނަުމގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ކޮންެމ  ހުށަހަޅާ  ދި 
ރަމްޒު   އޭގެ  އަކުރުން  އިނގިރޭސި  ނުވަތަ  ލިިމޓެޑް"  ކޮްމޕެނީ  އޮތޯރިޓީ 

 ންވާނެއެވެ. ނާހިަމ ”.LAC. LTD“ކަުމގައިވާ 

   )ށ( 
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ދަރަންޏަށް    ިމ ކުންފުންޏެއްގެ  އުފައްދާ  ދަށުން  ނުވަތަ  ގަވާއިދުގެ  ކައުންސިލުން 
ކައުންސިލުތަކަކުން އެ  ހިއްސާވާ  އިން  ސާއްހިކުންފުންޏެއްގެ    ޒިންާމވާންޖެހޭނީ، 

ކަނޑައަޅަ މިންވަރެއް  އިއުފެއްދުަމށް  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ރައުސްާމލުގެ         ފައިވާ 
 ނުވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށެވެ.    ފައިއިކުންފުންޏަށް ދައްކަ އެ 

 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން  . 5

  އިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކުންފުންޏަކީ، އެ ކުންފުނީގެ ނަން ކަުމގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާގަ  ިމ
ކޮށްދީފައިވާ ނަުމގައި، ދަޢުވާ ކުރުާމއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުާމއި، އުފުލޭ ުމދަލާއި ނުއުފުލޭ 

ން ހޯދުާމއި، ލިބިގަތުާމއި،  ތީގެ ަމތެއްގޮ  ކޮށްފައިވާހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  ،ުމދާ
ކަންކަުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، ކުންފުނީގެ    ދެިމގެންވާ ގޮތަށް ުމދާ ލިބިގަތުާމއި، ިމ

 ހިއްސާދާރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީގޮތުން އަިމއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ.  

 ޤާނޫނީ ޝަްޚޞިއްޔަތު  . 6

ކުންފުންޏެއްގެ    ިމ އުފައްދާ  ދަށުން  ބަދަލުކުރެވޭނީ، ހަަމއެކަނި    ސާއްހިގަވާއިދުގެ 
ހުށަހަޅާއިރު،   އެދި  ބަދަލުކުރުަމށް  ހިއްސާ  ެމދުގައެވެ.  ލޯކަލް  ކައުންސިލުތަކުގެ 

ކުންފުނީ ހިއްސާވުަމށް  އޮތޯރިޓީ  ކައުންސިލުގައި  ސިޓީ  ފަރާތުން،އެދި  ނުވަތަ   ގެ 
ފަރާތުން، އެ ކައުންސިލުގެ    ގެނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލު  ،ގެ ފަރާތުންއަތޮޅު ކައުންސިލު
 ންވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުޣްެމންބަރުންގެ އަ

 ބަދަލުކުރުން  ހިްއސާ . 7

ކުރުަމށް ހުށަހަޅާ ކޮންެމ ކުންފުންޏެއްގައި   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ 
ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ )ތިނެއް(    3ަމދުވެގެން  

ލިޔެ  އަދަދު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ 
 ންވާނެއެވެ. ރާބަޔާންކު

ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާިއ   . 8 )ހ( 
 ވަކިކުރުން 

ކުންފުންޏެއްގެ ހަަމއެކަނި  ކުރުަމށް ހުށަހަޅާ    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީ
ކައުންސިލެއް ވަކި  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ހިއްސާދާރަކީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ނަމަ، އެ 

ގޮތުގައި ތިބެވޭނީ، އެ ކައުންސިލެއްގެ ެމންބަރުންގެ ޤަރާރަކުން ޢައްޔަނުކުރާ 
ވަކިކުރެވޭނީ،   ޑިރެކްޓަރަކު  ޢައްޔަނުކުރާ  ިމގޮތުން  އަދި  ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ބަރުންގެ ޤަރާރަކުން ނިންާމ ނިންުމަމކުންނެވެ.  ކައުންސިލުގެ ެމން

   )ށ( 

ރަޖިސްޓަރީ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ކުންފުންޏެއްގެ   މި  ހުށަހަޅާ  ކުރުަމށް 
ކައުންސިލްތަކެއް ގިނަ  ކައުންސިލަށްވުރެ  އެއް      ނަމަ،    ހިއްސާދާރުންނަކީ، 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެވޭނީ، ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި 
ޢައްޔަނުކުރާ  ޤަރާރަކުން  ެމންބަރުންގެ  ކައުންސިލެއްގެ  ކޮންެމ  ތިބޭ 
ވަކިކުރެވޭނީ،  ޑިރެކްޓަރަކު  ޢައްޔަނުކުރާ  ިމގޮތުން  އަދި        ފަރާތްތަކަށެވެ. 

   )ނ( 
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ެމންބަރުންގެ ޤަރާރަކުން ނިންާމ   އްޔަނުކުރި ކައުންސިލުގެޢައެ ޑިރެކްޓަރަކު 
 ނިންުމަމކުންނެވެ. 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު(   96/10ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ވަނަ    63ގެ    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ހެން ހިސާބުތައް  ނޭ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭ

 ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންާމ އަދާކުރާނީ ކުންފުނީގެ 

ހިސާބުތަްއ ބެލެހެްއޓުމުގެ   . 9
 ލިއްޔަތު ައދާކުރާނެ ފަރާތް ޫއމަސް

،   ފުސީލާއިކުންފުންޏަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އާްމދަނީއާއި، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ތަ
ލު، ާމލީ އަހަރު  ފުސީކުންފުނީގެ ުމދަލާއި، ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން ޒިންާމތަކާބެހޭ ތަ

 ންވާނެއެވެ.ރާ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަަމކު 30ނިޭމތާ 

 ހިސާބުތަްއ ތައްޔާރުކުރުން  . 10

ކުންފުންޏަކުން  އެ  ކޮންމެ  ހިސާބުތައް   ވެސް  އަހަރީ  ކުންފުންޏެއްގެ 
ަޖލްސާއަކަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ތައްޔާރުކުރުަމށްފަހު، 

ލަބިއްޔަތުން ހިސާބުތައް ޣްަޖލްސާއަށް ހާޒިރުވި ެމންބަރުންގެ އަ  ހުށަހަޅައި، އެ 
 ންވާނެއެވެ. ރާފާސްކު

 ައހަރީ ހިސާބުތަްއ ފާސްކުރުން  . 11 )ހ( 

ކުންފުނީގެ  ހިސާބުތައް،  ފާސްކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހުށަހަޅައި ަޖލްސާއަކަށް  އާންމު  ހިސާބުތައްހިއްސާދާރުންގެ  އެ   ގެން 

 ވެ. ންވާނެއެރާފާސްކު

   )ށ( 

ޚަރަދާއި، ފައިދާއާއި   ،ކުންފުންޏެއްގެ އާްމދަނީއާއި  ވެސް އެ   ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން 
ޝީޓާއި ބެލެންސް  ހިސާބުތަކާއި،  އަހަރީ  ރިޕޯޓު    ،ގެއްލުުމގެ  އަހަރީ 

 ގެން އެ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުަމށްފަހު، ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ަޖލްސާއަށް ހުށަހަޅައި
 ންވާނެއެވެ. ރާފާސްކު

 ައހަރީ ރިޕޯޓު  . 12

ންޖެހޭ  ނާައހަރީ ރިޕޯޓުގަިއ ހިމަ . 13 ންެޖހޭނެއެވެ.ނާ ތިރީގައިވާ ަމޢުލޫާމތު ހިަމ ،ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި
 މަޢުލޫމާތު 

ނަ ނަންބަާމއިކުންފުނީގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކުންފުނީގެ   ރާއި،، 
ޑިރެކްޓަރުންނާއިއްސާދާރުންހި ގޮތުގައި    ނާއި، ،  ސެކްރެޓަރީގެ  ކުންފުނީގެ 

 ލަށް އައި ބަދަލު. ފުސީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ތަ ނު ޢައްޔަ

   )ހ( 

ރައުސްާމލާއި ކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  އަދާކޮށްފައިވާ   ، ކުންފުނީގެ  އަގު 
 ދަދަކަށް އައި ބަދަލު.އަތެރޭގައި ިމއިން އެއްވެސް    ގެއަހަރު   ލާއި، ރައުސްާމ

   )ށ( 
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ބާއް   ގެއަހަރު ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ފައިވާ ވައިތެރޭގައި 
ނިން  ،ދަދާއިއަަޖލްސާތަކުގެ   ުމހިަމއިަމޝްވަރާކޮށް  ުމ  ންފައިވާ 
 ލު.ފުސީނިންުމންތަކުގެ ތަ

   )ނ( 

ކޮިމޓީތަކާއި ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުރާ   ،ކުންފުނީގެ  ކޮިމޓީތަކުން  ިމފަދަ 
 ކަންތައްތައް. 

   )ރ( 

   )ބ(  ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު.

  ، ކުންފުނިން އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާނަަމ
 ، އިޚާގަތް ތާރީ  ހިއްސާ  ،ތެރޭގައި  ީމގެ  .ލުފުސީއެފަދަ ުމޢާަމލާތްތަކާބެހޭ ތަ

 .ހިެމނެއެވެ ހިއްސާ ގަތް އަގު

   )ޅ(

މުސާރައާއި   ެމންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ނާޔަތުގެ ޢިކުންފުނީގެ 
 . ލުފުސީގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަ

   )ކ( 

   )އ(  . ލުފުސީވަޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތަކުންފުނީގެ 

ަމއްޗަ އުފު  ށްކުންފުނީގެ  ދަޢުވާއެއް               ފައިވާނަމަ،  ލައިއެއްވެސް 
 . ލުފުސީދަޢުވާއަކާބެހޭ ތަ އެ

   )ވ( 

ަމ އަހަރުގުސަކުންފުނީގެ  ބަދަލެއް   ގެދުތަކަށް  އެއްވެސް  ތެރޭގައި 
 .ލުފުސީކަާމބެހޭ ތައެއައިސްފައިވާނަމަ، 

   )މ(

   )ފ(  . ވިޔަފާރިއާއި ާމލީ ހިސާބުތަކުގެ އުސް އަލިތައް

   )ދ(  . ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާތުސްގަކުރިަމގުގައި ވިޔަފާރިކުރަން 

   )ތ(  .ލުފުސީކުންފުނީގެ ނަުމގައި ހުރި ހަރުުމދަލުގެ ތަ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޗާޓަރޑް    2020/13ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ވެސް  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން
އެކައުންޓެންޓުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެކައުންޓަންޓެއް ެމދުވެރިކޮށް 

 ންވާނެއެވެ.ރާކު ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް

 ކުރުން  އްޔަނު ޢަޮއޑިޓަރު  . 14

ރިޕޯޓުއަހަރީ   އަހަރީ  ހުށަހަޅައި    ،ހިސާބާއި  ަޖލްސާއަށް  އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ 
ޫޖންަމހުގެ   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ކުރިން،    30ފާސްކުރުަމށްފަހު،  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

އެެޖންޓަކަށް   ކަލެކްޝަން  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  އޮންލައިންކޮށް، 
 ންވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަ

  ،ހަރީ ރިޕޯޓުައ ،ައހަރީ ހިސާބާިއ . 15
 ރެޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހެޅުން 
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ކުންފުންޏަކަށް   ލުަމށް އެ ވައިރީކުރާ ކުންފުންޏެއް އުގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ  ިމ
ލުަމށް ވައިއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ.  ިމގޮތުން ކުންފުނި އުޚާދާރުންގެ  ހިއްސާނިންޭމނީ،  
ނަންބަރު  ހާނިންމާ   ޤާނޫނު  ޢަަމލުކުރާނީ،  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ   96/10ލަތުތަކުގައި 

 ގޮތަށެވެ.  ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާން 76ގެ  ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު(

  ލަން ެއވަިއ ކުންފުނި ުއ . 16
 ކުންފުންޏަކުން ކަނޑަެއޅުން 

 ވަނަ ބައި   2

އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ވިޔަފާރިއެއްގައި    ، ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުން   ، ންނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލު   ،ން ސިޓީ ކައުންސިލު 
 ހިއްސާވުމަށް ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަކުން    ، ން ކުލަނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސި  ،ން ކުލަސިޓީ ކައުންސި
ކުރިން ހިއްސާވުުމގެ  ކުންފުންޏެއްގައި  ވިޔަފާރި  އަންނަނިވި    ،އަިމއްލަ ފަރާތަކާއެކު 

ހުށަހަޅައިރަިޖސްޓް  ،ަމޢުލޫާމތު ކޮްމޕެނީޒްއަށް  އޮފް  އެކަުމގެރާ  ހުއްދަ    ގެން 
 ންވާނެއެވެ. ދާހޯ

ައމިްއލަ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގަިއ   . 17
 ބަިއވެރިވުން 

ގުޅުުމން     ،ޕާޓްނަރޝިޕްނުވަތަ  ،  ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ 
 . ލިބޭނެ ފައިދާ

   )ހ( 

ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒްނަސް    ،ޕާޓްނަރޝިޕްނުވަތަ  ކުންފުނި،  
 .ޕްލޭން

   )ށ( 

ސޮސައިޓީގެ   ،ޕާޓްނަރޝިޕްނުވަތަ  ކުންފުނި،   ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ 
ގައި ހިެމނޭ  ޓުެމނޭްޖަމން  ގައި ހިެމނޭ އިސްފަރާތްތަކާއި،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

  .އިސް ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު

   )ނ( 

ހޭދަކުރާނަމަ،  ފައިސާއިން  އެހީގެ  ހިލޭ  ދޭ  ސަރުކާރުން         ކައުންސިލަށް 
ދައުލަތުގެ ާމލީ   ބަޔާންކޮށް  ނުކުރާކަންޒު  ތިރާއުއެ ފައިސާއިން ހޭދަކުރުަމށް އި

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  ވުޒާރާއިން

   )ރ( 

   )ބ(  . ލުފުސީކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަގަސްތުން ކުންފުނިން ކުރާ

ކުރާ ދާއިރާގައިގަސްތުން  ކުންފުނިން  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ރަށެއްގައި  ،ކުރާ   ،އެ 
އަތޮޅެއްގައި އެ  ހިންގާ    ،ނުވަތަ  ޤާއިުމވެގެން  ސިޓީއެއްގައި  އެ  ނުވަތަ 

 . ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު ިމންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް

   )ޅ(

ނަންބަރު   ލާަމރުކަޒީ    2010/7ޤާނޫނު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ަމތީން   ގޮތުގެ  ލާޒިްމކޮށްފައިވާ  އިން  ޤާނޫނު(  ހިންގުުމގެ  އުޞޫލުން 

   )ކ( 
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)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި   5ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ  
 ؛ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން

ހޭދަކުރާނަމަ،  ފައިސާއިން  އެހީގެ  ހިލޭ  ދޭ  ސަރުކާރުން         ކައުންސިލަށް 
ދައުލަތުގެ ާމލީ  ނުކުރާކަން ބަޔާންކޮށް  ޒު  ތިރާއުއެ ފައިސާއިން ހޭދަކުރުަމށް އި

  ؛ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ންވުޒާރާއި

   )އ( 

   )ވ(  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން. 

ބަޔާން  17ގަވާއިދުގެ    ިމ ާމއްދާގައި  ިމނިސްޓްރީއަށް   ކޮށްފައިވާވަނަ  ަމޢުލޫާމތު 
ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި  އި  ހުށަހެޅުުމން،  ލިޔުަމކާއި  ތިރާޒު އުކުރުަމށް    ،ނުކުރާކަުމގެ 

ތަ  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ހުއްދަދެވޭ  ކަނޑައަޅައި،  ފުސީހިންގަން  އޮތޯރިޓީ " ލު  ލޯކަލް 
އުފެއްދުަމށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ، ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒެވެ. ިމގޮތުން   "ކުންފުނި

ާމއްދާގެ )ހ( އިން   ންވާނީ، މި ރާރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒް ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކު
، ގައިކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ރަށެއް  ކޮށްފައިވާބަޔާންނިޔަލަށް    ގެ)ޅ(  ފެށިގެން  
އުފައްދަން   ގައި،ސިޓީއެއްނުވަތަ   ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  އަތޮޅުގައި  ނުވަތަ 

 ފެންނަކަަމށް ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންުމަމށް ބިނާކޮށެވެ. 

ައމިްއލަ ފަރާތަކާެއކު ލޯކަލް   . 18
ކުންފުނި އުފެްއދުމަށް  އޮތޯރިޓީ 

 ހުްއދަ ދިނުން 

އާބާދީއާއި  ސިޓީއެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  އަތޮޅެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއްގެ  އެ 
 ؛ލަތުހާއިޤްތިޞާދީ 

   )ހ( 

ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އެ  ޝަޚްޞުތަކުން  ޤާނޫނީ  ފަރުދުންނާއި          އަިމއްލަ 
 ؛ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ އަސަރުއެ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަުމންގެންދާ 

   )ށ( 

ވިޔަފާރީގެ  ސިޓީއެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  އަތޮޅެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއްގެ  އެ 
 ؛ވާދަވެރިކަަމށް ކުރާނެ އަސަރު

   )ނ( 

ށް ކުރާނެ  އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ުމުޖތަަމޢަ
 ؛ފައިދާ

   )ރ( 

ރަށެއްގައި އަތޮޅެއްގައި  ،އެ  އެ  ވަޒީފާ    ،ނުވަތަ  ސިޓީއެއްގައި  އެ  ނުވަތަ 
 ؛އުފެދޭނެ ިމންވަރު

   )ބ( 

   )ޅ( ކުރާނެ ިމންވަރު.ހިއްސާކުންފުނިން ކުރާނެ ވިޔަފާރިން އުފެއްދުންތެރިކަަމށް 
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އުފައްދާ ކުންފުނި  ފަރާތްތަކާއެކު  ހުށަހަޅާއިރުއަިމއްލަ  ހިއްސާ    ،ން  ކައުންސިލުގެ 
 ވެ. އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މިންވަރަކަށެ )ވިހި އިންސައްތަ( 20% ، ންޖެހޭނީއޮންނާ

ައމިްއލަ ފަރާތްތަކާެއކު ހިންގޭ   . 19
ވިޔަފާރީގަިއ ހިމެނޭނެ  

 ގެ ހިްއސާގެ މިންވަރު   ކަުއންސިލު 

 ވަނަ ބައި   3
 އެހެނިހެން 

ކުރާ    ންރާަމލުކުޢަގަވާއިދަށް    ިމ ނަުމގައި  އަިމއްލަ  ކައުންސިލުތަކުން  ފަށާއިރު، 
ވިޔަފާރި   ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ގޮތުގައި  ހިންހަވިޔަފާރީގެ  ންވާނީ،  ގާރަކާތްތައް 

ގަވާއިދުގެ    )ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ިމ  9ފަށާތާ    ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  ިމ
އޮތޯރިޓީ   ލޯކަލް  ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެދަށުން  ދަށުންނެވެ.   ކުންފުންޏެއް  ކުންފުނީގެ 

ރަިޖސްޓަރީ ދާއިރާގެ    ިމގޮތުން  ކައުންސިލުގެ  ވިޔަފާރިއަކީ،  އެދޭ  ކޮށްދިނުަމށް 
ފުއްދުަމށް ބޭނުންތައް  އަސާސީ  ކައުންސިލު  ރައްޔިތުންގެ  ގެ  ޓަކައި، 

އިޤްތިޞާދީ   ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ހިހަމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ންގުުމގެ  ރަކާތްތައް 
 ކުރުަމށް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ދުގައި ރަޖިސްޓަރީގުސަަމ

ން ފަށާިއރު،  ރާގަވާިއދަށް ޢަމަލުކު  . 20
ކަުއންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ  

 ވިޔަފާރިތަްއ 

ޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން  ފުއިދުގައި ލަގަވާ  ިމ
ާމ ނުވާއެހެން  ދޭހަ  ލަ  ހައިނައެއް  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތްތަކަށް ފުހިނދަކު،  ޒުތަކާއި 

 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. ފުދީފައިވާނީ، އެ ލަ
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"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮްމޕެނީޒް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރެިޖސްޓްރާރ   96/10 ދަށުން  ޤާނޫނު( ގެ  ކުންފުންޏާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ނުއްޔަޢައޮފް ކޮްމޕެނީޒްގެ ަމޤާަމށް 

   )ހ( 

 ކީއެވަނީ، ކުރާ ުމޢާަމލާތަ"އަިމއްލަ ނަުމގައި ކުރާ ވިޔަފާރި" ކަަމށް ބުނެފައި  
ޓަކައި،    ލުން ފޯރުކޮށްދިނުަމށްސޫނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތަކީ، ވިޔަފާރި އު

ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ  ުމދަލާއި  މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ   ކައުންސިލުގެ  ކުރާ 
ކުންފުންޏެއް ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ،ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  ކޯޕަރޭޓިވް   ،ނުވަތަ  ނުވަތަ 

 ވެރިކޮށް ހިންގަުމންގެންދާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ސޮސައިޓީއެއް ެމދު

   )ށ( 

ޢަަމލުކު  ިމ ިމ  ންރާގަވާއިދަށް  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ގަވާއިދު    ފަށާނީ، 
 ން ފެށިގެންނެވެ. ޚުޝާއިޢުކުރާ ތާރީ

 ފެށުން  ން ރާޢަމަލުކު  . 22
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