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ގެ ) 2007ޑިސެމްބަރ  A-96/2007 )24މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 
2008ލާނުގައި ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީތަކާއިބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ ޤަވާއިދު ޢުއި

  
މިޤަވާއިދަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް      .1  ފްތަޢާރަ

A-96/2007ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ނަންބަރު 
2008ގެ އިޢުލާންގައި ) 2007ޑިސެމްބަރ  26(

ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފީ ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްރަޖިސްޓްރީ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި،، ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި
ރަޖިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ
ދޫކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލް ކުރުމުގައި ޢަމަލު
ކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަދާފައިވާ

  .ގަވާއިދެކެވެ
  

އިޢުލާނު ނަންބަރު 
A-96/2007  ިގައ
ހިމެނިގެން 

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ފީ ނަގާ 

  ރަޖިސްޓަރީތައް

 ޗާޕްކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ   2.1  .2
  

  ފިލްމު ކުއްޔަށް ދޫ ކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ   2.2  
  

  ތިއޭޓަރ، ސިނަމާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ   2.3  
  

  ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ   2.4    
  

ވިޔަފާރި ނަމުގެ(ބިޒްނަސް ނޭމް ރަޖިސްޓަރީ    2.5    
  )ރަޖިސްޓަރީ

  
  ޓްރޭޑްމާރކުގެ ރަޖިސްޓަރީ   2.6    
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  ޝިޕިންގ މާރކު  ރަޖިސްޓަރީ   2.7    

  
  )ނޝާނުގެ ރަޖިސްޓަރީ(ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީ    2.8    

  
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

  ހުށަހެޅުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްވަނަ މާއްދާގައި  2މިގަވާއިދުގެ       .3

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭނީ، މިމިނިސްޓްރީން މި
މި. ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ދޫކުރާ ފޯމަކުންނެވެ

ފޯމުގައި އެފަރާތަކުން ހުަށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެނގެން
މިމިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން މި ފޯމް. (ހުންނާނެއެވެ

މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އަދި. ލިބެން ހުންނާނެއެވެ
www.trademin.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑ

  .)ކުރެވޭނެއެވެ
  

ނަމާއި، ނިޝާން 
ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ 

  ކުރުން

ކަމެއް ރަޖިސްޓްރީވަނަ މާއްދާގައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ    4.1  .4
ންވާރަޖިސްޓްރީއެއްގައި ހިމަނަށް ބޭނުކޮށްދެވޭނީ، އެ 

ވަތަ އަމިއްލަ ނަން މިނު) ނިޝާން(ނަން ނުވަތަ ލޯގޯ 
  .މިނިސްޓްރީން ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

  
ފާސްކުރާއިރު މި މިނިސްޓްރީންނަން ނުވަތަ ނިޝާން    4.2    

އެނަމަކީ، ނުވަތަބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 
އެހެން އޮފީހެއްގައިއެނިޝާނަކީ، ސަރުކާރުގެ 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނަމެއްތޯ ނުވަތަ ނިޝާނެއްތޯ
ފަރާތެއްގައިނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް 

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް މީހަކު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ
ނަމެއްތޯ ނުވަތަ ނިޝާނެއްތޯ ބަލާ ޗެކްކުރާ ގޮތަށް

  .ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ
  

މި މިނިސްޓްރީން ހަދައިދެވޭ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ހިމެނޭ   4.3    
ނަމެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާތިލް
ވުމާހަަމައަށް އެ ނަމެއް ނުވަތަ އެ ނިޝާނެއް އެހެން
ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމެއްނެތި  އެ ފަރާތަކަށް
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  .ޚާއްޞަ ކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

ން ހަދައިދެވޭ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭމިގަވާއިދުގެ ދަށު   4.4    
މަޢލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް
ފަރާތަކަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެނަމެއް ނުވަތަ އެ
ނިޝާނެއް ރަޖިސްޓީްރ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތުން

  .އެދިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް ފޮނުވައި ދެވޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމެއްމި މިނިސްޓްރީގައި    4.5    
ނުވަތަ ނިޝާނެއް އެނަމެއް ނުވަތަ އެނިޝާނެއް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެހެން

ންއެނަން ނުވަތަ ެއ ނިޝާން ބޭނުންކުރު ފަރާތަކުން
އެހެން ފަރާތަކުން އެ ނަން. ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ

ނީ،ފަށާފައިވަ ނުވަތަ އެ ނިޝާން ބޭނުންކުރަން
މިމިނިސްޓްރީން، އެނަން ނުވަތަ އެނިޝާން ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން މި

  .މިނިސްޓްރީން މަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމެއްސްސްޓްރީގައި ރަޖިމި މިނި   4.6    
ނުވަތަ ނިޝާނެއް މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ

ނޫން ފަރާތަކުން ބޭނުން ކުރަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް 
ފަށާފައިވަނީ އެނަން ނުވަތަ އެނިޝާން މި

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރިންކަންއި މިނިސްޓްރީގަ
އެފަރާތަކުން އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް  މި މިނިސްޓްރީއަށް

ބާޠިލް އަންގައިދިނުމާއެކު އެނަން ނުވަތަ އެނިޝާން
މިކޮށްދިނުމަށް، އެފަރާތުން ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ 
މިނިސްޓްރީގައި އެނަން ނުވަތަ އެނިޝާން ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދިނުމަށްފަހު އެނަން ނުވަތަ އެނިޝާން ބާޠިލް

މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހެނީ އެހެން. ކުރެވޭނެއެވެ
ކުން ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ނަމެއްކަން އެނގިހުރެފަރާތަ

ނުވަތަ ނޭނގިނަމަވެސް މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ
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   .ކުރަން ހުށަހެޅީކަމަށް ބަލާފައެވެ
  

މި މިނިސްޓްރީން ހަދައިދެވޭ ރަޖސްިޓްރީއެއް   4.7    
ބާޠިލްވުމުން، އެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ހިމެނޭ ނަމެއް

އެހެން ފަރާތަކަށް މި މިނިސްޓްރީންނުވަތަ ލޯގޯއެއް 
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށްފަހު، އެ ނަން ނުވަތަ އެ

އެއް އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްލޯގޯ
މި މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން އެ ނަން އެ ލޯގޯ. ނޫނެވެ

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ބޭނުންކުރި ފަރާތްކަމަށްވީނަމަވެސް
އިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އެއެފަރާތަށް ދޫކޮށްފަ

ނަން ނުވަތަ އެ ލޯގޯ އެފަރާތުން ބޭނުންކުރުމަކީވެސް
  .ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ

  
ރަޖިސްޓްރީ ފީ 

  ދެއްކުން
ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2މި ގަވާއިދުގެ    5.1  .5

ރަޖިސްޓަރީތަކަށް، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވަނަ 2008ޖެނުއަރީ  1ނަގަން ފަށާނީ އުޞޫލުން ފީ 

  .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2މި ގަވާއިދުގެ    5.2    
ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ ހ،ށ،ނ ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، މި މިނިސްޓްރީގައި
ރަޖިސްޓްރީގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

A-48/96ކަންތައްކަމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 
މުކޮށްއްގެ އިޢުލާނުން ޢާ) 1996ނޮވެމްބަރ (

މިހެންވެ، މި މާއްދާގެ. އެންގިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ
ހ،ށ،ނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ވިޔަފާރި ނަމެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން ބޭނުންނަމަ
.މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ

ހިންގުމަށް ވިޔަފާރިނަމެއް ނަމަވެސް މިކަންތައްތައް
ބޭނުން ނުކޮށް އެމީހެއްގެ ނަން ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން
ބޭނުންނަމަ ފީ ނެގުމެއްނެތި ރަޖިސްޓަރީ
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  .ހަދައިދެވޭނެއެވެ
  

  ޗާރޕްކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ  .ހ      
  

  ރަޖިސްޓަރީ ފިލްމު ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަންތަނުގެ  .ށ      
  

  ތިއޭޓަރ، ސިނަމާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ  .ނ      
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2މި ގަވާއިދުގެ    5.3    
ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ ރ،ބ،ޅ،ކ،އ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކަކީ، އެ
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް
.ހަދައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ތަކެކެވެ
މިއިން ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެއްދުމަކީ މި މިނިސްޓްރީން
.އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޖުބޫރުކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ
މިހެންވެ މިއިން ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދައިދިނުމަށްއެދޭ
ފަރާތަކަށް، މި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވޭނީ މި މާއްދާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ގައި 5.5
  .ފީ ދެއްކުމުންނެވެ

  
  ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ  .ރ      

  
  ބިޒްނަސް ނޭމް ރަޖިސްޓަރީ  .ބ      

  
  ޓްރޭޑް މާރކް ރަޖިސްޓަރީ  .ޅ      

  
  ޝިޕިން މާރކް ރަޖިސްޓަރީ  .ކ      

  
  )ނިޝާން ރަޖިސްޓަރީ(ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީ   .އ      

  
ގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ނަން ނުވަތަރަޖިސްޓަރީ   5.4    

ދުމަށް އެދިފައިވާނިޝާން ފާސްވުމުން، ރަޖިސްޓަރީ ހެ
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.ދެއްކުމަށް ސްލިޕެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ މުއްދަތަށް ފީ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، ސްލިޕްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

  .މުއްދަތުގައި ދެއްކުމުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާރަޖިސްޓްރީއަށް ފީ ނަގާނީ    5.5    
އެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާފަރާތުން 

50/-މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މަހަކަށް 
މިގޮތުން މަހުގެ ކޮންމެ. ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ

ހިސާބެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން ހުށަހެޅި
ރުފިޔާ 50/-މަ މަހަކަށް ނަގާ ކަމުގައިވިޔަސް ފުރިހަ

  .ނެގޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް 
  ކުރުމާއި އާކުރުން

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގަ 2މި ގަވާއިދުގެ    6.1  .6
ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބާޠިލްވާނެ ތާރީޚް އެ

މި ތާރީޚުގެ .ރަޖިސްޓްރީއެއްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، 1ފަހުން މަދުވެގެން 

ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކައި ރަޖިސްޓަރީ އާ ނުކޮށްފިނަމަ އެ
  .ރަޖިސްޓަރީއެއް ބާޠިލްވާނެއެވެ

  
31(މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން    6.2    

ދޫކުރެވިފައިވާ) ގެ ނިޔަލަށް 2007ޑިސެމްބަރ 
އިން 2008ޖަނަވަރީ  1އާކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީތައް

މި. ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ 2008ޖޫން  30
މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  .އެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ
  

ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެގެން، ރަޖިސްޓަރީ   6.3    
އާކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހަދައިދެވޭނީ އާ

މެދު ނުނކެެޑޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ އާ. ރަޖިސްޓަރީއެކެވެ
ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ހަދައިދެވުނު ރަޖިސްޓްރީގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް، އެންމެ

ހަދައިދެވޭ ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެ، މެދުނުކެނޑި ފަހުން
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  .ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

ގެ ނިޔަލަށް ދޫ ކޮށްފައިވާ 2007ޑިސެމްބަރ  31   6.4    
ރަޖިސްޓަރީ ތަކުގެ ތެރެއިން ފީ ނަގާނީ، އާ

ޖޫން 30އިން  2008ޖެނުއަރީ  1ކޮށްދިނުމަށް އެދި 
ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ  2008
މި މުއްދަތުގައި އާ ކުރަން ހުށަނާޅާ. (ތަކަށެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.2ރަޖިސްޓަރީތައް މި މާއްދާގެ 
  .)ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 2މި ގަވާއިދުގެ       .7  ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ، ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ ތެރެއިން
ޖަހަން ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި، ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް

އެކިއެކި( 70/4ވާނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު

މިހެންވެ މި ރަޖިސްޓަރީތައް. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ފީ ގެ އިތުރުން އާ ކޮށްދެވޭނީ މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ

ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ރެވެނިޔު
  .ސްޓޭމްޕް ދެއްކުމުންނެވެ

  
  ސިނަމާ ތިއޭޓަރ ފަދަ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ    .ހ      

  ރުފިޔާ  500/-ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 
  

  ޓްރޭޑް މާރކްގެ ރަޖިސްޓަރީ  .ށ      
  ރުފިޔާ 100/-ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 

  
  މާރކްގެ ރަޖިސްޓަރީޝިޕިން   .ނ      

  ރުފިޔާ 50/-ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 
  

  )ނިޝާން ރަޖިސްޓަރީ(ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީ   .ރ      
  ރުފިޔާ 25/-ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 
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އެއް ރަޖިސްޓަރީއެއް 
އެހެން 

ރަޖިސްޓަރީއަކަށް 
  ބަދަލު ކުރުން

މި ،ލޯގޯ ނުވަތަ ނިޝާން ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ފިޔަވައި   8.1  .8
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ 2ކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ބާޠިލްރަޖިސްޓަރީއެއް 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ރަޖިސްޓްރީއެއް
ހެދުމަށް، ބާޠިލުކުރެވުނު ރަޖިސްޓްރީގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ބޭނުން ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޖިސްޓްރީގައިރަކުރެވުނު  ބާޠިލު
ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްވާ ތަރީޚަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް،
އެނަން ބޭނުން ކޮށްގެން އެހެން ރަޖިސްޓަރީއެއް

މި ގޮތުން ބަދަލް ކުރެވޭ .ހަދައިދެވޭނެއެވެ
ރަޖިސްޓަރީއަށް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނީ، ބަދަލު ކުރަން

ވާ މުއްދަތަށްވުރެއެދުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ފީ ދައްކާފައި
އިތުރުވާނަމަ ފަހުން ހަދާ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތު

  .އިތުރުވާ މުއްދަތަކަށެވެ
  

ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ފީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުގައި ފީ   8.2    
ނުދައްކާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލްކުރެވޭނީ، ފަހުން ހަދާ
ރަޖިސްޓަރީ، ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދެވިފައިވާ

ހަދާއި ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެއްނަމެއްގަ
  .ނަމައެވެ

  
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެނީ،) ވިޔަފާރި ނަން(ބިޒްނަސް ނޭމް    8.3    

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް
ފިޔަވައި، އެހެންކަމެއް، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް،
ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް

ބިޒްނަސް. ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭ ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކުން، އެނޭމެއް 

ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ، ބިޒްނަސް ނޭމްގައި
ހިމެނޭ ބިޒްނަސް ނަން ބޭނުންކޮށްގެން، އެހެން
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ
ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމަށްފަހު ބިޒްނަސްނޭމް ރަޖިސްޓަރީ

ސްޓަރީ ހެދުމަށްފަހު،މިރަޖި. ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ
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ބިޒްނަސް ނޭމް ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ކުރަން
ބޭނުންނޫންނަމަ، ބިޒްނަސް ނޭމް، ބޭނުންކޮށްގެން ހައްދާ

  . ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީއަކަށް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ
  

ބާޠިލް ކުރެވޭ 
ރަޖިސްޓަރީގައި 

ހިމެނޭ ނަން އެހެން 
ފަރާތަކަށް 
ރަޖިސްޓަރީ 
  ކޮށްދިނުން

ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލް ކުރެވޭ ފައިސާ      .9
ހިމެނޭ، ރަޖިސްޓަރޑް ނޭމް އާއި،ރަޖިސްޓަރީގައި 

ލޯގޯއާއި، ޝިޕިންގ މާރކްފަދަ ވިޔަފާރި ނަންތަކާއި،
ނިޝާންތައް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ

ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން ރަޖިސްޓަރީ، ކަށްފަރާތްތަ
  .ކޮށްދެވޭނެއެވެ

  
އަނބުރާ ފައިސާ 

  ހަވާލުކުރުން
ޓްރީއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިސްރަޖި      .10

މިނިސްޓްރީން އެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބާޠިލް ކުރަން
ޖެހިގެން ބާޠިލް ކުރާނަމަ، ބާޠިލް ކުރާ މަހުން ފެށިގެން
މުއްދަތު ހަމަވާ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
އެފަރާތަކުން ބޭނުންނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން،

.ކުރެވޭނެއެވެ ތަކަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޙަވާލުއެފަރާ
ރަޖިސްޓަރީ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީއެއް

ޓަރީއަކަށްބާޠިލް ކުރަން އެދިގެން ބާޠިލް ކުރެވޭ ރަޖިސް
ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫ ކުރާ ގޮތަށް

   .ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ
  

ރަށު އޮފީސްތަކުން 
މި ޤަވާއިދަށް 
  ޢަމަލުކުރުން

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް 2005ޖަނަވަރީ  1  11.1  .11
ވިޔަފާރި"އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް އިން ނެރެފައިވާ 

ވަނަ 2ގެ " ހުއްދަ ރަށު އޮފީހުން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ
ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ

5.2ވަނަ މާއްދާގެ  5ރަޖިސްޓަރީ، މި ގަވާއިދުގެ 
ފަދައިން ވިޔަފާރި ނަމެއް ބޭނުންކޮށްގެންގައިވާ 

ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން ބޭނުންނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއަށް ފީ
ނެގުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި، ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމާއި، ބާޠިލް
ކުރުމުގެ ހުރިހާކަމެއް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު
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  .ނެވެއޮފީހުން
  

  ތިއޭޓަރ، ސިނަމާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  .ހ      
  

  ފިލްމު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  .ށ      
  

  ޗާރޕްކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ  .ނ      
  

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތައް ރަށު  11.2    
އޮފީހުން ހެދުމުގައިވެސް ނަން ފާސްކުރުމުގެ

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ރަށު"ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކަންތައްތައް 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 9އޮފީހުން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފީ ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  11.3    
ރަޖިސްޓަރީތަކަށް ކުރިން ހަދަމުން ގެންދިޔަ

ން 2008ޖަނަވަރީ  1ރަޖިސްޓަރީގެ ބަދަލުގައި 
ފެށިގެން ހަދައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ
ނަމޫނާއާއި މި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ ތިރީގައި

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނެކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
  

އެނެކްސް       
1  

  ސިނަމާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ/ ތިއޭޓަރ 
  

އެނެކްސް       
2  

  ފިލްމު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ
  

އެނެކްސް       
3  

  ޗާރޕްކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ
  

އެނެކްސް       
4  

  ސިނަމާ ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް/ ތިއޭޓަރ 
  

އެނެކްސް       
5  

  ފިލްމު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމް
  

  ޗާރޕްކުރާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމްއެނެކްސް       
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