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 އަށް (  ޤާނޫނު   ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގ    ވިޔަފާރި )   18/ 2014  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގ ނައުމުގ    އިޞްލާޙު   ވަނަ  1
 

 .ގ ނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިިވ އަށް( ޤާނޫނުރީކުރުުމގ  ޓަިވޔަފާރި ރަޖިސް) 18/2014 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

 ޙުކުރުން.އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާ ގ ދާއްމާ ަވނަ 6 ޤާނޫނުގ  ބުނ ިވދިޔަ .1

 

  ފޮރިން   ބިދޭސީން 
  އިންވ ސްޓްމަންޓް 

 ހޯދުން   ހުއްދަ 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގތްތަުކގ  ތ ރ އިން ޮގތަކަްށ ަވނަ މާއްދާ 5މި ޤާނޫނުގ   .6

ބިދޭސީ އ ްއވ ސް ފަރާަތކަށް ދިވ ހިރާއްޭޖަގިއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގ  އިތުރުން، 

 ދަށުން ހުއްދަ ީނ، ފޮރިން އިންވ ސްޓްމަންޓާބ ހޭ ާޤނޫނުގ ޭގހިން ިވޔަފާރިއ އް

 ހޯދައިގ ންނ ވ .

 

 އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގ  )ށ(ަވނަ މާއްދާ 8 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .2

 

ކުރާ މަސަްއކަތުގ  އ އްވ ްސ ބައ އް، ފިހާރައ ްއ ނުަވތަ ޮއފީހ އް ނުަވތަ  (ށ) .8 

ނުަވަތ ޤާއިމުޮކށްގ ން ކަތްކުާރ ތަނ ްއ އްަމސަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނ އް ނުަވތަ

 އިން ކުުރން.ޢާއިލ ކްޓްރޯނިކް ޒަރީ

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  10 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .3
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  ވިޔަފާރި 
  ޙަރަކާތްތަކާއި 

  ތަންތަން 
 ދަފްތަރުކުރުން 

 ، އ ތަންތަން ރިފާޔަވި  ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 4މި ޤާނޫނުގ   (ހ) .10

 ރީކުރުމުގ  އިތުރުން، އ  ޓަމާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ޮގތުގ މަތިން ރަޖިސް

ރަކާތަކީ، އ ހ ން ޤާޫނނަކުން ނުަވތަ ޙަތަނަކުން ކުރަން އ ދޭ ިވޔަާފރި 

ރަކާތ އްނަމަ، ޙަ ސަރުކާރުގ  އިދާރާައކުން ހުްއދައ އް ހޯދަންޖ ހޭ ިވޔަފާރި 

ަދއ އް ހޯދުމަށްފަހުއ ވ . އަިދ  ހުއްއ  ،ނީާވރަކާތ އް ފަށަންޙައ  ިވޔަފާރި 

މި ގ  ތ ރޭަގިއ، )ހަތ އް( ދުަވހު 7ރަކާތ އް ފަާށތާ ޙައ  ިވޔަފާރި 

، ތަރުގައި ހިމ ނުމަށްޓަކައިދަފް ަވނަ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ 11ޤާނޫނުގ  

އަންނަިނިވ މަޢުލޫމާތާއ ކު  ،ސަރުކާރުގ  ިއދާރާއަކުންކަމާބ ހޭ 

 ނ އ ވ .ާވންޅަހަށް ހުށަޖިސްޓްރާރަރަ

 ؛ރަކާުތގ  ބާަވތް ޙަ ތަނުގ  ނަމާއި އ ޑްރ ހާއި ިވޔަފާރި ިވޔަފާރި (1)   

ިއ ކަމާބ ހޭ ސަރުކާރުގ  އިދާރާިއން ދޫކޮށްފައިާވ ުހއްދަިއގ  މުއްދަތާ (2)   

 އަދި ؛ލޫމާތުޢުއ ހ ނިހ ން މަ އާުގޅޭހުއްދަ

ސް ވ ޫނންއ  ަބޔާންކުރާަގއި ދުމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއި (3)   

 ލޫމާތު. ޢުމަ

ަވނަ މާްއދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ިވަޔފާރި ތަނަކުން  4މި ޤާނޫނުގ   )ށ(  

ރަކާތަކީ، އ ހ ން ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ސަރުކާރުގ  ޙަކުރަން އ ދޭ ިވޔަފާރި 

ނަމަ، ކަމުގައިުނާވރަކާތ އް ޙައިދާރާއަކުން ހުއްދައ އް ހޯދަންޖ ހޭ ިވޔަފާރި 

މި ޫލމާތާއ ކު، ޢު މަުމގ  ކުރިްނ، އަންނަނިިވށުފ  އްތ  ރަކާޙައ  ިވޔަފާރި 

، ތަރުގައި ހިމ ނުމަށްޓަކައިދަފްަވނަ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ  11ޤާނޫނުގ  

 އަދި އ  ގ މަތިން، ތު އިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގވާ ަގމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ 

 .ވ ށް ހުށަހަޅަންާވނ އ ޖިސްޓްރާރަރަބަޔާްނކުރާ ފީއާއ ކު  ަގާވއިދުަގއި

 ؛ރަކާުތގ  ބާަވތް ޙަިވޔަފާރި ިވޔަފާރި ތަނުގ  ނަމާއި އ ޑްރ ހާއި  (1)   
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 ؛މުއްދަތު  ރަކާތ އްނަމަ، އ ޙަަވކި މުއްދަތަކަށް ކުރާ ިވޔަފާރި  (2)   

ޔަފާރިކުރާ ތަނ އްނަމަ، ނުަވތަ ފިހާރައ އްނަމަ، ނުަވތަ ޚިުދމަތްދޭ  ިވ (3)   

ރަށު ކައުންސިލުން ، ދައްތަނ އްނަމަ، އ  ތަނ އް ބޭނުންކުރުމުގ  ހު

 އަދި ؛ގ  ލިޔުންާވކަމު ފައިހޯދާނުަވތަ ސިޓީ ަކއުންސިލުން 

އ ނޫންވ ްސ ަގއި ކަނަޑއަޅާ ދުމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއި (4)   

 ލޫމާތު. ޢުމަ

ަވކި  ،މި މާއްދާގ  )ށ( ަގއި ަބޔާްނކުރާ ިވޔަފާރި ޙަރަކާތްަތކުގ  ތ ރ އިން )ނ(  

ހިންުގމާުގޅޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުާރ އް ތަތް ކާރަޙަ ިވޔަފާރިތްތަުކގ  ބާަވ

ލިބިގ ންވ އ ވ . މިޮގތުްނ  ރަޖިސްޓްރާރަށްަގާވއިދު ހ ދުމުގ  އިޚްތިޔާުރ 

ހިންިގދާނ   ަތއްާބަވތ ްއގ  ިވޔަފާރި ޙަރަކާތް ަވކި ހަދާ ަގާވއިދުަގއި، 

 ތައް ޙަރަކާތްިވޔަފާިރ ، އަދި ަވކި ާބަވތ ްއގ  އްަވުގތުތަ  އްދުތަކާއި ސަރަޙަ

 ަބޔާންކުަރންާވނ އ ވ . ތަކާުގޅޭ އުސޫލުތައްހުއްދަ ަގއި ހޯދަންޖ ހޭުގމުންހި

 

 އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ަވަނ މާއްދާ 11 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .4

 

ވިޔަފާރިތަކުގ   
 ތަރު ދަފް 

އ   ،ަވނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކުރާ ިވޔަފާރި ަތންތަނާއި 10މި ޤާނޫނުގ   (ހ) .11

ކާތްތަކުގ  މަޢުލޫމާތު، މި ޤާޫނނުގ  ދަށުން ފާރި ޙަރަ ޔަިވ ރާތަންތަނުން ކު

 ،ތަރުކޮށްހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގުތގ މަތިން ދަފް

 ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔ  ބަލަހައްޓަންާވނ އ ވ .

ތަރުަގއި ހިމ ނޭ ިވޔަފާިރ މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ދަފް )ށ(  

ރި ޙަަރކާތްތަކުގ  މަޢުލޫމާތު، މި ފާޔަިވ ރާތަންތަނާއި، އ  ތަންތަނުން ކު 

ށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ ޮގތ އްގ މަތިން، ޤާނޫނުގ  ދަ

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ޭވނ  ނިޒާމ އް ރަޖިސްޓްރާރ ާޤއިމުކުރަންާވނ އ ވ . 
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ހިމ ނޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ތަރުަގއި ދަފްއ  އަދި 

ޅާ ޮގތ ްއގ މަތިން ފީއ އް އަހަދާ ަގވާއިުދގައި ކަނޑަ  ންށުދަ މި ޤާނޫނުގ 

 ށް ލިބިގ ންވ އ ވ .މުގ  އިޚްިތޔާރު ރަޖިސްްޓރާރަނ ުގ

 
 ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .5

 

  ނަން   ވިޔަފާރި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އ  ފަރާތަކުން ކުރާ ންާވީނ، އ ްއވ ސް ފަރާތަކުން ިވޔަާފރިއ އް ކުރަ (ހ) .12

ރީކުރުމުގ  އިތުރުން، އ  ިވޔަފާީރގ  ދަށުން ބޭނުންކުރާ  ޓަޖިސްިވޔަފާރި ރަ

އ ވ . އަިދ އ  ިވޔަފާރީގ  ަގރީކުރުމަށްފަހުޓަރަޖިސް މ އްހުރިހާ ިވޔަފާރި ނަ

ރަކާތްތަކަށް ުނަވތަ ތަންތަނަށް  ޙަދަށުން ހިންާގ އ ންމ ހައި ިވޔަފާރި 

 ވ ސް ނަމ އް ންކުރާނަމަ، އ  ިވޔަފާރި ނަމ އް ބޭނު

 އ ވ .ަގރީކުރުމަށްފަހުޓަރަޖިސް

ރަކާތަކާބ ހޭ ޙަރަކާތްތަކަށް ނަން ކިޔުމުަގިއ، އ  ިވޔަފާރި ޙަިވޔަފާރި  )ށ(  

 ޞަނުަވތަ ަގވާއިދ އްަގއި ބަޔާްނުކރާ ޚާއް ަގއި ޤާނޫނ އް ޚާއްޞަ 

 ްށ މި މާއްދާ ހުރަހ އްނާޅައ ވ .ކަމަލުކުރުމަޢަ އުސޫލުތަކަކަށް

 
 އުިނކުރުން. )ނ(ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިާވ މާއްދާގ ، ަވަނ  13 ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ ބުނ  .6

 

އ ހ ން އޮތްނަމަވ ްސ، ަވިކ ބާަވތ ްއގ  މި މާއްދާގ  )ހ( އާއި )ށ(  (ނ) .13 

އިދާރާއަކުން ިވޔަފާރިއ އް ކުރުމުގ  ހުްއދަދ ނީ ސަރުކާރުގ  އ ހ ން 

ޖިސްޓަރީކުރުމަށް ރަން ރިއ ްއގ  ނަކަމުަގިއާވނަމަ އ ފަދަ ިވޔަފާ

ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންާވނީ، އ  ިވޔަފާރިައކަށް ހުއްދަޭދ ސަރުކާުރގ  

ނުކުރާކަމުގ   އަކުން އ  ނަން ރަިޖސްޓަރީކުރުމާމ ދު އިޢުތިރާޟް އިދާރާ
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 ލިޔުމަކާ އ ުކަގއ ވ .

 
 ކުރުން.ިއޞްލާޙުށް ތައަންނަނިިވ ޮގަވނަ ނަންބަރު ( 1)ހ( ގ  )ަނ މާއްދާގ  ަވ 14 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .7

 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

 ނަން   ނުދ ވޭނ  
ރީކޮްށދީފައިާވ އ ހ ން ިވޔަފާިރއަާކ އ އް ޓައ  ނަމަކީ، ރަޖިސް (1) (ހ) .14

މުގ  ސަބަބުން ނ ތުނަމަކަށްުވން ނުަވތަ އިތުރު ލަފްޒ އް ހިމަނާފައި 

 ؛އް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރ ުވންއ ްއަވއްތަުރގ  ނަމ 

 
( ަވނަ ނަންބަރުގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ނަންބަރު  7މާއްދާގ  )ހ( ގ  ) ަވނަ 14 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .8

 .އިތުރުކުރުން

 

އ  ނަމަކީ، މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިުދަގިއ ބަާޔންކުރާ  (8) (ހ) .14 

 ީރކޮށްނުދ ޭވނ  ބާަވުތގ  ނަމަކަށްުވން.ޓަސަބަބުތަކަށްޓަކައި ރަޖިސް

 
 ިއތުރުކުރުން. އްއަކުރ  އިން ފަދަައންނަނިިވ  ފަހަތަށް ( ގ ށ) ދާގ ަވަނ މާއް 14 ބުނ ިވދިޔަ ޤާނޫނުގ  .9

 

ގ  ނަންތަކާިއ، ބާަވތު  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދ ޭވނ މި މާއްދާގ  )ހ( ގ   (ނ) .14 

މި  ،ުއސޫލުތައްކަާމުގޅޭ އ ނޫންވ ސް  ރުމުގ  ހަމަތަކާއި،ނަންތައް ބޭނުންކު

އަދި  ާވނ އ ވ .ރަންކުޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާން 

ދ ޭވނ  ބާަވުތގ  ނަންތައް މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްނު

ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނާވނީ، އަލަށް ކަނަޑއ ޭޅ އުސޫލުތަކަށް 

ޢަމަލުކުރުމަށް އ ކަށީގ ްނާވ މުއްދަތ އް ދިނުމަށްފަހުގައ ވ . އަދި އ ފަަދ 

 ޤާނޫނުތަކާއި މަލުކުރ ވޭ އި ޢަނަންތައް ކަނޑައަޅަްނާވނީ، ދިވ ހިރާއްޖޭގަ 

ލްއަޤްާވީމޮގތުން ަޢމަލުކުރ ޭވ ކަާމުގޭޅ އުސޫލުތަކަށް ބައިނަ
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 ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއ ވ .

 
 ަވަނ މާއްދާގ  )ތ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 31ޤާނޫނުގ  ބުނ ިވދިޔަ  .10

 

 ބަލައި ންތަންިވޔަފާރި ތަ  އ ަވީނ،" ކަމަށް ބުނ ފައިން"އިންސްޕ ކްޓަރު (ތ) .31 

ގ  ދަށުން ކަނޑައ ޅޭ މިނިސްޓްރީގ  ފާސްކުރުމަށް މި ޤާނޫނު 

 މުަވއްޒަފުްނނަށ ވ .ގ  ތަކުދައުލަތުގ  އ ހ ން އިދާރާނާއި މުަވްއޒަފުން

 
 އިތުރުކުރުން. އަކުރު  ތިންފަދައިން ަވަނ މާއްދާގ  )ތ( ގ  ފަހަތަށް ައންނަނިިވ  31ޤާނޫނުގ  ބުނ ިވދިޔަ  .11

 

ިއލ ކްޓްރޯނިކް، ނީ، އ ަވ" ކަމަށް ބުނ ފައިޢާްކ ޒަރީރޯނިޓް"އިލ ކް (ލ) .31 

ލަތ ްއ ސީފަދަ ަވއ މ ްގނ ޓިކް، އޮޕްިޓކަލް ނުަވތަ އ ނޫންވ ސް 

ހިމ ނޭ  ނުންކޮށްގ ން ކުރ ޭވ މުޢާމަލާތްތައްޑޭޓާ މ ސ ޖް ބޭ  ،މ ދުވ ރިކޮށް

 ނ ވ .ޮގތުން

، ޤާނޫނު އ ަވނީއި "ފޮރިން އިންވ ްސޓްމަންޓާބ ހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނ ފަ )ގ(  

ހިރާްއޖޭގައި ކުރ ޭވ ފޮރިން އިްނވ ސްޓްމަންޓާބ ހޭ )ދިވ  79/25ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( އާިއ، ބިދޭސީން ދިވ ހިރާއްޖޭަގިއ ކުރާ ފޮރިން އިންވ ސްޓްމަންާޓ 

ުގިޅގ ން ހުއްދަ ދޫކުރުމަްށ ކަނޑައ ޅޭ އ ނޫްނވ ްސ ޤާނޫނުތައް 

 ހިމ ނޭޮގތުންނ ވ .

ަވނަ  9 ގ ޤާނޫނު އ ަވނީ، މިބުނ ފައި ކަމަށް  ތް""ިވޔަފާރި ޙަރަކާ )ޏ(  
 7މި ޤާނޫނުގ  ނުހިމ ނޭ ޮގތުން،  އްތްތަރަކާ ޙަމާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ ބާަވުތގ  ކަންކަން ހިމ ނޭޮގތުން ހިންގާ 
 ކޮންމ  ޙަރަކާތަކަށ ވ .
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ތަން، ސައިހޮޓާ )އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ަތން 78/60ރު ންބަޤާނޫނު ނަ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުމާއ ކު .12

ބ ހޭ ޤާނޫނު( އުުވީނއ ވ . އަދި އ  ޤާނޫުނގ  ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގ ްނ ހިންާގ ިވޔަފާރި އަދި ކ ންޓީނާ

އި މި ޤާނޫނުގ  ( ދުަވހުގ  ތ ރޭަގފަސްދޮޅަސް) 60ޙަރަކާތްތަކާއި ތަންތަން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ދަފްތަރު އ ކުލަާވލާނީ  ބަދަލުކޮށްއިދާރީޮގތުން ލޫމާތު ކަމާބ ހޭ މަޢުދަފްތަރަށް  ލާއ ކުލަާވށުން ދަ

 ބުނ ިވދިަޔ ޤާނޫނުގ  ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދަައކީ، މި  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާއިރު ވ . މިޖިސްޓްރާރ ރަ

 .ޭވނ އ ވ  ބ ލ  ޤާނޫނުގ  ދަށުން ދަފްތަރު އ ކުލަާވލުމަށް ޞައްޙަ ހުއްދައ އްަކމުގައި

 

ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވ ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވ ހިަސރުކާރުގ  ގ ޒ ުޓަގއި  ޢަމަލުކުރަންމި ޤާނޫނަށް  .13

 )ތިރީސް( ދުަވހުގ  ތ ރޭަގއ ވ . 30ތާ ޝާއިޢުކުރާ

 

 


