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އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ދ
ޞ ު
މަޤު ަ

.2

ނއިޓް މާރކެޓް
ފެއަރަ ،

.3

މި އުސޫލަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ
ވއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ރެގިއުލޭޓު
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ،ގަނެ ި
ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ހންގުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
އ ި
ދކީ ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަ ް
މިއުސޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަ ަ
ހިންގާ ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރުތަކާއި އެފަދަ އެހެން ވިޔަފާރިތައް
ރކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ތނެއްގައި ޤާއިމުވެގެން ވިޔަފާ ި
ކން ،ވަކި ަ
ހިންގާ ފަރާތްތަ ު
ލއް ކަނޑައެޅުމެވެ.
އފަދަ ބާޒާރުތައް ހިންގޭނެ އުސޫ ެ
ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެ

ޒރު
މގުމަތީ ބާ ާ
ނުވަތަ ަ

ފެއަރ،

ނައިޓްމާރކެޓް

ވތަ
ނު ަ

މަގުމަތީބާޒާރުކަމަށް

ނފައިއެވަނީ،
ބ ެ
ު

ކޮންމެވެސް

މުނާސަބަތަކާއި ގުޅުވައިގެން ،އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުމަށް ބާއްވާ އެކި ބާވަތުގެ

ނ
މާނަކުރު ް

ބާޒާރުތަކަށެވެ.

އ
ތ ް
އުސޫލު ހިނގާނެ ފަރާތް ަ

.4

ނއިޓް މާރކެޓް
ފެއަރަ ،

.5

އިމްޕޯޓު

މުދަލުގެ

ވިޔަފާރިކުރެވޭ

ގޮތަށް

އންތިޒާމުކުރާ
ި

ފއަރ،
ެ

ނައިޓްމާރކެޓް،

ރހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗައް
މަގުމަތީބާޒާރު އަދި މިފަދަ އެހެން ވިޔަފާރިތައް ބާއްވާ ހު ި
މި އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

ޒރު
މގުމަތީ ބާ ާ
ނުވަތަ ަ

(ހ)

މ
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރު އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯ ު
ހުށަހެޅޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

އދަ
ރމަށް ހު ް
ޒމްކު ު
އިންތި ާ

ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަށެވެ.

އ
ތ ް
ނޖެހޭ ފަރާތް ަ
ނަގަ ް

(ށ)

ށ މި އުސޫލުގެ ދަށުން
ހންގާ ފެއަރތަކަ ް
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ނުހިމެނޭގޮތަށް ި
ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބާއްވާ ބާޒާރުތަކުގައި ދަޅު ،ފުޅި އަދި
ނ
ގމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށު ް
ނޓީނެއް ހިން ު
އކުމަށް ނުވަތަ ކެ ް
އންތައް ވި ް
ޕެކެޓްގައި ހުންނަ ބު ި
ހުއްދަ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ރ)

ބރު ( 48/78ކާނިވަލް،
ޤނޫނު ނަން ަ
ނކުރެވޭ ގޮތަށްާ ،
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ު
ދ
ނފެއަރ ފަ ަ
ކނިވަލް ،ފަ ް
ދށުން ހެދޭ ާ
މގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
ނތަން ހެދު ު
ފަންފެއަރ ފަދަ ތަ ް
ތަންތަން މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ނއިޓް މާރކެޓް
ފެއަރަ ،
ޒރު
މގުމަތީ ބާ ާ
ނުވަތަ ަ

.6

(ހ)

ދ ދޫކުރާނީ ސިޓީއެއްގައި
ވތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއް ަ
ފެއަރ ،ނައިޓް މާރކެޓް ނު ަ
ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި ރަށެއްގައި ނަމަ ،ރަށު ކައުންސިލު

ހއްދަ ދޫކުރާނެ
ގމުގެ ު
ހިން ު

މެދުވެރިކޮށެވެ.

ތ
ފަރާ ް

(ށ)

ށހަޅާ ފަރާތުން ،ތިރީގައި
މގުމަތީބާޒާރު ބޭއްވުމަށް އެދި ހު ަ
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަ
ވލު  1ގައިވާ ފޯމު ،ސިޓީއެއްގައިނަމަ،
މނޭގޮތަށް ،ޖަދު ަ
ތ ހި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ނވާނެއެވެ.
ނމަ ،ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ ް
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،ރަށެއްގައި ަ
ޖމިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ގޮތަށް)
 .1ފުރިހަމަނަން (ވިޔަފާރި ނުވަތަ ަ
 .2ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
ތރީޚް އި ނިންމާ ތާރީޚް
 .3މާރކެޓް ބާއްވާ މުއްދަތު ފެށޭ ާ
ނވަތަ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަމާއި ،އެ ތަން
 .4މާރކެޓް ބާއްވާ ތަނުގެ ނަން ު
ނުވަތަ ސަރަޙައްދު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.
ވތަ ފަރާތްތަކުގެ
ނގުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ނު ަ
 .5މާރކެޓް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ހި ް
ފުރިހަމަ ނަމާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ޞލު
 .6ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތުގެ ތަފް ީ
 .7މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރާނެކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤްރާރު

ނއިޓްމާރކެޓް
ފެއަރަ ،
ޒރު
ތބާ ާ
މގުމަ ީ
ނުވަތަ ަ

.7

(ހ)

ކރާ ތާރީޚުގެ  14ދުވަސް
މގުމަތީބާޒާރު ބޭއްވުމަށް ޤަސްދު ު
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަ
ހޅަން ވާނެއެވެ.
ކުރިން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަ ަ

ހއްދަ ދޫކުރުން
ގމުގެ ު
ހިން ު

(ށ)

ފެއަރ ،ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ
ރގައި ،ފޯމު ބަލައިގަތް
ނ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެ ޭ
ދނޫ ް
ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަން ު
ކައުންސިލުގެ

އިދާރާއިން

ނިންމި

ގޮތް،

ފޯމު

ޅ
ހުށަހެ ި

ފަރާތަށް

ލިޔުމަކުން

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ފެއަރ ،ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވޭނީ ،އެންމެ ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޅ
އދި ހުއްދައަށް ހުށަހަ ާ
ތ މަގުމަތީބާޒާރު ހިންގުމަށް ެ
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަ ަ
ނތިޒާމު ކުރުމުގައި ،އަދި
ށފައިވާ ކަންތައްތައް ،ބާޒާރު އި ް
ކ ް
ފަރާތުން ،މިމާއްދާގައި ބަޔާން ޮ

ރތުން
ހިންގަން އެދޭ ފަ ާ

ވރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ދން ކަށަ ަ
ބާޒާރު ފަށައި ،ނިމެން ެ

ރންޖެހޭ
ކަށަވަރު ކު ަ
ތއް
ކަންތައް ަ

(ހ)

ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ހމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރުގައި ވިއްކަނީަ ،
އ ނުވިކި ހުރި މުދާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޤާއިމުވެގެން ހިންގާ ފިހާރައެއްގަ ި

(ނ)

ގ
ތއްނަމަ ،ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ ެ
ނގާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ދތައް ަ
ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއް ަ

ނއިޓް މާރކެޓް
ފެއަރަ ،
ގއި
ޒރު ަ
މގުމަތީ ބާ ާ
ނުވަތަ ަ

.9

(ރ)

ހނެއެވެ.
ހ ބާވަތެއްގެ މުދަލުގައި އަގު ޖަހާފައި ހުންނަންޖެ ޭ
މިފަދަ ތަންތަނުގައި ވިއްކާ ހުރި ާ

(ހ)

ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓްގައި ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރުގައި ،ޑޮކްޓަރެއްގެ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް
ނޫނީ ދޫކުރުން މަނާ އެއްވެސް ބޭހެއް ނުވިއްކޭނެއެވެ.

ވއްކޭނެ މުދާ
ނު ި

(ށ)

ނ
ވިއްކަން ގަސްދުކުރާ އެއްޗަކީ ނުވަތަ މުދަލަކީ ،ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ނޫ ީ
ނުވިއްކުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ
މުދަލެއްނަމަ އެ ހުއްދަނެތި އެ މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން
ސސިންގ ފީ
ޕްރޮ ެ

.10

(ހ)

ފެއަރ ،ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގަން އެދި ހުށަހަޅަނީ ،މީހުންގެ
އަބާދީ ( 2000ދެހާސް) އިން ދަށުގެ ރަށެއްގައިނަމަ ،ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި،
( 10،000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ ގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ފެއަރ ،ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގަން އެދި ހުށަހަޅަނީ ،މީހުންގެ
އަބާދީ ( 2000ދެހާސް)
ޕްރޮސެސިންގ

ފީގެ

ނވަތަ ސިޓީއެއްގައިނަމަ،
ު
އން މަތީގެ ރަށެއްގައިނަމަ
ި

ގޮތުގައި،

20،000/-

(ވިހި

ހާސް)

ރުފިޔާ

ގެ

ފީއެއް

ދައްކަންވާނެއެވެ.
ވއިދަށް
ގ ާ
ށއި ަ
ޤާނޫނަ ާ
ނ
ޢަމަލު ކުރު ް

.11

ފެއަރ،

ނައިޓްމާރކެޓް

ނުވަތަ

މަގުމަތީބާޒާރުގައި

ވިޔަފާރި

ހިންގާ

ފަރާތްތަކުން

ގޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ގ ވިޔަފާރި ހިންގަންވާނީ ،އެ ވިޔަފާރިއަކާ ު
އެ ފަރާތަކުން ހިން ާ
އ
ނވެ .މިއިން ޤާނޫނަކާ ި
ކށާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެ
ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަ ަ
ނުވަތަ

ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގައިފިނަމަ އަދި މި އުސޫލާ

ނގުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޒިންމާވާނީ ،އެ ވިޔާފާރިއެއް ހި ް
ފަރާތެވެ.

5

ދދު1065 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :
ގން
ހން ު
ވިޔަފާރި ި

.12

ކއި
ސބަތުތަ ާ
އެކި މުނާ ަ

.13

އ
ގޑިތަ ް
މަނާ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވ އިޢުލާނެއްގައި ނުވަތަ
ށފައި ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ޢާންމު ކޮ ް
ޑއަޅާފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި
ށ ކަނ ަ
ނ މަނާކަމަ ް
ގަވާއިދެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ޚިދުމަތް ދިނު ް
މގުމަތީބާޒާރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަ

ފއަރ ،ނައިޓް
ވއިގެން ެ
ޅ ަ
ގު ު

ރ
ކޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާ ު
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް ،ފެއަރ ،ނައިޓްމާރ ެ
ބާއްވަން

މގުމަތީ
މާކެޓް ނުވަތަ ަ

ވާނީ

ކޮންމެވެސް

މުނާސަބަތަކާއި

ގުޅުވައިގެންނެވެ.

އަދި

މިގޮތުން،

ފާހަގަކުރެވޭނެ މުނާސަބަތުތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ،ސިޓީއެއްގައިނަމަ،

ނ
އވު ް
ބާޒާރު ބޭ ް

ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ރަށެއްގައިނަމަ ،ރަށު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް އިޢްލާނު
ކުރަންވާނެއެވެ.

ޢމަލު
އސޫލާއިަ ،
މި ު
އދާއި
ވ ި
ކުރަންޖެހޭ ގަ ާ

( .14ހ)

ތކުން މި އުސޫލުގައިވާ
ތ މަގުމަތީބާޒާރެއް ބާއްވާ ފަރާ ަ
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓުއް ނުވަ ަ
ވނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ބާޒާރެއް ހިންގުމުގައި މި އުސޫލާއި
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނު ާ

ހންގާ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ި

ޓ
އދަ ބާޠިލު ކުރުމަށް ސި ީ
ށފައިވާ ހު ް
ކރުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮ ް
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ހުއްދަ ދޫނު ު

ނ
ތއް ބެލު ް
ކަންތައް ަ

ކައުންސިލު ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ނ
ފެއަރ ،ނައިޓްމާރކެޓްގައި ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރުން ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކު ް
ޤނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
އެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމުގައި ޚިދްމަތް ދިންފަރާތުން ާ
ނ ފަރާތުން މާރކެޓްގެ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރާ
ހިންގައިގެން ޚިދްމަތް ލިބިގަން ަ
ނ
ފަރާތައް ޝަކްވާއެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެ ކަމެއް ޙައްލު ކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވާ ް
ޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

ގ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތަކީ ،މި އުސޫލުގެ
މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ،މާރކެޓް ެ
ދ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.
ދަށުން މާރކެޓް ހިންގުމުގެ ހުއް ަ

ނ
ޢަމަލު ކުރަން ފެށު ް

.15

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް

6

ޓ
ް ެރގެ ގެޒ
ު ާސރުކ
ަ ިދިވެހ

1065 :ުދދ
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1 :ުޖަދުވަލ

Ministry of Economic Development

ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓ

Male’, Republic of Maldives

.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
G0300

ު ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމ،ފެއަރ
Application for permit to conduct a Fair, Night Market or Street Market
 މެނޭޖިންގ،ު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ،ީހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ
).ެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ ރައީސެވ،ޕާޓްނަރ
Applicant’s Information (Sole Proprietor / Managing Director/Managing
Partner/Chairperson or President shall complete this part)

ް ިމޯބައ
ލ
:ުނަންބަރ
Mobile
Number

ިފުރިހަމަ ނަން އަދި ދިވެހ
ެނ އަންގައިދޭ ކާޑުގ
ް ަރައްޔިތެއްކ
:ުނަންބަރ

ްރެޖިސްޓްރޭޝަނ
:ނަންބަރ

Full Name & ID card
no.

Registration No.

ު ޯފ
ނ
:ުނަންބަރ
Phone
Number

:ްމެއިލް އެޑްރެސ-ީއ
E-mail Address
ޭފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމ
:ުތާރީޚ
Start date and
end date
ާހުއްދަ ލިބިފައިވ
:ްތަނ
Approved Venue
ްބާޒާރު ހިންގުމަށ
ެޒިންމާވާ ފަރާތުގ
:ްފުރިހަމަ ނަނ
Full Name of the
person
responsible to
operate the
market

ް ިމޯބައ
ލ
:ުނަންބަރ

ު ޯފ
ނ
:ުނަންބަރ
7

:ްމެއިލް އެޑްރެސ-ީއ

1065 :ުދދ
ަ ައ

ޓ
ް ެރގެ ގެޒ
ު ާސރުކ
ަ ިދިވެހ

Mobile
Number

48 :ްވޮލި ުއމ

Phone
Number

E-mail Address
ާ ުފާހަގަކ
ރ
ެމުނާސަބަތުގ
ުތަފުޞީލ
Details of the
Occasion

ުއިޤުރާރ
Declaration
ްދ
ަ  ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއ، ފެއަރ،ްމިއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުނ
ް ނައިޓް މާރކެޓ، ފެއަރ،ްދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތާއަބަދުމެ ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަށ
ެ ދިވެހިރާއްޖޭގ،ް އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުނ،ި އަދ.ެނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމަށް އިޤުރާރުވަމެވ
ުގ
ެ ވއިދުތަކަށް ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމ
ާ ަޤާނޫނުތަކާއި ގ
.ެޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށްވެސް އިޤުރާރު ވަމެވ
In my capacity as the applicant seeking the permit to conduct fair, night market or
street market, I hereby declare that I will ensure compliance with the Policy on
issuing permit to conduct fair, night market or street market. In addition to the
requirements stipulated in the policy, I assume the responsibility to ensure that all
parties participating as vendors are in compliance to all relevant laws and regulations.
:ުތާރީޚ
Date

:ިސޮއ
Signature

Seal )ް(ސީލ
.ާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވ:ްނޯޓ
Note: Please attach a copy of the ID Card.
.ެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށެވ،ީ*މި ފޯމު ހުށަހަޅާނ
*Applicants shall submit this form to the respective City Council or Island Council
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