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 ( ޤާނޫނު   ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ  މެދު   އަދި   ކުދި )   6/ 2013  ނަނ ބަރު  ޤާނޫނު 

 އިޞ ލާޙު ހިމެނޭގޮތަށ (  2)ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު 

 

 އެއ ވަނަ ބާބު 

 ފެށުނ  

މެދު  މި )ހ(   .1 ތަޢާރުފާއި ނަނ   އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ހިނ ގާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ޤާނޫނަކީ، 

ކުރުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ އޮނިގަނޑު ޤީއ ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރަ

 ގުޅޭ އުސޫލުތައ  ަބޔާނ ކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. ކަމާ އި،އެކަށައަޅަ

 މި ޤާނޫނަށ  ކިޔާނީ، "ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(   

 

 ވަނީއެވެ.އެ އިމި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤ ޞަދުތައ  ތިރީގައި ަބޔާނ ކޮށ ފަ  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤ ޞަދުތައ  

މެދު  )ހ(    އަދި  ކުދި  ކުދި،  މާޙައުލެއ   ނ ތީފަ  އެނ މެ  ފަހި  ވިޔަފާރިއަށ   ގެ 

އެ   އިޤ ތިޞާދުގައި  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ޤާއިމުކޮށ ،  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 

އަދި  ޤައުމީ  ވިޔަފާރިތަކަކީ  އެ  ފުޅާކޮށ ،  ދައުރު  ވިޔަފާރިތަކުގެ 

އަދި   ވާދަވެރި  ފެނ ވަރުގައި  ގޮތެއ ގައި މެދެަބއިނަލ އަޤ ވާމީ  ހެއ ޓެނިވި 

ޤާިބލުކަ ހެދުމަށ  ލިިބނ   ތަރައ ޤީވުމުގެ  ވިޔަފާރިތަކަކަށ   ފައިވާ 

 ؛މަގުފަހިކުރުނ 

އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ދިގު މުއ ދަތުގެ  )ށ(    ކުދި  އެނ މެ ކުދި، 

ފަނ ތީގެ   މެދު  މަގުފަހިކުރުމާއި،  އިތުރުކުރުމަށ   ފުރުޞަތުތައ   ވަޒީފާގެ 

 ؛ލިޭބ ފަރާތ ތައ  އިތުރުކުރުނ  ނީއާމ ދަ

ކު )ނ(    ކުދިއެނ މެ  އަސަރުކުރާ  ،  ވިޔަފާރިތަކަށ   ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ދި 

ސަރުކާރުނ   ގުޅޭގޮތުނ   ވިޔަފާރިތަކާ  އެ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 

ނުހިނގާގޮތ   ހިނގާ  ވިލަރެސ ކޮށ ،  ޙަރަކާތ ތައ   ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި  ހިނ ގާ 

 ؛ގޮތ ތައ  ޤާއިމުކުރުނ  ނެަބލައި، ވަޒަނ ކުރެވޭ

ހިނ ގު )ރ(   އެފަދަ    ،މާއިވިޔަފާރި  ތަޖުރިާބއާއި  ހުނަރާއި،  ޤާބިލުކަމާއި،  މާލީ 

ފަނ ތީގެ   މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ކަނ ކަމުގައި،  އެހެނ  
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ވިޔަފާރިތަކާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކާ ދެމެދުގައި އޮތ  

 ؛ފަރަޤު ކުޑަކުރުނ 

ޅޭ ދިރާސާތައ  ހެދުމާއި އާގުރިއެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާ )ބ(   

އެއ ކޮށ ،  މަޢުލޫމާތު  ޭބނުނ ވާނެ  ކަނޑައެޅުމަށ ޓަކައި  ސިޔާސަތުތައ  

 ؛ބެލެހެއ ޓުނ  

މަރުކަޒީކޮށ   )ޅ(   ވިޔަފާރި  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ 

 ރުނ .ކުމުރަޖިސ ޓަރީކުރުމުގެ ނިޒާމެއ  ޤާއި 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ގިނ ތިކުރުނ  

)ތިނެއ (    3މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށ ޓަކައި ވިޔަފާރި ެބހިގެނ ވަނީ އަނ ނަނިވި   )ހ(   .3 1ގިނ ތިތައ    ވިޔަފާރީގެ 

 ގިނ ތިއަށެވެ. 

 ؛އެނ މެ ކުދި ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި  (1)   

 އަދި؛ ވިޔަފާރިކުދި ފަނ ތީގެ   (2)   

 މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި.  (3)   

ަބޔާނ ކޮ )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަކި    ށ ފައިވާމި  ތެރެއިނ   ގިނ ތިތަކުގެ 

ވިޔަފާރިއެއ ގައި  އެ  ަބލާނީ،  ކަނޑައެޅުމުގައި  ވިޔަފާރިއެއ   ގިނ ތިއަކަށ  

ޖުމ ލަ  އާމ ދަނީގެ  ލިޭބ  އަހަރަކަށ   ޢަދަދަށާއި،  މުވައ ޒަފުނ ގެ  ހިމެނޭ 

 ދަށެވެ. ޢަދަދަށާއި، އަހަރަކަށ  ލިޭބ ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަ

ަބޔާނ ކޮ 2 )ނ(   ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަކި    ށ ފައިވާމި  ތެރެއިނ   ގިނ ތިތަކުގެ 

ތާވަލުގައި  އަނ ނަނިވި  ބަލާނީ،  ހިމެނުމުގައި  ވިޔަފާރިއެއ   ގިނ ތިއެއ ގައި 

ވަކި   ނިސ ބަތ ވާ  ވިޔަފާރިއެއ   އެ  މިނ ގަނޑުތަކުނ   ަބޔާނ ކުރާ 

 ގިނ ތިއަކަށެވެ. 

 
 ލާޙުކުރެވިފައި މާއ ދާ އިޞ މި  އިނ ވަނަ މާއ ދާ 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 1
 އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 2
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  ނިސ ަބތ ވާ   

 ގިނ ތި 

 ނ ގެޒަފުމުވައ 

 ޢަދަދު
 އާމ ދަނީ ޖުމ ލަ

 ނެޓ ) ފައިދާ ސާފު

 (ޕ ރޮފިޓ 

 5 - 0 އެނ މެ ކުދި

1,000,000 

(  މިލިއަނ  އެއ )

 ހަމައަށ  ރުފިޔާއާ

 ދެ) 250,000

  ފަނ ސާސ  ލައ ކަ

  ރުފިޔާއާ( ހާސ 

 ހަމައަށ 

 30 - 6 ކުދި 

1,000,001 

 މިލިއަނ  އެއ )

( އެކެއ 

 ރުފިޔާއިނ 

  ފެށިގެނ 

10,000,000 

(  މިލިއަނ  ހަދި)

 ހަމައަށ  ރުފިޔާއާ

 ދެ) 250,001

  ފަނ ސާސ  ލައ ކަ

( އެކެއ  ހާސ 

 ފެށިގެނ  ރުފިޔާއިނ 

 ދެ) 2,500,000

 ފަސ  މިލިއަނ 

 ރުފިޔާއާ( ލައ ކަ

 ހަމައަށ 

 31 - 100 މެދު

10,000,001 

  މިލިއަނ  ދިހަ)

( އެކެއ 

 ރުފިޔާއިނ 

  ފެށިގެނ 

30,000,000 

 ތިރީސ )

(  މިލިއަނ 

 އަށ މަހަ ރުފިޔާއާ

 ދެ) 2,500,001

 ފަސ  މިލިއަނ 

( އެކެއ  ލައ ކަ

 ފެށިގެނ  ރުފިޔާއިނ 

5,000,000 

(  މިލިއަނ  ފަސ )

 ހަމައަށ  ރުފިޔާއާ

 

 
ވަކި  )ރ(   ގިނ ތިކުރާއިރު،  ވިޔަފާރި  ގޮތުގެމަތިނ   ގައިވާ  )ނ(  މާއ ދާގެ  މި 

ވިޔަފާރިއަކަށ  އެ  ޢަދަދާއި،  މުވައ ޒަފުނ ގެ  ހިމެނޭ  ލިޭބ    ވިޔަފާރިއެއ ގައި 

އެއ    ވަކި  އެއިނ   ޢަދަދު،  ފައިދާގެ  ސާފު  ޢަދަދާއި  އާމ ދަނީގެ 
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)ތިނެއ ( މިނ ގަނޑަށ  ނުފެތޭނަމަ، އެ   3ގިނ ތިއެއ ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  

ގައި ަބޔާނ ކުރާ ފޯމިއުލާ    1ވިޔަފާރި ގިނ ތިކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  

ނިސ ަބތަ ވަކި  މިނ ގަނޑަކަށ   ކޮނ މެ  އި ޭބނުނ ކޮށ ގެނ ،  ސ ކަނ ދޭ ކުނ  

 އުސޫލުނ  ނުކުނ ނަ ނަތީޖާއަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށެވެ.

ވިޔަފާރި   )ބ(    ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މި 

މުވައ ޒަފުނ ގެ  ވިޔަފާރިއެއ ގެ  އެއ ވެސ   ބޭނުމަށ ޓަކައި،  ގިނ ތިކުރުމުގެ 

ފަ ސާފު  ނުވަތަ  ޢަދަދު  އާމ ދަނީގެ  ޖުމ ލަ  ނުވަތަ  އިދާގެ ޢަދަދު 

މި ، )ދޭއ ( މިނ ގަނޑެއ ގެ ޢަދަދުތައ   2ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިނ  އެއ ވެސ   

އެނ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ތާވަލުގައި  ހިމެނޭ  ގައި  )ނ(  މަތީ މާއ ދާގެ  މެ 

އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ވިޔަފާރިއަކީ،  އެ  އިތުރުނަމަ،  ޢަދަދުތަކަށ ވުރެ 

 3ނެއެވެ. ގޮތުގައި ނުެބލެވޭ މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިއެއ ގެ

އެހެނ  )ޅ(   ގައި  )ބ(  މާއ ދާގެ  ޖުމ ލަ   މި  ފަރާތެއ ގެ  އެ  ނަމަވެސ ،  އޮތ  

ރުފިޔާއަށ ވުރެ ތިރީސ   )  30,000,000އަހަރަކަށ    އާމ ދަނީ މިލިއަނ ( 

އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު އިތުރުވެއ ޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކީ، އެ އަހަރަށ   

ވިޔަފާރީގެ އ ކަމުގައި ފަރާތެ  ގިނ ތިކުރެވޭ ގޮތުގައި  ފަނ ތީގެ 

 4ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ   5 (ކ)   ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވިޔަފާރި  މި  ހިމެނޭ  ގިނ ތިތަކުގައި 

ތަނ ފީޛުކުރުމަށ   ސިޔާސަތުތައ   އެކަށައަޅާ  ސަރުކާރުނ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ  

ޙަރަކާތ ތައ   އެ  ކަނޑައަޅައި،  ޙަރަކާތ ތައ   ހިނ ގާނެ  ޢަމަލީގޮތުނ  

މަސ އޫލިއ ޔަތު ތަނ ފީޛުކު ބެލެހެއ ޓުމުގެ  ކަނ ކަނ   ކަމާގުޅޭ  ރުމާއި، 

 ނިސ ޓ ރީއެވެ.އަދާކުރާނެ އިސ  ފަރާތަކީ މި

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .4  އަނެއ    ގިނ ތިނ    އެއ   ގިނ ތިތަކުގެ   3މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

 
 އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  2ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ނުޤާނޫ ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 3
އި   2އަށ     (ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ  މެދު   އަދި  ކުދި)  5/ 2022  ނަނ ބަރު  ޤާނޫނު 4 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞ ލާޙު  މާއ ދާއިނ   3ގެ  އުމުގެ  އަކުރުތައ   އަކުރު  މި    ވަނަ  އިތުރުކޮށ  

 ތީބުކުރެވިފައި ތަރު
ގުޅިގެނ  މި އަކުރު    ގެނެވުނު އިޞ ލާޙާ   ވަނަ މާއ ދާއިނ   3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ     ( ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ  މެދު   އަދި   ކުދި )  2022/5  ނަނ ބަރު   ޤާނޫނު 5

 ކުރުތައ  ތަރުތީބުކުރެވިފައި ށ  ބަދަލުކޮށ  އަ)ޅ( އިނ  )ކ( އަ
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ހިމެނޭ   6ބަދަލުކުރުނ    ގިނ ތިއަށ   ގިނ ތިއެއ ގައި  އެއ   ގިނ ތިއަކަށ   ޔަވިތެރެއިނ ،  އަނެއ   ފާރިއެއ  

 ަބދަލުކުރެވޭނީ އަނ ނަނިވި ޙާލަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ޙާލަތެއ ގައެވެ.

ރަ  (1)    ދަށުނ   ގެ  )ނ(  އާއި  )ށ(  މާއ ދާގެ  ޖިސ ޓ ރާރަށ  މި 

އެއ   އަހަރަކު  ކޮނ މެ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ،  މަޢުލޫމާތުތަކަށ   ހުށަހަޅާ 

 7ނުވަތަ ؛ ރިނ ފަހަރު، އެ އަހަރުގެ އޮގަސ ޓު މަސ  ނިމުމުގެ ކު

ވިޔަފާރިއެއ ގައި ހިމެނޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ    (2)   

އަހަރު ލިުބނު އާމ ދަނީގެ ޖުމ ލަ ޢަދަދު ނުވަތަ ސާފު ފައިދާގެ  

ަބދަލަކާ   އަނ ނަ  ހަދާ  ޢަދަދަށ   ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މި  ގުޅިގެނ ، 

ވިޔަފާރިއަކު އެ  ގޮތެއ ގެމަތިނ ،  ކަނޑައަޅާ  ނ   ގަވާއިދުގައި 

 ރަޖިސ ޓ ރާރަށ  ހުށަހަޅާފައިވުނ .

( ވަނަ ނަނ ަބރުގެ ބޭނުމަށ ޓަކައި، އެނ މެ ކުދި، 1މި މާއ ދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   

ޓެކ ސ    ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  މީރާއަށ  ކުދި  ަބޔާނާއެކީ 

ހުށަހަޅާ އަނ ނަނިވި މަޢުލޫމާތު، ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ ޖުލައި މަސ  ނިމުމުގެ 

ކޮ ރަޖިސ ޓ ރާރަށ  ކުރިނ   ޓެކ ސޭޝަނ   އޮފ   ޖެނެރަލ   މިޝަނަރ 

 ނ ވާނެއެވެ. ޅަހުށަހަ

 ؛ވިޔަފާރިތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު  (1)   

ވޭތުވެދިޔަ    (2)    ޢަދަދުވިޔަފާރިތަކުގެ  އާމ ދަނީގެ  ޖުމ ލަ  ؛ އަހަރުގެ 

 އަދި

 ވިޔަފާރިތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަދު.  (3)   

( ވަނަ ނަނ ަބރުގެ ބޭނުމަށ ޓަކައި، އެނ މެ ކުދި، 1ގެ )ހ( ގެ )އ ދާމި މާ )ނ(   

ތެރެއިނ ،   ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ނަނ ަބރު  ކުދި  ޤާނޫނު 

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޕެނ ޝަނާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  މޯލ ޑިވ ސ     2009/8

ތަކުނ  ރިޓަޔަރމަނ ޓ  ޕެނ ޝަނ  ސ ކީމ ގައި ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ވިޔަފާރި

ހުށަހަޅާ  އޮފީހަށ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ޕެނ ޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ  

 
 ލާޙުކުރެވިފައި މާއ ދާ އިޞ މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  2ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 6
 އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި  ނަނ ބަރުމި   މާއ ދާއިނ ވަނަ  4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 7
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ތެރެއިނ  މުވަ، މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ޢަދަދުގެ އެ  އ ޒަފުނ ގެ 

ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ ޖުލައި މަސ  ނިމުމުގެ ކުރިނ ، މޯލ ޑިވ ސ   ، މަޢުލޫމާތު

ރަޖިސ ޓ ރާރަށ  އޮފީހުނ ،  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ    ޕެނ ޝަނ  

 8ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

)ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު(    2013/6ޤާނޫނު ނަނ ަބރު   (ރ)  

ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއެކު، މި   2އަށ   

ވަނަ މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  އެނ މެ ކުދި،   3ޤާނޫނުގެ  

ކުރިނ   2022ޖުލައި    30، ގެ ވިޔަފާރިތައ ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީ ، ގެ 

 9ޢާނ މުކުރަނ ވާނެއެވެ.، ތަރުކޮށ ފ ރަޖިސ ޓ ރާރ އަލުނ  ގިނ ތިކޮށ  ދަ

 

  އަދި   ކުދި   ކުދި،   އެނ މެ 

  ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ   މެދު 

 10ދަފ ތަރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތައ ،  ( ހ)  .5

ޤާނޫނުގެ ގިނ ތިތަކަށ     3  މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ދަށުނ   ކަނޑައަޅައި،  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ 

 ގޮތުގެމަތިނ  ދަފ ތަރުކޮށ ، ރަޖިސ ޓ ރާރ ލިޔެ ބަލަހައ ޓަނ ވާނެއެވެ.

ަބޔާނ ކޮ ށ( )   ގައި  މާއ ދާގެ )ހ(  ޢުލޫމާތު،  ދަފ ތަރުގައި ހިމެނޭ މަ   ށ ފައިވާމި 

ދަ  ޤާނޫނުގެ  ގޮތެއ ގެމަތިނ ،  މި  ަބޔާނ ކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ށުނ  

ޢާނ މުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދެވޭނެ ނިޒާމެއ  ރަޖިސ ޓ ރާރ ޤާއިމުކުރަނ ވާނެއެވެ. 

އަދި އެ ދަފ ތަރުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޢާނ މުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި، 

ދަށު ޤާނޫނުގެ  ކަމި  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ގޮތެއ ގެމަތިނ   ނ   ފީއެއ   ނޑައަޅާ 

 ށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. ނެގުމުގެ އިޚ ތިޔާރު ރަޖިސ ޓ ރާރަ 

 

 11]އުނިކުރެވިފައި[  .6 މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި 

 

 
އި   2އަށ     (ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ  މެދު   އަދި  ކުދި)  5/ 2022  ނަނ ބަރު  ޤާނޫނު 8 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞ ލާޙު  މާއ ދާއިނ   5ގެ  އުމުގެ  އަކުރުތައ   އިތުރުކޮއަކުރު  މި    ވަނަ  ށ  

 ފައި ތަރުތީބުކުރެވި
 އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  6ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ގެވިޔަފާރީ   ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 9

 ލާޙުކުރެވިފައި މާއ ދާ އިޞ މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 10
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 11
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ގިނ ތިތަކުގެ މާނައަށ   

 ބަދަލު ގެނައުނ  

 12]އުނިކުރެވިފައި[  .7

 

ޢިނާޔަތ  ލިބުމުގެ  

 ޝަރުޠުތައ  

ވަނަ   3މި ޤާނޫނުގެ    ފައިނުވާހާ ހިނދަކު،ގޮތަކަށ  ަބޔާނ ކޮށ އި އެހެނ    ޤާނޫނުގަމި  .8

މި  ވިޔަފާރިތަކަށ   ހިމެނޭ  ގިނ ތިއެއ ގައި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ 

ޢިނާޔަތެއ    ނުވަތަ  މަނ ފާއެއ   އެއ ވެސ   ލިިބދޭ  ދަށުނ   އެ ޤާނޫނުގެ  ލިިބދެވޭނީ، 

 ހަމަވާނަމައެވެ. ނ ކަނ  ފުރިނަނިވި ކަވިޔަފާރިއަކާ ގުޅޭގޮތުނ  އަނ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގިނ ތިއެއ ގައި   3މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(   

 ؛ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވުނ 

 އެ ވިޔަފާރިއަކީ:  )ށ(   

އ ގެ  ވެހި ރައ ޔިތެނ ގާ އަމިއ ލަ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ، ދިކު ހިފަރުދަ  (1)   

 ؛އަކަށ ވުނ ވިޔަފާރި

ސޮސައިޓީއަ  (2)    ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ،  ކޯޕަރޭޓިވ   ހިނ ގާ  އެ ކުނ  

 ؛ސޮސައިޓީގެ މެނ ަބރުނ ނަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތުނ  ކަމުގައިވުނ 

އެ   (3)    ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ،  ހިނ ގާ  ޕާޓ ނަރޝިޕަކުނ  

ދިވެހި  ޕާޓ ނަރޝިޕ ގަ ޕާޓ ނަރުނ ނަކީ  ހިމެނޭ  ރައ ޔިތުނ   އި 

 ނުވަތަ ؛ ވުނ ކަމުގައި

ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ، އެ ކުނ ފުނީގައި ހިމެނޭ  ނ  ހިނ ގާ  ކުނ ފުނ ޏަކު  (4)   

 ؛ޙިއ ޞާދާރުނ ނަކީ ދިވެހިރައ ޔިތުނ  ކަމުގައިވުނ 

ނުސީދާ  )ނ(    ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ސީދާ  ވިޔަފާރިއަކުނ   އެހެނ   ވިޔަފާރިއަކީ  އެ 

ވިޔަފާރިގޮ ކޮނ ޓ ރޯލ ކުރާ  ދެތުގައި  އެ  ވަނަ އެއ ކަމަށ ވާނަމަ، 

ޤާނޫ  ވިޔަފާރިއަކީވެސ  ގައި    3ނުގެ  މި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

މި   ވިޔަފާރިއަކަށ ވުމާއެކު،  ހިމެނޭ  ގިނ ތިއެއ ގައި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 ؛މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޝަރުޠުތައ  ފުރިހަމަވާ ވިޔަފާރިއަކަށ ވުނ 

މިލ ކުވެރިކަމުގެ    އެ )ރ(   ޢާވިޔަފާރީގެ  ޙިއ ޞާއެއ ،  ނ މުނ ނަށ   އެއ ވެސ  

 ނ  ދޫކޮށ ފައިނުވުނ . އުސޫލު ކުމުގެޙިއ ޞާ ވިއ 

 
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  5ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 12
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ޢިނާޔަތ ލިބޭ  

ފަރާތ ތަކުނ  ރިޕޯޓު  

 ހުށަހެޅުނ  

ފަނ ތީގެ   .9 މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި 

އެއ ވެސ  ޢިނާޔަތެއ  ލިޭބނަމަ،ވިޔަފާރިއަކަށ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  އެ ޢިނާޔަތެއ      

ހިނލިެބމު މުއ ދަތުގައި  ކޮނ މެނ ދާ  އަހަރަގާ  އެ    ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އެ  ކުމެ، 

އިދުގައި ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ހަދާ ގަވާ

 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.  އެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތިނ  ރަޖިސ ޓ ރާރަށ 

 

 ދާއިރާތަކަށ   އިސ ކަނ ދޭ 

ތ ދިނުނ   ޢިނާޔަ 

 ނ  ހުއ ދަކުރު 

ޤާ  .10 ގޮތަކަނޫނުގެމި  ވަކި  މާއ ދާތަކުގައި  އެހެނ   ނަމަވެސ ،    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވީ  މި ށ  

ގައި    3ޤާނޫނުގެ   )ހ(  މާއ ދާގެ  ގިނ ތިތަކަށ ،  ވަނަ  އެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

ޢިނާޔަތ ދި ނިސ ބަތުނ   ޙަގިނ ތިތަކުގެ  ދާއިރާއެއ ގައި  ވަކި    ، ރަކާތ ތެރިވާނުމުގައި، 

ަބރައ ކާ  ޚާއ ޞަ ބޭނުނ ވާ  ސަތެރިކަމެއ   ވިޔަފާރިތަކަށ ،  ވަކި  އެއ   ރުކާރުނ  

ސިޔާސަތުތަކެއ  ކަނޑައަޅައި، ވަކި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ  ހިނ ގައި، ވަކި ޢިނާޔަތ ތަކެއ  

 ނު ހުރަހެއ ނާޅައެވެ.ދީ، ވަކި މަނ ފާތަކެއ  ލިޭބނެ ގޮތ  ހަދައިދިނުމަކަށ  މި ޤާނޫ

 

 ބާބު   ތިނ ވަނަ 

 ކައުނ ސިލު 

ފެށިގެނ    )ހ(   .11 ނ ސިލު އުފެއ ދުނ  އު ކަ  ތާރީޚުނ   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   މަސ     2މި  )ދޭއ ( 

"ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުނ ސިލު" ގެ    ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ކައުނ ސިލެއ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ އުފައ ދަނ ވާނެއެވެ. ،ނަމުގައި

މާ )ށ(    މި  އ ދާގެމި  ކައުނ ސިލަކީ،  އުފައ ދާ  ދަށުނ   ގެ  )ހ(   3ޤާނޫނުގެ   

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގިނ ތިތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި  

ތަނ ފީޛުކުރުމަށ   ސިޔާސަތުތައ   އެކަށައަޅާ  ސަރުކާރުނ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ  

ރީއަށ  ލަފާދޭ ޢަމަލީގޮތުނ  ހިނ ގާނެ ޙަރަކާތ ތައ  ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސ ޓ 

 13މައިގަނޑު ފަރާތެވެ.

ވަކިކުރާނީ،  )ނ(    ޢައ ޔަނ ކޮށ   މެނ ަބރުނ   ކައުނ ސިލަށ  

 
 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞ އަކުރު މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  6ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 13
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 ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއެވެ. 

މަޤާމު )ރ(   ރައީސަކީ  މިނިސ ޓަރެކައުނ ސިލުގެ  ހައިސިއ ޔަތުނ   ވެ. ގެ 

ތެރެއިނ ކައުނ ސިލުގެ   ޤާނޫނުގެ  ، މެނ ަބރުނ ގެ  މާއ ދާގެ   13މި  ވަނަ 

ަބޔާނ ކުރާ   އަކުރުތަކުގައި  ހުރި  ނިޔަލަށ   ގެ  )މ(  ފެށިގެނ   އިނ   )ބ( 

ރައީސ ކަމަށ   ނައިުބ  ކައުނ ސިލުގެ  މެނ ަބރެއ ،  ތެރެއިނ   މެނ ަބރުނ ގެ 

 14ނ ކުރަނ ވާނެއެވެ. ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ޢައ ޔަ

 15ގެ ސެކ ރެޓޭރިއެޓ  ބަލަހައ ޓާނީ މިނިސ ޓ ރީނ ނެވެ. ކައުނ ސިލު )ބ(   

 

ކައުނ ސިލުގެ  

 ތައ  މަސ އޫލިއ ޔަތު 

މަސ އޫލިއ  )ހ(   .12 މާއ ކައުނ ސިލުގެ  މި  ަބޔާނ ޔަތުތަކަކީ،  ގައި  )ށ(  ކުރާ  ދާގެ 

 މަޤ ޞަދުތައ  ހާސިލ ކުރުމަށ  މިނިސ ޓަރަށ  ލަފާއެރުވުމެވެ.

ަބޔާނ ކޮށ ފައި )ށ(    ތިރީގައި  މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ   މައިގަނޑު   ކައުނ ސިލުގެ 

 އެވަނީއެވެ.

ފަނ   (1)    މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  ކުރިއަރުވައި  އެނ މެ  ވިޔަފާރި  ތީގެ 

 ؛ވާލުނ އުމީ އޮނިގަނޑެއ  އެކުލައ ޤީކުރުމަށ ޓަކައި ޤަތަރަ

ކުރިއަރު  (2)    ވިޔަފާރި  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  ވައި  އެނ މެ 

ސިޔާސަތު އެކަށައަޅާ  ސަރުކާރުނ   ތައ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  

ޙަރަކާތ ތައ    ހިނ ގާނެ  ގޮތުނ   ޢަމަލީ  ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  

 ؛އެޅުނ ކަނޑަ

ކުދި  (3)    ވިއެނ މެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުރިއަރުވައި  ،  ޔަފާރި 

ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ހިނ ގާ އެނ މެހައި ޙަރަކާތ ތަކަށ  ަބޖެޓު  ތަރައ ޤީ

ޔާރުކުރުމާއި، އެގޮތުނ  ތައ ޔާރުކުރާ ަބޖެޓުގައި މި ޤާނޫނުގެ  ތައ 

ސ ކީމ އާއިދަ މަރުކަޒުތަކާއި،  އިދާރާތަކާއި،  އުފައ ދާ  ، ށުނ  

ހިނ ގުމަށ    ދަށުނ  އެކިއެކި ޙަރަކާތ ތައ ފަނ ޑާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 ؛މެނުނ ހިނގާނެ ޚަރަދު ހި

 
 ކުރެވިފައި ޙުއިޞ ލާއަކުރު މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  7ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ތީގެފަނ  މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 14
 ޙުކުރެވިފައި ލާއިޞ  އަކުރުމި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  7ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 15
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ކު  (4)    ވިޔަފާރި  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  ރިއަރުވައި  އެނ މެ 

ފެނ  ޤައުމީ  ގޮތުނ   ރޭވޭ  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ  ވަރުގައި 

ސިޔާސަތުގެ  އިޤ ތިޞާދީ  ސަރުކާރުގެ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަކީ، 

ހާސިލުކުރެލަނ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ ޑުދަނޑިތައ   ރޭވޭ  ގޮތަށ    ވޭ 

 ؛ކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

  ޕ ރައިވެޓ   ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި  ،ކަމާެބހޭ މިނިސ ޓ ރީތަކާއި  (5)   

ފަރާތ ތަކުގެ  ސެކ ޓަރު އެ  ގުޅިގެނ   ފަރާތ ތަކާ  ކަމާެބހޭ  ގެ 

ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  މަޝ ވަރާއާއެކު، 

އަސަރުކުވިޔަ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި ފާރިތަކަށ   ސިޔާސަތުތަކާއި    ރާ 

 ؛ލައި، ވަޒަނ ކުރުނ ޙަރަކާތ ތައ  ހިނގާނުހިނގާ ގޮތ  ަބ

ނގާ  މަތ ދޭ މަރުކަޒުތައ  ހިނގާނުހިވިޔަފާރި ތަރައ ޤީކުރުމުގެ ޚިދު  (6)   

ގޮތ  ަބލައި، އެތަނ ތަނުނ  ހިނ ގާ ޙަރަކާތ ތަކުނ  ނަތީޖާ ނެރެވޭ  

 ؛މިނ ވަރު ބެލުނ 

އި، ކެޕިޓަލ   ގުމާއި ފައިސާ ރައ ކާކުރުމުގެ ޚިދުމަތ ތަކާދަރަނި ނެ  (7)   

ަބއިވެރިވުމާ ޚިދުމަތ ތައ     ،އިމާކެޓ ތަކުގައި  މާލީ  އެނޫނ ވެސ  

ގޮތ ތައ  ސިޔާސަތުތައ    ހޯދޭނެ  ކަނޑައަޅާ  އިތުރުކުރުމަށ  

 ؛ޛުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ ތަނ ފީ

ތަކަށ  ވިޔަފާރީގެ  ވިޔަފާރި  އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ  (8)   

 ؛ނުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ ފުރުޞަތުތައ  އިތުރުކޮށ  ދި

އެހީގެ  (9)    ވިޔަފާރިތަކަށ   ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،   އެނ މެ 

އެގޮތު މަސައ ކަތ ކުރުމާއި  ދިނުމަށ   ހޯދައި  ފައިސާ  ނ  ގޮތުގައި 

އަދި  ހުރި  ފައިދާ  އެނ މެ  ބޭނުނ ކުރެވެނީ  ފައިސާ   ދޫކުރެވޭ 

ދޫކުއެދެވޭ އެހީ  ޔަޤީނ ކުރުމަށ ޓަކައި،  ގޮތުގައިކަނ   ރުމުގެ  

 ؛ރުނ އުސޫލުތައ  ރާވައި، ހިނ ގައި، މުރާޖަޢާކު

ހާސިލ ކު  (10)    މަޤ ޞަދުތައ   ޤާނޫނުގެ  އެހީތެރިވުމާއި، މި  ރުމުގައި 

ދިނުމަށ   ވިޔަފާ މަރުކަޒުތަކުނ   ޚިދުމަތ ދޭ  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ  ރި 
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ޚިދުމަތ ދިނު ކަނ ކަމުގައި ނ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަމާެބހޭ ، ފަދަ 

މަ ސެމިނިސ ޓ ރީތަކާއެކު  ޕ ރައިވެޓ   ކ ޓަރަށ  ސައ ކަތ ކުރުމަށ  

އެހީ، ހިތ ވަރުދިނުމާއި އެފަދަ  ސެކ ޓަރުނ   ތެރިކަނ  ޕ ރައިވެޓ  

 ؛ރުދޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުނ ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ހިތ ވަ

ގޮތުގެ  (11)    އެއ ގޮތ ވާ  އޮނިގަނޑާ  ތަރައ ޤީގެ  ނުވަތަ  ތިމަޤައުމީ  ނ  

ދާ އިސ ކަނ ދޭ  ގޮތުގެމަތިނ   ގޮތުގައި ޤާނޫނެއ ގައިވާ  އިރާތަކުގެ 

ދާއިރާތަކު ކަނޑައަޅާ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ  ކައުނ ސިލުނ   ގައި 

 ؛ޚާއ ޞަ އަހަނ މިއ ޔަތުކަމެއ  ދިނުނ ވިޔަފާރިތަކަށ  

އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށ  ފަހިވާފަދަ   (12)   

އޮފުރިހަ ދަށުނ ނިގަނޑެމަ  ވިޔަފާރިތައ     ،އ ގެ  އެ 

ފުރިހަމަކުރެގިއުލޭޓ ކުރުމަ ގޮތުނ   އިދާރީ  ރަނ ޖެހޭ  ށ ޓަކައި، 

ޤާއިމު އޮނިގަނޑެއ   މަދު  ހުރަސ ތައ   ކުރުމަށ  ޝަރުޠުތަކާއި 

 ؛މަސައ ކަތ ކުރުނ 

އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތައ  ހިނ ގުމުގައި   (13)   

ގަވަ އަދި އުސޫލުތަކަރނަނ ސ ގެ  ގުޑ   އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި  ށ  

 ؛ކުރުމަށ ޓަކައި މަސައ ކަތ ކުރުނ  އ  ޕ ރޮމޯޓ އެ އުސޫލުތަ

ފަ  (14)    ފަނ ޑުނ   ފޯރުކޮށ ދޭ  އެހީތެރިކަނ   ދޫކުރާމާލީ  އެނ މެ   އިސާ 

މެ އަދި  ކުދި  ހާލަތު ކުދި،  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަނ ތީގެ  ދު 

އިސ ކަނ  ދާއިރާތަކަދިރާސާކުރުމަށ ޓަކައި  ށ  ދޭ 

 ؛ތުކަނ ދީގެނ  އޮނިގަނޑެއ  އެކުލަވާލުނ އަހަނ މިއ ޔަ

އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކުނ  އުފައ ދާ   (15)   

އުފެއ ދު ޙިމާޔަތ ކުރުމުގައި  ބ ރޭނ ޑ ތައ   މުގައާއި، 

 ؛އެހީތެރިވެދިނުނ 

ވިޔަ  (16)    ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  ފާރިތައ  އެނ މެ 

ދިކުރިއެރުވުމާއި ތަރައ ޤީކުރުމާގުޅޭ  އެނ މެ  ، ރާސާތައ ކުރުމާއި 

އަދިކުދި ކުދި  ފަށައިގަނ ނަ   ،  ވިޔަފާރި  ފަނ ތީގެ  މެދު 
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ތާއި، ޙަރަކާތ ތެރިވާ  މިނ ވަރާއި، ހުއ ޓާލާ މިނ ވަރާއި، ހިނގާ ގޮ

 އަދި ؛ ދާއިރާތައ  އަނ ގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުނ 

ނ ވާ ކަނ ކަމާއި،  ށ  ޭބނު ކުރުމަމަޤ ޞަދުތައ  ހާސިލު  މި ޤާނޫނުގެ  (17)   

ގަވާ ހަދާ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  އެހެނ  މި  ނުވަތަ  އިދުގައި 

 އ ގައި ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ  ކުރުނ .ޤާނޫނެ

މަސ ކައުނ ސި )ނ(    ޤާނޫނުގެ  ލުގެ  މި  އަދާކުރުމުގައި  އޫލިއ ޔަތުތައ  

ރިޢާޔަތ ކުރަނ ވާނެއެވެ. ކައުނ ސިލު  މަޤ ޞަދުތަކަށ   ނިނ މުނ އަދި  ތައ   ގެ 

ހަނިކަނ ވާނީ،  ނިނ މަ މަޤ ޞަދުތަކަށ   ޤާނޫނުގެ  ނާނ ނާނެ  މެމި  އ  

އަދި   ނެގެހެއ ޓޭނެ  ގޮތުގެމަތިނ   ދިރުވައި،  މަޤ ޞަދުތައ   އެ 

 . ގޮތެއ ގެމަތިނ ނެވެ

 

  ކައުނ ސިލުގެ 

 16މެނ ބަރުނ  

އެކުލެވިގެނ ވަނީ،  އެނ މެ    .13 ކައުނ ސިލު  ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި، 

 )ސާދަ( މެނ ަބރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ. 14އަނ ނަނިވި 

ތަނ ފީޛުކުރުމު )ހ(    ސިޔާސަތުތައ   މަސ އޫލިއ ޔަތު އިޤ ތިޞާދީ  ގެ 

 ؛ފައިވާ މިނިސ ޓަރުޙަވާލުކޮށ 

ތަނ ފީޛުކުރުމުރިކަމާއި  ވެމަސ  )ށ(    ސިޔާސަތުތައ   ގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 ؛ފައިވާ މިނިސ ޓަރުމަސ އޫލިއ ޔަތު ޙަވާލުކޮށ 

ތަނ ފީޛުކުރުމު )ނ(    ސިޔާސަތުތައ   މަސ އޫލިއ ޔަތު ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގެ 

 ؛ފައިވާ މިނިސ ޓަރުޙަވާލުކޮށ 

ތަނ ފީޛުކުރުމު )ރ(   ސިޔާސަތުތައ   ކަނ ކަމުގެ  ލިއ ޔަތު އޫމަސ ގެ  މާލީ 

 ؛ފައިވާ މިނިސ ޓަރުޙަވާލުކޮށ 

 ؛ލުކުރާ މަނ ދޫެބއ ސީތަމ  އަނ ހެނ  ވިޔަފާރިވެރިނ  )ބ(   

 ؛ދާއިރާގެ ސިވިލ  ސޮސައިޓީގެ މަނ ދޫެބއ   އެ، މަސ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިނ  )ޅ(  

ދާއިރާއިނ  )ކ(    ސޮސައިޓީގެ    އެ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ސިވިލ   ދާއިރާގެ 

 ؛މަނ ދޫެބއ 

 
 ލާޙުކުރެވިފައި މާއ ދާ އިޞ މި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  8ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 16
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ދާއިރާއިނ  )އ(    ސޮސައިޓީގެ    އެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސިވިލ   ދާއިރާގެ 

 ؛މަނ ދޫެބއ 

ދާއިރާއިނ  )ވ(    ޓެކ ނޮލޮޖީގެ  އަދި  ކޮމިއުނިކޭޝަނ    އެ، އިނ ފޮމޭޝަނ ، 

 ؛ދާއިރާގެ ސިވިލ  ސޮސައިޓީގެ މަނ ދޫެބއ 

ދާއިރާއިނ  )މ(    ސޮސައިޓީގެ  ދާއިރާގެ    އެ، ޢިމާރާތ ކުރުމުގެ  ސިވިލ  

 ؛މަނ ދޫެބއ 

ސެކ ޓަރގެ   )ފ(    ފައިނޭނ ޝަލ   އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  އިސ   މޯލ ޑިވ ސ  

 ؛އޮފިޝަލެއ 

 ؛އިސ  އޮފިޝަލެއ ގެ )މީރާ(  ނ ޑ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލަ )ދ(   

ޤާނޫނުގެ   )ތ(    ސެނ ޓަރ   23މި  ިބޒ ނަސ   ަބޔާނ ކުރާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

މެ ގެ  )ީބ.ސީ.ސީ(  ލިމިޓެޑ   ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަނ   ޑިރެކ ޓަރ  ނޭޖިނ ގ 

 ؛ސީ.އީ.އޯ

އެހީތެރިކަނ   )ލ(    މާލީ  ޚާއ ޞަކޮށ   ވިޔަފާރިތަކަށ   ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި 

ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އެސ .އެމ .އީ  އުފައ ދާފައިވާ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި 

ލިމިޓެޑ    ކޯޕަރޭޝަނ   މެނޭޖިނ ގ ފައިނޭނ ސ   ގެ  )އެސ .ޑީ.އެފ .ސީ( 

 އޯ..އީ.ޑިރެކ ޓަރ ނުވަތަ ސީ

 

ކައުނ ސިލު ހިނ ގުމާބެހޭ  

 ކަނ ތައ ތައ  

ޖަލ ސާތައ  ( ހ)  .14 މުއ ދަތުތަކާކައުނ ސިލުގެ  ާބއ ވާނެ  ޖަލ ސާތައ    އެ  އި، 

ގޮތާއި ކުރިއަށ ގެނ  ހުށަހެޅޭނެ  ކަނ ކަނ   ކައުނ ސިލަށ   ގޮތާއި،  ދާނެ 

ގޮ ނިނ މޭނެ  ޔައުމިއ ޔާއާއިކަނ ކަނ   ޖަލ ސާތަކުގެ  ކައުނ ސިލު   ،ތާއި، 

ކަނ ކަމާހިނ ގުމުގެ އެހެނިހެނ   ކައުނ ސިލުނ    ގަވާއިދު  ގުޅޭ 

 17ދަނ ވާނެއެވެ. ހަ

ޤާނޫނުގެ   ( ށ)   ގައި    13މި  )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

ޖަލ ސާއަކަށ   ކައުނ ސިލުގެ  މެނ ަބރަކު،  މެނ ަބރުނ ކުރެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 
ގައި ކުރިނ  އޮތ ބައި އެއީ މި  މާއ ދާމި    ވަނަ މާއ ދާއިނ   9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞ  ވަނަ އި  1އަށ     (ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަނ ތީގެ   މެދު  އަދި   ކުދި)  2021/17  ނަނ ބަރު  ޤާނޫނު 17

 ފައި ބަދަލުކުރެވި  ގެ ގޮތުގައިމާއ ދާގެ )ހ( 
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ަބދަލުގައި މެނ ަބރެއ ގެ  އެ  ޙާލަތެއ ގައި،  ނެތ   ޖަލ ސާއަށ  ހާޒިރުވެވެނ    

ޢައ ޔަނ ކުރުމު އޮފިޝަލަކު  އިސ   ވުޒާރާއެއ ގެ  އެ  ގެ ހާޒިރުވުމަށ ، 

 18އިޚ ތިޔާރު އެ މެނ ަބރަކަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

 

މަދުވެގެނ     .15 19ޖަލ ސާ   ކައުނ ސިލުގެ  ކުއާޓަރއެއ ގައި  ކޮނ މެ  އަހަރުގެ  މީލާދީ  ޖަލ ސާ،    2ކައުނ ސިލުގެ 

 ާބއ ވަނ ވާނެއެވެ.)ދޭއ ( ފަހަރު 

 

ދަދާއި  ނީ ޢަ ޤާނޫ 

 ވޯޓުދިނުނ  

ކައުނ ސިލުގެ ޖަލ ސާއެއ  ޭބއ ވޭނީ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ަބރުނ ގެ ދެަބއިކުޅަ  )ހ(   .16

 ޒިރުވެ ތިބެގެނ ނެވެ. އެއ ަބޔަށ ވުރެ ގިނަ މެނ ަބރުނ  ހާ

ޖަލ ސާއަ )ށ(    ނިނ މޭނީ  ކަމެއ   އެއ ވެސ   ވޯޓުގައި ކައުނ ސިލުނ   ހާޒިރުވެ  ށ  

 ތު އެކަމަކަށ  ލިބިގެނ ނެވެ. ިބއ ޔަޣ ލަ ަބއިވެރިވި މެނ ަބރުނ ގެ އަ

 

މެނ ބަރުކަމުނ   

ވަކިވުމާއި އިސ ތިޢުފާ  

 ދިނުނ  

ހިމެނޭ   )ހ(   .17 ކައުނ ސިލުގައި  ހައިސިއ ޔަތުނ   މެނ ަބރުނ ،  މަޤާމުގެ 

ދެކައުނ ސިލު މެނ ަބރުކަމުގައި  ކައުނ ސިލުގެ  މީހުނ   އެ  ގައި މިތިޭބނީ، 

 ހިމެނުނު މަޤާމުގައި ދެމިތިޭބ މުއ ދަތަށެވެ. 

ހައިސިއ ޔަތުނ   )ށ(   މަޤާމުގެ  އިސ ތިޢުފާދެވޭނީ  މެނ ަބރުކަމުނ   ކައުނ ސިލުގެ 

 ނ ނަށެވެ.އެހެނ  މެނ ަބރު ،ކައުނ ސިލުގައި ހިމެނޭ މެނ ަބރުނ  ފިޔަވައި

މާ )ނ(    އިސ ތިޢުއ ދާގެމި  މެނ ަބރުކަމުނ   ކައުނ ސިލުގެ  ގައި  )ށ(  ފާ  

ތެރެއިނ    މެނ ަބރުނ ގެ  ުބނެފައިވާ  ރަކު،  މެނ ަބދެވިދާނެކަމަށ  

ަބޔާނ ކޮށ   އެކަނ   ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ،  އިސ ތިޢުފާދޭނ   މެނ ަބރުކަމުނ  

އިސ ތިޢު ހުށަހަޅައި،  ލިޔުމުނ   ލިޔުނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ   ފާގެ 

ލިުބމުރައީސުލ ޖު މެނ ަބރުކަމުމ ހޫރިއ ޔާއަށ   މެނ ަބރަކު  އެ  ނ  ނ ، 

 ވަކިވީއެވެ.

 

 
 ކުރު އިތުރުކުރެވިފައިއަމި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  9ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 18
 ރެވިފައި މާއ ދާ އިޞ ލާޙުކުމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   10ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 19
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ހައިސިއ ޔަތު  .18 ޢިނާޔަތ ތައ   ހިމަޤާމުގެ  ކައުނ ސިލުގައި  އެހެނ  ނ   ފިޔަވައި  މެނ ަބރުނ   މެނޭ 

 އެ މެނ ަބރުނ  ހާޒިރުވާ ކޮނ މެ ޖަލ ސާއަކަށ  ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއ މެނ ަބރުނ ނަށ ،  

ރައީސުލ ޖުމ  ކަނޑައެޅިދިނުމަށ   ފައިސާހޫރިއ ޔާއަށ   އެގޮތަށ   އަދި  ގެ ދާނެއެވެ. 

ޢިނާޔަތެއ ގެ އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ކަނޑައަޅާނީ،ޢިނާޔަތެއ ދޭނ   މިނ ވަރު     

މަތިނ ،   މަޝ ވަރާގެ  ޓ ރެޜަރީގެ  އެނ ޑ   ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓަރ 

 ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއެވެ. 

 

މެނ ބަރެއ ގެ ޒާތީ  

ޞ ލަޙަތެއ  އޮތ   މަ 

 ކުނ  އެއ ކިބާވުނ  ކަމަ 

މަޤާ )ހ(   .19 މެނ ަބރެއ ގެ  ކައުނ ސިކައުނ ސިލުގެ  އެ  އަދާކުރުމުގައި  ލުގެ މު 

މަޞ ލައެއ ވެސ  މެނ ަބރަ ޙަތު ޙިމާޔަތ ކުރުމަށ  އެއ ވެސ   ކު އޭނާގެ ޒާތީ 

ކަމެއ    ހިމެނޭ  މަޞ ލަޙަތު  ޒާތީ  އަދި  ކޮށ ގެނ ނުވާނެއެވެ.  ކަމެއ  

 އެވެ. ވެރިވެގެނ ވެސ  ނުވާނެނިނ މުމުގައި ަބއި

މަޝ ވަރާކު )ށ(    ނިނ މުމަށ ޓަކައި  ކައުނ ސިލުގެ ކައުނ ސިލުނ   ކަމަކީ  ރަމުނ ދާ 

މަޞ މެނ ަބރެއ  ޒާތީ  އޮގެ  އެކަނ    ތ ލަޙަތެއ   ކަމުގައިވާނަމަ،  ކަމެއ  

ގުޅޭގޮތުނ   އެކަމާ  އެނ ގުމާއެކު،  މެނ ަބރުނ ނަށ   އެހެނ   ކައުނ ސިލުގެ 

މަޝ ވަރާ އެކަނ   ހިނގަމުނ ދާ  ނުވަތަ  ނިނ މުމުނ  ތަކުނ  

 ނ ވާނެއެވެ. އެއ ކިާބވާ

 

ލަޙަތު  މެނ ބަރެއ ގެ މަޞ  

ރުނ  ކަމުގައި  ޙިމާޔަތ ކު 

 ބެލެވޭނެ ޙާލަތުތައ  

ެބލެވޭނީ،   .20 ކަމުގައި  ޙިމާޔަތ ކުރުނ   މަޞ ލަޙަތު  ޒާތީ  މެނ ަބރެއ ގެ  ކައުނ ސިލުގެ 

 މަސައ ކަތާ ގުޅޭގޮތުނ  މެނ ަބރަކު ކުރާ ޢަމަލެއ ގެ ސަަބުބނ  ނުވަތަ ކައުނ ސިލުގެ  

 ނުސީދާ ގޮތުނ  އަނ ނަނިވި  އ ގެ ސަަބުބނ  ސީދާ ގޮތުނ  ނުވަތައިޚ ތިޔާރުކުރާ ގޮތެ

 ނަމައެވެ.މަގުފަހިވާކަމަކަށ  ވާކަނ ކަމުނ ކުރެ ކަމަކަށ  

އަގު  )ހ(   މުދަލެއ ގެ  ހުރި  މިލ ކިއ ޔާތުގައި  މެނ ަބރެއ ގެ  ކައުނ ސިލުގެ 

 ނުވަތަ ؛ އަގު ދެމެހެއ ޓުމަށ   މަތިވުމަށ  ނުވަތަ އެގޮތުގައި އެ

ޒިނ މާ )ށ(    މާލީ  މެނ ަބރެއ ގެ  ޒިނ މާއެއ  ކައުނ ސިލުގެ  އެއ ކަމުގައިވާ 

 ނުވަތަ ؛ ގެ ނިސ ަބތ  ކުޑަވެގެނ  ދިޔުމަށ ނ މާއެ ޒިށ  ނުވަތަ ނެތިދިޔުމަ

 ނުވަތަ؛ ތިމާއަށ  ކުރިނ  ނެތ  މާލީ ޙައ ޤެއ  ތިމާއަށ  އަލަށ  ލިިބދިނުމަށ  )ނ(   
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 ނުވަތަ ؛ ޔުމަށ އެއ  އިތުރުވެގެނ ދިމާއަށ  ލިޭބ އާމ ދަނީތި )ރ(  

ޖަމާޖަމ ޢިއ ޔާ )ބ(    ނުއެއ ،  ޕާޓ ނަރޝިޕެއ   ޔޫނިއަނެއ ،  ޓ ރޭޑ   ވަތަ ޢަތެއ ، 

ހިނގަ މަސައ ކަތެއ   އެފަދަ  ތަނެއ ގެ އެނޫނ ވެސ   މުނ ދާ 

 އިސ ވެރިޔަކަށ ވުމަށ  ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވޭފަދަ މަޤާމަކަށ  ޢައ ޔަނ ވުމަށ .

 

ޙަތު  މެނ ބަރެއ ގެ މަޞ ލަ 

ކަމުގައި    ޙިމާޔަތ ކުރުނ  

 ނުބެލެވޭނެ ޙާލަތުތައ  

ޙިމާޔަ  .21 މަޞ ލަޙަތު  ޒާތީ  އޭނާގެ  މެނ ަބރަކު  ތ ކުރަނ  ކައުނ ސިލުގެ 

 ތަކުގައެއ  ނުބެލެވޭނެއެވެ.މަސައ ކަތ ކުރަނީކަމުގައި އަނ ނަނިވި ޙާލަތު

ށ  ސަަބުބނ  ވަކި މީހަކަކައުނ ސިލުގެ މެނ ަބރަކު ޢަމަލުކުރި ގޮތަކީ އޭގެ   )ހ(  

ރައ ޔިތުނ ތަކަކަށ   ފައިދާވުމަށ ވުރެ ގިނަ  ޮބޑަށ   ލިޭބ   ފައިދާ  އޭގެ 

 ؛ކަމަކަށ ވުނ 

އިދާއެއ ވުމާ އެކުއެކީގައި، އެ ގިނ ތީގައި ތިިބ ނ ަބރަކަށ  ފަކައުނ ސިލުގެ މެ )ށ(   

 ގިނަ ރައ ޔިތުނ ތަކަކަށ  އޭގެ ފައިދާ ލިޭބ ކަމަކަށ ވުނ . 

 

ރީ  ކައުނ ސިލުގެ އަހަ 

 ރިޕޯޓު 

ގެ   31 މަހުގެ  އިނ  ފެށިގެނ  ޑިސެމ ަބރު  1ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  އަހަރެއ ކޮނ މެ    .22

އުނ ސިލު ހިނ ގަނ  ފަށާ އަހަރުނަމަ، ވަތަ ކަނިޔަލަށ  ހިނގާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި ނު

މުއ ދަތުގައި   ާބކީއޮތ   އަހަރުގެ  މައިގަނޑު އެ  ހިނ ގާފައިވާ  ކައުނ ސިލުނ   އެ 

ނިނ  މައިގަނޑުޙަރަކާތ ތަކާއި  އެނގޭ  މާފައިވާ  ރިޕޯޓެއ   ނިނ މުނ ތައ   އަހަރީ  ނެ 

އަހަރުގެ މާޗ    ކުލަވާލަނ ވާނެއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓު، ވިދިގެނ  އަނ ނަކައުނ ސިލުނ  އެ

ޢާނ މުކޮށ  މަހު ފޮނުވައި  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ   ނިޔަލަށ   ގެ 

 ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެވެ. 

 

 20ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ތަރައ ޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތ ދޭ ކުނ ފުނ ޏާއި މަރުކަޒުތައ  

  އަދި   ކުދި   ކުދި،   އެނ މެ 

  ވިޔަފާރި   ފަނ ތީގެ   މެދު 

ލުކުރުމަށ ޓަކައި، އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި ހާސި މަޤ ޞަދުތައ     މި ޤާނޫނުގެ )ހ(   .23

މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށ  ފަހި މާޙައުލެއ  ޤާއިމުކުރުމަށ  މި ޤާނޫނުގެ  

 
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު ބާބުމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1  އަށ  (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 20
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  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ 

 21ނ ފުނި ކު   ޚިދުމަތ ދޭ 

ދަށުނ  އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ސަރުކާރުނ  

ޙަރަކާހިނ ގާ   ވިލަރެސ ކޮށ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި   ،ރާވައި  ،ތ ތައ  

ސަރުކާރުގެ   ހިނގާ،  ދަށުނ   ެބލުމުގެ  މިނިސ ޓ ރީގެ  ހިނ ގުމަށ ޓަކައި، 

 ސައ ތައިނ ސައ ތަ ޙިއ ޞާވާ ކުނ ފުނ ޏެއ  ޤާއިމުކުރަނ ވާނެއެވެ.

ކުނ ފުނ ޏަކީ،  )ށ(    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 

ނަނ ަބރު   ޤަރާރު  (  2017މާޗ     20)  3/2017ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

ލިމިޓެޑ   ކޯޕަރޭޝަނ   ސެނ ޓަރ  ިބޒ ނަސ   އުފައ ދާފައިވާ  އިނ  

 )ީބ.ސީ.ސީ( އެވެ.

 އެވަނީއެވެ.ީބ.ސީ.ސީގެ މައިގަނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  ތިރީގައި  )ނ(   

ވިޔަފާރިތައ    (1)    ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ 

 ؛ފޯރުކޮށ ދިނުނ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  

އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިނ     (2)   

ޚިދުމަތ   ދާއިރާތަކަށ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސ ޓަރު  އިސ ކަނ ދިނުމަށ  

 ؛ޚާއ ޞަ އަހަނ މިއ ޔަތުކަމެއ  ދިނުނ  އިފޯރުކޮށ ދިނުމުގަ

ނ ހުރި،  އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅު  (3)   

ކުރިއެރުވުމަށ  ގޮތ ތައ   އާ  ހިނ ގުމުގެ  ބޭނުނ ވާނެ    ވިޔަފާރި 

 ؛ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމާއި ޚިދުމަތ ދިނުނ 

އަދި    (4)    ކުދި  ކުދި،  މި  އެނ މެ  ވިޔަފާރިތަކަށ ،  ފަނ ތީގެ  މެދު 

އެހީތެރިކަނ   މާލީ  ފޯރުކޮށ ދޭ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ 

އެހީ ވިޔަފާރިތަކަށ   އެ  ތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި، 

 ؛ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

  ޚިދުމަތ    ވިޔަފާރިތަކަށ   ފަނ ތީގެ  މެދު   އަދި   ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  (5)   

  އިސ ކަނ    ހޯދުމަށ   ފައިދާ  މާލީ  ކުނ ފުނ ޏަށ   ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި،

  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ    ރޫޙުގައި  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތ   ދިނުމަށ ވުރެ

 . ހިނ ގުނ 

 
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ދިކު) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 21
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ީބ. )ރ(   ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ   ސީ.ސީއާމި  ޙަވާލުކުރެވޭ 

ޤާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައ ،  އެހެނިހެނ   ސިޔާސަތުތަކާއި  އަދާކުރުމާގުޅޭ 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ.ދަށުނ  ހަދާ 

ވަނަ މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކުރާ މަރުކަޒުތައ    24ީބ.ސީ.ސީއާއި މި ޤާނޫނުގެ   )ބ(   

 މަތިނ  ވަކި ަބޖެޓެއ  އެކުލަވާލުމުގެ ާބރު ހިނ ގުމަށ  ކައުނ ސިލުގެ ލަފާގެ

ަބޖެ އެކުލަވާލާ  މިގޮތުނ   ލިިބގެނ ވެއެވެ.  ދައުލަތުގެ މިނިސ ޓ ރީއަށ   ޓު، 

 .  ޓުގައި ހިމެނިދާނެއެވެަބޖެ

 

  ވިޔަފާރި 

  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ 

 22މަރުކަޒު   ޚިދުމަތ ދޭ 

ނު( )ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫ  2013/6ޤާނޫނު ނަނ ަބރު   )ހ(   .24

ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާ ތާރީޚުނ   ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ  1އަށ   

މަސ ދުވަހުގެ    3ފެށިގެނ    އަދި  )ތިނެއ (  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ތެރޭގައި، 

މަރުކަޒުތައ   ދެމުނ ދާ  ޚިދުމަތ   ތަރައ ޤީކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި  ފަނ ތީގެ  މެދު 

ކު އެނ މެ  ޤާއިމުކުރުމާއެކު،  އަލުނ   މެދު ީބ.ސީ.ސީއިނ   އަދި  ކުދި  ދި، 

ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައ ޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ  އިތުރަށ  ބޭނުނ ވާނެ  

ީބ.ސީ.ސީއިނ    މަރުކަޒުތައ ، ސަރަޙައ ދުތަކުގައި،  އެކި  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 ޤާއިމުކުރަނ ވާނެއެވެ.

އި، މަރުކަޒުތައ  ޤާއިމުކުރާނެ ގޮތާ  ށ ފައިވާމި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާނ ކޮ ( ށ)  

ކަނ ތަނ ތަނ   މަރުކަޒުތަކުނ  ޤާއިމުކުރާނެ  އެ  އުސޫލާއި،  ޑައެޅުމުގެ 

ހިނ ގުމާގުޅޭ  މަރުކަޒުތައ   އެ  ޚިދުމަތ ތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށ  

ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައ ،  އެހެނިހެނ  

 ަބޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ. 

 

  ބަޖެޓާއި   އަހަރީ 

 23ޕ ލޭނ    މަސައ ކަތުގެ 

ަބޖެޓާއި،   23ޤާނޫނުގެ    މި  .25 އަހަރީ  ކުނ ފުނީގެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

އެކުލަވާލައި،   ކުނ ފުނިނ   ޕ ލޭނ   އެކ ޝަނ   ގޮތުގެ  ތަނ ފީޛުކުރާނެ  މަސައ ކަތ ތައ  

މިނިސ ޓ ރީ މަތިނ ،  ލަފާގެ  ކައުނ ސިލުގެ  ހުށަހަޅައި،  ރުހުނ  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ގެ 

 
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ރުނަނ ބަ ޤާނޫނު 22
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 23
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 ހޯދަނ ވާނެއެވެ. 

 

  1)ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( އަށ     2013/6ޤާނޫނު ނަނ ަބރު    .26 24ޓު ރިޕޯ   އަހަރީ 

ގެނައުމުގެ އިޞ ލާޙު  އެ   ވަނަ  ފެށިގެނ   ތާރީޚުނ   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ  

މަހުގެ   ޑިސެމ ަބރު  ހިނގާ    31އަހަރުގެ  ނިޔަލަށ   އަދި  ގެ  ތެރޭގައި،  މުއ ދަތުގެ 

އިނ  ފެށިގެނ  ޑިސެމ ަބރު   1ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ޖެހިގެނ  އަނ ނަ ކޮނ މެ އަހަރެއ  

ދަށުނ    31މަހުގެ   ޤާނޫނުގެ  މި  ތެރޭގައި،  މުއ ދަތުގެ  ހިނގާ  ނިޔަލަށ   ގެ 

މުހިނ މު  ނިނ މާފައިވާ  ޙަރަކާތ ތަކާއި،  މައިގަނޑު  ހިނ ގާފައިވާ  ީބ.ސީ.ސީއިނ  

ޤާނޫނުގެ  ނިނ މުނ ތަކާ މި  މަސަ  25އި،  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  އ ކަތުގެ  ވަނަ 

 ަބޔާނ ކޮށ ، ީބ.ސީ.ސީއިނ  އަހަރީ ޕ ލޭނ  ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތައ 

ނިޔަލަށ ،   މަހުގެ  މާޗ   އަނ ނަ  ވިދިގެނ   އަދި،  އެކުލަވާލަނ ވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓެއ  

 ޕޯޓު ފޮނުވަނ ވާނެއެވެ.މިނިސ ޓ ރީއަށާއި ކައުނ ސިލަށ  އެ ރި

 

  24ށ ފައިވާ ީބ.ސީ.ސީއާއި މި ޤާނޫނުގެ  މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކޮ  ވަނަ   23މި ޤާނޫނުގެ    .27 25ނެގުނ    ފީ 

ޚިދުމަތ ދޭ  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

ދަށުނ   މަރުކަޒުތަކުނ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކަށ ، މި ޤާނޫނުގެ  

 އެވެ.ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  ފީއެއ  ނެގިދާނެ

 

 ފަސ ވަނަ ބާބު 

 ތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ  ހީމާލީ އެ 

މާލީ އެހީތެރިކަނ   

ފޯރުކޮށ ދޭ ސ ކީމ   

 ޤާއިމުކުރުނ  

ފެށިގެނ    )ހ(   .28 ތާރީޚުނ   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   އަހަރު   1މި  )އެކެއ ( 

ތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ  ، ދުވަހުގެ  މަޤ ޞަދު   29މި  މާއ ދާގައިވާ  ވަނަ 

މެހާސިލުކުރުމަށ ޓަކައި އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ  ފަނ ތީގެ    ދު، 

ސ ކީމެއ  ފޯރުކޮށ ދޭ  އެހީތެރިކަނ   މާލީ  މިނިސ ޓަރު ، ވިޔަފާރިތަކަށ  

 
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 24
 ރެވިފައި އިޞ ލާޙުކު މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   11ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 25
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 ޤާއިމުކުރަނ ވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުގެ   )ށ(    މި  ހިނ ގާނީ  ސ ކީމ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 

ފަ  30 އުފައ ދާ  މިނިސ ޓަރު  ގޮތުގެމަތިނ   މާއ ދާގައިވާ  ނ ޑު  ވަނަ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކައުނ ސިލުނ    މި )ނ(    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ސ ކީމ  ހިނ ގާނީ  ގައި  މާއ ދާގެ )ހ( 

އެއ ގޮތ ވާ  އުސޫލުތަކާ  ސިޔާސަތުތަކާއި  މައިގަނޑު  ކަނޑައަޅާ 

ގޮތުގެމަތިނ ނެވެ. އަދި އެ ސ ކީމ ގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  މިނިސ ޓަރު ޒިނ މާ  

 އުފުލަނ ވާނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނުގެ    .29 26ދު މަޤ ޞަ   ސ ކީމ ގެ  މަޤ ޞަދުތަކަކީ،   28މި  ސ ކީމ ގެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

ހޯދުމުގައި އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށ   ދަރަނ ޏަށ  ފައިސާ  

އަނ ނަނިވި ކަނ ކަނ   ، ހުރި ގޮނ ޖެހުނ ތައ  ނައ ތާލުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުނ 

 ކުރުމެވެ.

 ؛ވިޔަފާރިތަކަށ  ދަރަނ ޏަށ  ފައިސާ ދޫކުރުނ  )ހ(   

ފަސޭހަ އުސޫލުތަކެއ  ގެނ ގުޅުމަށ  ވިޔަފާރިތަކަށ  ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ލުއި   )ށ(   

 ؛ބޭނ ކުތަކަށ  ހިތ ވަރު ދިނުނ 

ކިަބއިގައި  )ނ(    ވިޔަފާރިތަކުގެ  އެ  ޤާިބލުކަނ   ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ދަރަނ ޏަށ  

 ؛ކުރުނ ފ ޓ  ގެރެނ ޓީ ސ ކީމެއ  ތަޢާރައިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކ ރެޑި

ކުރިއަރުވަ (ރ)   ކައުނ ސިލު  އިވިޔަފާރިތައ   މަތިނ   ތަރައ ޤީކުރުމަށ ،  ލަފާގެ  ގެ 

ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   ޙަރަކާތ ތަކާއި  އެހެނިހެނ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސ ޓ ރީނ  

 ހިނ ގުނ . 

 

ފުރަތަ  .30 ޤާއިމުކުރުނ  ޑު  ފަނ   ފެށުމަށ ފަހު  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   ަބޖެޓު  މި  ދައުލަތުގެ  ފާސ ކުރާ  މަ 

ވަނަ މާއ ދާގެ    28)ދޭއ ( މަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެ    2ފާސ ކުރާތާ  

ފަނ ޑެއ   މިނިސ ޓަރު  ބޭނުމަށ ޓަކައި  ސ ކީމ ގެ  ޤާއިމުކުރާ  ދަށުނ  

 
 ރެވިފައި ޙުކުއިޞ ލާ މާއ ދާމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   12ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 26
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 ޤާއިމުކުރަނ ވާނެއެވެ.

 

ސި  .31 ޔާސަތު ގެ ސި ފަނ ޑު  ދޫކުރުމުގެ  ފައިސާ  ފަނ ޑުނ   ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  ބިނާވެގެނ ވަނީ  މި  ޔާސަތު 

 އަނ ނަނިވި އުސޫލުތަކުގެ މައ ޗަށެވެ.

ފަނ ޑުނ    )ހ(    ބަހައ ޓައިގެނ ،  ރަހުނު  ނުވަތަ  ނުލައި،  ބެހެއ ޓުމަކާ  ރަހުނު 

ބިނާކޮށ  މައ ޗަށ   ޝަރުޠުތަކެއ ގެ  ގުޅުނ ހުރި  ވިޔަފާރިއާ  ،  ކަނޑައަޅާ 

 ؛ރުކޮށ ދެވޭ އެހީތެރިކަމަކަށ ވުނ ފޯ

ފަނ  )ށ(    ލިިބފައިނެތ ،  ލިިބގެނ ވާ  ފުރުޞަތު  ބޭނުނ ކުރުމުގެ  ހުނަރު  ނާއި 

ހިފެނ   ބޭނުނ   ހުނަރުގެ  ފަނ ނާއި  އެ  ފުޅާމިނުގައި  އެނ މެ  އޭގެ  ނުވަތަ 

ހުނަރު  ފަނ ނާއި  ލިިބފައިވާ  ފަރާތ ތަކަށ   އެ  ފަރާތ ތަކަށ ،  ނެތ  

 ؛ތައ  ތަނަވަސ ކޮށ ދިނުނ ޞަތު ބޭނުނ ކުރާނެ ފުރު

ރާތަށ ، ހަމައެކަނި އެވަގުތަކަށ  ޭބނުނ ވާ އެހީއެއ  ފުދުނ ތެރި ކަމެއ ނެތ  ފަ )ނ(   

ފަށައިގަތުމަށ   މަސައ ކަތެއ   އަމިއ ލަ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ވުރެ، 

ގެނ ދެވޭނެ   ކުރިއަށ   މަސައ ކަތ ،  ފަށާ  އެގޮތުގައި  އެހީތެރިވެދީގެނ  

 އާލާކޮށ  ދެމެހެއ ޓޭނެ މަގުފަހިކޮށ ދިނުނ . ކަތ ގޮތުގެމަތިނ  އެ މަސައ 

 

އިސާ  ފަނ ޑުނ  ފަ 

 ދޫކުރެވޭނެ ކަނ ކަނ  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ، ފަނ ޑުނ  ފައިސާ ދޫކުރާނީ، އަނ ނަނިވި ކަނ ކަމަށެވެ.  .32

ކުރުމަށ  ގަސ ދުކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށ  ޭބނުނ ވާ ޢިމާރާތެއ  އެޅުމަށ ، ނުވަތަ   )ހ(  

ނުވަތަ ނުވަތަ މަރާ  ޮބޑުކުރުމަށ ،  ފުރިހަމަކުރުމަށ ،  ނުވަތަ  މާތުކުރުމަށ ، 

އެތަނެއ  ކުރުމަށ    މަސައ ކަތަކަށ   ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއަކަށ   ގަސ ދުކުރާ 

 ؛ތައ ޔާރުކުރުމަށ 

ގަތުމަށ ،   )ށ(    ސާމާނު  ނުވަތަ  ގަތުމަށ ،  މެޝިނު  ބޭނުނ ވާ  ވިޔަފާރިއަކަށ  

 ؛ނުވަތަ އާލާތ  ގަތުމަށ  

ދުވަހު )ނ(    ދުވިޔަފާރީގައި  ކުރުމަށ ޓަކައި ނ   ޚަރަދުތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ވަހަށ  

 ؛ހައ ޓަނ ޖެހޭ ފައިސާ ެބހެއ ޓުމަށ އަތުގައި ަބ

ނުވަތަ  )ރ(   އިދާރާއެއ   މާލީ  ޚަލާޞ ކުރުމަށ   ދަރަނ ޏެއ   އޮތ   ވިޔަފާރީގައި 
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 ؛ޭބނ ކެއ ގެ ލަފައާއެކު ފައިސާ ދޫކުރުމަށ 

ހޯދަނ ޖެ )ބ(    ގުޅިގެނ   ވަކިކަމަކާ  އެވިޔަފާރީގެ  ހޯދުމަށ ޓަކައި،  ހޭ  އ ޗެއ  

ތ  ކަމަށ ވާނަމަ، އެ އެއ ޗަކަށ  ލިެބނ  އޮއެ އެއ ޗެއ   ދަރަނީގެ އުސޫލުނ ،  

 ؛ އެ އުސޫލުނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާއެއ  ދެއ ކުމަށ 

ނުވަތަ   )ޅ(   ތަނެއ   ނުވަތަ  ިބމެއ   ވިޔަފާރިއަކާގުޅިގެނ   ގަސ ދުކުރާ  ކުރަނ  

ކުއ ޔަ އެއ ޗެއ   ނުވަތަ  ހިޢިމާރާތެއ   އެކަމެއ  ށ   ޭބނުނ ވާނަމަ،  ފުމަށ  

 އަދި ؛ ކުރުމަށ 

ގެރެނ ޓީ   28ޤާނޫނުގެ    މި )ކ(    ކ ރެޑިޓ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

ސ ކީމ  ތަޢާރަފ  ކުރުމާއެކު، އެ ސ ކީމ  ހިނ ގުމަށ  ކައުނ ސިލުނ  ނިނ މާ  

 ޢަދަދަކަށ  ފައިސާ ދިނުމަށ . 

ހިނ ގާ   )އ(    ޕ ރޮގ ރާމެއ  ސަރުކާރުނ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   ސ ކިލ  

ކޯހަ އެފަދަ  ދެވޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށ ޓަކައި،  ދެއ ކުމަށ   ޚަރަދު  ހިނގާ  ކަށ  

 27؛ފައިސާގެ އެހީ ނުވަތަ އަނުބރާ ދައ ކާގޮތަށ  ދެވޭ ލޯނަކަށ 

ކައުނ ސިލުގެ ލަފާގެ މަތިނ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކަނޑައަޅާ، އެނ މެ ކުދި، ކުދި   )ވ(   

އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތައ  ކުރިއެރުވުމުގެ މަޝ ރޫޢެއ ، މި ޤާނޫނުގެ  

މާއ ދާގައި  23 މެދުވެރިކޮށ  ވަނަ  ީބ.ސީ.ސީ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ   

 28ހިނ ގުމަށ ޓަކައި، ީބ.ސީ.ސީއަށ .

 

ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެ  

 ގޮތ  

ފައިސާ  ޤާނޫނުމި   )ހ(   .33 ގޮތ ތަކަށ   އަނ ނަނިވި  ފަނ ޑުނ   އުފައ ދާ  ދަށުނ   ގެ 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ފައިސާއަށ     (1)   ފަނ ޑުނ   ނުލައި،  ބެހެއ ޓުމަކާ  ރަހުނެއ   އެއ ވެސ  

ނުވަތަ އެ މީހުނ ގެ  ހިމެނޭ  ވިޔަފާރީގައި  ހިމެނޭ  ފަރާތ   ދޭ 

މަ ޔަޤީނ ކަށަވަރުކަމުގެ  ފަރާތެއ ގެ  އެހެނ   ށ   އ ޗައިތުާބރުކުރެވޭ 

 ނުވަތަ  ؛ފައިސާ ދޫކުރުނ 

 
 އިތުރުކުރެވިފައަކުރު އިމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   13ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 27
 އިތުރުކުރެވިފައަކުރު އިމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   13ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞ ވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ދިކު) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 28
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ރަހުނު ބަހައ ޓައިގެނ ، ދިގު މުއ ދަތަކުނ  އަދާކުރާގޮތަށ  ފައިސާ   (2)   

 ނުވަތަ  ؛ދޫކުރުނ 

އުސޫލެ  (3)    ލަފާދޭ  ޤާނޫނުގެ  ކައުނ ސިލުނ   މި  މަތިނ ،   28އ ގެ 

ފައިސާ  ސ ކީމަށ   ކ ރެޑިޓ   ަބޔާނ ކުރާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

 ދޫކުރުނ .

މާއ ދާ )ށ(    އެހީތެރިކަނ  ގެ  މި  ާބވަތ ތަކުގެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ( 

އުސޫލުތައ  ތަފ ޞީލު  ގެނ ގުޅެނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓަރު   ،ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި 

 ވެ. ޢާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެ

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ފަނ ޑުނ  ފައިސާ ދޫކުރުމަށ ޓަކައި، ފައިސާއަށ  އެދޭ  )ހ(   .34 ފަނ ޑުގެ އެއ ބަސ ވުނ  

އެކުލަވާލެވޭ އިފަރާތާ ގޮތުގެމަތިނ   ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ދެމެދު،  ފަނ ޑާ   

 އެއ ަބސ ވުމެއ ގައި ސޮއިކުރަނ ވާނެއެވެ.

ތަފ ޞީލާއި )ށ(    ފައިސާގެ  އެއ ަބސ ވުމުގައި  ދައ ކާނެ ފަ  ، މި  އަނުބރާ  އިސާ 

 ގޮތުގެ ތަފ ޞީލު ހިމަނަނ ވާނެއެވެ.

 

އެހެނ ކަމަކަށ  ފައިސާ  

 ބޭނުނ ނުކުރުނ  

ދަށުނ  ފަނ ޑުނ  ދޫކުރާ ފައިސާއެއ ، އެ ފައިސާ ދޫކުރި ބޭނުމަށ  ނޫނ    މި ޤާނޫނުގެ  .35

 ޭބނުނ ކޮށ ގެނ ނުވާނެއެވެ.   ،އެއ ވެސ  ޙާލެއ ގައި ،ކަމަކަށ 

 

ޤާ  .36 29ޢަދަދު   ފައިސާގެ  ބޮޑު  މި  އެނ މެ  ފައިސާގެ  ދޫކުރާ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ގޮތުގެމަތިނ ،  އެއ ގޮތ ވާ  ނޫނާ 

 )ތިނ  މިލިއަނ ( ރުފިޔާއެވެ. 3,000,000ޢަދަދަކީ 

 

ފައިސާ   .37 ފީ ނެގުނ   ފީއަކީ،  އެ  ނެގިދާނެއެވެ.  ފީއެއ   ފަނ ޑުނ   ދޫކުރުމަށ   ފައިސާ 

 ށ  ނަގާ ފީއެކެވެ.ރުމަށ ޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު ހަމަޖެއ ސުމުގެ ގޮތުނ  ފަނ ޑަދޫކު

 

ފައިސާ   )ހ(   .38ޔަޤީނ ކަށަވަރުކަނ    އެ  ގޮތުގެމަތިނ   ޤާނޫނުގައިވާ  ދޫކުރާއިރު،  ފައިސާ  ފަނ ޑުނ  

 
 މާއ ދާ އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   14ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 29
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ލިޔުނ    ދިނުނ   ފަރާތ ތަކުގެ  ދޭ  ޔަޤީނ ކަށަވަރުކަނ   ދައ ކާނެކަމުގެ  އަނުބރާ 

 . ފަނ ޑުނ  ހޯދަނ ވާނެއެވެ

ޤާނޫނުގެ   )ށ(    )  33މި  ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނ1ަވަނަ  ނަނ ަބރުގައިވާ (   

އަނުބރާ  ފައިސާ  އެ  ފަރާތުނ   ދޫކުރެވޭ  ފައިސާ  ފަނ ޑުނ   ގޮތުގެމަތިނ  

ނުދައ ކާ  އެ  ހިނދެއ ގައި،  ނުދައ ކައިފި  ފައިސާ  އެ  ގޮތަށ   ދައ ކަނ ޖެހޭ 

މާއ ދާ މި  ޒިނ މާ،  ސީދާ  ދެއ ކުމުގެ  ޢަދަދު  ފައިސާގެ     ގެއޮތ  

ޔަޤީނ ކަށަ ގޮތުގެމަތިނ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  ފަރާތުނ  )ހ(  ދޭ  ވަރުކަނ  

 އުފުލަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ފަނ ޑަށ  ފައިސާ  

 ޖަމާކުރުނ  

 ތިރީގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފައިސާ ފަނ ޑަށ  ޖަމާކުރަނ ވާނެއެވެ.  .39

 ؛ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުނ  ފަނ ޑަށ  ދޫކުރާ ފައިސާ )ހ(  

ނު )ށ(    ފަރާތަކުނ ވަސަރުކާރުނ   އެހީދޭ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުނ   ލާމަރުކަޒީ  ، ތަ 

މަތިނ  ދޭ   ނުވަތަ އެހެނ  ފަރާތަކުނ  ފަނ ޑުގެ ބޭނުމަށ ޓަކައި އެކި ފަހަރު

 ؛ފައިސާ

ޚިދުމަތަކާ  )ނ(    ދޭ  ފަނ ޑުނ   ނުވަތަ  ގުޅިގެނ   ފައިސާއާ  ދޫކުރާ  ފަނ ޑުނ  

 ؛ގުޅިގެނ  ނަގާ ފީގެ ފައިސާ

؛ އިސާއިނ  ކުރާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓުތަކުނ  ލިޭބ ފައިސާފަނ ޑުގައި ހުރި ފަ )ރ(  

 ދިއަ

ގޮތަކުނ   )ބ(    އެއ ވެސ   ސަަބުބނ   ކަމެއ ގެ  އެއ ވެސ   ގުޅުނ ހުރި  ސ ކީމާ 

 ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ. 

 

ބަޖެޓުނ  ފައިސާ  

 ދޫކުރުނ  

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .40 މާއ ދާގަ  30މި  ފަނ ޑުނ ،  ވަނަ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މި އި 

ގޮތުގެ މަދުވެގެނ  ޤާނޫނުގައިވާ  ދޫކުރުމަށ ޓަކައި  ފައިސާ  މަތިނ  

ރުފިޔާ، ފަނ ޑަށ  ދޫކުރާ ފައިސާގެ   ))ފަނ ސާސ  މިލިއަނ   50,000,000

 ގޮތުގައި، ކޮނ މެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 

މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުނ ، މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(   
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ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަނ ޑު ހިނ ގުމަށާއި، މި  30

ކެޕިޓަލ    23 ހިނ ގުމަށ   ީބ.ސީ.ސީ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

ލޯ ޤާނޫނުގެ  ނުވަތަ  މި  ަބޖެޓާއި  ޭބނުނ ވާނެ  ގޮތުގައި  ވަނަ   28ނުގެ 

ސ ކީމ ގެ   އެ  ހިނ ގުމަށާއި،  ސ ކީމ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި 

ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  ޤާނޫނު  މި  ހާސިލުކުރުމަށާއި،  ކުރަނ ޖެހޭ   މަޤ ޞަދުތައ  

ލަފާގެ  ކައުނ ސިލުގެ  ަބޖެޓު،  ބޭނުނ ވާ  ކުރުމަށ   ކަނ ކަނ   އެހެނިހެނ  

މިނިސ ޓ ރީނ  އެކުލަވާލައި، ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށ  މާލީ   މަތިނ 

ކަނ ކަމުގެ ސިޔާސަތުތައ  ތަނ ފީޛުކުރުމުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތު ޙަވާލުކޮށ ފައިވާ 

 30މިނިސ ޓަރަށ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

މާއ ދާގެ )ށ( ގެ ދަށު )ނ(    މާއ ދާގެ )ހ( ގެ މި  ނ  ދޫކުރާ ފައިސާއަކީ، މި 

 ދަށުނ  ދޫކުރާ ފައިސާއާ ވަކިނ  ދޫކުރަނ ޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ.

 

ގޮތުގައި    .41 އިދާރީ ހިނ ގުނ   ޔުނިޓެއ ގެ  ވަކި  މިނިސ ޓ ރީގެ  ހިނގާނީ  އިދާރީގޮތުނ   ސ ކީމ  

 . އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރެއ ގެ ެބލުމުގެ ދަށުނ ނެވެ

 

ގެ   31އިނ  ފެށިގެނ  ޑިސެމ ަބރު މަހުގެ    1މެ އަހަރެއ ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ކޮނ   .42 ސ ކީމ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އެ  ކީމ  ހިނ ގަނ  ފަށާ އަހަރުނަމަ،  ނިޔަލަށ  ހިނގާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ސ 

އަހަރީ   ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  ފަނ ޑު  ސ ކީމާއި  މުއ ދަތުގައި  އޮތ   ާބކީ  އަހަރުގެ 

އެކުލަރިޕޯ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރު  މަހުގެ ޓެއ   މާޗ   އަހަރުގެ  އަނ ނަ  ވިދިގެނ   ވާލައި، 

 ނިޔަލަށ  މިނިސ ޓަރަށާއި ކައުނ ސިލަށ  ފޮނުވަނ ވާނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 31ރަޖިސ ޓަރީކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  )ހ(   .43 ރަޖިސ ޓަރީކުރުނ   ފެށުމަށ ފަހު،  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ     މި 

 
 ޙުކުރެވިފައި އިޞ ލާއަކުރު މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   15ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 30
 ޙުކުރެވިފައި ބާބުގެ ސުރުޚީ އިޞ ލާ މި  އިނ ވަނަ މާއ ދާ 8ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 31
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ހިނ ގަނ    ޤާނޫނުގެ  ފަރަޖިސ ޓަރީކޮށ ގެނ   މި  ވިޔަފާރިއަކީ،  ވަނަ   3ށާ 

ގިނ ތިއެއ  ތެރެއިނ   ގިނ ތިތަކުގެ  ަބޔާނ ކުރާ  ގައި  )ހ(  ގައި މާއ ދާގެ 

ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ،   ތާރީޚުނ  ހިމެނޭ  ރަޖިސ ޓަރީކުރާ  ވިޔަފާރިއެއ   އެ 

ގިނަވެގެނ    އެ   6ފެށިގެނ   ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  މަސ   )ހައެއ ( 

ގިނ ތިއެ ތެރެއިނ   ގޮތުގައި ގިނ ތިތަކުގެ  ވިޔަފާރިއެއ ގެ  އ ގެ 

 ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ ވާނެއެވެ.

ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ގެނ   )ށ(    ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   މި 

ޤާނޫނުގެ   މި  ތެރެއިނ ،  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ގެނ ދާ  ވަނަ   3ހިނ ގަމުނ  

ކުދި ކުދި،  އެނ މެ  ދަށުނ   ވިޔަފާރީމާއ ދާގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި    ގެ  

ވިޔަފާރިތައ  ފުރިހަމަވާ  ޢަމަލުކުރަނ ފަށާ ، ޝަރުޠުތައ   ޤާނޫނަށ   މި 

  3މި ޤާނޫނުގެ  ، )ހައެއ ( މަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6  ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ 

ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކޮނ މެވެސ  އެއ  ގިނ ތިއެއ ގެ ވަނަ މާއ ދާގެ   )ހ( ގައި 

 ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ ވާނެއެވެ. ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި

އެދި  )ނ(    ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ   ދަށުނ   ގެ  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 

މެދުވެރިކޮށ  ފޯމު  ކަނޑައަޅާ  މިނިސ ޓ ރީނ   ، ހުށަހަޅާނީ، 

އެ  އުފުލާނީ  ޒިނ މާ  ކުރުމުގެ  އެކަނ   އެގޮތަށ   އަދި  ރަޖިސ ޓ ރާރަށެވެ. 

 ވިޔަފާރިއެއ ގެ މަސ އޫލުވެރި ފަރާތެވެ.

)ށ(  ރ()   ނުވަތަ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ    މި  ގޮތުގެމަތިނ   ގައިވާ 

މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާއިރު،   އަނ ނަނިވި  ވިޔަފާރިއަކާގުޅޭ  އެ 

 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

 ؛ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސ ޓަރީގެ ކޮޕީ  (1)   

 ؛ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު  (2)   

ލިޭބނެ  (3)    މައ ޗަށ   އަނ ދާޒާކުއަހަރެއ ގެ  ކަމަށ   ޖުމ ލަ   ރާ 

 އަދި ؛ އާމ ދަނީ

އެހެނިހެނ    (4)    ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މި 

 މަޢުލޫމާތު. 
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)ޓެކ ސ  ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(   2010/3ޤާނޫނު ނަނ ަބރު    (5)   

ދަށުނ    ރެވެނިއު ގެ  އިނ ލެނ ޑ   މޯލ ޑިވ ސ   ވިޔަފާރި  އެ 

 ޔުނ .ކަނ  އަނ ގައިދޭ ލިކޮށ ފައިވާ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސ ޓަރީ

މަސ އޫލުވެރި  )ބ(    ތަނެއ ގެ  ވިޔަފާރި  ޭބނުމަށ ޓަކައި  ގެ  )ނ(  މާއ ދާގެ  މި 

 ފަރާތ  ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ އަނ ނަނިވި ފަރާތ ތަކަށެވެ. 

 ؛ކުނ ފުނ ޏެއ ނަމަ، ކުނ ފުނީގެ ޑިރެކ ޓަރުނ ގެ ޯބޑު  (1)   

 ؛ޓ ނަރުނ ގެ ޕާޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ، އެ ޕާޓ ނަރޝިޕ   (2)   

 ؛ވ  ސޮސައިޓީއެއ ނަމަ، އެ ސޮސައިޓީގެ ހިނ ގާ ކޮމިޓީކޯޕަރޭޓި  (3)   

 އަދި

 އަމިއ ލަ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ މަސ އޫލުވެރިޔާ.   (4)   

 

  ފަށާ   އަލަށ  

  ވިޔަފާރިތަކުނ  

 32ރަޖިސ ޓަރީކުރުނ  

ގެ ޤާނޫނު(  )ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީ  2013/6ޤާނޫނު ނަނ ަބރު   )ހ(  . 43-1

ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމަށ ފަހު،   ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ  2އަށ   

ވިޔަފާރިއެއ    އެ  ވިޔަފާރިއަކުނ ،  ކޮނ މެ  ރަޖިސ ޓަރީކުރާ  އަލަށ  

ހުށަހަޅާ   ވިޔަފާރިއެއ  ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ   އެ  ލިޔެކިޔުނ ތަކާއެކު، 

ހިނގާ   ކުރިއަށ   ފެށިގެނ   ތާރީޚުނ   ރަ( )ާބ  12ރަޖިސ ޓަރީކުރާ 

ޢަދަދަށ   މުވައ ޒަފުނ ގެ  އާމ ދަނީއާއި  ލަފާކުރާ  މުއ ދަތަށ   މަސ ދުވަހުގެ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ަބޔާނ ކުރާ    3ނިސ ަބތ ކޮށ ،  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

ގިނ ތިއެ ތެރެއިނ   ރަޖިސ ޓަރީކުރުމަށ ޓަކައި،  ގިނ ތިތަކުގެ  އ ގައި 

 ރަޖިސ ޓ ރާރަށ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.
ގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓަރީކުރަނ  ހުށަހަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ    މި މާއ ދާގެ )ހ( ( ށ)  

ގަވާއިދުގައި  އެ  ގޮތެއ ގެމަތިނ ،  ަބޔާނ ކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުނ  

 ަބޔާނ ކުރާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.
ރަޖިސ ޓ ރާރަށ   ( ނ)   ހުށަހެޅުމެއ   ހުށަހަޅާ  ދަށުނ   ގެ  )ށ(  މާއ ދާގެ  މި 

ރަޖިސ  ވިޔަފާރިއެއ   އެ  ކުރިއަށ  ލިުބމާއެކު،  ފެށިގެނ   ތާރީޚުނ   ޓަރީކުރާ 

 
 އިތުރުކުރެވިފައި މާއ ދާމި  ވަނަ މާއ ދާއިނ  9ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ މެދު  އަދި ކުދި) 5/ 2022 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 32
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އާމ ދަނީއާއި   12ހިނގާ   ލަފާކުރާ  މުއ ދަތަށ   މަސ ދުވަހުގެ  )ާބރަ( 

ރިޢާޔަތ ކޮށ ،   ޢަދަދަށ   ކުދި،މުވައ ޒަފުނ ގެ  އަދި    އެނ މެ  މެދު  ކުދި 

ހިމެނޭ  ގިނ ތިއެއ ގައި  ތެރެއިނ   ގިނ ތިތަކުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ 

ޤާނޫނުގެ މި  ަބޔާނ ކުރާ    3  ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ،  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

ކަނޑައަޅައި ގިނ ތިއެއ   ނިސ ަބތ ވާ  ވިޔަފާރިއެއ   އެ  އެ  ، ގޮތުގެމަތިނ  

ތާރީޚުގައި،   ރަޖިސ ޓަރީކުރާ  ވިޔަފާރިއެއ   ވިޔަފާރިއެއ   އެ  ރަޖިސ ޓ ރާރ 

 ތަރުކުރަނ ވާނެއެވެ.ފ ގިނ ތިކޮށ  ދަ

 33]އުނިކުރެވިފައި[  .44 ދަފ ތަރު 

 

 ތ ވަނަ ބާބު ހަ

 ތ  ބޭނުނ ކުރުނ  ދުމަ މުދަލާއި ޚި 

ދައުލަތަށ  މުދަލާއި  

 ޚިދުމަތ  ހޯދުނ  

މުއައ ސަސާއަކަށ     .45 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށ   ސަރުކާރުގެ  އުސޫލުނ   ީބލަމުގެ 

ީބލަނ ތައ    ފަރާތ ތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   ހޯދުމުގައި،  ޚިދުމަތ   މުދަލާއި  ހޯދާ 

އިނ  އެއ ފަރާތަށ ވުރެ ގިނަފަރާތަށ  ތެރެހުށަހެޅި ފަރާތ ތަކުގެ    ވަޒަނ ކުރުމުނ ، ބީލަނ 

މެދު   އަދި  ކުދި  ތެރޭގައި  އެފަރާތ ތަކުގެ  ލިިބއ ޖެނަމަ،  މާރކ ސ   އެއ ވަރަކަށ  

 ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިއެއ  ހިމެނޭނަމަ، އެފަރާތަކަށ  އިސ ކަނ ދޭނ ވާނެއެވެ.

އަތ ތެރި މަސައ ކަތުގެ  

 އުފެއ ދުނ ތައ  

ރިޒޯޓެއ ގަދިވެހިރާ )ހ(   .46 ކޮނ މެ  ނުވަތަ   އިއ ޖޭގެ  ބޭނުނ ކުރާ  ނުވަތަ  ވިއ ކާ 

ތެރޭގައި،  އުފެއ ދުނ ތަކުގެ  މަސައ ކަތުގެ  އަތ ތެރި  ދޭ  ގޮތުގައި  ހަދިޔާގެ 

އުފައ ދާފައިވާ  ވިޔަފާރިތަކުނ   ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެނ މެ 

 އުފެއ ދުނ ތައ  ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 

ގައި )ށ(    )ހ(  މާއ ދާގެ  އުފެއ   މި  ދިވެހި ދުަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ނ ތަކަކީ 

 އެ އުފެއ ދުނ ތަކުނ  އެނގެނ  ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ. އުފެއ ދުމެއ ކަނ ، 

 

 34އަށ ވަނަ ބާބު 

 
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   16ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 33
 ކުރެވިފައި އުނި ބާބުމި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 34
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 ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތ ތަކާގުޅޭ 

މި ޤާނޫނަށ   

 އިސ ކަނ ދިނުނ  

 35]އުނިކުރެވިފައި[  .47

 

ޤާނޫނުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޫނު  މައ ޗަށ  މި ޤާ 

 ހިނގުނ  

 36]އުނިކުރެވިފައި[  .48

 

 37]އުނިކުރެވިފައި[  .49 ވުނ  އިޞ ލާޙު 

 

ޚާއ ޞަ އުސޫލުތަކުގެ  

މަނ ފާ ލިބޭނެ  

 ފަރާތ ތައ  

 38]އުނިކުރެވިފައި[  .50

 

ދުވާލެއ ގެ މައ ޗަށ   

ޢާނ މުކޮށ  އެނ މެ  

ގިނަވެގެނ   

 އ ކަތ ކުރެވޭ ގަޑި މަސަ 

 39]އުނިކުރެވިފައި[  .51

 

އަރާމުކުރުމަށ  ވަގުތު  

 ދިނުނ  

 40]އުނިކުރެވިފައި[  .52

 

 41]ރެވިފައިއުނިކު[  .53 ހަރީ ޗުއ ޓީ އަ 

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޢާނ މު މާއ ދާތައ  

ފަށާނީ  .54 ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ   ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   ގެ ،މި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ޤާނޫނު  ޒެޓުގައި މި 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ނެވެ.

 
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 35
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17 ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 36
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 37
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ފާރީގެވިޔަ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 38
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 39
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 40
 ކުރެވިފައިއުނިމާއ ދާ މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   17ގެ ޤާނޫނުއުމުގެ ޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 41
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ގަވާއި )ހ(   .55 ގަވާއިދު ހެދުނ   ުބނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ހަދަނ ޖެހޭކަމަށ   ދުތައ  ކައުނ ސިލުނ  

ހަދައި ހިނ ގާނީ ކައުނ ސިލުނ ނެވެ. އެ ގަވާއިދުތައ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  

ތާރީ އުފައ ދާ  ފެށިގެނ   ކައުނ ސިލު  މަސ   3ޚުނ   ދުވަހުގެ )ތިނެއ (   

 ތެރޭގައި ހަދައި، ޢާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެވެ.

ހި )ށ(    ހަދައި  ގަވާއިދުތައ   އެހެނ   ހަދަނ ޖެހޭ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  ނ ގާނީ  މި 

ތާރީޚުނ  މިނިސ ޓަރެވެ.   ޢަމަލުކުރަނ ފަށާ  މިޤާނޫނަށ   ގަވާއިދުތައ ،  އެ 

މަސ     3ފެށިގެނ    ޢާނ )ތިނެއ (  ހަދައި،  ތެރޭގައި  މުކޮށ   ދުވަހުގެ 

 ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެވެ. 

 

ކަނޑައެޅިގެނ    .56 މާނަކުރުނ   ގޮތުނ   ޭބނުނ ކޮށ ފައިވާ  ޢިާބރާތެއ   ނުވަތަ  ލަފުޒެއ   ޤާނޫނުގައި  މި 

ލަފުޒުތަކާއި  އެހެ އަނ ނަނިވި  ޤާނޫނުގައި  މި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހާ  މާނައެއ   ނ  

 .ރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެތި ،ޢިާބރާތ ތަކަށ  ދީފައިއެވަނީ

ވިޔަފާރި   )ހ(    ުބނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   ޚިދުމަތ "  ތަރައ ޤީކުރުމުގެ  "ވިޔަފާރި 

ނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި، ފަށައިގަތުމާެބހޭ ތަމ ރީނުދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ޕ ލޭ

އެނ މެ  ހިމެނޭގޮތުނ ،  ޚިދުމަތ ތައ   ގުޅޭ  މާކެޓ ކުރުމާ  ކަނ ކަމާއި،  މާލީ 

ވިޔަކުދި،   ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުރިއެރުވުމާއި ކުދި  ވިޔަފާރި  ފާރިއެއ ގެ 

 ތަރައ ޤީކުރުމާ ގުޅުނ ހުރި ޚިދުމަތ ތަކަށެވެ. 

 އަދާކުރުމުގެ އެއ ަބސ ވުމެއ ގެ  "މުވައ ޒަފު" ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާ )ށ(   

ޚިދުމަތ ދޭ   މާނަދަށުނ   ަބހުގެ  މި  އަދި  މިނިވަނ ނޫނ   އިމީހާއަށެވެ.  ގައި، 

މަސައ ކަތ ކޮށ ދީފައިވާ  ކުރިނ   ފަރާތަށ   ވަޒީފާދޭ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރާއި 

 42.ވެނެއެމުވައ ޒަފުނ ވެސ  ހިމެނޭ

ކަ )ނ(    އުފެއ ދުނ ތައ "  މަސައ ކަތުގެ  ުބނެ"އަތ ތެރި  ލަކުޑީމަށ   ގެ  ފައިއެވަނީ، 

ތަކެތި  ކަނ ވާރުފަދަ  ތަކެއ ޗާއި،  ވިޔެފައިވާ  ކުރެހުމާއި،  އުފެއ ދުމާއި، 

އުފައ ދާ  އަތުނ   ބޭނުނ ކޮށ ގެނ   އާލާތ   އެކިއެކި  ގޮތުނ ،  ހިމެނޭ 

 
 އިޞ ލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   18ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 42
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 ފަނ ނުވެރި އުފެއ ދުނ ތަކަށެވެ. 

ޠަީބޢީ   )ރ(   ުބނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   "ފަރާތ "  ނުވަތަ  "މީހެއ " 

 ކަށެވެ. އި ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞުތަޚ ޞުތަކަށާޝަ

ނަނ ަބރު   )ބ(    ޤާނޫނު  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ    96/10"ރަޖިސ ޓ ރާރ" 

ރަޖިސ ޓ ރާރ   ަބޔާނ ކުރާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ކުނ ފުނ ޏާެބހޭ  )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 އޮފ  ކޮނ ޕެނީޒ  އަށެވެ.

ތަރައ  )ޅ(   ޤައުމީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   ދާއިރާ"  ޤީގެ "އިސ ކަނ ދޭ 

ތުގެމަތިނ ، ޚާއ ޞަ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ގަނޑާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮއޮނި

ވިޔަފާރިކުރާ  ދާއިރާއާއި،  ވިޔަފާރީގެ  ވިޔަފާރިއާއި،  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށ  

 ފަރާތ ތައ  ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ޤާނޫނުގެ   )ކ(    މި  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   މާއ ދާގެ   11"ކައުނ ސިލު"  ވަނަ 

އުފަ އެނ މެދަށުނ   އަދި  އ ދާ  ކުދި  ކުދި،  ވިޔަފާރީގެ    ފަނ ތީގެ  މެދު 

 ކައުނ ސިލަށެވެ.

ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ    28"ސ ކީމ " ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ   )އ(   

 ޤާއިމުކުރާ ކ ރެޑިޓ  ގެރެނ ޓީ ސ ކީމަށެވެ.

ސިޔާސަތުތައ   )ވ(    އިޤ ތިޞާދީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   "މިނިސ ޓަރު" 

 ޙަވާލުކޮށ ފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ގެ މަސ އޫލިއ ޔަތު ފީޛުކުރުމުތަނ 

"ޖުމ ލަ އާމ ދަނީ" ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ޚިދުމަތ  ވިއ ކައިގެނ   )މ(   

އުނިކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ކެނޑުނ   ޚަރަދެއ   އެއ ވެސ   އަދަދުނ   ޖުމ ލަ  ލިޭބ 

 ކުރިނ  އަނ ނަ ޖުމ ލަ އަދަދަށެވެ. 

ުބނެ ( ފ)   ކަމަށ   ސިޔާސަތުތައ  "މިނިސ ޓ ރީ"  އިޤ ތިޞާދީ  ފައިއެވަނީ، 

ތަނ ފީޛުކުރުމުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތު އެއިރެއ ގައި ޙަވާލުކޮށ ފައިވާ ސަރުކާރުގެ  

 43ވުޒާރާއަށެވެ.

ނުސީދާ  ގޮތުގައި"ސީދާ 44  (ދ)   ކަމަށ  ކުރުނ ކޮނ ޓ ރޯލ   ގޮތުގައިނުވަތަ   "

 
 ކުރެވިފައިއިތުރުއަކުރު މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   19ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ނ ތީގެފަ   މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 43
 ކުރެވިފައިރުއިތުއަކުރު މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   19ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 44
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 : ބުނެފައިއެވަނީ

ކުނ ފު  (1)    ކުނ ފުނ ޏެއ ނަމަ،  ވިޔަފާރިއަކީ  ދިނުމުގެ  އެ  ވޯޓު  ނީގެ 

% މަދުވެގެނ   ތެރެއިނ   ޙިއ ޞާގެ  ލިިބދޭ   25ާބރު 

ނުސީދާކޮށ ،  ނުވަތަ  ސީދާކޮށ   އިނ ސައ ތަ(  )ފަނ ސަވީސ  

މެދުވެރިކޮށ    ފަރާތ ތަކެއ   ނުވަތަ  ފަރާތެއ   އެހެނ   ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ؛ ކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުމަށ 

ވޯޓު   (2)    ޕާޓ ނަރޝިޕ ގެ  ޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ،  ވިޔަފާރިއަކީ    އެ 

% މަދުވެގެނ   މަޞ ލަޙަތުގެ  ލިިބދޭ  ާބރު   25ދިނުމުގެ 

ނުސީދާކޮށ ،  ނުވަތަ  ސީދާކޮށ   އިނ ސައ ތަ(  )ފަނ ސަވީސ  

މެދުވެރިކޮށ    ފަރާތ ތަކެއ   ނުވަތަ  ފަރާތެއ   އެހެނ   ނުވަތަ 

 ކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުމަށެވެ. 

އޮފ   ( ތ)   ޖެނެރަލ   ކޮމިޝަނަރ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   އޮފިޝަލ "  "އިސ  

ޝަނ އާއި، މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު، އަދި މި ޓެކ ސޭ

ގައި    13ޤާނޫނުގެ   )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

 14ވަނަ މާއ ދާ ނުވަތަ    13މިނިސ ޓަރަކު މި ޤާނޫނުގެ    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ

އެސިސ ޓަނ ޓ    ވަނަ އިދާރާތަކުގެ  އެ  ކަނޑައަޅާ،  ބޭނުމަށ   މާއ ދާގެ 

 45ފެނ ވަރުނ  ފެށިގެނ  މަތީ ފެނ ވަރުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށެވެ. ޑިރެކ ޓަރ

 

 146ޖަދުވަލު  

ހިމެނޭ    ޢަދަދާއިވިޔަފާރިއެއ ގައި  ޢަދަދާއި    ، މުވައ ޒަފުނ ގެ  އާމ ދަނީގެ  ލިޭބ  ވިޔަފާރިއަކަށ   އެ 

  ، އެއިނ  ވަކި އެއ  ގިނ ތިއެއ ގައި ަބޔާނ ކުރާ މިނ ގަނޑުތަކަށ  ނުފެތޭނަމަ  ،ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަދު

 :އެ ވިޔަފާރިއެއ  ގިނ ތިކުރާނެ ގޮތ 

 ،ގޮތުގެމަތިނ  ވިޔަފާރި ގިނ ތިކުރާއިރުވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގައިވާ    3މި ޤާނޫނުގެ    (1) 

ޢަދަދާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ  ހިމެނޭ  ވިޔަފާރިއެއ ގައި  ލިޭބ   ،ވަކި  ވިޔަފާރިއަކަށ   އެ 

 
 ކުރެވިފައިއިތުރުއަކުރު މި   ވަނަ މާއ ދާއިނ   19ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 45
 ކުރެވިފައި އިތުރު 1ޖަދުވަލު  ވަނަ މާއ ދާއިނ   20ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞ ވަނަ އި   1އަށ    (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު އަދި ކުދި) 17/ 2021 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 46
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ޢަދަދާއި ޢަދަދު  ،އާމ ދަނީގެ  ފައިދާގެ  ގި  ،ސާފު  އެއ   ވަކި  ނ ތިއެއ ގައި އެއިނ  

  ، ނ ތިކުރާނީ)ތިނެއ ( މިނ ގަނޑަށ  ނުފެތޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ގި  3ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  

އުސޫލުނ   އިސ ކަނ ދޭ  ނިސ ބަތުނ   އަނ ނަނިވި  މިނ ގަނޑަކަށ   ކޮނ މެ 

 ރިޢާޔަތ ކޮށ ގެނ ނެވެ. 

 ؛)ސާޅީސ  އިނ ސައ ތަ( 40% –މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު  )ހ(   

 ؛)ތިރީސ  އިނ ސައ ތަ( 30% – ޢަދަދު އާމ ދަނީގެ ޖުމ ލަ )ށ(   

 )ތިރީސ  އިނ ސައ ތަ(. 30% –ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަދު  )ނ(   

) )ހ(   (2)  ޖަދުވަލުގެ  ނިސ ބަތަށ   1މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ނަނ ަބރުގައި  ވަނަ   )

ނަތީޖާއަށ    ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ނުކުނ ނަ  ފޯމިއުލާ  އަނ ނަނިވި  އިސ ކަނ ދޭނީ، 

 ަބލައިގެނ ނެވެ. 

   (0.4 x E) + (0.3 x T) + (0.3 x P) 

ފޯމިއުލާގައި   )ށ(    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  ނަނ ަބރުގެ  ގޮތުގައި   Eމި  ގެ 

( ޖަދުވަލުގެ  މި  ކޮލަމ  3ބޭނުނ ކުރާނީ،  ތާވަލުގެ  ނަނ ަބރުގައިވާ  ވަނަ   )

(iިގައ ޢަދަދު"  "މުވައ ޒަފުނ ގެ  ހިމެނޭ   ،(  ވިޔަފާރިއެއ ގައި  އެ 

ނި ޢަދަދު  )މުވައ ޒަފުނ ގެ  ކޮލަމ   ހިމެނޭ  ރޯގައި  ( ivސ ަބތ ވާ 

 "ފޯމިއުލާގައި ބޭނުނ ކުރާނެ ޢަދަދު" ގައި ދެވިފައިވާ ޢަދަދެވެ.

ފޯމިއުލާގައި   )ނ(    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  ނަނ ަބރުގެ  ގޮތުގައި   Tމި  ގެ 

( ޖަދުވަލުގެ  މި  ކޮލަމ  3ބޭނުނ ކުރާނީ،  ތާވަލުގެ  ނަނ ަބރުގައިވާ  ވަނަ   )

(iiަޖުމ ލަ އާމ ދ" )ިއެ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ޖުމ ލަ އާމ ދަނީގެ ޢަދަދު  ،ނީ" ގައ

( ކޮލަމ   ހިމެނޭ  ރޯގައި  ޭބނުނ ކުރާނެ ivނިސ ަބތ ވާ  "ފޯމިއުލާގައި   )

 ޢަދަދު" ގައި ދެވިފައިވާ ޢަދަދެވެ.

ފޯމިއުލާގައި   )ރ(   ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  ނަނ ަބރުގެ  ގޮތުގައި   Pމި  ގެ 

( ޖަދުވަލުގެ  މި  ކޮލަމ  3ބޭނުނ ކުރާނީ،  ތާވަލުގެ  ނަނ ަބރުގައިވާ  ވަނަ   )

(iiiިގައ ޕ ރޮފިޓ ("  )ނެޓ   ފައިދާ  "ސާފު  ސާފު   ،(  ވިޔަފާރިއެއ ގެ  އެ 

( ކޮލަމ   ހިމެނޭ  ރޯގައި  ނިސ ަބތ ވާ  ޢަދަދު  "ފޯމިއުލާގައި ivފައިދާގެ   )

 ބޭނުނ ކުރާނެ ޢަދަދު" ގައި ދެވިފައިވާ ޢަދަދެވެ.



  
 ލީހުެގ އިދާރާ ތުނ ެގ މަޖިޔިރައ  2013/6 :ބަރު ނަނ   ޤާނޫނު

  . މ 14-4-2013
  

 

34 

 

ގެ ގޮތުގައި   Pއަދި  ، E ،T  ފޯމިއުލާގައި  ވާނަނ ަބރުގައި  ވަނަ  (2)  ޖަދުވަލުގެ  މި 47 (3) 

 ބޭނުނ ކުރާނެ ނަނ ަބރުތައ  އަނ ނަނިވި ތާވަލުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައި އެވަނީއެވެ.

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

މުވައ ޒަފުނ 

 ގެ ޢަދަދު
 ޖުމ ލަ އާމ ދަނީ

ސާފު ފައިދާ )ނެޓ  

 ޕ ރޮފިޓ (

ފޯމިއުލާގައި 

ބޭނުނ ކުރާ 

 ނެ ޢަދަދު

0 - 5 0 – 1,000,000 0 – 250,000 1 

6 - 30 
1,000,001 – 

10,000,000 

250,001  – 

000,500,2  
2 

31 - 

100 

10,000,001 – 

30,000,000 

2,500,001 – 

5,000,000 
3 

 
 (4)  ( ޖަދުވަލުގެ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ   2މި  ފޯމިއުލާ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ނަނ ަބރުގައި  ވަނަ   )

ނިސ ަބތ ކޮ ނަތީޖާއަށ   ނުކުނ ނަ  ވަކި  ހިސާުބކުރުމުނ   ވިޔަފާރިއެއ   އެ  ށ ، 

 ގިނ ތިއަކަށ  ކަނޑައެޅުމުގައި ަބލާނީ:

އެނ މެ ކުދި   ،)އެކެއ ( އާ ހަމައަށ  ނަމަ  1  ،)ސުމެއ ( އަށ ވުރެ ގިނަ  0 )ހ(   

 ؛ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި

އާ ހަމައަށ ނަމަ  2  ،)އެކެއ ( އަށ ވުރެ ގިނަ  1 )ށ(    ކުދި ފަނ ތީގެ   ،)ދޭއ ( 

 ؛ވިޔަފާރި

މެދު ފަނ ތީގެ    ،)ތިނެއ ( އާ ހަމައަށ ނަމަ  3  ،ށ ވުރެ ގިނަ)ދޭއ ( އަ  2 ( ނ)  

 ؛ވިޔަފާރި
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