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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 :ކުރުމުގެ ގަވާއިދުރީޓަވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަިޖސް

 ފްރެއިޓް ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތައް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ފްރެއިޓް  (ހ) . 1 ފު ރުތަޢާ

ގގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ފޯވަރޑިން

ރީކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުމުގަިއ އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޓަރަޖިސް

 .ވެގަވާއިދެމިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ 

 ފަރާތްތައް ިލބިަގންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތްތަކާއި ގަްނނަ  މުދާމި ގަވާއިދަކީ،  (ށ)  

 2014/18ޤާނޫނު ަނންަބރު  ،ރިާޢޔަތްކުރުމާއެކު ޤާނޫނަށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ގައި، ވަިކ  )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ ) ރުމުގެ ޤާނޫނުރީކުޓަވިޔަފާރި ރަޖިސް(

ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، ވަކި ބާވަތެއްގެ 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެޭހ ހުއްދަތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު 

 .ކެވެހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެ

ފްރެއިޓް  :ރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުޓަރަޖިސްމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ވިޔަފާރި ހަރަކާތް  (ނ)  

 ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތައް" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިެވހިރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ަފރާތްތަކުން ިހންގާ ވިޔަފާރި  .2 މަޤުޞަދު 

އެތެރެކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ، މުދާ 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްރެއިޓް ފޯަވރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ފެންވަރު މަތިކޮށް، އެއް މިންގަނޑަކަށް ފައްތައި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ހިންގާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. ފެންވަރެއްގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު

ގަވާއިދު ހިންގޭނެ 

 ދާއިރާ 

، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ  (ހ) .3

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބީ.އެލް.  ،ޝިޕިންގ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ

ފްރެއިްޓ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭގޮތުންދޫކުރުމާއި ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫ

 ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ. 



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް             R-115/2020 : ނަންބަރު ގަވާިއދު               246އަދަުދ:               49ވޮލިުއމް: 

  4 
 
 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ "ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެޭހ  (ށ)  

 ގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނ ")R-114/2020 :އިދު ނަންބަރުގަވާ( ގަވާއިދު

 މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. 

ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނެ 

 ތް ފަރާ

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި ކަންކަން ިހންގައި ތަންފީޒުުކރާނީ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް  .4

 ބިޒްނަސަސްއެވެ.

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ހ) .5

ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ގައި  މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ 3މި ގަވާއިދުގެ  ،ސަރަހައްދުގައި

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގަންވާނީ

 ކުރުމަށްފަހުއެވެ.ރީ ޓަގޮތުގެ މަތިން އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސް

      ، ހިްނގާ ފަރާތްތަކުންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް (ށ)  

އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ވަނަ މާއްދާގައި  4(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/18

     ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކން ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ތަެނއްގެ ގޮތުގައި

 ތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ.އެ ފަރާ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅަނީ ބިދޭސީ ފަރާތެއްނަމަ، 

، ނަމަނުވަތަ ފޮރިްނ އިންވެސްޓްމަްނޓް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާްޓނަރޝިޕެއް

(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން  79/25ޤާނޫނު ، އެފަރާތަކުން

އިންވެސްޓްމަންޓާެބހޭ ޤާނޫުނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ފޮރިން 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދަ ހޯދަންާވނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް  (ރ)  

ބަޔާންކުރާ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  3ކުރަން ފަށާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ އަމަލު

   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ  6(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މި ގަވާއިދުގެ  30

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހު

ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

 ހުށަހެޅުން 

 ،ރީކުރަން ހުށަހަޅާނީޓަރަޖިސްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް  (ހ) .6

އޮންލައިންކޮށް، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް 

business.egov.mv ްމެދުވެރިކޮށ ،“Business Activity Registration”  ެގ

 ޚިދުމަތަށެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްއަށް  (ށ)  

ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ  ’Sea & coastal freight water transport‘ހުށަހަޅާނީ، 

 ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގެ ދަށުންނެވެ. 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

 ނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބޭ

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު  6މި ގަވާއިދުގެ  .7

 އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ. 

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންުފނި ނުަވތަ ޕާރްޓނަރޝިޕް ނުވަތަ  (ހ) 

 ؛ޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ރެ

ފާރި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ވިޔަ 12ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ކޮށްފައިވާ، ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ ނަްނ؛ ރީޓަނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސް

 ،ޔުނިޓް ނަންބަރު ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް (ޢިމާރާތުގެ ނަން (ނ)  

 ؛ ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅާއި ރަށް)، އަަވށް ،މަގު ،ފިލާފަންގި

އަދި ، އީމެއިްލ އެޑްރެސް ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  (ރ)  

 ގެ މަލާތް ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުޢާމު

 ؛ ނަންބަރު، ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަާރއި އީމެއިލް އެޑްރެސް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކޮންެމ  .8 ފީ

) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ފަްސސަތޭކަ( 500/-ފަރާތަކުން 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތު ޢުމަ

 އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ގާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއްގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިން (ހ) .9

އެ މަޢުލޫމާތެއް  ،ދަފުތަރުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ައހަރަކު އެއްފަހަރު މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް  ،އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް

business.egov.mv ްމަުޢލޫމާތު  ،މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މިޮގތުނ

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކޮށް  ،އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ސުންގަޑިއެއް ދީ 

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

) ރުފިޔާއިން ފަސްަސތޭކަ( 500/-ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅައިފައިނުާވ ފަރާތްތައް 

 ނާ ކުރެވޭނެއެވެ.ޖޫރިމަ

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 

ހިންގުން ހުއްޓާލުމުން 

ބާތިލުކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިަޔފާރި ހަރަކާތެއް  (ހ) .10

ހުއްޓާލައިފިނަމަ، ވިޔަފާރި ހަަރކާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާތިުލކޮށް ދަފުތަރުން 

(ސާަދ) ުދވަހުގެ ތެރޭގައި،  14ޔަފާރި ހަރަކާތް ހުއްޓާލާތާ އުނިކުރުމަށްޓަކައި، ވި

 މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް، ަކނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް  (ށ)  

ޔާއިން ޖޫރިމަނާ ) ރުފިފަސްސަތޭކަ( 500/-ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ފަރާތްތައް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދުެގ  .11 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  24ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި ހިންގައިފިނަމަ، ޤާނޫނުގެ 

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ހާސްިދހަ( 10،000/-އި އާ) ރުފިޔާ(އެއްާހސް 1،000/-އެ ފަރާތެއް 

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .12 އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

ބަޔާންކުރާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

ގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމޭނ ޚިދުމަތްތަކުން ހިން

(މުދާ ގަންނަ ފަާރްތތަކާއި ޚިދުމަތް  96/1ނެގޭނެ އަގު، ާޤނޫނު ަނންބަުރ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  7ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްުކރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އިޢުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ަނންބަުރ ދަށުން، އަިދ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ

މަތް ިލބިގަްނނަ ފަރާތްތައް ދު(މުދާ ގަންަނ ފަރާތްތަކާއި ޚި 2020/12

ވަނަ  65އެ ޤާނޫނުގެ  ،ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު

 މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ، ކޮންްޓރޯލްކުރެވުނީއެވެ.  

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ކަށްރަކޮންޓެއިނަފުލް ، ޖުޗާޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީ.އޯ)  )1(   

(ހަތްސަތޭކަ  771/-އަކަށް ނަމަ:  .ގިނަ ސީ.ބީ.އެމް ހިމެނޭ ބީ.އެލް

 ހަތްދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާ؛ 

ވުރެ ަމދުްނ ހުންަނ ކަށްރަކޮންޓެއިނަ، ފުލް ޗާޖުޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީ.އޯ)  )2(   

 ފަްނސާސް) ހެއް/ ފަ (ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ 50/385އަކަށްނަމަ:  .ބީ.އެލް

   ؛ރުފިޔާ

) ވަނަ 2) އަދި (1( ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެޗާޖުޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީ.އޯ)  )3(   

     ނުހިެމނޭ ކޮްނމެ ބާވަތެއްގެ މުދަލަކަށް ދޫކުރެވޭ  ނަންބަރުގައި

 ފަންސާސް) ހެއް/(ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަ 50/385އަކަށް:  .ޑީ.އޯ

 ރުފިޔާ؛

(ތިންސަތޭކަ  50/385ޑަރ (ޑީ.އޯ) އެމެންޑްމަންޓް ޗާޖު: ޑެލިވަރީ އޯ )4(   

 .ރުފިޔާ ފަންސާސް) ހެއް/އަށްޑިހަ ފަ

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން، މި ާމއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ށ)  

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިުދމަތްތަކުން ނެޭގނެ ކޮންޓްރޯލް ައގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް 

  އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޚިދުމަތަށް
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތަކުން އަގު ނެގެނީ،  (ނ)  

ތަފާތު ނަން ތަކެއްގައި ނަމަވެްސ، ނުވަތަ ތަާފތު އިންވޮއިސްތަކަކުން ނަމަވެސް، 

ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އަތުން އަގު ނަގާ ޚިދުމަތަކީ، މައިގަނޑު 

ނުވަތަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް 

ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް 

 އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފު (ރ)  

 އެ ފަރާތެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ރުފިޔާ؛  ސަތޭކަ)ސް(ފަ 500/-ފުރަތަމަ ފަހަރު  )1(   

 (ދިަހހާސް) ރުފިޔާ؛ 10،000/-ދެވަނަ ފަހަރު  )2(   

 100،000/-ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  )3(   

 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ.

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ސަރުކާރުގެދިވެހިށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަ .13

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

އެޅިގެން އެހެން މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަަތ އިބާރާތެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑަ .14 މާނަކުރުން 

     މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ަލފްޒުތަކާއި ިއބާރާތްތަކަށް ީދފައިވާނީ، 

 އެ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

ވަނަ  3"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއިން  9"ވިޔަފާރި ހަރަކާތް" ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިއެވަނީ، ޤާނޫނުެގ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  7އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ާޤނޫނުގެ 

 ހިމެނޭގޮތުން ހިންގާ ކޮންމެ ހަަރކާތަކަށެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ކަންަކން 

"ވިޔަފާރި ނަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، ާޤނޫނުގެ ަހތަރުވަނަ ބާބުގަިއ  (ނ)  

 ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ނަމަށެވެ. 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  (ރ)  

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެވަގުތަކު  ދީޞާތި ޤް އިޑިވެލޮޕްމަންޓް، ނުވަތަ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަށެވެ. 
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(ވިޔަފާރި  2014/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއއެވަނީ (ބ)  

އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެހައި  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

 އް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އިޞްލާޙުތަ

-------------------------------------- 

 


