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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ބެހޭ ގަވާއިދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ދު ދި އަދި މެ ކު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފެށުން 

އަދި މެދު ަފންީތގެ ވިޔަފާރީގެ ކުދި ( 2013/6ޤާނޫނު ަނންބަރު ، މި ގަވާއިދަކީ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާިއދެކެވެ. 55ގެ  )ޤާނޫނު

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 (ހ)

ެބހޭ ގަވާއިދު" ަތކާ "ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

 މިހެންނެވެ.

   (ށ)

 މަުގސަދު  .2 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތައް، ތިރީގައި 

(ކުިދ އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގަިއ  2013/6ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވާ ފަދައިން، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް 

މާރިޗު  20( 3/2017ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެްޑ  ،) އިން އުފައްދައިފައިވ2017ާ

(ބީ.ސީ.ސީ) އިން ކުރުމަށް ހަާވލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމާ ގުޅޭ 

ވައި ކުރިޔަށް ސިޔާސަތުތަކާއި، އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރާ

 ންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.ގޮތުން ޢަމަލަކުރަގެންދިޔުމާ ގުޅޭ 

   (ހ)

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދެމުން ގެންދާ މަރުކަޒުތައް ޤާިއމުކުރާނެ ގޮތާއި، އެ މަރުކަޒުތަްއ ޤާއިމުކުރާނެ 

   (ށ)
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ެނ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާއި، އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުން ދެމުންގެންދާ

 ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބަލަިއ، އެ ވިޔަފާރިތައް 

ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮތާއި، އެ ވިޔަފާރިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާ ގުޅޭ 

 ކަނޑައެޅުން.ކަންކަން 

   (ނ)

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް ަފހި މާޙައުލެއް 

  ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

   (ރ)

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަގުސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  2

 ކަންތައްތައް ކުރުން.

   (ބ)

އާއި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ  .ބީ.ސީ.ސީ

ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނަގާނަަމ، އެ ގޮތުން ނަާގ ފީ އާ ުގޅޭ ކަންކަން 

 ބަޔާންކުރުން.

   (ޅ)

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏާއި މަރުކަޒު 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާަޙއުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ، އެންމެ ކުދި

ގެ ދަށުން  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( 2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގާ  ،އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ރާވައި، މިނިސްްޓރީގެ ބެލުމުގެ ދަުށްނ 

 އިންނެވެ. .ބީ.ސީ.ސީ ،ހިންގާނީ

ކުދި އަދި ެމދު  ،އެންމެ ުކދި .3

ފަންތީގެ ވިޔަާފރީ ތަަރއްޤީުކރުުމގެ 

 ކުންފުނި

ބީ.ސީ.ސީ ގެ މަިއގަނޑު  .4 ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. .ބީ.ސީ.ސީ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

   )ހ(
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ކުދި އަދި މެދު ަފްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ިއސްކަންދިނުމަށް ، އެންމެ ކުދި

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ 

 އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން.

   )ށ(

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅުްނހުރި، ވިޔަފާރި  ،އެންމެ ކުދި

ހިންގުމުގެ އައު ގޮތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި 

 ޚިދުމަތް ދިނުން.

   )ނ(

  2013/6އެންމެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް، ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ގެ ދަށުން ޯފރުކޮށްދޭ މާީލ  )ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ (

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

   )ރ(

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި،  ،އެންމެ ކުދި

ކުންފުންޏަށް މާލީ ފައިދާ ހޯދުމަށް އިސްކަންދިނުމަށްވުރެ ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

   )ބ(

ބަރު ންއަހަރެްއގެ ނޮވެކޮންމެ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން،

ެގ އަހަރީ ބަޖެޓާއި، ކުރިޔަށް ޮއތް އަހަރުގެ  .ބީ.ސީ.ސީ ،މަހުގެ ނިޔަލަށް

އެ ްޕލޭން ތަންީފޛު  އި،ނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާމަސައްކަތްތައް ތަންފީޛު ކުރާ

ލައި، މިނިސްޓްރީގެ ުރހުން ހޯދުމަްށ އިެއކުލަވަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.މިނިސްޓްރީއަށް 

ގެ އަަހރީ ބަޖެާޓއި  ބީ.ސީ.ސީ . 5 (ހ)

 މަަސއްކަތު ޕްލޭން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ އެކްޝަން 

އިން މިނިސްޓްރީއަށް  .ބީ.ސީ.ސީ ،ޕްލޭނުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ހިމަނައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

    )1( ؛އިން އެ އަހަރަކަށް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް .ބީ.ސީ.ސީ

އިން އެ އަހަރަކަށް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނިޑތައް  .ބީ.ސީ.ސީ

 ؛ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އަހަރަކު ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް

)2(    
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އިން އެ އަހަރަކު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން ނަތީޖާ ނެެރވޭ  .ބީ.ސީ.ސީ

 މިންވަރު ބަލާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީުލތައް.

)3(    

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ިމނިސްޓްރީގެ ރުހުްނ 

މަސައްކަތްތައް ަތންފީޛު ކުރާެނ  ،ގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި .ބީ.ސީ.ސީހޯދުމަށް ފޮނުވޭ 

އެ ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރާނެ ގޮުތގެ އޮނިގަނުޑ  ،ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި

        ތަންފީޛު ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްީރން އެ ޕްލޭނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ 

 އެ އިޞްލާޙުތަކާ އެކުގައެވެ.

   (ނ)

ގެ ނިޔަލަށް  31އިން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ  1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ( 2013/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އިން ހިންގައިފައިވާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި،  .ގެ ދަށުން ބީ.ސީ.ސީ )ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި  5ނިންމައިފައިވާ މުހިންމު ިންނމުންތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް  ތަންީފޛުމަސައްކަތުގެ ެއކްޝަން ޕްލޭން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލަންވާނެއެވެ. އަދި ވިދިގެން އިން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައި .ބީ.ސީ.ސީ ،ބަޔާންކޮށް

އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް، މިނިސްޓްރީއަށާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ 

 އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލަށް 

 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު .ބީ.ސީ.ސީ .6

ވަނަ  24ގެ  )ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( 2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން، ވިޔަފާރި ތަރައްީޤ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

އިން ޤާއިމު ކުރާނީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަްށ  .ބީ.ސީ.ސީ، މަރުކަޒުތައް

 ،އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަކަމަށް ،ބަލައި، އެ އިރެއްގައި

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތަކެއް، މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ސަރަޙައްދުތަކާއި 

 އަތޮޅުތަކެއްގައެވެ.

ވިޔަފާރި ަތރަްއޤީ ކުރުުމގެ  .7

 މަރުކަޒުަތއް ާޤއިމު ުކރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ މައިގަނޑު  7މި ގަވާއިދުގެ 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ވިޔަފާރި ަތރަްއޤީ ކުރުުމގެ  .8

 މަރުކަޒުތަުކގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުަތއް 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ  ،އެންމެ ކުދި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

   (ހ)
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ތެރެއިން، އިސްކަންދިނުމަްށ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ 

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ 

 އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުން.

   (ށ)

ވިޔަފާރި  ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅުންހުރި ،އެންމެ ކުދި

ހިންގުމުގެ އައު ގޮތްތަްއ ހޯދައި، އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންާވެނ 

 ޚިދުމަތް ދިނުން. ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި

   (ނ)

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއާއި 

ރުމުގައި އެހީތެރިކަްނ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާކެާޓ ހަމައަށް ވާސިލުކު

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުްނވާ ތަމްރީނު 

ހިންގުމާއި، އަދި  ،މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ރާވައި، ބައްޓަންކޮށް ،ޕްރޮގްރާމްތައް

 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. 

   (ރ)

ޓާއި ރައްޓެހި ށް ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް، ތިމާވެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު 

 ހިންގުމަށް ިހތްވަރުދީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.  ށްގޮތަކަ

   (ބ)

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ބޭުނންވާ މާލީ އެހީތެރިކަްނ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ ހޯދައިދިނުމުގައި، 

އިން، ވިަޔފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިނުަމށް ރާވައިފައިވާ  .ބީ.ސީ.ސީމަތިން، 

އެހީތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ވިޔަފާރިަތކާ ހިއްސާކުރުމާއި، އެހީތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.އެ މަސައްކަތްތަކުގައި، ވިޔަފާރިތަކަށް އިރުޝާދާއި

   (ޅ)

އަންހެނުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އަމާޒުކޮށްެގން ވިޔަފާރިއާ 

 ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

   (ކ)

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 7މި ގަވާއިދުގެ 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވިޔަފާރި ަތރަްއޤީ ކުރުުމގެ  9.

 މަރުކަޒުތަުކން ދެވޭ ޚިުދމަތްަތއް 

ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް  ،ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީނު ދިނުމާއި

ހެދުމަށް ޭބނުންވާ ަފންނީ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މާކެޓްކުރުަމށް ބޭުނންާވ 

 އެކަމަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން. ،އެންމެހައި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

   (ހ)
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ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންވާ މަސައްކަތު ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން.

   (ށ)

ކުުރމަށް ބޭނުންވާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު  ތަފާތު ހުނަރު ތަރައްޤީ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

   (ނ)

   ،އަލަށް ފަށައިގަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންކިއުބޭޝަން ފެސިލިޓީތަްއ ޤާއިމްކޮށް

ފަްނނީ މަޢުލޫމާުތ  ގުޅުވައިދީ،އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަމާ ގުޅޭ މާހިރުންނާ 

 ބަދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުން.

   (ރ)

އާއި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ  .ބީ.ސީ.ސީ

      މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ކުރިްނ ހޯދުމަށްފަުހ  ،ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނަާގނަމަ

 ނެގިދާނެއެވެ.އެ ފީއެއް 

 ފީ ނެގުން  .10 (ހ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ފީެއއް ނެގުމަށް 

ގެ  .ބީ.ސީ.ސީ ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ނަގަން ކަނޑައެޅި ފީ ގެ މިންވަރު

ނުަވތަ އާންމުކޮށް ކުރާ އިޢުލާނެްއ މެދުވެރިކޮށް  ،ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް

 އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ. 

   (ށ)

 31     ޑިސެންބަރު ަމހުގެ ،އިން ފެށިގެން 1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

 ފަށާ އަހަރު ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މަރުކަޒު ހިންގަން

އެ މަރުކަޒުން ހިންގައިފައިާވ  ،ނަމަ، އެ އަހަރުެގ ބާކީ އޮްތ މުއްދަތުގައި

މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި ިންނމައިފައިވާ މައިގަނޑު ނިންމުްނތައް އެނގޭެނ 

 .ބީ.ސީ.ސީ ،މި ރިޕޯޓު ލަން ވާނެއެވެ.މަރުކަޒުން އެކުލަވައި ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް

އިން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ  ،މަހުގެ ނިޔަލަށް، މިނިސްޓަރަށާއި

 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. .ބީ.ސީ.ސީ ،ކައުންސިލަށާއި

މަރުކަޒުތަުކން ހުށަހަަޅންޖެހޭ  .11 (ހ)

 ރިޕޯޓުތައް 

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާްނވެގެންވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުުރން، މަރުކަޒު މި 

ކޮންމެ ކުއާޓަރއަކަށް އިންޓަރިމް ރިޕޯޓެއް މަރުކަޒުން  ،ހިންގަން ފެށުމަށްފަހު

(ތިރީސް) ދުަވުހގެ ތެރޭގައި،  30އެކުލަވައިލައި، އެ ކުއާޓަރއެްއ ނިމޭތާ 

   (ށ)
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    ރީގެ ަކއުންސިލަށާއި މިނިސްޓަރަށާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާ

 އަށް ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ. .ބީ.ސީ.ސީ

        މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮނުވާއިރު، 

އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި އެ އިރެއްގައި އެ މަރުކަޒެއް ހިންގުމަށް ހަވާލުެވހުރި އެންމެ 

 އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އާންމު ކަންކަން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާނީ

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .12

(ކުދި އަދި މެދު  R-3/2016މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމން، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިުދ) އުވުނީއެވެ.

 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު  .13

މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަަތ ޢިބާރާތެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން 

        އަންނަނިވި ލަފުުޒތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ  ،ހިނދަކު އި ހައެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގައި ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުން  .14

"ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު"  ނުވަތަ "މަުރކަޒު" ކަމަށް 

ވިޔަފާރީގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި

މާކެޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް  ،މާލީ ކަންކަމާއި ،ތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއިޕްލޭނު

ުކދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ވިޔަފާރި  ،އެންމެ ކުދި ،ހިމެނޭ ގޮތުން

ޓަކައި،  ކުރިއެރުވުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުމާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް

އިން ޤާއިމުކުރާ  .ބީ.ސީ.ސީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ. 

   (ހ)

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑާ  ،އިސްކަންދޭ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް  ،ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި ،ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރިއާއި

 ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

   (ށ)
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" ނުވަތަ "ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލް" ކަމަށް ކައުންސިލް"

(ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ  2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ބުނެފައި އެވަނީ

ުކދި އަދި މެދު  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ެއންމެ ކުދި 11ޤާނޫނު) ގެ 

 ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލަށެވެ.

   (ނ)

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީުޛ  ،މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"

 ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.

   (ރ)

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛ 

 ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. 

   (ބ)

ނީ، އެނޫން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެަފއި ނުވާނަމަ، "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ

        ިއ،ފަްނތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އާ(ކުދި އަދި މެދު  2013/6ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަްއ ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

   (ޅ)

__________________________ 

 


