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 5/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

  2  އަށް (  ޤާނޫނ    ވިޔަފާރީގެ   ފަންތީގެ   މެދ    އަދި   ކ ދި )   6/ 2013  ނަންބަރ    ޤާނޫނ  
 ބިލ    ގެނައ މ ގެ   އިޞްލާޙ   ވަނަ 

 

 ެގނައ ން. ޤާނޫނ ( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙ ތައް  ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ  ) 2013/6 ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ެގ )ނ(ވަނަ މާއްދާ  3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

ބަޔާންކޮ (ނ) . 3  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަކި    ށްފައިވާމި  ތެރެއިން  ިގންތިތަކ ެގ 

ިގންތިެއއްަގއި ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނ މ ަގއި ބަލާނީ، އަންނަނިިވ ތާވަލ ަގިއ  

ވަކި   ނިސްބަތްވާ  ވިޔަފާރިެއއް  އެ  މިންަގނޑ ތަކ ން  ބަޔާންކ ރާ 

 ިގންތިއަކަށެވެ. 

 ިގންތި  ނިސްބަތްާވ
  މ ަވއްޒަފ ްނެގ
 ޢަދަދ  

 އާމްދަނީ  ޖ މްލަ
  ނެޓް) ފައިދާ ސާފ 

 (ޕްރޮފިޓް

 5 - 0 އެންމެ ކ ދި 

 އެއް) 1,000,000
 ރ ފިޔާއާ( މިލިއަން

 ހަމައަށް 

 ދެ)  250,000
  ފަންސާސް ލައްކަ
  ރ ފިޔާއާ( ހާސް

 ހަމައަށް 

 30 - 6 ކ ދި 

 އެއް) 1,000,001
( އެކެއް މިލިއަން
  ފެށިެގން ރ ފިޔާއިން

10,000,000 
(  މިލިއަން ދިހަ)

 ހަމައަށް  ރ ފިޔާއާ

 ދެ)  250,001
  ފަންސާސް ލައްކަ
( އެކެއް ހާސް
  ފެށިެގން ރ ފިޔާއިން

  ދެ) 2,500,000
  ފަސް މިލިއަން
  ރ ފިޔާއާ( ލައްކަ

 ހަމައަށް 
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 31 - 100 މެދ  

10,000,001  

  މިލިއަން ދިހަ)
  ރ ފިޔާއިން( އެކެއް

  ފެށިެގން
30,000,000 

( މިލިއަން ތިރީސް)
 ހަމައަށް  ރ ފިޔާއާ

  ދެ) 2,500,001
  ފަސް މިލިއަން
(  އެކެއް ލައްކަ
  ފެށިެގން ރ ފިޔާއިން

5,000,000 
(  މިލިއަން ފަސް)

 ހަމައަށް  ރ ފިޔާއާ
  

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ބ( ވަނަ މާއްދާ  3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2
 
ފަންތެީގ ވިޔަފާރި   (ބ) . 3  މެދ   އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި  ދަށ ން  މި ޤާނޫނ ެގ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ   ވިޔަފާރިއެްއެގ  އެއްެވސް  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  ިގންތިކ ރ މ ެގ 

ޢަދަދ  ނ ވަތަ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ޢަދަދ  ނ ވަތަ ސާފ  ފައިދާެގ ޢަދަދ ތަކ ެގ 

މި މާއްދާެގ ، )ދޭއް( މިންަގނޑެްއެގ ޢަދަދ ތައް  2ތެރެއިން އެްއވެސް  

މެ މަތީ ޢަދަދ ތަކަށްވ ރެ  )ނ( ަގއި ހިމެނޭ ތާވަލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެން

ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ކ ދި،  އެންމެ  ިވޔަފާރިއަކީ،  އެ  އިތ ރ ނަމަ، 

 ޮގތ ަގއި ނ ބެލެވޭނެެއވެ.  ވިޔަފާރިެއްއެގ

 
ެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް، އެ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ޮގތ ަގއި އަންނަނިވި އަކ ރ   ވަނަ މާއްދާ  3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .3

 ދެންހ ރި އަކ ރ ތަްއ ތަރ ތީބ ކ ރ ން.އިތ ރ ކޮށް، 
 
އޮތް ނަަމވެސް، އެ ފަރާތެްއެގ ޖ މްލަ   މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި އެހެން  )ޅ( . 3 

މިލިއަން( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  ތިރީސް  )  30,000,000އަހަރަކަށް   އާމްދަނީ

އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  އިތ ރ ެވއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކީ، އެ އަހަރަށް  

 އްކަމ ަގއި ނ ބެލެވޭނެެއވެ.ފަރާތެ  ިގންތިކ ރެވޭ ޮގތ ގައި  ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ( ވަނަ ނަންބަރ ، 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .4
 
ޖިސްޓްރާރަށް ހ ށަހަޅާ މި މާއްދާެގ )ށ( އާއި )ނ( ެގ ދަށ ން ރަ (1) )ހ( . 4 

މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އަހަރަކ  އެއް ފަހަރ ، އެ 

 ނ ވަތަ ؛ އަހަރ ެގ ޮއަގސްޓ  މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން

 
މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް، އެ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ޮގތ ަގއި އަންނަނިވި އަކ ރ   ވަނަ    4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .5

 އިތ ރ ކޮށް، ދެންހ ރި އަކ ރ ތަްއ ތަރ ތީބ ކ ރ ން.
 
( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ެއންމެ ކ ދި، 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ( . 4 

ތެރެއިން،   ިވޔަފާރިތަކ ެގ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ނަންބަރ  ކ ދި  ޤާނޫނ  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން މޯލްޑިވްސް    2009/8

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   ސްކީމްަގއި  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް 

އޮފީހަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިްވސް  ވިޔަފާރިތަކ ން 

ތެރެއިން މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ  މ ވަ، ހ ށަހަޅާ  ިވޔަފާރިތަކ ެގ  ްއޒަފ ންެގ  އެ 

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖ ލައި މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން،  ، ޢަދަދ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހ ން، ރަޖިސްޓްރާރަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
ހަމަޖައްސައި، އެ އަކ ރ  އަންނަނިވި  ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ައކީ އެ މާއްދާެގ )ރ( ކަމ ަގއި    4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .6

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 
 
)ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނ (   2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (ރ) . 4 

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، މި   2އަށް  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން އެންމެ ކ ދި،  3ޤާނޫނ ެގ 
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، ެގ ކ ރިން  2022ޖ ލައި    30، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. ، ތަރ ކޮށްފްރަޖިސްޓްރާރ އަލ ން ިގންތިކޮށް ދަ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7
 
ިމނިސްޓަރެވެ.   )ރ( . 11  ހައިސިއްޔަތ ން  ަމޤާމ ެގ  ރަީއސަކީ  ކައ ންސިލ ެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ   13މި ޤާނޫނ ެގ  ، މެންބަރ ންެގ ތެރެއިންކައ ންސިލ ެގ  

)ބ( އިން ފެށިެގން )މ( ެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ައކ ރ ތަކ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ  

މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މެންބަރެއް، ކައ ންސިލ ެގ ނައިބ  ރައީސްކަމަށް  

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ޤާނޫނ ެގ ހަވަނަ ބާބ ެގ ސ ރ ޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ބ ނެވިދިޔަ  .8

 
 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  43ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .9
 

  ފަށާ   އަލަށް 
  ވިޔަފާރިތަކ ން 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

)ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނ (   2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (ހ) . 43-1

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ،   ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ  2އަށް  

ވިޔަފާރިެއއް   އެ  ވިޔަފާރިައކ ން،  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  އަލަށް 

ހ ށަހަޅާ   ވިޔަފާރިއެްއ  ރަޖިސްޓަރީކ ރަން  ެއ  ލިޔެކިޔ ންތަކާެއކ ، 

ހިނާގ   ކ ރިއަށް  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  )ބާރަ(   12ރަޖިސްޓަރީކ ރާ 

ޢަދަދަށް   މ ވަްއޒަފ ންެގ  އާމްދަނީއާއި  ލަފާކ ރާ  މ އްދަތަށް  މަސްދ ވަހ ެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ބަޔާންކ ރާ   3ނިސްބަތްކޮށް،  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ިގންތިއެ ތެރެއިން  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްޓަކައި،  ިގންތިތަކ ެގ  ްއަގއި 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރަން ހ ށަހަޅާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

ަގާވއިދ ަގިއ   އެ  ޮގތެްއެގމަތިން،  ބަޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން 

 ބަޔާންކ ރާ ފޯމ  މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ރަޖިސްޓްރާރަށް  )ނ(   ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ލިބ މާއެކ ، އެ ވިޔަފާރިެއއް ރަޖިސްޓަރީކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކ ރިއަށް 

އާމްދަނީއާިއ    12ހިނާގ   ލަފާކ ރާ  މ އްދަތަށް  މަސްދ ވަހ ެގ  )ބާރަ( 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ޢަދަދަށް  ކ ދި،މ ވަްއޒަފ ންެގ  އަދި    އެންމެ  މެދ  ކ ދި 

ހިމެނޭ  ިގންތިެއއްަގއި  ތެރެއިން  ިގންތިތަކ ެގ  ިވޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން    3ވިޔަފާރިެއއްނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ކަނޑައަޅައި ިގންތިެއއް  ނިސްބަތްވާ  ވިޔަފާރިެއއް  ވިޔަފާރިެއްއ  ، އެ  އެ 

ތާރީޚ ަގިއ،   ިގންތިކޮށް  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ިވޔަފާރިެއްއ  އެ  ރަޖިސްޓްރާރ 

 ތަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. ފްދަ

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.( ވަނަ ނަންބަރ  3ެގ ) 1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    .10
 
 Pއަދި  ، E ،T  ފޯމިއ ލާަގއި  ނަންބަރ ަގިއވާ  ވަނަ  (2)  ޖަދ ވަލ ެގ  މި (3)  

ތާވަލ ަގިއ   އަންނަނިވި  ނަންބަރ ތައް  ބޭނ ންކ ރާނެ  ޮގތ ަގއި  ެގ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 
 

(i) (ii) (iii) (iv) 

މ ަވއްޒަފ ްނެގ  
 ޢަދަދ  

 ޖ މްލަ އާމްދަނީ 
ސާފ  ފައިދާ )ނެޓް  

 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއ ލާގައި  
 ބޭނ ންކ ރާނެ ޢަދަދ  

0 - 5 0 – 1,000,000 0 – 250,000 1 

6 - 30 
1,000,001 – 

10,000,000 

250,001   –  

2,500,000 
2 

31 - 100 
10,000,001 – 

30,000,000 

2,500,001 – 

5,000,000 
3  
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ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ ަގވާއިދ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން    43-1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ،   .11
ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ެގޒެޓ ަގއި  )ތިރީސް(    30ފަށާ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ހަދަިއ،  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤ  .12
 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚ ން

 

 

 


