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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ( 2013/6ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ

 އިވާ ގަވާިއދެކެވެ.ފަދައިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހަ 55ގެ  )ޤާނޫނު

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 (ހ)

  ތިކުރުމާބެހޭ "ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިން ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

 ވެ.އެގަވާއިދު" 

   (ށ)

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް 

       ފައިވާ ގިންތިއަށް ައންނަ ަބދަލު ދަފުތަރުގައި ހިމަނަިއ، ގިންތިކޮށް، ވިޔަފާރިއަށް ލިބި 

 އެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ަބޔާންކުރުމެވެ.  

 މަުގސަދު   .2

ވަނަ މާއްދާެގ  3(ކުިދ އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

(ތިނެއް)  3ން، ވިޔަފާރި ބެހިގެންަވނީ އަންނަނިވި ތީގޮުތގެ މަ ށްފައިވާކޮ(ހ) ގައި ބަޔާން

 ގިންތިއަށެވެ.

 ވިޔަފާީރގެ  ގިންތިަތއް   .3

   (ހ) .އެންމެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

   (ށ)  .ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

   (ނ) މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި.

 ގިންތިތަކުެގ ތެރެއިން، ވަކި ގިންތިއަކަްށ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3މި ގަވާއިދުގެ 

 އެ ވިޔަފާރިއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާަތށެވެ.  ރިއެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ،ވިޔަފާ

ވިޔަފާރި ގިންތިކުުރމަށް   .4

 ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު 

   (ހ) .އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
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   (ށ)  .އާމްދަނީގެ ޖުމުަލ އަދަދު (ޓޯޓަލް ރެވެނިއު)އަހަރަކަށް ލިބޭ 

   (ނ) އަހަރަކަށް ލިބޭ ސާފު ފައިދާގެ އަދަދު (ނެޓް ޕްރޮފިޓް).

      ިގންތިތަކުގެ ތެރެއިްނ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 3މި ގަވާއިދުގެ 

 ވަލުގައި ވަކި ގިންތިއެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނުމުގައި ބަލާނީ، ައންނަނިވި ތާ

 މިންގަނޑުތަކުްނ އެ ވިޔަފާރިއެއް ނިސްބަތްވާ ވަކި ގިންތިއަކަށެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ވިޔަފާރި ގިންތިކުާރނެ ގޮތް   .5 (ހ)

 

 ސާފު ފައިދާ (ނެޓް ޕްރޮފިޓް) ޖުމުލަ އާމްދަނީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ނިސްބަތްވާ ގިންތި 

ހާސް) ރުފިޔާއާ  (ހަތްދިހަފަސް -/75,000 އާ ހަމައަށް(ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ -/500,000 5 - 0 އެންމެ ކުދި

 ހަމައަށް

(ފަސް ލައްކަ)  -/500,000 30 - 6 ކުދި 

 -/5,000,000ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި، 

 (ފަސް މިލިޔަން) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

(ހަތްދިހަފަސް ހާސް)  -/75,000

 -/750,000ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި، 

އާ (ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ

 ހަމައަށް

 މެދު

 

(ފަސް މިލިޔަން)  -/5,000,000 100 - 31

 ރުފިޔާއަށްވުރ މަތި،

(ވިހި މިލިޔަން)   -/20,000,000

 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

(ހަތްލައްކަ ފަންާސސް  -/750,000

ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި، 

(ތިން މިލިޔަން)  -/3,000,000

 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

ފާރި ގިންތިކުރާއިރު، ވަކި ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަ މި

ސާފު ފައިދާގެ  ،މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދާއި

ން ކުރެ (ތިނެްއ) މިންގަނޑު 3 ށްފައިވާއެއިން ގިންތިއެއްގަިއ ބަޔާންކޮއަދަދު، 

ނީ، ޮކންމެ މިންގަނޑަކަށް ެއ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރާ ނުފެޭތނަމަ، މިންގަނޑަކަށް

 އަންނަނިވި ނިސްބަުތން އިސްކަންދޭ އުސޫލުން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެެވ.

 (ށ)

  

    )1( ؛)އިންސައްތަ ސާޅީސް( %40 –މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

    )2( ؛)އިންސައްތަ ތިރީސް( %30 –އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ އަދަދު 

    )3( .)ތައިންސައް ތިރީސް( %30 –ސާފު ފައިދާގެ އަދަދު 
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އަންަނނިވި  ،މި  މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިސްބަަތށް އިސްކަންދެވޭނީ

 ންަނ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެްނނެވެ.ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގން ނުކު

   (ނ)

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

އި ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ، މި މާއްދާގެ (ބ) ގަ Eފޯމިއުލާގައި 

      ،) "މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު" ގައiިފައިވާ ތާވަލުގެ ކޮލަްމ (ނައިހިމަ

އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ނިސްބަތްވާ ރޯަގއި ހިމެނޭ 

 ފައިވާ އަދަދެވެ.  ދީ) "ފޯމިއުލާގައި ބޭނުްނކުރާނެ އަދަދު" ގައި ivކޮލަމް (

   (ރ) (1)

 ބޭނުންކުރާނީ، މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ގެ ގޮތުގައި  Tފޯމިއުލާގައި 

         ،) "ޖުމުލަ އާމްދަނީ" ގައiiިފައިވާ ތާވަލުގެ ކޮަލމް (ނައިހިމަ

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ އަދަދު ނިސްބަތްވާ ރޯގައި ިހމެނޭ ކޮލަމް 

)iv" ( ިފައިވާ އަދަދެވެ.ދީފޯމިއުލާގައި ބޭނުންކުރާެނ އަދަދު" ގައ 

(2)    

ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާީނ، މި މާއްދާެގ (ބ) ގަިއ  Pއުލާގައި ފޯމި

 ،) "ސާފު ފައިދާ (ނެޓް ޕްރޮފިޓް)" ގައiiiިގެ ކޮލަމް (ލުފައިވާ ތާވަނައިހިމަ

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ސާފު ފައިދާގެ އަދަދު ނިސްބަތްވާ ރޯގައި ހިމެނޭ ކޮލަމް 

)iv ިއަދަދެވެ. ފައިވާދީ) " ފޯމިއުލާގައި ބޭނުންކުާރނެ އަދަދު" ގައ 

(3)    

ގެ ގޮތުގައި  P އާއި، T ،އާއި Eމި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފޯމިއުލާގައި 

 ވަނީއެވެ.މިތިީރގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ބޭނުންކުރާނެ ަނންބަރުތައް

   (ބ)

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

 މިއުލާގައި ބޭނުންކުރާނެ އަދަދު ފޯ ސާފު ފައިދާ (ނެޓް ޕްރޮފިޓް) ޖުމުލަ އާމްދަނީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

0 - 5 0 – 500,000/- 0 – 75,000/- 1 

6 - 30 500,0001/- – 

5,000,000/- 

75,001/- – 750,000/- 2 

31 - 100 5,000,001/- – 

20,000,000/- 

750,001/- – 3,000,000/- 3 
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ފޯމިއުލާ ބޭުނންކޮްށގެން ހިސާބުކުރުމުން  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން

ތިައކަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުކުންނަ ަނތީޖާއަށް ނިސްަބތްކޮްށ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ވަކި ގިން

 ތިރީގައިވާ މިންގަނޑެވެ.، ބަލާނީ

   (ޅ)

އެންމެ ކުދި  ،(އެކެއް) އާ ހަމައަށް ނަމަ 1 ،(ސުމެއް) އަށްވުރެ ގިނަ 0

 ؛ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

)1(    

ކުދި ފަންތީގެ  ،ނަމަ (ދޭއް)  އާ ހަމައަށް 2 ،(އެކެއް) އަށްވުރެ ގިނަ 1

 ؛ވިޔަފާރި

)2(    

މެުދ ފަންތީެގ  ،ނަމަ އާ ހަމަައށް (ތިނެއް) 3 ،(ދޭއް) އަށްވުރެ ިގނަ 2

 ވިޔަފާރި.

)3(    

ގައި، ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމަށް އެދި، އެ ވިޔަފާރިއަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ އިރެއް

ވަނަ  4ގަވާއިދުގެ  މެދުވެރިކޮށް، މި business.egov.mvމިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް 

 މަޢުޫލމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

  ވިޔަފާރި ގިންތިކުުރމަށް   .6

 އެ ވިޔަފާިރއަކުން ހުށަެހޅުން 

 ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ މޯލްޑިވްސް ،ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާއިމޯލްޑިވްސް އިންލަ

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ިލބޭ  2/2008ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އޮފީހާއި

މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ވިޔަފާރިތަކަށް  ޓުމަޢުލޫމާތަށް ބިނާޮކށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޯގަސް

ލެްއ އައިނަމަ، އެ ބަދަލު އެނޭގނެ ދީފައިވާ ގިންތި މިނިސްޓްރީން މުރާޖަޢާކޮށް، އެއްވެސް ބަދަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޑުރިގޮތަށް، އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގިންިތ 

ވިޔަފާީރގެ ގިްނތި   .7

 މިނިސްްޓރީން ކަނަޑއެޅުން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުާމއެކު، އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން، 

ޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާެއކު، އެ ވިޔަފާރިއެއް އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަ

(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ  12ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ހިނގާ 

ަބްތކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ސްމުއްދަތަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ނި

    ތިއެއްގައި ގިންިތތަކުގެ ތެެރއިން ގިން ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  3

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ރއަޓަކައި، ރެޖިސްޓްރާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކުން   .8 (ހ)

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް ވަކި ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށަހަޅާނީ، 

 މެދުވެރިކޮށެވެ. business.egov.mvމިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް 

   (ށ)

   ށް ލިބުމާއެކު، ރއަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ރެޖިސްޓްރާ

(ބާރަ)  12އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ހިނގާ 

ކޮށް، މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތް

   (ނ)
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ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިަޔފާރީގެ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިްނ ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ 

  ން ތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 5ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ވިޔަފާރިއެއް

އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ،ބަތްވާ ގިންތިއެއް ކަނޑައަޅައިސްއެ ވިޔަފާރިއެއް ނި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގައި، ރެޖިސްޓްރާރ އެ ވިޔަފާރިއެއް ގިންތިކޮށް ދަފުތަރުތާރީޚު

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، އެންެމ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގެ 

ނުވަތަ ޖުުމލަ އާމްދަނީެގ  ،ޓަކައި، އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބޭނުމަށް

ފައިާވ ނައިވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ގައި ހިމަ  5ނުވަތަ ސާފު ފައިދާެގ އަދަދު، މި ގަވާއިދުގެ  ،ދުއަދަ

ެއންެމ މަތީ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއަކީ، އެންމެ ކުދި،  ކޮށްފައިވާތާވަލުގައި ބަޔާން

 ކޯޑު ރި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ގިންތި ނުކުެރވޭ   .9

 ވިޔަފާރިަތއް 

ޕްރޮފައިލް  ރާވެސް ގިންތިކުރުމާއެކު، މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކު ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް

 ޝީޓުގައި، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ިގންތި ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ގިންތި އަްނަގއިދޭ   .10

 ލިޔުން

ދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަ

މިނިސްޓްރީގެ  ،ނުވާ ވިޔަފާރިތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ފައިށްކޮއިވާ ކުންފުިނތަކާއި ގިންތިފަކޮށްގިންތި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢު

ވިޔަފާީރގެ ދަފުަތރު   .11

 އާންމުުކރުން 

(ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން  R-3/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަލުން ގިންތިކުރުމަްށ  ގިންތިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކުން

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުްނ ގިންތިއަށް ބަދަލެއް ގެނައުާމ  7ހަމައަށް، ުނވަތަ މި ގަާވއިދުގެ  އެދުމާ

  ދޫކޮށްފައިވާ ިވޔަފާރި ގިންތި ޞައްޙަކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  ކުރިން ،ހަމައަށް

ކުރިން ދޫކޮށްަފއިވާ   .12

ގިންތިކުުރން ޞަްއޙަކަމަށް 

 ބެލުން 

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ މި

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.  

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން   .13

 ންފެށު

 


