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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2017 އެޕްރީލް 18 – 1438 ރަޖަބު 21ތާރީޚު 69އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ ބިންތައް ހަވާލުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީތަކާ( R-137/2015 ނަންބަުރ ދުގަވާއި

  ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ ލާޙުޞްއި  ވަނަ 1 އަށް ) ގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ މުޢާމަލާތު
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      ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ ބިންތައް ހަވާލުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީތަކާ( R-137/2015 ނަންބަރު ދުގަވާއި
  ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ ލާޙުޞްއި  ވަނަ 1 އަށް ) ގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ މުޢާމަލާތު

  

މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެޭހ (މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން  R-137/2015ނަންބަރު  ގަވާއިދު
(   ތައް ގެނައުން.ލާޙުޞްއަށް އަންނަނިވި އިގަވާއިދު

   .ލާޙު ކުރުންޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އިވަނަ ނަންބަރު  2އަދި ވަނަ  1 ) ގެ ހވަނަ މާއްދާގެ ( 22 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

  

 .ކުރުން ލާޙުޞްއި ގޮތަށް  އަންނަނިވި ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 22 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

  

  .ކުރުން ލާޙުޞްއި ގޮތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރު ވަނަ 2 އަދި ވަނަ 1 ގެ ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

  .ކަމުގައިވުން ފަރުދަކު ވަކި ފުރިފައިވާ އަހަރު 18 އުމުރުން  .1 (ހ) .22  
  

ތަ ރާއްޖެއިން ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން ނުވަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ  .2      
ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ،ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަބޭރުގައި ރަޖިސްޓަ

.  ރަޖިސްޓަ- ރީ   ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވުން
  

ނޑާއަޅާީނ ފަރާތެއް  ހިފާނެ ކުއްޔަށް ބިން މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި  މި )ށ( .22    ކަ
  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

  

  .ކަމުގައިވުން ފަރުދަކު ވަކި ފުރިފައިވާ އަހަރު 18 އުމުރުން  .1 (ހ) .29  
  

އިން ތަ ރާއްޖެރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން ނުވަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ  .2      
ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ،ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަބޭރުގައި ރަޖިސްޓަ
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ތަކާ ގުޅިގެްނ ލާޙުޞްންތަން، މި ގަވާއިދަށް ގެންނަ އިތަ ޙަވާލާދީފައިވާ ބަޔަކަށް  މާއްދާއެއްގެ ވަކި ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 ބަދަލުކުރުން.

 

 ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ގެ ގެޒެޓުކާރުދިވެހިސަރު ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، މަލުކުރަންޢަ  ގަވާއިދަށް މި .5
 

  

_____________  

.  ރަޖިސްޓަ- ރީ   ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވުން
  


