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      ަވނަ އަހަުރެގ  2022ިވ ޯހމަ ުދވަުހ ބ އްެވވި ަރްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހގެ  2022 އެޕްރީލް  25
 ަފންީތގެ  މެދު އަދި ކުދި) 2013/6 ަނންބަރު ާޤނޫނު ޅަ ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކު 35ަދއުުރގެ  ފުރަތަމަ

ވަަނ ާމއްދާަގިއާވ  92  ޤާޫނނުއަސާީސގެ "ިބލު ގެަނއުުމގެ ިއޞްލާޙު ަވނަ  2 އަށް( ާޤނޫނު  ވިޔަާފރީގެ 
ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ  ދުަވހު ގާރަައން( ވި 1443 ޝަްއވާލް 9) 2022 މ  10ން، މަތީ  ގޮުތގެ

ިދވެހިސަުރކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ މިައދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާޫނަނކަށްވެ ،ތަޞްދީުޤ ކުެރްއވުމުން
 ކުރެިވއްެޖއެވެ.
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 2022/5 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

        އަށް ( ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި ) 2013/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  2
 

 .އަށް އަންނަިނވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން( ފަންތީެގ ވިޔަާފރީގެ ޤާނޫނުކުދި އަދި މެދު ) 2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ގިންތިތަކުެގ ެތެރއިން ވަިކ  ށްފައިވާ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮ (ނ) .3 

ގިންތިއެއްގަިއ ިވޔަފާރިއެްއ ހިމެނުމުަގއި ަބލާނީ، އަންނަނިިވ ތާވަލުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކުން ެއ ވިޔަާފރިއެއް ނިސްބަްތވާ ވަިކ 

 ގިންތިއަކަށެވެ.

 ގިންތި  ނިސްބަތްވާ 
 މުވައްޒަފުންގެ 

 ޢަދަދު
 އާމްދަނީ  ޖުމްލަ 

  ފައިދާ  ސާފު
 (ޕްރޮފިޓް ނެޓް)

 5 - 0 އެންމެ ކުދި 

1,000,000  
( މިލިއަން އެއް)

 ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ

250,000    
 ދެ ލައްކަ )

( ހާސް ފަންސާސް 
 ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ

 30 - 6 ކުދި 

1,000,001  
 މިލިއަން  އެއް)

 ރުފިޔާއިން ( އެކެއް
 ފެށިގެން 

10,000,000 
( މިލިއަން ދިހަ)

 ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ

250,001    
 ލައްކަ  ދެ)

 ހާސް  ފަންސާސް 
 ރުފިޔާއިން ( އެކެއް

 ފެށިގެން 
2,500,000   

 ފަސް  ދެ މިލިއަން )
 ރުފިޔާއާ( ލައްކަ

 ހަމައަށް

 31 - 100 މެދު

10,000,001 

 މިލިއަން  ދިހަ)
 ރުފިޔާއިން ( އެކެއް

 ފެށިގެން 
30,000,000 

( މިލިއަން ތިރީސް)
 ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ

2,500,001   

 ފަސް  ދެ މިލިއަން )
( އެކެއް ލައްކަ
 ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން

5,000,000 
( މިލިއަން ފަސް)

 ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ
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 .ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާިރ  )ބ( .3 

ބޭނުމަށްޓަކައި، އެްއވެސް ވިޔަފާިރއެއްެގ މުަވއްޒަފުންެގ ގިންތިކުރުމުެގ 

ޢަދަދު ނުވަތަ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ސާފު ފައިދާގެ ަޢދަދުތަކުެގ 

މި މާއްދާެގ ، )ދޭއް( މިންގަނޑެއްެގ ޢަދަދުތައް 2ތެރެއިން އެއްވެްސ 

ޢަދަދުތަކަށްުވެރ )ނ( ގައި ހިމެނޭ ތާަވލުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެ މަތީ 

އިތުރުނަމަ، އެ ވިޔަާފރިއަކީ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެުދ ފަންތީެގ 

 ވިޔަފާރިއެްއގެ ގޮތުގަިއ ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 
ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް، އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ގޮުތގައި އަންނަނިވި އަުކރު އިުތރުކޮށް،  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 ތަރުތީބުުކރުން.ދެންހުރި ައކުރުތަްއ 
 

މި މާއްދާެގ )ބ( ގަިއ އެހެްނ އޮްތ ނަމަވެސް، އެ ަފރާތެްއގެ ޖުމްަލ  )ޅ( .3 

)ތިރީްސ ިމލިއަން( ރުިފޔާއަށްވުެރ  30,000,000ައހަރަކަްށ  އާމްދަނީ

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެުދ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކީ، އެ އަަހރަށް 

 އްކަމުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.ފަރާތެ  ގިންތިކުެރވޭ ގޮުތގައި ފަންތީގެ ވިޔަފާީރގެ

 
 ( ވަނަ ަނންބަރު، އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

  
މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓްާރރަށް ހުަށހަޅާ  (1) )ހ( .4 

    މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، ކޮންެމ ައހަރަުކ ެއއް ަފަހރު، 

 އެ އަަހރުެގ އޮގަސްުޓ މަސް ނިމުމުެގ ކުރިން؛ ުނވަތަ 

 
އަންނަނިވި އަުކރު އިތުރުކޮށް، ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް، އެ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ގޮުތގައި  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 ދެންހުރި ައކުރުތަްއ ތަރުތީބުުކރުން.
 

( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ެއންމެ ކުދި، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ( .4 

ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކުެގ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަންަބުރ 

)ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ  2009/8
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ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްަގއި ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިާވ 

ފާރިތަކުން ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ އޮފީހަްށ ވިޔަ

އެ ިވޔަފާރިތަކުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެެރއިން

ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުެގ ކުރިން، ، ޢަދަދުގެ މަޢުލޫމާތު

ަރްށ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން، ރަިޖސްޓްރާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަކީ ެއ މާއްދާެގ )ރ( ކަމުަގއި ހަމަޖައްަސއި، އެ އަުކރު އަންނަނިިވ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.
  

)ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާީރގެ ޤާނޫުނ(  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ( .4 

 ވަަނ އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމާއެކު،  2އަށް 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަިތން އެންެމ  3މި ޤާނޫނުގެ 

ެގ  2022ުޖލައި  30، ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް

، ތަރުކޮށްފްރަޖިސްްޓރާރ އަލުން ގިންިތކޮށް ދަ ، ކުރިން

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

  
 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 
ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ މަޤާުމގެ ހައިިސއްޔަތުން މިިނސްޓަރެވެ.  )ރ( .11 

ވަަނ މާއްާދެގ  13މި ޤާނޫނުގެ ، ތެެރއިންކައުންސިލުެގ މެންބަރުންެގ 

)ބ( އިން ފެށިގެން )މ( ގެ ނިަޔލަށް ުހރި އަުކރުތަކުގަިއ ބަޔާންކުާރ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންަބރެއް، ކައުންިސލުގެ ނައިުބ ަރއީސްކަމަްށ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ.

  

 ުސރުޚީ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން.ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާުބގެ  .8

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 100 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

6 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 ފަށާ  އަލަށް 
 ވިޔަފާރިތަކުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

)ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާީރގެ ޤާނޫުނ(  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .43-1

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމަށްފަހު،  ވަަނ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ  2އަށް 

އަލަށް ރަޖިސްަޓރީކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާިރއަކުން، އެ ިވޔަފާރިއެްއ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރަން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާެއކު، ެއ ިވޔަފާރިއެއް 

)ބާރަ(  12ރަޖިސްޓަރީުކރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ކުިރއަށް ހިނާގ 

މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ލަފާކުާރ އާމްދަނީއާިއ މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދަްށ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ  3ނިސްބަތްކޮށް، މި ޤާނޫނުެގ 

ގިންތިތަކުގެ ތެެރއިން ގިންތިެއއްގަިއ ރަޖިސްަޓރީކުުރމަށްޓަކައި، 

 ޖިސްޓްރާރަްށ ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ރަ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ރަޖިސްަޓރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ ގޮތެއްގެމަތިން، ެއ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ފޯމު މެދުެވރިކޮށެވެ.
 

ހުށަހެޅުމެްއ ރަިޖސްޓްރާަރްށ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ  )ނ(  

ލިބުމާއެކު، އެ ވިޔަފާިރއެއް ރަޖިސްޓަރީުކރާ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ ކުރިއަްށ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ލަފާކުާރ ާއމްދަނީއާިއ  12ހިނގާ 

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެންެމ ކުދި، ކުިދ އަދި މެުދ 

ެގ ތެެރއިން ގިންތިއެއްަގއި ހިެމޭނ ފަންތީގެ ވިޔަާފރީެގ ގިންތިތަކު

ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ ޮގތުގެމަތިްނ  3ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ިވޔަފާރިއެްއ ، އެ ވިޔަާފރިއެްއ ނިސްބަތްާވ ގިންތިެއއް ކަނޑައަޅައި

ރަޖިސްޓަރީުކރާ ާތރީޚުގައި، ރަޖިސްޓްާރރ އެ ިވޔަފާރިއެްއ ގިންތިކޮްށ 

 ތަރުކުރަންވާނެެއވެ.ފްދަ
 

 .( ވަނަ ނަންބަުރ އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުނ3ްެގ ) 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  .10
 

 

ެގ  Pއަދި ، E ،T ފޯމިުއލާގައި ނަންބަުރގައިވާ ވަނަ (2) ޖަދުވަލުގެ މި (3)  

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނަންބަރުތައް އަންނަނިވި ތާަވލުގައި ބަާޔންކޮށްފަިއ 

 އެވަނީއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 100 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 
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(i) (ii) (iii) (iv) 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޢަދަދު

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 
ސާފު ފައިދާ )ނެޓް 

 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއުލާގައި 
 ބޭނުންކުރާނެ ޢަދަދު 

0 - 5 0 – 1,000,000 0 – 250,000 1 

6 - 30 
1,000,001 – 

10,000,000 

250,001  – 

2,500,000 
2 

31 - 100 
10,000,001 – 

30,000,000 

2,500,001 – 

5,000,000 
3  

 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ެއކުލަވާލަންެޖހޭ ގަާވއިދު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ  43-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ،  .11

 ެތރޭގަިއ ހަދައި، ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.)ތިރީްސ( ދުަވހުގެ  30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ  .12
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

  
 

______________________ 


