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  -   ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   1)ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( އަށް    6/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓްސް  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ 

 
 
ފެޑެރޭޝަން .1 ަބދަލު  އެސްއެމްއީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނަންަބރާ  2  ތަކުގެއިން    ވަނަ ނަންަބރުގައި   12އި  ވަނަ 

  :ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާގުޅޭ 3ަބޔާންކުރާ، ޤާނޫނު ގެ 
 

މިހާރު ،  އިގިންތިކުރުމުގަ   ތައްކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ،ޤާނޫނުގައިކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ   .1.1
އެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ޖުމްލަ އާމްދަނީކެވެ. އެއީ  މިންގަނޑެ  2  ނީ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން އޮންނަ

ކި އެއް ގިންތިއަކަށް ނުފެތޭނަމަ  ، ވަގެ ތެރެއިންމިންގަނޑު ކަމުގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ޖުމްލަ އާމްދަނީ  2  މިމިގޮތުން  
. އެނޫން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ،  ނ((ވަނަ މާއްދާގެ )  3)ޤާނޫނުގެ    އިސްކަން ދިނުމަށް އޮންނަނީ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށެވެ

ޕޮއިންޓްސް   100، އިސްކަންދެވެނީ ނުވަތަ %މިންގަނޑުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން ވަކި އެއް ގިންތިއަކަށް ނުފެތޭނަމަ  2އެ  
 ށެވެ. ދެވެނީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަ

 
 ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިސްލާހުގެނައުމުގެ ިބލުގައި  ޤާނޫނުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތް ަބދަލުކުރުމަށް  މި   .1.2

މިންގަނޑުގެ ަބދަލުގައި، އިތުރު މިންގަނޑެއް   2ަބދަލެއް ގެނައުމަށެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން އޮތް    2  މައިގަނޑު
؛ އާމްދަނީޖުމްލަ  ؛ ކި އެއް މިންގަނޑެއް )މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުމިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއި، އަދި ވަ  3ތަޢާރަފްކޮށް، މި  

ޕޮއިންޓްސްދޭ  ނިސްބަތަކުން  ވަކި  މިންގަނޑަކަވެސް  ކޮންމެ  ަބދަލުގައި،  އިސްކަންދިނުމުގެ  އެކަނި  އަކަށް  ފައިސާ(  ސާފު 
 30، އާމްދަނީއަށް %40ށް %އުސޫލުން މިންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން ިބލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަ

ގެ އުސޫލުން ޕޮއިންޓްސްދޭ ގޮތަށެވެ. މީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ، ވިޔަފާރިއަކުން    30އަދި ސާފު ފައިދާއަށް %
މިންގަނޑަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކަށް އެކަނި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ތެރެއިން އެވިޔަފާރިއެއް    1އަމައެކަނި  

ސްަބތްވާ ގިންތި ނުރަނގަޅު އުސޫލަކުން ަބދަލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމެވެ. )މިސާލަކަށް، އާމްދަނީ އާއި ސާފު ފައިދާ  ނި
  ކިތަންމެ ޮބޑުވި ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ދަށްކޮށްގެން ނިސްަބތްވާ 

 ންފަދަ ކަންކަން(.ގިންތި ަބދަލުކުރު
 

ަބޔާންކުރާ އެއް ނުކުތާއަކީ،   .1.3 ަބޔާންކުރާ  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަންގެ ހުށަހެޅުމުގައި  މިންގަނޑަށް   3ިބލުގައި 
މިންގަނޑަކަށް ބެލުން   2ިބލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިސްަބތުން ޕޮއިންޓްސްދޭ އުސޫލުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ަބދަލުގައި، ހަމައެކަނި  

ދޭގޮތަށް(، ނުވަތަ ސާފު ފައިދާގެ މިންގަނޑަށް  0ވަނަ މިންގަނޑަށް % 3ޕޮއިންޓްސްދީ  100ންގަނޑަކަށް %މި 2)ނުވަތަ 
ޕޮއިންޓްސްދީ،   100އެކަނި ރިޢާޔަތްކޮށް ގިންތި ކަނޑައެޅުން )އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ، ސާފު ފައިދާގެ މިންގަނޑަށް %

% ދިނުން( ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިނުކުތާގައި ަބޔާންކުރާ ކަމަކީ،  0  % އަދި އާމްދަނީ އަށ0ްމުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް  
ޚިލާފަށް ގޮތާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ިބލުގައި  ދަންނަވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  ޤާނޫނުގައި  ،އެހެން  އޮންނަ  ވެސްމިހާރުގެ  ފަދަ ޢަމަލުކުރަން 



2 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   1.2  މަތީގައިއެވެ.  ، އެންމެ މިންގަނޑަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއުޞޫލުން
 ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި، މި ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ތާއީދުނުކުރެވެއެވެ. 

 
ފެޑެރޭޝަންގެ   .1.4 ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމުގައިމިއެސްއެމްއީ  ސަަބުބގެ  ފުރަތަމަ   2،  ފާހަގަކުރެއެވެ.  ނުކުތާއެއް 

ނުކުތާއަކީ، ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ، ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ގެންގުޅެން ދަތިވާނެ ަބޔަކަށްވާތީ އާއި އެހެން 
ނާރާނެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި ގިންތިކުރާ ގޮތް  ކަމުން ފޯމިއުލާއެއް ނުހިމަނާ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދީ، ސާފުކޮށް އޮޅުން  

، ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިނުކުތާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ކުދި އަދި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަކީވެސް
ަބއެއް ކަން  ގެރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި ވިޔަފާރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޚާއްސަ    ހިސާުބކިތާުބ 

ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، ހިސާުބ ެބލެހެއްޓުމާއި، ހިސާުބ ތައްޔާރުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ކުދި އަދި މެދު    އިގޮތެއްގަ
ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ  އަދި  ފަންތީގެ  ކަންކަމެވެ.  ލާޒިމުކުރާ  މިހާރުވެސް  ޤާނޫނުތަކުން  ޓެކްސް  ޭބރުން،  ދާއިރާއިން  ވަކި ގެ 

ނިސްބަތަކުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ޓެކުހާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކުން ލުއިތަކެއް 
ދެވިފައި ހުރެއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގައި، ވިޔަފާރީގެ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމަށް، ނުވަތަ ހިސާުބ  

ށް ނުވަތަ ހިސާުބ މީރާއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް، މި ބިލުން އެއްވެސް ތައްޔާރުކުރުމަ
އިތުރު އިލްތިޒާމެއް އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ މައްޗަކަށް ނޯންނާނެއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގައި މި  

ފަރުމާކޮށްފައި މިހާރު  މިންގަނޑުތަކުގެ ިބލުގައި  ަބޔާންކުރާ  ިބލުގައި  މި  ހުށަހަޅާ،  މީރާއަށް  ވިޔަފާރިތަކުން  ނިޒާމަކީ،  ވާ 
މިނިސްޓްރީން  ކަލްކިއުލޭޓްކުރެވި،  ބޭނުންކޮށްގެން ސިސްޓަމުން  ފޯމިއުލާ  ަބޔާންކުރާ  ިބލުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ނިޒާމެކެވެ ގިންތިކުރާ  ވިޔަފާރިތައް  އުފުލައި،  ހިސާބެއް  އެުބރަ  އެއްވެސް  ދަށުން  މިިބލުގެ  ވިޔަފާރިއަކުން،  އެއްވެސް   .
  ތައްޔާރުކުރާކަށް ނުވަތަ ިބލުގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް، ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ފަސޭހަވެ، ދައުލަތުން 

ަބޔާން ނުކުތާގައި  މި  ކަމަށްވާތީ،  ގޮތަށް  އުފުލާ  އެުބރަ  ސަަބބުތަކަކީ،  )މިނިސްޓްރީން(  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރާ  ަބދަލުކުރުމަށް 
 ާބރުދޭ ސަަބުބތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ނުދެކެމެވެ.   ނުކުތާއަށް

 
ސަަބުބ .1.5 މިހުށަހެޅުމުގައި،  ފެޑެރޭޝަންގެ  ފާހަގަކުރާ  އެސްއެމްއީ  ގޮތުގައި  ަބއެއް   2ތަކުގެ  ނުކުތާއަކީ،  ވަނަ 

އަދަދަކުން   ޮބޑެތި  ގޮތުން  ކޮސްޓުގެ  މެޓީރިއަލްސް  އާއި  ފައިސާ  މަސައްކަތު  އިމާރާތްކުރުން(،  )މިސާލަކަށް  ވިޔަފާރިތަކަކީ 
ޔަފާރިތަކުގެ  ތީ، މިފަދަ ވިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަކަށްވާއާމްދަނީ ވިޔަފާރީގެ ހިސާުބތެރެއަށް ވަދެ، އެހެނަސް ފައިދާ ނިސްަބތުން ކުޑަ ވާނެ

ގިންތި ކުރެވިގެން ދިއުމަށް ާބރުއަޅާ ނުކުތާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާމްދަނީ އަށް ނުަބލައި ފައިދާއަށް ޮބޑަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  
ވަނަ    3  މިންގަނޑުގެ ަބދަލުގައި  2ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޤާނޫނުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމަށް އޮންނަ    1.2  ގައިމަތީ

މިންގަނޑެއް، ގިންތިކުރުމުގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުކުރުވުމުގެ އެއް ޭބނުމަކީވެސް، ހަމަ މިގޮތަށް ތަފާތު ާބވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ 
ފައިދާ އާއި އާމްދަނީގެ ނިސްަބތަކީ ތަފާތު އޮނިގަނޑުތަކަށް ނުވަތަ މޮޑެލްތަކަށް ފެތޭ އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ވާނެތީ، މިކަމަށް  

ރިޢާޔަތްކުރާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަށްވުރެ އިތުރުކުރުން މުހިންމު   އި، ގިންތިކުރުމުގަރެސްކުރުމުގެ ގޮތުންއެޑް
ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކޭތީއެވެ. މިގޮތުން، އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަންގެ މިހުށަހެޅުމުގައި ަބޔާންކުރާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި 

ވިޔަފާރިތަކަކީވެސް، ހަމަ މިފަދަ ގޮތަކަށް    ފަދަރުންވެސް، މިސާލަކަށް ޓްރެވަލް އެޖެންސީހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިތު
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޮބޑެތި އަދަދުތަކެއް ހިސާުބކިތާުބގެ ތެރެއަށް ވަދެވި، އެހެނަސް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަކީ ނިސްބަތުން ވަރަށް 



3 

މިއާ ޚިލާފަށް ތަފާތު އަނެއް މޮޑެލްގެ   އެހެން ނަމަވެސްފާރިތަކެކެވެ.  ކުޑަ މިންވަރަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ މޮޑެލްގެ ވިޔަ
އާމްދަނީގެ ޮބޑު ނިސްަބތެއް ފައިދާގެ  ރވިސަސް(، އޯވަރހެޑް ކޮސްޓްތައް މަދު،  )މިސާލަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ސަވިޔަފާރިތަކަކީ،  

ގޮތުގައި ނެރޭނެ މޮޑެލްގެ ވިޔަފާރިތަކެކެވެ. މިގޮތުން، ތަފާތު ހުރިހާ މޮޑެލްގެ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އާމްދަނީއަށް 
ފައި ހަމައެކަނި  ނުރަނގަޅު  ނުަބލައި  ގިންތިކުރުމުގައި  ވިޔަފާރިތަކަށް  މޮޑެލްގެ  ަބޔާންކުރި  ފަހުން  އިސްވެ  ަބލާނަމަ،  ދާއަށް 

އިތުރުން،   މީގެ  އަދި  އޮންނާނެއެވެ.  ފުރުސަތު  ނުބަލައި،  އަސަރުކުރުމުގެ  އަށް  ަބލާނަމަ، އާމްދަނީ  ފައިދާއަށް  ހަމައެކަނި 
މިސްމެނޭޖްމަންޓުގެ ސަަބުބން، ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ނެގުމުގެ ސަަބުބން ނުކުމެދާނެ އަނެއް ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއަކީ، ވިޔަފާރި  

ގައި ހިސާުބކުރެވޭ އަދަދު ދަށްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ކުދި ތުނަމަވެސް، އާމްދަނީ ކިތަންމެ ޮބޑުވި ނަމަވެސް ސާފު ފައިދާގެ ގޮ
، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ އަދި މެދު ފަންތީގެ ތެރެއިން ނިސްަބތްވާ ގިންތި ދަށްވުމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކުން ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ ކުދި   ،މުޅި ނިޒާމުގެ ނަޒަރިއްޔާތުން، ނިސްަބތްވާ ގިންތި 
ށް ނުފެތޭ ޮބޑު ވިޔަފާރިއަކުން ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކުން އެންމެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތިއަ

ކަންކަމެއް ނޫން ކަން މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި    ނެމެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ަބދަލުވުމަށް ފުރުސަތު އޮވެގެންވާ
ތަފާތު   ގޮތަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިހާރު  މިންގަނޑަކަށް    3މިިބލުގައި  އެއްވެސް  ރިޢާޔަތްކުރުމާއި،  މާޮބޑަށް މިންގަނޑަކަށް 

ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  މިންގަނޑަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަހަމަކޮށް  ނިސްބަތުން  ަބދަލުގައި،  ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ 
ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީން 

   ދެކެމެވެ.
 
 3ޤާނޫނުގެ  ،  ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ  2  ތަކުގެއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބދަލު  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަން .1.6

، ސާފު ގެ އަދަދު)މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު، ޖުމްލަ އާމްދަނީނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )
 ރީން އިޢުތިރާޒުނުކުރަމެވެ. އް ގެނައުމާމެދު މިނިސްޓްަބދަލުތަގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ( ގެ އަދަދުތަކަށްފައިދާ

 
ވައި އެހެނިހެން ަބދަލުތައް  ގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން ފިޔަ  1.6ކޮށް،  މަތީގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް .1.7

 އަށް ތާއީދުނުކުރެވެއެވެ. ޓްރީގެނައުމަށް މިނިސް
 

ފެޑެރޭޝަން .2 ަބދަލު  އެސްއެމްއީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނަންަބރުގައި  3  ތަކުގެއިން  ވަނަ    12ޤާނޫނުގެ  ،  ވަނަ 
( ގެ  )ށ(  އާގުޅޭ 3މާއްދާގެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ގޮތުން(  ަބދަލަށް  "ަބޖެޓު    ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި 

މާލީ   އެހެންވެސް  ގަވާއިދާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތަކީ،  ގެ  ތައްޔާރުކުރުން" 
ލަތުގެ އިދާރާތަކުން މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ، އަދި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ދައު

ލިިބގެން   އިދާރާތަކުން  ކަމާގުޅޭ  ހުއްދަތައް  ހަރަދުކުރުމުގެ  އެހެނިހެންވެސް  ަބޖެޓާއި  ތަފްސީލީ  ކަމާގުޅޭ  ޚަރަދުކުރެވެނީވެސް، 
ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެންވެސް  އޮޑިޓްކުރެވި  ޚަރަދުތަކަކީ  ކުރެވޭ  އިދާރާތަކުން  އޮފީސްތަކާއި  ދައުލަތުގެ  އަދި  އާއި،   ކަމަށްވާތީ 
 ހިސާުބކުރެވި ރިޕޯޓުކުރެވޭ ކަންކަން ކަމަށްވާތީ، އަދި އިސްވެދެންނެވުނު ހުރިހާ ކަންކަމަކީވެސް އެކަންކަމަށް ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

ކަމުން،   އަމަލުކުރަމުންދާ ނިޒާމެއް  ހެދި  ލަފްޒުގަވާއިދުތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް  މާއްދާއަށް  އެގޮތުގައި ނެތް  މި   
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ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ހުށަހަޅުމުގައި ަބޔާންކުރާ ލަޒްޒު އިތުރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ނެއެނަތީޖާ އެގޮތަށް ނުކުންނާ  ނަމަވެސް
  ކެމެވެ. ކަމަށް މިނިސްޓްރީ ނުދެ

 
  6ނަންަބރާއި،  ވަނަ    5ނަންަބރާއި،  ވަނަ    4  ތަކުގެ އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބދަލު  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަން .3

  މި މިނިސްޓްރީން އިޢުތިރާޒުނުކުރަމެވެ. ގެނައުމަށް ތައްަބޔާންކުރާ ަބދަލުނަންަބރުގައި ވަނަ 
 

ފެޑެރޭޝަން .4 ަބދަލު  އެސްއެމްއީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކަނަންަބރުގައި  ވަނަ    7  ތަކުގެއިން  ންކަމަށް ަބޔާންކުރާ 
ތަކެއް ކަމަށްވެފައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުވަކި    މެންޑޭޓަކާއި  ވަކިންޏާ ޙަވާލުކުރެވެނީ  ނުން ީބސީސީ ކުންފުމި ޤާނޫރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  

އެ ތެރެއިން  އޮނިގަނޑުގެ  ޤާނޫނުގެ  ރެގިއުމި  ހަމައެކަނި  ކުންފުނި  ވާނީ  މެލޭޓްކުރެވެން  ޙަވާލުކުރެވޭ  ންޑޭޓާއި އެގޮތުން 
 ނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިންތައް ހިންގުމާގުޅޭ ޤާނޫ ފުނިސަރުކާރުގެ ކުންރަހައިގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީ، އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަ

އަ ކަންކަމަށް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ކަމަށްސަރުއެހެނިހެން  މަތިން  ގޮތެއްގެ  މި  ވާތީނުކުރާނެ  ގެނައުމަށް،  ަބދަލު   ހުށަހެޅިފައިވާ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ތާޢީދުނުކުރެވެއެވެ. 

 
ފެޑެރޭޝަން .5 ަބދަލު  އެސްއެމްއީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކަންކަމަށް ގައި  ނަންަބރުވަނަ    9  ތަކުގެއިން  ަބޔާންކުރާ 

ދާއިރާގެރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   ވިޔަފާރީގެ    މިޤާނޫނުގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ހިންގުމަށް ތެރެއިން  ސްކީމެއް  ތަރައްޤީއަށް 
ފައިސާގެ އަދަދަކީ، ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއިން ސްކީމް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  

ގެ  ންވެސް ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީމީގެ އިތުރުފައިސާގެ އަދަދު ކަމަށްވެފައި،  
 ދައުލަތުގެ  ސީ މެދުވެރިކޮށްޚަރަދުކުރެވޭނެ ނިޒާމްތަކެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، މިގޮތުން އެސް.ޑީ.އެފް.ތަރައްޤީއަށް ފައިސާ  

ލޯނުދިޚަރަދުކުރެވިގެޖެޓުން  ަބ އަދި  ނުން  ހިނގާތީ،  ކަންކަން  ފަދަ  ަބޖެޓަށް    ަބދަލަކީމިހުށަހަޅާފައިވާ  ން  ދައުލަތުގެ 
 އީދުނުކުރެވެއެވެ. ފެންނާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މިަބދަލަށް މިނިސްޓްރީއަށް ތާނުކަމެއް ކަމަށް  ވާނެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ލިިބގެން 

 
ފެޑެރޭޝަން .6 ަބދަލު   އެސްއެމްއީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވަނަ    43ޤާނޫނުގެ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ    10  ތަކުގެއިން 

( ގެ  )ރ(  ވަނަ  5މާއްދާގެ  ގުޅޭގޮތުން(  ދެއް  އެ  ނަންަބރާ  ޓެކްސް  ވިޔަފާރިއަކީ  "އެ  ަބޔާންކުރާ  ކުމަށް  ކޮމެންޓުގައި 
ނަމަ"   ވިޔަފާރިއެއް  ހިމެނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މިއިާބރާތް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

އާމްދަނީން ޓެކްސް އަދި ޚާއްސަކޮށް   ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން  ޓެކުހާގުޅޭ  ،ގެން ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކީވެސްރަޖިސްޓަރީކޮށް
ކުރުމާގުޅޭ  މިގޮތުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ، އަދި  ގުމާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ނެ

ޤާއިމުކުރަ ޤާނޫއުސޫލު  އިދާރީ  ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ  ކަމަށްވާތީ،  ނީ  ަބދަލުކުރަނު  ޢިާބރާތް  އޮތް  މިހާރު  ާބރުދޭ ޤާނޫނުގައި  ށް 
 އީދުނުކުރެވެއެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ މިަބދަލަށް މިނިސްޓްރީއަށް ތާތީ، އެއްވެސް އަސާސެއް މިކޮމެންޓުން ފާހަގަނުކުރެވޭ

 
، ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަކީނަންަބރުގައި  ވަނަ    11  ތަކުގެއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބދަލު  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަން .7

މި  ވަނަ މާއްދާއިން    16ކަމަށްވެފައި، އަދި މިިބލުގެ    ނުކުތާތަކެއް  ވަނަ ާބުބގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާދޭ  8ޤާނޫނުގެ  
ހިންމު ކަމަކަށް ޓްރީގެ ވަކި ކޮމެންޓެއް މުސްހުށަހަޅާފައިވާ މިަބދަލަށް މިނިވަނަ ާބުބ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ،    8ޤާނޫނުގެ  
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ކީ، ވަޒީފާއާެބހޭ  ތަކަވަނަ ާބުބ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަަބުބ  8ވަނަ މާއްދާގައި މި ޤާނޫނުގެ    16މިިބލުގެ    އަދި.  ނުދެކެމެވެ
ޤާނޫނު   ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  6، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނަށް  އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގަނޑުއޮނިނީ  ޤާނޫ

ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދި  ގަނޑުގެ ތެރެއިން  އޮނިވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނީ  ވުމާއި،  ތަސްދީޤުކުރެވިފައި    މިހާރު ފާސްކުރެވި  ދި  އައާންމު 
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ  މިގޮތުން  މާއި،  ވިދާނެ ދާއިރާތައް އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވުތަފާތުކުރެ  އްތަމެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި
ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއުޖޫރަ  ވިޔަފާރީގައި  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ވޭޖްއެއް     މިނިމަމް  ވަކި  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދާކުރާ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ރުން ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫޤާއިމްކުރެވިފައި ވުމާއި، މީގެ އިތު  އްއުސޫލެޅޭނެ  ކަނޑައެ
މިގޮތުގެ   ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި،  ކީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނީރުމަތަފާތުކު  އްވިޔަފާރިތަކާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަ

   ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.  ވެސް .އޯ އިންއެލްވަނަ ާބުބ އުވާލުމަކީ އައި. 8ނުގެ މިޤާނޫމަތިން 
 

ކަންކަމަކީ،   ަބޔާންކުރާނަންަބރުގައި  ވަނަ    13  ތަކުގެއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބދަލު  އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަން .8
ނު  ޓްމަންޓުގެ ޤާނޫން ކަމަށް ފެންނާތީ، އަދި ފޮރިން އިންވެސްނީ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ޤާނޫ 

މަސައްކަތް މިއިސްލާހުކުރުމުގެ  ަބޔާންކުރާ ނިސްޓްރީތަކެއް  މިކޮމެންޓުގައި  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އެ  ގެންދާތީ  ކުރަމުން  ން 
 ކަންކަމަށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މާއްދާ އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ތާޢީދުނުކުރެވެއެވެ. 
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