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 ޤާނޫނު(   ވިޔަފާރީގެ   ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަ )  19/ 2014ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 

ވިޔަފާރި   )ހ(   .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިއީ، 

 ޤާނޫނެވެ.ންކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ަބޔާ

 "އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު" އެވެ. ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(   

 

ޤާނޫނު ނުހިނގާނެ  

 ފަރާތްތައް 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަކަށް މި ޤާނޫނެއް ނުހިނގާނެއެވެ.   .2

 ؛ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް )ހ(   

 ؛ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ އިދާރާ )ށ(   

ނަންަބރު   )ނ(    ގެ    96/10ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކުންފުންޏާެބހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ދަށުން އުފައްދާ ކުންފުނި 

ނަންަބރު   )ރ(   ދަށުން    2011/13ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ 

 ؛އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝިޕް

ނަންަބރު   )ބ(    ދަށުން   2003/1ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  )ޖަމްޢިއްޔާތަކާެބހޭ 

 ؛ދާ ޖަމްޢިއްޔާއުފައް

)ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން    2007/3ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ޅ(  

 އުފައްދާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ. 

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އަދި  

ވިޔަފާރީގެ  

 މަސްއޫލުވެރިޔާ 

ބުނެފައިއެވަނީ، މި   )ހ(   .3 ކަމަށް  ވިޔަފާރި"  "އަމިއްލަ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ފަރުދަކު،  އަމިއްލަ  އެދޭ  ހިންގަން  ވިޔަފާރިއެއް  އި 

ގޮތުގެމަތިން،   ހިންގާ  ޤާނޫނުގައިވާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް،  ނަމެއްގައި  ވަކި 
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 ވިޔަފާރިއަށެވެ.

ޭބނުމަށްޓަކައި "އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(   

ބުނެފައި ކަމަށް  މަސްއޫލުވެރިޔާ"  މީހެއްގެ "ވިޔަފާރީގެ  އެ  އެވަނީ، 

 ނަންމަތީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މީހާއަށެވެ. 

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  

 ނަތީޖާ 

ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެ ވިޔަފާރިއާއި އެ ވިޔަފާރީގެ  އަމިއްލަ    .4

 އަކީ:މަސްއޫލުވެރިޔާއާ ވަކިނުކުރެވުމެވެ. މާނަ

މަސްއޫލުވެރިޔާ   )ހ(    ވިޔަފާރީގެ  ހަމައެކަނި  ރައުސްމާލަކީ،  ވިޔަފާރީގެ  އެ 

 އަދި؛ އުފައްދާ އެއްޗަކަށްވުން

ވިޔަފާރީގެ   )ށ(    ވިޔަފާރީގެ  އެ  އެ  މިލްކުވެރިއަކީ،  މިލްކިއްޔާތެއްގެ  އެންމެހައި 

 އަދި؛ ކަމުގައިވުން މަސްއޫލުވެރިޔާ

ފައި )ނ(    އުފައްދާ  ވިޔަފާރިން  މަސްއޫއެ  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ލުވެރިޔާގެ  ދާއަކީ، 

 އަދި؛ އެއްޗަކަށްވުން

މަސްއޫލުވެރިޔާ   )ރ(   ވިޔަފާރީގެ  އެ  ގެއްލުމަކީ،  ވިޔަފާރިންވާ   ތަހައްމަލުއެ 

 އަދި؛ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވުން

ވިޔަފާރީގެ   )ބ(    އެ  ފަރާތަކީ،  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ދަރަންޏަށް  ވިޔަފާރީގެ  އެ 

 އަދި؛ ށްވުންމަސްއޫލުވެރިޔާކަމަ

ތަކާއި އެންމެހައި ކަންކަމަށް،  ތްމުޢާމަލާއެ ވިޔަފާރިން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ   )ޅ(  

 އެ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ޒިންމާވުން. 

 

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 

  ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  ވިޔަފާރި ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ރަޖިސްޓްރާރމި ޤާނޫނުގައި    .5 ރަޖިސްޓްރާރ 

ަބޔާންކުރާ   ކަމާެބހޭ އަށެވެ.    ޤާނޫނުގައި  ިބޒްނަސަސް"  އޮފް  "ރަޖިސްޓްރާރ 
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ާބރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް  ިބޒްނަސަސްގެ  ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި   ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް 

ަބޔާންކުރާ ާބރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ލިިބދެއެވެ. އަދާކުރުމުގައިވެސް އޭނާއަށް

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ކުންފުންޏެއް  )ހ(   .6 ފަރާތަކީ،  އެދޭ  ހިންގަން  ވިޔަފާރިއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އުފައްދައިގެން  ސޮސައިޓީއެއް  ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ނުވަތަ 

 ކުރަން  އެފަރާތަކުންނުވާނަމަ،    ކަމުގައި  ވިޔަފާރި ހިންގަން އެދޭ ފަރާތެއް 

އެފަރާތުގެ ޭބ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ކުރިން،  ފެށުމުގެ  ވިޔަފާރިއެއް  ނުންވާ 

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ނަމުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދަށުން،   )ށ(    ޤާނޫނުގެ  ނަމުގައި  މި  އެއް އެކަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ، 

 ރިއެވެ. އަމިއްލަ ވިޔަފާ

ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތް )ނ(   

ކުންފުންޏެއްގެ  މީހަކަށް،  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ 

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ   ނުވަތަ  ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށްވުމަށް  ޕާޓްނަރަކަށްވުމަށް 

މެންަބރަކަށްވުމަށް ސޮސައިޓީއެއްގެ  ޤާނޫނުތަކުގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ކަމާެބހޭ   

 ނުކުރެއެވެ. ދަށުން ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރު، މި ޤާނޫނުން ހަންޏެއް

 

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި  

 ހުށަހެޅުން 

އެދި  )ހ(   .7 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ގޮތުގެމަތިން   ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ހުށަހަޅާނީ، 

 ޓްރީން ދޫކުރާ ކަމާެބހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރަށެވެ.މިނިސް

ރަޖިސް )ށ(    ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޓަރީކުރުމަށް މި 

 އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ވިޔަފާރިއަށް ކިޔަން ޭބނުންވާ ނަން  (1)   

 ؛ވާ އެޑްރެސްރީކުރަން ބޭނުންވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ  (2)   

ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓިޓީ    (3)   
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 ؛ނަންަބރުކާޑު 

 1]އިއުނިކުރެވިފަ[  (4)   

 ؛ވިޔަފާރި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގާނެ ތަން  (5)   

 2]އުނިކުރެވިފައި[  (6)   

ވިޔަފާވިޔަފާރި    (7)    އުފުލުމަށް  ޒިންމާ  ރީގެ ހިންގުމުގެ 

ހަ މީހަކު  އެހެން  މީހެއްގެ  މަސްއޫލުވެރިޔާ  އެ  މަޖައްސާނަމަ، 

 ؛ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރު

 3]އުނިކުރެވިފައި[  (8)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ    (9)   

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު. 

 

ޤާނޫނުގެ    ފާރިއެއްޔަވިއަމިއްލަ   )ހ(   .8 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން  މި  އެދި  ވަނަ   7ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   ރަޖިސްޓްރާރަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ކަންކަން   ަބލަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރާރ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމަކާ  އެ 

ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް  ޤާނޫނުގައި  މި  ހުށަހެޅުމެއްގައި  އެ  ބެލުމަށްފަހު، 

ވަނަ   29ރަޖިސްޓަރީކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ    އެ ވިޔަފާރިއެއް، ހަމަވާނަމަފުރި

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ   )ށ(    ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   10މި 

 4)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ގައި )ނ(    )ހ(  މާއްދާގެ  އެމި  ގޮތުގެމަތިން  މީހަކަށް  ވާ  އަމިއްލަ އްވެސް 

އެ    ވިޔަފާރިއެއް ރިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކު  ވިޔަފާރިރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފިނަމަ، 

ރަޖިސްޓްރާރ  ސެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ޓްފިކެޓެއް، 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

 
 އުނިކުރެވިފައި ނަންބަރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 1
 އުނިކުރެވިފައި ނަންބަރުމި  ، މާއްދާއިންވަނަ  2  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ގެފަރުދުން  އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2
 ފައިއުނިކުރެވި ނަންބަރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 3
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ނުޤާނޫ ގެވިޔަފާރީ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4
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 އެހެން ޤާނޫނަކުން 

ލާޒިމު ކަންކަން  

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް  

 ން ނުބެލު 

ނުވަތަ    .9 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަކީ،  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އާ  ރަޖިސްޓަރީ  އެހެން ވިޔަފާރިއެއްގެ  ގުޅޭގޮތުން  ވިޔަފާރިއާ  އެ  ކޮށްދިނުމަކީ، 

ން  އޭނާގެ މުވައްޒަފެއް ކުރުޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ނުވަތަ  

ފުރިހަމަވެ ކަންކަން  ސަަބެބލާޒިމު  ބެލެވޭނެ  އެ ފައިވާކަމަށް  މާނައަކީ،  އްނޫނެވެ. 

ޤާ އެ  ހިނގާނަމަ،  ޤާނޫނެއް  އެހެން  މައްޗަށް  ދަށުން  ވިޔަފާރީގެ  ނޫނެއްގެ 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުެބލެވުމެވެ. 

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދިނުމު 

 ގެ އިޚްތިޔާރު 

މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޙާލަތުތަކުގެއަންނަނިވި   )ހ(   .10 ޙާލަތެއް  ތެރެއިން   

 ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރަށް

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް 

 ވެއެވެ. ލިބިގެން

ޢަމަލެއް  (1)    ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ވިޔަފާރިއަކީ،  ޢަމަލުތަކެއް  އެ  ނުވަތަ   

 ؛ކަމުގައިވުން ކޮށްފާނެ ވިޔަފާރިއެއްހިންގުމަށް ޭބނުން

ސަަބބުން،    (2)    ވިޔަފާރީގެ  ނުރައެ  މަޞްލަޙަތަށް  އްކަލެއް  ޢާންމު 

 ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ެބލެވުން. 

ގެ   )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ވިޔަފާރިއެއް  މި  އަމިއްލަ  ދަށުން 

ރަޖިސްޓް އެފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދިނުމަށް  ނިންމައިފިނަމަ،  ރާރ 

ސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހާއަށް ނިންމި ސަަބުބ، އެ ވިޔަފާރި ރަޖި

 ސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.ރަޖި

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ހ(   .11 އާކުރުން   ރަޖިސްޓަރީ 

ފަރާތްތަކުން،  ޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދަން އެދޭ  ހަމަވުމަށްފަހުގައިވެސް އެ ވި

ކުރިން   ހަމަވުމުގެ  )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި   1އެ މުއްދަތު 

އެ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 5ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 5
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ށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ   )ހ( ގެ ދަ މި މާއްދާގެ )ށ(   

އާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ރަޖިސްޓަރީ 

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ، ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  

 6.ންވާނެއެވެ ށް އާކޮށްދޭ)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ 10އިތުރު 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުމަށް އެދޭ  )ނ(   

ވިޔަފާރި ދޫކޮށްފައި އަމިއްލަ  އޭރު  ވިޔަފާރިއަކަށް  އެ  ރަޖިސްޓަރީ،  ތަކުގެ 

ކުރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ރަޖިސްޓަރީގެ  ރަޖިސްޓްރާރ  އޮތް   ،

 އާކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މާއްދާ )ރ(   ގޮމި  ރަޖިސްޓަރީ ގައިވާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އަމިއްލަ  ތުގެމަތިން 

މި   އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރާނެ  ހަދާ  އާކޮށްދިނުމުގައި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

ޙާލަތުތަ )ހ(   .12 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން  ޙާލަތެއްގައަންނަނިވި  ދަށުން  ކުންކުރެ  ޤާނޫނުގެ  މި  އި، 

އެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމުގެ ރީކޮށްދީފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިރަޖިސްޓަ

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު 

ޢަމަލުތަކެއް   (1)    ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ވިޔަފާރި،  އެ 

އެކަށީގެން ޭބނުންކުރާކަމަށް  މައްޗަށް ހިންގުމަށް  ހެކީގެ  ވާ 

 ؛ކުރެވުންބިނާކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރަށް ޤަޫބލު 

މަޞްލަޙަތަށް    (2)    ޢާންމު  ވިޔަފާރިއަކީ،  ނުރައްކަލެއް އެ 

ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ  ޭބނުމުގައި  ކަމުގައި    ކުރިމަތިކުރުވުމުގެ 

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ 

 ؛ޤަޫބލުކުރެވުން

ގެ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ިބދޭސީ ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރީ  (3)   

ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް،  މަންފާ   ހިންގާ  ލިިބދިނުމަށްޓަކައި 

ރަޖިސްޓްރާރަށް   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ 

 
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6
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 7؛ޤަޫބލުކުރެވުން

ޤާނޫނުގެ    (4)    ަބޔާންކުރާ    26-1މި  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ހުށަހެޅުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

މުއް ހަކަނޑައަޅާ  ފެށިގެން  ދަތު  ތާރީޚުން  )އެކެއް(    1މަވާ 

 8އަހަރުވެފައިވުން.

ދަށުން  )ށ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ރަޖިސްޓަރީ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އަމިއްލަ 

ވިޔަފާރިއެއްގެ   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ރަޖިސްޓްރާރ  ބާޠިލުކުރުމަށް 

އަދި   އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން  ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް    އެ 

ބާޠިލު ޤާނޫނުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  މި  ވިޔަފާރިއެއް،  އެ   ވަނަ  29ކޮށް، 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ   )ނ(    އަމިއްލަ  ބާޠިލުކުރެވޭ  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

 މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރ ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ންގުން ވިޔަފާރި ހި 

 

ވުޖޫއަމިއްލަ    .13 ވިޔަފާރި ވުޖޫދަށްއައުން  ތާރީޚުވިޔަފާރިއެއް  ޤާނޫނުގެ  ދަށްއައި  މި  ަބލާނީ،  ވަނަ    8ކަމުގައި 

މާއްދާގެ ދަށުން އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރާރ ދޫކުރާ  

 ތާރީޚުކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކުރާ ތާރީޚަށެވެ.

 

މަށްފަހު  ސެޓްފިކެޓް ލިބު 

 ވިޔަފާރިނުކުރުން ވީ  މެނު 

ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ  ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ ދޫވަނަ މާއްދާ  8މި ޤާނޫނުގެ    .14 ކުރާ 

ވިޔަފާރިއެއް   އަމިއްލަ  މީހަކު  އެއްވެސް  މެނުވީ،  ފަހުގައި  ލިުބމަށް  ސެޓްފިކެޓް 

 ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން

 

ޢާންމުކޮށް   )ހ(   .15  ހިންގުމުގެ   ވިޔަފާރި  ދިރިއުޅުން  މަސްއޫލުވެރިޔާގެ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އަމިއްލަ 

 
 ނަންބަރު އިތުރުކުރެވިފައިމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ންގެފަރުދު އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 7
 ރުކުރެވިފައިނަންބަރު އިތުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8
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  ފަރާތެއް   އުފުލާ   ޒިންމާ 

 އްޔަންކުރުން ޢަ 

ޒިންމާ  ހިންގުމުގެ  ވިޔަފާރި  އެ  ނުވާނަމަ،  ޤާއިމުވެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  މި  އުފުލުމަށް، 

 9ކުރެވިދާނެއެވެ.ޢައްޔަން އަށްމަސްއޫލުވެރިޔާ ވިޔަފާރީގެ ކުމީހައެހެން 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލު  )ށ(     ޒިންމާ  ވެރިޔަކު އެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަ ވިޔަފާރި  އެ  ޢައްޔަންކުރަނީ،  މީހަކު    ހުއުފުލުމަށް 

)ތިރީސް(   30ކަމަށްވާނަމަ، އެފަދައިން މީހަކު ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަވެގެން  

އެކަން    ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް  މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ތެރޭގައި 

 ވާނެއެވެ. އަންގަން

ޒިންމާ  )ނ(    ހިންގުމުގެ  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ނަމަވެސް،   ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ މީހަކު ޢައްޔަންކުރިއުފުލުމަށް އެ  

، ދަރަނިތަކަށާއި  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ،ކަށާއިތަތްމުޢާމަލާ   ކުރާ  އެ ވިޔަފާރިއަކުން

އެހެނި ވިޔަފާރީގެ  އެ   އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ހެންއެނޫންވެސް 

 ވާނެއެވެ.ނު އެއްއަަބރީ މަސްއޫލުވެރިޔާ ވިޔަފާރީގެ ޒިންމާއިން އެ

ފަރާތުން  )ރ(   މަސްއޫލުވެރިޔާގެ  ވިޔަފާރީގެ  ދަށުން،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހިންގު އުފުލުމަށް  ވިޔަފާރި  ޒިންމާ  ކިަބއިގައި މުގެ  މީހެއްގެ  ޢައްޔަންކުރާ 

 10އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރައްޔިތަކު   18ޢުމުރުން    (1)    ފުރިފައިވާ  އަހަރު  )އަށާރަ( 

 ؛ކަމުގައިވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.  (2)   

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ  

 ސިއްކަ 

އެ  )ހ(   .16 އެދޭނަމަ،  ބޭނުންކުރަން  ސިއްކައެއް  ވަކި  ވިޔަފާރިއެއްގައި  އަމިއްލަ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި،   ހަދާ ސިއްކަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ރަޖިސްޓްރާރަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޤާ )ށ(    މި  ފަރާތަކުން،  ދަށުން އެއްވެސް  ޤާނޫނުގެ  މި  ނޫނާއި 

 
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ގެޔަފާރީވި  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 9

 އި ކުރެވިފައިތުރުއަކުރު މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުނަޞްލާޙު ގެ ވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 10
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ސިއްކައެއް   ވިޔަފާރިއެއްގައި  މެނުވީ،  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުގައި 

 އެވެ. ނެނުވާ ޭބނުންކޮށްގެން

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ނަން 

 

ވިޔަފާރި ނަން  

 ބޭނުންކުރުން 

އަމިއްލަ    .17 ނަން އެއްވެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ވިޔަފާރިއަކުން، 

 ނުވާނެއެވެ.  ވައި އެހެން ނަމެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގައިގެންފިޔަ

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދެވޭނެ  

 ނަން 

ދަށުން  .18 ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރި  މި  ހުށަހަޅާ  އަމިއްލަ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް  އެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   7މި ޤާނޫނުގެ  ކަމުގައި    ވިޔަފާރީގެ ނަންފަރާތަކުން ހިންގާ  

ނަ ނަމެހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދެވޭނެ    ވިޔަފާރިއްކަމަށް  މަކީ، 

ނަަބޔާންކުރާފަދަ    ޤާނޫނުގައި  ކަމާެބހޭ  ގުޅޭރަޖިސްޓަރީކުރުމާ އެ  ން  ނަމެއްނަމަ، 

ނުވަތަ   ލިިބގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރަށް  އިޚްތިޔާރު  މި ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދިނުމުގެ 

ވިޔަ އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ  ދަށުން  ނަން  ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރި  ފާރިއެއްގެ 

އެދެނީ،   ނަމެއްކަމަށް  ަބދަލުކުރުމަށް   ވިޔަފާރިރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދެވޭނެ 

ވިޔަފާރީގެ   ދަ ނަމެއްނަމަ، އެަބޔާންކުރާފަ  ޤާނޫނުގައި  ކަމާެބހޭ  މާގުޅޭރަޖިސްޓަރީކުރު

 ވިޔަފާރި ނަން ަބދަލުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ބަދަލުކުރަން    ން ނަ 

 ހުށަހެޅުން 

ދަށުން   )ހ(   .19 ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރިއެއްގެ މި  އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ 

ށް މި ދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަނަމެއް، ަބ

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅޭ   ށ( )   ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ގުޅޭގޮތުން މި  ހުށަހެޅުމަކާ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ޢަމަލުކުރުމުގައި،  މާއްދާގައި   18ރަޖިސްޓްރާރ  ވަނަ 

 ަބޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ.
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ނަން ބަދަލުކުރުމަށް  

 އެންގުން 

ވިޔަފާރިއެއް )ހ(   .20 އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ގެ މި 

ނުވަތަ   އެދި ނަމަކީ،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ވަނަ  7މި ޤާނޫނުގެ  ކަމުގައި  ންހުށަހަޅާފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ވިޔަފާރި ނަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދެވޭނެ   ނަމަކީ،  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ނަމެއްކަމަށް މާއްދާގެ 

ަބޔާންކުރާފަދަ   ގައިޤާނޫނު  ކަމާެބހޭ  ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  ވިޔަފާރި

އެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް   ނަމެއްނަމަ،  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ަބދަލުކުރުމަށް  ނަމެއް 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ދަށުން   )ށ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ މި  ަބދަލުކުރުމަށް  ނަން  ވިޔަފާރިއެއްގެ 

އަން ރަޖިސްޓްރާރ  މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް  އެފަދައިން ވިޔަފާރީގެ  ގައިފިނަމަ، 

އެ  1އަންގާތާ   ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  ނަމެއް   )އެކެއް( 

 ަބދަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަށުން  އްލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަން ަބދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  މިއަ )ނ(   

އެ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް ރަޖިސްޓްރާރ އަންގައިފިނަމަ، އަދި މި  

)ށ( އެފަރާތުން   މާއްދާގެ  މުއްދަތުގައި  ަބދަލުކުރުމަށްދޭ  ދަށުން ނަން  ގެ 

އެއްގޮތަ އެންގުމާ  އެފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރގެ  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ،  ށް 

އިޚްތި ބާޠިލުކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ރަޖިސްޓްރާރަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ޔާރު 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

މަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، ރާ ނަން ރިޒަރވްކުރުމުގައި ޢައަމިއްލަ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކު  .21 ނަން ރިޒަރވްކުރުން 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުން 

 

ވިޔަފާރިއެއް،  )ހ(   .22ކުރުން  ވިޔަފާރި  އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
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 14އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ ހުއްޓާލައިފިނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓާލާތާ   ހުއްޓާލުން 

އެކަން  މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން މި  ޤާނޫނުގެ  މި  އޮތުމަކުން،  ހެން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓާލަން ޤަޞްދުކުރާކަން އެ  

އެންގުމަކަށް  ރަޖިސްޓްރާރަށް  ދުރާލާ  މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ގޮތުގެމަތިން )ނ(    ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  ހުއްޓާލަން  މި  ވިޔަފާރި   

ރަޖިސްޓްރާރަށް ޤަ ދުރާލާ  މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ޞްދުކުރާކަން 

އަންގައިފިނަމަ، އެފަރާތުން ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ޤަޞްދުކުރާ ތާރީޚެއް، އެ 

 ނޯޓިހުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ނުވަ )ރ(   )ހ(  މާއްދާގެ  ނޯޓިހެމި  ރަޖިސްޓްރާރަށް  ދަށުން  ގެ  )ނ(  އް  ތަ 

ޔަފާރިއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށް، އެ ވިޔަފާރިއެއް، ލިިބއްޖެނަމަ، އެ ވި

ޤާނޫނުގެ   ދަފްތަރުން    29މި  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

ވިޔަފާރިއެއް   )ބ(    އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ހެކީގެ އެކަށީގެންވާ  ރަޖި  ހުއްޓާލައިފިކަމަށް  ބިނާކޮށް  ސްޓްރާރަށް މައްޗަށް 

މަދުވެގެން   އެފަރާތަކަށް  ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެކަން   1ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިހުގެ  އެ  ނޯޓިހެއްދީ،  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

ދޮގުނުކޮ މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ވިޔަފާރީގެ  އެކަން  އެ  ށްފިނަމަ، 

ބާޠި ވިޔަފާރިއެއްރަޖިސްޓަރީ  އެ  ޤާނޫނުގެ  ލުކޮށް،  މި  ވަނަ   29، 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ   )ޅ(   އަމިއްލަ  ބާޠިލުކުރެވޭ  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

 މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރ ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ޓަރީއާއެކު  ރަޖިސް 

ސެޓްފިކެޓް  

 ބާޠިލުވީކަމުގައި ބެލުން 

ދަށުން   .23 މާއްދާއެއްގެ  އެއްވެސް  ޤާނޫނުގެ  މި  ރަޖިސްޓަރީ،  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އަމިއްލަ 

އެފަރާތަށް މި ޤާނޫނުގެ   ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  މާއްދާގެ    8ރަޖިސްޓްރާރ  ދަށުން ވަނަ 

 . ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްވެސް ބާޠިލުވީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ

 

ވިޔަފާރި  

 އައުން ނިމުމަކަށް 

މެދުވެރިވެއްޖެ  .24 ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތުތަކުގެ  އަމިއްލަ   އަންނަނިވި  ހިނދެއްގައި، 

 ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.  ވިޔަފާރިއެއް ނިމުމަކަށްއައީ

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުންއެ ވިޔަފާރިއެއް  )ހ(   

 ؛ބާޠިލުކުރުންއެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ  )ށ(   

 ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ މަރުވުން. އެ )ނ(   

 

  ނަން   ވިޔަފާރީގެ 

 ދެމިއޮތުން 

  ވީނަމަވެސް،   އޮތްކަމުގައި  އެހެން  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  24  ޤާނޫނުގެ  މި  .25

 އަންނަ  ނިމުމަކަށް  ވިޔަފާރި  އަމިއްލަ  މަރުވެގެން  ވެރިޔާމަސްއޫލު  ވިޔަފާރީގެ

  ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ   ލާމެދުމުދަ  ވެރިޔާގެމަސްއޫލު  ގެވިޔަފާރީ އެ  ހާލަތުގައި،

 އެހެން  ނަން  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ،ނިމެންދެން  ަބލައި  ކޯޓުން  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 . ނުވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން ފަރާތަކަށް

 

  ވިޔަފާރި ނިމުމަކަށްއައި 

ނަމަވެސް ޒިންމާއިން  

 ވުން ނު   އަ ރީ ބަ 

ޤާނޫނުގެ    .26 ަބޔާންކުރާވަނަ  24މި  މާއްދާގައި  ވިޔަފާރިއެއް     އަމިއްލަ  ޙާލަތެއްގައި 

 ވިޔަފާރިއަކުންއެ  ، މުއްދަތުގައި  ވީނަމަވެސް، އެ ވިޔަފާރީގެ  ކަމުގައި  ނިމުމަކަށްއައި

، ދަރަނިތަކަށާއި  ވެފައިވާ  މުއްދަތުގައި  ވިޔަފާރީގެ  އެ ، ތަކަށާއިތް މުޢާމަލާ  ކޮށްފައިވާ

އެ  ރުމުގެއަދާކު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެހެން  މަސްއޫލުވެރިޔާ   ޔަފާރީގެ ވި  ޒިންމާއިން 

 .ނެއެވެނުވާ އްއެއަަބރީ

 

  އަހަރަކު   ކޮންމެ 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 11މަޢުލޫމާތު 

ވިޔަފާރި )ހ(  .26-1 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ގޮތް   ތައްމި  ކުރިއަށްދާ 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

މަ ަބޔާންކު  ،ޢުލޫމާތުކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ތެރޭގައިއެ  މުއްދަތެއްގެ   ރާ 

 
 ކުރެވިފައިއިތުރު މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ނޫނުޤާ 11
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 ކޮންމެ އަހަރަކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ަބޔާންކޮ )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި   ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ށްފައިވާމި 

މުއްދަތުގެ  ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ސަތޭކަ( އް )ފަ  -/500ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ަބލައިގަނެވޭނީ  ފަހުންކަމުގައިވާ

 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ. 

 

  ވިޔަފާރީގެ 

  މަސްއޫލުވެރިޔާ 

 12ބަދަލުކުރުން 

ވިޔަފާރީގެ   )ހ(  .26-2 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު  ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ 

ވި  އެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ަބދަލުކުރުމަށް  ޔަފާރިއެއް  މަސްއޫލުވެރިޔާ 

ަބދަލުކުރުމަށް  މަސްއޫލުވެރިޔާ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރާތަކުން  ރަޖިސްޓަރީކުރި 

މަޢުލޫމާ ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ތާއެކު އެދި، 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ަބދަލުކުރުމާއެ )ށ(   

އެނގޭނެ  ަބދަލު  އައި  ރަޖިސްޓަރީއަށް  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ 

 ގޮތަށް ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

  ވިޔަފާރީގެ 

  މަސްއޫލުވެރިޔާ 

 13ނަތީޖާ   ބަދަލުކުރުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ   .26-3 މަސްއޫލުވެރިޔާ    26-2މި  ވިޔަފާރީގެ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ވާޖިަބކަށް    ަބދަލުކުރުމަކުން، ނުވަތަ  ޙައްޤަކަށް  ފަރާތުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރި  ވިޔަފާރި 

މަސްއޫލުވެރިޔާ   ވިޔަފާރީގެ  ތާރީޚާ  ނުވަތަ  ދޫކުރާ  ސެޓްފިކެޓް  ަބދަލުކުރިކަމުގެ 

ނުވަތަ  ކުރާ  ނަމުގައި  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ފަރުދަކު،  އެ  ހަމައަށް 

ގެ ފައިދާއާއި  ލިޭބ  މުޢާމަލާތަކުން  ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  މުއްދަތުގެ  އެ  އަދި  އްލުމަށް 

ޖަވާުބ ދަޢުވާއަށް  އުފުލޭ  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތަކާ  ޒިންމާއިން ހިންގާފައިވާ  ދާރީވުމުގެ 

 ަބރީއައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 
 ކުރެވިފައިއިތުރު މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  10  ގެޤާނޫނުއުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ރުދުންގެފަ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 12
 ކުރެވިފައިތުރުއި މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 13
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ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ  .27 ފާސްކުރުން ބަލައި   ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  އެއްވެސް    ނުލާ  މި 

ބިނާކޮށް ފަރާތަކު މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ހިންގާކަމަށް،  ވިޔަފާރިއެއް  ން 

ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ،  ރަޖިސްޓްރާރަށް  ކަމާެބހޭ  ގުޅޭރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  ވިޔަފާރި 

ަބލައި    ޤާނޫނުގައި ތަނެއް  ހިންގާ  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ގޮތުގެމަތިން،  ަބޔާންކުރާ 

ވިޔަފާރިއެއް   އެ  ެބލެފާސްކޮށް،  ހޯދައި،  ހިންގާކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ވޭ 

 އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ާބރު ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ޤާނޫނުގައި   )ހ(   .28 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން  ފަރާތަކުން   ަބޔާންކޮށްފައިވާމި  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ގޮތާ 

 ނުވާނެއެވެ.  ޢަމަލުކޮށްގެން

 ޢަމަލެއްކޮށްފި މީހަކު، އޭނާ ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަޮބޑު މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު )ށ(   

ަބލައި،   ރުފިޔާއާއި    -/1,000މިނަށް   -/100,000)އެއްހާސް( 

ާބރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  )އެއްލައްކަ( 

 14ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ  

 ދަފްތަރު 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .29 ވިޔަފާރި   މި  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ދަށުން 

ޤާނޫ މި  ގަވާއިދުގައި  ދަފްތަރެއް،  ހަދާ  ދަށުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ނުގެ 

 ރ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރާ

ގައި   )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ރަޖިސްޓަރީއާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ވަކި 

ދަފްތަރުަބ ކުށް، ޔާންކުރާ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތެއްގައި  ހިމަނާފައިވާ  ގައި 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމާެބހޭ  )ނ(    މަޢުލޫމާތު  ހިމަނާފައިވާ  ދަފްތަރުގައި  ވިޔަފާރީގެ 

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައް، 

 ނެއެވެ.ަބޔާންކުރެވިދާ

 

 
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް   (ޤާނޫނު ރީގެވިޔަފާ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 24/ 2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު 14
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ރީއާގުޅޭ  ރަޖިސްޓަ 

މަޢުލޫމާތު  

 އިޞްލާޙުކުރުން 

ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ އަމިއްލަ    .30

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    7ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ  

ަބދަލެ މަޢުލޫމާތަކަށް  އެއްވެސް  އަތުވެއްޖެނަމަހުށަހަޅާފައިވާ  ަބދަލެއް އް  އެ   ،

މަސްއޫލު  14މެދުވެރިވާތާ   ވިޔަފާރިއެއްގެ  އެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  ވެރިޔާ  )ސާދަ( 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

އަމިއްލަ    .31 ފީ ތާވަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެފަދަ   ވިޔަފާރިއެއްމި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި، 

އާކޮ ރަޖިސްޓަރީ  ރަޖިވިޔަފާރީގެ  މަޢުލޫމާތު  ށްދިނުމާއި،  ސްޓަރީއާގުޅޭ 

ފީގެ  އިޞްލާޙުކުރުމާއި،   ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ފާސްކޮށްދިނުމާ  ނަން  ވިޔަފާރި 

 އެވަނީއެވެ. ތާވަލެއް، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުގައި

 

ޤާނޫނުގެ    .32  އެ މި  ފުރިހަމަވާނީ،  ޤާނޫނު  މި  ަބއެކެވެ.  ޤާނޫނުގެ  މި  ޖަދުވަލަކީ، 

 އެވެ.އެކުގަ ޖަދުވަލާ

 

ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  

 ފެށުން 

ދިވެހި   .33 ތަޞްދީޤުކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް    މި 

 ހަމަވުމުންނެވެ. )ނުވަދިހަ( ދުވަސް  90ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ 

 

 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 
15 

ގަވާއިދުތައް )ހ(   .34 ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ހިންގާނީ   މި    ހަދައި 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

ގަވާއިދުތައް )ށ(    ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މަލުކުރަން ޢަޤާނޫނަށް    މި  ،މި 

ގިނަވެގެން    ފަށާ ފެށިގެން  ތެރޭގައިއެކެއް)  1ތާރީޚުން  މަސްދުވަހުގެ   ) 

 މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަދައި

 

 ވިޔަފާރިތަކުގެ  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނުގެ  މި ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  .35  ހިނގަމުންދާ 

 
ންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި  ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލަޤާނޫނުން  އުމުގެ   ގެނަޞްލާޙު ވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ )  24/ 2021  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 15

އެ  ކަމަށް  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް،  
 ންކޮށްފައިވޭ ގައި ބަޔާވަނަ މާއްދާ   14ޤާނޫނުގެ 
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  އަލުން   އް ވިޔަފާރިތަ 

 ރީކުރުން ޓަ ރަޖިސް 

  ޖަދުވަލު   ގެ  (ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާެބހޭ  ންމުޢާ)  2008/6  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ތެރެއިން

 ކުރެވޭޢަމަލު  ގޮތުން  ރީތަކާެބހޭޓްރަޖިސް"  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  2  ގެ  1

  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ވިޔަފާރިތައް  ރީކޮށްފައިވާރަޖިސްޓަ  ދަށުން  ގެ"  2008  ގަވާއިދު

 ރީސްޓަރަޖި  ދަށުން ޤާނޫނުގެ   މި  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ  .36 މާނަކުރުން  ޢިާބރާތެއް  ނުވަތަ  ލަފްޒެއް  ޤާނޫނުގައި  ކަނޑައެޅިގެގޮތު  މި   ން ން 

ލަފްޒުތަކާއި   އަންނަނިވި  ދޭހަނުވާހާހިނދަކު،  މާނައެއް  ޢިާބރާތްތަކަށް އެހެން 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ގުޅިގެން އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކާ ،ދީފައިވާނީ

ބުނެފައިއެވަނީ،  )ހ(    ކަމަށް  "ފަރާތެއް"  ނުވަތަ  "ފަރުދެއް"  ނުވަތަ  "މީހެއް" 

 ފަރުދަކަށެވެ.  ޠަީބޢީ

 ކަމާެބހޭ  ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  ވިޔަފާރިނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް ުބ  "ވިޔަފާރި" )ށ(   

މާ  ޤާނޫނުގައި މި  ވިޔަފާރީގެ  މާނައެވެ.  ޭބނުންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ނައިގެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޙާލަތުތަކުގައި  ަބއެއް  ޤާނޫނުގައި 

އި "ވިޔަފާރި" މި ލަފްޒުވެސް  ގައިޝާރާތްކުރުމު  "އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" އަށް

އަމިއްލަ ޭބނުންކޮށްފައިވާނެއެ އިޝާރާތްކުރަނީ  އެ  ޙާލަތުގައި  އެ  ވެ. 

ވިޔަފާރިއަށެވެ. އެނޫން ޙާލަތެއްގައިނަމަ، އެ އިޝާރާތްކުރަނީ، މި ޤާނޫނު 

 އެމައްޗަށް ހިނގާ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

ބުނެފައިއެ )ނ(    ކަމަށް  ވިޔަފާރި"  ޤާނޫނު"އަމިއްލަ  މި  އިވާ ގަވަނީ، 

އްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު، ވަކި ނަމެ

 ވިޔަފާރިއަށެވެ.

"ވިޔަފާރީގެ   )ރ(   ނުވަތަ  މަސްއޫލުވެރިޔާ"  ވިޔަފާރީގެ  "އަމިއްލަ 

މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ 

 އެއް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މީހާއަށެވެ. ރިއަމިއްލަ ވިޔަފާ ނަންމަތީގައި

ނަންަބރު   )ބ(    ޤާނޫނު  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް    96/10"ކުންފުނި" 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ކުންފުންޏާެބހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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 ށެވެ. ތަކަ ހިންގާ ކުންފުނި

ޤާނޫ )ޅ(   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ނަންަބރު  "ޕާޓްނަރޝިޕް"   2011/13ނު 

ރަޖިސް ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ހިންގާ )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ޓަރީކޮށްގެން 

 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށެވެ.

ނަންަބރު   )ކ(    ޤާނޫނު  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ސޮސައިޓީ"  "ކޯޕަރޭޓިވް 

ދަށުން   2007/3 ގެ  ޤާނޫނު(  ސޮސައިޓީގެ  )ކޯޕަރޭޓިވް 

 އިޓީތަކަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަ

ބުނެފައި )އ(    ކަމަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ، އެވަނީ"ރަޖިސްޓްރާރ"  ގުޅޭ  ވިޔަފާރި 

 އަށެވެ.ސްޓްރާރ އޮފް ިބޒްނަސަސްަބޔާންކުރާ ރަޖި ޤާނޫނުގައި ކަމާެބހޭ

ސިޔާސަތުތައް  )ވ(    އިޤްތިޞާދީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

 ށެވެ. އަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަ

ޤާއިމުވެފައި" )މ(    ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޢާންމުކޮށް  ކަމަށް    ނުވުން"  ދިރިއުޅުން 

ޖުމްލަ   ތެރޭގައި،  އަހަރެއްގެ   އަށްޑިހަ  )ސަތޭކަ  183ބުނެފައިއެވަނީ، 

 ތިނެއް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމަށެވެ.

ބުނެފަ  )ފ(    ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  އި"ސެޓްފިކެޓް"  ރަޖިސްޓްރާރ  އެވަނީ، 

ނުވަތަ   ވެއްޖެކަން  ރަޖިސްޓަރީ  ވިޔަފާރި  ހިމަނައި،  މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

އެއްވެސް   ގުޅޭގޮތުން  ގެނެސްަބދަލެވިޔަފާރިއާ  އަންގައިދޭ އް  ފައިވާކަން 

 16ލިޔުމަކަށެވެ.
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 ޖަދުވަލު 

 

 ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީގެ ތާވަލު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ  

 

 ފީގެ ޢަދަދު  ތް ޚިދުމަ  #

 )ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ 500/- އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ ފީ  .1

 )ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ 500/- އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާކޮށްދިނުމުގެ ފީ   .2

 ޔާކަ( ރުފި)ސަތޭ 100/- ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފީއި ރަޖިސްޓަރީގަ  .3

 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 100/- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަހުން ވިޔަފާރި ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ ފީ  .4

 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 100/- ވިޔަފާރި ނަން ަބދަލުކުރުމުގެ ފީ  .5

  17]އުނިކުރެވިފައި[  .6
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