`

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު216 :

ތާރީޚު 24 :ރަބީޢުލްއާޚިރު  31 – 1440ޑިސެންބަރު 2018

ހޯމަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2018/R-138 :

ދ
ވއި ު
ގ ާ
މގެ ަ
ނއު ު
އދަށް  5ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ގވާ ި
ގ ަ
ފރިކުރުމު ެ
ޔ ާ
ލގެ ވި ަ
އިމްޕޯޓު މުދަ ު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336102, 3336211 :
ފެކްސް331 0274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް
އެދި ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ދދު216 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް47 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް  5ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
.1

އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

.22

(ހ)

ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު  11:00ން ފެށިގެން ފަތިހު  5:00އާ ދެމެދު
ހުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.2

އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވިގޮތަށް މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.

 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުން

 .23އިމްޕޯޓު

މުދަލުގެ

ވިޔަފާރިކުރާ

ތަންތަނުގައި،

މި

ގަވާއިދުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު24 ،

24

ވަނަ

މާއްދާގައި

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
 24ގަޑިއިރު

( .24ހ)

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް

ިދމަތްދިނުމުގެ
އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚ ު
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ

އެދުމާއި ،ހުއްދަ ދޫކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ "ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް،
މ ،އެ ރަށެއްގެ ރަށު
ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،އަދި ރަށެއްގައިނަ ަ
ކައުންސިލަށެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުއްދަ
ދޫކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް،
ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ،އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ،އަދި ރަށެއްގައިނަމަ،
އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.

 24ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްދިނުމަށް
ހުއްދަދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް

 .25އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،އެ ތަންތަނުގައި އަންނަނިވި
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

3

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު216 :
އަ ަ

(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް

އޮފް

މަޝްވަރާގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ

މަތިން،

ސިޓީ

ައދެއްގައި ހިންގާ
ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހ ް
ތަނަކަށްވުން.
(ށ)

ވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގެ ބޭރުން ބަލާއިރު ،ސާފުކޮށް އެތެރެ ފެންނާނެ ގޮތަށް އަލިކުރެވޭގޮތަށް
ހުރި ތަންތަން ކަމުގައިވުން.

(ނ)

ތނެއް
( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އޮޕަރޭޓްކުރެވޭގޮތަށް ހުރި ަ
ކަމުގައިވުން

(ރ)

މި

އިތުރުންވެސް،

ގަވާއިދުގެ

އެހެން

ޤާނޫނެއް

ނުވަތަ

ގަވާއިދެއްގެ

ދަށުން

ިވން.
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ކަމުގައ ު
 24ގަޑިއިރު

( .26ހ)

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ

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

މުއްދަތާއި ،އެ ހުއްދަ
އައުކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް)
ުވލު  1ގައިވާ
ޖދ ަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ،ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ
ފޯމުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ "ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް"
މެދުވެރިކޮށް،

ސިޓީއެއްގައި

ނަމަ،

ސިޓީ

ކައުންސިލަށް،

އަދި

ރަށެއްގައިނަމަ،

އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.
ހުއްދައިގެ ފީ

 .27މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ،ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމިކަން އެންގުމުން،
(ދެހާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް

2,000/-

ދައްކަންވާނެއެވެ.
" "24/7ބޯޑު ބެހެއްޓުން

 .28މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުގައި،
އެތަނަކީ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްކަން އެނގޭގޮތަށް " "24/7މިހެން
ްވނެއެވެ.
ލިޔެފައިވާ ބޯޑެއް ،ވިޔަފާރިކުރާ އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަނ ާ

ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި ،ހުއްދަ

( .29ހ)

ބާޠިލުކުރުން

ަކން މި ގަވާއިދާ
( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިފައިވާ ފަރާތ ު
ފރަތަމަ
ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އަދި އެއީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ު
އެފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ( 24ސައުވީސް)

ފަހަރު ކަމަށްވާނަމަ،

ަތށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދ ަ
(ށ)

24

(ސައުވީސް)

ގަޑިއިރުގެ

4

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ހުއްދަ

ނަގައިފައިވާ

ފަރާތަކުން،

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު216 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތަކުރާރުކޮށް ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ( 24ސައުވީސް)
ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ)

( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން
ތަނަކުން އާންމުކޮށް ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދޭނަމަ ،އެ ތަނަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ީބކުރުން.
 .3މި ގަވާއިދުން ،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ،އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތ ު
 .4މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

______________________
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ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓ

Ministry of Economic Development

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

Male’, Republic of Maldives
G0112

ަ ހުއްދ،ި ގަޑިއިރު ހުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށާއ24 ްއިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނ
ުއައުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ
Application for Registration & Renewal of 24 hours operation of outlets engaging in sale of imported goods
).ެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަނެވ،ު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ،ީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނ.1
1. Applicant’s Information (Sole Proprietor / Managing
Director/Managing Partner or Chairperson shall complete this part)

:ުމޯބައިލް ނަންބަރ
Mobile Number

:ްފުރިހަމަ ނަނ

:ުހުއްދައިގެ ނަންބަރ

Full Name

Permit No.

:ުފޯނު ނަންބަރ
Phone Number

:ުވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
Business Registration No.
:ްމެއިލް އެޑްރެސ-ީއ
E-mail Address

ު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނުވަތަ ޗެއަރޕަރސަންގެ އިޤްރާރ،ު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ.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.
.ެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވ25 ެއިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދުގ
:ުތާރީޚ
Date

Seal )ް(ސީލ

.ެ ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށެވ،ީ*މި ފޯމު ހުށަހަޅާނ
*Applicants shall submit this form to the respective City Council or Island Council
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Signature

