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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 ވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ގަ  3ަގާވއިދަށް ސައިހޮޓަާލއި ރެސްޯޓރަްނޓް ހިްނގުުމގެ 

  .ކުރުންއިތުރު މާއްދާތައްއަންނަނިވިގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް،  14 ގަވާއިދުގެސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ  .1

ވަނަ  16ުގެ މި ގަވާއިދ ،ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ،ސައިހޮޓަލާއި

 ްިރު ޚިދުމަތ)ސައުވީސް( ގަޑިއ 24މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، 

 ދެވިދާނެއެވެ.   

ގަޑިއިރު  24 .15

 ދިނުންޚިދުމަތް

އުވީސް( ގަޑިއިރު )ސަ 24ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ރަޖިސޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި  ،ސައިހޮޓަލާއި

ޯމުން ނުވަތަ ފގައިވާ  1ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ،މައްގައިނަޓީއެސި ،ޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ "ބިޒްނަސް ޕ

 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.   ،އަދި ރަށެއްގައިނަމަ ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް

ގަޑިއިރު  24 .16 )ހ(

ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 ،ހުއްދައަށް އެދުމާއި

 ހުއްދަ ދޫކުރުން

  ،ީކުރާނއެ ހުއްދަ ދޫމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، 

  ،ަމަގައިނުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، ސިޓީއެއްުޠމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ

 ްނެވެ. ސިލުނއެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުން ،އަދި ރަށެއްގައިނަމަ ،އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން

  )ށ(

ުވީސް( ގަޑިއިރު )ސައ 24ޓް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ްސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަނ

 ންނަނިވިއި އަދިނުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، އެ ތަންތަނުގަޚިދުމަތް

 ޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ުޝަރ

ގަޑިއިރު  24 .17 )ހ(

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ހުއްދަދޫކުރުމުގެ 

 ތައްޠުޝަރު

ތަ ުން ނުވަްސިލމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ސިޓީ ކައުނ

 .ގައި ހިންގާ ތަނަކަށްވުންައްދެއްހަރަސަރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

1.     

ް ޓަލާއި، ރެސްޓޯރަންޓުގެ ބޭރުން ބަލާއިރު، ސާފުކޮށް އެތެރެ ފެންނާނޭހެނޮސައިހ

 އަލިކުރެވޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަންކަމުގައިވުން. 

2.     

     .3 އިވުން.މުގަ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އޮޕަރޭޓްކުރެވޭގޮތަށް ހުރި ތަނެއްކަ 24
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ެހޭ ަކުރަންޖރިހަމނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ފުމި ގަވާއިދުގެ އިތުރުންވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއް 

 ކަމުގައިވުން.ގެން ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް

4.     

ލުކުރުން މަނާ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާއާ ހަމައަށް  4.30ފަތިހު އިން ފެށިގެން  1.00މެންދަމު 

 ހަމަޖެއްސުން.ތަނެއްގެގޮތުގައި 

5.     

ގެ ވާއިދެއްަތަ ގަގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވމި ގަވާއިދުގައި އެހެން 

ް ެމަތިނކަންކަން އެގޮތުގ މަނާކޮށްފައިވާ ދަށުން ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގައި

 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ތަންފީޒުކުރުމަށް މި

   )ށ(

ުން ޫލސޒް އުފްރެންޗައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވަނަ މާއްދާގައި އެހެން  15މި ގަވާއިދުގެ 

 އެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ހުއްދަޭކަށެއް ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދ)ސައުވީސް(  24ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ތަންތަނަކަށް 

ފްރެންޗައިޒް  .18

އުސޫލުން ހިންގާ 

ތަންތަނަށް ހުއްދަ 

 ދޫނުކުރުން

 އްދަތަކީ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މު 16މި ގަވާއިދުގެ 

 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހެވެ.  2އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގަޑިއިރު  24 .19 )ހ(

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ 

ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި 

ކުރިން، ުވަހުގެ )ތިރީސް( ދ 30ު ހަމަވުމުގެ ބަޔާންކުރާ ހުއްދަައިގެ މުއްދަތމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  އެ ހުއްދަ އައުކުރުން

 ުވަތަ މިނިސްޓްރީގައިވާ ފޯމުން ނ 1ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ސިޓީ  ަމަ،އްގައިނސިޓީއެ ،ގެ "ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށްއޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު

 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.   ،އަދި ރަށެއްގައިނަމަ ،އުންސިލަށްކަ

  )ށ(

ު ގަޑިއިރ)ސައުވީސް(  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން  16މި ގަވާއިދުގެ 

 ގުމުން،އެން ނިންމިކަން ދޭންހުއްދަ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް،

 ވެ. ްވާނެއެައްކަނދމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް  ،ރުފިޔާގެ ފީއެއް ()ދެހާސް 2000/-

 ހުއްދައިގެ ފީ .20 

    ،ަންތަނުގައިތ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  24މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ލިޔެފައިވާ މިހެން" 7/24ތަނެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ")ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ  24 އެ ތަނަކީ

 ޚިދުމަތްދޭ ޢިމާރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ،ބޯޑެއް

ބޯޑު " 7/24" .21

 ބެހެއްޓުން

ލާފު ޚި އިދާާގަވ މިފައިވާ ފަރާތަކުން ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގައި)ސައުވީސް(   24

 ނަމަ، ަމަށްވާވާއިދާ ޚިލާފުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކގައެއީ މި  ހިންގައިފިނަމަ،އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

 ،ތްދިނުމުގެ ހުއްދަގަޑިއިރު ޚިދުމަ)ސައުވީސް(  24ފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  އެ

 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.  ށްދުވަހުގެ މުއްދަތަމަސް ހައެއް() 6

ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި  .22 )ހ(

 ިލުކުރުންޠހުއްދަ ބާ

 ފައިވާ ފަރާތަކުން، ތަކުރާރުކޮށް، ުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގަޑިއިރ)ސައުވީސް(  24

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ )ސައުވީސް(  24ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މި

   )ށ(
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 ހުއްދަ  ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

 ކުންން ތަނަޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިދިނުމުގެ ހުއްދަ ދގަޑިއިރު ޚިދުމަތް)ސައުވީސް(  24

ހުއްދަ  ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ، ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދޭނަމަ)ސައުވީސް(  24 އާންމުކޮށް

 ިލުކުރެވޭނެއެވެ. ޠބާ

   ނ()

  ް.ބުކުރުނަރު ތަރުތީެ ނަންބބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގ ،މި ގަވާއިދުން. 3

 ްނެވެ.ް ފެށިގެނމި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުނ ިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  . މ4ި

 

______________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ` 
 

Ministry of Economic Development 
Male’, Republic of Maldives 

  ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

G0111 

  ށާއި،ުހއްަދއަށް އެދުމަ ގެ ޚިުދމަތްދިނުމުގެޓު ސައިޮހޓަާލއި، ރެސްޓޯަރންގަޑިިއރު  24
ފޯމު  ެއދޭައއުކުރުމަށް އެ ހުްއދަ   

Application for Registration & Renewal of Permit to provide 24 hours service by Teashops & Restaurants 
ވެ.(ނެ ރ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަބައި ފުރިހަމަކުރާނީ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަ  . ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މި 1  

1. Applicant’s Information (Sole Proprietor / Managing Director/Managing Partner or Chairperson shall complete this part)  

 ފުރިހަމަ ނަން: 
Full Name 

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:    ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:   

Business Registration No.   Permit No.  
:ބަރުންމޯބައިލް ނަ  ބަރު:ންފޯނު ނަ   މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ    
 Mobile Number  Phone Number  E-mail Address 

އިޤްރާރު ގެ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަން. 2  
2. Sole Proprietor / Managing Director/Managing Partner or Chairperson’s Declaration 

ތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ޠުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރު 17ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ    

I hereby declare that I am in compliance with the conditions set out under Section 17 of Regulation on Operation of Teashops and Restaurants. 

:ޚުތާރީ    ސޮއި: 
 Date Signature  

Seal )ްސީލ( 

 

 *މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

*Applicants shall submit this form to the respective City Council or Island Council 

 

 


