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    ަދއުރުގެ  ތިންވަނަ ުހ އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ދުވަ  ބުދަިވ  27މަހުެގ  ނޮވެންބަރު ވަަނ އަަހރުެގ  2019
    ޤާނޫނު( އަްށ  ވިޔަފާިރ ރަޖިސްަޓރީކުރުުމގެ) 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި 72
                   ،މަތިންވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ވަަނ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ިބލު، 1

 ،ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން ުދވަހު  ބުދަ ( ވި 1441 ރު ރަބީޢުލްއާޚި  7) 2019 ޑިސެންބަރު  4
 ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މިއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްޖެއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ 
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 2019/20 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1

 
 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް( ާޤނޫނުވިޔަާފރި ރަޖިސްޓަރީުކރުމުެގ ) 18/2014ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 

 މާއްދާގެ އަންނަނިވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  6 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ބިދޭސީން ފޮރިން 
އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން ގޮތަކަްށ  5މި ޤާނޫނުގެ  .6

ރަޖިސްޓަރީުކރުމުގެ އިތުރުން، ބިދޭސީ އެއްވެްސ ފަރާތަކަްށ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ވިޔަާފރިއެްއ 

 ހިންގޭނީ، ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުްއދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

 .އިޞްލާޙުުކރުން ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ  8 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2

މަސަްއކަތުގެ އެއްވެްސ ބައެއް، ިފހާރަެއއް ނުވަަތ އޮީފހެއް ނުވަަތ ޚިދުމަތްޭދ ކުރާ  )ށ( .8 

ތަނެއް ނުވަތަ މަސަްއކަތްކުރާ ތަނެއް ޤާއިމުކޮްށގެން ުނވަތަ ިއލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީާޢއިްނ 

 ކުރުން.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ ވަނަ  10 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

ވިޔަފާރި 
ކާއި ޙަރަކާތްތަ 
ތަންތަން 

 ދަފްތަރުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިޔަާފރި ަތންތަން، އެ މާއްދާގަިއ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .10

ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީުކރުމުެގ އިތުރުން، އެ ތަނަކުން ކުރަްނ ެއޭދ 

ވިޔަފާިރ ޙަރަކާަތކީ، އެހެްނ ޤާނޫނަކުްނ ނުވަަތ ސަރުާކރުެގ އިދާރާއަކުްނ ުހއްދައެްއ 

 ޙަަރކާތެއްނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ޙަަރކާތެއް ފަށަންވާނީ، އެ ހުއްަދެއްއ ހޯދަންޖެހޭ ވިޔަފާރި 

)ހަެތއް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި،  7ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. އަިދ ެއ ިވޔަފާިރ ޙަރަކާެތއް ފަށާާތ 
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ކަމާބެޭހ ، ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުާރ ދަފްތަުރގަިއ ިހމެނުމަށްޓަކައި 11މި ޤާނޫނުެގ 

އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތާެއކު ރަޖިސްޓްާރރަްށ  ،ސަރުކާުރގެ އިދާާރއަކުން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވިޔަފާރި ތަުނގެ ނަމާއި އެޑްރެާހއި ިވޔަފާރި ަޙރަކާތުެގ ބާވަތް؛ (1)   

ކަމާބެހޭ ސަރުާކރުގެ އިާދރާއިން ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދަިއގެ މުއްަދތާއި ހުއްދައާގުޭޅ  (2)   

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު؛ އަދި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު. (3)   

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާިރ ތަނަކުން ކުރަން އެޭދ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވިޔަފާިރ ޙަރަކާަތކީ، އެހެްނ ޤާނޫނަކުްނ ނުވަަތ ސަރުާކރުެގ އިދާރާއަކުްނ ުހއްދައެްއ 

ޙަރަކާެތއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އެ ިވޔަފާރި ޙަރަކާެތއް ފެށުުމެގ ހޯދަންޖެހޭ ވިޔަާފރި 

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ  11ކުރިން، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާާތއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ ، ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށްޓަަކއި

ންކުާރ ފީާއއެކު ރަޖިސްޓްރާރަްށ ގޮތުގެމަތިން، އަދި އެ ގަވާއިދުަގއި ަބޔާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވިޔަފާރި ތަުނގެ ނަމާއި އެޑްރެާހއި ިވޔަފާރި ަޙރަކާތުެގ ބާވަތް؛ (1)   

 ވަކި މުއްދަތަކަްށ ކުާރ ވިޔަާފރި ަޙރަކާތެއްނަމަ، ެއ މުއްދަތު؛ (2)   

ޚިދުަމތްދޭ ތަނެއްނަމަ، ވިޔަފާރިުކރާ ތަނެއްނަމަ، ނުވަތަ ފިާހރައެއްނަމަ، ނުވަތަ  (3)   

އެ ތަނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދަ، ރަށު ކައުންިސލުްނ ނުވަތަ ސިޓީ 

 ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާކަމުެގ ލިޔުން؛ އަދި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު. (4)   

ަޙރަކާތްތަކުގެ ެތެރއިން، ވަކި ބާވަތްތަކުެގ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ ވިޔަފާރި  )ނ(  

ވިޔަފާރި ަޙރަކާތްތައް ހިްނގުމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް ބަޔާންުކރާ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

ބާވަެތއްެގ ވިޔަފާިރ  ރަޖިސްޓްރާރަްށ ލިިބގެންވެެއވެ. މިގޮތުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި، ވަކި

ަވގުތުތައް، އަދި ަވކި ބާވަެތއްެގ ވިޔަާފިރ ޙަރަކާތްތަްއ ހިންގިދާެނ ަސރަޙައްދުތަކާިއ 

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގަިއ ހޯދަންޖެޭހ ހުއްދަތަާކގުޅޭ އުޫސލުތަްއ ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
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 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  11 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4

ވިޔަފާރިތަކުގެ 
 ދަފްތަރު 

މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ވިޔަާފރި ތަްނތަނާއި، އެ ތަންތަނުން ވަނަ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .11

ކުރާ ިވޔަފާރި ަޙރަކާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ދަފްތަރުކޮށް، ރަޖިސްޓްާރރ ލިެޔ ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ދަފްތަރުަގއި ހިމެޭނ ވިޔަފާިރ ތަންތަނާއި،  )ށ(  

އެ ތަންތަނުން ކުރާ ވިޔަފާރި ަޙރަކާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހާދ 

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާްނކުާރ ގޮތެްއގެމަތިން، ޢާންމުންނަށް ޯފރުކޮށްދެވޭެނ ނިޒާމެްއ 

ޤާއިމުުކރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ދަފްތަުރަގއި ހިމެޭނ މަޢުލޫމާުތ ރަޖިސްޓްރާރ 

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައަާޅ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ފީެއއް ނެގުމުެގ އިޚްތިާޔރު ރަޖިސްޓްާރރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  ނިވި އަންނަ މާއްދާ ވަނަ  12 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .5

ވިޔަފާރި ނަން 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އެއްވެސް ފަރާަތކުން ވިޔަފާިރއެއް ުކރަންވާނީ، އެ ފަާރތަކުން ކުރާ ވިޔަާފިރ  )ހ( .12

ރަޖިސްޓަރީުކރުމުގެ އިުތރުން، އެ ވިޔަާފރީގެ ދަށުން ބޭނުންުކރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ނަމެްއ 

ިދ ެއ ވިޔަފާީރެގ ދަށުން ހިްނގާ އެންމެހަިއ ވިޔަާފިރ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހުގަެއވެ. އަ

ޙަރަކާތްތަކަށް ނުވަަތ ތަންތަނަށް ވިޔަާފރި ނަމެްއ ބޭނުންުކރާނަމަ، އެ ނަމެއްެވްސ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހުގަެއވެ.

ވިޔަފާިރ ޙަރަކާތްތަކަްށ ނަްނ ކިޔުމުަގއި، އެ ވިޔަފާިރ ޙަރަކާތަކާބެޭހ ޚާއްަޞ  )ށ(  

ނުވަތަ ގަާވއިދެއްަގއި ަބޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އުސޫުލތަކަކަށް ޢަމަުލކުރުމަކަްށ ޤާނޫނެއްގައި 

 މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.

 .ވަަނ މާއްދާގެ، ިތރީގަިއ ނަކަލުކޮށްަފއިވާ )ނ( އުނިކުރުން 13 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ވަިކ ބާވަތެއްގެ ިވޔަފާރިެއްއ  )ނ( .13 

ކުރުމުގެ ުހއްދަދެނީ ސަރުާކރުގެ އެހެން އިާދރާއަކުން ކަމުގައިވާނަމަ އެަފަދ 

          ވިޔަފާރިއެްއގެ ނަން ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް ރަޖިސްޓްާރރަށް ހުަށހަޅަންވާނީ، 

ުރކާރުެގ އިާދރާއަކުްނ ެއ ނަން ރަޖިސްަޓރީކުރުމާެމުދ އެ ވިޔަާފރިއަކަްށ ހުއްދަޭދ ސަ

 އިޢުތިރާޟް ނުުކރާކަމުެގ ލިޔުމަާކ އެކުަގއެވެ.
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 14 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .7

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް 
 ނުދެވޭނެ ނަން 

ރަޖިސްަޓރީކޮށްދީފައިވާ އެހެން ވިޔަފާިރއަކާ ެއއް ަނމަކަށްވުން ނުވަަތ އެ ނަމަކީ،  (1) )ހ( .14

އިތުރު ލަފްޒެްއ ހިމަނާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެއްަވއްތަރުެގ ނަމެއް ކަމަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛

 ރުުކރުން.( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަްށ އަންނަނިވި ނަންަބރު އިތު 7ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 14 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .8

އެ ނަމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންުކރާ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ  (8) )ހ( .14 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދެވޭެނ ބާވަތުެގ ނަމަކަށްވުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 14 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .9

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކޮށްނުދެވޭނެ ބާވަތުެގ ނަންތަކާއި، ނަންތަްއ މި  )ނ( .14 

އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ  ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި،

  ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ. އަދި ރަޖިސްޓަީރކޮށްނުދެވޭނެ ބާވަތުެގ ނަންަތްއ 

ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ، އަލަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަަކްށ މި ޤާނޫނުގެ 

ޢަމަލުކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއް ދިނުމަށްފަހުގަެއވެ. އަދި އެފަދަ ނަންަތްއ 

ކަނޑައަޅަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުެރވޭ ޤާނޫނުތަކާިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުްނ 

 އުޫސލުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަހުގަެއވެ. ޢަމަލުކުރެޭވ ކަމާގުޅޭ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 31ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10

"އިންސްޕެކްޓަރުން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަާފިރ ތަންަތން ބަލަިއ ފާސްުކރުމަްށ  )ތ( .31 

މުވައްޒަފުްނނާއި ދައުލަތުގެ އެހެްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިނިސްޓްރީގެ 

 އިދާރާތަކުެގ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުުރކުރުން. 31ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

އޮޕްޓިަކްލ "އިލެކްްޓރޯނިކް ޒަރީޢާ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، އިލެކްްޓރޯނިކް، މެގްނެޓިކް،  )ލ( .31 

ޑޭޓާ މެސެޖް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ،ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އެފަދަ ވަސީލަތެްއ މެދުެވރިކޮށް

 ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްަތއް ހިމެޭނ ގޮތުންނެވެ.
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"ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ގ(  

އިންވެސްޓްމަްނޓާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި، )ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ުކރެޭވ ފޮރިްނ  79/25

ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ުކރާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ ގުިޅގެން ހުއްދަ ދޫުކރުމަްށ 

 ކަނޑައެޅޭ އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަްއ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ބަޔާންުކާރ ަވނަ މާއްދާގައި  9"ވިޔަފާރި ޙަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ޏ(  

ވަަނ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  7ޙަރަކާތްތަްއ ނުހިމެޭނ ގޮތުން، ިމ ޤާނޫނުެގ 
 ބާވަތުގެ ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަަރކާތަކަށެވެ.

ންޓީނާބެޭހ )އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން، ސައިހޮޓާ އަދި ކެ 78/60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .12

ޤާނޫނު( އުވުނީއެވެ. އަދި ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހުއްަދ ހޯދަިއގެން ހިންާގ ވިޔަާފރި ަޙރަކާތްތަކާިއ ތަންތަން، މި ޤާނޫަންށ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ ދަފްތަރަށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ  60ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ދަލުކޮށް ދަފްތަރު އެކުަލވާލާނީ ރަޖިސްްޓރާެރެވ. މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާއިރު ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އިދާރީގޮތުން ބަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ުހއްދައަކީ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ދަފްަތރު އެުކލަާވލުމަށް ޞައްޙަ ހުއްދަެއއްކަމުގަިއ ބެލެވޭެނއެވެ.

         ވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާތާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސް  .13

 )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައެވެ. 30

________________________ 


