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 ތިްނަވނަ  ައހަރުގެ  ަވނަ  2021 ަމޖިލީުހގެ  ަރއްޔިުތންގެ  ޭބއްެވވި  ދުަވހު  ހޯމަ  ވި  2021 ޮނވެންަބރު 29
 ފޮުނއްާވފަިއވާ  އޮީފހަށް މި  ަގއި 2021 ޑިެސންބަރު 2 ،ފާސްކުަރްއވައި ޖަލްސާިއން ަވނަ 44 ދައުުރގެ

 އަށް ( ޤާޫނނު  ވިޔަފާީރގެ ފަރުުދންގެ  ައމިއްލަ ) 2014/19 ނަްނބަރު ާޤޫނނު" 2021/24 ަނންބަރު ބިލު
            ،ންމަތީ  ަވނަ ާމއްާދަގއިާވ ޮގތުގެ  92 ާޤނޫުނއަސާީސގެ "ބިލު ެގނައުުމގެ  ިއޞްލާޙު ވަނަ  1

ަރއީސުލްޖުމްހޫިރްއާޔ ތަްޞދީުޤ ުދވަުހ  ޯހމަ ( ިވ 1443 ޖުމާދަްލއޫލާ  2) 2021 ޑިެސންބަރު  6
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/24 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

          އަށް ( ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ) 2014/19 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1
 

 ވިޔަފާރީެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން.)އަމިްއލަ ަފރުދުންގެ  2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  
 ( ވަނަ ނަންަބރު އުނިުކރުން.4ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ،  .1

 

 ހިންގަން ޤަޞްދުުކރާ ިވޔަފާރީެގ ބާވަތާިއ ދާއިރާ؛ (4) (ށ) .7 
 

 ( ވަނަ ނަންަބރު އުނިުކރުން.6ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 7ނަކަުލކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ  .2

 
ވިޔަފާރި ހިްނގަނީ އެއް ތަނަށްުވރެ ގިނަ ތަުނގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހުިރާހ  (6) (ށ) .7 

 ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛

 

 ވަނަ ނަންަބރު އުނިުކރުން.( 8ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ،  .3

 

 ވިޔަފާރި ފަށަްނ ޤަޞްދުކުާރ ތާރީޚް؛ (8) (ށ) .7 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

)ދިަހއެއް(  10މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަިމއްަލ ވިޔަފާިރއެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދެޭވނީ  (ށ) .8 

 ުމއްދަތަށެވެ.އަހަރުދުަވހުގެ 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އަިމއްަލ ވިޔަާފރިއެްއ ރަޖިސްަޓީރކޮށްފައިވާ ުމއްދަުތ  )ހ( .11 ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުން 

       ހަމަވުމަށްފަހުގަިއވެސް ެއ ިވޔަފާރި ކުރިއަްށ ގެންދަްނ އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 
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)ެއކެއް( ައހަރުދުަވހުެގ ެތރޭގައި، މި ޤާނޫުނެގ  1އެ މުއްދަުތ ހަަމވުމުެގ ކުރިްނ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ެއ ިވޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަީރ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 އާކުރުމަށް އެިދ ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ އަމިްއލަ ވިޔަާފރިއެްއެގ  )ށ( .11 

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ރަޖިސްޓަީރ އާކުރުމަްށ އެިދ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

އެ ވިޔަފާިރއެއްގެ ަރޖިސްޓަރީ، އިތުުރ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ށް އާކޮށްދޭންވާެނއެވެ.)ދިހައެއް( ައހަރުދުަވހުގެ ުމއްދަތަ 10
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަްށ ދެ ނަންބަުރ އިތުުރކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ރަޖިސްޓަރީ 
 ބާޠިލުކުރުން 

ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބިދޭސީ ަފރާތަކަށް ިވޔަފާރީގެ މަންފާ  (3) )ހ( .12

ިވޔަފާރިެއއްކަމަށް، އެކަީށގެންާވ ހެކީެގ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ހިްނގާ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަޖިސްޓްާރރަށް ޤަބޫުލކުރެވުން؛

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

ހުށަހެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު 

 އެެކއް( ައހަުރވެފައިވުން.) 1ހަމަވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުުކރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ 
ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތެއް 

 ޢައްޔަންކުރުން 

އަމިއްލަ ވިޔަފާިރއެއްގެ މަސްއޫުލވެރިާޔގެ ިދރިއުޅުން ޢާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  )ހ( .15

ޤާއިމުވެފައި ުނވާނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ހިްނގުމުގެ ޒިންމާ އުުފލުަމށް، މި މާއްާދެގ 

 ވިޔަާފރީެގ ކުީމހަ)ރ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަާވ އެހެން 

 ކުެރވިދާނެއެވެ.ަޢއްޔަން މަސްއޫލުވެިރޔާއަށް
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައކުރެއް އިތުރުުކރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން، ވިޔަފާރީެގ މަސްއޫުލވެރިާޔގެ ފަރާތުން ވިޔަފާިރ  )ރ( .15 

ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ޢައްޔަންުކރާ މީހެްއގެ ކިަބއިގައި އަންނަނިިވ 

 ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.
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 )އަާށރަ( އަަހރު ފުރިފަިއވާ ިދވެހިަރއްޔިތަކު ަކމުގައިވުން؛ 18ޢުމުރުން   (1)   

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިދރިއުޅޭ މީހަުކ ކަމުަގއިވުން.  (2)   
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުުރކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

އަހަރަކު ކޮންމެ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ކުިރއަށްދާ ގޮްތ  ތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ ވިޔަފާރި )ހ( .26-1

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ 

ކޮންެމ  ތެރޭަގއިރާ މުއްދަެތއްެގ ެއ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންކު  ،ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު

 އަހަރަުކ މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ  ހުށަހަޅާފަިއވަނީ މަޢުލޫމާތު  ށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮ )ށ(  

          ަފުހންކަމުގައިވާނަމަ،ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ 

ސަތޭކަ( ރުިފޔާގެ ޖޫރިމަނާއަާކ އް)ފަ -/500އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަިއގަނެވޭނީ 

 އެކުގައެވެ.

 

 ވިޔަފާރީގެ 
 މަސްއޫލުވެރިޔާ 
 ބަދަލުކުރުން 

އަމިއްަލ ފަރުދުންެގ ވިޔަާފރި ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަުހ ވިޔަފާީރގެ މަސްޫއލުވެިރާޔ  )ހ( .26-2

ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ވިޔަާފރިއެއް ރަޖިސްަޓރީކުރި ފަރާަތކުން 

ވިޔަފާރީެގ މަސްޫއލުވެިރޔާ ބަަދލުކުރުމަްށ އެދި، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތާެއކު ރަޖިސްޓްރާރަްށ ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާީރގެ މަސްޫއލުވެިރޔާ ބަދަލުުކރުމާއެކު، އަމިްއަލ  )ށ(  

ރަޖިސްަޓރީއަށް އައި ބަަދލު އެނގޭނެ ޮގތަށް ސެޓްފިކެޓެްއ ފަރުދުންގެ ވިޔަާފރީގެ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ވިޔަފާރީގެ 
 މަސްއޫލުވެރިޔާ 
 ނަތީޖާ  ބަދަލުކުރުމުގެ 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ިވޔަފާރީގެ މަްސއޫލުެވރިާޔ  26-2މި ޤާނޫނުގެ  .26-3

ބަދަލުކުރުމަކުން، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަީރކުރި ފަރާުތގެ ަޙއްޤަކަށް ނުވަތަ ވާޖިބަކަށް ނުވަަތ 

        ވިޔަފާރީގެ މަްސއޫލުެވރިޔާ ބަދަުލކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ ތާރީޚާ ހަަމއަްށ 

، އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ނަމުަގއި ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފަިއާވ އެ ފަރުދަކު

މުޢާމަލާތަކުން ލިބޭ ފައިދާއާިއ ގެްއލުމަށް އަދި އެ ުމއްދަުތގެ ތެރޭަގއި ހިންގާފަިއާވ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 319 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
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މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެްނ އުުފލޭ ދަުޢވާއަްށ ޖަވާބުދާީރވުމުެގ ޒިންމާއިން ަބރީއަެއްއ 

 ނުވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 28ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

 

މި ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަެލއްކޮށްިފ މީހަކު، އޭނާ ހިންިގ ޢަމަެލއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަްށ  )ށ( .28 

)އެއްލަްއކަ( ރުފިާޔާއ  -/100,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާިއ  -/1,000ބަލައި، 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމުގެ ާބރު ރަޖިސްޓްރާރަްށ ިލބިގެންވެއެވެ.

 

 ން.ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ެގ ފަހަތަށް ައުކރެއް އިުތރުުކރު 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 
"ސެޓްފިކެޓް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ، ރަޖިސްޓްާރރ ކަނޑަައޅާ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ  )ފ( .36 

ވިޔަފާރިާއ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެްސ ހިމަނައި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ވެއްޖެކަން ނުވަތަ 

 ަފއިވާކަން އަންގައިޭދ ލިޔުމަކަެށވެ.އް ގެނެސްބަދަލެ
  

 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. 6ުދވަލުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ ޖަ .13

 

 ރުފިޔާ  ()ސަތޭކަ 100/- ސިއްކަ ރަޖިސްަޓރީުކރުމުގެ ފީ  .6
  

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަކާއި އިޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ  .14

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހަަދއި، ދިވެހިސަުރކާރުެގ  3ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ެނއެވެ.ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާ

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިުޢކުާރ ތާރީޚުްނ  .15
 .ފެށިގެންނެވެ

 

________________________ 


