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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ގަވާއިދު  ފަންނުވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

( ގެ ދަށުން ފަންނުވެރިްނ )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2017/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އީމި (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
 3މާއްދަގެ )ހ( ގެ  95 އެ ޤާނޫނުގެރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިލައިނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން އެކުލަވަ ވަ

ގަވާއިދު" މި ގަވާއިދާށް ކިޔާނީ، "ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ  (ށ)  
 އެވެ.

ފަންނުވެރިްނނަކީ ާޤބިލު،  މަސައްކަތްކުރާ މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި .2 މަޤުަޞދު 
 ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމެވެ.ފަންނުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި 

ކުރާ ފަރާތުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުގައި ކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި އެ ކެޓަގަރީތަ ރަޖިސްޓަރީފަންނުވެރިން  (ހ)  
ޝަރުޠުތައް އެ ފަރާތެއްގައި ހުރިކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ފެންވަާރއި  ހުންނަންޖެހޭކިބައިގައި 

 އެކަން ރެކޯޑުކުރުން؛  ،ވަޒަންކުރުމާއި

ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަކީ  (ށ)  
ކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް ޤާބިުލ މަސައްކަތަ

 ؛ކަނޑައެޅުންފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަނެޭވނެ ގޮތެއް 

ކަނޑައެޅޭ އެންެމ  ކެޓެގަރީތަކަށްއެ  ،ިގންތިކުރެވޭ ކެޓަަގރީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ފަންނުވެރިން (ނ)  
 ( ކަނޑައެޅުން؛ދަށް ފެންވަރު )އެލިޖިބިިލޓީ ކްރައިޓީރިއާ



 ގެޒެޓް  ދިވެިހސަރުާކުރގެ                           1028:  އަދަދު                                 48:  ވޮލިުއމް

4 

ރީތަކާއި ގަމަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކެޓައިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ކޮށްގެން ނޫނީ ރަޖިސްޓަރީ (ރ)  
 ؛ބަޔާންކުރުން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުރަޖިސްޓަރީއެ ކެޓަގަރީތަކުގައި 

 

 ަފރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަުކން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭ ރަޖިސްޓަރީ (ބ)  
 އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛

ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ދޫކުާރ ރަޖިސްޓަރީ (ޅ)  
 ހުއްދައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންެމހައި މަޢުލޫމާތުތައް ކަނޑައެޅުން؛

 އައުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛ ރަޖިސްޓަރީމުއްދަތާއި ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ (ކ)  

އެ ފަރާތްތަކުގެ  ،ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ެބލުމަށާއިހަހުއްދަ ިލބިގެްނ  ފަންނުވެރިންނަކީ (އ)  
ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައިގެ މަޢުލޫާމތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް  އެ ،ލަތް ދެނެަގތުމަށާއިހާހުއްދައިގެ 

 އެޅުން؛ކަނޑަ

 ންމުކުރުން؛އާމަޢުލޫާމތު ރަކާތްތެރިވާ ފަންނުވެރިންގެ ހަޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި  (ވ)  

 ؛ބަޔާންކުރުން ގޮތްފިޔަވަޅު އަޅާނެ  ފަންނުވެރިންާނ މެދުގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ  (މ)  

 އް ކަނޑައެޅުން؛ރަޖިސްޓަރީ ބާިޠލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ހިފެހެްއޭޓނެ ގޮތްތަފަންނުވެރިންގެ  (ފ)  
 އަދި

އެފަދަ  ،ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ުހށަހަޅާނެ ގޮތާއި ފަންނުވެިރންނާފައިވާ ށްކޮރަޖިސްޓަރީ (ދ)  
 .ކަނަޑއެޅުން ގޮތް ބަލާނެމައްސަލަތައް 

އިރެއްގައި   ޒިންމާ އެމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ .3 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރާ ފަރާތް 
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.ހަ

ކުރާ ދުވަހުްނ އިޢުޝާމި ގަވާއިދު  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މި ގަވާއިދާށް ޢަމަލު ކުރަން ފަާށނީ،  .4 ފަށާ ތާީރޚު  ޢަމަލުކުރަން
 ފެށިގެންނެވެ.

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ަގާވއިުދަގއި 
ރެިއން މި ހިމެނޭ ަބއިތަކުގެ ތެ 

ިއގެ ތެޭރަގއި ހަގަާވިއދުގެ ަތރަ
 ޢިާމރާތް ހިމެނޭ ަބއިތަކާއި 

 ޢިމާރާުތގެ ުކރުާމއި ޑިޒައިން
 ުގޅޭ ޗެކުުކރުމާ ޑިޒައިން
 ުއވުން  އުސޫލު

ކިޓެކްޓުންާނއި ލޭނިންގ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އާމާލޭ ޕް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .5
ޗުރަްލ ޗެކަރުންނާއި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރުން ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް ކިޓެކްނިއަރުންނާއި އާއިންޖި

 ފައިވާ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައި ބަޔާއިވަނަ  4އެ ަގވާއިދުގެ  ،ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ބައިތަކާއި
 އުސޫލު އުވުނީއެވެ. ޗެކުކުރުމާގުޅޭ ޑިޒައިން ޢިމާރާތުގެ ކުރުމާއި ޑިޒައިން ޢިމާރާތް

ޯހަދއި މަަސއްކަތް ހުއްދަ ނު
 ކުރުން މަނާުކރުން 

ފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިްނ އިން ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ކަނޑައަޅަމި ގަވާއިދުގެ ދަށު )ހ( .6
ެއ  މި ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެޓަަގރީތަކުގެ މަސައްކަތް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ



 ގެޒެޓް  ދިވެިހސަރުާކުރގެ                           1028:  އަދަދު                                 48:  ވޮލިުއމް

5 

ރީނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަކީ ރަޖިސްޓަމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކެޓަގަރީއެއްގައި 
 .މަނާކަމެވެ

ކިޓެކްޗަރ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ އާކިޓެކްޓެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގްރެޖުއޭޓް އާ (1)   
 ކިޓެކްޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރާ ބާވަތް ޓަގަރީގެ ދަށުން ލައިސަންސްޑް އާކެ
 މަސައްކަތެއް؛ ކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ ޢިމާރާތެއްގެ އާ 1

ންމު ފަންނުވެރިންގެ ސިވިލް އާގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  (2)   
އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ 

 ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން މަސައްކަތެއް؛ 1ދަށުން ކުރާ ބާވަތް 

 މަސައްކަތެއް؛ ކިޓެކްޓެއްގެލައިސަންސްޑް އާ (3)   

  މަސައްކަތެއް؛ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ (4)   

 ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ މަސައްކަތް؛އާ (5)   

 ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ މަސައްކަތް؛ އަދި (6)   

 މަސައްކަތެއް. ޓަރ ގިންިތއެއްގެބިލްޑިންގ އިންސްޕެކް (7)   

މި ގަވާއިދުގަިއ ނަމަެވސް، )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ންެގ އާންމު ފަންނުވެރިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން އިކަނޑައަޅަ

( 1ރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ތްތަކުގެ ތެފައިވާ މަސައްކައިކެޓަގަރީއެއްގައި ކަނޑައަޅަ
 އިތުރު މަސައްކަތެއް ބަރުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި( ވަނަ ނަން 2)އި ވަނަ ނަންބަރާ

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިްނ ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ކުރުމަކަްށ މި ގަވާއިދު ހުރަހެްއ 
 ނާޅާނެއެވެ.

" ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީމި ގަ )ހ( 7. އިންިތޤާލީ މަުރޙަލާ 
އާންމު ނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެ ނިޔަލަށް ބެލޭ  2019ންބަރު ޑިސެ 31 ފަންނުވެރިންވެފައިވާ 

 ކަމުގައެވެ.  ފަންނުވެރިންރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި

 ޑިޒައިން  ގެޢިމާރާތު ކުރުމާއި ޑިޒައިން ޢިމާރާތް ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރުގަމި  )ށ(  
ކިޓެކްޓެއް ނުވަތަ އިންޖިނިއަރަކަްށ އާރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  އުސޫލުގެ ދަށުން ގުޅޭ ޗެކުކުރުމާ

ލައިސަންސްޑް  ނީ މި ަގވާއިދުގެބެލޭ ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްަދތު ހަމަވަންދެްނ 
ވާ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ޓެކްޓާއިކިއާ

 ކަމުގައެވެ.  ފަންނުވެރިއެއް

 ޑިޒައިން  ޢިމާރާތުގެ ކުރުމާއި  ޑިޒައިން މި ގާވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢިމާރާތް )ނ(  
ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރަކަށް އާއުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  ގުޅޭ ޗެކުކުރުމާ
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ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ އާ ގަވާއިދުގެ ނީ މިލޭބެދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 
 ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޗެކަރެއް ކަމުގައެވެ. 

 ޑިޒައިން  ޢިމާރާތުގެ ކުރުމާއި  ޑިޒައިން ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢިމާރާތްގަމި  )ރ(  
ކަށް ޗެކަރަސްޓްރަކްޗުރަލް އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  ގުޅޭ ޗެކުކުރުމާ

ސްޓްރަކްޗުރަލް ނީ މި ގަާވއިދުގެ ބެލޭދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްަދތު ހަމަވަންދެން 
 ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޗެކަރެއް ކަމުގައެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ިމ ގައި  މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ާއއި )ރ( )ބ(  
ބެލޭނީ ގަވާއިދުގަިއ   ރަޖިސްޓަީރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ގަވާއިދުގެ ދަށުން

 ފައިވާ ގޮތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.ކަނޑައަޅައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނުވެރިޔަކަްށ  ފެށިގެން )ރ( ގެ ނިޔަލަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ޅ(  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަީރ  ވިޔަސް،ކަމުގައިނުވި ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު 

 ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)އެކެއް(  1މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާތާ މަދުވެެގން  8. ގަާވިއދު މުޠާލިޔާކުރުން 
 އަހަރު ތެރޭގައި، މުޠާލިޔާކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

ިހނދަކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އި ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން .9 މާނަކުރުން 
 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ ުކރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޓްރީވުމަްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ"  )ހ(  
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭޯތ 

ފަރާތެއް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ަލްތތަކުގައި އެހާން ނުވާ ގީނުވަތަ ނޫންތޯ ޔަ
 އަށެވެ.މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީ ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ތިރީގައިވާ ފަންނުވެރިންެގ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" "ބިލް  )ށ(  
 ަތރަށެވެ.ލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ދަފުއިމާތުތައް އާންމުކުރުމަށް އެުކލަވަމަޢުލޫ

 ކިޓެކްޓުން؛ލައިސަންސްޑް އާ (1)   

 ؛ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުން (2)   

 (ނ)  

 

 99ގެ  4/2017ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި ތެއް" ގެ ޢިމާރާ  1"ބާވަތް 
ޢާންމުން އާންމުކޮށް  ންބަރުގައިވާ ޢިމާރާތުގެ މާނައިަގއި( ވަނަ ނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ )

 .ހިމެނޭ ަތންތަނަށެވެ ރާ މާނައިގައިބޭނުންކު
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ން މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ،ވަނީއެކަމަށް ބުނެފައި ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" "އާ  )ރ(  
މާތުތައް އާންުމކުރުމަށް އެކުލަވައިލަިއ ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރުންގެ މަޢުލޫރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އާ
 ތަރަށެވެ.އާންމުކޮށްފައިވާ ދަފު

 ވެ.އަށެދާއިރާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ދާއިރާ" )ބ(  

ގައި މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް ]މިނިސްޓަރު[ )ޅ(  
 ފައިވާ ފަރާތެވެ.އިކަނޑައަޅަ

 ކަމަށްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓްރީޢިމާރާތް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މިނިސްޓްރީ[ )ކ(  
 ފައިވާ ފަރާތެވެ.އިކަނޑައަޅަ

ގެ  1ުން ބާވަތް މި ގަވާއިދުގެ ދަށ ،ައި އެވަނީކަމަށް ބުނެފ ކިޓެކްޓެއް""ލައިސަންސްޑް އާ (އ)  

 އެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.ް ޑިޒައިންކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަކިޓެކްޗުރަލޢިމާރާތެއްގެ އާ

 1މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާވަތް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއް" (ވ)  
 އެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.ށްޓަކައި ހުއްދައިންކުރުމަގެ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒަ

 ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ "ސީ.ޕީ.ޑީ" )މ(  
ނުރަސްމީކޮށް ހޯދާ ތަމްރީނާއި ހޯދާ ތަމްރީނާއި ލުކުރުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް ހާސިމަތީ ތަޢުލީމު 

 ހެއްޓުމަެށވެ.ތަޖުރިބާ ރެކޯޑުކޮށް ބެލެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީަ "ޑިޒައިނަރުން" ނުވަތ"ޑިޒިަންކުރި ފަރާތް"  )ފ(  

 ވެ.ުންނަށެލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ުންނަށާއިޓެކްޓކިހުއްދަ ދީފައިވާ ލައިސަންސްޑް އާ

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 އް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަ
 

 ވަނީއެވެ.މިފައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް .10 ކެޓަގަރީަތއް  ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވޭ

ންމު އާޢިމާރާތްކުރުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ އަންނަނިވި ކެޓަގަރީތަކަކީ  )ހ(   
 ކެވެ. ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަ

 ކިޓެކްޗަރ؛އާ (1)    

 ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ؛ (2)    
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 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ؛ (3)    

 ؛ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ (4)    

 ؛އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ (5)    

 ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ؛ (6)    

 ؛ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ (7)    

 ؛ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ (8)    

 ؛ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ (9)    

 އަރބަން ޕްލޭނިންގ؛ (10)    

 ؛ރބަން ޑިޒައިނިންގއަ (11)    

 ؛ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ (12)    

 ؛ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ (13)    

 ؛ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ-ވޭސްޓް (14)    

 ؛ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ (15)    

 ؛ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ-ފްއޯ (16)    

 ؛އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ (17)    

 ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގ؛ (18)    

 ؛ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް (19)    

 ؛ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް (20)    

 ؛ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް (21)    

 އެހެނިހެން ދާއިރާއެއް. (22)    

 ކިޓެކްޓް؛އިސަންސްޑް އާލަ )ށ(   

 ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ؛ )ނ(   

 ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ؛އާ )ރ(   



 ގެޒެޓް  ދިވެިހސަރުާކުރގެ                           1028:  އަދަދު                                 48:  ވޮލިުއމް

9 

 ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ؛ (ބ)   

 ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ. )ޅ(   

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އާންމު ބައިތައް 

ރީކުރާ ރަިޖސްޓަ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތު 

 އާންމުުކރުން 

 ހިމަނައި  ތަރުތަކުގައިތިރީގައިވާ ދަފު ކުގެ މަޢުލޫމާތުތައްށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަމި ގަވާއިދުގެ ދަ 11. 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް  ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(   
 ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނުން؛

 ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ( ގައިވާ )ނ ށ( އާއިއްދާގެ )ވަނަ މާ 10މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
"ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" )ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރާ ފަާރތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ( ގައި 

 ހިމެނުން؛

ކިޓެކްޗުރަލް "އާރ( ގައިވާ ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
 ރީ" ގައި ހިމެނުން؛ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަ

"ސްޓްރަކްޗުރަލް ބ( ގައިވާ ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(   
 ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" ގައި ހިމެނުން؛

"ބިލްޑިްނގ  ރ( ގައިވާ ފަންނުވެރިންގެ ަމޢުލޫމާތުތައްވަނަ މާއްދާގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(   
 ޖިސްޓަރީ" ގައި ހިމެނުން.އިންސްޕެކްޓަރޒް ރަ

 ކުރިން ބޭނުން
ކުރަމުްނދިޔަ 

ތަރުަތއް ދަފު
 ބޭނުންުކރުން 

ގެ )ރ(  ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން 11މި ގަވާއިދުގެ ގެ ނިޔަލަށް  2020މާރިޗު  23 .12 
 ތަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުާރނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފު  ނިޔަލަށް

 މާރިޗު 24އަދި  ތަކެވެ.ތަރުރަމުންދާ ދަފުފެށިއިރުގައިވެސް އެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން ބޭުނންކު
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ދަފުތަރުތައް، ލައިއިތަރުތައް އެކުލަވަގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަފު 2020

ބިލްޑިްނގ 
ސްޕެކްަޓރޒް އިން

ރަިޖސްޓަރީ 
 ލުން އެކުލަަވއި

ވަނަ މާއްދާގެ  11މި ގަވާއިދުގެ  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30މަލުކުރަން ފަާށތާ ޢަދަށް މި ގަވާއި 13. 
 ދަފުތަރު އެ ލައި އެއް އެކުލަވައި "ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރޒް ރަޖިސްޓަރީ")ބ( ގައިވާ ބޭނުމަށް 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ތަުރގައި ުހންނަްނވީ ދަފު
 މަޢުލޫމާތު 

 ގައި ހިމަނަންވާނީ ަފންނުވެރިންާނބެޭހ،ތަރުތަކުވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ދަފު 11 މި ގަވާއިދުގެ 14. 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތުތަކެވެ.

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން؛ )ހ(   

 މީ އެޑްރެސް؛އިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދާ )ށ(   

 ނަްނބަރު؛ފޯނު ގުޅޭނެ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތާރަޖިސްޓަރީ )ނ(   

 މެއިލް އެޑްރެސް؛-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އީ )ރ(   

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ؛ )ބ(   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީއަކީ ގިންތި ހިމެނޭ ކެޓަގަރީއެއްަނމަ )ޅ(   
 ގިންތި.

 މަޢުލޫމާތު އާްނމު
 ދުން ނުކުރުމަށް އެ

ފައިވާ މަޢުލޫމާުތތަކުެގ އިވަނަ މާއްދާގައި ހިމަނަ 14މި ގަވާއިދުގެ  ،ބޭނުްނނަމަ ޔަކުފަންނުވެރި 15. 
 ނުކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ތެރެއިން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ އާންމު

 މީ އެޑްރެސް؛އިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދާ )ހ(   

 ނަްނބަރު؛ފޯނު ގުޅޭނެ  ފަރާތާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ށ(   

ސެޓުފިކެޓުގައި 
 ހިމަނަްނވީ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ  56ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި  36މި ގަވާއިދުގެ  16. 
 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާނެއެވެ. ،ފިކެޓުތަކުގައިސެޓު

 ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތުގެ ނަން؛ )ހ(   

 މީ އެޑްރެސް؛އިރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތުގެ ދާ )ށ(   

 ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ދާއިރާތައް؛ )ނ(   

ލުކޮށްފައިވާ އެންމެ ސިރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހާ )ރ(   
 ؛މަތީ ސަނަދުގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ނު ތާރީޚުކުރެވު ރަޖިސްޓަރީ )ބ(   

 .ރެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުޗެކަ )ޅ(   

ގެ )ޅ(  ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ )ކ(   
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތުގެ އިތުރުން ނިޔަލަށް

 ނަންބަރު؛ އަދި 
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ގެ )ޅ(  ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީ އެއްނަމަ )އ(   
 ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ހިމަންނަންވާނެއެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން ނިޔަލަށް

ން ބޭުރގައި އިރާްއޖެ
މަަސއްކަުތގެ ހޯދާ 

 ތަޖުިރބާ ބަލަިއގަތުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ  ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހޯދާ އި ން ބޭރުގައިރާއްޖެ 17. 
ން ބޭރުގައި އިއެގޮތުން ރާއްޖެ އެވެ. ައދިދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ބަލައިގަނެވިާދނެ ތަޖުރިބާގެ

 ،މަށްަފހު  ހޯދުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާސިހާ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު 

ފައިވާ ޤައުމަކީ ފަރމްތައް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދައި )ހ(   
ރީ ކޮށްފައިވާ ފަރމެއްގައި އެ ޤައުމެއްގައި އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ، ޤައުމެއްނަމަ

 ؛ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުންތައް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ވަކި ފަރުދުން ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިއުމަކީ ފައިވާ ޤަގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައިމަސައްކަތު )ށ(   
ރުމަށް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޤައުމެއްނަމަ، އެ ޤައުމެއްގައި ެއފަދަ މަސައްކަތެއް ކު

ބަޔާންކޮށްދޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮްށފައިވާ ަމސައްކަތްތައް
 ؛ލިޔުންތައް

ވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި އުމަކީފައިވާ ޤަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދައި )ނ(   
އެފަދަ ޤައުމެއްގައި  ،ންނަމަނޫ ފަރމް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާ ޤައުމެއް

ރަޖިސްްޓރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ  ،ފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންަނންވާނީހޯދައި
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ަބދަލުުވމުން 
 އެްނގުން 

ިގނަވެގެްނ  ،މާތެއްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަަކށް ބަދަލު އައުމުން އެ މަޢުލޫ 18. 
 )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. 21

ރަިޖސްޓަރީ ކުރާ 
ފަރާތްތަކުން 

ްނމު އާމަލުކުރަްނވީ ޢަ
 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

މަލުކުރަންވީ ސުލޫީކ ޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަްނނުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް  .19 
 ވަނީއެވެ. މިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީ ،މިންގަނޑުތައް

 ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން؛ މަސައްކަތް )ހ(  

ތުން އެ މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ވާލުކުރާ ފަރާހަކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް  )ށ(  
ވެސް އެ ން އެހެން ފަރާތަކުންނޫ ފިޔަވައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުންވެސް އަދި އެ 

ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ  ނުވަތަ ދޭ ހަދިޔާއެއް މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން
އްސާ ހިގެ އެހެން އޮތުމަކުން ފަންނުވެރިޔާ ނަމަވެސް ބޫލުނުކުރުން؛ގަމިނޫންވެސް އެއްޗެއް 

ލިބުމަކަށް ހުރަހަކަްށ  ށްފަރާތަ  އްސާގެ ފައިސާއެއް އެހިއޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ލިެބންޖެޭހ 
 ؛ވެގެން ނުވުން

ފަރާތް ނޫން އެހެން  ވާުލކުރާހަފަންނުވެރިޔާ ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް  )ނ(  
އެއް ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީނުވަތަ އް، ރެށް ފަިއސާ ލިބޭގޮތަށް ޓެންޑަފަރާތަކުން ފަންނުވެރިޔާއަ
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ންނުވެރިޔާއަށް ފައިސާ ލިޭބގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާީނ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ލިޔެކިއުމެއްގައި ފަ
 ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު އެފަާރތުގެ ރުހުމާއެކު؛ވާލުކުރި ހަތަކާ މަސައްކަތް ފަރާ އެ

ދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގަިއ ޚިރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ދެވޭ  ފަންނުވެރިޔާ (ރ)   
 މަޢުލޫމާތު އާންުމކުރުން؛  ލާފުުނވާގޮތުގެ މަތިންޚި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ

ރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ދާއިރާގެ އަގު ހާފަންނުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސައްކަތް އިސްތި (1)    
 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހާފަރާތުގެ މަސައްކަތް އިސްތި އެއްވެސް ފަންނުވެރިޔެއް އެ (2)    
 ނުާވނެއެވެ. މަލުކޮށްގެންޢަށްފައިވާ ފަދަ ޮގތަކަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮ

     (i)  ދާއިރާއަށް އޮންނަ އިުތބާރު ނުވަތަ ދާއިރާގެ އަގު ގެއްލިދާނެ ފަދަ ޮގތަކަްށ
 މަލުކުރުން؛ޢަ

     (ii) ް؛ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުނ 

     (iii) ިމަށް ރުކުރުމުގައި އެ ދާއިރާއަކަށް އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތެްއ ކަހާއިސްތ 
 މަލުކުރުން؛ޢަފައިވާ ގޮތަކަށް އިރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިްނމަ

 ބުނަނީ: މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އެ (3)    

     (i) ެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުްނ؛ އޮޅޭނ 

     (ii) ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތެއް އުނިކުރުން؛ 

     (iii) ަފަދަ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނުން؛އްޙަކަން ނުބެލޭޞ 

     (iv)  ްދުމަތް ދެވޭނެ ެފންވަރަށް ވުރެ މާ ފެންވަރު ރަނަގޅުކޮށް ޚިއެ ފަރާތަކުނ
 މަލުކުރުން؛ޢަދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޚި

ރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ހާފަންނުވެރިން މަސައްކަތް އިސްތި  (4)    
 ންވާނެއެވެ.މަލުކުރަޢަ

     (i)  އެފަރާތެއް އެ މަސައްކަތެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝާމިލުނުާވ
 ނުކުރުން؛ މަސައްކަތެއް ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރު

     (ii) ިކެއް ތަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަޢުލޫާމތު ދުމަތް ލިބޭ ފަާރތާއެކު ސިއްރުކުރުމަޚ
 އަދި  ؛ފައި ނުވުންއިހިމަނަ

     (iii)  ،ަވަކި މަސައްކަތެއްގެ ވަކި ަބއެއްގައި އެކަނި ޝާމިލުވެފަިއވާނަމ
އިސްތިހާރުކުރުމުގައި އެފަރާތެއް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އެ މަސައްކަތުގެ ކޮން 

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  އެ ،ބައެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް މަޢުޫލމާތު ދިނުމާއި
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އެ ފަރާތްތަކުްނ ވެސް މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި އެހެން ފަރާތްތަކަށް
 . އިޙްތިރާމް އަދާކުރުންޙައްޤު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް 

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ރަިޖސްޓަރީކުރާ 
ފަންނުެވރިްނގެ 

 ޒިންމާަތއް 

މަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި ޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަންނުވެރިން  20. 
 އެވެ.ވަނީމިބަޔާންކޮށްފައި 

ދުތަާކ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް އިޤާނޫނާއި ގަވާގުޅޭ  ކަމާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި  )ހ(  
 ކުރުން؛

 އްދަ ދީފަިއވާ ގިންތީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުން؛ ހު ފަންނުވެރިއަކަށް އެ )ށ(  

 ންމާ ނެގުން؛އެ ފަންނުވެރިއެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒި )ނ(   

ކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ ސިވިލް ނުވަތަ އާ ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތަކާއެކު )ރ(   
އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެގެން

 ންނުވެރިއެއް އެ ފަ ،ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް
އިވާ ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެ  ،ފައިވީނަމަވެސްއިސޮއިކޮށް ޒިންމާ ނަގަ
 ؛ފަންނުވެރިޔާ ޒިންމާވުން

ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތަކާއެކު އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޗެކަރ  )ބ(   
އެ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައިވާ  ޔަސް،އިވިފައިވާ ފަރާތެއް ސޮއިކޮށް ޒިންމާ ނަގަކެޓަގަރީގައި

 ؛ފަރާތުން ޒިންމާ ނެގުން

ދުމަތް ލިބިގަންނަ ޚިއެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގިންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  )ޅ(   
 ން؛ތުފަރާތަކާމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހި

ފައިވާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް އިއި އެޑްވާންސަށް ފައިސާއެއް ނަގަމަތެއް ދިނުމަށްޓަކަދުޚިވަކި  )ކ(   
ފުރިހަމަކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ ކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތުގެ 

 ދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން؛ޚިފައިސާ 

އްދައެއްގެ ހުވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި އެ )އ(   
ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަަކށް ޚިފަރާތަކުން  ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަވަންދެން އެ

 ލާޙު ފޯރުކޮށްދިނުން؛ޞްލާއި އިފުސީއިތުރު ލިޔެކިއުމާއި ތަ ތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަ

ލު ފަދަ ތަެކތި ފުސީށްފައިާވ ޓެކްނިކަލް ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުާމއި ތައެ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮ )ވ(   
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް 

އެފަރާތަކުން  ވިޔަސް،އެފަރާތުން ބަލައިގަތްނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ދިންކަމުގައި ،ހުށަހެޅުމާއެކު
 ؛ނެގުން ލު ފަދަ ތަކެތީގެ ޒިންމާ ފަންނުވެރިޔާފުސީކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތަފައިވާ ލިޔެއިހުށަހަޅަ
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ލު ފަަދ ފުސީފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތައިގެ )ވ( ގައިވާ ފަދަިއން ހުށަހަޅަމި މާއްދާ )މ(   
ފައިވާ އިއެކަމަށް ކަނޑައަޅަ ،ރެގެން ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމުންތަކެތީގައި މައްސަލައެއް ހު

 ؛ރަނގަޅުކޮށްދިނުންއެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމެއް  ،ރަ ދީފައިވާނަމައުޖޫ

ލު ފަދަ ަތކެތި ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތުން ފުސީކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތަ )ފ(   
ހިމެނޭ  ލުސީފުކުރެހުންތަކާއި ތަ ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ލަތެއްގައި އެއްބަސްވުމާ ހާއެދިއްޖެ 

 ؛ލުތައް ެވރިފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިުނންފުސީތަ ތަކާއިޓާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންސޮފް ލިޔެކިޔުމުގެ

އްޙަ ލަފާ ޞަފަންނީ  ،ފަންނީ ލަފައެއް ދޭނަމަ، ޤާޫނާނއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން )ދ(   
 ދިނުން؛

ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ 
ގިންީތގެ ބޭުރން 

ކުރުން  މަަސއްކަތް
 މަނާކުރުން 

ވަކި ކެޓަގަރީއެއް ނުވަތަ ިގންތިެއއްގެ ދަށުން ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް،  )ހ( 21. 
އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތްކަމަށް ދެއްކުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން 

 ދޭހަވާނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލައި،  ށ()   
)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250,000/-ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ސް )ދެހާސް ފަ -/2,500

 ކުރަންވާނެއެވެ. ދަދަކުން މިނިސްޓްރީން ޖޫރިމަނާއަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް 
ވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ދީފައި 

ބަދަލު ައއުުމން 
ނާންަގއި ހުރުން 

 މަނާކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ  )ހ( 22. 
ފައިވާ ގޮތުގެ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފަރާތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އައުމުން 

  މިނިސްޓްރީއަށް ާނންގައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެކަންމަތިން 

ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް )ށ(  
( )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް 250,000/-ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ސް)ދެހާސް ފަ -/2,500

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޖޫރިމަނާމިނިސްޓްރީންދަދަކުން އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަކާ 
ނުލައި ކުރާ 

މަަސއްކަތަށް ފިޔަަވޅު 
  އެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މި ގަވާއިާދ  23. 
ހެން ޤާނޫނަކުްނ ވިނަމަވެސް، އެނު ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

މި  ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދާ މި ގަވާއި ތަކާމެދުފަރާ ހިނދަކު އެ ފުށުނާރާހައި
ފިަޔވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 21ގަވާއިދުގެ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ހުއްދަ ދީފަިއވާ 
ރާތްތައް ފަ

ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 
މިންަގނޑުތަކާ 

ޚިލާފުުވމުން ެއޅޭ 
 ފިޔަވަޅު 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކުްނ  ،މި ގަވާއިދުގައި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް  )ހ( 24. 
ސަލަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ މައް 29 މި ގަވާއިދުގެ ،ކޮށްފިކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިއްޖެނަމަ

ތިރީގައި  ،މިނިސްޓްރީްނ ެއ ފަރާތަކާމެދު ،ްނ ނިންާމ ގޮތެްއގެ މަތިންކޮމިޓީ ބަލާ
 އަޅަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ފިޔަވަޅު

 ؛އިންޒާރުދިނުން (1)   
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ރިހަމަކުރުމަށް ފައިވާ ެއންގުމުގައި ވަކި ތަމްރީނެއް ފުއިއެ ފަރާތަށް އަންގަ (2)    
 ؛ދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުންފަ އެ ،ފައިވާނަމައިކަނޑައަޅަ

 ،ފަދައިން ޢަމަލުކޮށް ޖެހޭނަމަ އެ އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރަން (3)    
 ؛އެކަން ރަޖިސްޓަރީގައި ރެކޯޑުކުރުން މާއި،ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުއެކަމަށް 

 ، ޝަރުުޠތައް ހަމަވަންދެންއެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް އެ ފަރާތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ (4)    
 ،ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަަކށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން ދުވަަހށް)ބާރަ( މަސް 12ނުވަތަ 

 ؛އަދި އެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ރެކޯޑުކުރުން

އެ  ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް ،އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް (5)    
 ؛އެކަން އެންގުން ،ދޫކުރެޭވނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ން ހުއްދަފަރާތަކަށް އަލު

     ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ސްހާސް ފަ)ދެ 2,500/-  ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި (6)    
ދަދަކުން އެ ފަރާތެއް އަ)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  250,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

އެ މާއްދާގައި  ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،)ހ( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ(   
ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށްވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު އެކުގައި އެޅުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،ޔަވަޅެއް ރަޖިސްޓަރީގައި ރެކޯޑުކުރުމުގެ އިތުރުންމި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފި )ނ(   
ގޮތުްނ އެ ފަންނުވެރިޔެއް ދަފުތަރުން ވަގުތީ ،ފަންނުވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމައެ 

 އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ދީފަިއވާ ފަރާތުން 
 ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ
ނުވަތަ ޫޖރިމަނާ 

 ނުދެއްުކން 

( ވަނަ ނަްނބަރުެގ ދަށުން ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ )ށ( 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 24މި ގަވާއިދުގެ  25. 
އެ ފައިސާ ދައްކަން އަންގާ ދުވަުހން  ،ގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަުކްނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް

އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންދެން އެ  ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ 60ފެށިގެން 
ފާއިތުވާއިރުވެސް އެ ފައިސާ  ދުވަސް)ބާރަ( މަސް 12ތެއްގެ ހުއްދަ ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެ. އަދި ފަރާ

ާބިޠލު ކުރިކަން ރަޖިސްޓަރީގައި  ،އެ ފަރާތެްއގެ ހުއްދަ ބާިޠލުކޮށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ
 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ފަރާތަކާމެދު މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅާކާމެދު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެ މި )ހ( 26.  ނާފުުކރުން އުއިސްތި 
މާރާތްކުރުމުގެ ޢި" ލާއިރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވަހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާްތތަކުން ޢިމާާރތްކު

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންާމ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު  ދަށުން ހަދާނުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫ
ކަމެއް ބަލައިދިނުަމްށ އެދި މިނިސްޓްރީއަށް  ށް އެކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅާކާމެދު  )ށ(   
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނުނުގެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން "
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 ފަށަންދެން  މަލުކުރަންޢަ ނިންމާ ކަންކަން އިސްިތއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް ދަށުން
 ނެވެ.ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންއިހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަޢިމާރާތްކުރުމާ ބެޢަމަލުކުރާނީ 

ފަންނުެވރިން 
ލުކޮށްފަިއވާ ސިހާ

ތަމްރީނަކީ ވަކި 
ދާިއރާެއްއގެ ވަކި 
ދަަރޖައަކަށް ފެތޭ 

ރީެނއްތޯ ތަމް
 ކަނޑަައޅާނެ މިްނގަނޑު 

ފިކެުޓ ހަޅާ ފަާރތްތަުކން ތަޢުލީމީ ސެޓު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީވާން އެދި ހުށަ )ހ( 27. 
ކަކީ އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކޯހެއްކަމާއި ކޯހުގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯސްތަ

ޓެކްިނކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްީމ  ކާއިދާއިރާތަޅާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ކަނޑައަ
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  )ށ(  
 ގަވާއިދުގެ ދަުށްނ ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަންެދން މި

ފިކެޓު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓުރަޖިސްޓަރީވާން އެދި ހުށަ
ކޯހުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅަންވާނީ  ކަކީ އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކޯހެއްކަމާއިބައިވެރިވެފައިވާ ކޯސްތަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގައި ހަދާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމެއްގައި އެ ދާއިރާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު (1)    
ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރާ ފަރާތަކުން ކޯސް އެކްރެޑިޓްކުރާ ދާއިރާއެއް  ޞަޚާއް
އެ ދާއިރާެގ  އެ ޤައުމުގެ އެފަދަ އިދާާރއަކުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް ،ނަމަ

 ން؛އެ ދަރަޖައިގެ ކޯސްތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅު

މޯލްޑިވްސް  ،ލަތެއްަނމަހާ އެހެން  އިލަތް ފިޔަވަހާ( ގައިވާ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2)    
މާއެކު ކޯސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭަޝން ފްޭރމްވާރކްގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓްކުރު

ވަކި ދަރަޖައަކަށް ފެޭތ  ެއ ކޯަހކީ ވަކި ދާއިރާއެއްގެ އި،އައުޓްލައިނަށް ބަލަ
 .ކަނޑައެޅުން ކަންކޯހެއް

ސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީ ރަޖި 
 ލުން އިއެކުލަވަ 

ށް ބޭނުންާވ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތކުން ރަޖިސްޓަރީވުމަ 28. 
މިނިސްޓްރީްނ ކޮމިޓީެއއް ންކުރުަމށްޓަކައި ގީޔަ ކަންނުވަތަ ނޫން ކަން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަވާ ފަދައިން ތިރީގައި ގެންލައިއެކުލަވައި

ށް ބޭނުްނވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަުކން ަރޖިސްޓަރީވުމަ )ހ(   
ފަާރތެއް  ލަތްތަކުގައި އެހާނުާވ ންގީޔަ ކަންނުވަތަ ޫނން ވާކަން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައި

ޓްރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް  ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް
 ޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހަ

އެ މަހެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ،ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން )ށ(   
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،މަޢުލޫމާތު

 ބަލާމަްއސަލަ 
 ލުން އިއެއް އެކުލަވަ ކޮމިޓީ

މައްސަލަތަކާމެުދ   ފަރާތްތަކުގެ މައްސަަލތައް ބަލައިފައި،އަޅަން ހުށަހެޅޭޔަވަޅު ފިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  29. 
 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި އެއް މިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީ ބަލާމައްސަލަ  ،ނިންމުމަށްޓަކައި ގޮތެއް
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ަލއި އިކޮމިޓީތައް އެކުަލވަ
 ހިންގުން 

ފައިވާ ކޮމިޓީތަްއ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ކަނޑައަޅަ 29 އާއިވަނަ މާއްދާ  28ގަވާއިދުގެ  މި 30. 
 ލައި ހިންގަންވާނީ ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.އިއެކުލަވަ

 ލާނީ މިނިސްޓަރެވެ.އިކޮމިޓީ އެކުލަވަ )ހ(   

  ންނެވެ.ހަދާނީ އެ ކޮމިޓީ ލުސޫކޮމިޓީ ހިންގާ އު )ށ(   

ކޮމިޓީެގ  ،ގޮތާއި ކޮމިޓީ އެުކލެވިގެންވާ ،ގައިލުސޫއުލާ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައި މި )ނ(   
 ގޮތް ިހމަނަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ

ކުރިން 
ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 

މި  ،ފަރާތްތައް 
ގަާވިއދުން 

ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 
ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް 

 ބެލުން 

ށް ވާއިދަގަ އެ ،މަލުކުރަން ފެށުމުން، "މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު" އާއިޢަމި ގަވާއިދަށް  ()ހ 31. 
ލުތަކުގެ ދަށުން ސޫފައިވާ އުއެކުލަވައިލައި  ގުޅިގެންއެ ގަވާއިދާ ،ލާޙުތަކާއިޞްއި ނެސްފައިވާގެ

ނީ ިމ ކާއި ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް ބެލޭކުރާ ފަރާތްތަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ރަޖިސްޓަރީ
  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ

މަލުކުރަން ފެުށމުން، މިނިސްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި ޢަމި ގަވާއިދަށް  )ށ(  
ކޮށްފައިވާ  ނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރީލޭޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަްއ ބެރަޖިސް

 އްގެ ގޮތުގައެވެ.ފަރާތްތަކެ

ކެޓަގަީރގެ ނަން 
 ބަދަުލވުން 

ކިޓެކްޓް ރީގައި އޮތް އާޒް ރެޖިސްޓަގެ ކުރިން ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރ 2019މާރިޗު  23 (ހ) 32. 
ގެ ޓެކްޓުކިަލއިސަންސްޑް އާ ،މަލުކުރަން ފެށުމުންޢަކެޓަގަރީގެ ނަން ވަނީ މި ގަވާއިދަށް 

 ނަމަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ރީގައި އޮތް އިންޖިނިއަރު  ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރެޖިސްޓަގެ ކުރިން 2019 މާރިޗު 23 (ށ)   
މަލުކުރަން ެފށުމުން ލަިއސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުގެ ޢަކެޓަގަރީގެ ނަން ވަނީ ިމ ގަވާިއދަށް 

 ނަމަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 

މި ަގވާިއދަށް 
މަލުކުރަން ްގރެުޖއޭޓް ޢަ

ކެޓަގަރީތަުކގައި ިއތުރަށް 
 ނުކުރުން ރަިޖސްޓަރީ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ  )ހ( .33 
ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ އިތުރަށް ރަޖިސްޓަރީނުކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގަިއ 

 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ކިޓެކްޓް؛ގްރެޖުއޭޓް އާ (1)   

 ޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ.ގްރެ (2)    

ނީ މި ަގވާއިދުގެ ބެލޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ަފންނުެވރިންނަށް މިހާރު ދޫކޮްށފައިވާ ހުްއދަ )ށ(   
ަނށް މިހާރު ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދައެއްެގ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަންނުވެރިން

ނުވެިރން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ފަން ދެން އެ ،ތަކުގެ މުއްަދުތ ހަމަވުމުންދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާްތކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންެގ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަީރތަކުގައެވެ.
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 ؛ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން ގެކިޓެކްޗަރއާ ،ކިޓެކްޓްގްރެޖުއޭޓް އާ (1)    

 ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން. ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ، ޓް އިންޖިނިއަރގްރެޖުއޭ (2)    

މި ގަވާއިދު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ )ނ(   
 ލެވޭނެއެވެ.ވަހުގެ ތެރޭގައި އުވައިދު)އެކެއް( އަހަރު 1އިޢުކުރާތާ ޝާ

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން އާ
 

ރަިޖސްޓަރީކުެރވޭ 
 ،ކެޓަގަރީތަާކއި
ކުެރވޭ  ،ޝަރުޠުތަކާއި 
 މަަސއްކަތްތައް 

 ގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކެޓަ 10މި ގަވާއިދުގެ  34. 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  1އްކަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އެ ކެޓަގަރީތަކާ ގުޅޭ މަސަ ގިންތިތަކާއި
 ވާނެއެވެ.

އާންމު ފަްނނުެވރިްނގެ 
ކެޓަގަީރގައި 

ރަިޖސްޓަީރވުމަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ެކޓަގަރީގަިއ  10މި ގަވާއިދުގެ  35. 
ގަިއ  1ދުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިހިމޭނޭ ފަރާތެއް މި 

ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދައަށް އެދި  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް 
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

 ؛"ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ" )ހ(  

ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ފާހުގެ ސަނަދުެގ  އެ )ށ(   
 ؛އެ ކޯހުގެ ކޯސް އައުޓްލައިނުގެ ކޮޕީ ،އާއިކޮޕީ

 ؛ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ފީއެއްއެއް) -/100 (ނ)   

ގައިާވ  އިން )ނ(މި މާއްާދގެ )ހ(  ތެއްނަމަ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔި (ރ)   
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ ތަކެއްޗާއި،

ގައިވާ  އިން )ނ(މި މާއްދާގެ )ހ(  ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ (ބ)   
 ؛ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތަކެތި އްޗާއި،ތަކެ

 ؛ކޮޕީ ގެޕާސްޕޯޓު (1)    

 ފިކެޓުގެ ކޮޕީ؛ކައިވެނީގެ ސެޓު (2)    

 ވިސާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުން. (3)    
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށިިއރު ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ  )ޅ(   
ފަރާތެއް ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ބ( ގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުުރން ކުރިން ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް 

 ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް މިނިސްޓަރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

އާންމު ފަްނނުެވރިްނގެ 
ގައި ކެޓަގަރީ 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ެއދި 35މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 36. 
 އެ  ،ވާނަމަފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމައިގައި ކަނޑައަޅަ 1އިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާ އިކިބައިގަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކެޓަގަރީގެ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްޝަރުޠު ފުރިހަމަވީ ކެޓަގަރީގައި ފަރާތެއް 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ހުއްދައެ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ެއދިވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ރަ 35މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
 ނުވާކަމުގައި ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމައިގައި ކަނޑައަޅަ 1އިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާކިބައިގައި 

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާބު  ،ވާނަމަ
 ދޭންވާނެއެވެ.

ރިްނގެ އާންމު ފަްނނުވެ 
ގެ ލިސްޓުަގއި ކެޓަގަރީ 

ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާ 
ފަންނީ ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

ދާިއރާެއްއގެ 
 މަަސއްކަތަށް

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ންުމ އާ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން 22ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 37. 
 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  35ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ 
ޝަރުޠު  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ދާއިރާއަށް

އިވާ ތަޢުލީމާއި ލުކޮށްފަސިފަރާތެއް ހާ ކަނޑައަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އެ ވާކަންފުރިހަމަ
 ގައެވެ.ތަޖުރިބާއަށް ބެލުަމށްފަހ

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދާއިރާގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު )ށ(   
 ފިކެުޓ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.އަންގައިދޭ ސެޓު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަން

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދާއިރާގެ  ،ދަށުން ބެލުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(   
އެފަރާތެއް  ،ފައިވާނަމައި ކަނޑައަޅަ ނުވާކަމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

މުއްދަތެއް ނެްތ  ުހއްދަ ދޫކުރެވެނީ)ރ( ގެ ދަުށން  އިވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާ 35މި ގަވާއިދުގެ  38.  ދަތު މުއް  ހުއްަދިއގެ
 ގޮތަށެވެ.

އައުުކރަން  ހުއްދަ
 ނުޖެހުން 

 އްއައުކުރާކަށެ ހުއްދަފަރާތްތަކަށް ޫދކޮށްފައިވާ  އެ ކުން،ވާ ފަރާތްތަމި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ 39. 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ފަްނނުެވރިން އާންމު
އިންުޝއަަރންސް ަނގަން 

 ނުޖެހުން 

 މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ.މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންޝުއަރަންސެއް ނަގާކަށް  40.
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 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 ރަޖިސްޓަރީވުން ޗެކަރުން  ޓެކްޓުންނާއި، ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުންނާއި،ކިލައިސަންސްޑް އާ 
 

  އާކިޓެކްޓް ސްޑްލައިސަން 
 ކެޓަގަރީާއއި، ަލއިސަްނސްޑް

ކެޓަގަީރއާިއ،   އިންިޖނިައރ
ކެޓަގަީރގައި  ޗެކަރ

ރަިޖސްޓަރީކުެރވޭ ޝަރުުޠތަކާއި 
 ކުރެވޭ ަމސައްކަްތތައް 

ގަރީތަކުގައި ޓަކެ ގައިވާއާއި )ރ( އާއި )ބ( )ނ(  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 41.
މި ގަވާއިދުެގ  ،އެ ކެޓަގަރީތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ،ރުޠުތަކާއިރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަ

 ވާނެއެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  3އާއި  2ޖަދުވަލު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް  10މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( 

ްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސ ކެޓަގަރީއާއި،

)ހައެއް(  6ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޖުރިބާގެ ބާވަތްތަކާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅައި 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި 

 ވާނެއެވެ.ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން

  އާކިޓެކްޓް ލައިސަްނސްޑް
 ކެޓަގަރީާއއި، ަލއިސަްނސްޑް

ކެޓަގަީރއާިއ،   އިންިޖނިައރ
ކެޓަގަީރގައި  ޗެކަރ

އެދި ރަިޖސްޓަރީކުަރން 
 ހުށަހެޅުން 

ކެޓަގަރީއެއްގައި  ގައިވާއާއި )ރ( އާއި )ބ( )ނ(  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  10މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) 42.
ގައި  3އާއި  2ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދައަށް އެދި  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް 
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ގެ ފަންނުވެރިްނ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާމިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިާވ " (1)  
 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛ ؛"ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ތަޢުލީީމ  އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮްށފައިވާ ،ކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީ (2)    
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ؛ 

ލައިސަންސްޑް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް   އްގެ ގޮތުގައިޓެކްޓެކިލައިސަންސްޑް އާ (3)    
ނުވަތަ ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް   ގޮތުގައި  އްގެއިންޖިނިއަރެ

ތިރީގައިވާ  ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ައންަގއިދޭ
 ލިޔެކިޔުން؛

     (i)  ުފޯމު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އެކްސްޕީރިއަންސް ރެކޯޑ
 ؛އެ ފޯމު ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

      (ii)  ެތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ިލޔުމުގައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގ
 ،ން އަްނގައިދޭޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމަނާނަމަ، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ

 ؛ންލިޔު އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެ
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     (iii) ީއިގެންހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަ ގެ މަސައްކަތަކީއެ ކެޓަގަރ 
އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ އިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ، ހުއްދަފާސްކޮށްފަ
 އެއް ހުށަހެޅުން؛، ފާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެދޭނަމަ

     (iv) ީއިގެންހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަ އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތަކ 
ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނޫންނަމަ، އެ މަސައްކަތެްއ ފާސް

  ގެ ލިޔުމެއް؛މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތު ،ން އަންގައިދޭފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ

     (v) ެން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ އިރާއްޖ
ގައި މަސައްކަތްކުިރ ން ބޭރުއިރާއްޖެ ،ބަލައިގަތުމަށް އެޭދ ފަރާތްތަކުން 

ދުވަސްވަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިިދނުމަށްޓަަކއި  ިމ 
އެ ލިޔުމުގައި  އި،ގައިވާ ލިޔުމާ (i) ( ގ3ެގެ ) (ހ)މާއްދާގެ 

ފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ އިހިމަނަ
އްކަތްތަކުގައި އެފަރާތުން ގުޅޭގޮތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސަ

ން އިއެފަރާތެއް ރާއްޖެ ، ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން އަންގައިދޭ
އަްށ ުހއްދަ ،ފައިވާން ހޯދައިނުވަތަ ފަރާތުގެ ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރި ތަނު

 ފައިވާއިނަމާއި ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ހިމަނަ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ
   ؛ލިޔުމެއް

     (vi) ެން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި އަންަނ އިއެ ފަރާތަކީ ރާއްޖ
ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްަޓރީކުރާ  އެ ،އެ ޤައުމެއްގައި ،ފަރާތަކަށްވުމާއެކު

ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ  އެ ،އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ
ޕީ އެޓެސްޓް ކުރުމަށްފަުހ މުގެ ކޮޔުވެފައިވާ ކެޓަގަރީ އަންގައިދޭ ލި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    (4) (i)  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ، ދިވެިހ
 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ 

     (ii) ުރާތަކީ ފަ  އެ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއެކ
މި  ،ލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ނަމަސިން ބޭރުގައި ހާއިރާއްޖެ

ގައިވާ ފަދައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ  (i) ( ގ3ެމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
  ؛ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ އާއި،ގެ ކޮޕީއަންގައިދޭ ކާޑު

     (iii) ިއި ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގަ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ ދިވެއްސަކާހުއްދައަށް އެދ
 އިގެ ކޮޕީއަކާޓުޕާސްޕޯ އިފިކެޓާބިދޭސީއެއްނަމަ، ކައިވެނީގެ ސެޓު ދިރިއުޅޭ
  ؛އެއްގެ ކޮޕީރމިޓު ވާރކް ޕަ ގެ ކޮޕީއަކާއިވިސާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށިިއރު ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތް ޑިޒައިން  (5)    
ފަރާތެއް ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ޗެކުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ 
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( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ތަެކތީގެ އިތުުރން އެ އުސޫލުގެ 4( ވަނަ ނަްނބަރުން )1ގެ )
 ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް މިނިސްޓަރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

ށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އެދުމަށް ހުއެދުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައަކަށް  (ށ)   
 . ނުގަެނވޭނެއެވެ އެ ފޯމުތައް ބަލައެއް ،ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުވާަނމަ

 ކިޓެކްޓް ްނސްޑް އާލައިސަ
ލަިއސަްނސްޑް ކެޓަގަރީާއއި 
ކެޓަގަީރއާއި  އިންިޖނިައރ 

ޗެކަރ ކެޓަގަީރއެްއަގއިވާ 
މާއި ހުްއދަ ދިނު ފަރާތަކަށް 

 ނެ ކަންކަން ބެލޭ

 އެއްގެހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ ހުއްދައަށް އެދި (ހ) 43.
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  ޝަރުޠުތަކާއި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް،

 .ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ( ދިހައެއް) 10ބަންދުނޫން 

ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން  އޮތް އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ގައި ( ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ) 
އްޙަކަން ޞަފައިވާ ކުރެހުންތަކުގެ އިދޭ ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ހުއްދަ ނަގައަންގައި

ފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ދިނުމަށް އިންކުރުމަށްޓަކައި އޭގައި ހިމަނަގީޔަ
 ކަށެއް ދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތު ހިނގާންވުމާ ހަމައަށް މި މާއްގީޔަބޭނުންވަ މިންވަރަށް 

ންވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޝުއަރަންސް ގީނުފަށާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ޔަ 
ފަދަ އިތުރު ލިޔެކިއުމެއް ހުށަެހޅުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު ހިނގަްނ 

 ަށހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ލިޔުން ހުށަހަޅާ ތާީރޚުންނެވެ.ފަށާނީ އެފަދައިން ހު

ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަިއގެން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަްއ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ  )ނ(   
އެ ކުރެހުމުގެ ޒިންމާ  ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ،ގޮތުގައި ގުނޭނީ

ރެއިން ތަކުގެ ތެ ގޮތުގައި ގުނޭނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްކެވެ. އަދި ތަޖުރިބާގެފައިވާ ފަރާތްތައިނަގަ
 ތަކެވެ. ފާސްވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް

ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ އާންމު ފަންނުވެރިންެގ  ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް (ރ)   
މަސައްކަތުގެ  ޑިޒައިންޢިމާރާުތގެ  ގެއާކިޓެކްޗަރ ނުވތަ ސިވިލް އިްނޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީ

ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ގުނޭނީ އެފަރާތެއްގެ އިތުރުން އެފަރާތެއް 
 ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރލައިސަންސްޑް އާސުޕަވައިޒް ކުރި 
 އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުެގ  42މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)   
ފަރާތެއް މަސަްއކަތް ކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއާއި  ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ަފރާތްތަކަށް، އެ

 ވެ.ުހއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް  ހުއްދައިގެ ހާއިލާކު މުއްދަތާއި ހުއްދައިގެ

ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ އާއި ލައިސަންސްޑް އާޗެކަރ ކެޓަގަރީ )ޅ(   
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް  ކެޓަގަރީގައި

މަށް ވަނަ މާއްާދގައިވާގޮތަށް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވު 48މި ގަވާއިދުގެ 
ގުޅޭ  އަދި އިންޝުއަރަންސްގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އިންޝުއަރަންސާ. އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަރ ( ދިހައެއް) 10ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ 



 ގެޒެޓް  ދިވެިހސަރުާކުރގެ                           1028:  އަދަދު                                 48:  ވޮލިުއމް

23 

 އެނގޭގޮތަށް ުހއްދައާއި ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް  ނަންބަރު ކެޓަގަރީއާއި، ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި
 ރަންވާނެއެވެ. ދޫކު

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި 42މި ގަވާއިދުގެ  )ކ(   
 ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމައިގައި ކަނޑައަޅަ 3 އާއި 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  އިކިބައިގަ

ލިޔުމުން  ،ބު ބަޔާންޮކށްފަރާެތއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަ އެ ،ނަމަ ވާ ނުވާކަމުގައި
 އެފަރާތަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީތަކުގައި ކެޓަގަރީއާއި   ގެކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރއާ )އ(   
ގެ ނިޔަލަށެވެ. ދުވަހުއް( އަހަރު)ދޭ 2ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މި ގަވާއިދަށް  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ

ތަށް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ އެްއގޮ ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ގަވާއިދުތަކާ ،ރީ އުވިއަދި އެއަށްފަހު މި ެކޓަގަ
 ޒިންމާ ނަގާނީ ލައިސަންސެއް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. އެންމެހައި

ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާީނ ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރު ލައިސަންސްޑް އާ )ހ( 44.  ހުއްަދިއގެ މުްއދަތު 
 ދުވަހުގެ މުއްަދތަށެވެ.އް( އަހަރު)ފަހެ 5

ވަނަ  47މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމަވެސް)ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ  )ށ(   
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ  ،ނުދާނަމަ މާއްދާގައިވާ އިންޝުއަރަންސް ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހަޅަމުން

 ގޮތުން ހިފެހެްއޓޭނެއެވެ.ތީވަގު

މި ގަވާއިދަށް  ،ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނީ ރީރަޖިސްޓަ )ނ(   
)އެކެއް(  1 އް( އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވުރެ ިއތުރުނުވާގޮތަށް)ދޭ 2ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތަރީޚުން 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ޕްރޮްގރާެމއް ސީ.ޕީ.ޑީ. 
 ހެދުން 

  ޓެކްޓްކިަލއިސަންސްޑް އާޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މި ބާބުެގ ދަށުްނ ރަޖިސް )ހ( 45. 
ޖަނަވަރީ  1ފަރާތްތައް  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާކެޓަގަރީއާއި 

އް( )ދޭ 2އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ފަދައިން ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކޮންމެ  2020
 އްސާކުރަންވާނެއެވެ.ހިއެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ  ،ރިވެބައިވެ އަހަރަކުން އެއްފަހަރު

ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް  ކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރލައިސަންސްޑް އާ (1)    
)ދިހައެއް( ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް  10މަދުވެގެން  ންއަހަރަކުއް( )ދޭ 2 ކޮންމެ

 ލުކުރުން؛ސިހާ

)ފަސްދޮޅަސް  65 ،ނަމަވެސް އޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި)ހ( ގައި މި މާއްދާގެ  (2)    
)ހަތަރެއް(  4 ންއަހަރަކު އް( )ދޭ 2 ( އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްަތކުން  ކޮންމެހެއްފަ

 ލުކުރުން؛ސިސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް ހާ

 އް()ދޭ 2ކޮންމެ  ،ލުކޮށްފައިވާ ސީ.ޕީ.ޑީ. ގެ މަޢުލޫމާތުސިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހާ )ށ(   
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ލަސްވެގެން ،އަހަރެއް ނިމުމުން
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ  ސީ.ޕީ.ޑީ. ތަކުން ބޭނުންާވ މިންވަރަށް  ސީ.ޕީ.ޑީ.  )ނ(   
ނެ ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް ހަމަވާ ހުގެ ވަދު)ތިނެއް( މަސް 3 ،ނުވާނަމަ ލުކުރެވިފައިސިޕޮއިންޓް ހާ

 މިންވަރަށް  ސީ.ޕީ.ޑީ. ހެދުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހަޅަން އަންގަންާވނެއެވެ.

ދުވަހުެގ )ތިނެއް( މަސް 3ހަމަކުރުމަށް ދޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް  )ރ(   
ކަތް ގޮތުން މަސައްރާތެއް ވަގުތީފަ އެ ،ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

 ތަރުގައި އެގޮތަށް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ދަފު ،ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަ ހިފަހައްޓައި 

ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ  އެ ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަާރެތއް ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމުން )ބ(   
 އަލުން އިޢާދަކުރަންވާނެއެވެ.

ޑްލައިނެއް މިނިސްޓްރީން ގައި  އިގެންކަނޑައަޅަގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް ސީ.ޕީ.ޑީ. ބަލައި )ޅ(   
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ފަށާތާ   މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންއިލައިއެކުލަވަ

 ވާނެއެވެ. ޢާންމުކުރަން

 ކިޓެކްޓް ލައިސަްނސް އާ
ުނވަތަ ކެޓަގަރީ 

ލައިސަްނސްޑް 
އިންިޖނިައރ ކެޓަގަީރގެ 

 ހުއްދަ އައުުކރުން 

ނުވަތަ ަލއިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީ  ކިޓެކްޓް ޓަރީކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްޑް އާރަޖިސް )ހ( 46. 
 ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރާއިރު، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

( ޕްރޮެޖކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ިތނެއް) 3ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު)ފަހެއް( ައހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ  (1)   
)ތިނެްއ( ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިްނ  3މި  ، އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްަފއިވުމާއެކުއްދަ ދޭހު
ތެރޭގައި  ދުވަހުގެއް( އަހަރު)ދޭ 2( ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ )އެކެއް 1

)މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ  ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ  ،ޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަްށފަހުއިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، ޕްރޮ

ވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަުތ އޮންނަން ފައި އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަަހޅައި
ބެލިދާނެއެވެ. އަިދ އެންމެ ފަހުގެ  ނުހިމަނައިކިޔަވަން ހުރި މުއްދަތު  ،ގުނުމުގައި

މުއްދަތު ބެލުމުގަިއ  ،ފައިވާނަމަހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުިރން ކިޔަވަން ގޮސް
އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުވެސް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.(؛

)ފަހެއް(  5ވަނަ މާއްދާާއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން ވޭތުވެިދޔަ  45މި ގަވާއިދުގެ  (2)    
 ކޮށްފައިވުން؛ލުހާސިސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިާވ  (3)    
 ފަރާތަކަށް ނުވުން؛

ތަޖުރިބާ ހޯުދްނ އިތުރު އެހެން މި ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ  (4)    
ހޭގޮތަްށ ާވން ޖެއަކުން ފާސްކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އިންޓަވިއުނުވަތަ ޓެސްޓަ

 ފައިވާނަމަ އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުްނ؛މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުޠައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(   
އެގޮުތން އަލުން ހުއްަދ ދެވިދާނެއެވެ. ) ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ުފރިހަމަކުރުމަށްފަހު

އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ 
ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ  ގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓު( ގ1ަ)ހ( ގެ )

 ންނެވެ.(އައުކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށު 

( ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމެއް ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
 އެކަމެއް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޗެކަރ ކެޓަގަީރގެ ހުްއދަ 
 އައުުކރުން 

 ގެ ގޮތުގައި އަރެއްނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިގެ ގޮތުގައި ކިޓެކްޓެއްލައިސަންސްޑް އާ (ހ) 47. 
ނުވަތަ ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް 

 .ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭނަމަ

 އެދޭ ޗެކަރ ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)    
 ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުްއދައެއް އޮތުން؛

ކެޓަގަރީއަކަށް ނަގަންޖެހޭ ިއންޝުއަރަންސެއް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ (2)    
 ؛ ފައިވުންއިނަގަ

ޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ޕްރޮ( ތިނެއް) 3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް( އަހަރު 5ވޭތުގެ ދިޔަ  (3)    
)ތިނެއް(  3މި  ،ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދޭ އިާދރާއަކުން 

 ދުވަހުގެއް( އަހަރު)ދޭ 2( ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ )އެކެއް 1ގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓު
ިމ ވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. )ނުވަަތ ޗެކުކޮށްފައި ތެރޭގައި ޑިޒައިންކޮށްފައި

ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް 
ފައި އިހަޅަހުށަދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް  ،ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު

 ؛(ވުން

 ނަމަ،ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތެއް ރާތަކީ އާފަ އެ (4)    
ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ސަބަބުްނ  ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭއިރު

ކިެޓކްޗުރަލް ޗެކަރ ޓެކްޓް ކެޓަގަރީ ނުވަތަ އާކިއާލައިސަންސްޑް އެފަރާތުގެ 
  ؛ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިާވ ފަރާތަކަށް ނުވުން

ގެ ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތެއް ފަރާތަކީ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީ އެ (5)    
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ސަބަބުްނ  ،ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭއިރުނަމަ، 

ޗެކަރ  ސްޓްރަކްޗުރަލްކެޓަގަރީ ނުވަތަ  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރފަރާތުގެ  އެ
 އަދި  ؛ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިާވ ފަރާތަކަށް ނުވުން

ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ()ށ   
 ދެން އެ  ،ނަމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަނުވާ ،އައުކުރަން އެދޭއިރު
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ފަރާތެއްގެ ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް 
 ރުމަށްފަހުގައެވެ.ލުކުސިހާ

 ކެޓަގަރީގެ ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ އާ ގައިވާ ފަދައިންމި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (1)    
ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭ ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ 
 ނުވާ ހުއްދައެއް އޮުތން؛މުއްދަތު ހަމަ

ޖެހޭ އިންޝުއަަރންސެއް އޮތުން؛ ދަށުން އެ ކެޓަަގރީއަކަށް ނަގަންމި ގަވާއިދުގެ  (2)    
 އަދި

ޕްރޮޖެކްޓް ިމ ( ތިނެއް) 3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި )ފަހެއް( އަހަރު  5ވޭތުވެ ދިޔަ  (3)    
ން އައުކުރަން ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަ 3ނުވަތަ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެދޭ ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައި ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަ ޭދ 
ނުވަތަ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަުތގެ އިދާރާއެއްގެ  ،އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން

ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ެއ 
 ފައި ވުން؛އިދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަ ޕްރޮޖެކްޓް

އިންުޝއަަރންސް 
 ނެގުން 

ތިްނ ) -/300,000ފަރާތްތަކުން  ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭއާ (ހ) 48. 
އް ދަދަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސެއަރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދުނޫން ( ލައްކަ

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަށް ދަމަހައްޓަންާވނެއެވެ. ންނަގައިގެ

ފަސް ) -/500,000ފަރާތްތަކުން  ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ (ށ)   
އް ދަދަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސެއަވުރެ މަދުނޫން  ރުފިޔާއަށް( ލައްކަ

 މުއްދަތަށް ދަމަހައްޓަންާވނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނަގައި 

ހުއްދައަށް  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ކެޓަގަރީއާއި ކިޓެކްޓް ލައިސަންސްޑް އާ )ނ(   
އް( އަހަރުން ެފށިގެން )ދޭ 2ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ މި ަގވާއިދަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުްނ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަސް ލައްކަ) -/500,000 ށްއަހަރަކަ ކޮްނމެހުއްދަ ނަގާ ފަރާތްތަކުން 

 ނަގަންވާނެއެވެ. އްދަދަކުން ޕްރޮފެޝަަނލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސެ އަމަދުނޫން 

ގެ ދަށުން ނަގާ ްޕރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އައި )ނ( )ށ(  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(   
 އަރަްނސަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ސަކީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ އިންޝުއިންޝުއަރަން

ޓޭމްޕް ޖަހާ ކުރެހުމެއްގައި ސްކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ އާ (1)    
ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް ހުއްދަ ޫދކުރާ އިދާރާއަށް ފައިވާ ސްޓޭމްޕުއިޖަހަ

ޚިލާފު ނުވަތަ ނިންގ ގަވާއިދާ ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގައި ހުރި ޕްލޭ
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ކިޓެކްޗުރަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޢިމާރާތައް ވާ ގެއްލުން ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި އާ
 ކުރުން؛ އަދި  ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަކަށް ވާ ގެއްލުން ކަވަރު

ޓޭމްޕް ޖަހާ ސްކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އާ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ (2)    
ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ ފައިވާ ސްޓޭމްޕުއިއްގައި ޖަހަކުރެހުމެ

މައްސަލައަކާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގައި ހުރި ސްޓްރަކްޗުރަލް 
ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ  ންގެއްލު ލިބޭ ށްގުޅިގެން ޢިމާރާތަ

 ކުރުން. ގެއްލުން ކަވަރު ލިބޭ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަަކށް 

ކުރާ އިާމރާތް ޑިަޒއިން
ފަރާތްތަކުން 

ުކރުުމަގއި ޑިޒައިން
 ޖެހޭ ިޒންމާަތއް އުފުލަން

 އިއާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 10ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި ގަވާއިދުގެ  49. 
 ފަރާތްތަކާއި ކެޓަގަރީގައިވާ  އިންޖިނިއަރކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑްލައިސަންސްޑް އާ)ނ( ގައިވާ 

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެަޓގަރީއާއި  ކިޓެކްޗަރންމު ަފންނުެވރިންގެ ތެރެއިން އާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢާ
 ކޮށްފައިވާ ގްރެޖުއޭޓް މަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީޢަކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތްތަކާއި މި ގަވާއިދަށް 

ޖެހޭ މިންގަނޑުތަްއ މަލުކުރަންޢަމަސައްކަތްކުރުމުގައި  ޖުއޭޓް އިްނޖިނިއަރުންގްރެ ޓެކްޓުންނާއިކިއާ
 ވަނީއެެވ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ޑިޒައިންކުރަންވާނީ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑުތަކާއި ކޮމްޕްލަޔަންސްތަކާއި  )ހ(   
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އި އުސޫލުތަކާސްޓޭންޑަރޑްތަކާ

ޗެކަރުންނާއި ކުރެހުމެއްގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެ ށ()   
 ވާނެއެވެ.ވާންކުރެހުމަކަށް ޒިންމާ  އެ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ  ޓެކްޓާއިކިލައިސަންސްޑް އާ

 ަރ ކިޓެކްޗއާންމު ފަންނުވެރިން އާގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ  )ނ(   

ނުވަތަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ކެޓަގަރީގައިވާ 

ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ  ،ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާނަމަ

ންސްޑް ލައިސައެފަރާތެއް އެ ޑިޒައިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  ،އިތުރުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގައި  ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރއާ

ނުވަތަ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވުމަކީ  ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ 

ްގ ކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިނއާއާންމު ފަންނުވެރިން ފަރާތެއް ނުވަތަ 

 ގެ ޒިންމާއެވެ.ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް

މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޢި )ރ(   
 ތަކާއި،ލޭޝަންތަކާއި ކަލްކިއުލުފުސީތަ އިކުގެ އެންމެހަތަޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލް ޑި

ޒިންމާ  ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރިއިރު ބޭނުންކުރި މިންގަނޑުތަކާިއ އުސޫލުތަކަށް
ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ . އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނުވާނެއެވެއުފުލަން

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ލަކާއި، ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެފުސީކުރެހުމަކާއި، ތަ

ކިޓެކްޗުރަލް ޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި އާކިރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް އާކިޓެކްޗުއިމާރާތުގެ އާ )ބ(   
ކްޗުރަލް ސްޓްރަ ކާއި،ލުތަފުސީތަ އިއެންމެހަ ތަކުގެޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލްޑި

ވެ. އަިދ ވާނެއެންއުފުލަކިޓެކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ ޒިންމާ  އާފައިވާއިކުރެހުންތަކުގައި ދައްކަ
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ލަކާއި، ފުސީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކުެރހުމަކާއި، ތަޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނުކިއާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުްނ މުޅި ކުރެހުންސެޓުގައިވާ  ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ

ން މުޅި ކުރެހު ކުރެހުންތައް ލޭބަލްކޮށް ރަނގަޅަށް މިންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޖެހުމާއި،
 ކިެޓކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތުން ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.  ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާ

ްނޖެހޭ އުފުލަ ޗެކަރުން
 ޒިންމާަތއް 

ޢިމާރާތުގެ ފަރާތްތަކަކީ  )ބ( ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  9ގަވާއިދުގެ  ޗެކަރުންގެ ގޮތުގައި މި  50. 
ކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޢިމާރާތުގެ އާ  ޗެކްސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން

މަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި ޢަފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ފަރާތްތަކެވެ. އެ
 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

ނީ އެ ޗެކަރެއް އުފުލޭޒިންމާ ޗެކަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެހުން ޗެކްކޮށް، އެ ކުރެހުމެއްގެ  )ހ(   
ނޫން އެހެން ފަާރތެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކުގައެވެ. އެޮގތުން ޑިޒައިންކޮށްފައިވަީނ 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޗެކްކޮށް، ޗެކްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ 

 ްނވާނެއެވެ. އުފުލަތަކުން މާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްޢިފުރިހަމަ ޒިންމާ 

މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި ޢި )ށ(   
 އިންމެހައި ތަފުސީލުތަކާތަކުގެ އެ ޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލްސްޓްރަކްޗުރަލް ޑި

ބައިތަކުގެ ޒިންާމ  ފައިވާ ސްޓްރަކްޗުރަލްއިހުންތަކުގައި ދައްކަކިޓެކްޗުރަލް ކުރެއާ
ޅެފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ގެންގުންވާނެއެވެ. އުފުލަ
ޑުތަކާިއ ނވެފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މަޤްޞަދާ އެކަށީގެންވާ މިންގަތަބާ

ގެ ގޮތުގައި އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނުއުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
ފަރާތުެގ  ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ކުރެހުމަކާއި، ތަފުސީލަކާއި

 ޒިންމާއެކެވެ.

ޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި ކިޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް އާ ކިޓެކްޗުރަލް މާރާތުގެ އާޢި )ނ(   
 އިތަފުސީލުތަކާ އިއެންމެހަ ތަކުގެޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލްކިޓެކްޗުރަލް ޑިއާ

ކިޓެކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ ޒިންާމ ފައިވާ އާއިކްޗުރަލް ކުރެހުންތަކުގައި ދައްކަސްޓްރަ
ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކުރެހުމަކާއި، ޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނުކިވާނެއެވެ. އަދި އާންއުފުލަ
މާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މުިޅ ފަރާތުގެ ޒިން ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ލަކާއިތަފުސީ

ޖެހުމާއި، ރަނގަޅަށް މިންތައް ކުރެހުންސެޓުގައިވާ ކުރެހުންތައް ލޭބަލްކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށް 
 ކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.  ން ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާމުޅި ކުރެހު

ފައިވާ އިޑިޒައިންކުރި ފަރާތަށް ކަނޑައަޅަ ސް،ޔަކަމުގައިވިއުފުލި ޗެކްކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ  )ރ(   
 ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުގެ ލައިސަންސްޑް އާޑިޒައިންކުރި  ،ޒިންމާ

ޒިންމާވަން ޖެހުނު  އަދި އެ ދެފަރާތުން އެއްކަމަކަށް ނުދާނެެއވެ. ކެނޑިގެނެއްކިބައިން 
 ވާނެއެވެ.އުފުލަން ނަމަވެސް އެ ޒިންމާ ފުރިހަމަށް 

ތަކެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ކުރެހުން ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުރެހުމަކީ ޗެކަރެއް ނުވަތަ ޗެކަރުން )ބ(   
އެ ކުރެހުމެއް  ޒިންމާވާ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ހުއްަދދޭ އިދާާރއަކުން 
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ގެނެއް ެނތި ފާސްކުރުމަކުން މި މާއްދާގައި އިސްވެ ލިޔެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ޗެކަރުންގެ ކިބައިން
ނުދާނެއެވެ. އަދި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެފަަދ ކުރެހުންތަކުގެ ފުރިހަމަ 

 ޒިންމާ ޗެކަރުން ނަގަންވާނެއެވެ.

އެ މައްސަލައެއް  އޮވެގެންއްގައި މައްސަލައެއް އެފަރާތެއް ޗެކްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމެ )ޅ(  
 ،އިދާރާއަކުން ޑިޒައިންކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމުންރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ 

 ،ެޗކްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،އެ ކުރެހުމެއް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު
 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޗެކްކޮށްދިނުމަކީ ކުރެހުން ޗެކްކުރި 

ގޮތުން ުހްއދަ ވަގުތީ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި  ބާބުގެމި  51.
 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ

ކިޓެކްޓް ހުއްދަ ކަރަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެއާލަތެއްގައި ހާއެއްވެސް  (ހ) 
އްދައިގެ މުއްދަތު ޖިިނއަރގެ ހުނުވަތަ  ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސްޑް އިން

ޢިމާރާުތގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމަށް  ،ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމައެ ުހއްދަ ނުވަތަ  ،އްޖެނަމަހަމަވެއްޖެ
 .ގޮތުން ހިފެހެްއޓޭނެއެވެހުއްދަ ވަގުތީފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އެ

  އްޖެނަަމ،ންޓް ހަމަނުވެގްރާމްތަކުގެ ޕޮއިކޮންމެ އަހަރަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕްރޮ )ށ(   
 ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި ބާވަތަށް  (ނ)   
ށް ފެނިއްޖެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަ އިތުރު ފަދަ ފޫުނބެއްދޭބަލައި، 

ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ  ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު، ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ އްގައި، މައްސަލަބަލާލަތެހާ
 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

 .52 ފީ ނެގުން 

 

މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީުކރެވޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްޭރޝަން ފީގެ ޮގތުގައި، ތިރީގަިއ 
އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައު ކުރާއިރުވެސް މި ގޮތުގެ . ނެގޭނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ފީ 

 .މަތިން ފީ ނެގޭނެއެވެ

ކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އާހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުން، ރަޖިސްޓަރީވާ  (ހ)   
 އަިދ ނުަވތަ ވަގުތީ ހުއްދައަކަށްހުއްދައަކަށް  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ 

 ރުފިޔާ؛ ( ސަތޭކަސްފަ) 500/-ހުއްދަ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސްޓްރަކްއި ޑިޒައިނާޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް  (ށ)   
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުްނ، ރަޖިސްޓަީރވާ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

 ރުފިޔާ ނެގުން.( ހާސްއެއް) 1000/- ދި ރަޖިސްޓްރީ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށްއަ
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 ވަނަ ބާބު ހަ 

 ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން 
 

ރަިޖސްޓަރީކުެރވޭ ކެޓަަގރީތަކާއި 
ޝަރުޠުތަކާއި ުކރެވޭ 

 މަަސއްކަތްތައް 

އެ  ،ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއިރީގައި ރަޖިސްޓަރީގަ)ޅ( ގައިވާ ކެޓަވަނަ މާއްދާގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  53.
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް

ދަށުްނ އަލަްށ ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގައި ިމ ގަވާއިދުގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) 54. ހުއްަދއަށް ެއދި ހުށަެހޅުން 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ  4ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިރާގެ ފަންނުވެރިްނ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާމިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިާވ  (1)    
 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"

  އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ  ،ރަޖިސްޓަރ ކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ (2)    
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޞައްަޙ ކޮޕީ؛ ތަޢުލީމީ 

އެ ތަމްރީނެްއ  ،ފައިވާނަމަކޮށްޞަޚާއް ނުަވަތ ޓެސްޓެއް އެ ގިންތިއަށް ތަމްރީނެއް (3)    
 ލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.ސިހާ

    (4) (i)  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ، ދިވެިހ
 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ 

     (ii) ިކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި  ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ ދިވެއްސަކާހުއްދައަށް އެދ 
 ގެ ކޮޕީއަކާއި،ޕާސްޕޯޓު އިފިކެޓާބިދޭސީއެއްނަމަ، ކައިވެނީގެ ސެޓު ދިރިއުޅޭ
  ؛އެއްގެ ކޮޕީރމިޓުވާރކް ޕަ ގެ ކޮޕީއަކާއި،ވިސާ

ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު އެދުމަށް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައަކަށް (ށ)   
 . ނުގަނެވޭެނއެވެ އް ބަލައެއްފޯމުތަ ،ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުވާަނމަ

( ަވނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ވަިކ ަތމްރީނެއް ނުވަތަ ޓެސްޓެްއ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް މިނިސްޓްރީން  ،ފުރިހަމަކުރަން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާނަމަ

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާިއ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ (ހ) 55. ހުއްދަ ދިނުން 
 10ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިެގްނ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަްށ،

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުްއދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ( ދިހައެއް)

ން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުެގ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށު 54މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   
ފަރާތެއް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއާއި،  ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ

 ގިންތިއާއި، ހުއްދައިގެ މުއްދަތާިއ، ހުއްދައިގެ ނަންބަރު އެނގޭޮގތަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދިވަނަ 54މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
 ،ނަމަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާފައިވާ ޝައި ކަނޑައަޅަގައި 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  އިކިބައިގަ

ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާުބ  އެ
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ،ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ ފަރާތަށް ބިްލޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނީ )ވ( 56.  ގެ މުްއދަތު ހުއްަދއި 

 ދުވަހުގެ މުއްދަެށވެ.އް( އަހަރު)ދޭ 2

ޕްރޮްގރާެމއް ސީ.ޕީ.ޑީ. 
 ހެދުން 

 ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް ސީ.ޕީ.ޑީ. )ހ( 57. 
)ދިހައެއް(  10މަދުވެގެން  ،ބައިވެރިވެ ންއަހަރަކުއް( )ދޭ 2ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކޮންމެ 

 ވާނެއެވެ. އްސާކުރަންހިއެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ  ،ލުކުރުމާއެކުސިޕޮއިންޓް ހާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ ސީ.ޕީ.ޑީ. ތަކުން އެ އަހަރަށް ބޭނުންވާ މިންވަަރްށ   )ނ(   
ތެރޭގައި  ޕޮއިންްޓ  ހުގެ)ތިނެއް( މަސްދުވަ 3 ،ނުވާނަމަ ލުކޮށްފައިސި.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް ހާސީ

 ހަމަވާނެ މިންވަރަށް ސީ.ޕީ.ޑީ. ހެދުމަށްފަހު އަލުން ހުަށހަޅަން އަްނގަންވާނެއެވެ.

 ދުވަހުގެ)ތިނެއް( މަސް 3ހަމަކުރުމަށް ދޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް  )ރ(   
ގޮތުން މަސައްކަްތ އެފަރާެތއް ވަގުތީ ،ފައިނުވާނަމައިއިންޓް ހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަތެރޭގައި ޕޮ

 ތަރުގައި އެގޮތަށް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ދަފު ،ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަ ހިފަހައްޓައި 

ތެއްގެ ހުއްދަ ފަރާ އެ ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަާރެތއް ސީ.ޕީ.ޑީ. ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމުން )ބ(   
 އަލުން އިޢާދަކުރަންވާނެއެވެ.

ޑްލައިނެއް މިނިސްޓްރީން ގައި  އިފައިވާގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅަސީ.ޕީ.ޑީ. ބަލައި )ޅ(   
 ލަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަ

ކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ (ހ) 58.  ހުއްދަ އައުުކރުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން  54މި ގަވާއިދުގެ  ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭނަމަ

 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ސިސީ.ޕީ.ޑީ. ހާ

ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭނީ ސީ.ޕީ.ޑީ.  އެ ،ނުވާނަމަ ލުކޮށްފައިސިސީ.ޕީ.ޑީ. ހާ  )ށ(   
 ންެނވެ.ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމު
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ބިލްޑިްނގ 
 ގެއިންސްޕެކްަޓރުން 

 ޒިންމާަތއް 

މަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި ޢަބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި  59. 
 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ންވާނެއެވެ.އުފުލަފަރާތުން ޒިންމާ  ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ޗެކްކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެ  )ހ(   

ދާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަަމ، ގަވާއިބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ަމސައްކަތްކުރުމުގައި  )ށ(   
 އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެންގުމުންވެސް ވެރިފަރާތުން އެކަމެއް ރަނގަޅު )ނ(   
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  ،މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ

 ކުރިޔަސް، ރިފަާރތުން ރަނގަޅުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އަންގާ ކަންަކން ވެ )ރ(   
އެކަން ވެރިފަރާތުން  ،ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް

 ޅުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ރަނގަ

 އަދި ހުއްދަ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ރަިޖސްޓަރީ .60 ފީ ނެގުން 
 )އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ. -/100



 ގެޒެޓް  ދިވެިހސަރުާކުރގެ                           1028:  އަދަދު                                 48:  ވޮލިުއމް

33 

 

 

 

 

 

 :ޖަދުވަލު 

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ގިންތިތަކާއި ކާއިތަކެޓަގަރީ ނުވެރިންގެފަން އާންމު ދެވޭ ހުއްދަ:  1 ޖަދުވަލު
  މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ވުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކެޓަގަރީތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތް ޑިޒައިން ޢިމާރާތުގެ ދެވޭ ހުއްދަ: 2 ޖަދުވަލު
  ގިންތިތައް މަސައްކަތާއި ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި

 ކެޓަގަރީތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތް ޗެކްކުރުމުގައި  ޑިޒައިން ޢިމާރާތުގެ ދެވޭ ހުއްދަ: 3 ޖަދުވަލު
  ގިންތިތައް މަސައްކަތާއި ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ވުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ކާއިތަކެޓަގަރީ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ބިލްޑިންގ ދެވޭ ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި: 4 ޖަދުވަލު
 މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ބެލެވޭ ރީކުރުމުގައިރަޖިސްޓަ ގިންތިތަކާއި
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ކާއި ގިންތިތަކާއި ތަ ހުއްދަ ދެވޭ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީ  : 1ޖަދުވަލު 
 ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 

 ޖެހޭ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާން 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

 AR ކިޓެކްޗަރއާ

ކިޓެްކޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް ގެ ޢިމާރާތުގެ އާ 1ބާވަތް 
 ގެކިޓެކްޗުރަލް ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އާހުއްދައަށް

 މަސައްކަތްތައްއެހެން 

ގެ ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް  1ވަތް އަދި ބާ
ޑިޒައިން، ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުން ކުރުން.

1 
ފުރަތަމަ އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ސަނަދެއްގެ ޑިގްރީ

- 

ސިވިލް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

CE 

ގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް  1ބާވަތް 
އްދައަށް ހުށަހެޅުްނ ފިޔަވައި ސިވިލް ޑިޒައިންކޮށް ހު

 މަސައްކަތްތައް އެހެން  އިންޖިނިއަރިންގެ

ގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް  1އަދި ބާވަތް 
ޑިޒައިން، ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުން ކުރުން.

1 

ދަށްވެގެން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 
ގެ ސަނަދެއް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

 ކޮށްފައިވުން ލުސިހާ

- 
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1 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ޢިމާރާތުގެ 
ސަރވިސަސް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

BS 

 

ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް

 

1 

 ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގގެ
ގެ ޑިޕްލޮމާދަށްވެގެން ދާއިރާއަކުން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިސަނަދެއް ހާ
- 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  2
ގެ ސަނަދެއް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ)ދޭއް(  2ދާއިރާގެ 

ގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމު 3
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ އެއްޑިޕްލޮމާ

 ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގެ
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ފަހެއް(  5ދާއިރާގެ 

4 
- 

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ 
ދުވަހުގެ އަހަރު)ދިހައެއް(  10ދާއިރާގެ 

 ތަޖުރިބާ 
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2 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ން ކްލެސިފިކޭޝަ  ކެޓެގަރީ 

ކުއަންޓިޓީ 
 ސަރވެޔިންގ

QS 

 

 ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ މަސައްކަތް

 

1 
ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާއަކުން 

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ އެއްޑިޕްލޮމާދަށްވެގެން 
- 

ދަށްވެގެން އަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 2
 ލުކޮށްފައިވުންސިފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާ

)ދޭއް(  2ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު

ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން  3
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ

 5ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ 
 ޖުރިބާ ދުވަހުގެ ތައަހަރު)ފަހެއް( 

4 
- 

 10ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދިހައެއް( 
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3 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ޢންޓީރިއަރ 
 ޑިޒައިނިންގ

ID 

 

 އްކަތްއިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސަ

 

1 

ޓެކްޗަރ ނުވަތަ އިންޓީރިއަރ ކިއާ
ކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ އިންޓީރިއަރ އާ

 އެއްޑިޕްލޮމާދަށްވެގެން ޑިޒައިނިންގ އިން 
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

- 

ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން  2
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

 2އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު( )ދޭއް

ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން  3
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ

 5އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ފަހެއް( 

4 
- 

 10އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދިހައެއް( 
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4 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

 ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ
LS1 

 

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އަމަލީ 
 މަސައްކަތްކުރުން

 

1 

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ ނުވަތަ ޖިއޯމެޓިކް 
 ންއިންޖިނިއަރިންގ ފަދަ ދާއިރާއަކު

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާދަށްވެގެން 
- 

ދަށްވެގެން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން  2
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ

)އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ 
 މާއްދާ ހިމެނިފައިވުން(

- 

 ފިކެޓެއްލޭންޑް ސަރވެޔިންގ ސެޓު 3
)ފަހެއް(  5ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އިން 

 ހުގެ ތަޖުރިބާ ދުވައަހަރު

4 - 
)ދިހައެއް(  10ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އިން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު
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5 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ހައިޑްރޯގްރަފިކް 
 ސަރވެޔިންގ

HS 

 

މަލީ ޢަ ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގެ
 މަސައްކަތްކުރުން

 

1 
ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ ދާއިރާއިން 

ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ގެ ސަނަދެއް 
 ހާޞިލުކޮށްފައިވުން 

- 

ގެ ދާއިރާއަކުން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ 2
 ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

)އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  ލުކޮށްފައިވުންސިހާ
މާއްދާ ހައިޑްރޯގަރަފިކް ސަރވެޔިންގ 

 ހިމެނިފައިވުން(

- 

3 
 ފިކެޓެއްހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ ސެޓު

 5ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ އިން 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ފަހެއް( 

4 
- 

 10ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ އިން 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދިހައެއް( 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  އި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކެޓަގަރީގަ  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ޖިއޯމެޓިކް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

GS 

 

ގުޅޭ  ޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިނާޖިއޯމެ
 މަސައްކަތްކުރުން

 

1 
ދަށްވެގެން ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ އިްނ 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ
- 

ހުރި ކް އިންޖިނިއަރިންގއާ ގުޅުންޖިއޯމެޓި 2
 ފުރަތަމަ ޑިގްރީދަށްވެގެން ދާއިރާއަކުން 

)އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  ލުކޮށްފައިވުންސިހާ
ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ މާއްދާ 

 ހިމެނިފައިވުން(

- 

ހުރި ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގއާ ގުޅުން 3
 ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

 ކޮށްފައިވުން ލުހާސި

 2ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދޭއް( 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

 އާރބަން ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް UP ރބަން ޕްލޭނިންގއަ

1 

ލޭނިންގ ނުވަތަ ސިީޓ އަރބަން ޕް
ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސްޕޭޝިއަލް ޕްލޭނިންގ 
ނުވަތަ ޓައުން ޕްލޭނިންގ ނުަވަތ އަރބަން 

ުފރަތަމަ ދަށްވެގެން ޑިޒައިނިންގ އިން 
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ޑިގްރީ

- 

2 
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ކިޓެކްޗަރ އިން އާ

 ލުކޮށްފައިވުންސިޑިގްރީ ހާ
- 

3 
ދަށްވެގެން ދާއިރާއަކުން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
)ދޭއް(  2ގެ ދާއިރާއިްނ ރބަން ޕްލޭނިންގއާ

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު

4 
ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ
)ަފހެއް(  5އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން 

 ރިބާ ދުވަހުގެ ތަޖުއަހަރު

5 - 
)ދިހައެއް(  10އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ރބަން އަ
 ޑިޒައިނިންގ

UD ަރބަން ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތްއ 

1 

ނުވަތަ ސިީޓ އަރބަން ޕްލޭނިންގ 
ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސްޕޭޝިއަލް ޕްލޭނިންގ 
ނުވަތަ ޓައުން ޕްލޭނިންގ ނުަވަތ އަރބަން 

ދަށްވެގެން ުފރަތަމަ  ޑިޒައިނިންގ އިން 
 ލުކޮށްފައިވުންސިޑިގްރީ ހާ

- 

2 
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ  ކިޓެކްޗަރ އިން އާ

 ލުކޮށްފައިވުންސިޑިގްރީ ހާ
- 

3 
ދަށްވެގެން  އަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ
 ލުކޮށްފައިވުންސިފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާ

 2އާރބަން ޕްލޭނިންގ ގެ ދާއިރާއިން 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދޭއް( 

4 
ދަށްވެގެން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ
)ަފހެއް(  5އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު

5 - 
)ދިހައެއް(  10އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ޓްރާންސްޕޯޓް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

TE 
ގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިން ޓްޓްރާންސްޕޯ

 އްކަތްމަސަ

1 
 ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

- 

2 
ދަށްވެގެން  ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ދޭއް(  2ގުޅޭ 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ވޯޓަރ 
 އިންޖިނިއަރިންގ

WE 

 

 ގެ މަސައްކަތްވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިން

 

1 
 ަދށްވެގެންވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ
 

2 
ގެ ދާއިރާއަކުން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

 ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ދަށްވެގެން
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

 2ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދޭއް( 

3 
 ދަށްވެގެންސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ފުރަތަމަ

 5ރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ންޖިނިއަވޯޓަރ އި
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ފަހެއް( 

4  

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ 
 ދުވަހުގެ ަތޖުރިބާއަހަރު)ދިހައެއް(  10
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ވޯޓަރ -ވޭސްޓް
 އިންޖިނިއަރިންގ

WWE 

 

ގެ ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިން-ވޭސްޓް
 މަސައްކަތް

 

1 
ގުޅޭ  ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގއާ -ވޭސްޓް

 ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ 
 

2 
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން 

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 
 ން ލުކޮށްފައިވުސިހާ

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ -ވޭސްޓް
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ދޭއް(  2ގުޅޭ 

3 
ދަށްވެގެން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ އެއްލޮމާޑިޕް
ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ -ވޭސްޓް
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ފަހެއް(  5ގުޅޭ 

4  
ރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ވޯޓަ-ވޭސްޓް
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ދިހައެއް(  10ގުޅޭ 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ކޯސްޓަލް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

CSE 

 

ގެ ސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންކޯ
 ތްމަސައްކަ

 

1 
 ދަށްވެގެންކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ
- 

2 
 ދަށްވެގެންސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 

 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ
ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަަގރީއާ ގުޅޭ 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދޭއް(  2
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ފިކޭޝަން ކްލެސި  ކެޓެގަރީ 

ޝޯ -އޯފް
 އިންޖިނިއަރިންގ

OE 

 

ގެ ގ ޑިޒައިންޝޯ އިންޖިނިއަރިން-އޯފް
 މަސައްކަތް

 

1 
ދަށްވެގެން ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ އިން -އޯފް

 ލުކޮށްފައިވުންސިފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާ
- 

2 
ދަށްވެގެން ލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ސިވި

 ލުކޮށްފައިވުންސިފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާ
ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަަގރީއާ ގުޅޭ -އޯފް

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު)ދޭއް(  2

އިލެކްޓްރިކަލް 
 އިންޖިނިއަރިންގ

EE 
ގެ ރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންއިލެކްޓް

 މަސައްކަތް
1  

ެގ އަރިންގއިންޖިނި އިލެކްޓްރިކަލް
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ދާއިރާއަކުން 
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

- 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ފަޔަރ 
 އިންޖިނިއަރިންގ

BS 

 

ގެ ތްތަކުގެ ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގޢިމާރާ
 ތްތައްމަސައްކަ

 

1 
ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން 

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ ދަށްވެގެން
- 

 ދަށްވެގެންޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން  2
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 2ދާއިރާގެ 

 ދަށްވެގެންރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ޢިމާ 3
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ 
 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ފަހެއް(  5ދާއިރާގެ 

4 
- 

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ 
ދުވަހުގެ އަހަރު)ދިހައެއް(  10ދާއިރާގެ 

 ތަޖުރިބާ 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ސިފިކޭޝަން ކްލެ  ކެޓެގަރީ 

ޕްރޮޖެކްޓް 
 މެނޭޖްމަންޓް

PM 

 

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 

1 
ގެ ދާއިރާއަކުން މެނޭޖްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓް
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ ދަށްވެގެން

 

2 

ސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންްޓ، ކޮން
ބިލްޑިންގ ޓެކްނޮލޮީޖ، ސިވިލް 
އިންޖިނިއަރިންގ، ސްޓްރަކްޗުރަލް 

ކިޓެކްޗަރ، ކުއަންޓިޓީ ންޖިނިއަރިންގ، އާއި
ންގ، ސަރވިސަސް ސަރވެޔި
 ދަށްވެގެންގެ ދާއިރާއަކުން އިންޖިނިއަރިންގ
 ލުކޮށްފައިވުންސިހާއެއް ޑިޕްލޮމާ

- 

3 - 
ގެ ދާއިރާއިން ޓުޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަން

ދުަވހުގެ އަހަރު)ފަހެއް(  5މަދުވެގެން 
 ތަޖުރިބާ 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 މެނޭޖްމަންޓް 

CM 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް

 

1 
ެގ ސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓުކޮން

އެއް ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާދާއިރާއިން 
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

- 

2 
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ 

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން 
 ލުކޮށްފައިވުންސިދަށްވެގެން ޑިގްރީ ހާ

- 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  އް ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަ  ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 

ސަސްޓެއިނަބަލް 
 މެނޭޖްމަންޓް 

SM 
ނުވަތަ  ގެ ގޮތުންއްސަސްޓެއިނަބަލިޓީ މެނޭޖަރެ

 އިއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައެނަލިސްޓެ
 މަސައްކަތްތައް

1 
ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް ާދއިރާއިން 

 ކޮށްފައިވުން ލުސިހާއެއް ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ
 

2 

ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން 
 ،ލުކޮށްފައިވުމާއެކުސިހާފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

ުގޅޭ  ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓާ
 ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން ސިތަމްރީނެއް ހާ

 

3 
ދަށްވެގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން 

 ފައިވުންލުކޮށްސިހާއެއް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް ިއން 

 ދުވަުހގެ ތަޖުރިބާއަހަރު)ދޭއް(  2މަދުވެގެން 
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 ޖަދުވަލު 2: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކުރާ  ކެޓަގަރީ ތަ ކާއި، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ، ކުރެވޭ މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް:

ކުރެވޭ  ،ޝަރުޠުތަކާއިކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް  2.1
 ތާއި ގިންތިތައް މަސައްކަ 

 ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން  ކެޓެގަރީ 
ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ 

 މަސައްކަތްތައް 
 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި 

ލައިސަންސްޑް 
 އާކިޓެކްޓް 

)ކުރިން 
އާކިޓެކްޓް 
ކެޓަގަރީގެ 
ގޮތުގައި 
 ނަންދީފައި(

LA 

ޢިމާރާތުގެ 
އާކިޓެކްޗުރަލް 

އެކަމާ  ،ޑިޒައިންކޮށް
ގުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި 

ލިޔެކިއުން 
 ،ތައްޔާރުކޮށް

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 
ފާސްކުރަން އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

1 
ރޒް މާސްޓަ އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން 

ގެ ސަނަދެއް  2ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕާޓް 
 ހާޞިލުކޮށްފައިވުން 

އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އާކިޓެކްޓް  )ދޭއް( 2
ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ ކެޓަގަރީގައި 

 )ހައެއް( 6މަދުވެގެން  ،ފުރިހަމަކޮށްއާކިޓެކްޗަރ ކެޓަގަރީގައި 
ނުވަތަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން  ގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޖެކްޓުޕްރޮ

 ން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވު  ،މަސައްކަތްކޮށް ޗެކްކުރުމުގެ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާ 
އިތުރު ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކޮށް އިތުރު 

ތަމްރީނެއް ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަކުން 
 ފާސްވެފައިވުން 

2 

ފުރަތަމަ އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން 
 ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އާކިޓެކްޓް  )ތިނެއް( 3
ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ ކެޓަގަރީގައި 

 )ދިހައެއް( 10ވެގެން ފުރިހަމަކޮށް މަދު އާކިޓެކްޗަރ ކެޓަގަރީގައި 
ނުވަތަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން  ގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޕްރޮޖެކްޓު

 ން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވު  ،މަސައްކަތްކޮށް ޗެކްކުރުމުގެ

3  

)އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި  1ވޭތުވެދިޔަ 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިިއރު 

ޑިންގ ބިލް ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ 
ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި އާކިޓެކްޓެއްގެ 
 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
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 ޖަދުވަލު 2: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކުރާ  ކެޓަގަރީ ތަ ކާއި، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ، ކުރެވޭ މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް:

ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ 2.2
 ތާއި ގިންތިތައް ކުރެވޭ މަސައްކަ  ،ޝަރުޠުތަކާއި

 ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ 

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފި 
 ކޭޝަން 

 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ލައިސަންސްޑް 
 އިންޖިނިއަރ
)ކުރިން 

އިންޖިނިއަރ 
ކެޓަގަރީގެ 
ގޮތުގައި 

 ނަންދީފައި( 

LE 

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް 
ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ 

ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް 
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރަން އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

1 

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ 
ން ނުވަތަ ސިވިލް އި

ދަށްވެގެން  އިންޖިނިއަރިންގ އިން 
 2މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕާޓް 
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

 އިންޖިނިއަރއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް  )ދޭއް( 2
ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ ކެޓަގަރީގައި 

 )ހައެއް( 6ފުރިހަމަކޮށް މަދުވެގެން އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ސިވިލް 
އިން ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒަޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗުރަލްގެ ޕްރޮޖެކްޓު

 ން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވު  ،މަސައްކަތްކޮށްޗެކްކުރުމުގެ 
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ 
އިތުރު ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކޮށް އިތުރު 

މްރީނެއް ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ތަ
 އިންޓަވިއުއަކުން ފާސްވެފައިވުން 

2 

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ 
އިން ނުވަތަ ސިވިލް 

އިން ދަށްވެގެން އިންޖިނިއަރިންގ 
ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް 

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން 

 އަރއިންޖިނިއަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް  )ތިނެއް( 3
ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ ކެޓަގަރީގައި 

 )ދިހައެއް( 10މަދުވެގެން  ،ފުރިހަމަކޮށްސިވިލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 
އިން ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒަ ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗުރަލްގެ ޕްރޮޖެކްޓު

 ން ކޮށްފައިވު ކުރެހުން ފާސް ،މަސައްކަތްކޮށް ޗެކްކުރުމުގެ

މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނޫން  37
ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް 
ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ 

ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް 
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރަން އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

3  

)އެކެއް( އަހަރު  1ވޭތުވެދިޔަ 
ތެރޭގައި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ ފެށިއިރު
ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި 
އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ވެފައިވާ ފަރާތްތައް 
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 ޖަދުވަލު 3: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ  ޑިޒައިން  ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަ ކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް 

ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ އި ގަ ކެޓަގަރީ  އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ: 3.1
 ތާއި ގިންތިތައް މަސައްކަ 

ލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ ސި ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާ   

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފި 
 ކޭޝަން 

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ 
 މަސައްކަތްތައް 

 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ންވަރު ތަޢުލީމީ ފެ  ގިންތި 

އާކިޓެކްޗުރަލް 
 ޗެކަރ

B1 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ 

ކުރެހުންތައް 
ޕްލޭނިންގ 

މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ 
 ބެލުން 

1 
އާކިޓެކްޗަރ އިން 

ފުރަތަމަ  ދަށްވެގެން
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން ޑިގްރީ

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް ތަޖުރިބާ   )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު 3
)ތިނެއް(  3)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ވޭތުވެދިޔަ  ،ފުރިހަމަކުރުމާއެކުކެޓަގަރީގައި 

)ދޭއް(  2އަދި މީގެ ތެރެއިން  ؛ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން
)ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ  5ގެ އިދާރާއެއްގައި، މަދުވެގެން އަހަރުދުވަހު ދައުލަތު 

 ނުވަތަ  ؛ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް  ހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަ)ހަތަރެއް(  4
 5މަދުވެގެން  ،އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ހަތަރެއް ) 4ވޭތުވެދިޔަ   ،ރުމާއެކުފުރިހަމަކުކެޓަގަރީގައި 

 ނުވަތަ  ؛ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން )ފަހެއް(

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް  ހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  އަ)ތިނެއް(  3
( ތިނެއް) 3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 3ވޭތުވެދިޔަ  ،ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ކެޓަގަރީގައި

 2ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން. އަދި މީގެ ތެރެއިން  ،ޑިޒައިންކޮށް ،ޕްރޮޖެކްޓް
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު އާކިޓެކްޗުރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، 

)ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން  5ގެން މަދުވެ 
 ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގެ 
މުއްދަތު ހަމަނުވާ 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން

ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ 
 ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ
ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް 

 ،ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ 

ފައި އިހުށަހަޅަ ޕްރޮޖެކްޓް
 .ވާންވާނެއެވެ
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 ޖަދުވަލު 3: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ  ޑިޒައިން  ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަ ކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ  މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް 

ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ އި ގަ ކެޓަގަރީ  އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ: 3.1
 ތާއި ގިންތިތައް މަސައްކަ 

ލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ ސި ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާ   

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފި 
 ކޭޝަން 

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ 
 މަސައްކަތްތައް 

 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ޢުލީމީ ފެންވަރު ތަ  ގިންތި 

އާކިޓެކްޗުރަލް 
 ޗެކަރ

B1 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ 

ކުރެހުންތައް 
ޕްލޭނިންގ 

މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ 
 ބެލުން 

2 
އާކިޓެކްޗަރ އިން 
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ 

 ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

( ތިނެއް) 3ރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް( އަހަ 5ވޭތުގެ ދިޔަ 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ޭދ 

)ތިނެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ  3)މި  ،އިދާރާއަކުން  ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ  2)އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ  1ތެރެއިން 

އިންކޮށްފައި ނުވަތަ ޗެކުކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒަ
 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން(

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު 
 ؛ ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން

ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ 
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ، 

ށްފަހު ދައުލަތުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަ
 އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅައިފައި ވުން؛

 އަދި

)އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި މި  1ވޭތުވެދިޔަ 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން 

ދިޔަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި 
އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 އިވާ ފަރާތްތައް ވެފަ
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 ޖަދުވަލު 3: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ  ޑިޒައިން  ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަ ކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް 

ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ އި ގަ ކެޓަގަރީ  އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ: 3.1
 ތާއި ގިންތިތައް ކަ މަސައް 

ލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ ސި ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާ   

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފި 
 ކޭޝަން 

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ 
 މަސައްކަތްތައް 

 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި 

ސްޓްރަކްޗުރަލް 
 ޗެކަރ

A1 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ހަޅާ ހުއްދައަށް ހުށަ

ޢިމާރާތްތަކުގެ 
ސްޓްރަކްޗުރަލް 
 ،ސްޓެބިލިޓީ ބެލުމާއި
އެ ޢިމާރާތުގެ 
ސްޓްރަކްޗުރަލް 

ގުޅޭ  ޑިޒައިނާ
 އިއެންމެހަ

ލިޔެކިއުންތައް 
 ފުރިހަމަތޯ ބެލުން 

1 

ސްޓްރަކްޗުރަލް 
އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ 
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ 

ފުރަތަމަ  ދަށްވެގެންއިން 
 ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރ )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ   3
)ތިނެއް(  3)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ވޭތުވެދިޔަ  ،ފުރިހަމަކުރުމާއެކުކެޓަގަރީގައި 

)ދޭއް(  2ތެރެއިން  އަދި މީގެ  ؛ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން
)ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ  5އަހަރުދުވަހު ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ  ؛ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ނުވަތަ އިންޖިނިއަރ  ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  އަ)ހަތަރެއް(  4
 5މަދުވެގެން  ،އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ހަތަރެއް) 4ވޭތުވެދިޔަ   ،ފުރިހަމަކުރުމާއެކުކެޓަގަރީގައި 

 ނުވަތަ  ؛ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން )ފަހެއް(

އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރ ލައިސަންސްޑް ހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  އަ)ތިނެއް(  3
 ،ޕްރޮޖެކްޓް( ތިނެއް) 3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 3ވޭތުވެދިޔަ  ،ފުރިހަމަކުރުމާއެކުކެޓަގަރީގައި 
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު  2ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން. އަދި މީގެ ތެރެއިން  ،ޑިޒައިންކޮށް

)ފަހެއް(  5ކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، މަދުވެގެން އާކިޓެކްޗުރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަ
 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ 
ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ 
 ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން 

ފައިވާ ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށް 
ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ 

އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ، 
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް 
ނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ 
 އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް 

 .ފައި ވާންވާނެއެވެއިހުށަހަޅަ
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 ޖަދުވަލު 3: ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ  ޑިޒައިން  ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަ ކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަ ތާއި ގިންތިތައް 

ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ އި ގަ ކެޓަގަރީ  އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ: 3.1
 ތާއި ގިންތިތައް މަސައްކަ 

ލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ ސި ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާ   

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފި 
 ކޭޝަން 

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ 
 މަސައްކަތްތައް 

 އިތުރު ޝަރުޠު  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި 

ސްޓްރަކްޗުރަލް 
 ޗެކަރ

A1 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ 
ޢިމާރާތްތަކުގެ 
ސްޓްރަކްޗުރަލް 
 ،ސްޓެބިލިޓީ ބެލުމާއި
އެ ޢިމާރާތުގެ 
ސްޓްރަކްޗުރަލް 

ގުޅޭ  ޑިޒައިނާ
 އިމެހައެން

ލިޔެކިއުންތައް 
 ފުރިހަމަތޯ ބެލުން 

2 

ސްޓްރަކްޗުރަލް 
އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ 
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ 

ފުރަތަމަ  ދަށްވެގެންއިން 
 ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

ގެ ޕްރޮެޖކްޓް( ތިނެއް) 3)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ތުގެ ދިޔަ ވޭ
 ތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން ޑިޒައިންކޮށް ނުވަ  ސްޓްރަކްޗުރަލް

 1)ތިނެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން  3)މި  ،ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2)އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ 

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށްފައި ނުވަތަ ޗެކުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ވުން(

ނިއަރ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްޑް އިންޖި
 ؛ ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން

ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް 

 ނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް 
 ވުން؛ފައި އިހުށަހަޅަ

 އަދި

)އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި މި ގަވާއިދަށް  1ވެދިޔަ ވޭތު 
ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ 

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި 
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ވެފައިވާ ފަރާތްތައް 
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 ތައް ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ބެލޭ  ،ގިންތިތަކާއި ،ކާއިތަ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކެޓަގަރީ : މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ބިލްޑިންގ 4ޖަދުވަލު 

 ކެޓެގަރީ 
ކްލެސިފިކޭ 
 ޝަން 

 އިތުރު ތަމްރީނު / ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ގިންތި  ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ބިލްޑިންގ 
 އިންސްޕެކްޓަރުން 

BI1 

މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ )އޮނިގަނޑު(ގެ މަސައްކަތްތައް ޢި
ހުރީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށްކަން ބަލައި 

ރ ސްޓްރަކްޗުރަލް "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮ 
 އެއް ދޫކުރަން ސްޓެބިލިޓީ ސެޓްފިކެޓު"

1 

އިންޖިނިއަރިން ނުވަތަ ބިލްޑިންގ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން  

އެއް ވެގެން ޑިޕްލޮމާދަށް 
 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން  
އެއް ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ

މަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަމްރީނެއް ޢަޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
 ނުވަތަ  ؛ލުކޮށްފައިވުންހާސި

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 
މަލީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި ޢަމުގެ ޢިމާރާތްކުރު

ގަޑިއިރު )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150މަދުވެގެން 
 ހޭދަކޮށްފައިވުން 

B12 

ހުރީ  ނުވަތަ ތަން ތް ޢިމާރާ މަސައްކަތްކޮށް ނިމޭއިރުގައި
ފެންނަން ހުންނަ ބައިތައް  ،ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި

ކަން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ހުރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
"ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ 

ރ ލިޔުން" )ސެޓިފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮ
 އޮކިއުޕަންސީ( އެއް ދޫކުރުން 

2 
 އެއްދާއިރާއިން  ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ  މި

 ލުކޮށްފައިވުން ސިހާ
  ،ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޝަން ދާއިރާއާ ގުޅޭ

 ނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިވުން މި
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