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 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ނަންބަރު  ގަވާ ކުންފުނި  )  R-1034/2019އިދު  ކަނޑައަޅައިގެން  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  އުވައިލުމަށް  ކުންފުނި 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.  ،އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް

 . 1 އް އިތުރުކުރުން. ތަވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ގަވާ ކަނޑައަޅައި،    2އިދުގެ  މި  އުވައިލުމަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފައިވާ ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވައިލައިރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އު

ހުށަހަ ކޯޓަކަށް  ނުވަތަ ޅައިޝަރުޢީ  ގުޅިގެން،  މައްސަލައަކާ  ފައިވާ 

ނުވަތަ  ބޭނުމަށް،  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  މައްސަލައެއް  ވަކި 

އު ކުންފުންޏާވައިކުންފުނި  އެ  މަރުޙަލާގައި  އިލްތިޒާމްތައް،    ލުމުގެ  ގުޅޭ 

ނުވާ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ގުޅިގެން  ޙުކުމަކާ  ކޯޓެއްގެ  ޝަރުޢީ 

ރިސްޓޮރޭޝަން"ނަމަ،    ކުންފުންޏެއް "އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

(Administrative Restoration)   ައަކަށް، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން، ނުވަތ

ނުވަތަ އުލަތުދަ ފަރާތަކުން،  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް  މައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ން، 

ދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ސާއްހިގައި  ޚުލި ތާރީވައިކުންފުނި އު  އެ

ލުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސީ)ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( ތަމް %75ތެރެއިން 

 މިނިސްޓްރީގައި އެދެވިދާނެއެވެ. 

)ހ(  7-1. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  "

 އަށް އެދުން  "ރިސްޓޮރޭޝަން
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ގެ ދަށުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭޝަނަކަށް   7-1އިދުގެ  މި ގަވާ

އު ކުންފުނި  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާރ  ފަހުންވައިއެދެވޭނީ،  ލި 

 ތަކުގައެވެ.ލަތްހާފާއިތު ނުވާ  ދުވަސް )ސައުވީސް( މަސް 24

)ށ(    

ރިސްޓޮރޭޝަންއަށް ވައިލައިއު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކުންފުންޏެއްގެ  ފައިވާ 

ފެށިގެން  ޚުއެދޭ ތާރީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހުށަހެޅި    30ން  )ތިރީސް( 

ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓްރީން ގޮތެއް ނިންމައި، އެ ހުށަހެޅުން  

. އަދި ގާންހުށަހެޅި ފަރާތަށް، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ގޮތް އަ ންވާނެއެވެ

އު ދަވައިކުންފުނި  ފައިސާއެއް ،  ންޖެހިކާދައް  ށްލަތައުލިއިރު،  އެއްވެސް 

އޮތް ދެއްކުމަށް،ނުދައްކާ  ފައިސާއެއް  އެ  ކުންފުންޏަކަށް   ނަމަ،  އެ 

 ންވާނެއެވެ.ގާއަން

)ނ(    

ކުންފުންޏަކީ،  ދޭ ކޮންމެ  ހުއްދަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭޝަންއަށް 

ކުންފުނީގެ   (Restored)  "ރިސްޓޯރޑް" ގޮތުގައި،  ކުންފުންޏެއްގެ 

ދަފުދަ ކުންފުނިތަކުގެ  ފަދަ  އެ  ރެކޯޑުކޮށް،  ވަކިން  ފުތަރުގައި  ތަރެއް 

 ންވާނެއެވެ. ޓާބަލަހައް

)ރ(    

ނިންމާ    ރިސްޓޯރޑް މަރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  ހަމައެކަނި  ކުންފުނިތަކަކީ، 

ކުންފުނިތަކެކެވެ.  އޮތް  ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  މުޢާމަލާތްތައް  ނިންމުންތަކާބެހޭ 

 މިއީ، ވިޔަފާރިކުރާ ނުވަތަ ޓްރޭޑިންގ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ.  

)ބ(    

ރިސްޓޮރޭޝަންވައިލައިއު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކުންފުންޏެއްގެ  އަށް ފައިވާ 

އެކަން   ދިނުމާއެކު،  ހުއްދަ  ކޮމްޕެނީޒް  އޮފް  ންމުކޮށް  އާރެޖިސްޓްރާރ 

ންވާނެއެވެ. ރާކު އަންގައި އިޢުލާނުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

)ޅ(   

ގަވާ ދޭ މި  ހުއްދަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭޝަންގެ  ދަށުން،  އިދުގެ 

އެ ކުންފުންޏެއްގެ   ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ސް، އެ  ވެ   ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން

ފައިވާ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމި،  ޅައިޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަ  ށްމައްޗަ

މައްޗަ ކުންފުންޏެއްގެ  އިލްތިޒާމެއް    ށްއެ  އެއްވެސް  ނަމަ، އޮތްސާބިތުވާ 

ގެ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުންފުނީ  7އެ އިލްތިޒާމެއް ފުރިހަމަކުރާތާ  

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   ،ދާރުންގެ ޤަރާރަކުން، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތްހިއްސާ

 ންވާނެއެވެ.   ގާކޮމްޕެނީޒްއަށް އަން

)ކ(    
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ގަވާ އުމި  ދަށުން،  ކުންފުނި  ވައިލައިއިދުގެ  އެ  ނަން،  ކުންފުންޏެއްގެ  ފައިވާ 

އެއްވެސް    12ލާތާ  ވައިއު ފާއިތުވަންދެން  މަސްދުވަސް  ފަރާތަކަށް )ބާރަ( 

 ނުވެއެވެ.  ނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ

7-2. ފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ  ވައިލައިއު

 ނަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  11. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 2

ގަވާ ގޮތަކަށް  މި  އެހެން  އަންނަނިވި  އިދުގައި  ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި 

ތިރީގައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި  އެ  ދީފައިވަނީ،  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 މާނަކުރުން  .12

އިދު ސްޓޮރޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާ"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރި

އޮފް )ކުން  R-1034/2019ނަންބަރު   ރެޖިސްޓްރާރ  އުވައިލުމަށް  ފުނި 

ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  އުވައިލުމުގައި  ކުންފުނި  ކަނޑައަޅައިގެން  ކޮމްޕެނީޒް 

ގޮތުން،   އާއި،ގަވާއިދު(   ހިމެނޭ  އިޞްލާޙުތައް  ގެނެވޭ  ގަވާއިދަށް  އެ 

ނުވަތަ ވައިލައިއު ކޯޓަކުން،  ޝަރުޢީ  ގޮތުން،  ކުންފުންޏަކާބެހޭ  ފައިވާ 

ހުރި ސާއްހިގައި ކުންފުނީގެ  ޚުލި ތާރީވައިއު  ތަލުން، ނުވަތައުދަ ދާރަކަށް 

ނަން،   ކުންފުނީގެ  އެ  ހުށަހެޅުމަށް،  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ފަރާތަކުން 

 ތަރުގައި ބޭއްވުމެވެ. ފުކުންފުނިތަކުގެ ދަ

)ހ(    

ގަ މި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ދަށުން، ވާ"ރިސްޓޯރޑް"  އިދުގެ 

އެފަދަ   އެދުމުން،  ހުއްދައަކަށް  ރިސްޓޮރޭޝަންގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ކުންފުނި ފަރާތުގެ  އެދޭ  ހުށަހަ  ންހުއްދައަކަށް  ކޯޓަށް  ފައިވާ ޅައި ޝަރުޢީ 

ކުންފުންޏެއްގެ  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  ނިމެންދެން،  ގޮތަކަށް  ވަކި  މައްސަލަ 

   ވެ. މަށެތުތަރުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަ އޮފުގޮތުގައި، ކުންފުނީގެ ދަ

)ށ(    

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އިޢުޝާމި ގަވާއިދު ން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރ3ާ

________________ 


