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 17/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

  1  އަށް (  ޤާނޫނ    ވިޔަފާރީގެ   ފަންތީގެ   މެދ    އަދި   ކ ދި )   6/ 2013  ނަންބަރ    ޤާނޫނ  
 ބިލ    ގެނައ މ ގެ   އިޞްލާޙ   ވަނަ 

 

 . ެގނައ ން އިޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށް( ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނ ) 6/2013ނަންބަރ    ޤާނޫނ 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

)ތިނެއް(    3މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ބެހިެގންވަނީ އަންނަނިވި   (ހ) . 3 ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތައް 

 ިގންތިއަށެވެ. 

 ؛އެންމެ ކ ދި ފަންތީެގ ވިޔަފާރި   (1)   

 އަދި ؛ ވިޔަފާރި ކ ދި ފަންތީެގ   (2)   

 މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރި.   (3)   

ބަޔާންކޮ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަކި    ށްފައިވާމި  ތެރެއިން  ިގންތިތަކ ެގ 

ިގންތިއަކަށް ވިޔަފާރިެއއް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ބަލާނީ، އެ ވިޔަފާރިއެްއަގިއ  

ޖ މްލަ  އާމްދަނީެގ  ލިބޭ  އަހަރަކަށް  ޢަދަދަށާއި،  މ ވައްޒަފ ންެގ  ހިމެނޭ 

 ޢަދަދަށާއި، އަހަރަކަށް ލިބޭ ސާފ  ފައިދާެގ ޢަދަދަށެވެ. 

ަގއި   )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ވަކި    ށްފައިވާބަޔާންކޮމި  ތެރެއިން  ިގންތިތަކ ެގ 

ިގންތިެއއްަގއި ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނ މ ަގއި ބަލާނީ، އަންނަނިިވ ތާވަލ ަގިއ  

ވަކި   ނިސްބަތްވާ  ވިޔަފާރިެއއް  އެ  މިންަގނޑ ތަކ ން  ބަޔާންކ ރާ 

 ިގންތިއަކަށެވެ. 
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  ނިސްބަތްވާ   
 ގިންތި 

  މ ވައްޒަފ ންގެ 
 ޢަދަދ  

 އާމްދަނީ  ޖ މްލަ
  ފައިދާ  ސާފ 

 ( ްޕރޮފިޓް  ނެޓް)

 5 - 0 އެންމެ ކ ދި 

500,000 
)ފަސް ލައްކަ(  
 ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް 

75,000 
)ހަތްދިހަފަސް  
ހާސް( ރ ފިޔާއާ  

 ހަމައަށް

 30 - 6 ކ ދި  

500,000 
)ފަސް ލައްކަ(  
ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  

މަތި، 
5,000,000 

)ފަސް މިލިއަން(  
 ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް 

75,000 
)ހަތްދިހަފަސް  
ހާސް(  

ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  
  750,000މަތި، 

)ހަތްލައްކަ  
ފަންސާސް ހާސް(  
 ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް 

 31 - 100 މެދ 

5,000,000 
)ފަސް މިލިއަން(  
ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  

މަތި، 
20,000,000 
)ވިހި މިލިއަން(  
 ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް 

750,000 
)ހަތްލައްކަ  

ފަންސާސް ހާސް(  
ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  

މަތި، 
3,000,000 

)ތިން މިލިއަން(  
  ރ ފިޔާއާ ހަމައަށް 

 

ަވކި   )ރ(   ިގންތިކ ރާއިރ ،  ވިޔަފާރި  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ވިޔަފާރިެއްއަގއި ހިމެނޭ މ ވަްއޒަފ ންެގ ޢަދަދާއި، އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ލިބޭ 

ެއްއ   ވަކި  ެއއިން  ޢަދަދ ،  ފައިދާެގ  ސާފ   ޢަދަދާއި  އާމްދަނީެގ 

)ތިނެއް( މިންަގނޑަށް ނ ފެތޭނަމަ، އެ    3ިގންތިެއއްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފޯމިއ ލާ   1ވިޔަފާރި ިގންތިކ ރާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ   

ަވކި ނިސްބަތަކ ން އި ސްކަންދޭ  ބޭނ ންކޮށްެގން، ކޮންމެ މިންަގނޑަކަށް 

 އ ސޫލ ން ނ ކ ންނަ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

ފަންތެީގ ވިޔަފާރި   )ބ(   މެދ   އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި  ދަށ ން  މި ޤާނޫނ ެގ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ   ވިޔަފާރިއެްއެގ  އެއްެވސް  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  ިގންތިކ ރ މ ެގ 
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ޢަދަދ ،   ޢަދަދ  ނ ވަތަ ޖ މްލަ އާމްދަނެީގ ޢަދަދ  ނ ވަތަ ސާފ  ފައިދާެގ

އެންމެ މަތީ   ށްފަިއވާމި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ހިމެނޭ ތާވަލ ަގއި ބަޔާންކޮ

ޢަދަދަށްވ ރެ އިތ ރ ނަމަ، އެ ިވޔަފާރިއަކީ، އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ   

 ފަންތީެގ ވިޔަފާރިއެްއެގ ޮގތ ަގއި ނ ބެލޭނެއެވެ. 

ިގންތިތަކ ަގއި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ޅ(  

ތަރައްޤީކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އެކަށަައޅާ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

ޙަރަކާތްތައް   އެ  ކަނޑައަޅައި،  ޙަރަކާތްތައް  ހިންާގނެ  ޢަމަލީޮގތ ން 

ަމސްއޫލިްއޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ކަންކަން  ކަމާގ ޅޭ  ތަންފީޛ ކ ރ މާއި، 

 ނިސްޓްރީެއވެ. އަދާކ ރާނެ އިސް ފަރާތަކީ މި

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2
 
  އަނެއް   ގިންތިން   އެއް 

 ބަދަލ ކ ރ ން   ގިންތިއަށް 
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިގންތިތަކ ެގ    3މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 4

ވިޔަފާރިއެއް އަނެއް ިގންތިއަކަށް  ތެރެއިން، ެއއް ިގންތިއެްއަގިއ ހިމެނޭ  

 ބަދަލ ކ ރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޙާލަތެްއަގެއވެ. 

ކޮމިޝަނަރ   (1)    ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޓެކްސޭޝަން އޮފް  ހ ށަހަޅާ ، ޖެނެރަލް  ރަޖިސްޓްރާރަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އަހަރަކ  އެްއ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް  

 ނ ަވތަ؛ މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން ފަހަރ ، އެ އަހަރ ެގ އޮަގސްޓ  

ވިޔަފާރިެއްއަގއި ހިމެނޭ މ ވަްއޒަފ ންެގ ޢަދަދ  ނ ވަތަ ވޭތ ެވދިޔަ   (2)   

އަހަރ  ލިބ ނ  އާމްދަނީެގ ޖ މްލަ ޢަދަދ  ނ ވަތަ ސާފ  ފައިދާެގ  

ގ ޅިެގން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ  

ިވޔަފާރިއަކ ން  އެ  ޮގތެއްެގމަތިން،  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ރަޖިސްޓްރާރަށް ހ ށަހަޅާފައިވ ން.
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( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ެއންމެ ކ ދި، 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ޓެކްސް   ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  މީރާއަށް ކ ދި  ބަޔާނާެއކީ 

ހ ށަހަޅާ އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ ، ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖ ލައި ަމސް ނިމ މ ެގ 

ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޓެކްސޭޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ކ ރިން 

 ންވާނެއެވެ. ޅަހ ށަހަ

 ؛ވިޔަފާރިތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ ޢަދަދ   (1)   

ވޭތ ވެދިޔަ    (2)    ޢަދަދ ވިޔަފާރިތަކ ެގ  އާމްދަނީެގ  ޖ މްލަ  ؛ އަހަރ ެގ 

 އަދި

 ވިޔަފާރިތަކ ެގ ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ެގ ސާފ  ފައިދާެގ ޢަދަދ .   (3)   

)ކ ދި އަދި މެދ ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ޤާނޫނ (   2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ނ(  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން   ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ  1އަށް  

ޤާނޫނ ެގ    90ފެށިެގން   މި  ތެރޭަގިއ،  ދ ވަހ ެގ  ވަނަ    3)ނ ވަދިހަ( 

ޮގތ ެގމަތިން އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ   މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް އަލ ން ިގންތިކޮށް ދަފްތަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .3

 
  އަދި   ކ ދި   ކ ދި،   އެންމެ 
  ފަންތީގެ   މެދ  

 ދަފްތަރ    ވިޔަފާރީގެ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަްއ،   )ހ( . 5

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިގންތިތަކަށް    3މި ޤާނޫނ ެގ  

ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ކަނޑައަޅައި،  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ 

 ޮގތ ެގމަތިން ދަފްތަރ ކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ދަފްތަރ ަގިއ ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ ،   ށްފައިވާ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮ )ށ(  

ޮގތެއްެގމަތިން،   ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޢާންމ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރަޖިސްޓްރާރ ޤާއިމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

އަދި އެ ދަފްތަރ ަގއި ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،  
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ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގަމތިން ފީއެއް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ 

 ށް ލިބިެގންވެެއވެ. ނެގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ރަޖިސްޓްރާރަ
 

 ވަނަ މާއްދާ އ ނިކ ރ ން.  6ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ  .4
 

މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވަްއޒަފ ންެގ ޢަދަދ   . 6 ވިޔަފާރި   ފަންތީގެ   މެދ  

ާއއި    31 ވ މާެއކ ،    100)ެއއްތިރީސް(  ޢަދަދަކަށް  ދެމެދ ެގ  ާއ  )ސަތޭކަ( 

މައްޗަށް   ރ ފިޔާާއއި    5,000,001އަހަރެްއެގ  އެކެއް(  މިލިއަން  )ފަސް 

ދެމެދ   20,000,000 ރ ފިޔާއާ  މިލިައން(  އާމްދަނީ  )ވިހި  ޖ މްލަ  ޢަދަދަކަށް  ެގ 

 ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އ ނިކ ރ ން.  7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ  .5
 

  މާނައަށް   ގިންތިތަކ ގެ 
 ގެނައ ން   ބަދަލ  

ޤާނޫނ ެގ   . 7 އާއި    5މި  މާއްދާ  ފައިސާެގ    6ވަނަ  ބ ނެފައިވާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ޢަދަދ ތަކަށް ބަދަލ ެގނައ މާއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް ިގންތިކ ރ މ ަގިއ  

ބަލާނެ މިންަގނޑ ތަކަށް ބަދަލ ެގނައ މާއި އެ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ވަކި ދާއިރާއެއް ަވކި  

ިގންތިެއއްެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ބަދަލ ެގނައ ން ހިމެނޭޮގތ ން، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ  

ބަޔަކަށް  ވިޔަފާރިތަކަ އެއްވެސް  މާނައިަގިއ  ދެވިފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ށް 

 ބަދަލ ެގނައ މަށްޓަކައި ަގވާއިދ  ހެދިދާނެއެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .6
 

 3ޤާނޫނ ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ފައްދާ ކައ ންސިލަކީ، މި   )ށ( . 11 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ިގންތިތަކ ަގއި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި  

ތަރައްޤީކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އެކަށަައޅާ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް   ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ޙަރަކާތްތައް  ހިންާގނެ  ޢަމަލީޮގތ ން 

 ލަފާދޭ މައިަގނޑ  ފަރާތެވެ. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7
 

 ެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ކައ ންސިލ   )ބ( . 11 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  13ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .8

 

  ކައ ންސިލ ގެ 
 މެންބަރ ން 

ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ކައ ންސިލ  އެކ ލެވިެގންވަނީ،  އެންމެ   . 13

 )ސާދަ( މެންބަރ ންެގ މައްޗަށެވެ.  14އަންނަނިވި 

ތަންފީޛ ކ ރ މ  )ހ(   ސިޔާސަތ ތަްއ  ަމސްއޫލިްއޔަތ  އިޤްތިޞާދީ  ެގ 

 ؛ފަިއވާ މިނިސްޓަރ ޙަވާލ ކޮށް

ތަންފީޛ ކ ރ މ މަސްވެރިކަމާިއ   )ށ(   ސިޔާސަތ ތައް  ެގ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ 

 ؛ފަިއާވ މިނިސްޓަރ މަސްއޫލިއްޔަތ  ޙަވާލ ކޮށް

ތަންފީޛ ކ ރ މ   )ނ(   ސިޔާސަތ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ެގ 

 ؛ފަިއވާ މިނިސްޓަރ ޙަވާލ ކޮށް

ތަންފީޛ ކ ރ މ  )ރ(   ސިޔާސަތ ތައް  ކަންކަމ ެގ  މަސްއޫލިްއޔަތ  ެގ  މާލީ 

 ؛ފަިއވާ މިނިސްޓަރ ޙަވާލ ކޮށް

 ؛ލ ކ ރާ މަންދޫބެއްސީތަމް  އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން )ބ(  

 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސައިޓީެގ މަންދޫބެއް  އެ، މަސްވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއިން )ޅ(  

ދާއިރާއިން )ކ(    ސޮސައިޓީެގ    އެ، ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  ސިވިލް  ދާއިރާެގ 

 ؛މަންދޫބެއް

ދާއިރާއިން  )އ(    ސޮސައިޓީެގ    އެ، ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ސިވިލް  ދާއިރާެގ 

 ؛މަންދޫބެއް

ދާއިރާއިން )ވ(    ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އަދި  ކޮމިއ ނިކޭޝަން    އެ، އިންފޮމޭޝަން، 

 ؛ދާއިރާެގ ސިވިލް ސޮސައިޓީެގ މަންދޫބެއް
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ދާއިރާއިން )މ(   ސޮސައިޓީެގ  ދާއިރާެގ    އެ، ޢިމާރާތްކ ރ މ ެގ  ސިވިލް 

 ؛މަންދޫބެއް

ސެކްޓަރެގ   )ފ(   ފައިނޭންޝަލް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  ިއސް މޯލްޑިވްސް 

 ؛އޮފިޝަލެއް

 ؛އިސް އޮފިޝަލެއްެގ  )މީރާ(    ންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް އިންލަ )ދ(  

ޤާނޫނ ެގ   )ތ(   ސެންޓަރ   23މި  ބިޒްނަސް  ބަޔާންކ ރާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ނ ވަތަ  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ެގ  )ބީ.ސީ.ސީ(  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން 

 ؛ސީ.އީ.އޯ 

ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލީ އެހީތެރިކަން  )ލ(  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސް.އެމް.އީ  އ ފަްއދާފައިވާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 

ލިމިޓެޑް   ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖިންގ ފައިނޭންސް  ެގ  )އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ( 

 އޯ. .އީ .ޑިރެކްޓަރ ނ ވަތަ ސީ 
 

ވަނަ މާއްދާއަކީ، އެ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ޮގތ ަގއި ހަމަޖައްސައި، ެއ މާއްދާެގ )ށ( ގެ   14ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .9
 ޮގތ ަގއި އަންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 

 

ަގިއ    13މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ( . 14  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރ ންކ ރެ މެންބަރަކ ، ކައ ންސިލ ެގ ޖަލްސާއަކަށް  

ހާޒިރ ެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގިއ، އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަލ ަގއި ޖަލްސާއަށް 

ޢަްއޔަންކ ރ މ  އޮފިޝަލަކ   އިސް  ވ ޒާރާެއްއެގ  އެ  ެގ  ހާޒިރ ވ މަށް، 

 އިޚްތިޔާރ  އެ މެންބަރަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  15ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .10
 

މަދ ެވެގން   . 15 ޖަލްސާ   ކައ ންސިލ ގެ  ކ އާޓަރެއްއަގއި  ކޮންމެ  އަހަރ ެގ  މީލާދީ  ޖަލްސާ،   2ކައ ންސިލ ެގ 

 ބާއްވަންވާނެެއވެ. )ދޭއް( ފަހަރ  
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 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ހަތަރ ވަނަ ބާބ  އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. .11

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތްދޭ ކ ންފ ންޏާއި މަރ ކަޒ ތައް 

 
  އަދި   ކ ދި   ކ ދި،   އެންމެ 
  ވިޔަފާރި   ފަންތީގެ   މެދ  

  ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ 
 ކ ންފ ނި   ޚިދ މަތްދޭ 

ލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި  ހާސިމަޤްޞަދ ތައް    މި ޤާނޫނ ެގ )ހ(  .23

މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައ ލެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ 

ދަށ ން އެކަށަައޅާ ސިޔާސަތ ތަކާއި ެއ ިވޔަފާރިތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ސަރ ކާރ ން 

ވިލަރެސްކޮށް ހިންާގ   ޙަރަކާތްތައް   ،ރާވައި   ، ޕްރޮްގރާމްތަކާއި 

ސަރ ކާރ ެގ   ހިނާގ،  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ހިންގ މަށްޓަކައި، 

 ސައްތައިންސައްތަ ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ންޏެއް ޤާއިމ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކ ންފ ންޏަކީ،  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

(  2017މާޗް    20)  3/2017ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާރ  ނަންބަރ   

ލިމިޓެޑް   ކޯޕަރޭޝަން  ސެންޓަރ  ބިޒްނަސް  އ ފައްދާފަިއވާ  އިން 

 )ބީ.ސީ.ސީ( ެއވެ. 

 ެއވަނީެއވެ. ބީ.ސީ.ސީެގ މަިއަގނޑ  މަސްޫއލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި   )ނ(  

ވިޔަފާރިތައް   (1)    ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ކ ދި،  އެންމެ 

 ؛ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ތެރެިއން   (2)   

އިސްކަންދިނ މަށް މިނިސްޓަރ  ކަނޑަައޅާ ދާއިރާތަކަށް ޚިދ މަތް 

 ؛ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތ ކަމެއް ދިނ ން އިފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގ

އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކާ ގ ޅ ންހ ރި،   (3)   

ބޭނ ންވާނެ  ކ ރިއެރ ވ މަށް  ޮގތްތައް  އާ  ހިންގ މ ެގ  ވިޔަފާރި 

 ؛ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގ މާއި ޚިދ މަތްދިނ ން
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އަދި    (4)    ކ ދި  ކ ދި،  މި އެންމެ  ިވޔަފާރިތަކަށް،  ފަންތީެގ  މެދ  

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފޯރ ކޮށްދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި،  

 ؛އެ ިވޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

 ޚިދ މަތް   ިވޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީެގ  މެދ    އަދި  ކ ދި  ކ ދި،  އެންމެ  (5)   

 އިސްކަން  ހޯދ މަށް  ފައިދާ  މާލީ  ކ ންފ ންޏަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،

 ޕްރޮްގރާމްތައް   ރޫޙ ަގއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ޚިދ މަތް  ދިނ މަށްވ ރެ

 .ހިންގ ން

ބީ.ސީ.ސީއާ )ރ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މަސްޫއލިއްޔަތ ތައް   މި  ޙަވާލ ކ ރެވޭ 

ޤާނޫނ ެގ  ިމ  އ ސޫލ ތަްއ،  އެހެނިހެން  ސިޔާސަތ ތަކާިއ  އަދާކ ރ މާގ ޅޭ 

 ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ދަށ ން ހަދާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މަރ ކަޒ ތަްއ    24ބީ.ސީ.ސީާއއި މި ޤާނޫނ ެގ   )ބ(  

ހިންގ މަށް ކައ ންސިލ ެގ ލަފާެގ މަތިން ވަކި ބަޖެޓެްއ އެކ ލަާވލ މ ެގ ބާރ  

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. މިޮގތ ން އެކ ލަވާލާ ބަޖެޓ ، ދައ ލަތ ެގ  

 .  ޓ ަގއި ހިމެނިދާނެއެވެބަޖެ

 

  ވިޔަފާރި 
  ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ 

 މަރ ކަޒ    ޚިދ މަތްދޭ 

)ކ ދި އަދި މެދ ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ޤާނޫނ (   2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ހ(  .24

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން   ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ  1އަށް  

ތެރޭަގއި، އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި  )ތިނެްއ( މަސްދ ވަހ ެގ    3ފެށިެގން  

މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ދެމ ންދާ މަރ ކަޒ ތަްއ  

ބީ.ސީ.ސީއިން އަލ ން ޤާއިމ ކ ރ މާއެކ ، އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  

ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް އިތ ރަށް ބޭނ ންވާނެ 

ބީ.ސީ.ސީއިން    މަރ ކަޒ ތަްއ، ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި،  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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މަރ ކަޒ ތައް ޤާއިމ ކ ރާނެ ޮގތާއި،    ށްފައިވާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ  )ށ(  

މަރ ކަޒ ތަކ ން   އެ  އ ސޫލާިއ،  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ތަންތަން  ޤާއިމ ކ ރާނެ 

ހިންގ މާގ ޅޭ   މަރ ކަޒ ތައް  އެ  ޚިދ މަތްތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  ދިނ މަށް 

ަގާވއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް،  އެހެނިހެން 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
  ބަޖެޓާއި   އަހަރީ 

 ޕްލޭން   މަސައްކަތ ގެ 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކ ންފ ނީެގ އަހަރީ ބަޖެޓާއި،    23މި ޤާނޫނ ެގ    .25

މަސައްކަތްތައް ތަންފީޛ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ އެކްޝަން ޕްލޭން ކ ންފ ނިން އެކ ލަވާލައި،  

ެގ ރ ހ ން މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅައި، ކައ ންސިލ ެގ ލަފާެގ މަތިން، ިމނިސްޓްރީ

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 

  1)ކ ދި އަދި މެދ ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނ ( އަށް    2013/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ     .26 ރިޕޯޓ    އަހަރީ 

ެގނައ މ ގެ  އިޞްލާޙ   އެ  ވަނަ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 

މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ، އަދި  ެގ ނިޔަލަށް ހިނާގ    31އަހަރ ެގ ޑިސެމްބަރ  މަހ ެގ  

އިން ފެށިެގން ޑިސެމްބަރ    1ޖެހިެގން އަންނަ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖަނަވަރީ މަހ ެގ  

ދަށ ން    31މަހ ެގ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ތެރޭަގިއ،  މ އްދަތ ެގ  ހިނާގ  ނިޔަލަށް  ެގ 

މ ހިންމ   ނިންމާފައިވާ  ޙަރަކާތްތަކާއި،  މައިަގނޑ   ހިންާގފައިވާ  ބީ.ސީ.ސީއިން 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތ ެގ    25އި، މި ޤާނޫނ ެގ  ނިންމ ންތަކާ

ޕްލޭން ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށް، ބީ.ސީ.ސީއިން އަހަރީ  

ނިޔަލަށް،   މަހ ެގ  ާމޗް  އަންނަ  ވިދިެގން  އަދި،  ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  ރިޕޯޓެއް 

 ޕޯޓ  ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. މިނިސްޓްރީއަށާއި ކައ ންސިލަށް އެ ރި

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބީ.ސީ.ސީއާއި މި ޤާނޫނ ެގ    23މި ޤާނޫނ ެގ    .27 ނެގ ން   ފީ 

ޚިދ މަތްދޭ   24 ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ  ިވޔަފާރި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 
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ދަށ ން  މަރ ކަޒ ތަކ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތަކަށް، މި ޤާނޫނ ެގ  

 ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ފީއެއް ނެިގދާނެެއވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .12
 

ޤާނޫނ ެގ   . 29 މަޤްޞަދ    ސްކީމްގެ  މަޤްޞަދ ތަކަކީ،    28މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްކީމްެގ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހޯދ މ ަގއި އެންމެ ކ ދި، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް  ދަރަންޏަށް ފައިސާ  

އަންނަނިވި ކަންކަން  ، ހ ރި ޮގންޖެހ ންތައް ނައްތާލ މ ަގިއ އެހީތެރިވެދިނ މ ެގ ޮގތ ން

 ކ ރ މެވެ. 

 ؛ވިޔަފާރިތަކަށް ދަރަންޏަށް ފަިއސާ ދޫކ ރ ން )ހ(  

ފަސޭހަ އ ސޫލ ތަކެއް ެގންގ ޅ މަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނ  ދޫކ ރ މ ަގއި ލ އި   )ށ(  

 ؛ބޭންކ ތަކަށް ހިތްވަރ  ދިނ ން

ކިބައިަގިއ   )ނ(   ވިޔަފާރިތަކ ެގ  އެ  ޤާބިލ ކަން  ހޯދ މ ެގ  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް 

 ؛ކ ރ ންފްއިތ ރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކްރެޑިޓް ެގރެންޓީ ސްކީމެއް ތަޢާރަ

ެގ ލަފާެގ މަތިން ތަރައްޤީކ ރ މަށް، ކައ ންސިލ    އިވިޔަފާރިތަްއ ކ ރިއަރ ވަ  )ރ(  

ޕްރްޮގރާމްތަްއ   ޙަރަކާތްތަކާއި  ެއހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން 

 ހިންގ ން.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން.   32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .13

 

ހިންާގ   )އ(  . 32  ޕްރޮްގރާމެއް  ސަރ ކާރ ން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލް 

ދެވޭ  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ   ހިނާގ  ކޯހަކަށް  އެފަދަ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި، 

 ؛ފައިސާެގ އެހީ ނ ވަތަ އަނބ ރާ ދައްކާޮގތަށް ދެވޭ ލޯނަކަށް

ކ ދި،  )ވ(    ެއންމެ  ކަނޑައަޅާ،  މިނިސްޓްރީން  މަތިން  ލަފާެގ  ކައ ންސިލ ެގ 

ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް ކ ރިއެރ ވ މ ެގ މަޝްރޫޢެއް، ިމ  
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ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީ.ސީ.ސީ މެދ ވެރިކޮށް   23ޤާނޫނ ެގ  

 ހިންގ މަށްޓަކައި، ބީ.ސީ.ސީއަށް.

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  36ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ  .14

 

މި ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގަމތިން، ިވޔަފާރިތަކަށް ދޫކ ރާ ފައިސާެގ އެންމެ ބޮޑ   . 36 ޢަދަދ    ފައިސާގެ 

 )ތިން މިލިއަން( ރ ފިޔާއެެވ.  3,000,000ޢަދަދަކީ 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   40ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .15

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާެގ އިތ ރ ން، މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ( . 40 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންޑ  ހިންގ މަށާއި، ިމ ޤާނޫނ ގެ   30

ކެޕިޓަލް   23 ހިންގ މަށް  ބީ.ސީ.ސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ލޯ ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ  މި  ބަޖެޓާއި  ބޭނ ންވާނެ  ޮގތ ަގއި  ވަނަ   28ނ ެގ 

ސްކީމްެގ   އެ  ހިންގ މަށާއި،  ސްކީމް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި 

މަޤްޞަދ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށާއި، މި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  

ލަފާެގ   ކައ ންސިލ ެގ  ބަޖެޓ ،  ބޭނ ންވާ  ކ ރ މަށް  ކަންކަން  އެހެނިހެން 

މިނިސްޓްރީން އެކ ލަވާލައި، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ މަށް މާލީ    މަތިން

ަމސްއޫލިްއޔަތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ސިޔާސަތ ތަްއ  ކަންކަމ ެގ 

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 އ ނިކ ރ ން.ވަނަ މާްއދާ  44ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ  .16
 

މަޢ ލޫމާތ ، މި  )ހ( . 44 ދަފްތަރ   ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި، ކ ދި  އެންމެ 

ލިޔެ   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 ދަފްތަރ ކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރ ، އެްއވެސް ފީއަކާ ނ ލަިއ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

އިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ރަޖިސްޓްރާރ އާޢާންމ ންނަށް އިންޓަރނެޓްެގ ޒަރީ

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 
 

 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ އަށްވަނަ ބާބ  އ ނިކ ރ ން.  .17

 

 ބާބ    އަށްވަނަ 
 ފަރާތްތަކާގ ޅޭ   ވަޒީފާއަދާކ ރާ 

 
  ޤާނޫނަށް   މި 

 އިސްކަންދިނ ން 
ވަނަ މާްއދާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި  53މާއްދާއިން ފެށިެގން   ވަނަ 51މި ޤާނޫނ ެގ    .47

ފަންތީެގ  މާއްދާތަކ ަގއި ކ ދި  އަދި  ކ ދި  އެންމެ  އ ސޫލ ތަކަކީ،   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

އަދާކ ރ ާމ   ފަރާތްތަކަށް ަވޒީފާ ދިނ މާއި، ަވޒީފާވިޔަފާރިތަކ ަގިއ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ  

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ޚާއްޞަ  ގ ޅޭޮގތ ން، 

 . އ ސޫލ ތަކެކެވެ

 
  ޤާނޫނ ގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ 
  ޤާނޫނ    މި   މައްޗަށް 
 ހިނގ ން 

އ ސޫލ ތައް މި  ާމއްދާަގއި ިއޝާރާތްކ ރާ ޚާއްޞަ   ވަނަ 47މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .48

ބަޔާންކ ރ މ ން، ނަންބަރ    ޤާނޫނ ަގއި  ޤާނޫނ   ގ ޅޭޮގތ ން  އެކަންކަމާ 

އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ   ގައި( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ) 2008/2

ފަންތީގެ  ކ ދި  އަދި  ކ ދި  އެންމެ  ަވޒީފާ   ނަމަވެސް،  ިވޔަފާރިތަކ ަގިއ 

އަދާކ ރ މ ަގިއ ހިނާގނީ،  އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ަވޒީފާ ދިނ މާއި، ަވޒީފާ

 . މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޚާއްޞަ އ ސޫލ ތަކެވެ

ާމއްދާަގއި ިއޝާރާތްކ ރާ ޚާއްޞަ އ ސޫލ ތައް މި   ވަނަ 47މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

ެއކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން ެއއްވެސް ޤާނޫނެއްަގިއ   ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރ މ ން،

އަމ ރެްއަގއި ނ ވަތަ އ ސޫލެްއަގއި އެހެން   ނ ވަތަ ަގާވއިދެްއަގއި ނ ވަތަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ފަންތީެގ  ޮގތަކަށް  ކ ދި  އަދި  ކ ދި  އެންމެ 
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ފަރާތްތަކަށް އަދާކ ރާ  ަވޒީފާ  ަވޒީފާ ދިނ މާއި، ވަޒީފާ   ވިޔަފާރިތަކ ަގިއ 

ަގވާއިދެއް ނ ވަތަ އަމ ރެއް  އަދާކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން އެ ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ްއެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ، މި ޤާނޫނ ގައިނ ވަތަ އ ސޫލެ

 . ޚާއްޞަ އ ސޫލ ތަކެވެ

 

މާއްދާަގއި އިޝާރާތްކ ރާ ޚާއްޞަ އ ސޫލ ތައް މި ޤާނޫނ ަގއި  ވަނަ 47މި ޤާނޫނ ެގ    .49 އިޞްލާޙ ވ ން 

ނ ވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެއްެވސް  ޚިލާފ   އ ސޫލ ތަކާ  ޚާއްޞަ  އެ  ބަޔާންކ ރ މ ން، 

ނ ވަތަ ޢަމަލ ކ ރަން   ަގާވއިދެއް  ޤާނޫނަށް  މި  އ ސޫލެްއވާނަމަ،  ނ ވަތަ  އަމ ރެއް 

ފަދައިން ތަޢާރ ޟ ވާ ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ ަގވާިއދެއް ނ ވަތަ އަމ ރެްއ   ފެށ މާއެކ ، އެ

ފަންތީގެ  ނ ވަތަ ކ ދި  އަދި  ކ ދި  އެންމެ  މިންވަރ ،  ތަޢާރ ޟ ވާ   އ ސޫލެއްެގ 

އަދާކ ރ ާމ   ފަރާތްތަކަށް ަވޒީފާ ދިނ މާއި، ަވޒީފާވިޔަފާރިތަކ ަގިއ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ  

 . ގ ޅޭޮގތ ން އިޞްލާޙ ވީެއވެ

 

  އ ސޫލ ތަކ ގެ   ޚާއްޞަ 
  ލިބޭނެ   މަންފާ 

 ފަރާތްތައް 

ވަނަ މާްއދާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި  53މާއްދާއިން ފެށިެގން   ވަނަ 51މި ޤާނޫނ ެގ    .50

މި  މާއްދާތަކ ަގއި ލިބިދެވޭނީ،  މަންފާ  އ ސޫލ ތަކ ެގ  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ، އެންމެ ކ ދި   ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 8ޤާނޫނ ެގ  

 . އެކަންޏެވެ އަދި ކ ދި ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް

 

  މައްޗަށް   ދ ވާލެއްގެ 
  އެންމެ   ޢާންމ ކޮށް 
  ގިނަވެގެން 

 ގަޑި   މަސައްކަތްކ ރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،    32ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .51

ަވޒީފާއަދާކ ރާ   ވިޔަފާރިތަކ ަގއި  ފަންތީެގ  ކ ދި  އަދި  ކ ދި  އެންމެ 

)ދޭްއ( ަގޑިއިރ    2ފަރާތްތަކ ން، ވަޒީފާއަދާކ ރާ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އިތ ރ   

ފަ ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ފަރާތާއި  ަވޒީފާދޭ  ދެމެދ   މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ރާތާ 

ނަމަވެސް،   ކަނޑަެއޅިދާނެއެެވ.  އެއްބަސްވ މ ަގއި  ވަޒީފާެގ  ސޮއިކ ރެވޭ 
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އިތ ރ ކ ރެވޭ   ދ ވަހަކަށް  ކޮންމެ  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  )ދޭއް(   2އެޮގތ ން 

 ަގޑިއިރަށް އިތ ރ ަގޑީެގ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.  

( ދޭއް) 2އެހެން އޮތ މަކ ން، އެ އަކ ރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ  ( ހ)މި މާއްދާެގ   )ށ(  

އިތ ރ  ަގޑީެގ ފައިސާ ލިބޭ ޮގތަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ  ަގޑިއިރ ެގ އިތ ރ ން،

ާމްއދާަގިއވާ 37ޤާނޫނ ެގ   ަގޑީަގއި   ވަނަ  އިތ ރ   ޮގތ ެގމަތިން 

 މަސައްކަތްކ ރ ވ މަކަށް ހ ރަހެްއ ނެތެވެ. 

 

  ވަގ ތ    އަރާމ ކ ރ މަށް 
 ދިނ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .52 އޮތް    32ވަޒީފާއާބެހޭ  އެހެން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަދާކ ރާ  ނަމަވެސް، އެންމެ ކ ދި އަދި ކ ދި ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކ ަގއި ަވޒީފާ

ވަޒީފާެގ   ސޮއިކ ރެވޭ  ދެމެދ   ފަރާތާ  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތްތަކާއި 

ވިދިިވދިެގން   ދ ވަހ    6އެއްބަސްވ މ ަގއި،  )ހައެއް( 

އޭނާއަށް  އަރާމ ކ ރ މަށް  ފަރާތް  ވަޒީފާއަދާކ ރާ  މަސައްކަތްކ ރ މަށްފަހ ، 

ދޭންޖެހޭ ދ ވަސް ދޭނެޮގތ ެގ އ ސޫލ  ކަނޑައެޅ މަކަށް މި މާްއދާ ހ ރަހެއް  

 ނާޅައެވެ. 

މާއްދާެގ   )ށ(   ފަރާތަށް  ( ހ)މި  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން 

އެންމެ ިގނަވެެގން މަސަްއކަތްކ ރެވޭނީ   ވިދިވިދިެގންމެދ ކެނޑ މެއް ނެތި  

 . ދ ވަހަށެވެ( އަށާވީސް) 28

 

އަދާކ ރާ )ހ(  .53 ޗ އްޓީ   އަހަރީ  ނަންބަރ    ވަޒީފާ  ޤާނޫނ   ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2008/2ފަރާތަށް 

އެއްފަހަރ  ޙައްޤ ވާ އަހަރީ ޗ އްޓީ ޙައްޤ ވާ   ެގ ދަށ ން އަހަރަކ ( ޤާނޫނ 

އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ، ެއ  ( އެކެއް) 1ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  

މ އްދަތ  ހަމަވާއިރ ، ެއ   އަދި އެ. ޗ އްޓީ ބޭނ ންކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ

ދ ވަހެއް  ެއ  އޮތްކަމ ަގއިވާނަމަ،  ދ ަވހެއް  ބޭނ ންނ ކ ރާ   ޗ އްޓީން 

 . ބާޠިލ ވާނެެއވެ
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 2008/2އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    އެހެން( ހ)މި މާއްދާެގ   )ށ(  

ޙައްޤ ވާ އަހަރީ ޗ އްޓީއާމެދ  އަންނަނިވި   ެގ ދަށ ން( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ )

ޮގތަކަށް ތެރެއިން  ެއއްބަސްވ މ ަގއި   ޮގތްތަކ ެގ  ވަޒީފާެގ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް 

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ޗ ްއޓީެގ  ( ތިރީސް) 30 ޗ އްޓީެގޙައްޤ ވާ    (1)    ަގނޑ ކޮށް  ދ ވަސް 

 ؛ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކޮށް ނިންމ ން

ބަހާލަިއެގން   (2)    މައްޗަށް  ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   ޗ އްޓީ،  ޙައްޤ ވާ 

 ؛ބޭނ ންކ ރ ން

ތެރެއިން ބަެއއް، ޗ އްޓީެގ ޮގތ ަގިއ ބޭނ ންކޮށް،  ޙައްޤ ވާ ޗ އްޓީގެ   (3)   

ތެރޭަގއި ޗ އްޓީެގ  ފައިސާެގ  ހިމެނޭ   އެ  ދ ވަސްތަކަށް  ބާކީ 

 ؛ޢިނާޔަތެއް ލިބިަގތ ން

ޗ ްއޓީ  (4)    ދޫކޮށްލާ  ޙައްޤ ވާ  އެޮގތ ން  ދޫކޮށްލައި،  ެއކ ަގއި 

 . ލިބިަގތ ން ދ ވަސްތަކަށް ފައިސާެގ ޢިނާޔަތެއް

ވަނަ  ( 2)ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ  ( 1) ެގ( ށ)މި މާއްދާެގ   )ނ(  

ދ ަވސް ކ ރިން،  ( ތިރީސް) 30ފެށ މ ެގ   ނަަގންނަންބަރ ެގ ދަށ ން ޗ ްއޓީ  

 .ފަރާތ ން އަންަގންވާނެެއވެ  ޗ އްޓީނަަގން ބޭނ ންވާކަން ވަޒީފާދޭ

ބޭނ މަށްޓަކައި އަހަރީ ޗ އްޓީެގ މ އްދަތ  ގ ނ މ ަގއި ރަސްމީ  މި މާއްދާެގ )ރ(  

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ) 2008/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    ބަންދ  ދ ވަސްތަކާއި

 . ޗ ްއޓީެގ ދ ވަސްތަކެއް ނ ހިމެނޭނެއެވެ ދަށ ން ޙައްޤ ވާ އެހެންެގ 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   56ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .18

 

"މ ވަްއޒަފ " ކަމަށް ބ ނެފައިެއވަނީ، ަވޒީފާ އަދާކ ރ މ ެގ ެއްއބަސްވ މެްއެގ   )ށ( . 56 

ގައި، މިނިވަންނޫން އިމީހާއަށެވެ. އަދި މި ބަހ ެގ މާނަދަށ ން ޚިދ މަތްދޭ  
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މަސައްކަތްކޮށްދީފައިާވ   ކ ރިން  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި 

 . ވެނެއެމ ވަްއޒަފ ންވެސް ހިމެނޭ
 

 އިތ ރ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )މ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކ ރ    56ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .19

 

ސިޔާސަތ ތައް   )ފ( . 56  އިޤްތިޞާދީ  ބ ނެފައިެއވަނީ،  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އެއިރެްއަގއި ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ ސަރ ކާރ ެގ  

 ވ ޒާރާއަށެވެ. 

ނ ސީދާ  ޮގތ ގައި"ސީދާ )ދ(   ކަމަށް ކ ރ ންކޮންޓްރޯލް   ޮގތ ަގއިނ ވަތަ   "

 : ބ ނެފައިއެވަނީ

އެ ވިޔަފާރިައކީ ކ ންފ ންޏެއްނަމަ، ކ ންފ ނީެގ ވޯޓ  ދިނ މ ެގ ބާރ    (1)   

 % މަދ ވެެގން  ތެރެއިން  ޙިއްޞާެގ  )ފަންސަީވސް   25ލިބިދޭ 

ެއހެން   ނ ވަތަ  ނ ސީދާކޮށް،  ނ ަވތަ  ސީދާކޮށް  އިންސައްތަ( 

މެދ ވެރިކޮށް   ފަރާތްތަކެްއ  ނ ވަތަ  ؛ ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށްފަރާތެއް 

 ނ ވަތަ

ވޯޓ     (2)    ޕާޓްނަރޝިޕްެގ  ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ،  ވިޔަފާރިައކީ  އެ 

 % މަދ ވެެގން  މަޞްލަޙަތ ެގ  ލިބިދޭ  ބާރ    25ދިނ މ ެގ 

)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ސީދާކޮށް ނ ވަތަ ނ ސީދާކޮށް، ނ ވަތަ  

މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތްތަކެއް  ނ ވަތަ  ފަރާތެއް  އެހެން 

 ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށެވެ. 

"އިސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  )ތ(  

ޓެކްސޭޝަންާއއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރ ނަރ ، އަދި މި  

ަގިއ    13ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ ާމއްދާ ނ ވަތަ    13ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މިނިސްޓަރަކ  މި ޤާނޫނ ެގ  
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މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ކަނޑައަޅާ، އެ އިދާރާތަކ ެގ ެއސިސްޓަންޓް   ވަނަ  14

 ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރ ން ފެށިެގން މަތީ ފެންވަރ ެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށެވެ. 

 
 ެގ ޮގތ ަގއި، އަންނަނިވި ޖަދ ވަލ  އިތ ރ ކ ރ ން.  1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    .20

 
 1ޖަދ ވަލ   

 
އެ ިވޔަފާރިައކަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ޢަދަދާއި   ،މ ވަްއޒަފ ންެގ ޢަދަދާއިވިޔަފާރިެއްއަގއި ހިމެނޭ   

ޢަދަދ  ފައިދާެގ  މިންަގނޑ ތަކަށް   ،ސާފ   ބަޔާންކ ރާ  ިގންތިެއއްަގިއ  އެއް  ވަކި  އެިއން 

 : އެ ވިޔަފާރިެއއް ިގންތިކ ރާނެ ޮގތް ،ނ ފެތޭނަމަ

 ، ޮގތ ެގމަތިން ވިޔަފާރި ިގންތިކ ރާއިރ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ    3މި ޤާނޫނ ެގ    (1) 

ޢަދަދާއި މ ވައްޒަފ ންެގ  ހިމެނޭ  ިވޔަފާރިެއއްަގއި  ލިބޭ    ،ވަކި  ވިޔަފާރިއަކަށް  ެއ 

ޢަދަދާއި ޢަދަދ   ،އާމްދަނީެގ  ފައިދާެގ  ިގންތިެއއްަގިއ    ،ސާފ   އެއް  ވަކި  އެއިން 

 ، ންތިކ ރާނީ)ތިނެއް( ިމންަގނޑަށް ނ ފެތޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ިގ  3ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

އ ސޫލ ން   ިއސްކަންދޭ  ނިސްބަތ ން  ައންނަނިވި  މިންަގނޑަކަށް  ކޮންމެ 

 ރިޢާޔަތްކޮށްެގންނެެވ. 

 ؛)ސާޅީސް އިންސައްތަ( 40% –މ ވަްއޒަފ ންެގ ޢަދަދ   )ހ(  

 ؛)ތިރީސް އިންސައްތަ( 30% –އާމްދަނީެގ ޖ މްލަ ޢަދަދ   )ށ(  

 )ތިރީސް އިންސައްތަ(.  30% –ސާފ  ފައިދާެގ ޢަދަދ   )ނ(  

) )ހ(  (2)  ޖަދ ވަލ ެގ  ނިސްބަތަށް 1މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

އިސްކަންދޭނީ، އަންނަނިވި ފޯމިއ ލާ ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ކ ންނަ ނަތީޖާއަށް 

 ބަލައިެގންނެެވ. 

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

ެގ ޮގތ ަގއި    Eމި ނަންބަރ ެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމިއ ލާަގއި   )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ތާަވލ ެގ ކޮލަމް 3ބޭނ ންކ ރާނީ، މި ޖަދ ވަލ ެގ )
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(i ިަގއ ޢަދަދ "  "މ ަވއްޒަފ ންެގ  ހިމެނޭ   ،(  ިވޔަފާރިއެްއަގއި  އެ 

( ކޮލަމް  ހިމެނޭ  ރޯަގއި  ނިސްބަތްވާ  ޢަދަދ   ( ivމ ވަްއޒަފ ންެގ 

 "ފޯމިއ ލާގައި ބޭނ ންކ ރާނެ ޢަދަދ " ަގއި ދެވިފަިއވާ ޢަދަދެވެ. 

ެގ ޮގތ ަގއި    Tމި ނަންބަރ ެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމިއ ލާަގއި   )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ތާަވލ ެގ ކޮލަމް 3ބޭނ ންކ ރާނީ، މި ޖަދ ވަލ ެގ )

(iiިޖ މްލަ އާމްދަނީ" ގައ" )،     އެ ވިޔަފާރިއެްއެގ ޖ މްލަ އާމްދަނީެގ ޢަދަދ

( ކޮލަމް  ހިމެނޭ  ރޯަގއި  ބޭނ ންކ ރާނެ ivނިސްބަތްވާ  "ފޯމިއ ލާަގއި   )

 ޢަދަދ " ަގއި ދެވިފައިވާ ޢަދަދެވެ. 

ެގ ޮގތ ަގއި    Pމި ނަންބަރ ެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިއ ލާަގއި   )ރ(  

( ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ތާަވލ ެގ ކޮލަމް 3ބޭނ ންކ ރާނީ، މި ޖަދ ވަލ ެގ )

(iii ިަގއ ")ްއެ ިވޔަފާރިެއއްެގ ސާފ     ،( "ސާފ  ފައިދާ )ނެޓް ޕްރޮފިޓ

( "ފޯމިއ ލާަގިއ  ivފައިދާެގ ޢަދަދ  ނިސްބަތްވާ ރޯަގއި ހިމެނޭ ކޮލަމް )

 ބޭނ ންކ ރާނެ ޢަދަދ " ަގއި ދެވިފަިއވާ ޢަދަދެވެ. 

ެގ ޮގތ ަގއި    Pއަދި  ، E ،T( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއވާ ފޯމިއ ލާަގއި  2މި ޖަދ ވަލ ެގ )  (3) 

 ވަލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. ބޭނ ންކ ރާނެ ނަންބަރ ތައް އަންނަނިވި ތާ

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

 ޖ މްލަ އާމްދަނީ  މ ވައްޒަފ ންގެ ޢަދަދ  
 ސާފ  ފައިދާ 
 )ނެޓް ްޕރޮފިޓް( 

ފޯމިއ ލާގައި  
 ބޭނ ންކ ރާނެ ޢަދަދ  

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  

 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯިމއ ލާ ބޭނ ންކޮށްެގން  2މި ޖަދ ވަލ ެގ )  (4) 

ަވކި  ވިޔަފާރިއެއް  ެއ  ނިސްބަތްކޮށް،  ނަތީޖާއަށް  ނ ކ ންނަ  ހިސާބ ކ ރ މ ން 

 ިގންތިއަކަށް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ބަލާނީ:
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އެންމެ ކ ދި   ،)އެކެއް( ާއ ހަމައަށް ނަމަ  1  ،)ސ މެއް( އަށްވ ރެ ިގނަ  0 )ހ(  

 ؛ފަންތީެގ ވިޔަފާރި

ކ ދި ފަންތީގެ   ،)ދޭއް( އާ ހަމައަށްނަމަ  2  ،)އެކެއް( އަށްވ ރެ ިގނަ   1 )ށ(  

 ؛ވިޔަފާރި

ެމދ  ފަންތީެގ   ،)ތިނެއް( އާ ހަމައަށްނަމަ  3  ،)ދޭއް( އަށްވ ރެ ިގނަ  2 )ނ(  

 ؛ވިޔަފާރި
 

މި ޤާނޫނ ން ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގން ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ ަގާވިއދ ތައް، މި ޤާނޫނަށް  .21
)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދަިއ، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި    3ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   ޢަމަލ ކ ރަން

 .ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤ ކޮށް، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  .22
 ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ.

 

 

 


