
` 

 

 

 

   
 

 R-84/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     119 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 17  – 2022 މޭ 18  ބުދަ

 

      (ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި،  R/2021-49އިދު ނަންބަރު ވާގަ

 ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަ  1އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިެވހި         R-84/2022 ގަވާއިދު ަންނބަރު:           119  އަަދދު:              51ވޮލިުއމް: 

 

3 
 

` 

    

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ( R/2021-49އިދު ނަންބަރު ވާ ގަ 

 ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަ  1އަށް  )ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފަރާތްތަކާއެކު 

 

ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮޯތރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާިއ، އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއެުކ ( R/2021-49ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން. )ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 .ރުންކުވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރު 3ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ކ) .3  

އެ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމުގެ ހުއްދަ  ،ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއްނަމަ

 ލިބިފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ހެއް)ފަ( 5 ފަދަިއން އަންަނނިވި ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

ކުންފުނީގެ ަމގުަސދުަތއް  

 ކަނޑަެއޅުން 

 ކުރުމަށް ލުހާސިދު ގުސަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކުންފުނީގެ މަ 4-1

 ބާަވތަކަށެވެ.(ދޭއް)  2ކާްތތައް ބެހިގެންަވނީ ހަރަޓަކައި، ހިންގާ ވިޔަފާރި 

ްނ ތީ މަ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ)   

 .ހުއްދަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް

ކާތެއް ނުވަަތ ހަރައެ ރަށެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކން، އެ ވިޔަފާރި  (ށ)   

ކާތްތަކެއް ހިންގާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ހަރަވިޔަފާރި 

ވާދަވެރިކަމަށް ކުރާނެ އަސަރާއި، ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭނެ ފައިާދ 

 ކާތްތައް.  ހަރަވިޔަފާރި  ދޭމިންކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ
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ހުއްދަުކރެވިަފިއވާ ވިޔަާފރި  

 ހަރަކާތްތައް 

ކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަރަފައިވާ ވިޔަފާރި ކޮށް ހުއްދަ އިދުގެ ދަށުންމި ގަވާ 4-2

މި ގަވާއިދުގެ ކާތްތައް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް، ހަރަފައިވާ ވިޔަފާރި ޅައިކަނޑައަ

 ފައިވާެނއެވެ.  ނައިގައި ހިމަ 1ޖަދުވަލު 

ހުއްދަ ޯހދަްނޖެހޭ ވިޔަާފރި  

 ހަރަކާތްތައް 

ކާތެއް ހަރަގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ވިޔަފާރި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) 4-3

          ހިންގުމަށް އެދޭ ކައުންސިލަކުން، އެ ރަށެއްގައި ނުވަަތ 

ކާތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހަރައެ ދާއިރާއެއްގައި، އެ ވިޔަފާރި 

ކާތްތަކެއް ހިންގާ މިންަވރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ހަރަ

ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭނެ ފައިާދ  ،ވާދަވެރިކަމަށް ކުރާނެ އަސަރާއި

ންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމަށްަފުހ ނުށް ސަރުކާރުން ބޭމިންކުރުމަ

ކާތް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މި މިނިސްޓްރީން ހަރައެ ވިޔަފާރި 

ލޯކަލް  ،ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްްޓރީން ހުއްދަ ދޭއިރު

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯަދންވާނެއެވެ.

      މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަްށފަހު،  (ށ)   

އެ ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނައި، ހުއްަދ ދެޭވ 

 ކާތްތައް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.   ހަރަވިޔަފާރި 

ހުއްދަ ކޮށްަފއިވާ ވިޔަފާރި  

ހަރަކާތްތައް ޫނން އެހެން 

ރަކާތްތައް ވިޔަފާރި ހަ 

 ހިންގުން 

ކާތް ފިޔަވައި، އެހެްނ ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި  4-4

(ދިހަހާސް) ރުިފޔާއިން   -/10,000 ކާތެއް ހިންގާނަމަ،ހަރަވިޔަފާރި 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.  

ވެސް،  ކުންފުންޏެއްގެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކޮންމެ  5-4 ސަރވިސް އެޑްެރސް  

(ފަނަރަ)  15ސަރވިސް އެޑްރެހެއް ކަނޑައަޅައި، ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ 

 ކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ރިދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދަިއން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

މުާޢމަލާތުތައް ކުންފުނީގެ  

ކުރުމަށް ޭބންކު އެކަުއންޓު 

 ހުޅުުވން 

ކުންފުނިން ފައިސާ ބަލައިގަނެ، ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ކުންފުނީެގ  5-1

 ފައިވާ ޭބންކު އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.ވައިމުޢާމަލާތުތަކަށް ހުޅު

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން.   10ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދަިއން  7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4
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ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ  

 ޖަލްާސގެ ކޯރަމް 

    ނީ، މަދުވެގެން ގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަންވާކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 7-1

 .މެްނބަރުންގެ ކޯރަމް އޮވެގެންނެވެ(ތިނެއް)  3

ޑިރެކްޓަރުން  

ުކރުަމށް ރުހުން އައްޔަނު

 އޮތުން 

ކަމަށް ޑިރެކްޓަރު ،ތްކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރު 7-2

 ޝަރުޠު  ޢައްޔަނުކުރުމަށް އޭނާ ރުހިގަބޫލުވާ ކަމަށާއި، ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ

 ހުށަހެޅުމުން ކުންފުންޏަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން މީހެއްކަމަށް ފުރިހަމަވާ

މެނުވީ، ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެްއ 

 .ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ

    ތައް ކަނޑައަޅާނީ، ޝަރުޠުޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ  3-7 ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޝަރުޠު  

 ވެ.އެރެޖިސްޓްރާރ ،ންތީލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަ

ޑިރެކްޓަރުން  

 ތަމްރީނުުކރުން 

ކޮންމެ ފަރާތެއް،  ކުރާނުއްޔައަޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް  7-4

ކުރުމުގެ ކުރިން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޒިްނމާތަކާއި ނުއްޔައަ

ޅާ އަޓަކައި، ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑަ ލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށްސްއޫމަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު

ކުންފުނީގެ ެމނޭޖިްނގ  

 ޑިރެކްޓަރު 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި (ހ) 7-5

 .ވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

އްޔަނުކޮށް ވަކިކުރުމުގައި އަކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  (ށ)   

ފައި ޅައިޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް، ކުްނފުނީގެ ިހންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މެނޭިޖންގ ިޑރެކްޓަރު  

ފިޔަވަިއ، ކުންފުނީގެ 

އެހެން ޑިރެކްަޓރުްނގެ 

 ހައިިސއްޔަތު 

ވެސް، މެނޭޖިންގ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ 7-6

އެހެން ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ފިޔަވައި، 

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ، ދުވަހުްނ ދުވަހަށް އުފުަލންޖެހޭ ިޒންމާއެއް 

 ނުވާނެއެވެ. ފައިވާ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވެގެންޅައިކަނޑައަ

ކުންފުނީގެ ެމނޭޖިްނގ  

ޑިރެކްޓަރަކީ ެއގްޒެކަިޓވް 

ޑިރެކްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި 

 ކަނޑަެއޅުން 

ވެސް މެނޭޖިންގ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެމި  7-7

މުގެ ޑިރެކްޓަރަކީ ކުންފުނީގެ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ރާވައި ިހންގު

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކީ،  އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. އަދި 

 ވެ.ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ފަރާތަކަށް ވާންާވނެއެ
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 އްޔާއިވެސް، ކުންފުނި ހިންގުމުގަ  ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކު 8-7 މަޞްލަޙަތު ފުުށއެުރން  

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްަޓންުކރުމުގައި، އެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޞްލަޙަތު 

 ވާންާވނެއެވެ.ލު ކުންފުީނގެ ޖަލްސާތަކުން ތަނާޒު ،ތުތަކުގައިހާލަފުށުއަރާ 

ލޫކީ މިންަގނޑު ސު 

 ކަނޑަެއޅުން 

ލޫކީ މިންގަނޑެއް ސުކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މެންަބރުން ޢަމަލުކުރާނެ  7-9

ން ޓީލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ޮއޯތރި ،ންތީގެ މަޝްވަރާގެ މަރޖިސްޓްރާރަ

 ންމުކުރަންވާނެއެވެ.އާކަނޑައަޅާ 

ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ  

މެންަބރުން ަމޤާުމން ވަކި 

 ތުަތއް ހާލަކުރެވޭނެ 

ތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހާލަުތތަކުން ހާލައަންނަނިވި  7-10.

 މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކި ކުރެޭވނެއެވެ.

ކާތެްއ ހަރަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަޮކށްފައިނުވާ ވިޔަފާރި  (ހ)   

 ހިންގުން.

     ވަަނ ާމއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ  15މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

ރެޖިސްޓްރާރއަށް  ،އަހަރީ ހިސާބާއި، އަހަރީ ރިޕޯޓު

 ފައިނުވުން.  ޅައިހުށަހަ

 .އިތުރުކުރުން ޖަދުވަލު އަންނަނިވި ގޮތުގައި ގެ 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .5
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  1ޖަދުވަލު 

 ކާތްތައް ހަރަ ފައިވާ ވިޔަފާރި ކޮށް ހުއްދަ 

ކައުންސިލަށް ހިއްސާ  ދާއިރާ  

 ވެވޭނެ މިންވަރު 

 އެ ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިނުކުރާ ދާއިރާތައް (ހ)

  ،ގެސްޓް ހައުސްއާއި  ،ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި .1 

 ހިމެނޭ ގޮތުން)ކާބޯތަކެތި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަ ، މީޓިންގ ރޫމާއި

100% 

 %100 ތަޢުލީމު ދޭ ތަންތަން .2 

  ކްލިނިކް .3 

 %100 ހޮސްޕިޓަލް .4 

 %100 ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ .5 

 %100 ގެސްޓް ހައުސް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް .6 

 %100 އެއަރޕޯޓް ހިންގުން .7 

 %100 ކުނި މެނޭޖްކުރުން .8 

 %100 ދަނޑުވެރިކަން .9 

 %100 ޕްރޮސެސްކުރުން، އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން މަސް .10 

 %100 ސޯޝަލް ހައުސިންގ .11 

 %100 ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން .12 

 %100 ބޯޓް ޔާޑު ޤާއިމުކުރުން .13 

 %100 ފާރމަސީ ހިންގުން .14 

 %100 އަސާސީ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަ .15 
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 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،ފަާށނީ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .6
 

___________________________ 

 ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ދާއިރާތައްއެ ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ  (ށ)

ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިކުރިނަމަވެސް،  

 ތައްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ދާއިރާ

  ،ގެސްޓް ހައުސްއާއި  ،ސެންޓަރު (ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ކޮންވެންޝަން .1 

 ކާބޯތަކެތި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަ ހިމެނޭ ގޮތުން) ،މީޓިންގ ރޫމާއި

100% 

 %100 ތަޢުލީމު ދޭ ތަންތަން .2 

 %100 ހޮސްޕިޓަލް .3 

 %100 ކްލިނިކް .4 

 %100 އެނަރޖީ ރިނިއުވަބަލް .5 

 %100 މެނޭޖްކުރުން ކުނި .6 

 %100 ދަނޑުވެރިކަން .7 

 %100 ޤާއިމުކުރުން ޕްލާންޓް އައިސް ޕްރޮސެސްކުރުން، މަސް .8 

 %100 ޤާއިމުކުރުން ޔާޑު ބޯޓް .9 


