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 2016/R-3 : ނަންބަރު ގަވާިއދު  
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 ޖަނަވަރީ 11 -  1437 ޚިރުރަބީޢުލްއާ 1ތާރީޚު 3އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކާބެހޭ ަގާވއިދު 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 
 

 
  ފުރަތަމަ ބާބު 

  ފެށުން 

ކުދި އަދި ( 2013/6ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މި ގަވާއިދަކީ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  55ގެ  )މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

 ގަވާއިދެކެވެ.

 

(ހ)  ތަޢާރުފާއި ނަން  .1

  

" މިހެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  "ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު
 

     (ށ)

  ޞަދުމަޤު  .2  ޞަދުތަކަކީ؛ ދުގެ މަޤުމި ގަވާއި

 އް ރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، އުސޫލުތަކުރަޖިސްޓަރީ އްއަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ކުދި
 ބަޔާންކުރުމާއި؛

 

     (ހ)

ނޑައެޅުމާއި؛ގިންތިތަކަށް ބެހުމުގެ އުސޫލު އްއަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ކުދި  ތައް ކަ
  

     (ށ)

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
ތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުމަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކޮށް އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގާނެ ތަންތަނާއި، 

ނޑައެޅުމާއި؛  ކަ
 

     (ނ)

 އް ވިޔަފާރިތަ ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، އެ އްއަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ކުދި
ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން  ފާރިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ވިޔަ ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮތާއި، އެ 

ނޑައެޅުމާއި؛  ކަ
 

     (ރ)

ހިންގުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް ފަހި މާަހއުލެއް ޤާއިމު  އްވިޔަފާރިތަކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 
 އަދި؛ ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން

 

     (ބ)
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ޞަދުތަްއ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަޤު ވަނަ 2ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ 
 ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.ސިލުހާ
 
 
  

     (ޅ)

  ދެވަނަ ބާބު 

  ކުރުން  ރަޖިސްޓަރީ 

ކޮށްގެން ހިންގަން ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ރަޖިސްޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތަކުގެ ތެރެއިން ގިންތި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  43ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 
(ހައެއް)  6ރީޚުން ފެށިގެން ކުރާ ތާ  ރަޖިސްޓަރީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެ ވިޔަފާރިއެއް 

ބަޔާންކުރާ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގައިމަސް
ވިޔަފާރިއެއް ހިމެނޭ ގިންތިއެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި  ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން، އެ 

.  ރަޖިސްޓަރީމިނިސްޓްރީގައި    ކުރަންވާނެއެވެ
  

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ   .3 (ހ)
ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި  ރަޖިސްޓަރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 
އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  ،ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގައިވާ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  އެކުއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާ
  

     (ށ)

 ،ކުރަން ހުށަހަޅާނީ  ރަޖިސްޓަރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
  ށެވެ.ރަޖިސްޓްރާރަ 

  

ކުރަން  ރަޖިސްޓަރީ  .4 (ހ)
  ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން  ،ކުރުމަށްޓަކައި ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓަރީވިޔަފާރިއެއް 
ކޮށް ނުދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ވިޔަފާރިއެއް  ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި 

  ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރައިޚު
  

     (ށ)

        ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމު ފުރިހަމަވެފައި ނުވުން؛ .1

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛ އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމާއެކު .2
  / ނުވަތަ 

      

އެ ވިޔަފާރިއަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ  .3
 ގިންތިއަކަށް ނުފެތޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން.

  

      

އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީ  ،ދިނުމުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް
އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ރަޖިސްޓްރާރގެ ފަރާތުން  ،ވެފައިވާ ގިންތި އެނގޭނޭ ސެޓްފިކެޓެއް

  ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

     (ނ)
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި  3މި ގަވާއިދުގެ 
 ރަޖިސްޓަރީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ވިޔަފާރިއެއް ވިޔަފާރިއެއް ގިންތި ކުރެވޭނީ، އެ

  ކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
  

ވިޔަފާރިއެއް ގިންތިކޮށް   .5
ކުރުމުގައި  ރަޖިސްޓަރީ

  ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

) ގެ ދަށުން 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުންފުންޏެއްގެ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު
  ؛ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީގޮތުގައި 

  

     (ހ)

) ގެ ދަށުން 2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޯޕަރޭޓިްވ  ،(ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު
  ؛ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮސައިޓީ

  

     (ށ)

) ގެ ދަށުން 2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕާޓްނާޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި  ،(ޕާރޓްނަޝިޕްގެ ޤާނޫނު
  ނުވަތަ  ؛ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ

  

     (ނ)

ގެ ދަށުން،  (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް. ރަޖިސްޓަރީވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

  

     (ރ)

ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ، ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ލިސްޓާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ގޮތުގައި 
 ،ތަރެއްފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފު ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއަދި ވިޔަފާރި  އާއިގިންތި

. އަދި އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލަލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއިގެ ފަރާތުން އެކުލަވަރަޖިސްޓްރާރ  އިއެވެ
ރަޖިސްޓްރާރގެ ފަރާތުން  ،ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު  ،ތަރުދަފު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 
  
  
 
  

ވިޔަފާރި ދަފުތަރު   .6
  ކުރުން އާންމު

  ތިންވަނަ ބާބު 

  ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތައް 

އާމްދަނީއަށް ބަދަލު އައުމުގެ ލަ ންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޖުމު ގިންތިކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި ގެ
(ފަނަރަ)  15އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ  ،ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ،ސަބަބުން

  ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީބަދަލެއް ހުށަހަޅައި   ށް އެޖިސްޓްރާރަރަދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
  

ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަށް   .7 (ހ)
ބަދަލު އައުމުން އެކަން 

  ކުރުން  ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށް އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން 
 ފޯމު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ގިންތި ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  ފުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކުގައެވެ.
  

     (ށ)
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  ހަތަރުވަނަ ބާބު 

  ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  23ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ 
ޚިދުމަތް  ،ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިޔަފާރި

ސަރަޙައްދަކަށް  7ބަލައި، އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ރާއްޖެ  ދިނުމުގައި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް
.  ،ބަހާލުމަށް ފަހު   ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

  

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ   .8 (ހ)
  މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރުން

ގޮތަށް  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިހއ، ހދ، ށ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 
  ހދ. ކުޅުދުއްުފށީގައި.

1.        

ގޮތަށް  ނ، ރ، ބ، ޅ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ 
  ޅ. ނައިފަރުގައި.

2.        

ގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ އއ، އދ، ކ އަތޮޅުގެ 
  މާލޭގައި.

3.        

ގޮތަށް  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިވ، މ، ފ، ދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 
 .   ދ. ކުޑަހުވަދޫަގއި

4.        

ގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ތ، ލ އަތޮޅުގެ
  ފޮނަދޫގައި.ލ. 

5.        

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތަްށ ޚިގއ އަދި ގދ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 
  ގދ. ތިނަދޫގައި.

6.        

ގޮތަށް  އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ޏ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ 
   އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި.

7.        

ނޑައަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް ހިނގަމުންދާނީ، ކައުންސިލުން ކަ
 ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

  

     (ށ)

މުވައްޒަފުން  ގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސް 
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ގެކޮށް ވަކިކުރާނީ، ސިވިލް ސަރވިސްއްޔަންޢަ
  

     (ނ)

ކޮށް އްޔަްނޢަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން 
 މިނިސްޓަރެވެ. ،ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ އްޒަފަކާއެކު ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓާ ވަކިކުރާނީ، އެ މުވަ

  

     (ރ)

ނޑު މަސްއޫލިއްަޔތުތައް 8މި ގަވާއިދުގެ  ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ މައިގަ

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި 
  

މަރުކަޒުގެ   .9
  ލިއްޔަތުތައް އޫމަސް
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ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ،އެންމެ ކުދި 
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

  

     (ހ)

ކައުންސިލުން އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތު 
 ކަމެއް ދިނުން؛ 

  

     (ށ)

އާ     ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ  ،ހުރި ކުދި އަދި މެދު ަފންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅުން ،އެންމެ ކުދި
ޚިދުމަތް  ،ތައް ހިންގުމާއިރޮގްރާމުގޮތްތައް ހޯދައި އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕް

 ؛ދިނުން
  

     (ނ)

ހަމައަށް  މާކެޓާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާ
ށް ބޭނުންވާ ވާސިލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަ

ހިންގުމާއި، އަދި  ،ގުޅިގެން ރާވައި، ބައްޓަންކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ ،ތައްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު
 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން؛ އަދި 

  

     (ރ)

ރައްޓެހި ގޮތަށް، ހިންގުމަށް  ޓާށް އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް، ތިމާވެ 
. ހިތްވަރުދީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނު   ން

  

     (ބ)

ޚިދްމަތްދޭ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  8މި ގަވާއިދުގެ 
ފީއެއް  ،ޓަކައިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެމެހެއްޓެނި ،ށްދޭ ޚިދުމަތްތައްމަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮ

. މި ގޮތުން ފީއެއް ނަގާނަމަ ފީގެ  ލުތައް ސޫދަދާއި ފީ ނަގާނެ ގޮތުގެ އުއަނެގިދާނެއެވެ
ނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.  ކަ

  

  ފީ ނެގުން  .10 (ހ)

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ނަގަން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފީއެއް ނެގުމަށް  ކަ
ނޑައެޅި ފީ ގެ މިންވަރު ކޮށް ކުރާ އާންމުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ  ،ކަ

. އާންމު  ،އިޢުލާނެއް މެދުވެރިކޮށް  ންނަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ
  

     (ށ)

ނިޔަލަށް ގެ  31ބަރު މަހުގެ ން އިން ފެށިގެން ޑިސެ 1ރީ މަހުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަ
ފަށާ އަހަރުނަމަ، އެ އަހަރުގެ ބާކީއޮތް  ނުވަތަ މަރުކަޒު ހިންގަން  ،ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ނުޑ  ނޑު ޙަރަކާތްތަކާއި ނިންމާފައިވާ މައިގަ މުއްދަތުގައި އެ މަރުކަޒުން ހިންގާފައިވާ މައިގަ
. އަދި މި ރޯިޕޓުލަން ވާނެއެއި ރިޕޯޓެއް މަރުކަޒުން އެކުލަވަ ނިންމުންތައް އެނގޭނެ އަހަރީ  ،ވެ

ނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާ  ޗު ރިމިނިސްޓްރީން ކަ
  މަހުގެ ނިޔަލަށް، މިނިސްޓަރަށާއި ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  

ކުން މަރުކަޒު ތަ .11 (ހ)
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް

ބަޔާންވެގެންވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން، މަރުކަޒު ހިންގަން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 
ކައުންސިލަށާއި  އިލައިށް އިންޓަރިމް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވަކަކޮންމެ ކުއާޓަރަ ،ފެށުމަށްފަހު

  މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
  

    (ށ)
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ތަކުގައި ރިޕޯޓުޔާރުކޮށް ފޮނުވާއިރު، އެ ތައް ތައްއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުމި މާ
އެ އިރެއްގައި އެ މަރުކަޒެއް ހިންގުމަށް ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

  

     (ނ)

މަހުގެ  ންބަރު ޮނވެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން، 
ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  އަހަރުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރިޔަށް އޮތް ، ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލު ނިޔަލަށް
ނޑެއްޒު ޕްލޭން ތަންފީ އެ  ،ކާއިޒުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނަމަރުކަ  ކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަ
  ލައި  މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަ

  

މަރުކަޒުތަކުގެ އަހަރީ  .12 (ހ)
  މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން 

ޕްލޭން  އި އެ މަސައްކަތުގެ ޕްލާޭނމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ 
ނޑުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.ޒުތަންފީ  ކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަ
  

     (ށ)

ލުކުރަންޖެހޭ ހާސި ްށއަހަރަކަ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން އެ  .1
ނޑިތައް. ނޑުދަ   ލަ

      

ލުކުރަންޖެހޭ ހާސިވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެއަހަރަކަށް  .2
ނޑިތައް  ނޑުދަ   އަހަރަކު ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް. ލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ހާސިލަ

      

ޙަރަކާތްތަކުން އަހަރަކު ހިންގާ  ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ .3
  ލުތައް.ފުސީ ވޭ މިންވަރު ބަލާނެ ގޮތުގެ ތަނަތީޖާ ނެރެ

      

 ކައުންސިލަށް ފެންނަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް. .4
 
  

      

  ފަސްވަނަ ބާބު 

  އާންމު ކަންކަން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ
 ފެށިގެންނެވެ.

  

ގަވައިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .13
  ފެށުން

ނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ
 ،ވަނީއެތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ ދީފައި މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒު ،ހިނދަކު އިނުވާހަ ދޭހަ

  ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
  

  މާނަކުރުން  .14

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ  ،ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 މާކެޓް ކުރުމާ  ،މާލީ ކަންކަމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި  ،ތަމްރީނު ދިނުމާއި
ކުދި އަދި މެދު ަފންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ވިޔަފާރި  ،އެންމެ ކުދި ،ހިމެނޭގޮތުންގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 

  ކުރިއެރުވުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުމާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
  

     (ހ)
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އޮތް ތަނުގައި އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތް  ކުރިއަށް ،މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"
) އަހަރު 1ށް މަދުވެގެން ކުރުމަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ (އެކެއް

ނޑައެޅޭ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި އެކަނި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް އަދި ކަ
  ފުލްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ،މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް

  

     (ށ)

" ނު" ޢީ ޝަޚްޞުތަކަށާއި ޤާނޫނީ ޠަބީ  ،ވަތަ "ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމީހެއް
  ތަކަށެވެ.ޝަޚްޞު

  

     (ނ)

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ"
) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަށެވެ.   ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ

  

     (ރ)

ނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ،އިސްކަންދޭ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވީަނ" ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ
ނޑައަޅާ ވިޔަފާރިއާއި ،މަތިން ވިޔަފާރީގެ  ،ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަ

  ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.  ،ދާއިރާއާއި
  

     (ބ)

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ އެންމެ  1ޤާނޫނުގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކައުންސިލު" "
  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލަށެވެ. ،ކުދި
  

     (ޅ)

ތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސިޔާސަ އިޤުތިޞީާދ ،މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ"
 ވަޒީރަށެވެ.ވާލުކޮށްފައިވާ ހަލިއްޔަތު އޫމަސް
  

     (ކ)

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތައް އި އެވަނީ، އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތު"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަ
 ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. ހަލިއްޔަތު އޫމަސް
  

     (އ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެނޫން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "ޤާނޫނު
) އަށެވެ.(ކުދި  2013/6  އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

  

     (ވ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުމުރުން   )(ތިރީސް ފަހެއް 35(އަށާރަ) އަހަރާއި  18"ޒުވާނުން
 ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ. އަހަރާ
  

     (މ)
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 1 -ތާވަލު

  ރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަޖިސްޓައެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 
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   2ތާވަލު 

  މު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯ  މަޢުލޫމާތު  އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

  

  
  


