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 24/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

  1  އަށް (  ޤާނޫނު   ވިޔަފާރީގ    ފަރުދުންގ    އަމިއްލަ )   19/ 2014  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ބިލު   ގ ނައުމުގ    އިޞްލާޙު  ވަނަ 

 

 )އަމިއްލަ ފަރުދުންގ  ިވޔަފާރީގ  ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގ ނައުން.  2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. 4ވަނަ މާްއދާގ  )ށ( ގ  )  7ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .1

 

 ؛ހިންަގން ޤަޞްދުކުރާ ވިޔަފާރީގ  ބާވަތާއި ދާއިރާ (4) (ށ) . 7 

 

 ނަންބަރު އުނިކުރުން. ( ވަނަ 6ވަނަ މާްއދާގ  )ށ( ގ  )  7ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .2

 
ވިޔަފާރި ހިންަގނީ އ އް ތަނަށްވުރ  ިގނަ ތަނުަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އ    (6) (ށ) . 7 

 ؛ހުރިހާ ތަނ އްގ  މަޢުލޫމާތު

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. 8ވަނަ މާްއދާގ  )ށ( ގ  )  7ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .3

 
 ؛ވިޔަފާރި ފަށަން ޤަޞްދުކުރާ ތާރީޚް (8) (ށ) . 7 
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 ވަނަ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   8ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .4

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދ ވޭނީ   (ށ) . 8  ވިޔަފާރިއ އް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ     10މި 

 )ދިހައ އް( އަހަރުދުވަހުގ  މުްއދަތަށ ވ .

 

 ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   11ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .5

 
މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއ އް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުއްދަތު   )ހ( . 11 ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުން 

ފަރާތްތަކުން، ހަމަވުމަށްފަހުގައިވ ސް އ  ިވޔަފާރި ކުރިއަށް ގ ންދަން އ ދޭ  

ތ ރޭަގިއ، މި   1އ  މުއްދަތު ހަމަވުުމގ  ކުރިން   )އ ކ އް( އަހަރުދުވަހުގ  

އ    ޮގތުގ މަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ  

 ވިޔަފާރީގ  ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުަމށް އ ދި ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 
 

 ނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަ  11ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .6

 
މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން އ ްއވ ސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއ ްއގ    )ށ( . 11 

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ  ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުމަށް އ ދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  

އ  ވިޔަފާރިއ ްއގ  ރަޖިސްޓަރީ، ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގ މަތިން  

 ށް ާއކޮށްދޭންާވނ އ ވ . )ދިހައ އް( އަހަރުދުވަހުގ  މުއްދަތަ 10އިތުރު 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގ  ފަހަތަށް ދ  ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. 2ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ  )  12ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .7

 
ރަޖިސްޓަރީ  
 ބާޠިލުކުރުން 

ވިޔަފާރީގ   (3) )ހ( . 12 ފަރާތަކަށް  ބިދޭސީ  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން 

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ހިންާގ ވިޔަފާރިއ އްކަމަށް، އ ކަށީގ ންވާ މަންފާ  

 ؛ހ ކީގ  މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ރަޖިސްޓްރާރަށް ޤަބޫލުކުރ ވުން
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ވަނަ މާްއދާގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު    26-1މި ޤާނޫނުގ    (4)   

ކަނޑައަޅާ   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ހުށަހ ޅުމަށް 

 )އ ކ ްއ( އަހަރުވ ފައިުވން. 1މަވާ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން މުއްދަތު ހަ

 
 ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( އިޞްލާޙުކުރުން.  15ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .8

 
ވިޔަފާރި ހިންގުމުގ   

ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތ އް  
 ޢައްޔަންކުރުން 

ޢާންމުކޮށް   )ހ( . 15 ދިރިއުޅުން  މަސްއޫލުވ ރިޔާގ   ވިޔަފާރިއ ްއގ   އަމިއްލަ 

ޒިންމާ   ހިންުގމުގ   ިވޔަފާރި  އ   ނުވާނަމަ،  ޤާއިމުވ ފައި  ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި 

ފުރިހަމަާވ  ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާގ   މި  އުފުލުމަށް، 

 ކުރ ވިދާނ އ ވ . ޢަްއޔަން މަސްއޫލުވ ރިޔާއަށް ވިޔަފާރީގ  ކުމީހައ ހ ން 

 
 ވަނަ މާއްދާގ  )ނ( ގ  ފަހަތަށް ައކުރ އް އިތުރުކުރުން.   15ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .9

 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން، ިވޔަފާރީގ  މަސްއޫލުވ ރިޔާގ  ފަރާތުން ވިޔަފާރި   )ރ( . 15 

ޢައްޔަންކުރާ މީހ ްއގ  ކިބަިއަގއި އަންނަނިވި  ހިންުގމުގ  ޒިންމާ އުފުލުމަށް  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނ އ ވ . 

ދިވ ހިރައްޔިތަކު    18ޢުމުރުން    (1)    ފުރިފައިވާ  އަހަރު  )އަށާރަ( 

 ؛ކަމުަގިއވުން

 ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކަމުަގއިވުން.   (2)   

 
 ވަނަ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   26ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .10

 
ކޮންމ  އަހަރަކު  
ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  

 މަޢުލޫމާތު 

ކުރިއަށްދާ ޮގތް    ތައްމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި )ހ( . 26-1

ދ ނ ަގތުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖ ހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއ  
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 ރާ މުއްދަތ ްއގ  ތ ރޭަގއިއ  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކު  ،ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު

 ކޮންމ  އަހަރަކު މިނިސްޓްރީައށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 

މި   ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ށްފައިވާމި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ށ(  

މުއްދަތުގ   ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ  

ސަތޭކަ(  އް)ފަ  -/500ފަހުންކަމުގައިވާނަމަ، އ  މަޢުލޫމާތު ބަލައިަގނ ވޭނީ  

 ރުފިޔާގ  ޖޫރިމަނާއަކާ އ ކުަގއ ވ . 

 

  ވިޔަފާރީގ  
  މަސްއޫލުވ ރިޔާ 
 ބަދަލުކުރުން 

ވިޔަފާރީގ    )ހ( . 26-2 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު  ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގ   އަމިއްލަ 

ިވޔަފާރިއ ްއ   އ   ބޭނުންވ އްޖ ނަމަ،  ބަދަލުކުރުމަށް  މަސްއޫލުވ ރިޔާ 

ބަދަލުކުރުމަށް  މަސްއޫލުވ ރިޔާ  ވިޔަފާރީގ   ފަރާތަކުން  ރަޖިސްޓަރީކުރި 

ތާއ ކު އ ދި، މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ަމޢުލޫމާ

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ިވޔަފާރީގ  މަސްއޫލުވ ރިޔާ ބަދަލުކުރުމާއ ކު،   )ށ(  

އ ނޭގނ    ބަދަލު  ައއި  ރަޖިސްޓަރީއަށް  ވިޔަފާރީގ   ފަރުދުންގ   އަމިއްލަ 

 ޮގތަށް ސ ޓްފިކ ޓ އް ދޫކުރަންާވނ އ ވ . 

 

  ވިޔަފާރީގ  
  މަސްއޫލުވ ރިޔާ 
 ނަތީޖާ   ބަދަލުކުރުމުގ  

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތުގ މަތިން ވިޔަފާރީގ  މަސްއޫލުވ ރިޔާ    26-2މި ޤާނޫނުގ    . 26-3

ބަދަލުކުރުމަކުން، ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަރާތުގ  ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ވާޖިބަކަށް  

މަސްއޫލުވ ރިޔާ   ިވޔަފާރީގ   ތާރީޚާ  ނުވަތަ  ދޫކުރާ  ސ ޓްފިކ ޓް  ބަދަލުކުރިކަުމގ  

ނުވަތަ   ކުރާ  ނަމުަގއި  ވިޔަފާރީގ   ފަރުދުންގ   އަމިއްލަ  ފަރުދަކު،  އ   ހަމައަށް 

ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކުން ލިބޭ ފައިދާއާއި ގ އްލުމަށް އަދި އ  މުއްދަތުގ  ތ ރޭަގިއ  

ދާރީވުމުގ  ޒިންާމއިން ހިންާގފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިގ ން އުފުލޭ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު

 ބަރީއައ އް ނުވާނ އ ވ . 
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 ވަނަ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   28ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .11

 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލ އްކޮށްފި މީހަކު، އޭނާ ހިންިގ ޢަމަލ އްގ  ކުޑަބޮޑު   (ށ) . 28 

)އ އްލަްއކަ(    -/100,000)އ ްއހާސް( ރުފިޔާއާއި    -/1,000މިނަށް ބަލައި،  

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ބާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުގ   ޢަދަދަކުން  ދ މ ދުގ   ރުފިޔާއާ 

 ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
 ން. ވަނަ މާއްދާގ  )މ( ގ  ފަހަތަށް ައކުރ އް އިތުރުކުރު  36ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .12

 
ކަނޑައަޅާ   )ފ( . 36  ރަޖިސްޓްރާރ  ބުނ ފައިއ ވަނީ،  ކަމަށް  "ސ ޓްފިކ ޓް" 

ނުވަތަ   ވ އްޖ ކަން  ރަޖިސްޓަރީ  ވިޔަފާރި  ހިމަނައި،  މަޢުލޫމާތުތަކ އް 

އ އްވ ސް   ުގޅޭޮގތުން  ގ ނ ސްބަދަލ ވިޔަފާރިާއ  އަންަގއިދޭ  އް  ފަިއވާކަން 

 ލިޔުމަކަށ ވ . 

 
 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.   6ނަކަލުކޮށްފަިއވާ ޖަދުވަލުގ  ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގއި   .13

 

 ރުފިޔާ  ()ސަތޭކަ 100/- ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކުރުުމގ  ފީ  .6
 
ގަވާއިދުތަކާިއ   .14 އ ކުލަވާލަންޖ ހޭ  ުގޅިގ ން  ިއޞްލާޙުތަކާ  ގ ނ ވޭ  ޤާނޫނަށް  ބުނ ވިދިޔަ  ޤާނޫނުން  މި 

)ތިނ އް( މަސްދުވަހުގ     3އިޞްލާޙުކުރަންޖ ހޭ ަގާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން  
 ނ އ ވ . ތ ރޭަގއި ހަދަިއ، ދިވ ހިސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާ

 
ކޮށް، ދިވ ހިސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ޤުޞްދީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވ ، ތަ .15

 ފ ށިގ ންނ ވ . ތާރީޚުން

 

 

 

 


