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ޓ
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ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ
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އ ު
ގަވާ ި

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޖސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު:
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަ ި
ފްރެއިޓް ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތައް
ތަޢާރުފު

.1

މަޤުޞަދު

.2

ގަވާއިދު ހިންގޭނެ

.3

)ހ(

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ފްރެއިޓް
ފޯވަރޑިންގގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތް
ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،

އ
ހިންގުމުގަ ި

ހަރަކާތް

އަމަލުކުރަންޖެހޭ

މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
)ށ(

ގންނަ ފަރާތްތައް
ލބި ަ
ި
ނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް
ނ ަ
މި ގަވާއިދަކީ ،މުދާ ގަ ް
ބރު 18/2014
ނން ަ
ަ
ޢޔަތްކުރުމާއެކު ،ޤާނޫނު
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ރި ާ
ކ
)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ،ވަ ި
ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ،ވަކި ބާވަތެއްގެ
ހ ހުއްދަތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެ ޭ
ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު :ފްރެއިޓް
ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތައް" އެވެ.

ހންގާ ވިޔަފާރި
ފރާތްތަކުން ި
ވހިރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ަ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ދި ެ
ދ އެތެރެކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ
ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،މު ާ
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްރެއިޓް ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ފެންވަރު މަތިކޮށް ،އެއް މިންގަނޑަކަށް ފައްތައި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް
ފެންވަރެއްގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހިންގާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ.

ދާއިރާ

)ހ(

ނ ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ،
މި ގަވާއިދު ހިނގާ ީ
ޝިޕިންގ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ ،އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބީ.އެލް.
ދޫކުރުމާއި

ޑެލިވަރީ

އޯޑަރ

ދޫކުރުމުގެ

ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.
3

ޚިދުމަތް

ހިމެނޭގޮތުން،

ޓ
ފްރެއި ް
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ
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އ ު
ގަވާ ި

ހ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ "ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެ ޭ
ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު "(2020/R-114 :ހިނގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް
މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނެ

.4

ފަރާތް
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

ކރާނީ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް
ހންގައި ތަންފީޒު ު
މހައި ކަންކަން ި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެން ެ
ބިޒްނަސަސްއެވެ.

.5

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

މި

ގަވާއިދަށް

އަމަލުކުރަން

ތާރީޚުން

ފަށާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފެށިގެން،

ސަރަހައްދުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް
ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ
ގޮތުގެ މަތިން އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުއެވެ.
)ށ(

ނގާ ފަރާތްތަކުން،
ޔންކުރާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހި ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ާ
ރ
އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
) 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި
ނއްގެ ގޮތުގައި،
ކން ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ތަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަ ު
އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅަނީ ބިދޭސީ ފަރާތެއްނަމަ،
ޓނަރޝިޕެއްނަމަ،
ނޓް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާ ް
ނ އިންވެސްޓްމަ ް
ނުވަތަ ފޮރި ް
އެފަރާތަކުން،

ޤާނޫނު

ބހޭ
އިންވެސްޓްމަންޓާ ެ

25/79

ޤާނޫނު(

ގައި

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބަޔާންކުރާ

ގޮތުގެ

ކުރެވޭ

ފޮރިން

މަތިން،

ފޮރިން

ވނެއެވެ.
އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދަ ހޯދަން ާ
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް
އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ
ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ
ދގައި ބަޔާންކުރާ
) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއް ާ
ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރަން
ހުށަހެޅުން

.6

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ވިޔަފާރި

ހަރަކާތް

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ހުށަހަޅާނީ،

އފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް
އޮންލައިންކޮށް ،މިނިސްޓްރީ ޮ
 business.egov.mvމެދުވެރިކޮށް “Business Activity Registration” ،ގެ
ޚިދުމަތަށެވެ.
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ޓ
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އ ު
ގަވާ ި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްއަށް
ހުށަހަޅާނީ ‘Sea & coastal freight water transport’ ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ
ކްލެސިފިކޭޝަންތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

.7

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު
ނވާނެއެވެ.
ށހަޅަ ް
އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ހު ަ

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

)ހ(

ޓނަރޝިޕް ނުވަތަ
ވތަ ޕާރ ް
ފނި ނު ަ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުން ު
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛

)ށ(

ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވިޔަފާރި
ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ ނަން؛

)ނ(

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )ޢިމާރާތުގެ ނަން ،ޔުނިޓް ނަންބަރު،
ވށް ،ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅާއި ރަށް(؛
ފަންގިފިލާ ،މަގު ،އަ ަ

)ރ(

ލ އެޑްރެސް ،އަދި
ރ ،އީމެއި ް
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަ ު
މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ރއި އީމެއިލް އެޑްރެސް؛
ނަންބަރު ،ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަ ާ

ފީ

.8

މަޢުލޫމާތު

.9

މ
ވ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކޮން ެ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފަރާތަކުން

500/-

ސސަތޭކަ(
)ފަ ް

ރުފިޔާގެ

އިދާރީ

މިނިސްޓްރީއަށް

ފީއެއް

ދައްކަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އަޕްޑޭޓްކުރުން

މި

ގަވާއިދުގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

ދަށުން

ހިންގާ

ވިޔަފާރި

ހަރަކާތެއްގެ

ދަފުތަރުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް
އހަރަކު އެއްފަހަރު މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް
އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ،ނުވަތަ ަ
business.egov.mv

މެދުވެރިކޮށް

ވނެއެވެ.
ހުށަހަޅަން ާ

ގތުން،
މި ޮ

ޢލޫމާތު
މަ ު

އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ސުންގަޑިއެއް ދީ ،ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކޮށް
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތ،
މަޢުލޫމާ ު

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ސތޭކަ( ރުފިޔާއިން
ވ ފަރާތްތައް ) 500/-ފަސް ަ
ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅައިފައިނު ާ
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

.10

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ޖސްޓަރީކޮށްގެން
ރަ ި

ހިންގާ

ޔފާރި
ވި ަ

ހަރަކާތެއް

ހިންގުން ހުއްޓާލުމުން

ލކޮށް ދަފުތަރުން
ރކާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާތި ު
ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،ވިޔަފާރި ހަ ަ

ބާތިލުކުރުމަށް

ދވަހުގެ ތެރޭގައި،
އުނިކުރުމަށްޓަކައި ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހުއްޓާލާތާ ) 14ސާދަ( ު

ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު246 :

)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-115 :
އ ު
ގަވާ ި

ކށްފައިވާ ގޮތަށް ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ހުށަހަޅައިފައިނުވާ

ފަރާތްތައް

500/-

)ފަސްސަތޭކަ(

ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާ

ކުރެވޭނެއެވެ.
ފިޔަވަޅު އެޅުން

.11

އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުން

.12

ގ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،މި ގަވާއިދު ެ
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުލައި ހިންގައިފިނަމަ ،ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،
ދހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
ހސް( ރުފިޔާއާއި ި ) 10،000/-
އެ ފަރާތެއް ) 1،000/-އެއް ާ
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

ފށުމާއެކު ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
އވެސް ފަރާތަކުން
ބަޔާންކުރާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ އެ ް
ނ ޚިދުމަތްތަކުން
މ ޭ
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހި ެ
ތތަކާއި ޚިދުމަތް
ރ ް
ރ ) 1/96މުދާ ގަންނަ ފަ ާ
ނންބަ ު
ޤނޫނު ަ
ނެގޭނެ އަގުާ ،
ކރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ު
ރ
ނންބަ ު
ދ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ަ
ދަށުން ،އަ ި
12/2020

ނ
ގަން ަ

)މުދާ

ފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތް

ނނަ
ލބިގަ ް
ި

ފަރާތްތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،އެ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ
ޓރޯލްކުރެވުނީއެވެ.
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،ކޮން ް
)(1

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( ޗާޖު ،ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ގިނަ ސީ.ބީ.އެމް ހިމެނޭ ބީ.އެލް .އަކަށް ނަމަ) 771/- :ހަތްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ އެކެއް( ރުފިޔާ؛

)(2

ނ
ނ ހުން ަ
މދު ް
ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( ޗާޖު ،ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށްވުރެ ަ
ނސާސް(
ފހެއް /ފަ ް
ބީ.އެލް .އަކަށްނަމަ) 385/50 :ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ަ
ރުފިޔާ؛

)(3

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( ޗާޖު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1އަދި ) (2ވަނަ
ނަންބަރުގައި

މނޭ
ނުހި ެ

ނމެ
ކޮ ް

ބާވަތެއްގެ

މުދަލަކަށް

ދޫކުރެވޭ

ޑީ.އޯ .އަކަށް) 385/50 :ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް /ފަންސާސް(
ރުފިޔާ؛
)(4

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( އެމެންޑްމަންޓް ޗާޖު) 385/50 :ތިންސަތޭކަ
އަށްޑިހަ ފަހެއް /ފަންސާސް( ރުފިޔާ.

)ށ(

އ
މއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ގން ،މި ާ
ފށާ ތާރީޚުން ފެށި ެ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަ
އގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް
ގނެ ކޮންޓްރޯލް ަ
ދމަތްތަކުން ނެ ޭ
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚި ު
ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
6

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު246 :

)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-115 :
އ ު
ގަވާ ި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތަކުން އަގު ނެގެނީ،
ފތު އިންވޮއިސްތަކަކުން ނަމަވެސް،
ތަފާތު ނަން ތަކެއްގައި ނަމަވެސް ،ނުވަތަ ތަ ާ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އަތުން އަގު ނަގާ ޚިދުމަތަކީ ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
މ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް
ި
ނުވަތަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި
ކަމަށްވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް
އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ރ(

ކރާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ު
އެ ފަރާތެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
)(1

ފުރަތަމަ ފަހަރު ) 500/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ؛

)(2

ހހާސް( ރުފިޔާ؛
ދެވަނަ ފަހަރު ) 10،000/-ދި ަ

)(3

ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 100،000/-
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ.

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން

.13

ފެށުން
މާނަކުރުން

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

.14

ގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
ކށްފައިވާ ޮ
ތ އިބާރާތެއް ބޭނުން ޮ
މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަ ަ
މާނައެއް

ދޭހަނުވާހާ

ހިނދަކު،

އަންނަނިވި

ލފްޒުތަކާއި
ަ

އބާރާތްތަކަށް
ި

ދފައިވާނީ،
ީ

އެ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ.

)ށ(

ގ  9ވަނަ މާއްދާއިން
ޔންކޮށްފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ެ
"ވިޔަފާރި ހަރަކާތް" ކަމަށް ބަ ާ
ޤނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި
އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުންާ ،
ރކާތަކަށެވެ.
ނ ހިމެނޭގޮތުން ހިންގާ ކޮންމެ ހަ ަ
ކ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ކަން ަ

)ނ(

އ
ހތަރުވަނަ ބާބުގަ ި
ޤނޫނުގެ ަ
"ވިޔަފާރި ނަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީާ ،
ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ނަމަށެވެ.

)ރ(

"މިނިސްޓްރީ"

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ތޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެވަގުތަކު
ޤ ި
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ނުވަތަ އި ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
7

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު246 :

)ބ(

ދ ނަންބަރު2020/R-115 :
އ ު
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނބަރު ) 18/2014ވިޔަފާރި
އއެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޤާނޫނު(

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

އާއި،

އެ

އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
--------------------------------------
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ޤާނޫނަށް

ގެނެވިފައިވާ

އެންމެހައި

