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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 މާލެ،         

 .ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 ާއިދުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވ 5ގަވާއިދަށް  އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

   އިޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް ( ހވަނަ މާއްދާގެ ) 22އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .1

ެދު އާ ދެމ 5:00ެން ފަތިހު ން ފެށިގ 11:00ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 

 ފައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ައިހުޅުވ

  . 22 )ހ(

  .ކުރުންްދާތައް އިތުރުވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވިގޮތަށް މާއ 22 ގަވާއިދުގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ .2

ގައި ވަނަ މާއްދާ  24މި ގަވާއިދުގެ  ،އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި

ިދުމަތް ޚ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު  24ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.   

 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުން 24 .23

ދިނުމުގެ ުމަތްގަޑިއިރު ޚިދ)ސައުވީސް(  24 ތަންތަނުންއިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 

ުވަތަ ގައިވާ ފޯމުން ނ 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި

 ،ށްރިކޮގެ "ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް" މެދުވެުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ

ު ެ ރަށރަށެއްގ އެ ،ަމއަދި ރަށެއްގައިނަ ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،ސިޓީއެއްގައި ނަމަ

 ކައުންސިލަށެވެ.  

ގަޑިއިރު  24 .24 )ހ(

ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް ޚިދުމަތް

 ހުއްދަ ދޫކުރުން ،މާއިއެދު

ްދަ ހުއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެ

ކަށް، ާތްތަފަރުތައް ފުރިހަމަވާ ޠުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ،ދޫކުރާނީ

     ،ަމައަދި ރަށެއްގައިނ ،ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެއެ ސިޓީއެއް ،ސިޓީއެއްގައި ނަމަ

 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ. 

   )ށ(

ުވީސް( ގަޑިއިރު )ސައ 24އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި 

ަނިވި ި އަންނނުގައޅުމުން، އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، އެ ތަންތަޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހެ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ގަޑިއިރު  24 .25

ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

 ހުއްދަދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ސިޓީ 

ންގާ ގައި ހިްދެއްކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަަރަހައރަށު ކައުންސިލަކުން  ނުވަތަ ކައުންސިލަކުން

 ތަނަކަށްވުން.

  )ހ(

ގޮތަށް ިކުރެވޭއަލ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގެ ބޭރުން ބަލާއިރު، ސާފުކޮށް އެތެރެ ފެންނާނެ ގޮތަށް

 ހުރި ތަންތަން ކަމުގައިވުން. 

  )ށ(

 އްަނެތ ގަޑިއިރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އޮޕަރޭޓްކުރެވޭގޮތަށް ހުރި)ސައުވީސް(  24

 ވުންކަމުގައި

   ނ()

ން މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުންވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށު

 ުން. ައިވދޭ ތަނެއް ކަމުގޚިދުމަތް ގެންކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

   )ރ(

ދައިގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރާ ހުއް 24މި ގަވާއިދުގެ 

 ވަހެވެ. )ދޭއް( އަހަރުދު 2މުއްދަތަކީ، އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގަޑިއިރު  24 .26 )ހ(

ައިގެ ރުމުގެ ހުއްދވިޔަފާރިކު

އެ ހުއްދަ  މުއްދަތާއި،

ތިރީސް( ) 30ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  އައުކުރުން

ައިވާ ގ 1ަލު ަދުވޖދުވަހުގެ ކުރިން، ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ް" ޯޓަލޕފޯމުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ "ބިޒްނަސް 

       ،ަމައަދި ރަށެއްގައިނ ،ިޓީ ކައުންސިލަށްސ ،ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ،މެދުވެރިކޮށް

 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.  

  )ށ(

ިއިރު ޚިދުމަތް )ސައުވީސް( ގަޑ 24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން  24މި ގަވާއިދުގެ 

 ގުމުން،ް އެންހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމިކަނ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް،

ަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއ ،)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  -/2,000

 ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 ހުއްދައިގެ ފީ .27

، ުގައިއިވާ ތަންތަނ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ ލިބިފަ 24މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ިހެން " މ7/24)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްކަން އެނގޭގޮތަށް " 24އެތަނަކީ 

 ެ. ާނެއެވވިޔަފާރިކުރާ އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވ، ލިޔެފައިވާ ބޯޑެއް

 " ބޯޑު ބެހެއްޓުނ7/24ް" . 28

 އިދާަވާގ މިުން ފައިވާ ފަރާތަކގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގައި)ސައުވީސް(   24

 ުރަތަމަފުވި ވާއިދާ ޚިލާފައަދި އެއީ މި ގ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،

ސައުވީސް( ) 24 އެފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަހަރު ކަމަށްވާނަމަ، 

 ިފެހެއްޓޭނެއެވެ. ހަށް ަތދުވަހުގެ މުއްދމަސް ހައެއް() 6ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ 

ހުއްދަ  ،ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި .29 )ހ(

 ލުކުރުންޠިބާ

ފައިވާ ފަރާތަކުން، ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގައި)ސައުވީސް(  24    ށ()
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)ސައުވީސް(  24ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މި ތަކުރާރުކޮށް،

 ދިނުމުގެ ހުއްދަ  ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް 

ެއިން ގެ ތެރޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުދިނުމުގެ ހުއްދަ ދގަޑިއިރު ޚިދުމަތް)ސައުވީސް(  24

ކަށް ތަނަ އެ، ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދޭނަމަ)ސައުވީސް(  24އާންމުކޮށް  ތަނަކުން

 ލުކުރެވޭނެއެވެ. ޠިދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާ

   )ނ(

 . ުކުރުންރު ތަރުތީބެ ނަންބަބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގ ،ގަވާއިދުންމި . 3

 ގެންނެވެ.ް ފެށިމި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުނ ި. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައ4
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Ministry of Economic Development 
Male’, Republic of Maldives 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

G0112 

 ހުއްދަ ހުއްދައަށް އެދުމަށާއި، ފައި ބެހެއްޓުމުގެައިގަޑިއިރު ހުޅުވ 24އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން 

ފޯމު އެދޭއައުކުރުމަށް   
Application for Registration & Renewal of 24 hours operation of outlets engaging in sale of imported goods 

ވެ.(ަ ޗެއަރޕަރސަނެްގ ޕާޓްނަރ ނުވަތޑިރެކްޓަރު، މެނޭޖިނ. ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ، މެނޭޖިންގ 1  
                                                 1. Applicant’s Information (Sole Proprietor / Managing 

Director/Managing Partner or Chairperson shall complete this part) 
 

ނަންބަރު:ހުއްދައިގެ   ފުރިހަމަ ނަން:  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:      

 Full Name  Permit No.  Business Registration No. 

ު:ްބަރނމޯބައިލް ނަ  ްބަރު:ންފޯނު ނަ   މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ    

 Mobile Number  Phone Number  E-mail Address 

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

I hereby declare the business outlet is in compliance with the conditions set out under Section 25 of Regulation on Sale of Imported Goods. 

ތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ޠުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރު 25ގަވާއިދުގެ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި  

ޚު:ތާރީ    ސޮއި: 
 Date Signature  

Seal )ްސީލ( 

 *މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

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

 

 

 

 


