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 1-  ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ސެކްޝަން 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިޮވލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ގޮތާއި  ސެކްޝަނުގެ    ރަޖިސްޓްރޭޝަން  1.0 ކުރެވިފައިވާ  މެންޑޭޓް  މިވަގުތު    އޮނިގަނޑު   ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

 އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު   މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ   1.1

 

 

 

 

 ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ހަވާލު   ޕްރޮސެސްތައް ހިންގުމާއި   1.2

 

  ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން   ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނުޖުފާ އާދަމް

 މަސައްކަތް

2.00 

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް   ކަށްފަރާތްތަ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިްބރާހީމް އަތޫފް  / ތިލްމީޒާ ޔޫސުފް

 ދިނުމުގެ މަސައްކަތް

3.00 

  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފަންނުވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ / ޢާއިޝަތު ޝަމާމާ މުޙައްމަދު އަމީޤާ

  މަސައްކަތް

4.00 

 5.00 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް / އީނާސް ޙަސަން އާއިޝަތު ހަސްނާ

ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް  ފާތިމަތު އަމްސާ   /  މުޢީދާއާއިޝަތު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

6.00 

ފަރާތްތައް  ތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ / ފާތިމަތު އަމްސާ    އާއިޝަތު މުޢީދާ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

7.00 

ކޮންސަލްޓަންޓްން   މަސައްކަތްކުރާދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އާއިޝަތު ހަސްނާ

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

8.00 

 



 

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެ ދަށުން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު .  2

ޢިމާރާތްކުރުމަށް   ކީ ގަވާއިދަ  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި،  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފަރާތްތައް،  އުފައްދާ  ތަކެތި  ޭބނުންކުރާ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  އެތެރެކޮށް  އާލާތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންކުރާ 

(ޢިމާރާތް   2017/4ތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންަބރު:  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އަދި ގިންތިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު

 ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ، ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާއިދެކެވެ. 

 ؛މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް  •

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުން،   •

 ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު ަބޔާންކުރުން •

ކުރުމަށްފަހު • ތަޙުޤީޤު  ބަލާ  އެމައްސަލަތައް  ވުމުން  ޚިލާފު  މިގަވާޢިދާއި  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ރަޖިސްޓަރީ   ،

 ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

 

 މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް  މެންޑޭޓް ނަންބަރު 

 (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން. 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  21

ޤަވާޢިދުތަކާއި،   23 އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދާއިރާއާބެހޭ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކޯޑުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ 

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ  24

ދާއިރާގެ   ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާއި  އެފަދަ  ކަންތައްތައް ދިނުމާއި، 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

އެފަރާތްތައް  26 ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން. 

 



 

 

)2.00(

ފެށުން

)2.03(

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި 

ގައިވާ  2 ގެ 2.04ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ފޯމު (ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން 

)ހުށަހަޅާދުވަހު

)2.09(

ގެ ދަށުން  2.01(އިވެލުއޭޓް ކުރުން 

ގެ ދަށުން  2.02/  ދުވަސް 10 ނަމަ

) ދުވަސް 20 ނަމަ

)2.06(

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ 

ލިޔުމުން އެންގުން

ޔެކިޔުން  ލި

މަ ފުރިހަމަ ނުވާނަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

(2.04)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް. 1

ވިޔަފާރި ހުއްދައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ . 2

ޕީ ކޮ

 10 ވޭތިވެ(މާލީ ލިޔެކިޔުންތައް . 3

އަހަރު އަދި ފާއިތުވެ  2 އަހަރުގެ ތެރެއިން

)ދިޔަ އެންމެ ފަހު އަހަރު

އަދި ކުރަމުންގެންދާ   ކޮށްފައިވާ. 4

 10(މަސައްކަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

ރު )އަހަ

ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް. 5

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި . 6

އުޅަނދުތައް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ 

)ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން(ލިޔެކިޔުންތައް 

)2.02(

ގިންތި /ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

)2.01(

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

(2.05)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ގައި  2.04ފޯމާއިއެކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން 

އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

)2.10(

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން 

އެންގުން

)2.16(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

)2.14(

އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލްވީކަން ލިޔުމުން  

އެންގުން 

މަ ހަމަނުވާނަ ޝަރުތު 

)2.18(

ނިމުން

)2.12(

 1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް 

މަސްދުވަހުގެ ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއްދީ 

 ލިޔުމުން އެންގުން

)2.13(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި 

ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

)2.07(

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ލިޔުމުން

ޖަވާބުދިނުން 

ށަހެޅުމުން ޔުން ހު ތުގައި ލިޔެކި އިވާ މުއްދަ ދީފަ
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ނ
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ފ
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ހު
 
ން
ޔު
ެލި
ިޔ
ލ
 
ައި
ުގ
ތ
ްދަ
ުއ
މ
 ާ
ިވ
އ
ފަ
ދީ

)2.15(

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު 

ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން

)2.17(

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން

މަ  ޔެކިޔުން ފުރިހަމަވާނަ ލި

ޔުމެއް  އިތުރު ލިޔެކި

ނަމަ ބޭނުން

މަ ހަމަވާނަ ޝަރުތު 

ސްޓްރޭޝަން ފީ   ރަޖި
އްކައިފިނަމަ ދަ

ސްޓްރޭޝަން ފީ   ރަޖި
މަ ދައްކައިފިނަ ނު

)2.08(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  2.04

ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން

)2.11(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 

ހުށަހެޅުން

މަވާކަން ފުރިހަ ޝަރުތު 

ންކަން   ތަ ނޫ ނުވަ

ގައި ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ޔަ



 

 

 

 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  2.00

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން   އެފަރާތްތައް  ޤާނޫނުގައި  ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ) ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ( ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ހުއްދަ ދިނުން. 

 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  2.01

ދަށުން އަލަށް  ގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން 

 ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   ރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައުކު  2.02

ގަވާއިދު"  ޢިމާ ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ދަށުން  ގެ  ރާތްކުރުމުގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  / ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން 

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   2  ގެ   2.04  ހޭ ހުށަހަޅަންޖެ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  2.03

) ލިޔެކިޔުންތައް  ލާޒިމް  ހުށަހަޅުން  ފޯމާއިއެކު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ނަމްބަރުގައިވާ   2ގެ    2.04ރަޖިސްޓަރީ    ވަނަ 

 ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  2.04

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  2.05

/  ގެ ދަށުން    2.02 ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  ވެފައިވޭތޯ  ރަޖިސްޓަރީ އައު  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ގިންތި 

 ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން  2.06

  އެކަން   މުއްދަތެއްދީ  ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ވަނަ ނަމްބަރުގައި  2  ގެ  2.04

 އެންގުން  ލިޔުމުން

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  2.07  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   2.04 2.08

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2.04

 )  ދުވަސް   20  ނަމަ   ދަށުން   ގެ   2.02/    ދުވަސް   10  ނަމަ   ދަށުން   ގެ   2.01(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  2.09

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

  ދަށުން   ގެ   2.02  އަދި  ދުވަސް   10  ނޫން   ބަންދު   ސަރުކާރު   ހުށަހެޅުމެއްނަމަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން   ގެ   2.01(  ބެލުން

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  20 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  2.10

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ހުށަހެޅުން   ކޮމެޓީއަށް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  2.11

ހުއްދައަށް   ފަރާތެއް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ޔަގީންނުވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަވެފައިވާކަން  ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 



 

 

 އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

 އެންގުން   ލިޔުމުން   މުޙުލަތެއްދީ   ދުވަހުގެ   މަސްދުވަހުގެ   1  އްކުމަށް ދެ   ފީ   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  2.12

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

  ލިޔުމުން   ދީ  މުޙުލަތެއް  ދުވަހުގެ   20  ދެއްކުމަށް  ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އަދި  ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ  ކެޓަގަރީގައި

 އެންގުން 

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ކޮށްދިނުމާއި   ރަޖިސްޓަރީ  2.13

 ދޫކުރުން   ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ދެއްކުމުން  ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 20

   އެންގުން   ލިޔުމުން   ބާޠިލްވީކަން   އެޕްލިކޭޝަން  2.14

 އެންގުން  ލިޔުމުން  ބާޠިލްވެފައިވާކަން ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ނުދައްކައިފިނަމަ ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 20

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  2.15

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  2.13

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  2.16

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  2.17

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  2.18

 

  



 

 

 ށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަ .  3

  ސްޓްރަކްޗަރާ ޢިމާރާތުގެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ޕްރޮޖެކްޓް ޮބޑުނަމަ ވުރެ އަށްއެ ނުވަތަ  ،ނަމަ ރުފިޔާ) މިލިއަން 1.5( 1,500,000/- އަގު މަސައްކަތުގެ ކުރާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި

 ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

)3.00(

ފެށުން

)3.02(

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި 

ގައިވާ   3.03ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ފޯމު (ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން 

)ހުށަހަޅާދުވަހު

)3.07(

) ދުވަސް 5(އިވެލުއޭޓް ކުރުން 

)3.04(

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ 

ލިޔުމުން އެންގުން

ޔެކިޔުން  ލި

މަ ފުރިހަމަ ނުވާނަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދިނުން

(3.03)

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތަކީ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް. 1

/ ސޮއިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން . 2

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ލިޔުން/ ކޮންޓްރެކްޓް 

ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ . 3

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

ތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން /ބިމުގެ ވެރިފަރާތް. 4

 އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ. 5

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބިމުގެ ވެރިފަރާތާއި . 6

ޢިމާރާތްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ފިޔަވައި 

އިތުރު ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ފުރިހަމަ 

 ލިޔެކިޔުން

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ދޫކޮށްފައިވާ. 7

ތަން ކުއްޔަށްދޫކުރިކަމުގެ / ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރާ ރަށް 

ލިޔުން

)3.01(

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހެޅުން

)3.08(

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން 

އެންގުން

)3.11(

ލައިސަންސް ނުދެވުނު ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

މަ ހަމަނުވާނަ ޝަރުތު 

)3.13(

ނިމުން

)3.09(

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

)3.05(

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ލިޔުމުން

ޖަވާބުދިނުން 

ށަހެޅުމުން ޔުން ހު ތުގައި ލިޔެކި އިވާ މުއްދަ ދީފަ
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ތ
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މ
 ާ
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އ
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ދީ

)3.10(

ލައިސަންސްތަކުގެ ދަފްތަރު 

ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން

)3.12(

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން

މަ  ޔެކިޔުން ފުރިހަމަވާނަ ލި

ޔުމެއް  އިތުރު ލިޔެކި

ނަމަ ބޭނުން

މަ ހަމަވާނަ ޝަރުތު 

)3.06(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  3.03

ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން

 



 

 

 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  3.00

ކަނޑައަޅާފައިވުމުން   ވެފައިވާ   ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ،ޤާނޫނުގައި 

  1,500,000/-  އަގު  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ނުވަތަ  ،ނަމަ  ގުޅުންހުރި  އާއި  ސްޓްރަކްޗަރ  ޢިމާރާތުގެ  ފަރާތެއް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ

 ދިނުން.  ލައިސަންސް ްޕރޮޖެކްޓް ބޮޑުނަމަ އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ ،ނަމަ  ރުފިޔާ)  ލައްކަ  ފަނަރަ (

 ހުށަހެޅުން   ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދި  3.01

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން އެދި ލައިސަންސަށް ްޕރޮޖެކްޓްޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   3.03  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  3.02

ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ    އިވާގަ  3.03ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް (

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   3.03

 ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން  ްޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްއަށްއެދި

 ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން  3.04

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

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  3.05  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   3.03 3.06

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައ3.03ި

 )  ދުވަސް   5(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  3.07

ދިނުމުގައި  ބަލައި   ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް   ހުށަހަޅާ ލައިސަންސް    ބަލަންޖެހޭ   ްޕރޮޖެކްޓް 

 ) ނިންމުން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް  ްޕރޮޖެކްޓް ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  05 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން ކަންތައްތައް

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  3.08

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ދޫކުރުން   ލައިސަންސް   ޕްރޮޖެކްޓް  3.09

 ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ްޕރޮޖެކްޓް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ލައިސަންސްތަކުގެ  3.10

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ ްޕރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދަށުން ގެ  3.09

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ލައިސަންސް  3.11

ލައިސަންސް  ފަރާތަ   އެ   ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ލައިސަންސަށް ކަށް 

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  3.12

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  3.13

 



 

 

 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދު   ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  .  4

 ފަންނުވެރިންނަކީ ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ  ކަތްކުރާ މަސައްދާއިރާގައި    ދަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެއިވާގަމި

ގިންތިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ އަދި  ރީކުރުމާއި  ، އަދި އެފަރާތްތައް ރަޖިސްޓައިކަނޑައެޅުމާފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް  ފެންވަރާއި  

 ދެކެވެ. އި(ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ، ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާ 2017/4: ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންަބރު

 ؛ދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީއިވާގަމި

 ރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ރަޖިސްޓަ ފަންނުވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 ގިންތިކުރުން،  ފަންނުވެރިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 ،ަބޔާންކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަ •

 .ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވުމުން އެމައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުން •

 

 މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް  މެންޑޭޓް ނަންބަރު 

 (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން. 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  21

ކޯޑުތަކާއި،  23 ޤަވާޢިދުތަކާއި،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދާއިރާއާބެހޭ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ރާއްޖޭގެ 

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ  24

ކަންތައްތައް  ދާއިރާގެ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާއި  އެފަދަ  ދިނުމާއި، 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ޚިދުމަތް 26 ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  އެފަރާތްތައް ޢިމާރާތް  ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޭ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން. 
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ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން

)4.11(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 

ހުށަހެޅުން

މަވާކަން ފުރިހަ ޝަރުތު 

ންކަން   ތަ ނޫ ނުވަ

ގައި ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ޔަ

)4.12(

ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް 

ހަމަ އެކަނި (ގެންދިއުން 

)ޗެކަރސްއަށް

މަ ހަމަވާނަ ޝަރުތު 



 

 

 

 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  4.00

ބަލައި،   ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  އެފަރާތްތައް  ޤާނޫނުގައި 

ދިނުން. ހުއްދަ  /    ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  ފަންނުވެރިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް    ޑިޒައިނަރސް  ބިލްޑިންގ(ޢާންމު  އަދި  އާކިޓެކްޗަރަލް   /

 ޗެކަރސް / ބިލްޑިންގ އިންސްެޕކްޓަރސް) 

 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  4.01

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ    ދާއިރާގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ   ފަރާތްތައް  ގެ  ގަވާއިދު"  ފަންނުވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ    ދާއިރާގައިމަސައްކަތްކުރާ 

 ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން 

 ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   ރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައުކު  4.02

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ    ދާއިރާގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ   ފަރާތްތައް  ގެ  ގަވާއިދު"  ފަންނުވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ    ދާއިރާގައިމަސައްކަތްކުރާ 

 އަށް ހުށަހެޅުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  / ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ ދަށުން  

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   3އަދި    2  ގެ   4.04  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  4.03

ލިޔެކިޔުންތައް ލާޒިމް  ހުށަހަޅުން  ފޯމާއިއެކު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  (ރަޖިސްޓަރީ  ނަ  3އަދި    2  ގެ  4.04    މްބަރުގައިވާ ވަނަ 

 ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  4.04

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  4.05

ވެފައިވޭތޯ  ގެ ދަށުން    4.02 ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  ބަދަލުކުރުމަށް  / ގިންތި  ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  ރަޖިސްޓަރީ އައު 

 ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ން އެންގުން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމު  4.06

ނަމްބަރުގައި  3އަދި    2  ގެ  4.04  ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ   ، ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   ވަނަ 

 އެންގުން ލިޔުމުން އެކަން މުއްދަތެއްދީ

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  4.07  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   4.04 4.08

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4.04

 )  ދުވަސް   10(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  4.09

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ   10 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  4.10

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ހުށަހެޅުން   ކޮމެޓީއަށް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  4.11

ހުއްދައަށް   ފަރާތެއް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ޔަގީންނުވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަވެފައިވާކަން  ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 



 

 

 އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

 ) ށް ކަރސްއަ ޗެ   އެކަނި   ހަމަ (   ގެންދިއުން   މެދުވެރިކޮށް   ޕްރޮކިޔުމަންޓް   މަސައްކަތް   ހެދުމުގެ   ސްޓޭމްޕް   ޗެކަރ  4.12

ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ސްޓޭމްްޕ  ޗެކަރސް  ފަރާތްތަކަށް  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ    މެދުވެރިކޮށް   ޗެކަރސް 

 ގެންދިއުން 

 އެންގުން   ލިޔުމުން   އްކުމަށް ދެ   ފީ   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  4.13

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 އެންގުން  ލިޔުމުން  ދެއްކުމަށް  ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ކެޓަގަރީގައި

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ކޮށްދިނުމާއި   ރަޖިސްޓަރީ  4.14

 ދޫކުރުން   ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ދެއްކުމުން ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  4.15

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  4.13

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  4.16

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  4.17

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދުކުގެ  އިދާރާތަ   ދޫކުރާ   ހުއްދަ   ރާތްކުރުމުގެ ޢިމާ  •. 5

 ދޫކުރާ  ހުއްދަ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ   ދެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާ  ޢިމާރާތްދަކީ  އިވާގަމި

 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު:    މަށްޓަކައިކަނޑައެޅު  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މިންގަނޑުތަކާއި  ހަމަތަކާއި  ހުންނަންވީ  އިދާރާތަކުގައި

 ދެކެވެ.އި(ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ، ތަންފީޛުކުރާ ޤަވާ

 ؛އި ހިމެނެނީދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިވާގަމި

 ރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ރަޖިސްޓަ އިދާރާތައް ދޫކުރާ ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 ގިންތިކުރުން،   އިދާރާތައް ދޫކުރާ ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 ،ަބޔާންކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކުގެ އިދާރާތަ ދޫކުރާ ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 . ަބޔާންކުރުން ހާލަތްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަދޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް  މެންޑޭޓް ނަންބަރު 

 (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން. 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  21

ގޮތުން   23 ދާއިރާއާބެހޭ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކޯޑުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ  ޤަވާޢިދުތަކާއި،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ  24

އެއްގޮތްވާ   ޤާނޫނުތަކާއި  އެފަދަ  ކަންތައްތައް ދިނުމާއި،  ދާއިރާގެ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ގޮތުގެމަތިން 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

އެފަރާތްތައް  26 ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން. 
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)5.04(

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު.1

އިދާރާގެ މެންޑޭޓު.2

އިދާރާގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި .3

ހިމެނޭތަންތަން

އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްނީޝަންގެ .4

 ލިޔެކިޔުންތައް

އިދާރާގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހެން .5
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ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

)5.01(
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(5.05)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ގައި  5.04ފޯމާއިއެކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން 

އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

)5.10(

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން 

އެންގުން

)5.14(
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)5.12(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި 

ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

)5.07(
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)5.08(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  5.04
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)5.11(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 
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 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  5.00

އެފަރާތްތައް   ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  ޤާނޫނުގައި 

 ) އިދާރާތައް  ދޫކުރާ  ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ( ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ހުއްދަ ދިނުން. 

 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  5.01

ދަށުން އަލަށް  ގެ ގަވާއިދު" މުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރު  އިދާރާތައް  ދޫކުރާ ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"   ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައްޢިމާރާތްކުރުމުގެ  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން 

 ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   ރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައުކު  5.02

ދަށުން   ގެ    " ގަވާއިދު  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  އިދާރާތައް  ދޫކުރާ  ހުއްދަ   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  އިދާރާތައް  ދޫކުރާ  ހުއްދަ   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ހެޅުން ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  / ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   3އަދި    2  ގެ   5.04  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  5.03

ލިޔެކިޔުންތައް ލާޒިމް  ހުށަހަޅުން  ފޯމާއިއެކު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  (ރަޖިސްޓަރީ  ނަ  3އަދި    2  ގެ  5.04    މްބަރުގައިވާ ވަނަ 

 ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  5.04

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  5.05

ވެފައިވޭތޯ  ގެ ދަށުން    5.02 ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  ބަދަލުކުރުމަށް  / ގިންތި  ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  ރަޖިސްޓަރީ އައު 

 ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ން އެންގުން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމު  5.06

ނަމްބަރުގައި  3އަދި    2  ގެ  5.04  ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ   ، ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   ވަނަ 

 އެންގުން ލިޔުމުން އެކަން މުއްދަތެއްދީ

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  5.07  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   5.04 5.08

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5.04

 )  ދުވަސް   10(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  5.09

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ   10 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  5.10

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ހުށަހެޅުން   ކޮމެޓީއަށް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  5.11

ހުއްދައަށް   ފަރާތެއް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ޔަގީންނުވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަވެފައިވާކަން  ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ދިނުމާއި ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  5.12

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް



 

 

 ދޫކުރުން  ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ،ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ކެޓަގަރީގައި

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  5.13

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  4.13

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  5.14

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  5.15

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  5.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދު   ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ   ފަންނީ   ނިސްބަތްވާ   ފަރާތްތައް   ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ .  6

ޤާނޫނު   ޓަކައި  ަބޔާންކުރުމަށް  ކަންކަން  ގުޅޭ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  ފަންނީ  ނިސްބަތްވާ  ފަރާތްތައް  ގުޅޭ  ޢިމާރާތްކުރުމާ  ،ގަވާއިދަކީ  މި

 ދެކެވެ. އިތަންފީޛުކުރާ ޤަވާ(ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ،  2017/4ނަންަބރު: 

 ؛ދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީއިވާގަމި

   ރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން،ރަޖިސްޓައްޔާތައް ޖަމްޢި ހުރި ގުޅުން ދާއިރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ވެހިރާއްޖޭގެދި •

 ،ަބޔާންކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކުގެ އްޔާތަޖަމްޢި ހުރި ގުޅުން ދާއިރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ވެހިރާއްޖޭގެދި •

 . ަބޔާންކުރުން ހާލަތްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ ކުގެއްޔާތަޖަމްޢި ހުރި ގުޅުން ދާއިރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ވެހިރާއްޖޭގެދި •

 މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް  މެންޑޭޓް ނަންބަރު 

 (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން. 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  21

ކޯޑުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ   23 ޤަވާޢިދުތަކާއި،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދާއިރާއާބެހޭ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ  24

އެފަދަ   ކަންތައްތައް ދިނުމާއި،  ދާއިރާގެ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާއި 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

އެފަރާތްތައް  26 ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން. 

 



 

 

)6.00(

ފެށުން

)6.02(

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި 

ގައިވާ  6.03ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ފޯމު (ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން 

)ހުށަހަޅާދުވަހު

)6.07(

) ދުވަސް 10(އިވެލުއޭޓް ކުރުން 

)6.04(

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ 

ލިޔުމުން އެންގުން

ޔެކިޔުން  ލި

މަ ފުރިހަމަ ނުވާނަ

ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

)6.03(

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު.1

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން .2

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.3

ޖަމްޢިއްޔާގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ .4

މެމްބަރުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ .5

 މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް

)6.01(

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

)6.08(

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން 

އެންގުން

)6.13(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

މަ ހަމަނުވާނަ ޝަރުތު 

)6.15(

ނިމުން

)6.11(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި 

ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

)6.05(

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ލިޔުމުން

ޖަވާބުދިނުން 

ށަހެޅުމުން ޔުން ހު ތުގައި ލިޔެކި އިވާ މުއްދަ ދީފަ
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އ
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ނު
 ި
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ފ
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)6.12(

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު 

ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން

)6.14(

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން

މަ  ޔެކިޔުން ފުރިހަމަވާނަ ލި

ޔުމެއް  އިތުރު ލިޔެކި

ނަމަ ބޭނުން

)6.06(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  5.04

ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން

)6.09(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 

ހުށަހެޅުން

މަވާކަން ފުރިހަ ޝަރުތު 

ންކަން   ތަ ނޫ ނުވަ

ގައި ގީންނުވާ ޙާލަތްތަކު ޔަ

މަ ހަމަވާނަ ޝަރުތު 

)6.10(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް 

ލިޔުމުން އެންގުން 

ފީ   ސްޓްރޭޝަން  ރަޖި

އްކުމުން ދެ

 

 

 



 

 

 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  6.00

އެފަރާތްތައް   ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  ޤާނޫނުގައި 

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

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  6.01

ޖަމްޢިއްޔާތައް    ޢިމާރާތް ފަންނީ  ނިސްބަތްވާ  ފަރާތްތައް  ގުޅޭ    ފަންނީ   ނިސްބަތްވާ  ފަރާތްތައް  ގުޅޭ  ކުރުމާ  ޢިމާރާތް   "ކުރުމާއި 

 ހުށަހެޅުން ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ެގ  ގަވާއިދު"   ކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަ

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   6.03  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  6.02

ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ  ލިޔެކިޔުންތައް)    ގައިވާ  6.03 (ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައް

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  6.03

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ލިޔުމުން އެންގުން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ   6.04

 އެންގުން  ލިޔުމުން އެކަން މުއްދަތެއްދީ ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ ،ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިގަ 6.03

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  6.05  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   6.03 6.06

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6.03

 )  ދުވަސް   10(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  6.07

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ   10 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  6.08

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ހުށަހެޅުން   ކޮމެޓީއަށް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  6.09

ހުއްދައަށް   ފަރާތެއް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ޔަގީންނުވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަވެފައިވާކަން  ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

 އެންގުން   ލިޔުމުން   ދެއްކުމަށް   ފީ   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  6.10

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 އެންގުން  ލިޔުމުން  ދެއްކުމަށް  ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަދި  ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ކެޓަގަރީގައި

 ދޫކުރުން   ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި 

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ކޮށްދިނުމާއި   ރަޖިސްޓަރީ  6.11

 ދޫކުރުން   ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ދެއްކުމުން ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  6.12

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  6.11

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  6.13



 

 

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  6.14

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  6.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދު   ކުގެ ފަރާތްތަ   ޓެސްޓުކުރާ   ތަކެތި   ބޭނުންކުރާ   ޢިމާރާތްކުރުމަށް .  7

ޢިމާރާތްކުރުމަށް    ،ދަކީއިވާގަމި ޓެސްޓު  ބޭނުންކުރާދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާތްތަކުގައިތަކެތި  ފެންވަރާއި   ކުރާ  ހުންނަންޖެހޭ 

އެކުލަވަޚި  ދޭފަރާތްތަކުން    އެ  ކާއި،މިންގަނޑުތަ މިންގަނޑުތައް  ފެންވަރާއި  ފެންވަރު   އެ  ،ލުމާއިއިދުމަތުގެ  މިންގަނޑުތަކާއި 

މަގުފަ  ނަންަބރު:    ޓަކައިކުރުމަށްހިހިފެހެއްޓުމަށް  ތަންފީޛުކުރާ   2017/4ޤާނޫނު  ހަދާ،  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު)  ކުރުމުގެ  (ޢިމާރާތް 

 ދެކެވެ.އިޤަވާ

 ؛ދުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީއިވާގަމި

 ރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ރަޖިސްޓަ އްފަރާތްތަ ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް •

 ގިންތިކުރުން، އް ފަރާތްތަ ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް •

 ، ަބޔާންކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކުގެ ފަރާތްތަ ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް •

ވުމުން   • ޚިލާފު  މިގަވާޢިދާއި  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ރަޖިސްޓަރީ  ކުރުމަށްފަހު،  ތަޙުޤީޤު  ބަލާ  އެމައްސަލަތައް 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

 މަސައްކަތް ހިމެނޭ މެންޑޭޓް  މެންޑޭޓް ނަންބަރު 

 (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން. 2017/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  21

ގޮތުން   23 ދާއިރާއާބެހޭ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކޯޑުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ  ޤަވާޢިދުތަކާއި،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ  24

އެއްގޮތްވާ   ޤާނޫނުތަކާއި  އެފަދަ  ކަންތައްތައް ދިނުމާއި،  ދާއިރާގެ  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ގޮތުގެމަތިން 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން. 

އެފަރާތްތައް  26 ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން. 
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 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  7.00

އެފަރާތްތައް   ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  ޤާނޫނުގައި 

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

 މަށް ހުށަހެޅުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރު  7.01

ތަކެއްޗާއި،   ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތަށް   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  ފަރާތްތައް  ޓެސްޓްކުރާ  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތަށް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން ެގ  "  ތަކުގެ ގަވާއިދުފަރާތް   ޓެސްޓްކުރާ  ތަކެތި

 ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   ރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައުކު  7.02

  ތަކެތި  ،ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތަށް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  ފަރާތްތައް  ޓެސްޓްކުރާ  ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  / ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  ދަށުން   ގެ    " ގަވާއިދު   ފަރާތްތަކުގެ   ޓެސްޓްކުރާ

 ހުށަހެޅުން 

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   އިވާ ގަ   7.04  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  7.03

ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ    ގައިވާ  7.04 (ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުން ލާޒިމް ލިޔެކިޔުންތައްރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  7.04

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  7.05

ވެފައިވޭތޯ  ގެ ދަށުން    7.02 ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ  ބަދަލުކުރުމަށް  / ގިންތި  ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  ރަޖިސްޓަރީ އައު 

 ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން  7.06

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

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  7.07  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   5.04 7.08

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5.04

 )  ދުވަސް   10(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  7.09

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ   10 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  7.10

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ކޮށްދިނުމާއި   ރަޖިސްޓަރީ  7.11

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދޫކުރުން  ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ،ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ކެޓަގަރީގައި

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  7.12

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  4.13



 

 

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  7.13

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  7.14

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  7:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ގެ ގައިޑްލައިން   ރަޖިސްޓަރޭޝަން   ކޮންސަލްޓަންޓް .  8

  ެއ   ، ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކެއްކަން  ޤާބިލު  ކޮންސަލްޓަންޓުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިގައިޑުލައިނަކީ

 ގިންތިކޮށް  އަދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  އެފަރާތްތައް  އަދި  ،ކަނޑައެޅުމާއި  ޝަރުޠުތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ފެންވަރާއި  ފަރާތްތަކުގެ

 . ގައިޑުލައިނެކެވެ ތަންފީޛުކުރާ އެކުލަވާލެވި ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން އެންމެހާ ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ؛ދަށުން ކުރެވޭނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ގައިޑްލައިންގެމި

 ، ބެލެހެއްޓުން  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ތްކުރާމަސައްކަ ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

   ،ގިންތިކުރުން ކޮންސަލްޓަންޓުން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ •

 ،ަބޔާންކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ •

 .އެޅުން ފިޔަވަޅު ބެލުމަށްފަހު އެމައްސަލަތައް ވުމުން ޚިލާފު މިޤަވާޢިދާއި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ރަޖިސްޓަރީ •

 

 

 

 

 

 



 

 

)8.00(

ފެށުން

)8.03(

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު އާއި 

ގައިވާ  2 ގެ 2.04ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ފޯމު (ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުން 

)ހުށަހަޅާދުވަހު

)8.09(

) ދުވަސް 10(އިވެލުއޭޓް ކުރުން 

)8.06(

ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ 

ލިޔުމުން އެންގުން

ޔެކިޔުން  ލި

މަ ފުރިހަމަ ނުވާނަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓްން ރަޖިސްޓަރީކުރުން

(8.04)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް. 1

ވިޔަފާރި ހުއްދައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ . 2

ޕީ ކޮ

ރު 5(ތަފްސީލް   ކޮށްފައިވާ. 3 )އަހަ

ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް. 4

)8.02(

ގިންތި /ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

)8.01(

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

(8.05)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ގައި  8.04ފޯމާއިއެކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން 

އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން

)8.10(

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން 

އެންގުން

)8.14(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން

މަ ހަމަނުވާނަ ޝަރުތު 

)8.16(

ނިމުން

)8.11(

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދެއްކުމަށް 

ލިޔުމުން އެންގުން 

)8.12(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި 

ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

)8.07(

ފޯމު ބާތިލްކޮށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ލިޔުމުން

ޖަވާބުދިނުން 

ށަހެޅުމުން ޔުން ހު ތުގައި ލިޔެކި އިވާ މުއްދަ ދީފަ

ން
ުވު
ނ
 
ައި
ފ
ޅާ
ހަ
ށަ
ހު
 
ން
ޔު
ެލި
ިޔ
ލ
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)8.13(

ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރު 

ބަލަހައްޓައި ފައިލްކުރުން

)8.15(

ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން

މަ  ޔެކިޔުން ފުރިހަމަވާނަ ލި

ޔުމެއް  އިތުރު ލިޔެކި

ނަމަ ބޭނުން

މަ ހަމަވާނަ ޝަރުތު 

ސްޓްރޭޝަން ފީ   ރަޖި
އްކުމުން ދެ

)8.08(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  2.04

ތަކުގެތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިޔުން



 

 

 

 

 ނޯޓްސް: 

 ފެށުން  8.00

އެފަރާތްތައް   ބަލައި،  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ދާއިރާގައި  ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  ޤާނޫނުގައި 

 ) ކޮންސަލްޓަންޓްން  މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ( ދިނުން. ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ހުއްދަ  

 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  8.01

  ކޮންސަލްޓަންޓްން   މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"ން  ކޮންސަލްޓަންޓް   މަސައްކަތްކުރާ  އިރާގައިދާޢިމާރާތްކުރުމުގެ  

 ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން ެގ  "  ސޫލުމުގެ އުރަޖިސްޓަރީކުރު

 ނުވަތަ ދާއިރާ/ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   ރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައުކު  8.02

  ކޮންސަލްޓަންޓްން   މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  ކޮންސަލްޓަންޓްން  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް  ގެ  "  އުސޫލު  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ބަދަލުކުރުމަށް  ގިންތި   / ދާއިރާ   ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އައު  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން 

 ހުށަހެޅުން 

 ) ހުށަހަޅާދުވަހު   ފޯމު (   ބެލުން   ހަމަތޯ   ލިޔެކިޔުންތައް   ގައިވާ   2  ގެ   8.04  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އާއި   ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  8.03

) ލިޔެކިޔުންތައް  ލާޒިމް  ހުށަހަޅުން  ފޯމާއިއެކު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ނަމްބަރުގައިވާ   2ގެ    8.04ރަޖިސްޓަރީ    ވަނަ 

 ލިޔެކިޔުންތައް) ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބެލުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  048.

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  058.

ލިޔެކިޔުން ގެ ދަށުން    8.02 ހުށަހަޅާ  ބަދަލުކުރުމަށް  / ގިންތި  ކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާ  ވެފައިވޭތޯ  ރަޖިސްޓަރީ އައު  ފުރިހަމަ  ތައް 

 ބެލުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ ކަންކަން 

 ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތެއްދީ ލިޔުމުން އެންގުން  8.06

  އެކަން   މުއްދަތެއްދީ  ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ވަނަ ނަމްބަރުގައި  2  ގެ  8.04

 އެންގުން  ލިޔުމުން

ލިޔުމުންޖަވާބުދިނުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ބާތިލްކޮށް   ފޯމު  8.07  

 ޖަވާބުދިނުން  ލިޔުމުން ބާތިލްކޮށް  ފޯމު  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ލިޔެކިޔުން  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަކުގެތެރެއިން   ލިޔެކިޔުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   8.04 8.08

 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 8.04

 )  ދުވަސް   10(   ކުރުން   އިވެލުއޭޓް  8.09

  ކަންތައްތައް   ބަލަންޖެހޭ  ކޮށްދިނުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ބަލައި  ސައްޙަކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ

 ) ނިންމުން  މަސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ   10 ބަންދުނޫން ރުސަރުކާ ( ބެލުން

  އެންގުން   ލިޔުމުން   މުއްދަތެއްދީ   ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާ   އިތުރަށް  8.10

 އެންގުން  ލިޔުމުން  މުއްދަތެއްދީ ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 އެންގުން   ލިޔުމުން   އްކުމަށް ދެ   ފީ   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  8.11



 

 

  ޝަރުތުހަމަވީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 އެންގުން  ލިޔުމުން  ދެއްކުމަށް  ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ކެޓަގަރީގައި

 ދޫކުރުން   ލިޔުން   ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ   ކޮށްދިނުމާއި   ރަޖިސްޓަރީ  8.12

 ދޫކުރުން   ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ދެއްކުމުން ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ފައިލްކުރުން   ބަލަހައްޓައި   ދަފްތަރު   ރަޖިސްޓަރީ  8.13

 ފައިލްކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓައި ދަފްތަރު  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ހުއްދަ ރީވެރަޖިސްޓަ ދަށުން ގެ  2.12

 ޖަވާބުދިނުން   ލިޔުމުން   ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު   ނުދެވުނު   ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ  8.14

  ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއް  އެ  ،ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ދިނުން   ޖަވާބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު ނުދެވުނު ކޮށް

 ފައިލްކުރުން   ލިޔެކިޔުން  8.15

  ލިޔެކިޔުންތައް   ކުރެވިފައިވާ  ބާތިލް   ސަބަބުން   ޝަރުތުހަމަނުވުމުގެ  އަދި  ބާތިލްކުރެވިފައިވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ   ފޯމު   ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފައިލްކުރުން 

 ނިމުން  8.16

 

 


