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 ކޮމިޓ    އިޤްތިޞާދ  

 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ބަދަލެއް   ގެންނަންޖެހޭ  ޢިްޤތިާޞދ  ސިޔާސަތުތަކަށް  ދިރާސާކުރުމާއި  ކަންކަން  އިްޤތިާޞދ   މަސްއޫލިއްޔަތަކ   ކޮމިޓ ގެ 

ރަ އެކަމެއް  ފާހަގަކޮށް  އެކަމެއް  ގުޅޭގޮތުން އޮތްނަމަ،  އިްޤތިާޞދާ  ދައުލަތުގެ  އަދި  ހުށަހެޅުމާއި  މަޖިލ ހަށް  އްޔިތުންގެ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ، މިނިސްޓްރ   

ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް    އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރ  އޮފް

 އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. 

މ ގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓ ގެ  

ޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓު މަ

ދެވިދާނެގޮތުގެ   ކުރިއަށް  އެކަންކަމުގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެންގުމާއި،  އެކަންކަން 

ލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  ލަފާދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަ

ކަންކަން   އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބަލައި،  ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  

އޮތޯރިޓ ގެ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅޭ  އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކިކުރުމާ  އައްޔަނުކުރުމާއި،  މ ހުން  ބޯޑަށް 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ރިޕޯޓު މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 
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 ތަޢާރަފް  .1

ޤާނޫނު ނަންަބރު  "  ،ވަނަ ޖަލްސާގައި  36ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    ގައި ޭބއްވެވި  2021  އެޕްރ ލް  28  ،މިއ 

ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި "  ގެނައުމުގެ ިބލު  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު  2013/6

 ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. އެ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އިޤްތިޞާދ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 

... ވަނަ އިޞްލާޙު  2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  " ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް  އަދި މެދު ފަންތ ގެ  ިބލު  )ކުދި  " ގެނައުމުގެ 

. ިބލުގެ ފުރަތަމަ  ރި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޒަރ ރެވެމަތިވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުއްވ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  

އިއްވަވާފައިވަނ    އޮތް    2021މާރިޗު    29ކިޔުން  މަޖިލ ހުގެ  19ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ދައުރުގެ    ވަނަ  ވަނަ   23ފުރަތަމަ 

  ވަނަ   32ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ    2021އި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ގަ  2021އެޕްރ ލް    21  ޖަލްސާގައެވެ.

ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ   2021އެޕްރ ލް    28  ޖަލްސާގައި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މެންަބރުން ަބހުސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި

ދައުރުގެ    2021 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވޯ  ޖަލްސާގައި  ވަނަ  36ވަނަ  ނިންމަވައި،  ަބހުސް  އިްބތިދާއ   ޓުގައި  ިބލުގެ 

ަބލައި  48ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   މަޖިލ ހުން  ިބލު  އިއްތިފާޤުން  ިބލު  މެންަބރުންގެ  ފާސްކުރައްވައި،  ގަތުމަށް 

 ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ އަށް ވަނ  ފޮނުއްވާފައެވެ. 

ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނ ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރި ގެޭބނުމެއްމި ިބލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ  ސަރުކާރުން  

ވިޔަފާރި  ގެނެސް،  އިޞްލާޙް  މިންގަޑުތަކަށް  ަބލާ  ގިންތިކުރުމުގައި  ވިޔަފާރިތައް  އެފަދަ  މިހާރު  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، 

ބޭނުންކުރާނެ   ވިޔަފާރ ގެ ކައުންސިލް  ގިންތިކުރުމުގައި  އަދި މެދު ފަންތ ގެ  ކުދި  އެކުލަވާލުމަށާއި، އެންމެ ކުދި،  އުސޫލެއް 

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށާއި، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި  

އަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގާ  މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަށަ

އި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދައި މިހާރު  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ރާވައި ހިންގުމަށްޓަކަ

ތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ކުންފުނ ގެ އޫލިއްޔަތުހިނގަމުން އަންނަ ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މަސް

   ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށެވެ.

 ބެލި ކަންކަން   ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި   .2

އަދި މެދު    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  " ... ވަނަ އިޞްލާޙު)ކުދި  ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް  ިބލު"  ފަންތ ގެ   ގެނައުމުގެ 

 ންތައްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ދިރާސާކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ެބލި ކަ ކޮމިޓ ން



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ގިންތިކުރުމުގައި މި ބިލުން   ▪

ަބލާ މިންގަޑުތަކަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް، ވިޔަފާރި ގިންތި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އެންމެ 

 ؛ންިބލު ފަރުމާކުރުންތިކޮށް ދަފްތަރުކުރެވޭނެގޮތަށް ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތައް ގި

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަށައަޅާ  ▪

ލަރެސްކޮށް، ރާވައި ސިޔާސަތުތަކާއި އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ވި

 އަދި؛ ހިންގޭނެގޮތަށް ިބލު ފަރުމާކުރުން

 .ންިބލު ފަރުމާކުރުިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް  ▪

 ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް  .3

އަދި މެދު    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  " ... ވަނަ އިޞްލާޙު)ކުދި  ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް  ިބލު"  ފަންތ ގެ   ގެނައުމުގެ 

ގުޅިގެން ލިުބމާ  ގަވާއިދުގެ    ،ކޮމިޓ އަށް  މަޖިލ ހުގެ  ގޮތުގެމަތިން    153ރައްޔިތުންގެ  މާއްދާގައިވާ  މަސައްކަތް  ވަނަ  ިބލުގެ 

  24 ޭބއްވުނު ކޮމިޓ ގެ މި އަހަރުގެ  ވަނަ ދުވަހު  2021އެޕްރ ލް    28ކަމުގައި،    2021ޖޫން    30ސުންގަޑިއަކ     ނިންމާނެ

އަދި ިބލާމެދު ނިންމިއެވެ. ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ދަށުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ  99މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިޢުލާންކޮށް،   ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  މޯލްޑިވްސްއަށްޢާންމުންގެ  އޮފް  ފެޑެރޭޝަން  އެންޓަރޕްރިނިއަރ  އެންޑް  މި    އެސް.އެމް.އ  

ގެ ކުރިން ޢާންމުންގެ   2021މޭ    16ިބލާމެދު ޚިޔާލު ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ސިޓ  ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން،  

އެސް.އެމް.އ  އެންޑް އެންޓަރޕްރިނިއަރ  އަދި  ވެއެވެ.  އިޢުލާންކޮށްފައިފޮނުއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ވެްބސައިޓުގައި    ޚިޔާލު

ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  އިން ލިޔުމުން ޚިޔާލު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރި ފޮނުއްވާފައިވެރެވެނިއު  ޚިޔާލު  ބިލަށް  މެންަބރުން އެވެ.  ޓ ން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ިބލާމެދު  މި 

ޚިޔާލުތައް އެއް ކަރުދާހަކުން ފެންނާނެގޮތަށް އެކުލަވާލައި އެކި އިދާރާތަކުން ލިިބފައިވާ    ،ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި 

 ރިޢާޔަތްކުރިއެވެ.ކޮމިޓ ން ިބލުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އެ ޚިޔާލުތަކަށް 

މެންަބރުން ކޮމިޓ ގެ  ގައި  ންތަކުއެ ަބއްދަލުވު  ،ފައިވެއެވެ. އަދިއްވާަބއްދަލުވުން ާބ  05ޖުމްލަ  ކޮމިޓ ގެ   މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް

 ށްފައިވެއެވެ.ހޭދަކޮ މިނިޓް 10ގަޑިއިރާ  08ޖުމްލަ 



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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 ންމު ކަންކަން: ހި ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރިއިރު ފާހަގަކުރި މު  .4

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން  •

ަބދަލުކުރުކުރުމަށް އިޞްލާޙް ހުށަހަޅާފައިވަނ ، މައިގަނޑު   ލެއް ގެނައުމަށްކަމަށާއި އެގޮތުން،  ަބދަ  2އަންނަ ގޮތް 

މިންގަނޑަކަށް   3މިންގަނޑުގެ ަބދަލުގައި، އިތުރު މިންގަނޑެއް ތަޢާރަފްކޮށް،    2ޤާނޫނުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން އޮތް  

ރިޢާޔަތްކުރުމާއި، އަދި ވަކި މިންގަނޑެއް )މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު، ޖުމްލަ އާމްދަނ  އަދި ސާފު ފައިދާ( އަށް އެކަނި  

އުސޫލުން އިސްކަ ދޭ  ޕޮއިންޓްސް  ނިސްބަތަކުން  ވަކި  މިންގަނޑަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ަބދަލުގައި،    ންދިނުމުގެ 

ބޭނުމަކ ،  އެއް  ފޯމިއުލާގެ  އެ  ހިމެނިފައިވާކަމާއި،  ޖަދުވަލުގައި  ފޯމިއުލާއެއް  ޭބނުންކުރެވޭނެ  މިންކުރެވޭނެގޮތަށް 

 އެކަނި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ  މިންގަނޑަކަށް ގެންނަ ަބދަލަކަށް  1ވިޔަފާރިއަކުން ހަމައެކަނި  

ަބދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށްކަ ނިސަްބތްވާ ގިންތި ނުރަނގަޅު އުސޫލަކުން  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  މަށް  ތެރެއިން 

 އެވެ.އްވާފައިވެފާހަގަކުރަމިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

ގައި، ޓެކްސް ަބޔާނާއެކ  ހުށަހަޅާ  މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުވަނަ    4ޤާނޫނުގެ    އިންވަނަ މާއްދާ  2ިބލުގެ   •

ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރަށް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، 

އި ޢަދަދެއް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުދި  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ

ވިޔަފާރިތަކަކ  ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތ ، އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ 

އޮތޯރިޓ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ލިިބގެ  )މ ރާ(  މަޢުލޫމާތު  މ ރާއިން ން  މެދުވެރިކޮށް  ނުދާނެކަމަށް 

މިހެން   ފައިވާކަމާއިފާހަގަކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު"  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާ  މ ރާއަށް  ަބޔާނާއެކ   "ޓެކްސް  މައްދާގައި  އެ 

އިލްތިޒާމެއް   ، އިވާތ ަބޔާންކޮށްފަ ފޮނުވުމުގެ  ރެޖިސްޓްރާރަށް  މ ރާއިން  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ހުށަނާޅާ  މ ރާއަށް 

މ ރާއަށް ނެތަތ ، މި މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން މ ރާއަށް އިތުރު އިލްތިޒާމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އެވެ.އިވެށް ނުފެންނަކަމަށް މިނިސްޓްރ ން ފާހަގަކުރައްވާފައޮތް ކަމަކަ

"ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން   •

ބ .ސ .ސ ގެ ހިންގުން ަބއްޓަންވެފައިވަނ  ސެންޓްރަލްކޮށްކަމަށްވެފައި، ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމުގެ  ސަަބާބއި،  ކަނޑައެޅުއްވި  

ވެރިކޮށް އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ތެރެއިން ކައުންސިލްތައް މެދު



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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ަބދަލުގައި ދިނުމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ  މަރުކަޒުތައް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބ .ސ .ސ އިން  އި، 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި އަދި އެންމެ ކުދި،  

ޚިޔާލު މިނިސްޓްރ ގެ  ކުރުމާމެދު  ކަންކަން  ދިނުންފަދަ  ލޯނު  މެދުވެރިކޮށް  ދިރާސާކުރެވުނު    ކައުންސިލްތައް  ިބލު 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން  ގައި    2017މާރިޗު    20ބ .ސ .ސ އަކ ،  މަރުޙަލާގައި ހޯދިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން،  

ހިންގަމުންގެން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން  ސަރުކާރުގެ  ދާއުފައްދައި  ހިއްސާވާ  ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރުގެ   ،

މި ޤާނޫނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ބ .ސ .ސ  ވެއްދުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކ ، ކުދި    ކުންފުންޏެއްކަމާއި،

ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ ން ހިންގާ  އަދި މެދު ފަންތ 

ކޯޕަރަޓައިޒް ޙަރަކާތްތައް،  ރާވާ  ހިންގަން  ކުރިޔަށް  މެދުވެރިކޮށް  އަދި  ކުންފުންޏެއް  ސަރުކާރުގެ  މޮޑަލަކަށް،  ޑް 

 އްވާފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރަހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްކަން މިނިސްޓްރ ން 

ގުމަށް ލާޒިމްކުރާ "ވިޔަފާރި  ންވަނަ ާބުބގެ ދަށުން މިހާރު މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުން ހި   4އޭގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެ   •

ބ .ސ .ސ ގެ ދަށުން ކޯޕަރަޓައިޒްޑް މޮޑަލަކަށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށް،    ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް"،

އިތުރަށް ފުޅާކޮށް،   ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައްކުދި އަދި މެދު ފަންތ 

ގައި ކުންފުނި އުފެދުނ އްސުރެ، ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކޮންމެވެސް    2017ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން ހިމެނޭކަމަށާއި  

މަރު ޚިދުމަތްދޭ  ތަރައްޤ ކުރުމުގެ  "ވިޔަފާރި  ގެންގޮސްފައިވަނ  މިންވަރަކަށް  ހިންގަމުން  ބ .ސ .ސ ގެ   ކަޒުތައް" 

މެދު   އަދި  ކުދި  ގެންދިއުމަށްޓަކައި،  ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  އެދެވޭ  އެންމެ  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ދަށުންކަމަށާއި 

ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ބ .ސ .ސ  ވައްދައި، ޤާނޫނުގައި އެ ކުންފުނ ގެ ޒިންމާތަކާއި 

ންމު ކަމެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޭތ ، ހިޓިންގގެ ކަންކަން ަބޔާންކޮށް ހިމެނުމަކ  މުއަދި ރިޕޯ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

އެ  އިޞްލާޙުގައި  ަބޔާންކުރެވިފައިވާނެކަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަންކަން  ބ .ސ .ސ ގެ  މިނިސްޓްރ ން ގޮތުގެމަތިން  ން 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން، އަދި/ނުވަތަ  ޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސް •

ކަންކަމަ ަބޔާންކުރަ  ހިންގުމަށް  ލާމަކ ބ .ސ .ސ އިން  ޑ ސެންޓްރަލައިޒް ވެސް،  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނުގެ  ރުކަޒ  

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަމަކ ، ލާމަރުކަޒު ކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަންކަމަށް  

ަބ ކަނޑައަޅައި  ވަކިން  ޤާނޫނުގައި  މި  ަބޔާންކުރާ ކުރުމަށް  ޤާނޫނުގައި  ލާމަރުކަޒ   ނަމަވެސް،  ޔާންކޮށްފައިނުވި 

، މި ނެކަމަށް ފެންނާތ ގޮތުގެމަތިން ޑ ސެންޓްރަލައިޒް ކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރެވިދާ



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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މު ަބޔާންކުރުން  އެކަން  ނޫންކަމަށާއިހިިބލުގައި  ލާމަރުކަޒ    ންމު  ޚިދުމަތްތައް  ގެންދާ  ދެމުން  ސަރުކަރުން  އަދި 

ހޯދައި   ވަސ ލަތްތައް  ކައުންސިލްތަކަށް  މަޝްވަރާކުރެވި،  ކައުންސިލްތަކާ  މަސައްކަތްތަކަކ ،  ދިނުމުގެ  އުސޫލުން 

ވެރިކަމާއި ތައްޔާރުވާ މިންވަރަކުން، ޕްރޮސެސްއެއްގެ  ޤުކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ޝައުފޯރުކޮށްދެވި، ކައުންސިލުތަ

ކުރިއެރުވުމުގެ   ވިޔަފާރިތައް  ފަންތ ގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމަކަށްވާތ ،  ކުރެވޭ  ތެރެއިން 

މު މިހާރަށްވެސް  މިހާރުން  ހިހިމަސްއޫލިއްޔަތަކ   މިނެއްގައި  އަވަސް  މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށްވާތ ންމު  ،  ންގަންޖެހޭ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލުގައި ބ .ސ .ސ  އާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާގުޅޭ މާއްދާތަކަށް ަބދަލު ގެނައުމަށް ނުފެންނަކަމަށް  

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.މިނިސްޓްރ އިން 

 ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓ ން   .5

ގުޅޭގޮތުން    ގެނައުމުގެ ިބލާ  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު   2013/6ނަންަބރު  ޤާނޫނު  

ތަކަށާއި، ކޮމިޓ ގެ  ޚިޔާލުފުޅުފޮނުއްވާފައިވާ  ިބލަށް  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން  

ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ   ކޮމިޓ ންަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

 ަބއެއް މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 :1ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 .އުނިކުރުން ވަނަ މާއްދާ 44ގެ  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( 2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ޤާނޫނު މާއްދާ  
 އޮތް ގޮތް 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، މި  )ހ(  .44 ދަފްތަރު
ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  
 ދަފްތަރުކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރ ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރު، އެއްވެސް ފ އަކާ  )ށ(    

އިންތިޒާމް  ބެލޭނެ  ޒަރ ޢާއިން  އިންޓަރނެޓްގެ  ޢާންމުންނަށް  ނުލައި 
 ރަޖިސްޓްރާރ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 
 އުނިކުރުމަށް. އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް 



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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)ކުދި އަދި   2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،ވަނަ މާއްދާއިން  3ިބލުގެ   ސަބަބު 
ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   5މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ދަ  ގައިއިޞްލާޙު ވަނަ   44ޤާނޫނުގެ    ،ފްތަރަކ ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ވަނަ  5ޤާނޫނުގެ އެކު، އަދި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރުކަމަށްވުމާ

ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދު   44  ށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި،  މާއްދާއަ
ހުރިކަން   ވަނަ   5،  ފައިވާތ  ފާހަގަކުރެވިކޮމިޓ އަށް  ފުށުއެރުމެއް 

ޤާނޫނުގެ ގުޅިގެން،  މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމާ  
ފެންނާތ    44 އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  މާއްދާ  މާއްދާ ވަނަ  އެ   ،

 އުނިކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. 

 :2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ވަނަ މާއްދާގެ   56ގެ  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު(    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަނަ މާއްދާއިން    19ިބލުގެ  

 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ފަހަތަށް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް  ގެ  ))ފ( އަދި )ދ((    ދެ އަކުރުފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  )މ( ގެ  

އިތުރުކުރުމަށް  
 ހުށަހަޅާ މާއްދާ 

"އިސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނ ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި،   )ތ(  56
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،   13މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރު، އަދި މި ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ    13)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓަރަކު މި ޤާނޫނުގެ  
މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅާ، އެ އިދާރާތަކުގެ އެސިސްޓަންޓް   ވަނަ  14މާއްދާ ނުވަތަ  

 ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުން ފެށިގެން މަތ  ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
އަދި )ދ(    13ޤާނޫނުގެ   ސަަބބު  މާއްދާގެ )ފ(  މާއްދާގެ )ށ(    14އާއި،  ވަނަ  ގައި ވަނަ 

އޮފިޝަލް "އިސް  ކަނޑައެަބޔާންކޮށްފައިވާ،  އިސް ،  ތަކާއިއުސޫލު  ޅުމާގުޅޭ" 
ކަނޑައަޅާނެއްއޮފިޝަލެ މުހިންމުކަމަށް   ޤާނޫނުގައިފެންވަރު    ކަމަށް  ަބޔާންކުރުން 
 ނިންމިއެވެ. ށް، މި އަކުރު އިތުރުކުރުމަށްމާނަކޮ" "އިސް އޮފިޝަލް ،ފެންނާތ  

 :3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ގޮތުގައި ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް   ވަނަ މާއްދާގެ  21ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް، ޤާނޫނުގެ    ،ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް   17ިބލުގެ  

  އިތުރުކުރުން.

ބިލުގައި  
މާއްދާ އޮތް  

 ގޮތް 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .17

 



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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ގަވާއިދު 
 ހެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނ  މިނިސްޓްރ ންނެވެ.   . 55
އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ގެޒެޓުގައި    3 ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ހަދައި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް  )ތިނެއް( 
  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓ ން   އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 ބިލުން މި މާއްދާ އުނިކުރުން 

އިތުރުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ  

 މާއްދާ 

ގެނެވޭ   . 21 ޤާނޫނަށް  ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން  އެކުލަވާލަންޖެހޭ މި  ގުޅިގެން  އިޞްލާޙުތަކާ 

ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި  ފެށިގެން   ގަވާއިދުތައް،  ތާރ ޚުން  )ތިނެއް(   3ފަށާ 

 .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ    55ގެ  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު(    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު   ސަބަބު 

ގަވާއިދުތައް   ،މާއްދާއަކ  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މުއްދަތު  ހެދުމަ  އެ  ށް 

އިޞްލާޙު  އެކު،އްދާއަށްވުމާމާކަނޑައަޅާފައިވާ   މާއްދާ  ކޮމިޓ އަށް ކުރަން އެ  ޖެހޭކަމަށް 

އެ   އަދި،ނުފެންނާތ ،  ނިންމިއެވެ.  އުނިކުރުމަށް  ިބލުން  މި  ބިލުން  މާއްދާ  އެ   މި 

ގުޅިގެން    ގެންނަ  ޤާނޫނަށް މުއްދަތެއް ހަގަވާއިދުތައް    ހަދަންޖެހޭއިޞްލާޙުތަކާ  ދާނެ 

 ނިންމިއެވެ.  ރުމަށްމާއްދާއެއް އިތުރުކު  އްދާގެ ގޮތުގައިވަނަ މާ  21ިބލުގެ    ކަނޑައަޅައި،

 ނިންމުން  .6

ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  ގެނައުމުގެ    )ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު   2013/6ނަންަބރު  ޤާނޫނު  

  40  ވަނަ އަހަރުގެ  2021  ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ  2021ޖޫން    30ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  

ދިރާސާކޮ ިބލު  ަބއްދަލުވުމުގައި  މެންަބރުންގެ   ކޮމިޓ ންށް،  ވަނަ  ހާޒިރުވި  ކޮމިޓ އަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނައި  ބިލަށް 

 އެ ިބލު ފާސްކުރިއެވެ. އަޣުލަިބއްޔަތުން

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ( ގެ ދަށުން،  ށ ވަނަ މާއްދާގެ )  114ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

)ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ...    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "  އިްބރާހ މް ނާޒިލް



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން  ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް،    "ވަނަ އިޞްލާޙު

 ހަޅަމެވެ. އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަ

)ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ...    2013/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު" " މި ރިޕޯޓުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު

ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ ގެ    އަދި، މި  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ  ޭބއްވި  ތަފްޞ ލު މި  ަބއްދަލުވުންތަކަށް 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ " 

_________________________ 

 2021ޖޫން  30

 

 

 

                                           މުޙައްމަދު ރަޝ ދު ޙުސައިންއަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގައެެވ.  2021ޖުލައި  04މި ރިޕޯޓުަގއި ސޮއިކޮށްފައިަވނ  *
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)ކުދި އަދި    6/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ    އިޤްތިޞާދ  :  1ޖަދުވަލު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރ ގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ  

 

  
  



 

1 

 

c 

 
 

ޤާނޫނު( އަށް    ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ) 2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ...

 

 ެގނައުން. ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުތައް  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ  ) 6/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ވިޔަފާރީެގ 
 ިގންތިތައް 

އަންނަނިވި   )ހ( .3 ބެހިެގންވަނީ  ވިޔަފާރި  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުެގ  )ތިނެއް(   3މި 
 ިގންތިއަށެވެ. 

 

 ؛އެންމެ ކުދި ފަންތީެގ ވިޔަފާރި  (1)   
 

 އަދި ؛ ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ކުދި  (2)   
 

 މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި.  (3)   
 

ިގންތިތަކުެގ ތެރެިއން ވަކި ިގންތިައކަށް    ށްފައިވާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ށ(  
ވިޔަފާރިެއއް ކަނޑައެޅުުމަގއި ބަލާނީ، އެ ިވޔަފާރިެއއްަގއި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންެގ  
ޢަދަދަށާއި، އަހަރަކަށް ލިބޭ ާއމްދަނީެގ ޖުމްލަ ޢަދަދަށާއި، ައހަރަކަށް ލިބޭ ސާފު 

 ފައިދާެގ ޢަދަދަށެވެ. 
 

Deleted :ާުުރ



 

2 

 

ިގންތިތަކުެގ ތެރެއިން ވަކި ިގންތިއެްއަގިއ    ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ނ(  
ބަޔާންކުރާ   ތާަވލުަގއި  އަންނަނިިވ  ބަލާނީ،  ހިމެނުމުަގއި  ވިޔަފާރިެއއް 

  މިންަގނޑުތަކުން އެ ވިޔަފާރިެއއް ނިސްބަތްވާ ވަކި ިގންތިއަކަށެވެ. 

ނިސްބަތްވާ 
 ިގންތި

މުވަްއޒަފުންެގ  
 ޢަދަދު 

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ 
 (ޕްރޮފިޓް

)ފަސް   500,000 5 - 0 އެންމެ ކުދި
އާ ރުފިޔާ  ލައްކަ(

 ހަމައަށް
 

75,000 
  )ހަތްދިހަފަސް ހާސް(

 އާ ހަމައަށް ރުފިޔާ

)ފަސް   500,000 30 - 6 ކުދި 
ލައްކަ(  

އަށްވުރެ މަތި،  ރުފިޔާ
)ފަސް   5,000,000

އާ  މިލިއަން( ރުފިޔާ
 ހަމައަށް

75,000 
)ހަތްދިހަފަސް ހާސް(  

އަށްވުރެ މަތި،  ރުފިޔާ
750,000 

)ހަތްލައްކަ ފަންސާސް 
އާ  ( ރުފިޔާހާސް

 ހަމައަށް
 

 މެދު
 

)ފަސް   5,000,000 100 - 31
ން( މިލިއަ

އަށްވުރެ މަތި،  ރުފިޔާ
20,000,000 

)ވިހި މިލިއަން( 
 އާ ހަމައަށް ރުފިޔާ

750,000 
)ހަތްލައްކަ ފަންސާސް 

އަށްވުރެ  ރުފިޔާހާސް( 
 3,000,000މަތި، 

)ތިން މިލިއަން( 
 އާ ހަމައަށް ރުފިޔާ

 

ވަކި   )ރ(   ިގންތިކުރާއިރު،  ވިޔަފާރި  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއާވ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 
ވިޔަފާރިެއްއަގއި ހިމެނޭ މުަވްއޒަފުންެގ ޢަދަދާއި، އެ ވިޔަފާރިައކަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ  

  ށްފަިއވާ ޢަދަދު، އެއިން ަވކި އެއް ިގންތިެއއްަގއި ބަޔާންކޮޢަދަދާއި ސާފު ފައިދާެގ  
މިންަގނޑަށް ނުފެތޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ިގންތިކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ )ތިނެއް(    3

Deleted :ާުުރ

Deleted : ްއިން ފެށިެގނ

Deleted :   ްއިން ފެށިެގނ

Deleted : ްއިން ފެށިެގނ

Deleted :ާުުރ
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ަގއި ބަޔާންކުރާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން، ކޮންމެ މިންަގނޑަކަށް ވަކި    1ޖަދުވަލު  
 ޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. ނިސްބަތަކުން އިސްކަންދޭ ުއސޫލުން ނުކުންނަ ނަތީ

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ިގންތިކުރުމުެގ   )ބ(  
ޖުމްލަ  ނުވަތަ  ޢަދަދު  މުަވއްޒަފުންެގ  ވިޔަފާރިއެްއެގ  އެްއވެސް  ބޭނުމަށްޓަކައި، 

ަގއި ހިމެނޭ  އާމްދަނީެގ ޢަދަދު ނުވަތަ ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދު، މި މާއްދާެގ )ނ(  
އެންމެ މަތީ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، އެ ވިޔަފާރިައކީ،    ށްފައިވާަގއި ބަޔާންކޮލުތާވަ

 އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިއެްއެގ ޮގތުަގއި ނުބެލޭނެއެވެ. 
 

ވިޔަފާރި  )ޅ(   ހިމެނޭ  ިގންތިތަކުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތަްއ  އެކަށައަޅާ  ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ޢަމަލީޮގތުން ހިންާގނެ ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ޙަރަކާތްތަްއ ތަންފީޛުކުރުމާއި،  
ފަރާތަކީ  އިސް  އަދާކުރާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  ކަމާުގޅޭ 

 މިނިސްޓްރީއެވެ. 
 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

އެއް ިގންތިން 
އަނެއް ިގންތިއަށް  

 ބަދަލުކުރުން

ިގންތިތަކުެގ ތެރެއިން،    ށްފަިއވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ  3މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( .4
ިގންތިއަ  އަނެއް  ވިޔަފާރިެއއް  ހިމެނޭ  ިގންތިެއއްަގއި  ބަދަލުކުރެވޭނީ  އެއް  ކަށް 

  ތެރެިއން ޙާލަތެއްަގެއވެ. ޙާލަތްތަކުެގއަންނަނިވި 
 

ޖެނެރަލް   (1)    ކޮމިޝަނަރ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ޓެކްސޭޝަން ވިޔަފާރިތަކުެގ  ، އޮފް  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓްރާރަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު، އެ އަހަރުެގ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  
 ނުވަތަ ؛ މަސް ނިމުމުެގ ކުރިން އޮަގސްޓު

 

ވިޔަފާރިެއްއަގިއ ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންެގ ޢަދަދު ނުވަތަ ވޭތުެވދިޔަ އަހަރު   (2)   
ލިބުނު އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު ނުވަތަ ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދަށް އަންނަ 

Deleted :ާުުރ

Deleted :ާުުރ

Deleted : .ެޙާލަތްތަކުަގެއވ

Deleted :ްު

Deleted :ިއަދ
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ކަނޑައަޅާ   ަގާވއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ުގޅިެގން،  ބަދަލަކާ 
 ފައިވުން. ށަހަޅާޮގތެްއެގމަތިން، އެ ވިޔަފާރިއަކުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހު

 

ކުދި    އެންމެ ކުދި،( ަވނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  
އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކުެގ ޓެކްސް ބަޔާނާއެކީ މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އަންނަނިވި  

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް    ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖުލައި މަސް ނިމުމުެގ ކުރިންމަޢުލޫމާތު،  
 އޮފް ޓެކްސޭޝަން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. 

 

 ؛މުަވއްޒަފުންެގ ޢަދަދުވިޔަފާރިތަކުެގ  (1)   
 

 އަދި؛ ވިޔަފާރިތަކުެގ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގ ޖުމްލަ އާމްދަނީެގ ޢަދަދު (2)   
 

 ވިޔަފާރިތަކުެގ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގ ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދު.  (3)   
 

  1ޤާނޫނު( އަށް    ިވޔަފާރީެގ  ެގއަދި މެދުފަންތީ  ކުދި)  3201/6ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ )ނ(  

 90  ތާރީޚުން ފެށިެގން  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ
  ށްފަިއވާ ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮ  3)ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުެގ  

 އަލުން ިގންތިކޮށް  ޮގތުެގމަތިން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް
 ތަރުކުރަންވާނެެއވެ. ދަފް
 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

ކުދި  އެންމެ ކުދި، 
އަދި މެދު ފަންތީެގ 
 ވިޔަފާރީެގ ދަފްތަރު

ިމ  އެންމެ ކުދި،  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން   )ހ( .5 ިވޔަފާރިތައް،  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ 
ިގންތިތަކަށް ކަނޑައަޅަިއ،    ށްފަިއވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮ  3ޤާނޫނުެގ  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާިއދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދަފްތަރުކޮށް، 
 އްޓަންވާނެެއވެ. ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔެ ބަލަހަ

 

ބަޔާންކޮ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި    ށްފައިވާމި  މަޢުލޫމާތު،  ހިމެނޭ  ދަފްތަރުަގއި 
ޢާންމުންނަށް   ޮގތެްއެގަމތިން،  ބަޔާންކުރާ  ގަވާިއދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

Deleted : ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖުލައި މަސް ނިމުމުެގ
… ކުރިން، 

Deleted : ިމ

Deleted :ާތ

Deleted :ާުުރ

Deleted :ުު

Deleted :ާުުރ

Deleted :ާުުރ
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ކުރަންވާނެެއވެ. ައދި އެ ދަފްތަރުަގިއ މުފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރަޖިސްޓްރާރ ޤާއި
ދަށު ޤާނޫނުެގ  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި،  ޢާންމުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ހަދާ  ހިމެނޭ  ން 

ށް ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން ފީއެއް ނެުގމުެގ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަ
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ  .4

 

މެދު ފަންތީެގ 
 ވިޔަފާރި 

 31އެވަނީ، ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދު  މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި .6
)ސަތޭކަ( އާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކަށް ވުމާއެކު، އަހަރެްއެގ މައްޗަށް    100)އެއްތިރީސް( ާއއި  

)ވިހި މިލިއަން( ރުފިޔާާއ    20,000,000)ފަސް މިލިއަން އެކެއް( ރުފިޔާއާއި    5,000,001
 ފާރިތަކަށެވެ. ދެމެދުެގ ޢަދަދަކަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަ

 
 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  7 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ިގންތިތަކުެގ  
މާނައަށް ބަދަލު 

 ެގނައުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ފަިއސާެގ ޢަދަދުތަކަށް    6ވަނަ މާއްދާ އާއި    5މި ޤާނޫނުެގ   .7
މެދު   އަދި  ކުދި  ބަލާނެ  ބަދަލުެގނައުމާއި  ިގންތިކުރުުމަގއި  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ 

ިގންތިއެްއެގ   ަވކި  ދާއިރާެއއް  ވަކި  ވިޔަފާރިތަކުެގ  އެ  ބަދަލުެގނައުމާއި  މިންަގނޑުތަކަށް 
ބޭނުމަށްޓަކައި ބަދަލުެގނައުން ހިމެނޭޮގތުން، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ިމ  

އެްއވެ މާނަިއަގއި  ދެވިފައިާވ  ަގާވއިދު ޤާނޫނުަގއި  ބަދަލުެގނައުމަށްޓަކައި  ބަޔަކަށް  ސް 
 ހެދިދާނެއެވެ. 

 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ވަނަ މާއްދާެގ    3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ުއފައްދާ ކައުންސިލަކީ، މި ޤާނޫނުެގ   )ށ( .11 
ަގއި   ތަރައްޤީކުރުމަށް )ހ(  ިވޔަފާރި  ހިމެނޭ  ިގންތިތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ހިންާގނެ  ޢަމަލީޮގތުން  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  އެކަށައަޅާ  ސަރުކާރުން 
 ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުުމަގއި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ މައިަގނޑު ފަރާތެވެ. 

Deleted : ައ

Deleted : 
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 މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

 ެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ކައުންސިލު  )ބ( .11 
 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

ކައުންސިލުެގ 
 މެންބަރުން 

 

އެކުލެވިެގންވަނީ، އަންނަނިިވ    ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ކައުންސިލުއެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު   .13
 )ސާދަ( މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ.  14
 

ތަންފީޛުކުރުމު )ހ(   ސިޔާސަތުތައް  ޙަވާލުކޮށްއިޤްތިޞާދީ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ފައިާވ  ެގ 
 ؛މިނިސްޓަރު

 

ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުމަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަުމެގ   )ށ(  
 ؛ފަިއވާ މިނިސްޓަރުޙަވާލުކޮށް

 

ފައިާވ  ެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމު )ނ(  
 ؛މިނިސްޓަރު

 

ފަިއާވ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްތަންފީޛުކުރުމުމާލީ ކަންކަމުެގ ސިޔާސަތުތަްއ   )ރ(  
 ؛މިނިސްޓަރު

 

 ؛ލުކުރާ މަންދޫބެއްސީތަމް  އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން )ބ(  
 

 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސަިއޓީެގ މަންދޫބެއް އެ ، މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާއިން )ޅ(  
 

 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސައިޓީެގ މަންދޫބެއް އެ، ދަނޑުވެރިކަުމެގ ދާއިރާއިން  )ކ(   
 

Deleted :ްު

Deleted :ްު

Deleted : ާުަށް ކަނޑައަޅ

Deleted : ާުަށް ކަނޑައަޅ

Deleted :ްކަނޑައަޅާ  ުަށ

Deleted : ާުަށް ކަނޑައަޅ

Deleted :ް؛އެދާއިރާެގ މަންދޫބެއް، ެގ ތެރެއިނ¶
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 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސަިއޓީެގ މަންދޫބެއް އެ ، ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާއިން )އ(   
 

ދާއިރާއިން )ވ(    ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އަދި  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ދާއިރާެގ    އެ، އިންފޮމޭޝަން، 
 ؛މަންދޫބެއް ސިވިލް ސޮސައިޓީެގ 

 

 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސައިޓީެގ މަންދޫބެއް އެ، ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިރާއިން )މ(  
 

 ؛ިއސް އޮފިޝަލެއްެގ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ )ފ(  
 

 ؛އޮފިޝަލެއްއިސް  ެގ  )މީރާ(  ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް އިންލަ )ދ(  
 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން   23މި ޤާނޫނުެގ   )ތ(  
 ؛ ެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސީ.އީ.އޯ )ބީ.ސީ.ސީ(  ލިމިޓެޑް

 

އެހީތެރިކަން  )ލ(   މާލީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި 
ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ެއސް.އެމް.އީ  އުފައްދާފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

)އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ލިމިޓެޑް  ނުވަތަ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ެގ   )
   އޯ..އީ.ސީ
 

 

މާއްދާެގ )ށ(  ވަނަ މާއްދާއަކީ، ެއ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސައި، ެއ   14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .9
 ެގ ޮގތުަގއި އަންނަނިވި ފަދަިއން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 

 

  ށްފަިއވާ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮ  13މި ޤާނޫނުެގ   )ށ( .14 
ކައުންސިލު  މެންބަރަކު،  ޖަލްސާައކަށް  މެންބަރުންކުރެ  ނެތް ހާޒިެގ  ރުެވވެން 

ރުުވމަށް، އެ ުވޒާރާެއްއެގ  ހާޒި، އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަލުަގއި ޖަލްސާއަށް  ޙާލަތެއްަގއި
 އިޚްތިޔާރު އެ މެންބަރަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އިސް އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަންކުރުމުެގ

 
 

 

Deleted : ާދާއިރ

Deleted :ެު

Deleted :ިއަދ

Deleted :.

Deleted :ާުުރ

Deleted :ްު

Deleted :ިޙާޟ

Deleted :ިޙާޟ
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 

ެގ ކައުންސިލު 
 ޖަލްސާ

މީކައުންސިލު  .15 ޖަލްސާ،  މަދުެވެގން  ެގ  ކުއާޓަރެއއްަގއި  ކޮންމެ  އަހަރުެގ  )ދޭއް(   2ލާދީ 
 ފަހަރު ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

 
 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ހަތަރުވަނަ ބާބު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. .11

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު
 ކުންފުންޏާއި މަރުކަޒުތައް ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ޚިދުމަތްދޭ 
 

ކުދި   އެންމެ ކުދި،

އަދި މެދު ފަންތީެގ 
ވިޔަފާރި  

ތަރައްޤީކުރުމުެގ  
 ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި 

ލުކުރުމަށްޓަކަިއ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ހާސިމަޤްޞަދުތައް    މި ޤާނޫނުެގ )ހ( .23

ފަހި   ވިޔަފާރިތަކަށް  ދަށުން  ފަންތީެގ  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާއިމުކުރުމަށް  މާޙައުލެއް 
ހިންާގ   ސަރުކާރުން  ުގޅޭޮގތުން  ިވޔަފާރިތަކާ  އެ  ސިޔާސަތުތަކާއި  އެކަށަައޅާ 

ވިލަރެސްކޮށް  ޙަރަކާތްތަްއ  ހިންުގމަށްޓަކަިއ،   ، ރާަވއި  ،ޕްރޮްގރާމްތަކާއި 
ާވ މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިނާގ، ސަރުކާރުެގ ސައްތަިއންސައްތަ ޙިއްޞާ 

 ކުންފުންޏެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 
 

ބަޔާންކޮ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ    ށްފައިވާމި  ކުންފުންޏަކީ، 
( އިން އުފައްދާފައިވާ ބިޒްނަސް  2017މާޗް    20)   3/2017ޤަރާރު ނަންބަރު  

 ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )ބީ.ސީ.ސީ( ެއވެ. 
 

 ބީ.ސީ.ސީެގ މަިއަގނޑު މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.  )ނ(  
 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  (1)    ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ 
 ؛ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 

ތެރެއިން   (2)    ިވޔަފާރިތަކުެގ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ 
ޚިދުމަތް  ދާއިރާތަކަށް  ކަނޑަައޅާ  މިނިސްޓަރު  އިސްކަންދިނުމަށް 

 ؛ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން އިފޯރުކޮށްދިނުމުަގ

Deleted :ްު

Deleted :ްު

Deleted : ާުައި ބަޔާންކުރ

Deleted :ިޙާޞ

Deleted :ާުުރ

Deleted :¶

Deleted : ާމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރ

Deleted :ެު
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އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކާ ުގޅުންހުރި، ވިޔަފާރި   (3)   
ޕްރޮްގރާމްތަްއ   ބޭނުންވާނެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ޮގތްތައް  އާ  ހިންުގމުެގ 

 ؛ހިންުގމާއި ޚިދުމަތްދިނުން
 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެންމެ ކުދި،   (4)   
ިވޔަފާރިތަކަށް  ެއ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ،  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފޯރުކޮށްދޭ 

 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 

ޚިދުމަތް   (5)    ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ 
އިސްކަން ، ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ހޯދުމަށް  ފައިދާ  މާލީ  ކުންފުންޏަށް 

 ދިނުމަށްވުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ރޫޙުަގއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން. 
 

މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުާމުގޅޭ  ޙަވާލުކުރެވޭ   ބީ.ސީ.ސީއާމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން   )ރ(  
ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެނިހެން ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތައް ހިންުގމަށް   24ާއއި މި ޤާނޫނުެގ  ބީ.ސީ.ސީ )ބ(  
އެކުލަވާލުމުެގ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ވަކި ބަޖެޓެއް    ެގ ލަފާެގ މަތިންކައުންސިލު 

  ހިމެނިދާނެެއވެ.ލިބިެގންެވއެވެ. ިމޮގތުން ެއކުލަވާލާ ބަޖެޓު، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި  
 

ވިޔަފާރި  
ތަރައްޤީކުރުމުެގ  

 ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު

  1ޤާނޫނު( އަށް    ިވޔަފާރީެގ  ެގއަދި މެދުފަންތީ  ކުދި)  3201/6ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ )ހ( .24
ެގނައުުމެގ އިޞްލާޙު  ޢަމަލުކުރަ ވަނަ  ފެށިެގން  ޤާނޫނަށް  ތާރީޚުން  ފަށާ   3ން 

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި  )ތިނެއް(  
މަރުކަޒުތަ ދެމުންދާ  ޚިދުމަތް  އަލުން . ބީ  އްތަރައްޤީކުރުމުެގ  ސީ.ސީއިން 

އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ    ، ކުދިކުދި އެންމެ    ޤާއިމުކުރުމާއެކު،
ދި މަރުކަޒުތަނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާނެ  އެކި  އިތުރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ްއ، 

  އިން ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.ސީ.ސީ ސަރަޙައްދުތަކުަގިއ، ބީ.
 

Deleted : ާއަށް ބީ.ސީ.ސީމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރ ،

Deleted : ާމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރ

Deleted : 

Deleted :  ،ވަކި ބަޖެޓެްއ

Deleted :ްު

Deleted :،

Deleted :ާކ

Deleted :ިު

Deleted : ިއަދ

Deleted :ެކ

Deleted :.
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ބަޔާންކޮ )ށ(   ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގތާއި،    ށްފަިއވާމި  ޤާއިމުކުރާނެ  މަރުކަޒުތައް 
ދިނުމަށް  މަރުކަޒުތަކުން  އެ  ުއސޫލާިއ،  ކަނޑައެޅުމުެގ  ތަންތަން  ޤާއިމުކުރާނެ 
ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތަކާިއ، އެ މަރުކަޒުތައް ހިންުގމާުގޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް،  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
 

ޖެޓާއި އަހަރީ ބަ
 މަސައްކަތުެގ ޕްލޭން

ޤާނޫނުެގ   .25 ބަޔާންކޮ  23މި  މާއްދާަގއި  ބަޖެޓާއި،    ށްފަިއވާވަނަ  އަހަރީ  ކުންފުނީެގ 
ޮގތުެގ   ތަންފީޛުކުރާނެ  ޕްލޭންމަސައްކަތްތައް  އެކުލަވާލައި،    އެކްޝަން  ކުންފުނިން 
ކައުންސިލު ހުށަހަޅައި،  ރުހުން މިނިސްޓްރީއަށް  މިނިސްޓްރީެގ  މަތިން،  ލަފާެގ  ެގ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 

ވަނަ   1ޤާނޫނު( އަށް    ވިޔަފާރީެގ  ެގއަދި މެދުފަންތީ  ކުދި)  3201/6ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ .26 އަހަރީ ރިޕޯޓު
ޑިސެމްބަރު  އެ އަހަރުެގ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން   އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ

ެގ ނިޔަލަށް ހިނާގ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ، އަދި ޖެހިެގން އަންނަ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ    31މަހުެގ  
ެގ ނިޔަލަށް ހިނާގ މުއްދަތުެގ   31އިން ފެށިެގން ޑިސެމްބަރު މަހުެގ    1ޖަނަވަރީ މަހުެގ  

ބީ.ސީ.ސީ ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޙަރަކާތްތަކާިއ، ތެރޭަގިއ،  މަިއަގނޑު  ހިންާގފަިއވާ  އިން 
  ށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 25މި ޤާނޫނުެގ ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ނިންމުންތަކާއި، 

އިން  ބީ.ސީ.ސީމަސައްކަތްތަްއ ބަޔާންކޮށް،  ެގ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރެވުނު  މަސައްކަތު 
ރިޕޯޓެއް   އަދިއަހަރީ  ނިޔަލަށް،   ، އެކުލަވާލަންާވނެއެވެ.  މަހުެގ  މާޗް  އަންނަ  ވިދިެގން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  އެ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީއަށާއި ކައުންސިލަށް 
 

ވަނަ   24  މި ޤާނޫނުެގ  އާއިބީ.ސީ.ސީ  ށްފަިއވާމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮވަނަ    23މި ޤާނޫނުެގ   .27 ފީ ނެުގން
ބަޔާންކޮ މި   ށްފަިއވާމާއްދާަގއި  މަރުކަޒުތަކުން،  ޚިދުމަތްދޭ  ތަރައްޤީކުރުުމެގ  ވިޔަފާރި 

ގަވާއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިދުމަތްތަކަށް،  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 
   ޮގތުެގމަތިން ފީެއއް ނެިގދާނެެއވެ.

 
 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް   29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 

Deleted :ާުުރ

Deleted :ާުުރ

Deleted :ްު

Deleted :ްު

Deleted :.

Deleted : ިއަދ

Deleted :ާުުރ

Deleted :ުުްތަކ

Deleted :  ،ްއަހަރީ ރިޕޯޓެއ

Deleted :.

Deleted :  ،ްއެ ރިޕޯޓ

Deleted :ާުުރ

Deleted : .

Deleted :ާުުރ
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ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސްކީމްެގ މަޤްޞަދުތަކަކީ، ދަރަންޏަށް   28މި ޤާނޫނުެގ   .29 ސްކީމްެގ މަޤްޞަދު 
ފައިސާ ހޯދުމުަގއި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަްއ  

 ންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމެވެ. އަ، ނައްތާލުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމުެގ ޮގތުން
 

 ؛ވިޔަފާރިތަކަށް ދަރަންޏަށް ފަިއސާ ދޫކުރުން )ހ(  

 

ެގންުގޅުމަށް  )ށ(   އުސޫލުތަކެއް  ފަސޭހަ  ލުއި  ދޫކުރުމުަގއި  ލޯނު  ވިޔަފާރިތަކަށް 
 ؛ބޭންކުތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުން

 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމުެގ ޤާބިލުކަން އެ ވިޔަފާރިތަކުެގ ކިބައިަގއި އިތުރުކުރުުމެގ   )ނ(  
 ؛ ޮގތުން ކްރެޑިޓް ެގރެންޓީ ސްކީމެއް ތަޢާރުފުކުރުން

 

ކުރިއަރުވަ )ރ(   ކައުންސިލު   އިވިޔަފާރިތައް  މަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް،  ލަފާެގ  ެގ 
 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

 
 

 ކުރުން.  ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކވަނަ މާއްދާެގ ) 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،  ސަރުކާރުން ހިންާގ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮްގރާމެއް   ( އ) .32 
އެފަދަ ކޯހަކަށް ހިނާގ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ދެވޭ ފައިސާެގ ެއހީ ނުވަތަ އަނބުރާ 

 ؛ދައްކާޮގތަށް ދެވޭ ލޯނަކަށް
 

ކުދި އަދި  އެންމެ ކުދި،  ެގ ލަފާެގ މަތިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ،  ކައުންސިލު  ( ވ)  
ވަނަ   23ކުރިއެރުވުުމެގ މަޝްރޫޢެއް، މި ޤާނޫނުެގ  މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް  

ބަޔާންކޮ މެދުވެރިކޮށް  ށްފަިއވާ މާއްދާަގިއ  ހިންުގމަށްޓަކަިއ،    ބީ.ސީ.ސީ 
 . އަށްބީ.ސީ.ސީ

 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14
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Deleted :،
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އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން، ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާެގ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަކީ    މި ޤާނޫނާ .36 ފައިސާެގ ޢަދަދު 
 )ތިން މިލިއަން( ރުފިޔާއެވެ.  3,000,000

 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

 30މި ޤާނޫނުެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާެގ އިތުރުން،   )ށ( .40 
ވަނަ   23ފަންޑު ހިންުގމަށާއި، މި ޤާނޫނުެގ    ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ބީ.ސީ.ސީ ހިންުގމަށް ކެޕިޓަލް ނުވަތަ ލޯނުެގ ޮގތުަގއި   ށްފަިއވާމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ
ސްކީްމ   ށްފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ  28މި ޤާނޫނެުގ    ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓާއި

މަޤްޞަދުތައް    ،ހިންުގމަށާއި ސްކީްމެގ  ޤާނޫނު ހާސިއެ  މި  ލުކުރުމަށާއި، 
ކުރުމަށް   ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަންކަން  އެހެނިހެން  ބަޖެޓު،    ކުރަންޖެހޭ  ބޭނުންވާ 

މަތިން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަިއ، ދައުލަތުެގ   ލަފާެގ  ބަޖެޓުަގިއ  ކައުންސިލުެގ 
ތަންފީޛުކުރުމުހިމެނުމަށް   ސިޔާސަތުތަްއ  ކަންކަމުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މާލީ  ެގ 

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރަފަިއވާ ޙަވާލުކޮށް
 

 

 އުނިކުރުން.ވަނަ މާްއދާ  44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ  .16

 

ދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކުެގ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުެގ  އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެ (ހ) .44 ދަފްތަރު
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަފްތަރުކޮށް، ދަށުން  ލިޔެ  ޮގތުެގމަތިން 

 ރަޖިސްޓްރާރ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
 

ެއއް  )ށ(   ދަފްތަރު،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ނުލައި  މި  ފީއަކާ  ެވސް 
ރަޖިސްޓްރާރ  އިންތިޒާމް  ބެލޭނެ  ޒަރީޢާއިން  އިންޓަރނެޓްެގ  ޢާންމުންނަށް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 
 

 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ އަށްވަނަ ބާބު އުނިކުރުން.  .17

 

 ބާބު  އަށްވަނަ

Deleted : މާއްދާތަކާ ުުެގ

Deleted :ާުުރ

Deleted :،

Deleted :ާުުރ

Deleted :ިޙާޞ

Deleted : ިޓަކައ

Deleted : ިޓަކައ

Deleted : ީއަހަރ

Deleted : ްސއޮފް ފިނޭނ
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 ފަރާތްތަކާުގޅޭ  ވަޒީފާއަދާކުރާ
 
ޤާނޫނަށް   މި

 އިސްކަންދިނުން 
 ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި  53މާއްދާިއން ފެށިެގން   ވަނަ 51މި ޤާނޫނުެގ   .47

ވިޔަފާރިތަކުަގއި ަވޒީފާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކަކީ، އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީެގ
ަވޒީފާ ދިނުމާއި،  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް  ޤާނޫނަށް  އަދާކުރާ  މި  ުގޅޭޮގތުން،  އަދާކުރުމާ 

 . ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެކެވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ
މައްޗަށް  ޤާނޫނުެގ 

 މި ޤާނޫނު ހިނުގން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( .48 މި  ވަނަ 47މި  އުސޫލުތައް  ޚާްއޞަ  އިޝާރާތްކުރާ  މާއްދާަގއި 
ބަޔާންކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޤާނޫނުަގއި  ުގޅޭޮގތުން   2008/2ެއކަންކަމާ 

ެއހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ނަމަވެސް، އެންމެ   ަގއި( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)
ފަންތީެގ ކުދި  އަދި  ވަޒީފާ   ކުދި  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ވިޔަފާރިތަކުަގއި 

އަދާކުރުމުަގިއ ހިނާގނީ، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ   ދިނުމާއި، ވަޒީފާ

 . އުސޫލުތަކެވެ
 

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   މި  ވަނަ 47މި  އުސޫލުތައް  ޚާްއޞަ  އިޝާރާތްކުރާ  މާއްދާަގއި 
ެއކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން އެްއވެސް ޤާނޫނެއްަގިއ ނުވަތަ   ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރުމުން،

ނުވަތަ ޮގތަކަށް   ަގާވއިދެްއަގއި  އެހެން  އުސޫލެއްަގިއ  ނުވަތަ  އަމުރެއްަގއި 
އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ަވޒީފާ   ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،

ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން އެ ޤާނޫނެއް  ފަރާތްތަކަށްއަދާކުރާ  
ިމ   ނުވަތަ ހިނާގނީ،  މަްއޗަށް  އުސޫލެްއެގ  ނުވަތަ  އަމުރެއް  ނުވަތަ  ަގވާއިދެއް 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެވެ ޤާނޫނުަގއި
 

ޤާނޫނުެގ   .49 އިޞްލާޙުވުން  ޤާނޫނުަގއި  މާްއދާަގއި   ވަނަ 47މި  މި  އުސޫލުތައް  ޚާއްޞަ  އިޝާރާތްކުރާ 
ަގާވއިދެްއ   ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެއްެވސް  ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ  ޚާއްޞަ  އެ  ބަޔާންކުރުމުން، 

ފަދައިން   އަމުރެްއ ނުވަތަ އުސޫލެއްވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެ  ނުވަތަ
އުސޫލެްއެގ ތަޢާރުޟުާވ    އަމުރެއް ނުވަތަތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގާވއިދެއް ނުވަތަ

ިވޔަފާރިތަކުަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މިންވަރު، އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީެގ
 . އަދާކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ިއޞްލާޙުީވެއވެ ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ
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 ޚާއްޞަ
އުސޫލުތަކުެގ މަންފާ 

 ލިބޭނެ ފަރާތްތައް

 ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި  53މާއްދާިއން ފެށިެގން   ވަނަ 51މި ޤާނޫނުެގ   .50
ވަނަ ާމއްދާަގިއ   8ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކުެގ މަންފާ ލިބިދެވޭނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ  

 ވިޔަފާރިތަކަށްޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ، އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 . އެކަންޏެވެ

 

މައްޗަށް   ދުވާލެްއެގ
ޢާންމުކޮށް އެންމެ 

ިގނަެވެގން  
މަސައްކަތްކުރެވޭ  

 ަގޑި 

ަގއި އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، އެންމެ  ( ހ)ވަނަ މާއްދާެގ   32ޤާނޫނުެގ   ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ( .51
ކުދި އަދި  ަވޒީފާއަދާކުރާ   ކުދި  ވިޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރާތްތަކުން، ފަންތީގެ 

ކޮންމެ އިތުރު   ވަޒީފާއަދާކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ( ދޭއް ) 2ދުވަހަކު  ަގޑިއިރު 
ފަރާތާއި ވަޒީފާެގ   ވަޒީފާދޭ  ސޮއިކުރެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ަވޒީފާައދާކުރާ 
ނަމަވެސް، ެއޮގތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ އެއްބަސްވުމުަގއި

 . ަގޑިއިރަށް އިތުރުަގޑީެގ ފައިސާ ދޭންވާނެެއވެ( ދޭއް) 2އިތުރުކުރެވޭ  ދުވަހަކަށް
 

ަގޑިއިރުެގ  ( ދޭއް) 2އެހެން އޮތުަމކުން، އެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ  ( ހ)މި މާއްދާެގ   )ށ(  
ވަނަ   37އިތުރު ަގޑީެގ ފަިއސާ ލިބޭ ޮގތަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ   އިތުރުން،

 . ޮގތުެގމަތިން އިތުރު ަގޑީަގއި މަސައްކަތްކުރުވުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ މާއްދާަގިއވާ
 

 އަރާމުކުރުމަށް
 ވަުގތު ދިނުން 

މާއްދާެގ   32ޤާނޫނުެގ   ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ( .52 އޮތް  ( ށ)ވަނަ  އެހެން  ނަމަވެސް، ަގއި 
އަދި ކުދި  ފަރާތްތަކާިއ   އެންމެ  ަވޒީފަައދާކުރާ  ިވޔަފާރިތަކުަގއި  ފަންތީެގ  ކުދި 
 6ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ވަޒީފާެގ ެއއްބަސްވުމުަގިއ، ވިދިވިދިެގން   ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ

އަރާމުކުރުމަށް  ދުވަހު( ހައެއް) ފަރާތް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، 
 ދުވަސް ދޭނޮެގތުެގ ުއސޫލު ކަނޑަެއޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް   ދޭންޖެހޭ އޭނާއަށް
 . ނާޅައެވެ

 

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް މެދުކެނޑުމެއް ( ހ)މި މާއްދާެގ   )ށ(  
ވިދިވިދިެގން މަސައްކަތްކުރެވޭނީ   ނެތި  ިގނަެވެގން  ( އަށާވީސް) 28އެންމެ 

 . ދުވަހަށެވެ
 

ެގ ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ފަރާތަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު   ވަޒީފާ އަދާކުރާ )ހ( .53 ޗުއްޓީ އަހަރީ 
އެއްފަހަރު ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުާވ ތާރީޚުން ފެށިެގން   ދަށުން އަހަރަކު



 

15 

 

ބޭނުންކޮށް  ( ެއކެއް) 1ިގނަެވެގން   ޗުއްޓީ  އެ  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ  އަހަރު 
މުްއދަތު ހަމަވާއިރު، އެ ޗުއްޓީން ބޭނުންނުކުރާ ދުވަހެއް  އަދި އެ. ނިންމަންވާނެއެވެ

 . ބާޠިލުވާނެއެވެ  އޮތްކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ދުވަހެއް 
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2008/2އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު   އެހެން( ހ)މި މާއްދާެގ   )ށ(  

ޗުއްޓީއާމެދު އަންނަނިވި ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙައްޤުވާ އަހަރީ   ެގ ދަށުން( ޤާނޫނު
 . ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުަގއި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ޮގތަކަށް

 

ދުވަސް ަގނޑުކޮށް ޗުްއޓީެގ ޮގތުަގިއ  ( ތިރީސް) 30 ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީެގ (1)   
 ؛ބޭނުންކޮށް ނިންމުން

 

 ؛ދުވަހުެގ މައްޗަށް ބަހާލަިއެގން ބޭނުންކުރުންޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ، އަހަރު  (2)   
 

ޗުއްޓީެގ (3)    ެއ   ޙައްޤުވާ  ބޭނުންކޮށް،  ޮގތުަގއި  ޗުއްޓީެގ  ބައެްއ،  ތެރެއިން 
ތެރޭަގއި ޢިނާޔަތެއް  ޗުއްޓީެގ  ފައިސާެގ  ދުވަސްތަކަށް  ބާކީ  ހިމެނޭ 

 ؛ލިބިަގތުން
 

ޗުއްޓީ (4)    ދޫކޮށްލައި،   ޙައްޤުވާ  ދުވަސްތަކަށް  އެކުަގއި  ދޫކޮށްލާ  ެއޮގތުން 
 .ލިބިަގތުން  ފައިސާެގ ޢިނާޔަތެއް

 

ވަނަ ނަންބަރުެގ  ( 2)ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ނުވަތަ  ( 1) ެގ( ށ)މި މާއްދާެގ   )ނ(  
ނަަގން ޗުއްޓީ  ޗުއްޓީނަަގން  ( ތިރީސް) 30ފެށުމުެގ   ދަށުން  ކުރިން،  ދުވަސް 
 . އަންަގންވާނެެއވެފަރާތުން  ބޭނުންވާކަން ަވޒީފާދޭ

 

ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޗުއްޓީެގ މުއްދަތު ުގނުމުަގއި ރަސްމީ ބަންދު  މި މާއްދާެގ )ރ(  
ނަންބަރު   ދުވަސްތަކާއި ޤާނޫނު) 2008/2ޤާނޫނު  ދަށުން  ( ަވޒީފާއާބެހޭ  ެގ 

 . ޗުއްޓީެގ ދުަވސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ ޙައްޤުވާ އެހެން
 

 

 

Deleted :¶

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   55 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ
¶ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

Deleted :ްަގާވއިދު ހެދުނ
...
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .18

 

ެއވަނީ، ަވޒީފާ އަދާކުރުމުެގ ެއްއބަސްވުމެްއެގ ދަށުން "މުވަްއޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ( .56 
ަގިއ، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި  އި ޚިދުމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މި ބަހުެގ މާނަ

 ވެ. ނެއެވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްދީފަިއވާ މުަވްއޒަފުންވެސް ހިމެނޭ
 

 

 އަކުރު އިތުރުކުރުން.  ތިންވަނަ މާއްދާެގ )މ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .19

 

ެއވަނީ، އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުުމެގ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ފ( .56 
 ވުޒާރާއަށެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެްއަގއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ  

 

 " ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ:ކުރުންކޮންޓްރޯލް  ޮގތުަގއިނުވަތަ ނުސީދާ   ޮގތުަގއި"ސީދާ )ދ(  
 

އެ ިވޔަފާރިއަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީެގ ޯވޓު ދިނުމުެގ ބާރު ލިބިދޭ   (1)   
% މަދުވެެގން  ތެރެއިން  އިންސައްތަ(    25ޙިއްޞާެގ  )ފަންސަވީސް 

ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެްއ  ސީދާކޮށް  
 ނުވަތަ ؛ މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް 

 

އެ ވިޔަފާރިައކީ ޕާޓްނަރޝިޕެްއނަމަ، ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ވޯޓު ދިނުމުެގ ބާރު  (2)   
% މަދުވެެގން  މަޞްލަޙަތުެގ  ިއންސައްތަ(    25ލިބިދޭ  )ފަންސަވީސް 

ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެްއ  ސީދާކޮށް  
 މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށެވެ. 

 

ބުނެފައިެއވަނީ )ތ(   ކަމަށް  އޮފިޝަލް"  އޮފް   ،"އިސް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 
މި ޤާނޫނުގެ  ، އަދި  ނަރު ، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުއިއާ ޓެކްސޭޝަން

ބަޔާންކޮވަނަ    13 ގައި  )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،    ށްފަިއވާ މާއްދާެގ 
ވަނަ މާއްދާެގ ބޭނުމަށް  14  ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާ  13  މި ޤާނޫނުެގ  މިނިސްޓަރަކު

ންޓް ޑިރެކްޓަރ ފެންަވރުން ފެށިެގން މަތީ ، އެ އިދާރާތަކުެގ ެއސިސްޓަކަނޑައަޅާ 
 ފެންވަރުެގ މުަވއްޒަފުންނަށެެވ. 

Deleted : 

Deleted :ާު

Deleted : ެޮގތަށ

Deleted :ެދ

Deleted : 
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 ެގ ޮގތުަގިއ، އަންނަނިވި ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން.  1ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު  ބުނެވިދިޔަ  .20

 

 1ޖަދުވަލު 
 

އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ޢަދަދާިއ ސާފު ފައިދާގެ   ،ވިޔަފާރިެއްއަގއި ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންެގ ޢަދަދާއި
ނުފެތޭނަމަ  ،ޢަދަދު މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ިގންތިެއއްަގއި  އެއް  ވަކި  ވިޔަފާރިެއއް    ،އެއިން  އެ 

 : ިގންތިކުރާނެ ޮގތް
 
ޤާނޫނުެގ   (1) ޮގތުެގމަތިން  3މި  ަގިއވާ  )ނ(  މާްއދާެގ  ިގންތިކުރާއިރު  ވަނަ  ވަކި    ، ވިޔަފާރި 

ސާފު   ، ލިބޭ އާމްދަނީެގ ޢަދަދާއިއެ ވިޔަފާރިައކަށް  ،ވިޔަފާރިެއްއަގިއ ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންެގ ޢަދަދާއި
ޢަދަދު ބަޔާންކޮ  ،ފައިދާެގ  ިގންތިއެްއަގއި  އެއް  ވަކި  މިންަގނޑަށް  )ތިނެއް(    3  ށްފައިވާެއއިން 

ކޮންމެ މިންަގނޑަކަށް އަންނަނިވި ނިސްބަތުން އިސްކަންދޭ   ،ނުފެތޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ިގންތިކުރާނީ
 އުސޫލުން ރިޢާޔަތްކޮށްެގންނެވެ. 

 
 ؛(އިންސައްތަ)ސާޅީސް  40% –)ހ( މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދު 

 ؛(އިންސަްއތަ)ތިރީސް  30% –)ށ( އާމްދަނީެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު 
 . (އިންސައްތަ)ތިރީސް  30% –)ނ( ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދު 

 
) )ހ(  (2) ޖަދުވަލުެގ  ބަޔާންކ1ޮމި  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  ނިސްބަތަށް   ށްފައިވާ( 

 އިސްކަންދޭނީ، އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ބަލައިެގންނެވެ. 

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

 
ެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރާނީ، މި   Eފޯމިއުލާަގއި    ށްފައިވާމި ނަންބަރުެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ށ(

 ،( "މުވަްއޒަފުންެގ ޢަދަދު" ަގއި iެގ ކޮލަމް )( ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ތާވަލު 3ޖަދުވަލުެގ )
( ivއެ ިވޔަފާރިއެްއަގއި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދު ނިސްބަތްވާ ރޯަގއި ހިމެނޭ ކޮލަމް )

 ޢަދަދު" ަގއި ދެވިފަިއވާ ޢަދަދެވެ. "ފޯމިއުލާަގއި ބޭނުންކުރާނެ 
 

Deleted :،

Deleted :ާުުރ

Deleted :ާުުރ

Deleted :ާުުރ

Deleted :ްު
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ެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރާނީ، މި   Tފޯމިއުލާަގއި    ށްފައިވާމި ނަންބަރުެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ނ(
ެއ    ،( "ޖުމްލަ އާމްދަނީ" ަގއiiިެގ ކޮލަމް )( ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ތާވަލ3ުޖަދުވަލުެގ )

ނިސްބަ ޢަދަދު  އާމްދަނީެގ  ޖުމްލަ  )ވިޔަފާރިެއްއެގ  ކޮލަމް  ހިމެނޭ  ރޯަގއި  ( ivތްވާ 
 ފޯމިއުލާަގއި ބޭނުންކުރާނެ ޢަދަދު" ަގއި ދެވިފަިއވާ ޢަދަދެވެ. "

 
ެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރާނީ، މި   Pފޯމިއުލާަގއި    ށްފައިވާމި ނަންބަރުެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ )ރ( 

( ތާވަލ3ުޖަދުވަލުެގ  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ   )( ކޮލަމް  )ނެޓް  iiiެގ  ފައިދާ  "ސާފު   )
އެ ވިޔަފާރިއެްއެގ ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދު ނިސްބަތްވާ ރޯަގއި ހިމެނޭ    ،ޕްރޮފިޓް(" ަގއި

 ދެިވފައިވާ ޢަދަދެވެ. ފޯމިއުލާަގއި ބޭނުންކުރާނެ ޢަދަދު" ަގއި ( "ivކޮލަމް )
 

ެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރާނެ   Pއަދި  ، E ،T( ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ފޯމިއުލާަގއި  2މި ޖަދުވަލުެގ ) (3)
 ނަންބަރުތައް އަންނަނިވި ތާވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

 

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

މުވަްއޒަފުންެގ  
 ޢަދަދު 

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ 
 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއުލާަގއި  
 ބޭނުންކުރާނެ ޢަދަދު 

0 - 5 0 – 500,000 0 – 75,000 1 

6 - 30 500,001 – 

5,000,000 
75,001 – 

750,000 
2 

31 - 100 5,000,001 – 

20,000,000 
750,001 – 

3,000,000 
3 

 
 

ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން ހިސާބުކުރުމުން   ށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކ2ޮމި ޖަދުވަލުެގ ) (4)
 ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެ ވިޔަފާރިއެއް ވަކި ިގންތިއަކަށް ކަނޑައެޅުމުަގއި ބަލާނީ:

 
ިގނަ)ސުމެއް(    0 )ހ( ނަމަ)އެކެއް(    1  ، އަށްވުރެ  ހަމައަށް  ފަންތީެގ   ،އާ  ކުދި  އެންމެ 

 ؛ވިޔަފާރި
 

Deleted :ާުުރ

Deleted :ްު

Deleted : 

Deleted :ާުުރ

Deleted :ްު

Deleted : 

Deleted :ާުުރ
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 ؛ކުދި ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ،އާ ހަމައަށްނަމަ)ދޭއް(  2 ،އަށްވުރެ ިގނަ)އެކެްއ(  1 )ށ(
 
 ؛މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ،އާ ހަމައަށްނަމަ)ތިނެއް(   3 ،އަށްވުރެ ިގނަ)ދޭއް(  2 )ނ(
 

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ަގާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް  .21
ަގިއ  މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދަިއ، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓު   (ތިނެއް)  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން   ޢަމަލުކުރަން

  .ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުޝާ

 

ެގޒެޓު  .22 ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ަގިއ  މި 
 ފެށިެގންނެވެ. ކުރާ ތާރީޚުން އިޢުޝާ
 
 

2021-6-30 
___________________ 

 

Deleted :ްު

Deleted :ުޢިއ



 ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް  ބިލު ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...   އަށް( ޤާނޫނު  ިވޔަފާރ ެގ ފަންތ ެގ މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ކޮމިޓ   އިޤްތިޞާދ                                                                       14 

ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން    - 2ޖަދުވަލު  
 ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 

 

 

 

 

30.6.2021 40 1:45 
      S   -    - 

29.6.2021 39 2:20 
      S   -  -   

6.6.2021 33 1:15 
   0   S   -    

2.6.2021 32 1:35 
      S   -    

28.6.2021 24 1:15 
  -     S  S    

ާރ ޚް 
 ތ

ުވން 
ދަލު

ބައް
 

ިވ  
ހޭދަ

ުގތު 
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 ރަ
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 ދާ
މެދު

ނު 
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 މާ

ޟާ 
 ރި

ޢަލ 
ރު 

ންބަ
 މެ
ރާެގ

ދާއި
ްދޫ 
ލަނ

 މި

އިން 
ސަ
 ޙު
ޝ ދު

 ރަ
މަދު

ޙައް
 މު
ބަރު

މެްނ
ެގ 
ާއިރާ

 ދ
ފުށި

އަލި
 

މަދު 
އަޙް
ލް 
މާޢ 

ސް
 އި
ބަރު

މެްނ
ެގ 
އިރާ

 ދާ
ފަރު

ދުާވ
 

ޔާމް 
ޝި
ދު 
ޙްމަ

 އަ
ްބަރު

މެނ
ެގ 
ާއިރާ

 ދ
ފަރު

ނައި
 

ރި 
ތިެވ

މަ
ރ ރު 

 ޒަ
ސަން

 ޙަ
ބަރު

މެްނ
ެގ 
އިރާ
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