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ަވނަ އަހަުރގެ ެދަވަނ  2021ުދަވހު ބޭްއެވވި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީުހގެ  ބުރާސްފަތިވި  2021ޖުލައި  8
)ކުދި އަދި މެދުަފންީތގެ ވިަޔފާރީެގ  2013/6ަވނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުޅަ "ޤާޫނނު ަނންބަރު  21ދައުުރގެ 
 ަވަނ މާްއދާަގިއވާ ގޮުތގެ  92ާޤނޫުނއަސާސީެގ  ަވަނ ިއޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު" 1ައށް ޤާޫނނު( 

ދުަވހު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ތަޞްީދުޤ  އަްނގާރަ( ވި 1442 ޛުލްޙިްއޖާ 10) 2021 ޖުލައި  20 ،ންމަތީ
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/17 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

)ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( އަށް         2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

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

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

)ތިނެއް(  3މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ބެިހގެންވަނީ އަންަނނިވި  )ހ( .3 ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތައް 

 ގިންތިއަށެވެ.
 

 އެންމެ ކުދި ފަންތީެގ ވިޔަފާރި؛  (1)   
 

 ކުދި ފަންތީގެ ިވޔަފާރި؛ އަދި   (2)   
 

 މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރި.  (3)   
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިްނ ވަކި ގިންިތއަކަްށ  )ށ(  

މުވައްޒަފުންެގ ވިޔަފާރިއެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ، އެ ވިޔަފާރިެއއްގައި ހިެމނޭ 

ޢަދަދަށާއި، އަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަށާއި، އަަހރަކަށް ލިބޭ ސާުފ 

 ފައިދާގެ ޢަދަދަށެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެެރއިން ަވކި ގިންތިެއއްގަިއ  )ނ(  

ތާވަުލގައި ބަޔާންކުާރ ވިޔަފާރިއެްއ ހިމެނުމުގައި ަބލާނީ، އަންނަނިވި 

 މިންގަނޑުތަކުން އެ ވިޔަާފރިއެްއ ނިސްބަތްާވ ވަިކ ގިންތިއަަކށެވެ.
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ނިސްބަތްވާ    
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޢަދަދު 

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ސާފު ފައިދާ 
 )ނެޓް ޕްރޮފިޓް(

 5 - 0 އެންމެ ކުދި 

500,000 
)ފަސް ލައްކަ( 
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

75,000 
)ހަތްދިހަފަސް 
ހާސް( ރުފިޔާއާ 

 ހަމައަށް

 30 - 6 ކުދި 

500,000 
)ފަސް ލައްކަ( 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 

މަތި، 
5,000,000 

)ފަސް މިލިއަން( 
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

75,000 
)ހަތްދިހަފަސް 

ހާސް( 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 

 750,000މަތި، 
)ހަތްލައްކަ 

ފަންސާސް ހާސް( 
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

 31 - 100 މެދު

5,000,000 
)ފަސް މިލިއަން( 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 

މަތި، 
20,000,000 

)ވިހި މިލިއަން( 
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

750,000 
)ހަތްލައްކަ 

ފަންސާސް ހާސް( 
ރުފިޔާއަށްވުރެ 

މަތި، 
3,000,000 

)ތިން މިލިއަން( 
  ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

 

ވަިކ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރި ގިްނތިކުރާއިރު،  )ރ(  

ވިޔަފާރިއެްއގަިއ ހިމެނޭ ުމވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި، ެއ ިވޔަފާރިއަކަްށ ލިޭބ 

އާމްދަނީގެ ޢަދަދާއި ސާފު ފައިދާެގ ޢަދަދު، އެއިން ވަިކ ެއއް ގިންތިއެްއގަިއ 

)ތިނެއް( މިންގަނޑަށް ނުފެތޭނަމަ، އެ ވިަޔފާރި ގިންތިކުރާނީ،  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބަޔާންުކރާ ފޯމިއުލާ ބޭނުްނކޮށްގެން، ކޮންމެ  ގައި 1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

މިންގަނޑަކަށް ވަިކ ނިސްބަތަކުްނ ިއސްކަންދޭ އުސޫލުްނ ުނކުންނަ ނަތީޖާއަްށ 

 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންެމ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ަފންތީގެ ވިޔަާފިރ  )ބ(  

ގެ މުަވއްޒަފުންގެ ޢަދަދު ގިންތިކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ެއއްވެސް ިވޔަފާރިއެއް 

ނުވަތަ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ޢަދަދު ުނވަތަ ސާފު ަފއިދާގެ ޢަަދދު، މި މާއްދާެގ 

)ނ( ގައި ހިމެނޭ ތާަވލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ޢަދަދަށްވުެރ 
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އިތުރުނަމަ، ެއ ވިޔަފާރިައކީ، އެންމެ ކުދި، ކުިދ އަިދ މެުދ ފަންތީެގ 

 ނުބެލޭނެއެވެ. ވިޔަފާރިއެްއގެ ގޮތުގައި 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގިންތިތަުކގަިއ ހިމެނޭ ވިޔަާފިރ  )ޅ(  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ަސރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމަްށ 

ޢަމަލީގޮތުން ހިްނގާނެ ަޙރަކާތްތަްއ ކަނޑައަޅައި، އެ ޙަަރކާތްތަްއ 

ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމުގެ މަސްޫއިލއްޔަތު އަދާކުރާެނ ތަންފީޛުކުރުމާއި، ކަމާގުޅޭ 

 އިސް ފަރާތަީކ މިނިސްޓްރީެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

އެއް ގިންތިން އަނެއް 
 ގިންތިއަށް ބަދަލުކުރުން 

ގިްނތިތަކުގެ ތެެރއިން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .4

އެއް ގިންިތއެއްގަިއ ހިމެޭނ ވިޔަފާިރއެްއ އަނެްއ ގިންތިއަަކށް ބަދަލުކުެރވޭީނ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ެތރެއިން ާޙލަތެއްގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ   (1)   

ހުށަހަޅާ ިވަޔފާރިތަކުެގ ރަޖިސްޓްާރރަށް ، އޮފް ޓެކްސޭޝަން

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އަހަަރކު އެއް ފަހަރު، އެ އަހަުރެގ 

 އޮގަސްޓު މަްސ ނިމުމުގެ ުކރިން؛ ނުވަތަ 

ވިޔަފާރިއެްއގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ވޭުތވެިދޔަ އަހަުރ   (2)   

ފައިދާގެ ޢަދަަދށް އަންަނ ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ުނވަތަ ސާފު 

ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ 

 ގޮތެއްގެމަތިން، ެއ ވިޔަފާިރއަކުން ރަޖިސްޓްާރރަށް ހުަށހަޅާފަިއވުން.

( ވަަނ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެންމެ ކުދި، ކުިދ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ވިޔަފާރިަތކުެގ ޓެކްްސ ބަޔާނާއެީކ މީރާއަށް ހުށަހަާޅ  އަދި މެުދ ފަންތީގެ 

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު، ކޮންމެ އަހަެރއްގެ ުޖލަިއ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިްނ 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެަރލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަން ރަޖިސްޓްާރރަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވިޔަފާރިތަކުެގ މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދު؛  (1)   

 ވޭތުވެިދޔަ ައހަރުެގ ޖުމްަލ އާމްދަނީގެ ޢަދަދު؛ އަދިވިޔަފާރިތަކުެގ   (2)   

 ވިޔަފާރިތަކުެގ ވޭތުވެިދޔަ ައހަރުެގ ސާފު ފައިާދގެ ޢަދަދު.  (3)   
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)ކުިދ އަިދ މެދުފަންތީެގ ވިޔަާފީރގެ ޤާނޫނު( އަްށ  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ނ(  

ފެށިގެްނ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1

ވަނަ މާއްދާގަިއ  3)ނުވަދިހަ( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި، މި ޤާނޫނުގެ  90

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަާފރިތަްއ 

 އަލުން ގިންތިކޮްށ ދަފްތަރުުކރަންވާނެެއވެ.
 

 އިްޞލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި 
މެދު ފަންތީގެ 

 ވިޔަފާރީގެ ދަފްތަރު 

         މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް،  )ހ( . 5

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގިްނތިތަކަށް ކަނޑައަޅައި،  3މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ދަފްތަރުކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ރަޖިސްޓްރާރ ިލޔެ ބަަލހައްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫުނެގ  )ށ(  

ނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮތެއްގެމަތިން، ޢާންމުން

ނިޒާމެއް ރަޖިސްޓްރާރ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަފްތަުރގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާުތ 

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުގަިއ ކަނޑައަާޅ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ފީެއއް ނެގުމުެގ އިޚްތިާޔރު ރަޖިސްޓްާރރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްާދ އުނިކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ  .4
 

       މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ވަޒީފާއަާދކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  .6 މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

)ސަތޭކަ( ާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވުމާއެކު، އަަހރެއްެގ  100)އެއްތިރީސް( އާއި  31

)ވިހި މިިލއަން(  20,000,000)ފަސް ިމލިއަން އެކެއް( ރުފިޔާާއއި  5,000,001މައްޗަށް 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކަށް ޖުމްަލ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަާފރިތަަކށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްާދ އުނިކުރުން. 7 ނަކަުލކޮށްފައިވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގައި  .5
 

ގިންތިތަކުގެ މާނައަށް 
 ބަދަލު ގެނައުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބުެނފައިވާ ފަިއސާެގ ޢަދަދުތަކަްށ  6ވަަނ މާއްދާ އާިއ  5މި ޤާނޫނުެގ  .7

ބަދަލުގެނައުމާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަްއ ގިންތިކުރުމުގައި ަބލާެނ 

މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި އެ ިވޔަފާރިތަކުގެ ވަކި ދާއިރާއެއް ވަކި ގިންތިެއއްެގ 
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       އި ބަދަުލގެނައުން ހިމެނޭގޮތުން، ކުިދ އަިދ ެމދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުމަށްޓަކަ

މި ޤާނޫނުގަިއ ދެވިފައިާވ މާނައިަގއި އެއްވެްސ ބަަޔކަށް ަބދަލުގެނައުމަށްޓަކަިއ ަގވާއިުދ 

 ހެދިދާނެއެވެ.

 

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

ވަނަ މާއްާދެގ  3 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ ކައުންސިަލކީ، މި ޤާނޫނުގެ )ށ( .11 

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގިންތިތަކުގަިއ ހިމެނޭ ވިޔަާފރި ަތރައްޤީުކރުމަްށ 

ސަރުކާރުްނ އެކަށައަާޅ ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމަްށ ަޢމަލީގޮތުން ހިްނގާެނ 

 ކަނޑައެޅުމުގަިއ މިނިސްޓްީރއަށް ލަފާޭދ މައިގަނޑު ފަރާތެވެ.ޙަރަކާތްތައް 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 

 ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޭޓރިއެްޓ ބަލަަހއްޓާނީ މިނިސްްޓރީންނެވެ. )ބ( .11 

 

 ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

ކައުންސިލުގެ 
 މެންބަރުން 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާީރގެ ކައުންސިލު އެކުލެިވގެންވަނީ، އަންނަިނިވ  .13

 )ސާދަ( މެންބަރުްނގެ މައްޗަެށވެ. 14

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުަތްއ ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު ޙަާވލުކޮށްފައިާވ  )ހ(  

 މިނިސްޓަރު؛

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުެވރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުުރމުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ  )ށ(  

 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މިނިސްޓަރު؛

ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުުކރުމުގެ މަސްޫއލިއްަޔތު ޙަވާލުކޮށްފައިާވ  )ނ(  

 ؛މިނިސްޓަރު

ިސޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުުމގެ މަްސއޫލިއްަޔތު ޙަވާުލކޮށްފައިާވ މާލީ ކަންކަުމގެ  )ރ(  

 ؛މިނިސްޓަރު

 އަންހެން ވިޔަާފރިެވރިން ތަމްސީލުުކރާ މަންދޫބެއް؛ )ބ(  

 އެ ދާިއރާގެ ސިވިްލ ސޮސައިީޓގެ މަންދޫބެއް؛، މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިާރއިން )ޅ(  
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 ސިިވލް ސޮަސއިޓީެގ މަންދޫބެއް؛ެއ ދާއިާރގެ ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާިއރާއިން )ކ(  

 އެ ާދއިރާެގ ސިިވލް ސޮަސއިޓީެގ މަންދޫބެއް؛، ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާިއރާއިން )އ(  

އެ ާދއިރާެގ  ،އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ެޓކްނޮލޮޖީގެ ާދއިާރއިން )ވ(  

 ސިވިލް ސޮަސއިޓީެގ މަންދޫބެއް؛

 ދާިއރާގެ ިސވިްލ ސޮސައިޓީެގ މަންދޫބެއް؛އެ ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ާދއިރާއިން  )މ(  

 ؛މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ ފައިނޭންަޝލް ސެކްަޓރެގ ިއސް އޮފިޝަލެއް  )ފ(  

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންްޑ ރެވެިނއު އޮޯތރިޓީ )ީމރާ( ެގ އިްސ ޮއފިޝަލެއް؛ )ދ(  

ކޯަޕރޭޝަްނ  ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ބިޒްނަްސ ެސންޓަރ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ތ(  

 ލިމިޓެޑް )ބީ.ސީ.ސީ( ގެ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރ ނުވަތަ ސީ.ީއ.އޯ؛

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލީ އެހީތެިރކަްނ  )ލ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިާވ އެސް.އެމް.އީ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންްސ 

)އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ( ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަަތ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

 އޯ..އީ.ސީ
 

ވަނަ މާއްދާައކީ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްަސއި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ގޮތުަގއި  14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެްއ އިުތރުކުރުން.
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގަިއ  13މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .14 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންުކރެ މެންބަރަކު، ަކއުންސިުލގެ ޖަލްސާއަކަްށ 

ހާޒިރުވެވެން ނެްތ ޙާލަތެްއގައި، އެ މެންަބރެއްެގ ބަދަުލގައި ޖަލްާސއަްށ 

  ގެ އިޚްތިާޔުރ ހާޒިރުވުމަށް، އެ ވުާޒރާއެއްެގ އިސް އޮފިަޝލަކު ޢަްއޔަންުކރުމު

 އެ މެންބަރަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

)ދޭއް(  2  ކައުންސިލުެގ ޖަލްސާ، ީމލާދީ ައހަުރގެ ކޮންެމ ކުއާަޓރއެއްަގއި މަދުވެގެން  .15 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާ 

 ފަހަރު ބާްއވަންވާނެއެވެ.
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 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަަނ ބާބު އަންނަިނވި ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. .11

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏާއި މަރުކަޒުތައް 
 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި 
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ 
 ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި، އެންެމ ުކދި، ކުދި އަދި މެުދ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .23

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ ފަހި މާޙަުއލެްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާިއ އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންާގ 

ހިންގުމަށްޓަކައި،  ،އިރާވަ  ،ޕްރޮގްރާމްތަާކއި ޙަަރކާތްތައް ވިަލރެސްކޮށް

މިނިސްޓްރީގެ ެބލުމުގެ ދަށުްނ ހިނގާ، ސަރުާކރުެގ ސައްތަިއންސައްތަ ޙިއްޞާާވ 

 ކުންފުންޏެއް ޤާއިމުުކރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުންފުންޏަކީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާެގ  )ށ(  

ފައްދާފައިވާ ބިޒްނަްސ ( އިން އ2017ުމާޗް  20) 3/2017ޤަރާރު ނަންބަރު 

 ސެންޓަރ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް )ބީ.ސީ.ސީ( އެވެ.

 ބީ.ސީ.ސީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ިތރީގަިއ އެވަީނއެެވ. )ނ(  
 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ތަަރއްޤީކުރުަމްށ   (1)   

 ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން؛

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކުެގ ތެރެިއްނ   (2)   

އިސްކަންދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަްށ ޚިދުމަްތ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާޚއްޞަ ައހަންމިއްޔަތުކަމެްއ ދިނުން؛

އެންމެ ކުދި، ކުިދ އަިދ މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަާކ ގުޅުންުހިރ، ވިޔަފާިރ   (3)   

ހިންގުމުގެ އާ ގޮތްތައް ުކރިެއރުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގުާމިއ 

 ޚިދުމަތްދިނުން؛

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ   (4)   

އެ ިވޔަފާރިތަކަްށ  ފޯރުކޮށްދޭ މާލީ އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި،

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންއެހީތެރިކަްނ 
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އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކަްށ ޚިދުމަްތ   (5)   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ކުންފުންޏަްށ މާީލ ފައިދާ ހޯދުމަށް އިސްަކްނ 

 ދިނުމަށްވުރެ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙުގަިއ ޕްރޮްގރާމްތަްއ ހިންގުން.

ޙަާވލުކުެރޭވ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް އަާދކުރުމާގުޭޅ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ބީ.ސީ.ސީއާ )ރ(  

ސިޔާސަތުތަކާއި ެއހެނިހެން އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަުރކަޒުތައް ހިންގުމަްށ  24ބީ.ސީ.ސީއާއި މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

ކައުންސިލުެގ ލަފާެގ މަތިން ވަކި ބަޖެޓެްއ އެުކލަާވލުމުގެ ާބރު މިނިސްޓްީރއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ. މިގޮތުން ެއކުލަާވލާ ބަޖެޓު، ދަުއލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިދާނެެއވެ. 
 

ވިޔަފާރި 
ކުރުމުގެ ތަރައްޤީ 

 ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު 

   )ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަާފރީެގ ޤާނޫނު( އަށް  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .24

    ޤާނޫނަްށ ޢަމަުލކުރަްނ ފަާށ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން  ވަަނ އިްޞލާުޙ ގެނައުުމގެ 1

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  3

ވިޔަފާރި ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މަރުކަޒުތައް ބީ.ސީ.ސީއިން އަލުްނ 

ޤާއިމުކުރުމާއެކު، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރި ަތރައްޤީުކރުމުެގ 

ބޭނުންވާެނ މަުރކަޒުތައް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިުތރަށް

 ސަރަޙައްދުތަކުަގއި، ބީ.ސީ.ސީއިން ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މަރުކަޒުތައް ާޤއިމުކުރާނެ ގޮާތއި،  )ށ(  

ޤާއިމުކުރާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫާލއި، އެ މަުރކަޒުތަކުން ދިނުމަށް 

ޑައަޅާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ެއ މަރުކަޒުތަްއ ހިްނގުމާގުޅޭ އެެހނިހެން އުޫސލުތައް، ކަނ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

އަހަރީ ބަޖެޓާއި 
 މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ުކންފުނީގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި،  23މި ޤާނޫނުގެ   .25

މަސައްކަތްތައް ތަންފީޛުުކރާނެ ގޮުތގެ އެކްޝަން ްޕލޭން ކުންފުނިން އެުކލަވާަލއި، 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ކައުންިސލުގެ ލަފާގެ މަިތން، މިނިސްޓްރީގެ ރުހުްނ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ވަަނ  1 )ކުދި އަިދ މެދުފަންތީގެ ވިޔަާފރީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   .26 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެިށގެން އެ އަަހރުގެ ޑިސެމްބަުރ  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ގެ ނިަޔލަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި، އަދި ެޖހިެގން އަންނަ ކޮންމެ ައހަެރއްެގ  31މަހުގެ 

އްދަުތެގ ެގ ނިޔަލަށް ހިނގާ މު 31އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަުހގެ  1ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބީ.ސީ.ސީއިން ހިންގާފައިާވ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކާއި، 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  25ނިންމާފައިވާ މުހިންުމ ނިންމުންތަކާއި، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ސީއިްނ މަސައްކަތުގެ ްޕލޭން ތަންފީޛުުކރުމަށް ުކރެވުުނ މަސައްކަތްތަްއ ބަޔާންކޮށް، ބީ.ސީ.

އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އެުކލަވާލަްނވާނެއެވެ. އަދި، ވިދިގެން އަްނނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް، 

 މިނިސްޓްރީއަށާއި ކައުންސިލަްށ އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.
 

ވަަނ  24ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ބީ.ސީ.ސީއާއި ިމ ޤާނޫނުެގ  23މި ޤާނޫނުެގ   .27 ފީ ނެގުން 

ންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން، މި ޤާނޫނުެގ މާއްދާގައި ބަޔާ

ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ފީއެއް ނެގިދާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސްކީމްގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ، ދަރަންަޏްށ  28މި ޤާނޫނުގެ  .29 ސްކީމްގެ މަޤްޞަދު 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރިތަކަށް ުހރި ގޮންޖެހުންތަްއ ، ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެންމެ ކުދި

 ްނ ކުރުމެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަ، ނައްތާލުމުގަިއ އެހީެތރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން

 ވިޔަފާރިތަކަށް ަދރަންޏަްށ ފައިސާ ދޫުކރުން؛ )ހ(  

ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުަގއި ލުއި ފަޭސހަ އުޫސުލތަކެއް ގެންގުޅުމަްށ  )ށ(  

 ބޭންކުތަކަށް ހިތްަވރު ދިނުން؛

އިތުރުުކރުުމެގ ދަރަންޏަށް ަފއިސާ ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން އެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ކިބަިއގައި  )ނ(  

 ގޮތުން ކްރެޑިްޓ ގެރެންީޓ ސްކީމެްއ ތަޢާރަފްކުރުން؛

ވިޔަފާރިތަްއ ކުިރއަުރވަިއ ތަރައްޤީުކރުމަށް، ަކއުންސިލުެގ ލަފާެގ މަިތްނ  )ރ(  

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ެއހެނިހެން ަޙރަކާތްތަކާިއ ޕްރޮްގރާްމތައް ހިންގުން.
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 )ކ( ެގ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުުރ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 

ސަރުކާރުްނ ހިންާގ ސްކިްލ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮްގރާމެއް ުފރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއި،  )އ( .32 

އެފަދަ ކޯަހކަށް ހިނާގ ޚަރަުދ ދެްއކުމަށް ދެޭވ ފަިއސާެގ ެއހީ ނުވަަތ އަނބުާރ 

 ދައްކާގޮތަށް ދެޭވ ލޯނަކަށް؛

ކައުންސިލުެގ ލަފާެގ މަތިން މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަޅާ، އެްނމެ ކުދި، ކުދި އަިދ  )ވ(  

ވަަނ  23މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރިތައް ުކރިެއރުވުމުެގ މަޝްރޫޢެއް، މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބީ.ސީ.ސީ މެދުވެރިކޮްށ ހިންގުމަށްޓަކައި، 

 ބީ.ސީ.ސީއަށް.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14
 

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން، ިވޔަފާރިތަކަށް ދޫުކރާ ަފއިސާގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަީކ  .36 ފައިސާގެ ޢަދަދު 

 )ތިން މިލިއަން( ރުފިޔާެއވެ. 3,000,000
 

 އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް  40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 

ވަަނ  30މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .40 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  23މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަންޑު ހިންގުމަށާއި، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ބޭނުންވާެނ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބީ.ސީ.ސީ ހިންގުމަްށ ކެޕިޓަްލ ނުވަަތ ލޯނުެގ ގޮތުަގިއ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ސްކީމް ހިްނގުމަށާއި،  28ބަޖެޓާއި ިމ ޤާނޫނުެގ 

އެ ސްކީމްގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށާއި، މި ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރުމަށް ުކރަންޖެޭހ 

އެހެނިހެން ކަންކަން ުކރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު، ކައުންިސލުގެ ލަާފގެ މަތިްނ 

އެުކލަާވލައި، ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް މާީލ ކަންކަމުެގ މިނިސްޓްރީން 

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ ޙަާވލުކޮްށފައިވާ މިނިސްަޓރަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާްއދާ އުނިކުރުން. 44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ  .16
 

އެންމެ ކުދި، ކުިދ އަިދ މެދު ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކުެގ މަޢުޫލމާތު، މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .44 ދަފްތަރު 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ލިޔެ ދަފްތަުރކޮށް، 

 ރަޖިސްޓްރާރ ބަަލހައްޓަންވާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 233 އަދަދު:  50 ލިއުމް: ވޮ

 

13 

ނުލަިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ދަފްތަރު، އެއްެވސް ފީއަާކ  )ށ(  

ޢާންމުންނަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީާއއިން ބެލޭނެ އިންިތޒާމް ރަޖިސްޓްރާރ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިވާ އަށްވަނަ ބާުބ އުނިކުރުން. .17

 
 އަށްވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ 
 

މި ޤާނޫނަށް 
 އިސްކަންދިނުން 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި  53މާއްދާއިން ފެށިގެން  ވަނަ  51މި ޤާނޫނުގެ   .47

ވިޔަފާރިތަުކގައި ވަީޒާފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުަތކަކީ، އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީގެ

އަދާުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން، މި ޤާނޫނަްށ  އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ

 .ޚާއްަޞ އުޫސލުތަެކކެވެ ލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޢަމަލުކުރަންެޖހޭޢަމަ
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
މައްޗަށް މި ޤާނޫނު 

 ހިނގުން 

         މާއްދާގަިއ އިޝާރާްތކުރާ ާޚްއޞަ އުސޫލުތަްއ  ވަނަ  47މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .48

 2008/2އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމުން،

އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީ ނަމަވެސް، އެންެމ  ަގއި( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)

ވިޔަާފރިތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާުކރާ ަފރާތްތަކަށް ވަޒީާފ  ކުދި އަިދ ކުދި ފަންތީގެ 

ޔާންކޮށްފައިާވ އަދާކުރުމުަގއި ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނުގަިއ ބަ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ

 .ޚާއްޞަ އުޫސލުތަކެވެ

         މާއްދާގަިއ އިޝާރާްތކުރާ ާޚްއޞަ އުސޫލުތަްއ  ވަނަ  47މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އެކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުްނ އެްއެވސް ޤާނޫނެއްަގިއ  މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކރުމުން،

ގޮތަކަްށ  އަުމރެއްގަިއ ނުވަތަ ުއސޫލެްއަގއި އެހެން ނުވަތަ ގަވާއިެދއްގައި ުނވަތަ

އެންމެ ކުިދ އަިދ ކުިދ ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކުގަިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

    ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަާދކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ވަޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތްތަކަށް 

ގަވާއިެދއް ނުވަތަ އަމުެރއް ނުވަތަ ުއސޫލެއްގެ މައްޗަްށ  އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްަޞ އުޫސލުތަެކވެ ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނުގައި 
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މާއްާދގައި އިާޝރާތްުކރާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުަގިއ  ވަނަ 47މި ޤާނޫނުގެ   .49 އިޞްލާޙުވުން 

ބަޔާންކުރުމުން، ެއ ޚާްއޞަ އުސޫލުތަާކ ިޚލާފު އެއްވެްސ ޤާނޫނެއް ނުވަަތ ަގވާއިދެްއ 

ފަދައިްނ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެއަމުރެއް ނުވަތަ ުއސޫލެްއވާނަމަ، މި  ނުވަތަ

އުސޫލެްއގެ ތަޢާރުުޟާވ  ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނެއް ުނވަތަ ަގވާއިދެްއ ނުވަތަ އަުމރެއް ުނަވތަ

ވިޔަފާރިތަުކގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ަފރާތްތަކަްށ  މިންވަރު، އެންމެ ކުިދ އަދި ކުިދ ފަންތީގެ

 .ތުްނ އިޞްލާުޙވީއެވެ އަދާުކރުމާ ގުޅޭގޮ ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ
 

ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކުގެ 
މަންފާ ލިބޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި  53މާއްދާއިން ފެށިގެން  ވަނަ  51މި ޤާނޫނުގެ   .50

ވަނަ މާއްދާގަިއ  8މި ޤާނޫނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުޫސލުތަކުގެ މަންފާ ލިބިެދވޭނީ،

 ޝަުރޠުތަްއ ފުރިހަަމވާ، އެންމެ ކުިދ އަދި ުކދި ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .އެކަންޏެވެ
 

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 
ޢާންމުކޮށް އެންމެ 

ގިނަވެގެން 
 މަސައްކަތްކުރެވޭ ގަޑި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްނަމަވެސް،  32ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .51

އެންމެ ކުދި އަދި ކުިދ ފަންތީެގ ވިޔަފާރިަތކުގަިއ ވަޒީފާއަދާުކރާ ފަރާތްަތކުން، 

)ދޭއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުަމްށ  2ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންެމ ދުވަހަުކ އިުތރު 

ރާާތ ދެމެުދ ސޮިއކުރެޭވ ވަޒީފާެގ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާިއ ވަޒީފާއަދާކުާރ ފަ

އެއްބަސްވުމުގަިއ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެގޮތުްނ ވަީޒފާއަދާކުރާ ކޮންެމ 

 )ދޭއް( ގަޑިއިރަށް އިތުރުގަީޑގެ ފަިއސާ ދޭންވާނެއެވެ.  2ދުވަހަކަށް އިުތރުކުެރވޭ 

( ދޭއް) 2ެއހެން އޮތުމަކުން، އެ ައކުރުަގއި ބަާޔންކުރާ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

އިތުުރ ގަޑީެގ ފައިާސ ލިޭބ ގޮތަށް، ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ގަޑިއިރުެގ އިތުރުން،

ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ގަީޑގައި މަަސއްކަތްކުރުވުމަކަްށ  ވަނަ މާއްދާގަިއވާ 37

 ހުރަހެްއ ނެތެވެ. 
 

އަރާމުކުރުމަށް ވަގުތު 
 ދިނުން 

ަގިއ އެހެްނ އޮްތ ނަމަވެްސ، ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(  32ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  )ހ(  .52

އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ފަންތީެގ ވިޔަާފރިތަކުގަިއ ވަޒީފާއަާދކުރާ ފަރާތްތަާކިއ 

     ވިދިވިދިގެން  ވަޒީފާދޭ ފަރާާތ ދެމެދު ސޮިއކުރެޭވ ވަޒީފާެގ ެއއްބަސްވުުމގައި،

ްށ )ހައެއް( ދުވަހު މަަސއްކަތްުކރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަާރތް އަރާމުުކރުމަ 6
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އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ުދވަސް ދޭނެގޮތުގެ އުޫސލު ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ުހރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަދާުކރާ ފަރާަތށް މެދުކެނޑުމެްއ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

( އަާށވީސް) 28އެންެމ ގިަނވެގެްނ މަސައްކަތްުކރެވޭީނ  ނެތި ވިދިވިދިގެން 

 .ދުވަހަށެވެ
 

ެގ ( ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ފަރާތަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަޒީފާ އަދާކުރާ )ހ(  .53 އަހަރީ ޗުއްޓީ 

ެއއްފަހަރު ަޙއްޤުވާ އަަހރީ ޗުއްޓީ ަޙއްޤުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ދަށުން އަހަރަކު

ެއ ޗުއްޓީ ބޭނުންކޮްށ   އަަހުރ ދުވަުހގެ ެތރޭގައި، ( އެކެއް) 1ގިނަވެގެްނ 

ެއ ޗުްއޓީން ބޭނުންނުުކާރ  މުއްދަުތ ހަމަާވއިރު،  އަދި އެ. ނިންމަންވާނެއެވެ

 .ބާޠިުލވާނެއެވެ ދުވަހެއް އޮތްކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ދުަވހެއް 

 2008/2އޮތް ނަަމވެސް، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ެއހެން( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ދު އަންނަނިިވ ޙައްުޤވާ ައހަރީ ުޗއްޓީާއމެ ގެ ދަށުން( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)

ޢަމަލުުކރުމަށް ވަޒީފާެގ އެއްބަްސވުމުަގިއ  ގޮތްތަކުގެ ެތރެއިްނ ގޮތަކަށް 

 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
 

ދުވަްސ ގަނޑުކޮްށ ޗުއްީޓެގ ގޮތުަގިއ ( ިތރީސް) 30 ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީގެ   (1)   

 ބޭނުންކޮށް ނިންމުން؛

 ބޭނުްނކުރުން؛ޙައްޤުވާ ުޗއްޓީ، އަަހރު ުދވަހުެގ މައްޗަށް ަބހާލަިއގެން   (2)   

      ތެރެއިްނ ބައެއް، ޗުއްީޓގެ ގޮުތގައި ޭބނުންކޮށް، ޙައްޤުވާ ޗުއްީޓގެ  (3)   

ހިމެޭނ ބާކީ ދުވަސްތަކަްށ ފައިސާެގ ޢިނާޔަތެއް  އެ ޗުއްޓީެގ ތެޭރގައި

 ލިބިގަތުން؛

އެކުަގއި ޫދކޮށްލައި، އެގޮތުްނ ދޫކޮށްާލ ދުަވސްތަކަްށ  ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ   (4)   

  .ލިބިގަތުން ޢިނާޔަތެއް ފައިސާގެ 
 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ( 2)ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުން ނުވަތަ ( 1) ގެ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ުދވަސް ކުިރން، ޗުއްޓީނަގަްނ ( ތިރީސް) 30ފެށުމުެގ  ދަށުން ޗުއްީޓ ނަގަން 

 .ފަރާތުްނ އަންގަންވާެނއެވެ ބޭނުންވާކަން ވަޒީފާދޭ
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ބޭނުމަށްޓަކައި އަަހރީ ޗުއްީޓގެ މުއްދަތު ގުނުމުަގއި ރަސްމީ ބަްނުދ  މި މާއްދާގެ )ރ(  

ގެ ދަށުްނ ( ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދުވަސްތަކާއި

 .ުޗއްޓީގެ ުދވަސްތަކެްއ ނުހިމެނޭނެއެވެ ޙައްޤުވާ ެއހެން

 

 އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ެއއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުްނ  )ށ( .56 

ޚިދުމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މި ބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަާރިއ 

 ނެއެވެ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކުރިން މަަސއްކަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންެވސް ހިމެނޭ

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުުރކުރުން. 56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19
 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަުތތައް ތަންފީޛުުކރުުމެގ  )ފ( .56 

 ވުާޒރާއަށެވެ.މަސްއޫލިއްޔަުތ އެިއރެއްގަިއ ޙަާވލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ 

 "ސީދާގޮތުގައި ުނވަތަ ނުސީދާގޮުތގައި ކޮންޓްރޯްލކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ: )ދ(  

އެ ވިޔަފާރިައީކ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީެގ ވޯުޓ ދިނުމުެގ ބާުރ ލިބިޭދ   (1)   

)ފަންސަވީސް އިންސަްއތަ( ސީދާކޮށް  25ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން މަދުެވގެން %

ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ަފރާތެއް ނުވަތަ ަފރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮްށ ނުވަތަ 

 ކޮންޓްރޯލްުކރުމަށް؛ ނުވަތަ 

އެ ިވޔަފާރިައކީ ޕާޓްަނރޝިޕެއްނަމަ، ޕާޓްަނރޝިޕްެގ ވޯުޓ ދިނުމުގެ ބާުރ   (2)   

)ފަންސަވީްސ އިންސައްތަ(  25ލިބިދޭ މަޞްލަޙަތުގެ މަދުެވގެން %

ނުވަަތ ެއހެން ފަރާެތއް ުނވަަތ ފަރާތްތަކެްއ ސީދާކޮށް ނުވަަތ ނުސީދާކޮށް، 

 މެދުވެރިކޮށް ކޮންްޓރޯލްުކރުމަށެވެ.

"އިސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮްފ  )ތ(  

މި ޤާނޫނުެގ   ޓެކްސޭޝަންއާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ގަަވރުނަރު، އަދި 

އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ   ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( 13

ަވނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަްށ  14ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  13މިނިސްޓަރަކު މި ޤާނޫނުގެ 

ކަނޑައަޅާ، އެ އިދާރާތަކުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރ ފެްނވަރުން ފެށިގެން މަީތ 

 ފެންވަރުގެ ުމވައްޒަފުންނަށެވެ.
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 އަންނަނިވި ަޖދުވަލު އިުތރުުކރުން. ެގ ގޮތުަގއި، 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  .20

 
 1ޖަދުވަލު 

 
ެއ ވިޔަފާިރއަކަށް ލިޭބ އާމްދަނީެގ ޢަދަދާިއ ސާުފ  ،ވިޔަފާރިއެްއގަިއ ހިމެޭނ މުވައްޒަފުންެގ ޢަދަދާއި 

           ،އެއިން ވަިކ އެްއ ގިންތިއެްއގަިއ ބަާޔންކުރާ މިންގަނޑުތަކަްށ ނުފެތޭނަމަ ،ފައިދާގެ ޢަދަދު

 ވިޔަާފރިއެްއ ގިންތިުކރާނެ ގޮތް:އެ 

ަވިކ  ،ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާިރ ގިންތިކުާރއިރު 3މި ޤާނޫނުގެ   (1) 

 ،އެ ވިޔަފާރިައކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޢަދަދާއި  ،ވިޔަފާރިއެްއގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި 

)ތިނެްއ(  3އެއިްނ ވަިކ އެްއ ގިންތިއެްއގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަދު

ކޮްނމެ މިންގަނޑަކަށް އަންނަނިިވ  ،މިންގަނޑަށް ނުފެތޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރާނީ

 ނިސްބަތުން އިސްކަންދޭ އުޫސލުން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

 ؛)ސާޅީސް އިންަސއްތަ( 40% –މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  )ހ(  

 )ިތރީސް އިންސައްތަ(؛ 30% –އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  )ށ(  

 )ިތރީސް އިންސައްތަ(. 30% –ސާފު ފައިދާގެ ޢަދަދު  )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ނިްސބަތަށް އިސްކަންދޭނީ، 1މި ޖަދުވަލުެގ ) )ހ(  (2) 

 ަބަލއިގެންނެވެ.އަންނަނިވި ފޯމިއުާލ ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުންަނ ނަތީޖާއަށް 

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

ގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރާީނ،  Eމި ނަންބަރުގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިުއލާގައި  )ށ(  

( "މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު" i( ވަނަ ނަންބަުރގައިވާ ާތވަލުގެ ކޮލަމް )3މި ޖަދުވަލުގެ )

އެ ވިޔަފާރިެއއްގަިއ ހިމެޭނ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަުދ ނިްސބަތްވާ ޯރގައި ހިމެޭނ  ،ގައި

 ( "ފޯމިއުލާަގއި ބޭނުންުކރާނެ ޢަދަދު" ގައި ެދވިފައިވާ ޢަދަދެވެ.ivކޮލަމް )

ގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރާީނ،  Tމި ނަންބަރުގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިުއލާގައި  )ނ(  

( "ޖުމްލަ އާމްދަީނ" iiނަ ނަންަބރުގަިއވާ ތާަވލުގެ ކޮލަމް )( ވ3ަމި ޖަދުވަލުގެ )

އެ ވިޔަާފރިއެްއގެ ޖުްމލަ އާމްދަނީގެ ޢަދަދު ނިސްބަތްާވ ރޯގައި ހިމެނޭ ކޮލަްމ  ،ގައި

(iv.ެފޯމިއުާލގައި ބޭނުންުކރާނެ ޢަދަދު" ގައި ެދވިފައިާވ ޢަދަދެވ" ) 
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ގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރާީނ،  Pމި ނަންބަރުގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފޯމިުއލާގައި  )ރ(  

( "ސާފު ފައިދާ )ނެްޓ iii( ވަނަ ނަންބަުރގައިވާ ތާަވލުގެ ކޮލަމް )3މި ޖަދުވަލުގެ )

އެ ވިޔަާފރިއެްއގެ ސާފު ފައިާދގެ ޢަދަދު ިނސްބަތްވާ ޯރގައި ހިމެޭނ  ،ޕްރޮފިޓް(" ގައި 

 "ފޯމިއުލާަގއި ބޭނުންުކރާނެ ޢަދަދު" ގައި ެދވިފައިވާ ޢަދަދެވެ.( ivކޮލަމް )
 

ގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުާރެނ  Pއަދި ، E ،T( ވަނަ ނަންަބރުގަިއވާ ފޯމިުއލާގައި 2މި ޖަދުވަލުގެ )  (3) 

 ނަންބަރުތައް އަންނަނިިވ ތާވަުލގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

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

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޢަދަދުމުވައްޒަފުންގެ 
 ސާފު ފައިދާ

 )ނެޓް ޕްރޮފިޓް(
ފޯމިއުލާގައި 

 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 
 

 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުުކރުމުްނ ( ވަނަ 2މި ޖަދުވަލުގެ )  (4) 

 ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެ ވިޔަފާރިެއއް ވަކި ގިންިތއަކަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ:

އެންމެ ކުދި ފަންީތެގ  ،)ެއކެއް( ާއ ހަމައަށް ނަމަ 1 ،)ސުމެއް( އަށްުވރެ ގިނަ  0 )ހ(  

 ؛ވިޔަފާރި

 ؛ކުިދ ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ،)ދޭއް( އާ ހަމައަށްނަމަ 2 ،)އެކެއް( އަށްުވރެ ގިނަ 1 )ށ(  

 ؛މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރި ،)ތިނެއް( ާއ ހަމައަށްނަމަ 3 ،)ދޭއް( އަށްވުެރ ގިނަ 2 )ނ(  

 
 ގަވާއިދުަތއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫނުން ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތަާކ ގުޅިެގން އެުކލަވާލަންެޖހޭ  .21

 .)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ަހދައި، ދިވެހިސަުރކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާނެެއވެ 3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 
 

ޝާއިޢުކުރާ ާތރީޚުްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި  .22
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 
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