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 ޕްމަންޓް އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ މިނިސްޓްރީ 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ  ކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

   ކުރުމުެގ  )ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓަރީ 2014/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ވައިލައިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެކުލަ 10ޤާނޫނު( ގެ 

މޭާވ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުެގ  އާއިމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ތަރުކާރީ )ށ(  
 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ހަރަކާތްވިޔަފާރި 

ކެންޓީނު، ސައިހޮޓާ، ކެފޭ،  ،ބޭކަރީ ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަ  .2 މަޤްޞަދު 
މޭވާ ފަަދ  އާއިޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި، ހަމައެކަނި ތަރުކާރީފެކެ ،ރެސްޓޯރަންޓް

ގުޭޅ  ހިންގުމާޖިސްޓަރީކޮށް، އެފަދަ ވިޔަފާރި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި  ރަ
 އުސޫލުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ. 

ގަވާއިދު ހިންގޭނެ 
 ދާއިރާ

ެކންޓީނު، ސައިހޮޓާ، ކެފޭ،  ،ރީބޭކަ ،ފިހާރަޖެހޭނީ، މުދާ ވިއްކާ  ޢަމަލުކުރަންމި ގަވާއިދަށް   .3
މޭވާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ  އާއިޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި، ތަރުކާރީފެކެ ،ރެސްޓޯރަންޓް

 ހިންގާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

ކުރާ ވިޔަފާރި 
ތަނެއްގެ ގޮތުގައި 
ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 ލާޒިމުވާ ވިޔަފާރި 

ބާވަތްތައް މޭވާ ަފދަ ކާބޯތަކެތީގެ  އާއިއަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ފެތޭ ތަރުކާރީ   .4
 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތްތަކުންހިންގާ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާިރ  ތްތަކުންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 4ެގ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
އަމިއްަލ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ  ،ތަނެއްގެ ގޮތުގައިކުރާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކޯޕަ

 ނުވަތަ  ؛ންުމންނަށް ވިއްުކންއާތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭާވ  ،ތަނެއްގައި ޤާއިމުވެގެން )ހ(  
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ންމުންނަްށ އާ އެއްނުވަތަ ޭމވާ އެއްތަނެއްގައި ޤާއިމު ނުވެ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަރުކާރީ )ށ(  
 ނުވަތަ ؛ވިއްކުން

ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުާދ  އެއްނުވަތަ މޭވާ އެއްތަރުކާރީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ )ނ(  
 ނުވަތަ ؛ވިއްކުން

 ނުވަތަ  ؛ންމުންނަށް ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ ވިްއކުންއާއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން  )ރ(  

ވަކި ތަނެއްގައި  ދާއިމީ ގޮތަކަށްވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ  ،ންށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުފަރާތަ އެއް )ބ(  
 ތިބެގެން ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ ވިއްކުން.

ރަކާތް ހަވިޔަފާރި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ހިންގަން އެޭދ  އެއްބާވަތުގެ ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 4އިދުގެ ވާމި ގަ  .5
ނުވަތަ  ގެ ގޮތުގައިކުންފުންޏެއްނުވަތަ  ގެ ގޮތުގައިއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްފަރާތަކުން 

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ގެ ގޮތުގައިޕާރޓްނަރޝިޕެއް
މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ  އާއިރުކާރީ ތަގޮތުގެ މަތިން  ކޮށްފައިވާއިދުގައި ބަޔާންވާކުރުމަށްފަހު، މި ގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ހަ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި

ރަޖިސްޓަރީކުރަން 
 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 

ވިޔަފާރި  ،ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ކޮށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 4އިދުގެ ވާމި ގަ  .6
ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްީރގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަްލ  ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީހަ

business.egov.mv  ެގ‘Business Activity Registration’  ްޚިދުމަތ
 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، ހަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި   .7 ކްލެސިފިކޭޝަންތައް
 ރީގެލުކޮށްދޭ ވިޔަފާސީރަކާތް ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ތަމްހައެ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި 

އެ ކްެލސިފިކޭޝަނާއެކު، މިިނސްޓްރީެގ  އިޚްތިޔާރުކޮށް،ކްލެސިފިކޭޝަނެއް ރަކާތުގެ ހަ
ކުރުމަްށ  ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ހަ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި  business.egov.mvބިޒްނަސް ޕޯޓަލް 

މޭާވ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ  އާއިއެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ތަރުކާރީ
 ރަކާތުގެ ކްލެސިފިކޭޝަންތަކަކީ:ހަ ރިވިޔަފާ

 ރީޓެއިލް ފިހާރަ؛ )ހ(  

 ހޯލްސޭލް ފިހާރަ؛ )ށ(  

 ރީޓެއިލް ފިހާރަ؛ ލާއިހޯލްސޭ )ނ(  

 ފްރެޝް މާރުކޭޓު؛ ނުވަތަ )ރ(  
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 އޮންލައިން ޝޮޕް އެވެ. )ބ(  

ރަކާތް ހަވިޔަފާރި 
ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

 ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ހަވަަނ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ވިަޔފާރި  6އިދުގެ ވާގަ މި  .8
 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭީނ، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތެވެ. 

ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިްވ  ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕް  ނުވަތަ ކުންފުނި  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  )ހ(  
 ؛ނަންބަރުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސޮސައިޓީ

 ؛ރަކާތަށް ކިޔާ ނަންހަވިޔަފާރި  )ށ(  

ޔުނިޓް ނަންބަރު، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުެގ އެޑްރެްސ )ޢިމާރާތުގެ ނަން،  )ނ(  
 ؛އަވަށް(  ،ފަންގިފިލާ، މަގު

އެ ތަނަކާ މުޢާމަލާުތ ނަންބަރު ނުވަތަ ފޯނު ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނަށް ގުޅޭނެ  )ރ(  
 ؛އީމެއިލް ެއޑްރެސްކުރެވޭނެ 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ އެޑްރެހުގައި، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުަމށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި  )ބ(  
ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ، ނުވަތަ ރަށެއްގަިއ  ،ރަކާތަށް ބޭނުންކުރުމަށްހަ

 ؛ށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ދޫކޮނަމަ ރަށު ކައުންސިުލން ހުއްދަ 

ތައް ކަމަށް މި ގަވާއިދުެގ ޠުވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު )ޅ(  
ސިޓީއެއްގައި ަނަމ  ،ތައް ފުރިހަމަވާ ކަމަށްޠުޝަރު ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން 1ޖަދުވަލު 
ކައުންސިުލން ުނވަތަ މިނިސްޓްީރްނ ރަށު  އުންސިުލ ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކަ

 ؛ރުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންކު ކަނޑައަޅާ އެހެްނ އިދާރާއަކުން އިންސްޕެކްޓް

 ރަކާތުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން.ހަވިޔަފާރި  ކޮށްފައިވާަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7މި ގަވާއިދުގެ  ކ()  

މޭވާ  އާއިތަރުކާރީ
ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ 

ވިއްކުމުގެ ބާވަތްތައް 
ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން 

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

ތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ޠު ޝަރު ކޮށްފައިވާބަޔާން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 8އިދުގެ ވާމި ގަ  .9
ނުަވތަ ރަށެއްގައި ނަމަ، ރަުށ  ންސިޓީއެއްގައި ނަަމ ސިޓީ ކައުންސިލު ކުރާނީ،  އިންސްޕެކްޓް

 ނެވެ. މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެެހން އިދާރާއަކުންކައުންސިލުން ނުވަތަ 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
ހިންގާ ތަނުގައި 
ހުންނަންޖެހޭ 

ތައް ޠުޝަރު
 ފުރިހަމަވެފައި ހުރުން 

ތަކަކީ، ިމ ގަވާއިދުެގ ޠުޝަރު ކޮށްފައިވާ( ގަިއ ބަޔާންޅވަަނ މާއްދާގެ ) 8މި ގަވާއިދުެގ   .10
ހިނދަކު ދަމަހައްޓަންޖެޭހ  ގައިހައިރަކާތް ހިންހަވިޔަފާރި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭދަށުން 

  ތަކެކެވެ. ޠުޝަރު
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މޭވާ  އާއިތަރުކާރީ
ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ 

ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ 
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
ހިންގާ ތަނުގައި 

ބިދޭސީން 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ތަންތަނުގައި ރަކާތް ހިންގާ ހަ  މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި އާއިތަރުކާރީ  .11
)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، 

 ގަވާއިދު ނަންބަރު  ފައިވާދައިވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހަ 65
 2020/R-62  (ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ އަދާުކރުމާބެހޭ ގަވާއިދ ) ގަިއ

 އެވެ.  ގަހުތިން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަގޮތުގެ މަ ފައިވާކޮށްބަޔާން

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 ފީ ނެގުން 

 އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ ހަރަކާތްވިޔަފާރި  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .12
 ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  ()ފަސް ސަތޭކަ  -/500

މިހާރު 
ދާ ގެންގަމުން ހިން

މޭވާ   އާއިތަރުކާރީ
ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

ރަކާތް ހަ
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން  މި )ހ(  .13
ހިންގަމުންގެންދާ ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް، ިމ ގަވާއިދަްށ 

 ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
  ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަރުފު ގޮތަށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން، ތަރުކާީރ  މި )ށ(   
ރަކާތެއް އެްއވެސް ތަނެއްގަިއ ހަނުވަތަ މޭވާ ވިއްުކމުގެ އެއްވެްސ ވިޔަފާރި 

  ނާއިތަ ކުރާގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާހިންގަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން
 ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރަކާތް ރަޖިސްޓަރީހަވިޔަފާރި 

ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ 
 ގަޑި 

ރަކާތްތައް ހިންގޭނީ، އެފަދަ ވިޔަފާރި ކުރެވޭެނ ހަވިޔަފާރި  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .14
ވަގުތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

 ވަގުތުތަކުގައެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ 
ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ 
ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

ލުކުރަން ޠި ރަކާތް ބާހަ
 އެދުން

ރަކާތެްއ ހަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ ިވއްކުމުގެ ވިޔަފާރި   .15
ދަފުތަރުން  ،ލުކޮށްޠިރަކާތެއް ބާހަ)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ވިޔަފާރި  14ލާތާ ޓައިހުއް

 ،މެދުވެރިކޮށް business.egov.mvއުނިކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީެގ ބިޒްނަްސ ޕޯޓަލް 
Business Activity Cancellation  .ެއަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 

 

މަޢުލޫމާތު 
 އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ރަކާތެއްގެ ދަފުތަރުގައިވާ ހަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި  )ހ(  .16
 ،ކުރުމަށް ލޫމާތެއް އަޕްޑޭޓްޢުއެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ މަ

 business.egov.mvކުުރމަށް  ނުވަތަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަޢުޫލމާތު އަޕްޑޭޓް
    މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މަޢުލޫމާުތ އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް 
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 ންމުކޮށް އިޢުލާނު އާ ސުންގަޑިއެއް ދީ، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް 
 . ކުރަންވާނެއެވެ

ފައިވާ ސުންަގޑިއަްށ ޅައިކަނޑައަ  ،މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިަމނާ  ()ފަސް ސަތޭކަ -/500 ފައިނުވާ ފަރާތްތައްޅައިހުށަހަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

           ،ރަކާތްހަތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި  ،އިދުގެ ދަށުންވާމި ގަ )ހ(  .17 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގާ ނަމަ، ޤާނޫުނ  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

ޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންސްޕެކް )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 2014/18ނަންބަރު 
އެފަަދ  ،މުެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަަމށް ބަލައިކުރު ކުރުމަށްފަހު، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ 

 ުކރެވޭނެއެވެ.  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ))ދިހަ ހާސް -/10,000 ކޮންމެ ފަރާތެއް

މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާިރ  އާއިތަރުކާރީއިދުގެ ދަށުން ވާމި ގަ )ށ(  
ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތުން ވިޔަފާރި ހިންާގ ކޮށްފައިވާ  ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ގަިއ  1ތައް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޠުތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު

ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަްނ މިިނސްޓްރީން ހިންާގ  އްޠެޝަރު ކޮށްފައިވާބަޔާން
 -/5,000 ،ނަމަ، އެ ފަދަ ކޮންމެ ަފރާތެއް އިންސްޕެކްޝަނަކުން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

  ކުރެވޭނެއެވެ. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ފަސް ހާސް( )

ތަކުރާރުކޮށް ގަވާއިދާ 
ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން 

 ކުރާހިންގާ ވިޔަފާރި 
ތަން ބަންދުކުރުމަށް 

 އެންގުން 

 ިމ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައިވެސް 17 މި ގަވާއިދުގެ  .18
މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީެގ  އާއިތަރުކާރީށް ގެންދާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ޔަމުޢާމަލާތްތައް ކުރި ރީގެވިޔަފާ

ދިވެިހ  ،ލުފުސީހިންގާ ތަން ބަންދުކޮށް، އެ ތަނުގެ ތަބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

އިދަށް ވާގަ
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާޝާއިޢުކުރާމި ގަވާއިދު އިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި ވާމި ގަ  .19
 ސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަ (ތިރީސް) 30
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6 

 

  1ޖަދުވަލު  
 ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަން ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު ޠު ތައް 

 
 
 ޢިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން. ނޭހެންނަން ބޭރަށް ފެންނާ ރީގެވިޔަފާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  .1
 
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަށް ވަކިން ވަދެވޭނެ ދޮރެްއ ނުވަތަ މުދާ ދޫކުރެވޭނެ ކައުންޓަރެއް ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަަކްށ  .2

 ފައި ހުރުން.ދައިހަ
 

  ދައުރުވާނެ ގޮތަކަށް ވެންޓިލޭޓްނުވަތަ ވައިހަރުކޮށްފައި ހުރުން  ކޮންޑިޝަން އެއަރ ތަނުގައި ކުރާ ވިޔަފާރި .3
 ފައި ހުރުން.ކޮށް

 
 .ހުރުން ަހދައިފައި ޖާގަ ގޮތަށް ކުރެވޭނެ ތަރުތީބު ވަކިވަކިން މުދާ ބާވަތްތަކުގެ އެކި .4

 
 .ހުރުން ތަރުތީބުކޮށްފައި މުދާ ގޮތަށް އެނގޭނެ  އަގު މުދަލުގެ .5

 
 ފައި ހުރުން.ޅައިތަޅުން އަފައި ނުވަތަ ހައިޓައިލްްސ ޖަ  ަނމަ ތަނެއް ހުރި ގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ވަދެ މީހުން .6

 
ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުިރ  ގައިމަުގމަތީ ކަސްޓަމަރުން  ވަންނަ ތަނަށް ވިޔަފާރިކުރާ .7

 ތަނަކަށް ނުވުން.
 

 ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ތަން ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުން. ތަކެއްޗަށް ފަދަ މެހި .8
 

 ފައި ނެތުން.ޓައިބަހައް މުދާ މަތީގައި ދުވާރު ނުވަތަ ބޭރުގައި ތަނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ .9
 

 ހުރުން. ށްގޮތަ  ސާފުކުރެވޭ ދޮވެ އަތް މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި .10
 

       ކަނޑައަާޅ  ންހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ ޑްރަގް  އެންޑް ފުޑް  މޯލްޑިވްސް .11
 ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތުން.
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