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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

    އަށް  (ގަވާއިދު މުގެ ކޮށް ހިންގު ރަޖިސްޓަރީކާތް ހަރަ ވިޔަފާރި ގެ ސްޕާ ( R/2023-74ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޙު ވަނަ އިޞްލާ  1

 
 

އަންނަނިިވ  ،)ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް R-74/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށް 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1
 އަކުރެއް އިުތރުކުރުން. ގޮތަށްއަންނަނިވި 

، ޓޫރިސްްޓ އިށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތަްނތަނާޒަމައިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރި )ނ( .4  
އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ސްޕާގެ  ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދތަކާއި ،ރިޒޯޓުތަކާއި

 ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން.

ރަށްރަށުގަިއ ިހންގާ ޓޫރިސްޓް ޮހޓާތަކުގައި ސްޕާގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ  )ރ(   
 ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން.

 ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

 ުހއްދަ ދިުނމުގެ ޚިުދމަތް 

 ުނވަތަ ާދއިރާ ނުެދވޭނެ
 ތަންތަން 

 ހުއްދަ ނުދެޭވނެ ތަންތަނެވެ.އަންނަނިވި ތަްނތަނަކީ ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  .5

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަްށ  )ހ(   
 .ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ނުވަަތ ސަރަޙައްދުތައް
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ރިކަމަްށ ވިޔަފާރީ އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ނުވަތަ މަސްވެ )ށ(   
 .ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް

 ފަޅުރަށްތައް. )ނ(   

 އަންނަނިވި ފަދައިން އިްޞލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 7ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވި  .3

 ވިޔަފާރި ސްޕާގެ 
 ހިްނގުުމގެ ހަރަކާތް

 މިންަގނޑުަތއް 

 ށްފަިއވާކޮން)ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާ މާއްދާގެ ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .7
   ތަްނތަނުަގއިސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ  ތަކުގައިސަރަޙައްދު

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުޠތަްއ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

 ށްފަިއވާކޮބަޔާން)ނ( އާއި )ރ( ގައި  މާއްދާގެވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަްނތަނުަގއި  ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  3ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު މި  ހުންނަންވާނެކަަމށް

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެެވ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،މި މާއްދާގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މިންގަނޑުތަކަކީ )ނ(   
ހައި ހިނދަކު އިހިންގަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް 

 ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެެކވެ.

 ކުރުން.އްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާ 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .9 މިނިސްްޓރީގެ ދަުއރު  
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ލު މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަ ،ތަންތަނުގައި
ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ިމންވަރު ބަލަން

 އިންސްޕެކްޓްކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެެހން އިދާރާއަކާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  )ށ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގައި 
 ކަންކަން ހިންގައި ތަންީފޛުކުރާީނ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
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  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙްކޮށް، ެއ މާއްދާގެ  11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5
 )ނ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިވި ަފދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

 ށްފަިއވާބަޔާންކޮ)ހ( އާއި )ށ( ގައި  މާއްދާގެ ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( .11  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ  2ގިނަވެގެން  ،ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ
 މުއްދަތަށެވެ.

  ށްފަިއވާބަޔާންކޮ)ނ( އާއި )ރ( ގައި  ދާގެމާއްވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަުހގެ  5ގިނަވެގެން  ،ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ
 މުއްދަތަށެވެ.

 ގެޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ރ(   
 ގެބޭނުންވާނަަމ، ވިޔަފާރި ހަރަކާތު ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރުމަށް

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ  1ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނު
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަްށ  ،ކުރިން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 13ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވި  .6

ވިޔަފާރި ަހރަކާތް  

ރަިޖސްޓަރީ ކުރުަމށް 
 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތު 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .13
  ާއއި )ހ( މާއްދާގެވަނަ  4ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި ށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮ
އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު  ،ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ުހށަހަާޅއިރު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ވިޔަފާރި ހަރަކާތަށް ކިޔާ ނަން (1)    

ފާރި ނުވަތަ ކުންުފނި ނުަވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ (2)    
 ؛ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުޓްނަރޝިޕްގެ ޕާ

 ތަނުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތަްއ؛ (3)    
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، ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )އިމާރާތުގެ ނަން (4)    

އަތޮޅާއި  ،ސިޓީ، އަވަށް ،މަގު ،ފަންގިިފލާ ،ޔުނިޓް ނަންބަރު
 ؛ރަށް(

      ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ަތނާ ގުޅޭނެ ފޯނު ަނންބަރާއި (5)    
     ، އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، މުޢާމަލާުތ ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި

ނަންބަރު ނުވަތަ  ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
     ،ގުޅޭނެ ފޯނު ަނންބަރާއި، ނަންބަރާއި ގެޕާސްޕޯޓު

 އީމެއިލް އެޑްރެސް؛

ސްޕާއިން ދޭ ވަކި ޚިދުމަތަކީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިާވ  (6)    
އަންނަނިވި  ،ފަރާތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ަކމުގައި ވާނަމަ

 ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް.

ސްޕާއިން ދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަްށ  6.1     
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެޭހ 

ހޭ އިދާރާއަކުްނ މިންގަނޑުތައް ދައުލަތުގެ ކަާމބެ
މިންގަނޑުތައް  އެ  ،ވާނަމަކަނޑައަޅައިފައި

ފުރިހަމަވާކަން ބަޔާންކޮށް އެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ 
 ލިޔުން.

ސްޕާއިން ދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަްށ  6.2     
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާިއ 
ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަާރތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. 

ލިޔުން ދޫކުރި  ،ލިޔުމާއެކުމިގޮތުން ހުށަހަޅާ 
އިންސްޓިޓިއުޓަކީ އެ އިންސްޓިޓިއުޓް ނިސްބަތްާވ 
ޤައުމުގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ 
އިންސްޓިޓިއުޓެއްކަން އެނގޭެނ ރަސްމީ ލިޔުމެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ          (7)    
ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

 ؛ހޯދައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން



 ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓް ދިވެހި              R-81/2023ގަވާއިދު ަނންަބރު:            91 އަދަދު:           52 ވޮލިުއމް: 

 

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި         (8)    
 އެ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭކަމުގެ ލިޔުން؛

ފްލޯ ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ )ފަްނކްޝަނަލް އެލޮކޭޝަްނ  (9)    
 ؛އެނގޭނޭހެން(

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ  (10)    
އެނދުގެ އަދަދާއި، ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ،އަދަދާއި

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (11)    
ވަނަ  8މި ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ބަޔާްނކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ  9މާއްދާ ނުވަތަ 
 ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްަދ؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގާ ފަރާްތތަކުްނ، 

( ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ލިޔުން ހުަށހެޅުްނ 8)ހ( ގެ )މި މާއްދާގެ 
 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ވިޔަފާރި ހަރަކާްތ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
  )ނ( އާއި މާއްދާގެވަނަ  4ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ސްޕާގެ ވިޔަފާރި  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ށްފައިވާކޮބަޔާން )ރ( ގައި
އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު  ،ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ުހށަހަާޅއިރު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ވިޔަފާރި ހަރަކާތަށް ކިޔާ ނަން (1)    

ފާރި ނުވަތަ ކުންުފނި ނުަވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ (2)    
 ؛ޓްނަރޝިޕްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުޕާ

 ؛ހަރަކާތް ހިންގާ ތަނުގެ އެޑްރެސްވިޔަފާރި  (3)    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (4)    
 .މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ބަޔާްނކުރާ އިޤުރާރު
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .7

 ައދި އިންސްޕެްކޝަން 
 ދޫކުރުން  ހުއްދަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .15
 ށްފަިއވާކޮބަޔާން )ހ( ާއއި )ށ( ގައި މާއްދާގެވަނަ  4

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕާގެ  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި
މި ގަވާއިދުގެ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،އެއްވެސް ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް

    ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ 12
މަތީން ހޯދަންޖެހޭ ހުްއދަ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .8

       މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ، )ނ( .21  
 ކޮށްފަިއވާބަޔާން)ނ( އާއި )ރ( ގައި  މާއްދާގެވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ 

ހިންގާ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާްތ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި
        މި ގަވާއިދުގެ ،އިސްތިހާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

 ންނެވެ.މަތީ ބަުރގައިވާ ގޮތުގެވަނަ ނަން 4ގެ  3ޖަދުވަލު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .9

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ކ( .23  
ގަވާއިުދގެ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގޭ ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތން، މި 

    ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް  ނުފެތޭަނމަ 3ޖަދުވަލު 
މަީތން  ( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮގތުގ1ެމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮްށފައި  ށް ކުރުމައަދި މިގޮތުން އިޞްލާޙު

 ،ނުވަތަ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުކުރާނަމަ  ،ނުވާނަމަ
އިތުރު  ،މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ  24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .10

       މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން،  )ށ( .24  
 ކޮށްފަިއވާންބަޔާ)ހ( އާއި )ށ( ގައި  މާއްދާގެ ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ 



 ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓް ދިވެހި              R-81/2023ގަވާއިދު ަނންަބރު:            91 އަދަދު:           52 ވޮލިުއމް: 

 

ހިންގާ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްަޓރީ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި
 ކުރުމުގައި އަންނަނިވި މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އާިއ       1ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)    
)ބ( ފިޔަވައި، ެއންމެހައި އަުކރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛މިންގަނޑުތައް

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

ވަނަ ނަންބަރުގެ އެންމެހައި  3ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (3)    
 ؛އަކުރުތައް

      ވަނަ ނަންބަރުެގ  4ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (4)    
 )ނ( ފިޔަވައި އެންމެހައި އަކުރުތައް.

ވަނަ ނަންބަރުގެ އެންމެހައި  5ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި  (5)    
 ؛އަކުރުތައް

ވަނަ ނަންބަރުގެ އެންމެހައި  6ގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (6)    
 ؛އަކުރުތައް

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

 )ހ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ގެވަނަ ނަންބަރު 5ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .11

 ދިުނމުަގއި ޚިުދމަތް 
 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ

 މިންަގނޑުަތއް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  )ހ( .5
 ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ހުއްދަ ދެވޭނީ  ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން

ގެ ނިޔަލަށެެވ.  11:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  8:00ހެނދުނު 
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުކުރުދުވަހު 

 ،ގެ ނިޔަލަށް 2:00އިން ފެށިެގން މެންދުރު  11:00ހެނދުނު 
ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ށުގައި ހިްނގާ ރަށްރަ ދިރިއުޅޭ މީހުން ،ނުމުގެ ވަގުތުތަކުންޚިދުމަތް ދި
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ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގެ އިންހައުސް 
 ގެސްޓުންނަށް ދެވޭ ސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ޖަދުވަލެއް ެގ ގޮތުގައި  3ޖަދުވަލު ގެ ފަހަތަްށ އަންނަނިިވ ޮގތަށް  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .12
 ން.އިތުރުކުރު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .13
 ފެށިގެންނެވެ.

__________________________ 
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 3 ޖަދުވަލު 
 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ބަޔާންކުރާ  ގައި ( ރ) އާއި ( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެ 
 ޑުތައް ނފެންވަރާ ގުޅޭ މިންގަ  މަތުގެ ޚިދު އި ތަންތަނާ  ކާތް ހިންގާ ހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި 
 
 

 އެދި  ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ ޙައްދުތަކުގައި ސަރަ ކޮށްފައިވާޔާން ބަ ގައި( ރ) އާއި( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި
 .ވާނެއެވެފުރިހަމަވާން މިންގަނޑުަތއް އަންނަނިވި ކުގައިތްތަކާހަރަ ވިޔަފާރި ސްޕާގެ ހުށަހަޅާ

 
ދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަަކށް، އެ ތަނަީކ ޚިސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުްނ 

ަތނުގެ ވެރިފަރާތުްނ ކަށަވަުރ  ،ތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރި ތަނެއްކަންކައުރައް
އެހެން  ގަވާއިދާއިދުމަތް ދޭންވާނީ، މި ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސްޕާގެ ޚި

ގުޅޭގޮތުްނ  ތެރިކަމާ ކައުނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ސަލާމަތާއި ރައް ގައިޤާނޫނެއް
 ންނެވެ.ތީމަ ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއަޅައިކަނޑަ

4 .1 )ހ(
. 

ތެރިަކމުގެ ަކއުރައް

 މިންަގނޑުަތއް 

 ނުވަތަ  ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ގައި ދިމާވެދާނެސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނު

ލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ލެއް އަދި މި ނޫންވެސް ކުއްލި ހާޞިއްޙީ ނުރައްކަ
 ފައި އިމުކޮށްހިނދެއްގައި، ޢަމަލުކުާރނެ ރަްއކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ޤާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)   

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކަށް މުވައްޒަފުން ށމި ނަންބަރުގެ )
 ،ނުތަމްރީ ގުޅޭ އެފަދަ ކަންކަމާއަހުލުވެރިވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، 
 ގަވާއިދުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭްނވާނެއެވެ.

(ނ)   

ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ަވސީލަތްތަކާއި 
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ްއޔާއިބޭނުންކުރުމުގަމާއްދާތައް 

ނޭގނެ ަބހަކުން ލިޔެ، އެމުވައްޒަފުންނަށް  ،ތެރިކަމުގެ އުސޫލުތައްކައުރައް
 މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)   

5 .2 )ހ(   ަޓންާވނެއެވެ. އްގަވާއިދުން ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަ ،ދޭ ތަންސްޕާގެ ޚިދުމަތް
. 

ސާފުތާހިރުަކމުގެ 

 މިންަގނޑުަތއް 
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ދުމަތް ލިބިަގންނަ ކޮންމެ ޚި ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭުނންކުރާ ސާމާނު
 ދޭންވާނީ  ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް  ،ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުަމށްފަހު 

  ގައެވެ.ސާފުކުރުމަށްފަހު

()ށ   

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

 ދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ބަދަލުުކރަންވާނެއެވެ.ޚި

(ނ)   

  ފައިކޮށްޤާއިމު މެއްއެކަށިގެންވާ ނިޒާޓަކައި،  ލުމަށްކައިކުނި އު
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)   

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

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ކަށަވަރު ،މުވައްޒަފުންކަން

 )ހ(
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މުަވއްޒަފުްނނާ ުގޅޭ 

 މިންަގނޑުަތއް 

 ހުރިހާ ،މުވައްޒަފުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ސްޕާގެ
 މުވަްއޒަފުންނަށް ،ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ތިބެންާވނީ  ވެސް ވަގުތެއްގައި

 .ޔުނިފޯމުގައެވެ ފައިވާކޮށްޚާއްޞަ

   )ށ(

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

 .ހުްނނަންވާނެއެވެ އެނގޭނޭހެން

   )ނ(

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

 ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ފެްނނާނޭހެން 
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 އްާޔއިމުގަ ނު ޚިުދމަތް ދި
އިސްތިާހރުކުުރުމގައި 

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 

 މިންަގނޑުަތއް 

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

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. މު ބޭނުންކުރުމަށް ިލބޭނެ އިންތިޒާ

  )ށ(

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތަކާބެހޭ ދޭ ތަނަކުން ހިންގާ ހަރަކާތް ވިޔަފާރި  ސްޕާގެ
 ގަންނަ ުމދާ) 2020/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،އިސްތިހާރުކުރަންވާނީ

 ޚިލާފު އާ( ޤާނޫނު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ފަރާތްތައް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތްތަކާއި
 ްނނެވެ.ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީ

   )ނ(
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ިޚދުމަތް ހޯދާ  ،ސްޕާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވާންވާނީ
  ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންކުރަން އެކަީށގެންވާ ތަކެއްޗަށެވެ.
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ޚިުދމަތްިދނުމަށް ޭބނުންކުރާ 

 އާލާތްތައް 

_________________________ 


