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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމުގެ  )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 2014/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  10ޤާނޫނު( ގެ 
 ގަވާއިދެކެވެ. 

 
"ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ، މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 ކުރުމުެގ ގަވާއިދު" އެވެ. ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީދިނުމުގެ 
 

މި ގަވާއިދުެގ މަޤްޞަދަކީ، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންެގ އެކަަމޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ   .2 މަޤްޞަދު 
އެފަދަ ވިޔަފާރި ހިންގުާމ ގުޭޅ ، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަްށ ލާިޒމުކޮށް

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ. 
  

 ގަވާއިދު ހިންގޭނެ ދާއިރާ 
 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލ ކުރަްނ ޖެހޭީނ، އަްނނަނިިވ ގޮތްތަކުން ކުެރ ގޮތަކަށް ބިދޭސީ   .3
މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ަހމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަަމޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 

ގެންަނ  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަންތަނުގައި، އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ާރއްޖެ )ހ(  
 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމަޑޭޝަްނ ހަަމޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް.

 
ގެންަނ ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުންނަށް  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ަނމުގަިއ ރާއްޖެ  )ށ(  

ދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، ހަމައެކަނި ވަޒީފާ 
 ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ތަންތަން.

 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-103/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:            229އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

2 

 

ދޭސީން ވަޒީާފ ބި)ދިވެހިރާއްޖޭގައި  R-62/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ނ(  
ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 9ގެ  6އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ ޖަދުވަލު 

 ން ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަން.ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފު
  

ބިދޭސީންގެ އެކަމަޑޭޝަން 
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  

ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާ 
 ވިޔަފާރިތައް 

)ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،)ށ( އާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 3މި ގަވާއިދުގެ   .4
ގޮތް ނޫްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ވިަޔފާރީގެ އުސޫލުްނ 

        2014/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން
ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ، ރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައިގޮތްތަކުން ކު
ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް 

 ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަްނ ވާނެއެވެ. 
  

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް   
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭން އެޭދ ވަަނ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދުެގ   .5
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ،ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް

ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  ،ޕާޓްނަރޝިޕެއް
، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންެގ ކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

 އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަިޖސްޓަރީ ުކރަން ވާނެއެވެ.
 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް   
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން   

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން                5މި ގަވާއިދުގެ   .6
ގެ އެަކމަޑޭޝަން ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް    ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން

ިމ ިމނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަްލ   ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ
business.egov.mv  ެގ‘Business Activity Registration’  ްގެ ޚިދުމަތ

 މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން 

މި ގަވައިދުެގ ދަށުން، ބިދޭީސ މުވައްޒަފުންެގ އެކަަމޑޭޝަން ޚިުދމަތް ދިނުމަްށ އެދޭ   .7
ފަރާތްތަކުން، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި، މިިނސްޓްރީގެ ބިޒްނަްސ 

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާއިރު، ވިޔަފާރި ހަރަކާތުގެ  business.egov.mvޕޯޓަލް 
  އިޚްތިޔާރުކުރާނީ، "އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އެކޮމޮޑޭޝަން" ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި

(Expatriate Accommodation)  .ެމި ވިޔަފާރި ހަރަކާތެވ 

  ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ަވނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ވިޔަފާރި ަހރަކާތް ރަޖިސްޓަީރ  7މި ގަވާއިދުގެ   .8
 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭީނ، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތެވެ. 

 
ނުވަަތ  ،ޓްނަރޝިޕްނުވަތަ ޕާ ،ނުވަތަ ުކންފުނި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި )ހ(  

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު.
 

 ވިޔަފާރި ހަރަކާތަށް ކިޔާ ނަން. )ށ(  
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ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )އިމާރާތުގެ ނަން، ޔުނިޓް ނަންބަރު،  )ނ(  
 އަވަށް(. ،ފަންގިފިލާ، މަގު

 
ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ަންނބަރު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަން ބަލަހައްޓާ  )ރ(  

 އެ ތަނަކާ މުޢާމަލާތު ކުރެވޭެނ އީމެއިްލ އެޑްރެސް.
 

އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަމަޑޭޝަންެގ  )ބ(  
 ގޯތީގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ކޮޕީ. ،ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނަމަ

އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ  )ޅ(  
އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ޭދ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ތަނެއް ނަަމ، 
ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަަމޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީ، އެ ވިޔަފާރި 

މި ގަވާއިދުގެ ، ވާކަން އެނގޭނެ ގޮތަށްކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް ހިފައިފައި
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު. 1ޖަދުވަލު 

 
 

 ފްލޯ ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ )ކ( 

ގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، އެނދުގެ އަދަދާއި، ހުިރ ކަމަޑޭޝަނުއެ )އ(  
 ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން، ބިދޭީސ މުވައްޒަފުންެގ އެކަަމޑޭޝަން ޚިުދމަތް ދިނުމަްށ އެދޭ    .9 އެކަމަޑޭޝަން މިންގަނޑުތައް 
ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި، އެ ޚިދުމަތް ދޭހައި ހިނދަކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

2020/R-62    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާެބހޭ ގަވާއިދު( ެގ(
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.    6ޖަދުވަލު 

އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭ ތަން 
 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

، ބެލުމަށްަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ  9މި ގަވާއިދުގެ   .10

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކުރިން އިްނސްޕެކްޓު ކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން 
ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ރަށެއްގައި  ،އިންސްޕެކްޓް ކުރާނީ، ސިޓީއެއްގައި ނަމަ

 ނަމަ، ރަށު ކައުްނސިލުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަާޅ އެހެްނ އިދާރާއަކުންނެވެ. 
 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ 
 ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ

މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައި 
 ހުރުން 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަަކކީ، މި ގަވާއިދުެގ  9މި ގަވާއިދުގެ   .11
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގައިހައި ހިނދަކު ދަމަހައްޓަންޖެޭހ 

 ކެވެ.މިންގަނޑުތަކެ
 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ތަންތަނުގައި ބައިތިއްބާ 
 ބިދޭސީން 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ،  ބިޭދސީ މުވަްއޒަފުންގެ   .12
އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ޭދ ތަންތަނުގައި ބައިތިއްބާ ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުންނަކީ،     

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  65)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީްނ  R-62/2020ރު ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-103/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:            229އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ
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ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ      
ޚިދުަމތް ދޭ ފަރާތުން  ،ހޯދުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގަިއ މަސައްކުާރ ބިދޭސީންކަން

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  
 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ 
 ފީ ނެގުން  ކުރުމަށް 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ކޮންެމ   .13
 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.   -/500ފަރާތަކުން 

 
މިހާރު ހިންގަމުންގެންދާ ބިދޭސީ 

މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި 
 ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީ ކުރުމަްށ މި ގަވާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު،  )ހ(  .14
ލާޒިމުވާ ފަދަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ފަރާތްތަކުން
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތް މި  ،ތެރޭގައި

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން،  )ށ(   
ނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭންވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރިކުރާ ތަނާއި  ވިޔަފާރި ހަރަކާްތ 
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ 

އެކަމަޑޭޝަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ބާޠިލުކުރަން 

 އެދުން

ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަްނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   .15
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    14ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހުއްޓައިލާތާ 

 ،ދަފުތަރުން ެއ ވިޔަފާރި އުނިކުރުމަށް އެދި ،އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ބާޠިލުކޮށް
    ،މެދުވެރިކޮށް business.egov.mvމިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަްސ ޕޯޓަލް 
Business Activity Cancellation  .ެއަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 

 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންާގ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއްގެ ދަފުތަރުގައިވާ   .16 މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރުން 

 ،އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްއެއްވެސް މަޢުޫލމާތަކަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ ަނމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް 
 business.egov.mvނުވަތަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް 

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރުމަްށ      
ސުންގަޑިއެްއ ދީ، ދިވެިހ ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ާއންމުކޮށް އިޢުލާުނ 

 ވެ. ކުރަންވާނެއެ
 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ެއކަމަޑޭޝަްނ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ހ(  .17 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ިމ ގަވާއިދުގައި  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ ޚިދުމަތުެގ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގާ ނަމަ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 
ން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށު )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 2014/18

 ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަަމށް ބަލައިކުރުމަށްފަހު، 
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ))ދިހަ ާހސް -/10,000އެފަދަ ކޮންމެ ފަރާތެއް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
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ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން  )ށ(  

ޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، ރަ
ވަަނ  9ގައި ހުންަނންޖެޭހ މިންަގނޑުތައް ަކމަށް ިމ ގަވާއިދުގެ އެކަމަޑޭޝަނު

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައިވާ ަކމެއް ފުރިހަމަވެފަިއ ނުވާކަްނ 
ންާގ އިންސްޕެކްޝަނަކުން ފާހަގަކުރެވިއްެޖ ަނމަ، ެއ ފަދަ މިނިސްޓްރީން ހި
 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ުކރެވޭނެއެވެ.  -/5,000 ،ކޮންމެ ފަރާތެއް

  
ތަކުރާރުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 
 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ގަވާއިދާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި ވެސް 17މި ގަވާއިދުގެ   .18
ޚިލާފަށް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓަީރ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު  ،ބާޠިލުކޮށް، ތަނުގެ ތަފުސީލު
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި މި ގަވާއިުދ   .19 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގަވާއިދަށް 

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތަރީޚުގައެވެ. 30ޝާއިޢުކުރާތާ 
 

__________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

 
ގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް  ވިޔަފާރި ުއސޫލުން އެކަަމޑޭޝަނުއެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުާރ ތަނަކީ

ެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީ، ެއ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތުެގ ރި އުސޫުލން އެަކމަޑޭޝަނުހިފައިފައިވާ ތަނެއް ނަމަ، ވިޔަފާ
 ،ފަހު ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ،ނަމުގައި ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް

https://business.egov.mv/  ަވާނެއެވެ. ކުރަން ށް އަޕްލޯޑު ިސސްޓަމ 
 

ކުއްޔަށް ހިފި  .1
ފަރާތުގެ 
 މަޢުލޫމާތު 

 )ހ( ވިޔަފާރި ނަން  
 

 )ށ( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 
 

ކުއްޔަށް ދޫކުރި  .2
ފަރާތުގެ 
 މަޢުލޫމާތު 

 )ހ( ނަން / ވިޔަފާރި ނަން   
 

 )ށ( ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު / ރަިޖސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު
 

 )ނ( ފަރުދަކު ނަމަ، މިހާރު ދިރިއުޭޅ  އެޑްރެހުެގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 
 

 )ރ( މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިްލ އެޑްރެސް 
 

)ހ( ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންެގ އެކަަމޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްެގ ގޮތުގައި ތަްނ    އެއްބަސްވުން  .3
 ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ތަފުސީލު 

 
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެަކމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްެގ ގޮތުގައި ތަްނ  )ށ(   

 ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ތަފުސީލު 
 

 )ނ( ކުއްޔަށް ދޫކުރި މުއްދަތު    
 

ގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ އަދަދާއި، އެނދުގެ އަދަދާއި، ހުރި )ރ( އެކަމަޑޭޝަނު   
 ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 
 )ބ( ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތާރީޚު   

 
_________________ 
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