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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 އުޞޫލު  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހުއްދަ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގަޑިއިރު  24

ވަނަ  4... (އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޤަވައިދަށް /2018ޤަވައިދު ނަންބަރު  މިއީ،

... (ސައިހޮޓަލާއި /2018އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު) އާއި ޤަވައިދު ނަންބަރު 

ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ޤަވައިދަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު) އާއި  ޤަވައިދު 

... (ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ޤަވައިދަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ /2018ނަންބަރު 

ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  24ޤަވައިދު)ގެ ދަށުން 

 ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

 

  
1.  

 ފާއި ނަން ތަޢާރަ 

" އުޞޫލު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ގަޑިއިރު  24" ،ނަމަކީ މިއުޞޫލުގެ 

 ވެ. އެ

 

 2.   

މިއުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ޛަރޫރީ ބޭނުންތައް 

އާންމުކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ، ތަންތަންފުއްދުމަށް ފިހާރަތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގެ ބޭރުން

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. 

  

 މަޤްޞަދު   .3 

(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން،  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނަށެވެ.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން 

އުޞޫލު ހިނގާނެ   .4 

 ފަރާތްތައް 
   (ހ) މީހުން ދިރުއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފާމަސީތައް.

ފްރެންޗައިޒް އުޞޫލުން ހިންގާ ތަންތަން ފިޔަވައި، ރީޓެއިލް އުޞޫލުން ޛަރޫރީ ސިޓީތަކުގައި، 

ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

 ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާ ތަންތަން.

   (ށ)

   (ނ) ހިންގާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ ތަންތަން.ސިޓީތަކުގައި 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 

ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން،  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފިހާރަތަކާއި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް

 ނާ ތަންތަން.ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަ

   (ރ)

   (ބ)  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް.

ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމަށް  24އެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި 

 އެދޭ ފަރާތްތައް.

 

   (ޅ)

ވަނަ  4ފެށުމާއެކު، އިތުރު ހުއްދައެއް ނުނަގައި، މިއުޞޫލުގެ މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

ގަޑިއިރު  24މާއްދާގެ (ހ)، (ނ)، (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން 

 ވިޔަފާރި ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް   .5 

ގަޑިއިރު  24ނެތި 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް 
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ހުޅުވާފައި  

 ބެހެއްޓޭނެ ތަންތަން 
ރު ގަޑިއި 24ންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އަދި (ޅ) ގައި ބަޔާ 4މިއުޞޫލުގެ 

އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިއުޞޫލާއެކު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަތަ  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  

ހުއްދައަށް އެދި   .6 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ތަކުން ފަރާތް 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން، ދެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، ހުއްދައަށް އެ  އުޞޫލުގެ ދަށުން މި

 ން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.  ވިޔަފާރިކުރާ ތަން ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަ

  
7.  

ވިޔަފާރިކުރާ ތަން 

 ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް 

ބޭރުން ބަލާއިރު، ސާފުކޮށް އެތެރެ ފެންނާނެ ގޮތަށް އަލިކޮށްފައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގެ 

 ހުރުން.
  (ހ)

ގަޑިއިރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައި ހުރުން. 24   (ށ) 

އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ވިޔަފާރިކުރާ 

 ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ހުރުން. 
  (ނ)

ހިމެނޭ ނަން ބޯޑެއް ބޭރަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން. 7/24  

 

   (ރ)

ގަޑިއިރު  24  .8 (ހ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  5ޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ގަ 24

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ 

 ހުއްދަ ދޫކު◌ުރުން 

ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ◌ައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ހުއްދަ އައުކުރުމަށް  24

 އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  (ށ)

ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމިކަން ،  ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސްހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި

ލެންޑް ފިޔާ)ގެ ފީއެއް މޯލްޑިވްސް އިން ހާސް ރުދެ ( ރ. 2,000މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން، 

  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

 ހުއްދައިގެ ފީ   .9 

ވިޔަފާރިތަކުން ، ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 24

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވައިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެތަނަކަށް 

 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ  ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  24ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން   .10 (ހ)

ހަފްތާއެއްގެ  ންތަނުގެ ތެރެއިން،ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަ 24

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ (ދޭއް) ދުވަހު ޚިދުމަތް ނުދެ ތަންތަނަށް  2ތެރޭގައި އެންމެ މަދުވެގެން 

 ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

   (ށ)

ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  24މިއުޞޫލުގެ (ށ) އަދި (ޅ)ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، 

ދޫކުރުމާއިއެކު، އެފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމުކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުއްދަ 

 ޤަވައިދުން ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ގަޑިއިރު  24  .11 

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ދުކުރާ  

 ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު 

 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ. 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .12 


