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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގަވާއިދު މުގެ ކޮށް ހިންގު ރަޖިސްޓަރީ ކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ގެ ސްޕާ 
 
 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1  ރުފާއި ނަންތަޢާ
ފައިވާ ލައިދަށުން އެކުލަވައި  )ނ( ގެ ވަނަ މާއްާދގެ 10ޤާނޫނު( ގެ 
 ގަވާއިދެކެވެ.

 މުގެ ކޮށް ހިންގުރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަވިޔަފާރި  ގެސްޕާ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

ގަިއ ނުތަންތަހިންގާ ކާތް ހަރަވިޔަފާރި  ގެސްޕާ ދަކީ،މަގުސަ ގަވާއިދުގެ މި  .2 ދު ުގސަމަ
ކާތްތައް ހަރައެފަދަ  ،އް ބަޔާންކޮށްޑުތަނމިންގަ ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ

 ޅައިަތއް ކަނޑައަލުއުސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހިންގުމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 
 .ބަޔާންކުރުމެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  ކާތްހަރަވިޔަފާރި  ގެސްޕާ ،ޓަކައި ބޭނުމަށް  ގަވާއިދުގެ މި  .3 ާކތް ހަރަވިޔަފާރި  ގެސްޕާ
އެއްވެސް  ތެރެއިން ތްތަކުގެ ފައިވާ ޚިދުމަނައިހިމަ ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ާބވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށެވެ. ވަތަ އެނުދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް

 އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  ،ގަވާއިދު ހިނގާނީ މި  .4 ގަާވިއދު ހިންޭގނެ ދާިއރާ 

 .ތަންސްފާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ށުގައި ހިންގާރަށްރަ ދިރިއުޅޭ މީހުން  )ހ(  

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ކާއި ސްޓް ހަުއސްތަގެޓޫރިސްޓް  ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ދިރިއުޅޭ މީހުން  )ށ(  
  .ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަންދެވޭ  ތަކުގައިހޮޓާޓޫރިސްޓް 

 ރޕޯޓުތަުކގައި ދެވޭއެއަ ،ތަކާއިދުނއުޅަ ޓޫރިސްޓް ،ރިޒޯޓުތަކާއިޓޫރިސްޓް   )ނ(  
 .ދޭ ތަންތަންސްޕާގެ ޚިދުމަތް

ދިުނމުގެ ުހއްދަ ޚިުދމަތް 
ނުެދވޭނެ ާދއިރާ ުނވަތަ 

 ތަންތަން 

 ނުދެވޭނެ ތަންތަނެވެ.  ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ނަކީތަންތަ  ވިއަންނަނި )ހ(  .5

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަްށ  (1)   
 ؛ތައްސަރަޙައްދުކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ނުވަަތ ޚާއްޞަ

 ނުވަތަ މަސްވެރިކަމަށް  ވިޔަފާރީ އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަމަށް (2)   
 އް؛ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަ

 .ތައްށްފަޅުރަ (3)   

ޓޫރިސްޓް ނަމަވެސް، އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  
 ޓޫރިސްޓު  ،ތަކާއިރިޒޯޓު ޓޫރިސްޓް ،ތަކާއިހޮޓާ ޓޫރިސްޓް ،ތަކާއިގެސްޓްހައުސް

 ކާތްތަކުގެހަރަ  ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ހިންގާ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ފަހަރާއި،އުޅަނދު
 .ނުިހނގާނެެއވެ ރެއްނަންބަ ވަނަ (1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި މައްޗަށް

ުކރާނެ ތަންފީޛުގަާވިއދު 

 އިާދރާ 
ގަވާއިދުގައި  ކަންކަން ފިޔަވައި، މި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ހ(  .6

 ކުރާނީ ތަންފީޛު ހިންގައި ކަންކަން އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިއާިއ )ށ( ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
        ގޮތުން ތަންތަނާ ގުޅޭ ދޭ ޚިދުމަތް ސްޕާގެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ހިންގައި  ންކަން ކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ވަނަ މާއްދާ 8މި ގަވާއިދުގެ 

   ސިޓީއެއްގެ އެ ނުވަަތ ަރށު ކައުންސިލުން ރަށެއްގެ  އެ ،ކުރާނީތަންފީޛު
 ކައުންސިލުންނެވެ.ސިޓީ 

ާކތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 

 ހިންުގމުގެ ިމންަގނޑުަތއް 
          ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަނުގައި ހިންގާ ކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ )ހ(  .7

 ފުރިހަމަވާން ވާނެެއވެ.  ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި ،މިންގަނޑުތަކަކީ ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގައި މި )ށ(  
 ދަމަަހއްޓަންޖެހޭ ހިނދަކު ހައިހިންގާ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
 .މިންގަނޑުތަކެކެވެ

 ގަވާއިދުގެމި ނަމަވެސް، އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި  )ނ(  
 ވިޔަފާރި  ސްޕާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އާއި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 4

ވަނަ ނަންބަުރ  (1)ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ތަނުގައި ހިންގާ ކާތްހަރަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތައް( ގެ )ށ( އާއި )ބ( ގައި އިމާރާ)

 ނޫނެވެ. މިންގަނޑު ފުރިހަމަވުން ލާޒިމެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިއާިއ )ށ( ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެމި  )ހ(  .8 ަދއުރު  ގެކައުންސިލު 
 ތަންތަނާ  ކާތް ހިންގާހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

       ސިޓީއެއްގެ އެ  ނުވަތަރަށު ކައުންސިލުން  ރަށެއްގެ އެ ގުޅޭގޮތުން
  ކުަރންވާނެވެ.ތަންފީޛު ހިންގައި ނިިވ ކަންކަންއަންނަ ،ކައުންސިލުންސިޓީ 

ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (1)   
ަގއި  2ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަަނކީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރިން

ޓް މިންގަނޑުތަަކްށ ފެތޭ ތަނެއްޯތ އިންސްޕެކް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ؛އެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ކުރުމާއި،

 ،ކުރުމަށްފަހުރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި   (2)   
ގައި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ދޭ ތަންތަނުގައި  ސްޕާގެ ޚިދުމަތް
ދޭޯތ ޢަމަލުކުރަމުން   ާކ އެއްގޮތަށްމިންގަނޑުތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

)ހައެއް(  6ކޮންމެ  ،އެންމެ މަދުވެގެން ،ޓަކައި ންކުރުމަށްގީޔަ
 ؛ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން މަހަކުން އެއްފަހަރު އެ

 ،ކުރުމަށްފަހުރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަވިޔަފާރި  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  (3)   
        ތަކުން، މި ގަވާިއދުގެ ތްހިންގާ ފަރާކާތް ހަރަވިޔަފާރި 
 އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  2ޖަދުވަލު 

 ތުފުރުޞަ ކުރުމަށްޙުއިޞްލާ ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ
އެ ފަރާތަކަށް ދޫޮކށްަފއިވާ  ،ނުވާނަމަ ކޮށްފައިޙުއިޞްލާ ،ދިނުމަށްފަހު

 މިންަގނޑުތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ކުރުން ލުހުއްދަ ބާޠި ތޭކަމުގެފެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ކުރުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި   (4)   
ގައި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތަކުން

އެ މިންގަނޑުަތކާ  ،އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
( ަވނަ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ،ތާއި މަޢުލޫމާ  ގެޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކު

 ،ނަންބަރުގެ ަދށުން ހުއްަދ ބާިޠލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެންގުން.

       މާއްދާގެ  ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެ  މި ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 ޚިދުމަތް  ސްޕާގެ  ހިމެނޭ ތަކުގައިދާއިރާ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ )ހ( އާއި )ށ( ގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ތަންތަން ދޭ
މާއްދާގެ  ވަނަ  24މި ގަވާއިދުގެ  ،ެބލުމަށް ތޯތަނެއް  ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް

 މިްނގަނޑުތަކަށް އެ ،އިްނސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު )ށ( އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް
( ަފސްދޮޅަސް) 60 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި ،ހުއްދަ ފެތޭކަމުގެ
ކާތް ހިންގާ ަފރާތްތަކަްށ ހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ންވާނެވެ.ކައުންސިލުން ދޫކުރަ

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  .9 މިނިސްްޓރީގެ ދަުއރު 
  ގަވާއިދުގެ މި ،ނުގައިކާތް ހިންގާ ތަްނތަހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ ހިމެނޭ

 ވެފައިވޭތޯ ފުރިހަމަ  މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު
 ދޭނީ  ހުއްދަ  ފެތޭކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް އެ ،ކޮށްޓްއިންސްޕެކް

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ

      މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި  ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށްމި  )ށ(  
 ކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ނ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ތަންތަން ހިންގާ
        ،އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހުބެލުމަށް  ތަނެްއތޯ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ

 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،ހުއްދަ ފެތޭކަމުގެ ންގަނޑުތަކަށްމި އެ
 ހިންގާ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި  ސްޕާގެ  ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ނުވަދިހަ) 90

 .ދޫކުަރންވާނެވެ މިނިސްޓްރީން ފަރާތްތަކަށް

ވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަފަށުން އެހެން ިއދާރާއަކާ  ގަވާއިދުގެ މި  )ނ(  
 ކުރާނީތަންީފޛު ހިންގައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މިފިޔަވައި، 

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ކުރުން  ަރޖިސްަޓރީވިޔަފާރި 

 ލާޒިމުުވން 
   ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި 3މި ގަވާއިދުގެ   .10

ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ،ކާތެއް ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަންވާނީހަރައެ ވިޔަފާރި 
 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ގައި( ޤާނޫނު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ )ވިޔަފާރި 2014/18

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރިއެއް، ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަ  ންތީމަ
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ޕާޓްނަރޝިޕެއް

 ާކތްހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 

 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 
ބާވަތުގެ ޚިދުަމތެއް ދޭްނ  ޙަވާލާދީފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .11

އަމިއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރިއެއް، ނުވަތަ ކުްނފުންޏެއް،  ،ފަރާތަކުން އެދޭ
ކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގައި  ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ގެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ

ކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހަރަވިޔަފާރި ސްޕާގެ ން، ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 .ވާނެއެވެ

 ،ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ށ(  
 އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށެވެ. ދޭއް() 2ގިނަވެގެން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ބަޔާންކޮްށފައިވާ( ގައި ހމި މާއްދާގެ ) )ނ(  
މުއްދަތު ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ކާތްހަރަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާނަަމ، އައު

ކުރުމަށް އައުރެޖިސްޓްރޭޝަން  ،( މަސްދުވަހުގެ ކުރިންއެކެއް) 1ހަމަވުމުގެ 
ކު މި ގޮތުްނ ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާއެ ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ.އެދި މިނިސްޓްރީއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެިކއުންތަކާއި  13މި ގަވާއިދުގެ 
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު

ާކތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 
 ރަިޖސްޓަރީކުަރން ހުށަހެުޅން 

   ކުރަން ރަޖިސްަޓރީކާތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި )ހ(  .12
          ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ހުށަހަޅާނީ
 ،ެމދުވެރިކޮށް business.egov.mv ޕޯޓަލް ބިޒްނަސް

 “Business Activity Registration”  .ެގެ ދަށުންނެވ  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބިޒްނަސް  ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ތާ ގުޅޭ ކާ ހަރަމި ވިޔަފާރި  ،ނީޕޯޓަލްއަށް ހުށަހަޅާއިރު އިޚްތިޔާރުކުރާ

 ވެ.ނެކްލެސިފިކޭޝަ

ކާތް ރަިޖސްޓަރީ ަހރަވިޔަފާރި 
ކުރުމަށް ހުށަަހޅަްނޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ރަޖިސްޓަރީ  ކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ  12 ގަވާއިދުގެ މި )ހ(  .13
 ލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޢުއަންނަނިިވ މަ ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 ؛ކާތަށް ކިޔާ ނަންހަރަވިޔަފާރި   (1)   

 ނުަވތަ  ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ މިއްލައަ  (2)   
 ؛ނަންބަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ

 ޚިދުމަތްތަްއ؛ ދޭނެ ތަނުން  (3)   

ޔުނިޓް  ،ތުގެ ނަންއިމާރާކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )ހަރަވިޔަފާރި   (4)   
 (.އަތޮޅާއި ރަށް  ،ސިޓީ، އަވަށް ،މަގު ،ފަންގިިފލާ ،ނަންބަރު

      ،ރާއިކާތް ހިންގާ ަތނާ ގުޅޭނެ ފޯުނ ނަްނބަހަރަވިޔަފާރި   (5)   
     ، ާމއިކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ނަ މަލާތުޢާމު ހާއި،އީމެއިލް އެޑްރެ

ނުަވތަ ޕާސްޕޯޓް  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރު ދިވެހި
 އީމެއިލް އެޑްރެސް؛  ،ަނންބަާރއި ނުގުޅޭނެ ފޯ، ރާއިނަންބަ

ތަމްރީނެއް ލިބިފަިއވާ  ދޭ ވަކި ޚިދުމަތަކީ ޚާއްޞަ ސްޕާއިން  (6)   
އަންނަނިވި  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ފަރާތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް
 ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް.

ސްޕާއިން ދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދޭ  6.1    
ފަރާތެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ދައުލަތުެގ 

            ،ވާނަމަ ފައިޅައިކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަ
އެ އިދާރާއަުކްނ އެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާކަްނ ބަޔާންކޮށް 

 ލިޔުން. ދޫކުރާ

ސްޕާއިން ދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދޭ  6.2    
ލިިބފައިާވ  ނުލީމާއި ތަމްރީޢުފަރާތަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަ 

 ،ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ މިގޮތުން. ލިޔުން އަންގައިދޭފަރާތެއްކަން 
 އިންސްޓިޓިއުޓް އެ ކީޓައިންސްޓިޓިއު ލިޔުން ދޫކުރި

 ދީފައިވާ ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ޤައުމުގެ ނިސްބަތްވާ
 ލިޔުމެއް ރަސްމީ  އެނޭގނެ އްކަންޓެއިންސްޓްޓިއު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

        ދޭ ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުްއދަ  ދުމަތްޚިވިޔަފާރި ނުވަތަ   (7)   
ފައިވާކަމުގެ ދައި ކައުންސިލުން ނުަވތަ ިސޓީ ކައުންސިލުން ހޯރަށު 
 ؛ލިޔުން

       ހިންގާ ރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީަގއި  ކާތްހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (8)   
 ދޭކަމުގެ ލިޔުން؛ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ކާތްހަރަ އެ

 ؛(ފަންކްޝަަނލް އެލޮކޭޝަން އެނގޭނޭހެން )ގެ ކޮޕީ ނުލޭފްލޯ ޕް  (9)   

 ،ދަދާއިއަކާތް ހިންގާ ތަނުގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ ހަރަ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (10)   
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާއެނދުގެ އަދަދާއި، ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ؛ލިޔުން

މިންަގނޑުތަަކށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގަިއ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   (11)   
ވަަނ  9މާއްދާ ނުަވތަ ވަނަ  8ފެތޭކަން ބަޔާންޮކށް މި ގަވާއިދުެގ 

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މާއްދާގެ ދަށުން 
 ހުއްދަ؛

 ދާިއރާތަކުގައި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  މި ،ފަރާތްތަުކން ހިންގާ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ހިންގާ

 .ނޫނެވެ ލާޒިމެއް ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ (7)

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
       ފަރާތްތަކުން، ހިންގާ ކާތްހަރަ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި

ލާޒިމެއް  ހުށަހެޅުން  ލިޔުން ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ (8) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި
 ނޫނެވެ.

ާކތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 
 ކޮށް ނުެދވޭނެ ރަިޖސްޓަރީ

 ފަރާތްތައް 

މި ގަވާއިދުގެ  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ހ(  .14
ސް، ވިޔަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި  ވަނަ މާއްދާގައި 10

 ކާތެއް ހަރަވިޔަފާރި އެ  ހާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ 
 .ނުދެވޭނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް

ފެށިގެްނ  އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުންކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ށ(  
 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަހެއް( އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި،) 5ފާއިތުވި 

 2008/2ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ޤާޫނނު ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ)ވިޔަފާރި 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

          2013/12 ނަންބަރު )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( ނުަވތަ ޤާނޫނު
ވަތަ އެ ޤާނޫުނތަުކގެ ދަށުން ނު (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުުމގެ ޓްރެފިކްކުރުން  )މީހުން
ފައިވާ ޅައިއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަ ފުވެގެން ލާޚިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ހަދައި

މެދު،  މަސްއޫލުވެރިޔަކާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެ ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ
ފިޔަވަޅެއް  މެދު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކާ މެދު އެއްވެސް  ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކާ

ހިނގަުމންދާނަމަ،  އަޅައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު
 ކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ،އަކަށްއެ ވިޔަފާރި

ައދި ހުްއދަ  އިންސްޕެްކޝަން

 ދޫކުރުން 
ން ފެށިގެން، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޚުމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޢަމި ގަވާއިދަށް  )ހ(  .15

ސްޕާގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި  ،ގައިސަރަޙައްދު
ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން  12މި ގަވާއިދުގެ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ކާތެއްހަރަ

 ގޮތުގެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީ
 ން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުަމްށ ފަހުގައެވެ.ތީމަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަތނުގައި މި ގަވާއިދުކާތް ހިންގާ ހަރަވިޔަފާރި  )ށ(  
 ކަށަވަރުކުރުމުެގ ގޮތުން، ކަންފުރިހަމަވާކާއި މިންގަނޑުތަްއ ޝަރުޠުތަ

ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އަންނަނިވި އިންސްޕެކްޝަންތަްއ 
 ދަންވާނެއެވެ.ކުރިޔަށް ގެން

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ކުރިން،  ރުމުގެރަޖިސްޓަރީ ކުކާތް ހަރަވިޔަފާރި  (1)   
ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  2ވާއިދުގެ ޖަުދވަލު ގަމި  ،ކާތްހަރަ

 ؛މިންގަނޑުތަކަށް ފެޭތތޯ ބެލުމަށް ހިންގާ އިންސްޕެކްޝަން

ކަން ށްކާތް ހިންގަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ (2)   
 .އިންސްޕެކްޝަން ގހިންގާ ރޫޓިން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

މިނިސްޓްީރން ހިންގާ  ގެ ދަުށން،ަވނަ ނަންބަރު( 1) ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެފަދަިއން ،ފެތޭނަމަ މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އިންސްޕެކްޓްކުރި  ،ލިޔުމުގައި އަދި މިގޮތުން ދޫކުރާ .ލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 މިނިސްޓްރީގެ ތައްގަނޑު ޚާއި،ތާރީ ،މާއިމަޤާ ،މާއިނަ ފަރާތުގެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަުށން، ކައުންސިުލން ހިންާގ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  
ގައި  2އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާއެފަދަިއން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަގނޑުތަކަްށ ފެތޭނަމަ
ކައުންސިލުން ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް  ،ހުއްދަ

 އިންސްޕެކްޓްކުރި ފަރާތުގެ  ،ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ދޫުކރާ ހުއްދައިގައި
 ،ވަތަ ރައީސްގެ ސޮޔާއިކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ނު ،މާއިމަޤާ ،ނަމާއި

  ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޚުތާރީ ޑާއި،ތައްގަނ ކައުންސިލުގެ

ވަަނ ނަންބަރުގެ ަދށުން ކައުންސިުލން ހިންާގ  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ބ(  
ަމހުން އެއްފަހަރު ނެއް( ތި) 3ކޮންމެ  ،ރޫޓީން އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓު

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި މިގޮތުން ހިންާގ ރޫޓީން 
ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  2ޖަދުވަލު އިންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން، 

 ،މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  3އިންސްޕެކްޝަން ނިމޭތާ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

         ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ޅ(  
   )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2014/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ކުރާނީ ތައް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަން 19
 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

)އެއްހާސް(  -/1,000މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގާ ިއންސްޕެކްޝަންތަކަށް  )ހ(  .16 ފީނެގުން 
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. 

 ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި  ސްޕާގެ ކުރެވޭ ރަޖިްސޓަރީ ،ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 -/5,000 ގޮތުގައި ފީއެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ،ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ނުވަތަ  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ

ައދި ވިޔަފާރި  .ދައްކަންވާނެއެވެ އަށްއޮތޯރިޓީ ރެވެނިޔު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް
)ަފސްހާސް(  -/5,000ކާތް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރު ހަރަ

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި  )ނ(  
( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަުށން ހިންާގ 2( ެގ )ށވަނަ މާއްދާގެ ) 15

 ނުނެޭގނެއެވެ. ށް ފީއެއްނައިންސްޕެކްޝަ

ހިްނގާ  ކާތްަހރަވިޔަފާރި 
 ިބދޭސީން ތަނުަގއި

 މަަސއްކަތްކުރުން 

ބިދޭސީންަނށް މަސައްކަްތ ކުރެވޭނީ،  ކާތް ހިންގާ ަތންަތނުގައިހަރަފާރި ވިޔަ )ހ(  .17
 ދިވެިހރާއްޖޭގައި ދަށުން ގެ ()ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ގަވާއިދުގައި ފައިވާދައިހަ ގޮތުން އަދާކުރުމާބެހޭ ވަޒީފާ ބިދޭސީން
 .ފަހުގައެވެ ހޯދުމަށް ުހއްދަ ންތީމަ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބިދޭސީ މަސައްކަތްކުރާ  ތަނުގައި ހިންގާ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ )ށ(  
 ދަށުން ޯކާޓގެ ދޫކޮށްފައިވާ ތަަނށް ޚިދުމަތްދޭ ސްޕާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ

 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް އޮންނަ ޕާމިޓެއް ވަރކް ދޫކޮށްފައިވާ

 ކާތެއްގެ ަހރަ ވިޔަފާރި ހިންގާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކޮށްގެން )ހ(  .18 މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްުކރުން 
 މަޢުލޫމާތެއް އެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލު މަޢުލޫމާތަކަށް ދަފުތަރުގައިވާ އެއްވެސް

ކުރުމަށް  އަޕްޑޭޓް މަޢުލޫމާތު  އެއްފަހަރު އަހަަރކު ނުވަތަ ،ކުރުމަށް އަޕްޑޭޓް
business.egov.mv ްމިގޮތުން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މެދުވެރިކޮށ، 

 ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެދިވެހި  ،އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ސުންގަޑިއެއްދީ މަޢުލޫމާތު
 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ންމުކޮށްއާ ޝާއިޢުކޮށް

 ފައިވާޅައިކަނޑައަ ،މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ރުފިޔާއިން( އެއްހާސް) -/1,000ފަރާތްތައް  ފައިނުވާޅައިސުންގަޑިއަށް ހުށަހަ

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކާތް ހިންުގން ަހރަވިޔަފާރި 
 ރަިޖސްޓަރީލުުމން ޓައިހުއް

 ބާޠިލުކުރުމަށް ހުށަެހޅުން 

ކާތެއް ހަރަ ވިޔަފާރި ހިންގާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ(  .19
ކާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކޮްށ ހަރަލައިފިނަމަ، ވިޔަފާރި ޓައިހުއް

)ސާދަ(  14ލާތާ ޓައި ހުއްކާތްހަރަވިޔަފާރި ޓަކައި،  ދަފުތަރުން އުނިކުރުމަށް 
          ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްްޓރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

 އެ ވިޔަފާރިއަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ފައިވާ ޅައިގޮތަްށ، ކަނޑައަ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 -/1,000ފަރާތްތައް  ފައިނުވާޅައިކުރުމަށް ހުށަހަލުސުންގަޑިއަށް ވިޔަފާރި ބާޠި

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ރުފިޔާއިން( އެއްހާސް)



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ާކތް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 

ތަންަތނުަގއި ކުރުން  ހިންގާ
މުޅިން މަނާ ކަންކަާމއި 

 ދިނުން ަމނާ ޚިުދމަތްަތއް 

 ަފރުވާއެއް ދިނުމަކީ  ބާަވތުގެ އަންނިވި ތަންތަނުގައި ކާތް ހިންގާހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ  .20
 .މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ ދިނުމަކީ ނުވަަތ ކަމެއް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ

 .ފަރުވާިދނުން ބަލިތަކަށް ހަމުގެ )ހ( 

 .ދިނުން ޚިދުމަތް އެކްސްރޭގެ ،ހެދުމާއި ޓެސްޓު ލެބޯރެޓަރީ )ށ( 

 .ދިނުން ފަރުވާއެއް އެއްވެސް ހަމަށް ބޭނުންކޮށްގެން މެޝިން ނުވަތަ އެސިޑު )ނ(  

 އެއްވެސް  ފަރުވާއަކަށް އެފަދަ ،ލުމާއިތައިަނއް އުން ނުވަތަ ލަކުނު ނުވަތަ ބިހި )ރ(  
 .ދިނުން ޚިދުމަތެއް ސާރޖިކަލް ބާވަތެއްގެ

 .ދިނުން ޚިދުމަތެއް އޮޕަރޭޝަނުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް އްޙީޞި )ބ(  

 އެތެރެވާނޭފަދަ މާއްދާއެއް ދެހަންދޭތެރެއަށް ނުވަތަ އެތެރެއަށް ހަށިގަނޑުގެ )ޅ(  
      ،ނުާވގޮތަކަށް ކަށް ޓަޓްރީޓްމަން އިންޭވސިވް-ނޮން  ނުަވތަ ގޮތަކަށް
 މިފަދަ  ،ފަރާތަކުން  ހުއްދަނެތް ފަރާތުގެ ހުއްދަދޭ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ

 .ދިނުން ޚިދުމަތެއް

ވަޒީފާގައި ކާތް ހިންގާ ތަނުގެ ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ކ(  
ނެތް ބިދޭސީން  ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރކް ޕާމިޓްސްޕާގެ ޚި
 ގެންގުޅުން. 

ވަންނަްނ  އެ ަތނަށް ނުވަތަ ތެރޭގައި ތަނުގެ ކާތް ހިންގާހަރަވިޔަފާރި  ސްޕާގެ  )އ(  
 މީހުން އްދެއްގައިޙަސަރަ ހުންނަ ވަދެވޭ ގޮތަށް މައިދޮރުން ބޭނުންކުރާ
 .ކުރުން ކަންކަން ފަދަ ންބުއިންއިކެ ނިދުމާއި ދިރިއުޅުމާއި

 ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށްގެ ނިޔަލަ( ޅ)ފެށިގެން  އިން( ހ) މާއްދާގެ މި )ވ(  
 މެނުވީ ލިބިގެން  ހުއްދަ އިދާރާއެއްގެ އެހެން ދައުލަތުގެ ،ވެސް އިތުރުން
 ޚިލާފު ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ،ދުމަތެއްޚި ނުދެވޭނެ
 .ހިންގުން މަލެއްޢަ އެއްވެސް

 ދޭކާތް ހިންގާ ަތނަކުން ހަރަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ހ(  .21 ާހރު ކުރުން އިސްތި
     ޚިދުމަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ އެ ޚިދުމަތެއްގެ ވީޑިއޯ ނުވަތަ ފޮޓޯ 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

އަންނަނިވި މިްނގަނޑުތަކާ  ،އެއް މެދުވެރިކޮށްރީޢާއެއްވެސް ޒަ ގެމީޑިއާމީސް 
  މަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހާރުއިސްތިޚިލާފަށް 

)މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް  2020/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު   (1)   
ލާަފށް ޚިލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަްތކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާ 

 ؛ހާރުކުރުންއިސްތި

 އާންމުގޮތެއްގައި މިންގަނޑުކަމަށް އަޚްލާޤުގެ އަދަބު މުޖުތަމަޢުގެ  (2)   
 ؛ހާރުކުރުންއިސްތި ޚިލާފަށް  މިންގަނޑުތަކާ ބޫލުކުރާގަ

 ތާއި އަޑުއިޝާރާ ގާއިބަސްމަ ނުެފތޭ މިންގަނޑުތަކަށް އިޖުތިމާޢީ  (3)   
 ؛ދެއްކުން ނުަވތަ ބޭނުންކުރުން ހާރުގައިއިސްތި

ހާރު ކުރުމުގައި އިސްތިތަން  ކާތް ހިންގާހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (4)   
 ؛ހިމެނުން ނުވަަތ ދެއްކުން މީހަކުއެއްވެސް 

އެއްވެސް ޤާޫނނަކާއި ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ޚިާލފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ   (5)   
 ހާރު ކުރުން.އިސްތި

ކާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސްޕާގެ ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ށ(   
ނުވަތަ ސްޕާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޯޑިއޯއެއް ނުވަތަ 
ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނަމަވެސް މީސްމީޑިއާގައި 

 މަނާކަމެކެވެ. ންމުކުރުމަކީއާ

ހިންާގ  ތްކާހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކާތާހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ހ(  .22 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 
 ޝަކުވާ ހުށަަހޅާނީ މިނިސްޓްރީއަށެވެ. ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ތީމަ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ،އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރާނީކާ ގުޅިގެްނ ކުރަންޖެހޭ ތަލިބޭ ަމޢުލޫމާނުވަތަ 

 ންެނވެ.ތީނުވަތަ މިނިސްޓްީރން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ މިނިސްޓްރީން

އް، މި ގަވާއިދުގެ ކާތެހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި )ހ(  .23 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
     ވެސް ފަރާތަކުން ހިންަގއިފިނަމަ،ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކާ ނުަލއި އެއް

            ،ޖޫރިމަނާކޮށްއިން )ދިހަހާސް( ރުފިޔާ -/10,000އެ ފަރާތެއް 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ ލުމަށްޓައިހުއް ވަގުތުން އެ ވިޔަފާރިއެއް 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރއަރެޖިސްޓްރާ

އް، މި ަގވާއިދުގައި ކާތެހަރަވިޔަފާރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި )ށ(  
ކާތް ހަރަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އެ ވިޔަފާރި ތީ މަ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހިންގުމުގައި، މި ގަވާއިާދ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ ޖަުދވަލެއްގައި 
ފައިވާ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ މިންގަނޑަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޅައިކަނޑައަ

     ނަނިވި ިފޔަވަޅުތައް އަން ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތުން މެދު އެ ފަރާތަކާ

އެޅުމަށް ހުރަހެއް  ގިނަ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، އެއް ފިޔަވަޅަށްވުރެ 
 ނެތެވެ.

 ؛ކުރުމަށް އެންގުންޙުވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިޞްލާ (1)   

 ؛ކާތް ޖޫރިމަނާކުރުންހަރަ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  (2)   

 ؛ކާތް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުންހަރަވިޔަފާރި  (3)   

 ތަން ވަގުތުން ބަންދުކުރުމަށް އެންުގން. ކާތް ހިންގާހަރަވިޔަފާރި  (4)   

ޤާނޫނާއި  ،( ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނ2ީމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
އަންނަިނވި ގޮތުގެ  ،ބަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ޢަމަލުކުރި  ޚިލާފަށްވާއިދާ ގަ
  ންނެވެ.ތީމަ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް  (1)   
 ؛)ދިަހހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން -/10,000ހިންގައިފިނަމަ، 

ތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ކައުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރައް (2)   
މި ގަވާއިދުެގ  ،ތާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިއިމާރާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީްނ  17

 -/10,000 ،)އަށްހާސް( ރުފިޔާއާއި -/8,000ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް 
 ؛ ޖޫރިމަނާކުރުންދަދަކުންއަ)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (3)   
 ޚިދުމަތް ދިނުުމގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުަތކާ ،މިންގަނޑުތަކާއި

ކުރަން އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަްށ ޙުއިޞްލާ ،ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފުވާ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ތަކުރާރުކޮށް މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ  ،ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި
( އަށްާހސް) -/8,000 ރުފިޔާއާއި( ހަހާސް) -/6,000 ،ފަރާތްތައް
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަާކއިތާސާފު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި (4)   
 މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ

 -/6,000 ރުފިޔާއާއި( ހަތަރުހާސް) -/4,000 ،ފަރާތްތައް ޚިލާފުވާ
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހަހާސް)

 ގަވާއިދުގައި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން މި  (5)   
 -/1,000 ،ފަރާތްތައް ޚިލާފުވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑާ

 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހަތަރުހާސް) -/4,000 ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް)
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ

 ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން (6)   
    -/7,000)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/2,000ވާ ފަރާތްތައް ޚިލާފު
 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން. އަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ތް)ހަ

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ހާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ހާއަންނަނިވި  )ރ(  
ޫބލުުކރެވޭނަމަ، ގަށް އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރއަރެޖިސްޓްރާ

  ކޮށް،ނާން ޖޫިރމަތީމަ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގ1ެމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )
ން ސްޕާގެ ތީ މަ  ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ (4)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 ،ބާރުުމގެ ލުަމށް އެންގުޓައިހުއްވަގުތުން ވިޔަފާރިއެއް ދުމަތްދޭ ޚި
 ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ރާމި ގޮތުން ބަންދުކުށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރއަރަޖިސްޓްރާ

 ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ،މަސްއޫލުވެރިޔަކަށް ވިޔަފާރިއެއްގެ އެ
      ،ކޮށްދެވޭނީރަޖިސްޓަރީކާތެއް އަލުން ހަރަޕާޓްނަރަކަށް ސްޕާގެ ވިޔަފާރި 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ފަހުްނނެވެ. 5

 ؛ހާރުކުރުންއިސްތިކާތް ހަރަމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (1)   

)ދ( ަގއި  ވަނަ ނަންބަރުގެ (1)ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   (2)   
 ގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެސްޕާމަތީން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ކެމެރާ  ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ ކޮރިޑޯގައި ދާއިސަރަޙައް ރިސެޕްޝަން
ކެމެރާތަކުގެ ފުޭޓޖް  ހަރުކޮށްފައި ނެތުްނ، ނުަވތަ އެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ސްދުވަހުގެ މަ( އެއްހަ) 6 ނުވަތަ ފާިއތުވި މެދުކެނޑިފައިވުން،
  ؛ފުޓޭޖް ނެުތންނެތް  މެދުކެނޑުމެއް

ލާޤީ ޢަމަލެއް ޚްކާތް ހިންގާ ތަނުގައި ބަދު އަހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (3)   
 ؛ހިންގުން

ލަެތއް ހާކާތް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހަރަ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި   (4)   
މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ވުން. ބޫލުކުރެގަށް އަރރެޖިސްޓްރާ

ިމނިސްޓްރީން  ކާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންހަރަސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  )ބ(  
 އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މި ،ދޫކުރެވޭނީ ުހއްދަ ަލތުގައި އަލުން ހާބާޠިލުކުރާ 

      ،ށަހެޅުމުންހު އެދި ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ ކާތް ހަރަ އަލުން ންތީމަ ގޮތުގެ
 ންނެވެ.ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމި ގަވާއިދުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލު  21މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
ށް ިމިނސްޓްރީއައެކަށީގެންާވ ެހކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިންގައިފިކަމަށް 

އެ ފަރާތުގެ  ،އެ ޢަމަލު ހިންގިފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ވިފައިބޫލުކުރެގަ
މިނިސްޓްރީއަށް  ،ބާރު ރާއި ވަރކް ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ދާިއރާތަކުގައި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި )ކ(  
 ގައި  2 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަން، ޚިދުމަތްދޭ ސްޕާގެ  ހިންގޭ

      ގެ ( ށ) މާއްދާގެ މި ،ނުފެތޭނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ބާރު އެންގުމުގެ ކުރުމަށްޙުއިޞްލާ ންތީގޮތުެގ މަ ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)

 ކުރުމުގެ ޙުއިޞްލާ  އަންގާ މިގޮތުން އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް
 ޚިލާފު  މިންގަނުޑަތކާ ނުަވތަ ،ނުވާނަމަ ޢަަމލުކޮށްފައި  އެއްގޮތަށް އެންގުމާ
 މިންވަރަށް ޚިލާފުވެފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ،ތަކުރާރުކުރާނަމަ ޢަމަލުތައް

މިނިސްޓްރީއަށް  އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ރިޢާޔަތްކޮށް
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ގަވާއިދުގެ މި ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )އ(  
 ހިންގޭ  ދާއިރާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 4

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަން ޚިދުމަތް ދޭ ސްޕާގެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ( 1 )ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި ،ނުފެތޭނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް
 ކަުއންސިލަށް ބާރު އެންގުމުގެ ކުރުމަށްޙުއިޞްލާ ންތީގޮތުގެ މަ
ކުރުމުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޙުއަދި މިގޮތުން ައންގާ އިޞްލާ. ލިބިގެންވެއެވެ
ނުވާނަމަ، ނުަވތަ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް  ޢަމަލުކޮށްފައި

ޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް  ތަކުރާރުކުރާނަމަ، އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
ފުވެަފއިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާ

 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން ގަ  މި

ހިްނގަުމންެގންދާ  ފަށާއިރު
 ާކތްތައް ހަރަސްޕާގެ ވިޔަފާރި 

ވަނަ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު، މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .24
  ދޭ ފަރާތްތަކުން،  ޚިދުމަތް ސްޕާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ
      ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ނުވަދިހަ( 90މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ކާތް ހަރަވިޔަފާރި  ންތީމަ ތުގެމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
އަދި މި ގޮުތން ހުށަހަޅާ  .ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

      ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން  ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަ ،ވެސްގައި ހުށަހެޅުމަކާ މެދު
 ން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ތީމަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  )ށ(  
ކުރުމުގައި އަންނަނިވި މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވުން  ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަ

 ލާޒިމުވާނެއެވެ.

      ާއއިވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ(  1ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)   
ރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ބ( ފިޔަވައި، އެންމެހަިއ އަކު

  ؛މިންގަނޑުތައް

ވަނަ ނަންބަރުގެ އެންެމަހއި  2 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (2)   
 ؛އަކުރުތައް

 އެންެމަހއި ނަންބަރުގެ ވަނަ 3 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (3)   
 .އަކުރުތައް

 ފިޔަަވއި( ނ) ނަންބަރުގެ ވަނަ 4 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (4)   
 . އަކުރުތައް އެންމެހައި



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 އެންެމަހއި ނަންބަރުގެ ވަނަ 5 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (5)   
 .އަކުރުތައް

 އެންެމަހއި ނަންބަރުގެ ވަނަ 6 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (6)   
 .އަކުރުތައް

 އެންެމަހއި ނަންބަރުގެ ވަނަ 7 ގެ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި (7)   
 .އަކުރުތައް

ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ،ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމަކާ ގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ހިންގާ ތަނެއްގައި ކާތްހަރަ  ވިޔަފާރި ސްޕާގެ

       އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ. 1

ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ ކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
މި މާއްދާގެ  ތަނަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި ފައިވާ ސްޕާގެޅައިހުށަހަ

        )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ މުއްދަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފަިއ ނުވާނަމަ، 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމުގެ  ކާތްހަރަ ވިޔަފާރި އެ ފަރާތެއްގެ ސްޕާގެ

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
 ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ،ފަާށނީ މަލުކުރަންޢަ ގަވާއިދަށް މި  .25

 .ފެށިގެންެނވެ ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ

ކަނޑައެޅިގެން  ،ޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ގޮތުން ފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ  .26 މާނަކުރުން 
ޒުތަާކއި އިބާރާތްތަކަށް ފުހިނދަކު، އަންަނނިވި ލަ ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

 ޒުތަކާއި އިާބރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީަފއިވާ މާނަކުރުމެވެ. ފުނީ، އެ ލަދީފައިވަ

 2014/18"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ފައިވާ ސްއެ ޤާނޫނަށް ގެނެ ،)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

 ގޮތުންނެވެ.އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ 

 ސިޔާސަތުތައް  އިޤްތިޞާދީއެވަނީ،  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  
 .ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ ފައިވާޅައިކަނޑައަ ތަންފީޛުކުރުމަށް



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ވަނަ މާއްދާގައި  3"ރެޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 "ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ""ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ރ(  
  ބެހޭ މިިނސްޓްރީން ގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާ" ބެހޭ ގަވާއިދުއުޅަނދު ހިންގުމާ

 .އުޅަނދަށެވެޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ "ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ހޮޓާ ޓޫރިސްޓް" )ބ(  
ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާ" ބެހޭ ގަވާއިދުތަރައްޤީކުރުމާއި ހިންގުމާ
  . ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަަނށެވެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމުގެ

ދިވެިހރާއްޖޭގައި "ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ،  "ގެސްޓުހައުސް ޓޫރިސްޓް" )ޅ(  
ބެހޭ ގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާ" ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޫދކޮށްފައިވާ 
   ތަންތަަނށެވެ

 99/2 ނަްނަބރު ޤާނޫނު އެވަނީ، ުބނެފައި ކަމަށް ރިޒޯޓް" ޓޫރިސްޓް" )ކ(  
ބެހޭ މިިނސްޓްރީން ޓޫރިޒަމާ ަދށުން ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެ)ދިވެ

   .ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަަނށެވެ

 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކައުންސިލް" )އ(  
     ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ކަުއންސިލަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ފައިވާދައި އުފައް ދަށުން ( ގެޤާނޫނު
 .ނިސްބަތްކޮށެވެ

            މީޑިއާގެ  ސޯޝަލް  ،އެވަނީ "މީސްމީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި )ވ(  
 ގޮުތންނެވެ.ހިމެނޭ ވެސް ފޯމްތައް ޕްލެޓް

______________________ 

 
 
 
 
 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 1ޖަދުވަލު 

 ކާތް ކަމުގައި ބެލޭނެ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރި ހަރަ ސްޕާގެ 

ވިޔަފާރި ައންަނނިވި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ަތނަކީ ސްޕާގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް
 ތަނެއްގެ ގޮތުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެ. ކާތް ހިންގޭހަރަ
 

# Service Details 
1.  Body Treatments Provision of body treatment with the application of natural 

resources herbs, foods, mineral, peloids, aromatherapy or 
essential oils in any of the following manners. 
(a) Body polish or scrub 
(b) Body wrap  
(c) Body bronzing treatment 
(d) Body tanning treatment  
 

2.  Massage Provision of massage service utilizing hands, fingers or any 
part of arms and legs or using tools and equipment in the 
application of massage techniques, may it be with or without 
the usage of aromatherapy essential oil, cream, lotion or 
minerals. 

3.  Water Applications Provision of following services with the use of water, hot or 
cold, natural, mineral or thalasso.  
(a) Baths – immersion of the whole body or part thereof 

into a herbal, aroma, mineral, peloid or 
chromotherapeutic solution which shall provide benefits 
other than cleansing.  

(b) Floatation – standing body of water; chambers or tanks, 
in which the client floats for the purpose of rejuvenation. 
May or may not include sight and sound deprivation.  

(c) Plunge Pools – standing body of water large enough to  
immerse the entire body.  

(d) Soak – immersion of the whole body or part thereof 
into a herbal, aroma, mineral, peloid or 
chromotherapeutic solution.  

(e) Well-being Showers – natural flow or pressurised sprays 
and/or jets of water applied to the body for experiential 
or therapeutic purposes and which provide tangible 
benefits of well-being.  



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

# Service Details 
*Showers which are provided just for cleansing are not considered as a 
water application under this standard 

4.  Thermotherapy Provision of the following services using manually or 
mechanically applied heat and/ or cold and may it be 
associated with traditional herbal product / treatment.  
(a) Heat Masks: Fango mud masks or mineral peat mud 

(peloid) mask with heated mud (mostly for the back, 
shoulders and knees). 

(b) Paraffin treatment - bath for the hands in warm wax. 
(c) Massage heat therapy with hot stones or compresses, 

including hot stone massage - Massage with hot volcano 
stones, which retain heat. 

 
5.  Cryotherapy Cold therapy with Masks including; 

(a) Cold gas therapy. 
(b) Cold chambers. 
(c) Cold air therapy - cooling by cold air. 

 

  



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 2 ޖަދުވަލު 
 

 ޑުތައް ނފެންވަރާ ގުޅޭ މިންގަ  މަތުގެ ޚިދު އި ތަންތަނާ  ކާތް ހިންގާ ހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ 
 
 

 މިންގަނޑުތައް އަންނަނިވި ކުގައިތްތަކާހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ  ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި
 .ވާނެއެވެ ފުރިހަމަވާން

 
ކާތް ހިންގާ ހަރަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި  

ގޮތުން  ތްކުރުމާ ގުޅޭއިމާރާ ،ތްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީއިމާރާ ،ތްތައްއިމާރާ
 ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށެވެ.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ަތއް މިްނގަނޑުުގޅޭ  ތާއިާމރާ  .1 )ހ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ހުންނަ އިމާރާތުގައި އެހެން ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް 
ކުމެވާ ދޮރު ރަނގަޅަށް ނުހިންގާނަމަ، ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަށް ވަދެ

 ހުންަނންވާނެއެވެ.ފައި ކޮށްއެނގޭނޭހެން އެ ތަނުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަ

 )ށ(

 

  

ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ބޭރުގައި  އްޔާއިދޭ ތަން ހުންނަ އިމާރާތުގަސްޕާގެ ޚިދުމަތް
އަދި "ރަޖިސްޓަރޑް ސްޕާ"  ްނނަންވާނެއެވެ.އޮލިޔެފައި ތަނުގެ ނަން  އެ

 މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތެއް ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި، ިޚދުމަތް ހޯދަން 
ދެ ތިބޭނެ ވެއިޓިންގ އޭރިއާ ހިމެނޭހެން ރިސެޕްޝަން ނހޯދުމުގެ ކުރިން އިށީ

 އްދެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ޙަސަރަ

   )ރ(

 ،ފައިވާ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީކޮށްސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ
 ކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.  ނުރިސެޕްޝަން އޭރިއާއިން ވަދެ

   )ބ(

  ،ފައިވާ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީކޮށްސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަދެވޭނޭހެން ދޮެރއް ނުވަތަ  ،ދޭ ވަގުތުޚިދުމަތް

ތަޅު ނުވަތަ ތަންޑު އަދި  ،ފައެވެ. އަދި ކޮޓަރިތަކުގައިކޮށްޕާޓީޝަނަކުން ބަންދު
ފަިއ ހުރެގެން ކޮށްތަޅުލުމަށް ނުވަތަ ަތންޑުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް ހަރު

 ނުވާނެއެވެ.

   )ޅ(



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ފައިވާ ކޮޓަރިން ޚިދުމަތް ކޮށްސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ
ދޮރުގައި ނިޝާނެއް  ،ދެމުންގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންަކން އެނގޭނެ ފަދައިން

 ފައި ހުންނަންވާނެއެެވ.ސައިތައް ހަމަޖައްމުގޮތަށް އިންތިޒާ ހަރުކުރެވޭ

   )ކ(

          ފައިވާ ކޮޓަރިތަކުގައި ކޮށްސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ
ފައިވާ ކޮށްޓަކައި ބަހައްޓާ އެނދު ވާންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

އެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު  (އްކެއެ) 1އެނދަކަށެވެ. އަދި ކޮޓަރިއެއްގައި 
ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް )ތިނެއް(  3ބަހައްޓާނަަމ، ދެ އެނދު ދެމެދުގައި 
 އިފަކޮށްކުން ވަކިނައްދެއް ޕާޓިޝަޙަކަނޑައަޅައި، ކޮންމެ އެނދެއް ުހންނަ ސަރަ

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.

   )އ(

ފައިވާ ތަނެއްނަަމ، އެ ތަނެއް ކޮށްދޭ ތަނަކީ ބަންދުސްޕާގެ ޚިދުމަތް
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފިނިހޫުނ  ،ކޮށްއެއަރކޮންޑިޝަްނ  ،ހުންނަންވާނީ
 .މިނެއްގައެވެ

   )ވ(

ޚިދުމަތް  އާއިއްދާއި ކޮރިޑޯ ޙަސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަ 
 ހަރުކޮށް، މިންވަރަށް ލައިޓް  އެކަށީގެންވާ ،ދޭ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީ

 ފައެވެ. ކޮށްއަލި

   )މ(

ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ޚިދުމަތް ހޯދަން ައންނަ ފަާރތްތަުކގެ ސާމާނު  ސްޕާގެ
 ފައި ހުންނަްނާވނެއެވެ. ބަހައްޓައިޓަކަިއ، ތަޅުލެވޭގޮތަްށ ލޮކަރު  ބެހެއްޓުމަށް

   )ފ(

ކޮރިޑޯގައި  ދާއި ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަޙައް
ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ކެމެރާތަކަކީ އެއްވެސް ފައި ކޮށްސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރު

ފައި ހުރެގެންވާނެ ކެމެރާތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި ކެމެރާތަކުގެ އްވައިވަގުތެއްގައި ނި
މަސްދުވަސް ވަންދެން ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. )ހައެއް(  6މަދުވެގެން   ،ރިކޯޑިންގ

ދަ އިދާރާއެއްގެ ބޭނުަމށް މިފަ ޤީޤީޙުދައުލަތުގެ ތަ ،މީގެ އިތުރުން
 ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ،ރިކޯޑިންގއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މުއެ ރިކޯޑިންގ ވަގުތުން ލިބޭނެ ިއންތިޒާ

   )ދ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތްތަކުން ޭބުނންކުރުމަށް 
 ާފޚާނާ ހުންނަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު 

(ތ)    



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނަްށ  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި
ފައި ސައިހަަމޖައް މުރައްކައުތެރި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާ

 ހުންނަންވާނެވެ.

(ލ)    

ތަނަީކ ދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަަކށް، އެ ޚިސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުްނ 
ަތނުގެ ވެރިފަރާތުްނ ކަށަވަުރ  ،ތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރި ތަނެއްކަންކައުރައް

އެހެން  ދުމަތް ދޭންވާނީ، މި ގަވާއިދާއިކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސްޕާގެ ޚި
ގުޅޭގޮތުން  ތެރިކަމާކައުޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގަިއ ސަލާމަތާއި ރައް

 ންނެވެ.ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އަޅައިކަނޑަ

4 .2 )ހ(
. 

ތެރިަކމުގެ ަކއުރައް
 މިންަގނޑުަތއް 

ހަމަޖެހިފަިއ  މުސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ފަސްޓު އެއިޑް ދެވޭނެ އިންތިޒާ
ވެސް  ހައި ވަގުތެއްގައިހުރި ދޭހުންނަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ތަުނގެ ޚިދުމަތް 

 މުވައްޒަފަކު ހުންަނންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ފަސްޓް އެއިޑް ސެޓިފައިޑް 

  )ށ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ 
   ،ބްލޭންކެޓް ފަދަ އާލާތްތައް ،އާއިބޭނުންކުރެވޭނޭެހން އަލިފާްނނިާވ ފުޅި

ފަިއ ަބހައްޓައިފައި ނުަވތަ ކޮށްލަތުގައި ބޭުނންކުރެވޭނޭހެން ހަރުހާކުއްލި 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

  )ނ(

ކުއްލިހާލަތުގަިއ  ނާއިސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ފަޔަރ އެސްކޭޕް ޕްލޭ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ަތއްޔާރުކޮށް، މި ޕްލޭންތަކާއި ެއމަރޖެންސީ 

 ން ހެކުެމވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަްށ ެފންނާނޭނުނަންބަރުތަްއ، ތަަނށް ވަދެ
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޮށް ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ހަރު

  )ރ(

މި ނަންބަރުގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކަށް މުވައްޒަފުން 
ނުވަަތ  ގެ ހާދިސާއެއްއަހުލުވެރިވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، އަލިފާނު

ކުއްލިހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުާރނެ އާލާތައް 
 ގަވާއިުދން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ. ،ނުބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީ

  )ބ(

ލަތެއް ހާފައި ހުންނަންާވނީ، ކުއްިލ ކޮށްސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ފަރުމާ
އިން ނުކުމެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ސްޕާގައި ފެން ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހަ

ްސލިޕް ނުވަތަ -ނޮން ،ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންާވނީ
 ކައްސާލައިގެން ނުވެއްޓޭނެ ފަދަ ގޮތަށެވެ.

  )ޅ(



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

ދޭ ތަނުގައި ފިނިހޫނުމިން އެކަށީގެންާވ މިނެއްގައި ސްޕާގެ ޚިދުމަތް
ޓަކަިއ، މޮިނަޓރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  ދެމެހެއްޓުމަށް
ދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްަތކަށް ތާމަލް ސްޓްރެސް ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެޭވ ޚިމިގޮތުން، 

ހޮޓް ސްޓޯން ހީޓަރު ފަދަ ތަކެތި  އާއިތަންތަންކަމުގައި ބެލެޭވ، ވާރލްޕޫލް
ވެ. މީގެ ހުންނަ ތަްނތަނުގައި މިފަދަ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމުކުރަން ވާނެއެ

 ، ކާއިއިތުރުން، ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުަގއި ފިނިހޫނުމިން އެނގޭނެ ފަދަ ާއލާތްތަ
ގަވާއިދުން މެއިންޓެއިންކޮްށ ތަކެތި  އެ ،ކޮށްތާރމޯސްޓެޓް ފަދަ ސާމާނު ހަރު 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

  )ކ(

މާުލ ކުރުމަކީ ޢުސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތި
މާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަންގާ ޢު މަނާކަމެކެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތި

ރިސެޕްޝަން ސަރަޙައްދާއި ޚިދުމަތް ދޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ،ނިޝާން
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

  )އ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ަވސީލަތްތަކާއި 
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ްއޔާއިއް ބޭނުންކުރުމުގަމާއްދާތަ

ނޭގނެ ަބހަކުން ލިޔެ، އެމުވައްޒަފުންނަށް  ،ތެރިކަމުގެ އުސޫލުތައްކައުރައް
 މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

  )ވ(

  ގަވާއިދުން ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަަޓންވާނެއެވެ.  ،ދޭ ތަންސްޕާގެ ޚިދުމަތް
ތާމަލް އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަަތ  ،ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ،ޚާއްސަކޮށްވަކިން 

ށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ފެން ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުތާހިރުކުރުމަ
 ވެ.އެދޭންވާނެ

5 .3 )ހ(
. 

ސާފުތާހިރުަކމުގެ 

 މިންަގނޑުަތއް 

ލިބިަގންނަ ކޮންމެ ދުމަތް ޚި ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭުނންކުރާ ސާމާނު
  ސައިބޯނި ނުވަތަ ޑިޓާރޖަްނޓް ނުވަަތ  ،ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށފަހު 

ރަނގަޅަށް ދޮވެ އެ ތަކެތި އިންފެކްޓްއެއް ބޭނުންކޮްށގެން -ޑިސް
ސާފުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ދެަވނަ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޭބނުންކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

()ށ   

ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ސާފުތާހިރުކުރުމާއި ސްޓެރަލައިޒް ކުރުމުގައި ސްޕާގައި  
މެނޭްޖމަންޓުން ކަނޑައަޅައި، މިަފދަ ކަންކަމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު މުަވއްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ދޭންާވެނއެވެ.

(ނ)   



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 ،ބެޑްކަވަރު ފަދަ ތަކެތި ،އިއްޔާސްޕާގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ތުވާ
ޚިދުމަތް ހޯދާ ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު، އެެހްނ ފަރާތަކަށް 

 ދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ބަދަލުުކރަންވާނެއެވެ. ޚި

(ރ)   

ފައިވާ ވަށިގަނެޑއް އެކަމަށް ހައިމަތިޖަ ޅައިޓަކައި، ކުިނ އަ ލުމަށްކައިކުނި އު
 ހުންނަންވާނެއެވެ.ފައި ޞަކޮށްޚާއް

(ބ)   

ނގޭ، އެވެސް، ލިޔަންކިޔަން  ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ
ނުވަތަ އިނގިރޭސިަބހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ  ބަހުންދިވެހި

 މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

 )ހ(
 

4. 6
. 

މުަވއްޒަފުްނނާ ުގޅޭ 

 މިންަގނޑުަތއް 

  ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފުންނަކީ،  ދޭސްޕާއިން 
ލިބިގެންާވ  ނުތަމްރީ އިއެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާ

 ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ،މުވައްޒަފުންކަން

  )ށ(

ފަރާަތކުން ދޭންޖެހޭ ސްޕާއިންދޭ ވަކި ޚިދުމަތަކީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިވާ 
އެ މުވައްޒަފަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ  ،ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ  13މި ގަވާއިދު  ،ލިބިފައިވާ މުަވއްޒަފެއްކަން ނުތަޢުލީމާއި ތަމްރީ
ތަނުގެ ެވރިފަރާތުން  ،ންތީމަ ( ވަނަ ަނންބަރުަގއިވާ ގޮތުގ6ެ)ހ( ގެ )

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

  )ނ(

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަކީ 
 ގައިންގައިން އަރާ ބައްޔެއް ނެތް ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ.

  )ރ(

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ވިޔަފާރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
އިން  8:00ެހނދުނު  ،ޓަކައި ހުއްދަ ދެވޭނީ ޚިދުމަތް ދިނުަމށް ،ހަރަކާތްތަކުން

ށެވެ. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މީހުްނ ެގ ނިޔަލަ 11:00ރޭނގަޑު ފެށިގެން 
މެންދުރު ފެށިގެން އިން  11:00ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުކުރުދުވަހު ހެނދުނު 

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި އަކުރުގައި  ،ށްގެ ނިޔަލަ 2:00
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ދިނުުމގެ ވަގުތުތަކުން

މީހުން  ،އެއާރޕޯޓުތަކުގައި ދެވޭ ސްޕާގެ ޚިދުމަތާއި ފަހަރާއިޓޫރިސްޓް އުޅަނދު
ޓޫރިސްޓް  ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި 

ހޮޓާތަކުގެ އިންހައުސް ގެސްޓުންނަށް ދެވޭ ސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް 
 އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. 

7 .5 )ހ(
. 

ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި 
ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 

 މިންަގނޑުަތއް 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

     ން، ސްޕާއިން ދޭ ިޚދުމަތްތަކާއި ތީލާފުނުވާނޭ ޮގެތއްގެ މަޚިމި ގަވާއިދާ 
ނގޭނޭ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ އެއެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 

ފަރާތްތަކަށް ފެންނާޭނހެން ބަަހއްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޕާއިން ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 

 ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ ލިބިަގތުމަށް އެދުމަކީ މަނާކަމެވެ.

  )ށ(

ހުރިހާ  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
މުވަްއޒަފުންނަށް  ،ހިރުކަންމަތީތާވެސް ތިބެންާވީނ ސާފު ވަގުތެއްގައި

 ގައެވެ.މުޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯ

   )ނ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމުގައި، 
ޚިދުމަތް ދޭ މުވައްޒަފުގެ ނަން  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ ނަމާއި

 އެނގޭނޭހެން ހުްނނަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

އަންގި ފަދަ  ކާއިމާސް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަަކށް، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
 އެ ތަކެތި ަލތްތަކުގައިހާތެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކައުރައް

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. މު ބޭނުންކުރުމަށް ިލބޭނެ އިންތިޒާ

   )ބ(

ިޚދުމަތް ހޯދާ  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވާންވާނީ
މިފަަދ އާލާތްތައް  ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންކުރަން އެަކށީގެންވާ ތަކެއްޗަށެވެ.

 ،އާއިލަިއޓިންގ ،ނާއިއެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާނެ ފިނިހޫނުމި  ،ކުރުމުގައިކައުރައް
މުއްދަތު ހަމަވާ  ،ސްޓޮކް ކުރުމާއި-ސްޓޮކް ކުރުާމއި ރީ ،ނާއިވެންޓިލޭޝަ

އުފައްދާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ފަދަ މަޢުލޫމާތު  މާއި،ކުރު ލޭބަލް ،ޚާއިތާރީ
 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

8 .6 )ހ(
. 

ޭބނުންކުރާ ޚިުދމަތްިދނުމަށް 

 އާލާތްތައް 

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކޮންސިއުމަބަލްއެްއ 
އެ އެއްޗެއްގެ ނަމާއި، މުއްދަތު  ،ފައެވެ. މިގޮތުންކޮށްހުންނަންވާނީ ޭލބަލް

ސީުލ ންކުރާނެ ގޮތުެގ ތަފުބޭނު  އާއި،އިންގްރީޑިއެންޓްސް ،ޚާއިހަމަވާ ތާރީ
 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

  )ށ(

ރަނގަޅު ބޭނުންކުރުމަށް ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތީގޮތުން އެކަށޭނަ ަތކެތިކަން ކަށަވަރު

  )ނ(



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            R-74/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:            84 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

      ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ކުރިން
 ންކުރަން ވާެނއެވެ. ގީމުއްދަުތ ހަމަނުވާކަން ޔައެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ 

  )ރ(

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެއްވެސް އެއްޗެއް 
ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ނެގުމަްށފަހުގައެވެ.  ،ވިއްކަންވާނީ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ

އަދި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން، ޚިދުމަތް 
 ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް ފެްނނާޭނހެން ހުންނަްނވާނެއެވެ. 

9 .7 )ހ(
. 

ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ިވއްކާ 
 ތަކެތި

އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން
)މުދާ ގަންނަ ފަރާްތތަާކއި ޚިދުމަތް  2020/12ވިއްކާނަމަ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ން ތީމަ ލިބިގަންނަ ފަރާްތތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮުތގެ
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

  )ށ(

_________________________ 


