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މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

…………………………..

Ministry of National Planning and Infrastructure
Male’, Republic of Maldives

 -1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ވލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑި ޮ

 1.0ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ސެކްޝަނުގެ އޮނިގަނޑު
އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް:

މިވަގުތު

 1.1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު

 1.2ޕްރޮސެސްތައް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން
ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން
 2.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް
ނުޖުފާ އާދަމް

މަސައްކަތް
 3.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް

ބރާހީމް އަތޫފް
ތިލްމީޒާ ޔޫސުފް  /އި ް

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
 4.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

އަމީޤާ މުޙައްމަދު  /ޢާއިޝަތު ޝަމާމާ

މަސައްކަތް
 5.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އާއިޝަތު ހަސްނާ  /އީނާސް ޙަސަން

ބތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް
 6.00ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސް ަ

އާއިޝަތު މުޢީދާ  /ފާތިމަތު އަމްސާ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް
 7.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޭ

އާއިޝަތު މުޢީދާ  /ފާތިމަތު އަމްސާ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 8.00ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އާއިޝަތު ހަސްނާ

 .2ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ބނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތައް،
ބނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތައް އެތެރެކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޭ
ޭ
ބރު) 4/2017 :ޢިމާރާތް
ބލެހެއްޓުމުގެ ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އަދި ގިންތިކޮށް ެ
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާ ،ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާއިދެކެވެ.
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ

•

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުން،

•

ބޔާންކުރުން،
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު ަ

•

ބލާ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކާމެދު
ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިގަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވުމުން އެމައްސަލަތައް ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުން.

މެންޑޭޓް ނަންބަރު

މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް

21

ބރު ) 4/2017ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.
ޤާނޫނު ނަން ަ

23

ބހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑުތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ެ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައިަ ،

24

ބލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ
ބހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ި
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ެ
ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ަ
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ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުން.

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބލައި،
ަ

އެފަރާތްތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަ ސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
)(2.00
ފެށުން

)(2.02
ރަޖިސްޓަރީ އައުކު ރުމަ ށް ނުވަތަ ދާއިރާ /ގިންތި
ބަދަލުކު ރުމަށް ހުށަ ހެޅުން

)(2.01
އަލަ ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(2.04

)(2.05

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

 .1ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމް
 .2ވިޔަފާ ރި ހުއްދައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ
ކޮ ޕީ
 .3މާލީ ލިޔެ ކިޔުން ތައް ) ވޭތިވެ 10
އަހަ ރުގެ ތެރެއިން  2އަހަ ރު އަދި ފާއި ތުވެ
ދިޔަ އެންމެ ފަހު އަހަ ރު(
 .4ކޮ ށް ފައިވާ އަދި ކުރަމުންގެންދާ
މަސައް ކަ ތާއި މަސައްކަ ތުގެ ތަފްސީލް )10
އަހަ ރު(
 .5ފަންނީ މުވައްޒަ ފުންގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް
 .6މަސައް ކަ ތަށް ބޭނުންވާ އާލާ ތް ތަކާއި
އުޅަނދު ތައް ހުރި ކަން ސާ ބިތު ކޮ ށްދޭ
ލިޔެކިޔުން ތައް )ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަ ރުން(

ފޯމާއިއެކު  2.04ގައި
ބަޔާން ކޮށް ފައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެ ރެއިން
އަދާހަމަކު ރެވިފައިވާ ލިޔެ ކިޔުން

)(2.03
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  2.04ގެ  2ގައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން ) ފޯމު
ހުށަ ހަޅާދުވަހު(

ލި ޔެކިޔު ް
ނ
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(2.06
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތަ ް
އ
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(2.08
 2.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(2.11
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަ ށް
ހުށަ ހެޅުން

ޝަ ރުތު ފުރިހަ މަވާކަން
ނުވަ ތަ ނޫ ންކަން
ޔަ ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ގައި

)(2.09
އިވެލުއޭޓް ކު ރުން ) 2.01ގެ ދަ ށު ް
ނ
ނަމަ  10ދުވަސް  2.02 /ގެ ދަށުން
ނަމަ  20ދުވަސް(

)(2.15
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(2.12
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއް ކުމަ ށް 1
މަސްދުވަ ހުގެ ދުވަހުގެ މުޙުލަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

ރަޖި ސްޓް ރޭ ޝަން ފީ
ދަ އްކައިފިނަމަ

)(2.13
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(2.17
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

ރަޖި ސްޓް ރޭ ޝަން ފީ
ނު ދައްކައިފިނަ މަ

)(2.16
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(2.14
އެޕްލިކޭޝަން ބާ ިޠލްވީކަން ލިޔުމުން
އެންގުން

)(2.18
ނިމުން

)(2.07
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުން

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(2.10
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ނޯޓްސް:
2.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް(
2.01

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލަށް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

2.02

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

2.03

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  2.04ގެ  2ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 2.04ގެ  2ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

2.04

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 2.01ގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

2.05

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 2.02ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ
ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

2.06

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 2.04ގެ  2ވަނަ ނަމްބަރުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްދީ އެކަން
ލިޔުމުން އެންގުން

2.07

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

2.08

 2.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 2.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

2.09

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 2.01ގެ ދަށުން ނަމަ  10ދުވަސް  2.02 /ގެ ދަށުން ނަމަ  20ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން ) 2.01ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  10ދުވަސް އަދި  2.02ގެ ދަށުން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

2.10

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

2.11

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ހުއްދައަށް

އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
2.12

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް  1މަސްދުވަހުގެ ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް  20ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއް ދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

2.13

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
 20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

2.14

އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްވީކަން ލިޔުމުން އެންގުން
 20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލްވެފައިވާކަން ލިޔުމުން އެންގުން

2.15

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 2.13ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

2.16

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

2.17

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

2.18

ނިމުން

 .3ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާ
ބޑުނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް
ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު  1.5) 1,500,000/-މިލިއަން( ރުފިޔާ ނަމަ ،ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ޮ
ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަން ސް ދިނުން
)(3.00
ފެށުން

)(3.01
ޕް ރޮޖެ ކްޓް ލައިސަންސްއަށް އެދި ހު ށަހެ ޅުން

)(3.03
ޕް ރޮޖެ ކްޓް ލައިސަންސް އަ ށް އެދި ހުށަ ހަ ޅާފަ ރާތަ ކީ
ޢިމާ ރާ ތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައް ކަތް ކުރާ ފަރާ ތްތަ ކު ެ
ގ
ގަވާއިދުގެ ދަ ށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ފައިވާ ފަރާ ތަކަ ށްވުން

)(3.02
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  3.03ގައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން ) ފޯމު
ހުށަ ހަޅާދުވަހު(

ލި ޔެކިޔުން
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

)(3.04
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތައް
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(3.07
އިވެލުއޭޓް ކު ރުން ) 5ދުވަސް(

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(3.08
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(3.10
ލައިސަންސް ތަކުގެ ދަފް ތަރު
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން

)(3.12
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

)(3.11
ލައިސަންސް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ބަޔާން ކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން

)(3.09
ޕް ރޮޖެ ކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

)(3.13
ނިމުން

)(3.05
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުން

 .1ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމް
 .2ސޮއިކޮ ށްފައިވާ މަސައްކަ ތު އެއް ބަސްވުން /
ކޮންޓް ރެކްޓް  /މަސައް ކަ ތް ހަވާލު ކުރެވުނު ލިޔުން
 .3ހުއްދަދޫކު ރާ އިދާ ރާއިން ދޫކޮ ށް ފައިވާ
ޢިމާ ރާ ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
 .4ބިމުގެ ވެރި ފަރާ ތް /ތަކުގެ ދިވެ ހިރައްޔިތެއް ކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .5ޕަވަރ އޮ ފް އެޓާރނީ
 .6ޢިމާ ރާ ތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބިމުގެ ވެރި ފަރާ ތާއި
ޢިމާ ރާ ތްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަ ތްކު ރާ ފަ ރާތް ފިޔަވައި
އިތު ރު ފަ ރާތެއްވާނަމަ އެ ކަން އަންގައިދޭ ފުރި ހަމަ
ލިޔެކިޔުން
 .7މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ދޫ ކޮށް ފައިވާ ،
ރިސޯޓް ތަރައްޤީކު ރާ ރަށް  /ތަން ކުއްޔަށްދޫ ކުރިކަމުގެ
ލިޔުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(3.06
 3.03ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ނޯޓްސް:
3.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުމުން ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި ނަމަ ،ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު 1,500,000/-
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދިނުން.
)ފަނަރަ ލައްކަ( ރުފިޔާ ނަމަ ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ް

3.01

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ް

3.02

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  3.03ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 3.03ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

3.03

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްއަށްއެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން
ް

3.04

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 3.03ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްދީ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

3.05

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

3.06

 3.03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
3.03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

3.07

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 5ދުވަސް(
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ް
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(
ކަންތައްތައް ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  05ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ް

3.08

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

3.09

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ް

3.10

ލައިސަންސްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
ޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން
 3.09ގެ ދަށުން ް

3.11

ލައިސަންސް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް
ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

3.12

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

3.13

ނިމުން

 .4ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބލު ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
މިގަވާއިދަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންނަކީ ޤާ ި
ބލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ
ފެންވަރާއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އަދި އެފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އަދި ގިންތިކޮށް ެ
ބރު) 4/2017 :ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާ ،ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާއިދެކެވެ.
ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ

•

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ގިންތިކުރުން،

•

ބޔާންކުރުން،
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު ަ

•

ބލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވުމުން އެމައްސަލަތައް ެ

މެންޑޭޓް ނަންބަރު

މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް

21

ބރު ) 4/2017ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.
ޤާނޫނު ނަން ަ

23

ބހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑުތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ެ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައިަ ،

24

ބލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ
ބހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ި
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ެ
ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ަ

26

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުން.

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބލައި،
ަ

އެފަރާތްތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
)(4.00
ފެށުން

)(4.02
ރަޖިސްޓަރީ އައުކު ރުމަ ށް ނުވަތަ ދާއިރާ /ގިންތި
ބަދަލުކު ރުމަށް ހުށަ ހެޅުން

)(4.01
އަލަ ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(4.04

)(4.05

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

.1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު
.2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ޕ
.3ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ އެކްރެޑިޓް
ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ
.4ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ކޯހުގެ އައުޓްލައިން
ކޮޕީ )އާންމު ފަންނުވެރިން(
.5ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަ ންގައި ދޭ ފޯ މު )ބިލްޑިންގ
ޑިޒައިނަރސް  /ޗެކަރސް(
.6އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސް ޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ
އިންޝުއަރެންސްގެ ކޮޕީ )ޗެކަރސް(
.7ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަމްރީނާއި  /ތަޖްރިބާ
)އާންމު
ލި ޔެކި ޔުން
އަންގައިދޭ
ހުރިކަން
ފަންނުވެރިން  /ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރސް(

ފޯމާއިއެކު  4.04ގައި
ބަޔާން ކޮށް ފައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެ ރެއިން
އަދާހަމަކު ރެވިފައިވާ ލިޔެ ކިޔުން

)(4.03
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  4.04ގެ  2އަދި 3
ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން
)ފޯމު ހުށަ ހަ ޅާދުވަ ހު(

ލި ޔެކިޔު ް
ނ
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(4.06
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތަ ް
އ
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(4.08
 2.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(4.11
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަ ށް
ހުށަ ހެޅުން

ޝަ ރުތު ފުރިހަ މަވާކަން
ނުވަ ތަ ނޫ ންކަން
ޔަ ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ގައި

)(4.09
ޓ ކު ރުން ) 10ދުވަސް(
އިވެލުއޭ ް

)(4.12
ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަ ތް
ޕް ރޮކިޔުމަންޓް މެދުވެރި ކޮށް
ގެންދިއުން ) ހަމަ އެކަނި
ޗެކަރސްއަ ށް(

)(4.15
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(4.13
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއް ކުމަ ށް
ލިޔުމުން އެންގުން

)(4.17
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

ރަޖި ސްޓް ރޭ ޝަން ފީ
ދެ އްކުމުން

)(4.16
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(4.14
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(4.18
ނިމުން

)(4.07
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުން

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(4.10
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ނޯޓްސް:
4.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢާންމު ފަންނުވެރިން  /ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް  /އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް
ޕކްޓަރސް(
ޗެކަރސް  /ބިލްޑިންގ އިންސް ެ
4.01

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ
ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

4.02

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

4.03

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  4.04ގެ  2އަދި  3ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 4.04ގެ  2އަދި  3ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

4.04

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 4.01ގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

4.05

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 4.02ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ
ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

4.06

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 4.04ގެ  2އަދި  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި
މުއްދަތެއްދީ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

4.07

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

4.08

 4.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 4.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

4.09

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 10ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

4.10

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

4.11

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ހުއްދައަށް

އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
4.12

ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިޔުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ގެންދިއުން )ހަމަ އެކަނި ޗެކަރސްއަށް(
ޕރޮކިޔުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް
ޕ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ް
ޗެކަރސް ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޗެކަރސް ސްޓޭމް ް
ގެންދިއުން

4.13

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން

4.14

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

4.15

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 4.13ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

4.16

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

4.17

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

4.18

ނިމުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

• .5

މިގަވާއިދަކީ ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހުއްދަ ދޫކުރާ
ބރު4/2017 :
އިދާރާތަކުގައި ހުންނަންވީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
)ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާ ،ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާއިދެކެވެ.
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ

•

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ގިންތިކުރުން،

•

ބޔާންކުރުން،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަ

•

ބޔާންކުރުން.
ބޠިލްކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ަ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ާ

މެންޑޭޓް ނަންބަރު

މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް

21

ބރު ) 4/2017ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.
ޤާނޫނު ނަން ަ

23

ބހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑުތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ެ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައިަ ،

24

ބލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ
ބހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ި
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ެ
ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ަ
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ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުން.

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބލައި،
ަ

އެފަރާތްތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
)(5.00
ފެށުން

)(5.01
އަލަ ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(5.02
ގިންތި ބަދަލު ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(5.04

)(5.05

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ވ ފޯމު
.1ފުރިހަމަކޮށްފައި ާ
.2އިދާރާގެ މެންޑޭޓު
ތެރޭގައި
އިޙްތިޞާޞްގެ
.3އިދާރާގެ
ހިމެނޭތަންތަން
ޓެކްނީޝަންގެ
މަސައްކަތްކުރާ
.4އިދާރާގައި
ލިޔެކިޔުންތައް
.5އިދާރާގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހެން
ދެފަރާތުގެ
ޢައް ޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ
އިދާރާއެއް
އެއްބަސްވުން

ފޯމާއިއެކު  5.04ގައި
ބަޔާން ކޮށް ފައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެ ރެއިން
އަދާހަމަކު ރެވިފައިވާ ލިޔެ ކިޔުން

)(5.03
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  5.04ގެ  2އަދި 3
ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން
)ފޯމު ހުށަ ހަ ޅާދުވަ ހު(

ލި ޔެކިޔުން
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(5.06
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތައް
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(5.08
 5.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(5.11
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަ ށް
ހުށަ ހެޅުން

ޝަ ރުތު ފުރިހަ މަވާކަން
ނުވަ ތަ ނޫ ންކަން
ޔަ ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ގައި

)(5.09
ޓ ކު ރުން ) 10ދުވަސް(
އިވެލުއޭ ް

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(5.15
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

)(5.13
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން
)(5.14
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(5.12
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(5.16
ނިމުން

)(5.07
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން
ހުށަހަޅާ ފައި ނު ވުން

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(5.10
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ނޯޓްސް:
5.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް(
5.01

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލަށް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

5.02

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން

5.03

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  5.04ގެ  2އަދި  3ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 5.04ގެ  2އަދި  3ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

5.04

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 5.01ގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

5.05

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 5.02ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ
ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

5.06

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 5.04ގެ  2އަދި  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި
މުއްދަތެއްދީ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

5.07

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

5.08

 5.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 5.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

5.09

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 10ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

5.10

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

5.11

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ހުއްދައަށް
އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

5.12

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ

ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
5.13

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 4.13ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

5.14

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

5.15

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

5.16

ނިމުން

 .6ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބޔާންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު
ބތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ަ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސް ަ
ބރު) 4/2017 :ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާ ،ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާއިދެކެވެ.
ނަން ަ
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ

•

ބޔާންކުރުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަ

•

ބޔާންކުރުން.
ބޠިލްކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ާ

މެންޑޭޓް ނަންބަރު

މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް

21

ބރު ) 4/2017ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.
ޤާނޫނު ނަން ަ

23

ބހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑުތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ެ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައިަ ،

24

ބލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ
ބހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ި
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ެ
ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ަ

26

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުން.

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބލައި،
ަ

އެފަރާތްތައް

ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނި ސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސް ޓަރީކުރުން
)(6.00
ފެށުން

)(6.01
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(6.03
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

)(6.02
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  6.03ގައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން ) ފޯމު
ހުށަ ހަޅާދުވަހު(

.1ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު
.2ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީވެ ފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
.3ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ
.4ޖަމްޢިއްޔާގައި ރަޖިސްޓަ ރީވެ ފައިވާ
މެމްބަ ރުންގެ ލިޔެކިޔުން ތައް
ކޮމިޓީގެ
ހިންގާ
.5ޖަމްޢިއްޔާގެ
މެމްބަ ރުންގެ ލިސްޓް

ލި ޔެކިޔު ް
ނ
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(6.04
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތަ ް
އ
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(6.06
 5.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(6.09
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަ ށް
ހުށަ ހެޅުން

ޝަ ރުތު ފުރިހަ މަވާކަން
ނުވަ ތަ ނޫ ންކަން
ޔަ ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ގައި

)(6.07
ޓ ކު ރުން ) 10ދުވަސް(
އިވެލުއޭ ް

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(6.08
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން
ހުށަހަޅާ ފައި ނު ވުން

)(6.10
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއް ކުމަ ށް
ލިޔުމުން އެންގުން
)(6.14
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

)(6.12
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން
ރަޖި ސްޓް ރޭ ޝަން ފީ
ދެ އްކުމުން

)(6.13
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(6.11
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(6.15
ނިމުން

)(6.05
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ނޯޓްސް:
6.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް(
6.01

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް " ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ
ގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު" ެ

6.02

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  6.03ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 6.03ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

6.03

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

6.04

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 6.03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްދީ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

6.05

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

6.06

 6.03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 6.03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

6.07

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 10ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

6.08

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

6.09

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ހުއްދައަށް
އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

6.10

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

6.11

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

6.12

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 6.11ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

6.13

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން
6.14

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

6.15

ނިމުން

 .7ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިގަވާއިދަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ބނުންކުރާ
ޭ

ތަކެތި

ޓެސްޓުކުރާ

ފަރާތްތަކުގައި

ހުންނަންޖެހޭ

ފެންވަރާއި

މިންގަނޑުތަކާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލުމާއި ،އެ މިންގަނޑުތަކާއި ފެންވަރު
ބރު) 4/2017 :ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާ ،ތަންފީޛުކުރާ
ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤަވާއިދެކެވެ.
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ބނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޭ

•

ބނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުން،
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޭ

•

ބޔާންކުރުން،
ބނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަ
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޭ

•

ބލާ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކާމެދު
ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިގަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވުމުން އެމައްސަލަތައް ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުން.

މެންޑޭޓް ނަންބަރު

މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް

21

ބރު ) 4/2017ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.
ޤާނޫނު ނަން ަ

23

ބހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑުތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ެ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައިަ ،

24

ބލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ
ބހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ި
ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ެ
ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
ަ
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ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުން.

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބލައި،
ަ

އެފަރާތްތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަ ސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެ ސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
)(7.00
ފެށުން

)(7.02
ގިންތި ބަދަލު ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(7.01
އަލަ ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(7.04

)(7.05

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

.1ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު
.2ވިޔަފާ ރި ހުއްދައާއި ގު ޅޭ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ
ކޮ ޕީ
.3ކުން ފުނިއެއްނަމަ ޕް ރޮޕައިލް  /އަމިއްލަ
ފަރުދެއްނަމަ ވަނަވަރު
.4ފަންނީ މުވައްޒަ ފުންގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް
.5ކު ރެވޭ ޓެސްޓް ތަކުގެ ތަ ފްޞީލު
.6ޖީ.އެސް .ޓީ ސެޓް ފި ކެޓް
މެޝިނަރީގެ
.7އިކުއިޕްމަންޓްސް،
ސްޕެސި ފިކޭޝަން
ސްޓޭންޑަޑާއި
ލިޔެކިޔުން ތައް
މެޝިނަރީއާ ގު ޅޭ
.8އިކުއިޕްމަންޓްސް،
އަންގައިދޭ
މިންގަނޑު ތައް
ސަލާމަ ތީ
ލިޔެކިޔުން ތައް

ފޯމާއިއެކު  7.04ގައި
ބަޔާން ކޮށް ފައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެ ރެއިން
އަދާހަމަކު ރެވިފައިވާ ލިޔެ ކިޔުން

)(7.03
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  7.04ގައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން ) ފޯމު
ހުށަ ހަޅާދުވަހު(

ލި ޔެކިޔުން
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(7.06
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތަ ް
އ
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(7.08
 7.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(7.09
އިވެލުއޭޓް ކު ރުން ) 10ދުވަސް(

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(7.14
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

)(7.12
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން
)(7.13
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(7.11
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(7.15
ނިމުން

)(7.07
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން
ހުށަހަޅާ ފައި ނު ވުން

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(7.10
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ނޯޓްސް:
7.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް(
7.01

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި،
ގ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ެ

7.02

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ތަކެތި
ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން

ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ

 /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅުން
7.03

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  7.04ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 7.04ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

7.04

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 7.01ގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

7.05

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 7.02ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ
ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

7.06

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 7.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްދީ އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

7.07

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

7.08

 5.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 5.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

7.09

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 10ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

7.10

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

7.11

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

7.12

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 4.13ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

7.13

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

7.14

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

7:15

ނިމުން

 .8ކޮންސަލްޓަންޓް ރަޖިސްޓަރޭޝަން ގައިޑްލައިންގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބލު ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،އެ
މިގައިޑުލައިނަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަކީ ޤާ ި
ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އަދި އެފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އަދި ގިންތިކޮށް
ބލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވި ތަންފީޛުކުރާ ގައިޑުލައިނެކެވެ.
ެ
މި ގައިޑްލައިންގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
•

ބލެހެއްޓުން،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެ

•

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓުން ގިންތިކުރުން،

•

ބޔާންކުރުން،
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު ަ

•

ބލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވުމުން އެމައްސަލަތައް ެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން ރަޖި ސްޓަރީކުރުން
)(8.00
ފެށުން

)(8.02
ރަޖިސްޓަރީ އައުކު ރުމަ ށް ނުވަތަ ދާއިރާ /ގިންތި
ބަދަލުކު ރުމަށް ހުށަ ހެޅުން

)(8.01
އަލަ ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ ށް ހު ށަހެ ޅުން

)(8.04

)(8.05

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް

 .1ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމް
 .2ވިޔަފާ ރި ހުއްދައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ
ކޮ ޕީ
 .3ކޮ ށް ފައިވާ ތަފްސީލް ) 5އަހަ ރު(
 .4ފަންނީ މުވައްޒަ ފުންގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް

ފޯމާއިއެކު  8.04ގައި
ބަޔާން ކޮށް ފައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެ ރެއިން
އަދާހަމަކު ރެވިފައިވާ ލިޔެ ކިޔުން

)(8.03
ފުރި ހަމަ ކޮށް ފައިވާ ފޯމު އާ ި
އ
ހުށަ ހަޅަންޖެ ހޭ  2.04ގެ  2ގައިވާ
ލިޔެކިޔުން ތައް ހަމަތޯ ބެލުން ) ފޯމު
ހުށަ ހަޅާދުވަހު(

ލި ޔެކިޔުން
ފު ރިހަމަ ނުވާނަ މަ

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެކި ޔުން ހު ށަހެޅުމުން

)(8.06
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ތައް
ފުރި ހަމަ ކުރުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ
ލިޔުމުން އެންގުން

)(8.08
 2.04ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ލިޔެ ކިޔު ް
ނ
ތަކުގެތެ ރެއިން ހު ށަހަ ޅާފައިނުވާ ލިޔެ ކިޔުން

ލި ޔެކިޔުން ފު ރިހަމަވާނަ މަ

)(8.09
އިވެލުއޭޓް ކު ރުން ) 10ދުވަސް(

ޝަ ރުތު ހަމަނުވާނަ މަ

)(8.11
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއް ކުމަ ށް
ލިޔުމުން އެންގުން

)(8.13
ރަޖިސްޓަރީ ދަ ފްތަ ު
ރ
ބަލަ ހައްޓައި ފައިލްކު ރުން

)(8.15
ލިޔެކިޔުން ފައިލްކު ރުން

ނ ފީ
ރަޖި ސްޓް ރޭ ޝަ ް
ދެ އްކުމުން

)(8.14
ރ ކޮށް ނުދެވުނު ސަ ބަ ު
ބ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކށް ލިޔުމުން ޖަވާ ބުދިނުން
ބަޔާން ޮ

)(8.12
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާ ި
އ
ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫ ކުރުން

)(8.16
ނިމުން

)(8.07
ފޯމު ބާތިލް ކޮށް ސަބަ ބު ބަޔާންކޮ ށް
ލިޔުމުން
ޖަވާބުދިނުން

ދީފަ އިވާ މުއްދަ ތުގައި ލިޔެލި ޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުން

ޝަ ރުތު ހަމަވާނަ މަ

އިތު ރު ލިޔެކި ޔުމެއް
ބޭނުން ނަމަ

)(8.10
އިތު ރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ނ
ހުށަ ހެޅުމަ ށް މުއްދަ ތެއްދީ ލިޔުމުން
އެންގުން

ނޯޓްސް:
8.00

ފެށުން
ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ބަލައި،

އެފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުން) .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން(
8.01

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން
ގ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލު" ެ

8.02

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލު" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ

 /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅުން
8.03

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  8.04ގެ  2ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން )ފޯމު ހުށަހަޅާދުވަހު(
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް ) 8.04ގެ  2ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް( ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން

8.04

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 8.01ގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

8.05

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 8.02ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  /ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ
ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން

8.06

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
 8.04ގެ  2ވަނަ ނަމްބަރުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްދީ އެކަން
ލިޔުމުން އެންގުން

8.07

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

8.08

 8.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން
 8.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް

8.09

އިވެލުއޭޓް ކުރުން ) 10ދުވަސް(
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުން )ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން(

8.10

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން

8.11

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވީ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން
8.12

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

8.13

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން
 2.12ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

8.14

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން

8.15

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ އަދި ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ފައިލްކުރުން

8.16

ނިމުން

