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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

c

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
ފެށުން
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ދ
ޞ ު
މަޤު ަ

.2

(ހ)

ނ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފަންނުވެރި ް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ  95މާއްދަގެ (ހ) ގެ 3
ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ށން އެކުލަ ަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަ ު

(ށ)

ކރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު"
މި ގަވާއިދާށް ކިޔާނީ" ،ޢިމާރާތް ު
އެވެ.

ޤބިލު،
ނނަކީ ާ
މރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރި ް
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ޢި ާ
ށޓަކައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމެވެ.
ފަންނުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަ ް
(ހ)

ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި އެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތުގެ
ރއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް އެ ފަރާތެއްގައި ހުރިކަން
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަ ާ
ވަޒަންކުރުމާއި ،އެކަން ރެކޯޑުކުރުން؛

(ށ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތަކަށްވުމާއެކު،

މަސައްކަތްތަކަކީ

އެފަދަ

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

މަސައްކަތްތައް

ކުރާ

ފަރާތްތަކަކީ

ކުރަންޖެހޭ
އެކަމަށް

ފަންނީ
ލ
ޤާބި ު

ވނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން؛
ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަނެ ޭ
(ނ)

މ
ގރީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ކެޓެގަރީތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އެން ެ
ގންތިކުރެވޭ ކެޓަ ަ
ފަންނުވެރިން ި
ލޓީ ކްރައިޓީރިއާ) ކަނޑައެޅުން؛
ދަށް ފެންވަރު (އެލިޖިބި ި
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އމް48 :
ވޮލި ު

(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ނޫނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަކާއި
އެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރުން؛

(ބ)

ކން
ފރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަ ު
ހ ަ
ރއިން އިންޝުއަރ ކުރަންޖެ ޭ
ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ
އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛

(ޅ)

ރ
ބހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ދޫކު ާ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާ ެ
މހައި މަޢުލޫމާތުތައް ކަނޑައެޅުން؛
ހުއްދައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެން ެ

(ކ )

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މުއްދަތާއި ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

(އ )

ބލުމަށާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ނ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ެ
ލބިގެ ް
ފަންނުވެރިންނަކީ ހުއްދަ ި
މތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް
ގތުމަށާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައިގެ މަޢުލޫ ާ
ހުއްދައިގެ ހާލަތް ދެނެ ަ
ކަނޑައެޅުން؛

(ވ)

މތު އާންމުކުރުން؛
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫ ާ

(މ)

ނ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން؛
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަންނުވެރިން ާ

(ފ)

ޓނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން؛
އ ޭ
ޠލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ހިފެހެ ް
ފަންނުވެރިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާ ި
އަދި

(ދ)

ހށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،އެފަދަ
ރންނާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ު
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަންނުވެ ި
ޑއެޅުން.
މައްސަލަތައް ބަލާނެ ގޮތް ކަނ ަ

ތ
ކރާ ފަރާ ް
އދު ތަންފީޛު ު
ވ ި
ގަ ާ

.3

ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ

.4

ގއި
ދ ަ
ވއި ު
ގ ާ
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ަ

.5

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.
ނ
ށނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
މި ގަވާއިދާށް ޢަމަލު ކުރަން ފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.

އން މި
ތރެ ި
ބއިތަކުގެ ެ
ހިމެނޭ ަ

ލ ޗެކަރުންނާއި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރުން ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް
އިންޖިނިއަރުންނާއި އާކިޓެކްޗުރަ ް

ގއި
ރ ަ
އގެ ތެ ޭ
ތރަހަ ި
އދުގެ ަ
ވ ި
ގަ ާ
ބއިތަކާއި
ހިމެނޭ ަ

ނއި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އާކިޓެކްޓުން ާ
ގވާއިދުގެ  4ވަނަ ބަޔާއި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ބައިތަކާއި ،އެ ަ

މރާތް
ޢި ާ

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމާގުޅޭ އުސޫލު އުވުނީއެވެ.

ތގެ
މއި ޢިމާރާ ު
ކރު ާ
ޑިޒައިން ު
ގޅޭ
ކރުމާ ު
ޑިޒައިން ޗެކު ު
ނ
އވު ް
އުސޫލު ު
ސއްކަތް
ދއި މަ ަ
ހ ަ
ހުއްދަ ނު ޯ
ނ
ކރު ް
ކުރުން މަނާ ު

.6

(ހ)

ނ
ޓރީކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއި ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސް ަ
އ
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެ
ގރީތަކުގެ މަސައްކަތް ،މި ގަވާއި ު
ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަ ަ
4

އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަކީ
މަނާކަމެވެ.
()1

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ އާކިޓެކްޗަރ
ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރާ ބާވަތް
 1ގެ ޢިމާރާތެއްގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން މަސައްކަތެއް؛

()2

ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ސިވިލް
އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ކުރާ ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން މަސައްކަތެއް؛

(ށ)

()3

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ މަސައްކަތެއް؛

()4

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަސައްކަތެއް؛

()5

އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ މަސައްކަތް؛

()6

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ މަސައްކަތް؛ އަދި

()7

ތއެއްގެ މަސައްކަތެއް.
ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ ގިން ި

އ
ވސް ،މި ގަވާއިދުގަ ި
އ އޮތް ނަމަ ެ
ހން ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެ ެ
ގ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިން ެ
ކެޓަގަރީއެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ނބަރުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު މަސައްކަތެއް
ވަނަ ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަ ް
އ
ށ މި ގަވާއިދު ހުރަހެ ް
ނ ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ކުރުމަކަ ް
މތި ް
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ނާޅާނެއެވެ.

ލ
ރޙަ ާ
ތޤާލީ މަ ު
އިން ި

.7

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު "ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" ގައި ރަޖިސްޓަރީ
ލނީ މި ގަވާއިދުގެ އާންމު
ވެފައިވާ ފަންނުވެރިން  31ޑިސެންބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ބެ ޭ
ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަންނުވެރިން ކަމުގައެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން
ށ
ޗެކުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އާކިޓެކްޓެއް ނުވަތަ އިންޖިނިއަރަކަ ް
ގވާއިދުގެ ލައިސަންސްޑް
ލނީ މި ަ
ނ ބެ ޭ
ދތު ހަމަވަންދެ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއް ަ
ނ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ
އާކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ދަށު ް
ފަންނުވެރިއެއް ކަމުގައެވެ.

(ނ)

މި ގާވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން
ޗެކުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރަކަށް
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އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެލޭނީ މި ގަވާއިދުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ
ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޗެކަރެއް ކަމުގައެވެ.
(ރ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން
ޗެކުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރަކަށް
ވއިދުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް
ދތު ހަމަވަންދެން ބެލޭނީ މި ގަ ާ
ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއް ަ
ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޗެކަރެއް ކަމުގައެވެ.

(ބ)

މ
އއި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ި
މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ާ
އ
ށ ބެލޭނީ ގަވާއިދުގަ ި
ރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަ ް
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ ީ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

(ޅ)

ށ
މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނުވެރިޔަކަ ް
ރ
ލ ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ ީ
ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠި ު
ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނ
އދު މުޠާލިޔާކުރު ް
ވ ި
ގަ ާ

.8

ނ
މާނަކުރު ް

.9

ގން ( 1އެކެއް)
ރން ފަށާތާ މަދުވެ ެ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު ަ
އަހަރު ތެރޭގައި ،މުޠާލިޔާކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.
އވާ
އ ނުވާހައި ހިނދަކު ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ކރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ ު
(ހ)

ށ
"ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވުމަ ް
ތ
ތއް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭ ޯ
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޠު ަ
ތތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް
ލ ް
ނުވަތަ ނޫންތޯ ޔަގީން ނުވާ ހާ ަ
ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

(ށ)

ގ
"ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިރީގައިވާ ފަންނުވެރިން ެ
ތރަށެވެ.
ކލަވައިލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ދަފު ަ
މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރުމަށް އެ ު

(ނ)

()1

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓުން؛

()2

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުން؛

ނބަރު  4/2017ގެ 99
"ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ގއި ޢާންމުން އާންމުކޮށް
ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢިމާރާތުގެ މާނައި ަ
ތންތަނަށެވެ.
ބޭނުންކުރާ މާނައިގައި ހިމެނޭ ަ
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އމް48 :
ވޮލި ު

(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

"އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
އ
މކުރުމަށް އެކުލަވައިލަ ި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އާން ު
އާންމުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރަށެވެ.

(ބ)

"ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށެވެ.

(ޅ)

ނގައި މިނިސްޓަރު ކަމަށް
[މިނިސްޓަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫ ު
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތެވެ.

(ކ)

[މިނިސްޓްރީ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓްރީކަމަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތެވެ.

(އ )

ަށން ބާވަތް  1ގެ
"ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދ ު

(ވ)

"ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާވަތް 1

(މ)

ވނީ،
"ސީ.ޕީ.ޑީ" ނުވަތަ ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ

ޢިމާރާތެއްގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް ހޯދާ ތަމްރީނާއި ނުރަސްމީކޮށް ހޯދާ ތަމްރީނާއި
ށވެ.
ތަޖުރިބާ ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ ެ
(ފ)

"ޑިޒަިންކުރި ފަރާތް" ނުވަތަ "ޑިޒައިނަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ަރންނަށެވެ.
ްޓންނަށާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއ ު
ހުއްދަ ދީފައިވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކ ު

ދެވަނަ ބާބު
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކެޓަގަރީތައް
އ
ތ ް
ރވޭ ކެޓަގަރީ ަ
ޖސްޓަރީ ކު ެ
ރަ ި

.10

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އަންނަނިވި ކެޓަގަރީތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު
ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކެވެ.
() 1

އާކިޓެކްޗަރ؛

() 2

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ؛

7

އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

() 3

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ؛

() 4

ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ؛

() 5

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ؛

() 6

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ؛

() 7

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ؛

() 8

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ؛

() 9

ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(10

އަރބަން ޕްލޭނިންގ؛

)(11

އަރބަން ޑިޒައިނިންގ؛

)(12

ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(13

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(14

ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(15

ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(16

އޯފް-ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(17

އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(18

ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގ؛

)(19

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް؛

)(20

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް؛

()21

ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް؛

()22

އެހެނިހެން ދާއިރާއެއް.

(ށ)

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް؛

(ނ)

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ؛

(ރ)

އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ؛
8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

(ބ)

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ؛

(ޅ)

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ.

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ތިންވަނަ ބާބު
އާންމު ބައިތައް
ޖސްޓަރީކުރާ
ރަ ި
ލމާތު
ފަރާތްތަކުގެ މަޢު ޫ

.11

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައިވާ ދަފުތަރުތަކުގައި ހިމަނައި
އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ކރު ް
އާންމު ު

(ހ)

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

(ށ)

ތ
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ފަންނުވެރިންގެ މަޢުލޫމާ ު
ރތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ) ގައި
"ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" (ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރާ ފަ ާ
ހިމެނުން؛

(ނ)

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

(ރ)

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

(ބ)

މޢުލޫމާތުތައް "ބިލްޑިންގ
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ފަންނުވެރިންގެ ަ
އިންސްޕެކްޓަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" ގައި ހިމެނުން.

ކުރިން ބޭނުން
ނދިޔަ
ކުރަމު ް

 23 .12މާރިޗު  2020ގެ ނިޔަލަށް މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ
ރނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފތަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކު ާ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަ ު

ތއް
ދަފުތަރު ަ

ނންކުރަމުންދާ ދަފުތަރުތަކެވެ .އަދި  24މާރިޗު
ފެށިއިރުގައިވެސް އެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން ބޭ ު

ނ
ކރު ް
ބޭނުން ު

ބިލްޑިންގ
އިންސްޕެކްޓަރޒް
ޖސްޓަރީ
ރަ ި
ނ
ވއިލު ް
އެކުލަ ަ

ނ ދަފުތަރުތައް އެކުލަވައިލައި ،އެ ދަފުތަރުތައް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 2020ގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
.13

ށތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
(ބ) ގައިވާ ބޭނުމަށް "ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރޒް ރަޖިސްޓަރީ" އެއް އެކުލަވައިލައި އެ ދަފުތަރު
އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު
ނވީ
ހންނަ ް
ރގައި ު
ދަފުތަ ު

.14

ނމު
މަޢުލޫމާތު އާ ް

.15

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނބެހޭ،
ފންނުވެރިން ާ
ގއި ބަޔާންކުރާ ދަފުތަރުތަކުގައި ހިމަނަންވާނީ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ަ
މތުތަކެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫ ާ
(ހ)

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން؛

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް؛

(ނ)

ނބަރު؛
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް

(ރ)

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް؛

(ބ)

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ؛

(ޅ)

ނމަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީއަކީ ގިންތި ހިމެނޭ ކެޓަގަރީއެއް ަ
ގިންތި.

ނ
ނުކުރުމަށް އެދު ް

ސެޓުފިކެޓުގައި
ތ
ނވީ މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަ ް

ގ
ތތަކު ެ
ނނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ފަންނުވެރިޔަކު ބޭނު ް
އ އާންމު ނުކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ތެރެއިން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަ ް

.16

(ހ)

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް؛

(ށ)

ނބަރު؛
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް

މި ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި  56ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ
ނންވާނެއެވެ.
ސެޓުފިކެޓުތަކުގައި ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަ ަ
(ހ)

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތުގެ ނަން؛

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް؛

(ނ)

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ދާއިރާތައް؛

(ރ)

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެންމެ
މަތީ ސަނަދުގެ މަޢުލޫމާތު؛

(ބ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު؛

(ޅ)

ޗެކަރެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.

(ކ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ޅ) ގެ
ލމާތުގެ އިތުރުން ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢު ޫ
ދ
ނަންބަރު؛ އަ ި
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

(އ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީ އެއްނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ޅ) ގެ
މތުގެ އިތުރުން ،ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ހިމަންނަންވާނެއެވެ.
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫ ާ

ރގައި
އޖެއިން ބޭ ު
ރާ ް
ތގެ
ސއްކަ ު
ހޯދާ މަ ަ

.17

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޯދާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ
އދި އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ދނެއެވެަ .
ތަޖުރިބާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ބަލައިގަނެވި ާ

ނ
އގަތު ް
ރބާ ބަލަ ި
ތަޖު ި

ހ،
ފ ު
ނ ހޯދުމަށް ަ
ފއިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ހ)

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދައިފައިވާ ޤައުމަކީ ފަރމްތައް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ
ޤައުމެއްނަމަ ،އެ ޤައުމެއްގައި އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރމެއްގައި
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުންތައް؛

(ށ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައިފައިވާ ޤައުމަކީ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުން
އފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް
މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޤައުމެއްނަމަ ،އެ ޤައުމެއްގައި ެ
މސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްދޭ
ށފައިވާ ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮ ް
ލިޔުންތައް؛

(ނ)

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދައިފައިވާ ޤައުމަކީ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ
ފަރމް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާ ޤައުމެއް ނޫންނަމަ ،އެފަދަ ޤައުމެއްގައި
ޓރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ
ނންވާނީ ،ރަޖިސް ް
ހޯދައިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލައިގަން ަ
ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ވމުން
ބދަލު ު
މަޢުލޫމާތު ަ

.18

ޖސްޓަރީ ކުރާ
ރަ ި

ކ
ނނުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންވީ ސުލޫ ީ
 .19މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަ ް

ނ
ނގު ް
އެ ް

ފަރާތްތަކުން
ނމު
ނވީ އާ ް
ޢަމަލުކުރަ ް
ޑ
ސުލޫކީ މިންގަނ ު

ނ
ގނަވެގެ ް
ލ އައުމުން އެ މަޢުލޫމާތެއްި ،
ކށް ބަދަ ު
ކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ޮ
( 21އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.

މިންގަނޑުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން؛

(ށ)

ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ
ފިޔަވައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުންވެސް އަދި އެ

ނޫން އެހެން ފަރާތަކުންވެސް އެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ
މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ގަބޫލުނުކުރުން؛ ނަމަވެސް އެހެން އޮތުމަކުން ފަންނުވެރިޔާގެ ހިއްސާ
ށ
ހ ހިއްސާގެ ފައިސާއެއް އެ ފަރާތަށް ލިބުމަކަށް ހުރަހަކަ ް
ބންޖެ ޭ
އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ލި ެ
ވެގެން ނުވުން؛
(ނ)

ލކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން
ފަންނުވެރިޔާ ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާ ު
ތ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީއެއް
އސާ ލިބޭގޮތަށް ޓެންޑަރެއް ،ނުވަ ަ
ފަރާތަކުން ފަންނުވެރިޔާއަށް ފަ ި

11

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ނ
ބގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާ ީ
ނުވަތަ މިނޫންވެސް ލިޔެކިއުމެއްގައި ފަންނުވެރިޔާއަށް ފައިސާ ލި ޭ
ރތުގެ ރުހުމާއެކު؛
އެ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު އެފަ ާ
(ރ)

އ
ފަންނުވެރިޔާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގަ ި
މކުރުން؛
ނވާގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު އާން ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފު ު
() 1

ފަންނުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސައްކަތް އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ދާއިރާގެ އަގު
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

() 2

އެއްވެސް ފަންނުވެރިޔެއް އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ވނެއެވެ.
ގތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނު ާ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޮ
)(i

ށ
ގތަކަ ް
ދ ޮ
ތ ދާއިރާގެ އަގު ގެއްލިދާނެ ފަ ަ
ތބާރު ނުވަ ަ
ދާއިރާއަށް އޮންނަ އި ު
ޢަމަލުކުރުން؛

)(ii

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

)(iii

ށ
އ ކަމަ ް
އިސްތިހާރުކުރުމުގައި އެ ދާއިރާއަކަށް އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތެ ް
ނމައިފައިވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން؛
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީން ނި ް

() 3

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

އޮޅޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން؛

)(ii

މތެއް އުނިކުރުން؛
ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ

)(iii

ތ ހިމެނުން؛
ޞައްޙަކަން ނުބެލޭފަދަ މަޢުލޫމާ ު

)(iv

ގޅުކޮށް
ފންވަރަށް ވުރެ މާ ފެންވަރު ރަނ ަ
އެ ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ެ
ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން؛

() 4

ނ
ތ ް
ތހާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ފަންނުވެރިން މަސައްކަތް އިސް ި
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(i

އެފަރާތެއް

އެ

މަސައްކަތެއްގައި

އެއްވެސް

ވަރަކަށް

ވ
ޝާމިލުނު ާ

މަސައްކަތެއް ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރު ނުކުރުން؛
)(ii

ތތަކެއް
މ ު
ރތާއެކު ސިއްރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަ ާ
ދ
ހިމަނައިފައި ނުވުން؛ އަ ި

)(iii

އވާނަމަ،
ބއެއްގައި އެކަނި ޝާމިލުވެފަ ި
ވަކި މަސައްކަތެއްގެ ވަކި ަ
އިސްތިހާރުކުރުމުގައި އެފަރާތެއް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އެ މަސައްކަތުގެ ކޮން
ލމާތު ދިނުމާއި ،އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
ބައެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް މަޢު ޫ
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ނ
މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކު ް
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޙައްޤު އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން.
އދުގެ ދަށުން
ގވާ ި
މި ަ
ޖސްޓަރީކުރާ
ރަ ި
ނގެ
ވރި ް
ފަންނު ެ
އ
ތ ް
ޒިންމާ ަ

.20

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަންނުވެރިން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ވ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް
ކ އެއްގޮތް ާ
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ ާ
ކުރުން؛

(ށ)

އވާ ގިންތީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުން؛
އެ ފަންނުވެރިއަކަށް ހުއްދަ ދީފަ ި

(ނ)

އެ ފަންނުވެރިއެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނެގުން؛

(ރ)

ގްރެޖުއޭޓް

ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ

ފަރާތަކާއެކު

ނުވަތަ

އާކިޓެކްޗަރ

ނުވަތަ

ސިވިލް

އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެގެން އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށް ،އެ ފަންނުވެރިއެއް
ސޮއިކޮށް ޒިންމާ ނަގައިފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ފަންނުވެރިޔާ ޒިންމާވުން؛
(ބ)

ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތަކާއެކު އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޗެކަރ
ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް ސޮއިކޮށް ޒިންމާ ނަގައިފައިވިޔަސް ،އެ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައިވާ
ފަރާތުން ޒިންމާ ނެގުން؛

(ޅ)

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގިންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތަކާމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން؛

(ކ)

ވަކި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސަށް ފައިސާއެއް ނަގައިފައިވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް
ފުރިހަމަކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ ކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތުގެ
ފައިސާ ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން؛

(އ)

އެ ފަރާތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއްގެ
ކށް
ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަވަންދެން އެ ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަ ަ
އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިއުމާއި ތަފުސީލާއި އިޞްލާޙު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

(ވ)

ކތި
މއި ތަފުސީލު ފަދަ ތަ ެ
ވ ޓެކްނިކަލް ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހު ާ
އެ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ާ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް
ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެފަރާތުން ބަލައިގަތްނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ދިންކަމުގައިވިޔަސް ،އެފަރާތަކުން
ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތަފުސީލު ފަދަ ތަކެތީގެ ޒިންމާ ފަންނުވެރިޔާ ނެގުން؛
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އމް48 :
ވޮލި ު

(މ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ދ
އން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތަފުސީލު ފަ ަ
މި މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ފަދަ ި
ތަކެތީގައި މައްސަލައެއް ހުރެގެން ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމުން ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އުޖޫރަ ދީފައިވާނަމަ ،އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުން؛

(ފ)

ތކެތި ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތުން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމާއި ތަފުސީލު ފަދަ ަ
އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ކުރެހުންތަކާއި ތަފުސީލު ހިމެނޭ
ނން؛
ވރިފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދި ު
ލިޔެކިޔުމުގެ ސޮފްޓާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަފުސީލުތައް ެ

(ދ)

ނއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ފަންނީ ޞައްޙަ ލަފާ
ނ ާ
ފަންނީ ލަފައެއް ދޭނަމަ ،ޤާ ޫ
ދިނުން؛

އވާ
ޖސްޓަރީ ކޮށްފަ ި
ރަ ި
ރން
ތގެ ބޭ ު
ގިން ީ

.21

(ހ)

ކ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް،
އއްގެ ދަށުން ވަ ި
ގންތި ެ
ވަކި ކެޓަގަރީއެއް ނުވަތަ ި
އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތްކަމަށް ދެއްކުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން

ސއްކަތް ކުރުން
މަ ަ

މނާކަމެކެވެ.
ދޭހަވާނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ަ

ނ
މަނާކުރު ް

(ށ)

ބލައި،
ކރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ު
( 2,500/ދެހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން މިނިސްޓްރީން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރމަށް
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި
އވާ މަޢުލޫމާތަކަށް
ދީފަ ި

.22

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ
ށ ބަދަލު އައުމުން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ
ފަރާތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަ ް

މން
އއު ު
ބަދަލު ަ

ނންގައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މަތިން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ާ

ގއި ހުރުން
ނާން ަ
ނ
މަނާކުރު ް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
( 2,500/ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން މިނިސްޓްރީން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރމަކާ
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި
ނުލައި ކުރާ
ވޅު
ސއްކަތަށް ފިޔަ ަ
މަ ަ
އެޅުން

.23

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މި ގަވާއި ާ
ނ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ،އެހެން ޤާނޫނަކު ް
ފުށުނާރާހައި ހިނދަކު އެ ފަރާތަކާމެދު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި
ޔވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފި ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.

އވާ
ހުއްދަ ދީފަ ި
ފަރާތްތައް
އވާ
އޅިފަ ި
ކަނޑަ ެ
މިންގަނޑުތަކާ
އޅޭ
ވމުން ެ
ޚިލާފު ު
ޅ
ފިޔަވަ ު

( .24ހ)

ނ
މި ގަވާއިދުގައި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކު ް
ކޮށްފިކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައިވާ މައްސަލަ
އ ފަރާތަކާމެދު ،ތިރީގައި
ނ ެ
އގެ މަތިން ،މިނިސްޓްރީ ް
މ ގޮތެ ް
ނ ނިން ާ
ބަލާ ކޮމިޓީ ް
ތން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
() 1

އިންޒާރުދިނުން؛
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

() 2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އންގުމުގައި ވަކި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް
އެ ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާ ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން؛

() 3

އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރަން ޖެހޭނަމަ އެ ފަދައިން ޢަމަލުކޮށް،
އެކަމަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެކަން ރަޖިސްޓަރީގައި ރެކޯޑުކުރުން؛

() 4

ޠތައް ހަމަވަންދެން،
އެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް އެ ފަރާތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު ު
ދ ހިފެހެއްޓުން،
ކށް ހުއް ަ
ހށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަ ަ
ނުވަތަ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަ ަ
އަދި އެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ރެކޯޑުކުރުން؛

() 5

އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް ،އެ
ވނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެންގުން؛
ފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރެ ޭ

() 6

( 2,500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި

ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،

( 250,000/ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން އެ ފަރާތެއްޖޫރިމަނާކުރުން.

(ށ)

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

(ނ) މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ރަޖިސްޓަރީގައި ރެކޯޑުކުރުމުގެ އިތުރުން،
ނ
އެ ފަންނުވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ ،އެ ފަންނުވެރިޔެއް ދަފުތަރުން ވަގުތީގޮތު ް
އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
އވާ ފަރާތުން
ހުއްދަ ދީފަ ި
އސާ
ނޖެހޭ ފަ ި
ދައްކަ ް

.25

ގ ދަށުން ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ (ށ)
ނބަރު ެ
މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )6ވަނަ ނަ ް
ހން
ނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ،އެ ފައިސާ ދައްކަން އަންގާ ދުވަ ު
ކ ް
ގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަ ު

ޖރިމަނާ
ނުވަތަ ޫ

ފެށިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންދެން އެ

ނ
ކ ް
ނުދެއް ު

ނއެވެ .އަދި ( 12ބާރަ) މަސްދުވަސް ފާއިތުވާއިރުވެސް އެ ފައިސާ
ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހިފަހައްޓަންވާ ެ
ނުދައްކައިފިނަމަ،

އެ

އގެ
ފަރާތެ ް

ހުއްދަ

ޠލުކޮށް،
ބާ ި

ޠލު
ބ ި
ާ

ކުރިކަން

ރަޖިސްޓަރީގައި

ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
ކރު ް
ތއުނާފު ު
އިސް ި

.26

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކާމެދު މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅާކާމެދު
ލވައިލާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ރތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކު ަ
ތތަކުން ޢިމާ ާ
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާ ް
މ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިން ާ
ށ އެދި މިނިސްޓްރީއަށް
މ ް
ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ ކަމެއް ބަލައިދިނު ަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅާކާމެދު
ނ ޢިމާރާތް ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން " ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނުނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ
15

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ނ
ތއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެ ް
ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސް ި
ޢަމަލުކުރާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވރިން
ފަންނު ެ
އވާ
ހާސިލުކޮށްފަ ި

.27

(ހ)

ޓ
ޓފިކެ ު
ކން ތަޢުލީމީ ސެ ު
ރތްތަ ު
ޓރީވާން އެދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސް ަ
ހޯދުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯސްތަކަކީ އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކޯހެއްކަމާއި ކޯހުގެ ދަރަޖަ

ތަމްރީނަކީ ވަކި

މ
ނކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލް ީ
ކަނޑައަޅާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކް ި

އގެ ވަކި
އ ް
އރާ ެ
ދާ ި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ރޖައަކަށް ފެތޭ
ދަ ަ
ނއްތޯ
ތަމްރީ ެ

(ށ)

ޑ
ނގަނ ު
އޅާނެ މި ް
ކަނޑަ ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ

ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް

ނ
ށ ް
ދން މި ގަވާއިދުގެ ދަ ު
ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ރަޖިސްޓަރީވާން

އެދި

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކުން

ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓު

އ
ހޯދުމަށްޓަކަ ި

ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯސްތަކަކީ އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކޯހެއްކަމާއި ކޯހުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅަންވާނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
() 1

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމެއްގައި އެ ދާއިރާއަށް
ޚާއްޞަ ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރާ ފަރާތަކުން ކޯސް އެކްރެޑިޓްކުރާ ދާއިރާއެއް
ގ
ރއަކުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް އެ ދާއިރާ ެ
ނަމަ ،އެ ޤައުމުގެ އެފަދަ އިދާ ާ
އެ ދަރަޖައިގެ ކޯސްތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން؛

() 2

ނމަ ،މޯލްޑިވްސް
ހލަތެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ގައިވާ ހާލަތް ފިޔަވައި އެހެން ާ
ރމްވާރކްގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓްކުރުމާއެކު ކޯސް
ޝން ފް ޭ
ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭ ަ
ތ
ހކީ ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ވަކި ދަރަޖައަކަށް ފެ ޭ
އ ކޯ ަ
އައުޓްލައިނަށް ބަލައިެ ،
ކޯހެއްކަން ކަނޑައެޅުން.

ކމިޓީ
ޖސްޓްރޭޝަން ޮ
ރަ ި

.28

އސަލަ ބަލާ
މަ ް

.29

ނ
ވއިލު ް
އެކުލަ ަ

ވ
ތކުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުން ާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ަ
އއް
ނ ކޮމިޓީ ެ
މށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ް
ނ ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންކުރު ަ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަ ް
އެކުލަވައިލައިގެން ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ނވާ
ރޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނު ް
ކން ަ
ށހަޅާ ފަރާތްތަ ު
ނ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހު ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ރތެއް
ވ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަ ާ
ނންކަން ޔަގީންނު ާ
ނ ނުވަތަ ޫ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަ ް
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ،އެ މަހެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
ނ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް

ނ
ވއިލު ް
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަ ަ

ދ
ލތައް ބަލައިފައި ،މައްސަލަތަކާމެ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަ ަ
ނ އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓްރީ ް
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އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު
ލއި
ލވައި ަ
ކޮމިޓީތައް އެކު ަ

.30

ކުރިން

.31

ނ
ހިންގު ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އ
ށން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮމިޓީތަ ް
ދއާއި  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
މި ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއް ާ
ތންނެވެ.
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
އެކުލަވައިލައި ހިންގަންވާނީ ތި ީ
(ހ)

ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީ ހިންގާ އުސޫލު ހަދާނީ އެ ކޮމިޓީންނެވެ.

(ނ)

ގ
ކލެވިގެންވާ ގޮތާއި ،ކޮމިޓީ ެ
ނ އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައި ،ކޮމިޓީ އެ ު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
ހމަނަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތް ި

އވާ
ޖސްޓަރީކޮށްފަ ި
ރަ ި

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން" ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު" އާއި ،އެ ގަވާއިދަށް
ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއި ،އެ ގަވާއިދާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން

އ ،މި
ފަރާތްތަ ް

މ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް ބެލޭނީ ި

އދުން
ވ ި
ގަ ާ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އވާ
ޖސްޓަރީކޮށްފަ ި
ރަ ި
ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް

(ށ)

ނ
ބެލު ް

ށމުން ،މިނިސްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ނ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
މ ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
އ ބެލޭނީ ި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ ް
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރގެ ނަން
ކެޓަގަ ީ

.32

އދަށް
ގވާ ި
މި ަ

.33

ނ
ލވު ް
ބަދަ ު

(ހ)

 23މާރިޗު  2019ގެ ކުރިން ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރެޖިސްޓަރީގައި އޮތް އާކިޓެކްޓް
ލއިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓުގެ
ކެޓަގަރީގެ ނަން ވަނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންަ ،
ނަމަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

(ށ)

 23މާރިޗު  2019ގެ ކުރިން ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރެޖިސްޓަރީގައި އޮތް އިންޖިނިއަރު
އސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުގެ
ފށުމުން ލަ ި
އދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
މ ގަވާ ި
ކެޓަގަރީގެ ނަން ވަނީ ި
ނަމަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ޖއޭޓް
ގރެ ު
ޢަމަލުކުރަން ް

(ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ
އ
ނ އިތުރަށް ރަޖިސްޓަރީނުކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގަ ި
ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް

އތުރަށް
ކގައި ި
ކެޓަގަރީތަ ު

ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ނ
ޖސްޓަރީ ނުކުރު ް
ރަ ި

(ށ)

)(1

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް؛

)(2

ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ.

ގވާއިދުގެ
އދަ ބެލޭނީ މި ަ
ށފައިވާ ހު ް
ވރިންނަށް މިހާރު ދޫކޮ ް
ފންނު ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ަ
ނށް މިހާރު
ގ ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް އެ ފަންނުވެރިން ަ
ވ ހުއްދައެއް ެ
ދަށުން ދޫކޮށްފައި ާ
ރން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ
ތ ހަމަވުމުން ،ދެން އެ ފަންނުވެ ި
ދ ު
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ މުއް ަ
ނ
ގ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއި ް
ތކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިން ެ
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާ ް
ރތަކުގައެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަ ީ
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އމް48 :
ވޮލި ު

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

)(1

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް ،އާކިޓެކްޗަރގެ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛

)(2

ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ ،ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުވައިލެވޭނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން
ރވޭ
ޖސްޓަރީކު ެ
ރަ ި
ކއި،
ކެޓަގަރީތަ ާ

.34

ގިންތިތަކާއި އެ ކެޓަގަރީތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ރވޭ
އ ،ކު ެ
ޝަރުޠުތަކާ ި

ވާނެއެވެ.

އ
ސއްކަތްތަ ް
މަ ަ
ނގެ
ވރި ް
ނނު ެ
އާންމު ފަ ް
ރގައި
ކެޓަގަ ީ
އދި
ރވުމަށް ެ
ޖސްޓަ ީ
ރަ ި
ނ
ހުށަހެޅު ް

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި

.35

އ
ކޓަގަރީގަ ި
ށފައިވާ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ެ
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އ
ދށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގަ ި
ހިމޭނޭ ފަރާތެއް މި ގަވާއިދުގެ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދައަށް އެދި
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"؛

(ށ)

ގ
އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ފާހުގެ ސަނަދު ެ
ކޮޕީއާއި ،އެ ކޯހުގެ ކޯސް އައުޓްލައިނުގެ ކޮޕީ؛

(ނ) ( 100/-އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް؛
(ރ)

ވ
ނ (ނ) ގައި ާ
ދގެ (ހ) އި ް
ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ،މި މާއް ާ
ތަކެއްޗާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

(ބ)

ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) އިން (ނ) ގައިވާ
ފއިވާ ތަކެތި؛
ތަކެއްޗާއި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
)(1

ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛

)(2

ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ؛

)(3

ވިސާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުން.

18

އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

(ޅ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އރު ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ
ފށި ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ރން ކުރިން ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް
ފަރާތެއް ނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) އިން (ބ) ގައިވާ ތަކެތީގެ އިތު ު
ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް މިނިސްޓަރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

ނގެ
ވރި ް
ނނު ެ
އާންމު ފަ ް
ރގައި
ކެޓަގަ ީ

.36

(ހ)

ގ
އދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ެ
ގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ެ
މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
ކިބައިގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ

ނ
ރ ް
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

ފަރާތެއް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކެޓަގަރީގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގ
އދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ެ
ގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ެ
މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
ކިބައިގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައި
ވާނަމަ ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާބު
ދޭންވާނެއެވެ.

ނގެ
ވރި ް
ނނު ެ
އާންމު ފަ ް
ގއި
ރގެ ލިސްޓު ަ
ކެޓަގަ ީ

.37

(ހ)

މ
ށން އާން ު
އދާގެ (ހ) ގެ ( )22ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަ ު
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާ ް
ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ

އނުވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް

މގެ ފަންނީ
ކރު ު
ޢިމާރާތް ު

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ދާއިރާއަށް ޝަރުޠު

އގެ
އ ް
އރާ ެ
ދާ ި
ސއްކަތަށް
މަ ަ

ފުރިހަމަވާކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި

ނ
ރ ް
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

މށްފަހގައެވެ.
ތަޖުރިބާއަށް ބެލު ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދާއިރާގެ
ޓ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެ ު

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދާއިރާގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތެއް
ބ ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަ ު
ތ
އދަ ު
އގެ މު ް
ދ ި
ހުއް ަ

.38

ކރަން
ހުއްދަ އައު ު

.39

ވރިން
ނނު ެ
އާންމު ފަ ް

.40

ތ
ހއްދަ ދޫކުރެވެނީ މުއްދަތެއް ނެ ް
ށން ު
ގ (ށ) އާއި (ރ) ގެ ދަ ު
މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
ގޮތަށެވެ.

ނ
ނުޖެހު ް

ނގަން
ރންސް ަ
ޝއަ ަ
އިން ު

ދކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އައުކުރާކަށެއް
މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޫ
ނުޖެހޭނެއެވެ.
މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންޝުއަރަންސެއް ނަގާކަށް މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ.

ނ
ނުޖެހު ް
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ފަސްވަނަ ބާބު
ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓުންނާއި ،ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުންނާއި ،ޗެކަރުން ރަޖިސްޓަރީވުން
ނސްޑް އާކިޓެކްޓް
ލައިސަ ް
ނސްޑް
ލއިސަ ް
އއިަ ،
ކެޓަގަރީ ާ
ޖނިއަރ
އިން ި

.41

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި (ބ) ގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގައި
ގ
ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،އެ ކެޓަގަރީތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ،މި ގަވާއިދު ެ

ރއާއި،
ކެޓަގަ ީ

ޖަދުވަލު  2އާއި  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

ރގައި
ޗެކަރ ކެޓަގަ ީ
ޠތަކާއި
ރވޭ ޝަރު ު
ޖސްޓަރީކު ެ
ރަ ި

(ށ)

އ
ތތަ ް
މސައްކަ ް
ކުރެވޭ ަ

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

ކެޓަގަރީއާއި ،ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޖުރިބާގެ ބާވަތްތަކާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ( 6ހައެއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި

ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ނސްޑް އާކިޓެކްޓް
ލައިސަ ް
ނސްޑް
ލއިސަ ް
އއިަ ،
ކެޓަގަރީ ާ
ޖނިއަރ
އިން ި

ރއާއި،
ކެޓަގަ ީ

ރގައި
ޗެކަރ ކެޓަގަ ީ
ރން އެދި
ޖސްޓަރީކު ަ
ރަ ި
ނ
ހުށަހެޅު ް

.42

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި (ބ) ގައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގައި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2އާއި  3ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދައަށް އެދި
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ވ
އާންމުކޮށްފައި ާ

މިނިސްޓްރީން

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގެ

ނ
ފަންނުވެރި ް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"؛ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛
)(2

މ
ށފައިވާ ތަޢުލީ ީ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ،އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮ ް
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީ؛

)(3

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި
އިންޖިނިއަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނުވަތަ ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި

ގއިދޭ ،ތިރީގައިވާ
އން ަ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ަ
ލިޔެކިޔުން؛
)(i

މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އެކްސްޕީރިއަންސް ރެކޯޑު ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމު؛

)(ii

ލޔުމުގައި ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ
ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ި
ނގައިދޭ،
ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމަނާނަމަ ،އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އަ ް
އެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

)(iii

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތަކީ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން
ނ
ފާސްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު ް
އެދޭނަމަ ،ފާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުން؛

)(iv

އެ ކެޓަގަރީގެ މަސައްކަތަކީ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން
އ
ފާސްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނޫންނަމަ ،އެ މަސައްކަތެ ް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ،މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް؛

)(v

ނ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ރ
ނ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކު ި
ދ ފަރާތްތަކު ް
ބަލައިގަތުމަށް އެ ޭ
މ
ި
ކއި
ދނުމަށްޓަ ަ
ދުވަސްވަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައި ި
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ގެ ) (iގައިވާ ލިޔުމާއި ،އެ ލިޔުމުގައި
ހިމަނައިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ
ގުޅޭގޮތުން

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ

އެ

މަސައްކަތްތަކުގައި

އެފަރާތުން

ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން އަންގައިދޭ ،އެފަރާތެއް ރާއްޖެއިން
ށ
ހއްދައަ ް
ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރި ތަނުގެ ނުވަތަ ފަރާތުން ހޯދައިފައިވާު ،
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ހިމަނައިފައިވާ
ލިޔުމެއް؛
)(vi

އެ

ފަރާތަކީ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

މަސައްކަތް

ކޮށްފައި

ނ
އަން ަ

ޓރީކުރާ
ފަރާތަކަށްވުމާއެކު ،އެ ޤައުމެއްގައި ،އެ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ރަޖިސް ަ
އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ހ
ވެފައިވާ ކެޓަގަރީ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އެޓެސްޓް ކުރުމަށްފަ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(4

)(i

ހ
ރތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ،ދިވެ ި
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

)(ii

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއެކު ،އެ ފަރާތަކީ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ނަމަ ،މި
ނ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ގެ ) (iގައިވާ ފަދައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ ް
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ،ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ؛

)(iii

ކ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ީ
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓާއި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއަކާއި
ވިސާގެ ކޮޕީއަކާއި ވާރކް ޕަރމިޓުގެ ކޮޕީއެއް؛

() 5

އރު ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތް ޑިޒައިން
ފށި ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ޗެކުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ)
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ރން އެ އުސޫލުގެ
ކތީގެ އިތު ު
ވނަ ނަންބަރުގައިވާ ތަ ެ
ނބަރުން (ަ )4
ގެ ( )1ވަނަ ނަ ް
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް މިނިސްޓަރީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައަކަށް އެދުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ނވޭނެއެވެ.
ނމަ ،އެ ފޯމުތައް ބަލައެއް ނުގަ ެ
ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުވާ ަ

ނސްޑް އާކިޓެކްޓް
ލައިސަ ް
ނސްޑް
އސަ ް
އއި ލަ ި
ކެޓަގަރީ ާ

.43

(ހ)

ޝަރުޠުތަކާއި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ

ރއާއި
ޖނިއަރ ކެޓަގަ ީ
އިން ި

ހގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ބަންދުނޫން ( 10ދިހައެއް) ދުވަ ު

ގއިވާ
އ ަ
ރއެ ް
ޗެކަރ ކެޓަގަ ީ
ނމާއި
އދަ ދި ު
ފަރާތަކަށް ހު ް
ނ
ބެލޭނެ ކަންކަ ް

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގެ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން
އަންގައިދޭ

ހިމެނޭ

ލިޔުމުގައި

ހުއްދަ

ނަގައިފައިވާ

ކުރެހުންތަކުގެ

ޞައްޙަކަން

ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި އޭގައި ހިމަނައިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ދިނުމަށް
ބޭނުންވަ މިންވަރަށް ޔަގީންވުމާ ހަމައަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތު ހިނގާކަށެއް
ނުފަށާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ޔަގީންވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޝުއަރަންސް
ނ
ހޅުމުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު ހިނގަ ް
ފަދަ އިތުރު ލިޔެކިއުމެއް ހުށަ ެ
ރޚުންނެވެ.
ށހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ލިޔުން ހުށަހަޅާ ތާ ީ
ފަށާނީ އެފަދައިން ހު ަ
(ނ)

އ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ
އގެން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަ ް
ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަ ި
ގޮތުގައި ގުނޭނީ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ،އެ ކުރެހުމުގެ ޒިންމާ
ނަގައިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނޭނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން
ފާސްވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ.

(ރ)

ގ
ގ އާންމު ފަންނުވެރިން ެ
ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމު ެ
ތގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތުގެ
ނޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގެ ޢިމާރާ ު
އާކިޓެކްޗަރ ނުވތަ ސިވިލް އި ް
ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތަށް ގުނޭނީ އެފަރާތެއްގެ އިތުރުން އެފަރާތެއް
ސުޕަވައިޒް

ކުރި

ލައިސަންސްޑް

އާކިޓެކްޓް

ނުވަތަ

ލައިސަންސްޑް

އިންޖިނިއަރ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
(ބ)

ގ
ތތަކު ެ
އދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ދގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ެ
މި ގަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއް ާ
އކަތް ކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއާއި
ފރާތްތަކަށް ،އެ ފަރާތެއް މަސަ ް
ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ަ
ހއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި ކުލާހާއި ހުއްދައިގެ ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ު

(ޅ)

ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާއި ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ
ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް
ދގައިވާގޮތަށް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް
މި ގަވާއިދުގެ  48ވަނަ މާއް ާ
އެންގޭނެއެވެ .އަދި އިންޝުއަރަންސްގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އިންޝުއަރަންސާ ގުޅޭ
ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަރ
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ހއްދައާއި ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް
ކެޓަގަރީއާއި ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ު
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

މި ގަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ކިބައިގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2އާއި  3ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ
ކށް ،ލިޔުމުން
ތއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާން ޮ
ނުވާކަމުގައި ވާ ނަމަ ،އެ ފަރާ ެ
އެފަރާތަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

(އ)

އާކިޓެކްޗުރަލް

ޗެކަރގެ

ކެޓަގަރީއާއި

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ޗެކަރ

ކެޓަގަރީތަކުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
އގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ
ކޓަގަރީ އުވި ،ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ގަވާއިދުތަކާ އެ ް
އަދި އެއަށްފަހު މި ެ
އެންމެހައި ޒިންމާ ނަގާނީ ލައިސަންސެއް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ތ
އދަ ު
އގެ މު ް
ދ ި
ހުއް ަ

.44

މއް
ގރާ ެ
ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕްރޮ ް

.45

(ހ)

ނ
ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރު ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާ ީ
ދތަށެވެ.
( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއް ަ

(ށ)

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

(ނ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދަށް
އތުރުނުވާގޮތަށް ( 1އެކެއް)
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތަރީޚުން ( 2ދޭއް) އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވުރެ ި
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ނ
ހެދު ް

(ހ)

ލއިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް
ނ ަ
ނ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ގ ދަށު ް
މި ބާބު ެ
ކެޓަގަރީއާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް  1ޖަނަވަރީ
 2020އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ފަދައިން ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކޮންމެ ( 2ދޭއް)
އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ބައިވެރިވެ ،އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް
ކޮންމެ ( 2ދޭއް) އަހަރަކުން މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް
ހާސިލުކުރުން؛

)(2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް( 65 ،ފަސްދޮޅަސް
ތކުން ކޮންމެ ( 2ދޭއް) އަހަރަކުން ( 4ހަތަރެއް)
ފަހެއް) އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތް ަ
ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް ހާސިލުކުރުން؛

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސީ.ޕީ.ޑީ .ގެ މަޢުލޫމާތު ،ކޮންމެ ( 2ދޭއް)
އަހަރެއް ނިމުމުން ،ލަސްވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

(ނ)

ށހަޅާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހު ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ސީ.ޕީ.ޑީ.

ވ މިންވަރަށް
ސީ.ޕީ.ޑީ .ތަކުން ބޭނުން ާ

ޕޮއިންޓް ހާސިލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް ހަމަވާނެ
ވނެއެވެ.
މިންވަރަށް ސީ.ޕީ.ޑީ .ހެދުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހަޅަން އަންގަން ާ
(ރ)

ގ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމަށް ދޭ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހު ެ
ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް
އ ،ދަފުތަރުގައި އެގޮތަށް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަ ހިފަހައްޓަ ި

(ބ)

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

(ޅ)

ސީ.ޕީ.ޑީ .ބަލައިގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައިގެން ގައިޑްލައިނެއް މިނިސްޓްރީން
އެކުލަވައިލައި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޢާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.

ނސް އާކިޓެކްޓް
ލައިސަ ް
ނވަތަ
ކެޓަގަރީ ު
ނސްޑް
ލައިސަ ް
ރގެ
ޖނިއަރ ކެޓަގަ ީ
އިން ި
ނ
ކރު ް
ހުއްދަ އައު ު

.46

(ހ)

ލއިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީ ނުވަތަ ަ
ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރާއިރު ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
() 1

ޖކްޓް ޑިޒައިންކޮށް
ތނެއް) ޕްރޮ ެ
އހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ި ( 3
ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) ަ
ނ
ފއިވުމާއެކު ،މި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއި ް
ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށް ަ
1

ޕްރޮޖެކްޓް

(އެކެއް)

ވޭތުވެދިޔަ

2

(ދޭއް)

އަހަރުދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ( .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ
ށފަހު ،ދައުލަތުގެ
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަ ް
ތ
ހޅައިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަ ު
އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަ ަ
ދ އެންމެ ފަހުގެ
ގުނުމުގައި ،ކިޔަވަން ހުރި މުއްދަތު ނުހިމަނައި ބެލިދާނެއެވެ .އަ ި
އ
ރން ކިޔަވަން ގޮސްފައިވާނަމަ ،މުއްދަތު ބެލުމުގަ ި
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކު ި
އެ

ހުއްދައިގެ

މުއްދަތުގެ

ކުރިން

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދައިގެ

މުއްދަތުވެސް

ހިމަނަންވާނެއެވެ).؛
() 2

ދޔަ ( 5ފަހެއް)
ތން ވޭތުވެ ި
އ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާ ާ
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛

() 3

ވ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައި ާ
ފަރާތަކަށް ނުވުން؛

() 4

ނ
ދ ް
މި ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ އިތުރު އެހެން ތަޖުރިބާ ހޯ ު
ށ
ވން ޖެހޭގޮތަ ް
ނުވަތަ ޓެސްޓަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަކުން ފާސް ާ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުޠައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ)
ތން
ދ ދެވިދާނެއެވެ( .އެގޮ ު
ފރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އަލުން ހުއް ަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ު
އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދެވޭނެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ
ށންނެވެ).
އައުކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަ ު

(ނ)

ހމަކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމެއް ފުރި ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
އެކަމެއް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

އދަ
ރގެ ހު ް
ޗެކަރ ކެޓަގަ ީ
ނ
ކރު ް
އައު ު

.47

(ހ)

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި
ތކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް
ނުވަތަ ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ަ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭނަމަ ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭ ޗެކަރ
އދައެއް އޮތުން؛
ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހު ް

)(2

މި

ދަށުން

ގަވާއިދުގެ

އެ

ކެޓަގަރީއަކަށް

ނަގަންޖެހޭ

އންޝުއަރަންސެއް
ި

ނަގައިފައިވުން؛
)(3

ވޭތުގެ ދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް
ދރާއަކުން
ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދޭ އި ާ

ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި ( 3ތިނެއް)

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މ
ތ ޗެކުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެި ( .
ތެރޭގައި ޑިޒައިންކޮށްފައި ނުވަ ަ
ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް
ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅައިފައި
ވުން)؛
)(4

އެ ފަރާތަކީ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތެއް ނަމަ،
ނ
ނ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ސަބަބު ް
މ ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭއިރު ި
ޓކްޗުރަލް ޗެކަރ
އެފަރާތުގެ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީ ނުވަތަ އާކި ެ
ވ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛
ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައި ާ

)(5

އެ ފަރާތަކީ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތެއް
ނ
ނަމަ ،ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ސަބަބު ް
އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ
ދ
ވ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛ އަ ި
ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައި ާ

(ށ)

ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އ
ފރިހަމަނުވާނަމަ ،ދެން ެ
ރޠުތައް ު
އައުކުރަން އެދޭއިރު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޝަ ު
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ފަރާތެއްގެ ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ހާސިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
)(1

މި

ޖަދުވަލުގައިވާ

ގަވާއިދުގެ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

އައުކުރަން

ފަދައިން
ނުވަތަ

އާކިޓެކްޗުރަލް

ޗެކަރ

ކެޓަގަރީގެ

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ޗެކަރ

ކެޓަގަރީގެ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭ ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ
ތން؛
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުއްދައެއް އޮ ު
)(2

ރންސެއް އޮތުން؛
ގރީއަކަށް ނަގަންޖެހޭ އިންޝުއަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކެޓަ ަ
އަދި

)(3

މ
ރދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ި
ވޭތުވެ ދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަ ު
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ނުވަތަ  3ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން
ދ
އެދޭ ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގައި ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަ ޭ
ތގެ އިދާރާއެއްގެ
އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަ ު
އ
ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ެ
ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފައި ވުން؛

ރންސް
ޝއަ ަ
އިން ު
ނ
ނެގު ް

.48

(ހ)

ނ
އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ( 300,000/-ތި ް
ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސެއް
ވނެއެވެ.
ނަގައިގެން ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަށް ދަމަހައްޓަން ާ

(ށ)

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ( 500,000/-ފަސް
ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސެއް
ވނެއެވެ.
ނަގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަށް ދަމަހައްޓަން ާ

(ނ)

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް

ކެޓަގަރީއާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައަށް

ފށިގެން
ށތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުން ެ
ގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ނ މި ަ
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ް
ނމެ އަހަރަކަށް ( 500,000/-ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ހުއްދަ ނަގާ ފަރާތްތަކުން ކޮ ް
ސއް ނަގަންވާނެއެވެ.
ނލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެން ެ
މަދުނޫން އަދަދަކުން ޕްރޮފެޝަ ަ
(ރ)

ޕރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އައި (ނ) ގެ ދަށުން ނަގާ ް
ނސަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އިންޝުއަރަންސަކީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ އިންޝުއަރަ ް
() 1

އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ކުރެހުމެއްގައި
ދކުރާ އިދާރާއަށް
ޖަހައިފައިވާ ސްޓޭމްޕުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް ހުއްދަ ޫ
ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގައި ހުރި ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވަތަ
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

އާކިޓެކްޗުރަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޢިމާރާތައް ވާ ގެއްލުން ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި
ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަކަށް ވާ ގެއްލުން ކަވަރު ކުރުން؛ އަދި
() 2

ޗެކަރ

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ނުވަތަ

ލައިސަންސްޑް

އާކިޓެކްޓް

ސްޓޭމްޕް

ޖަހާ

ކުރެހުމެއްގައި ޖަހައިފައިވާ ސްޓޭމްޕުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގައި ހުރި ސްޓްރަކްޗުރަލް މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން ޢިމާރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ
ބ ގެއްލުން ކަވަރު ކުރުން.
ކށް ލި ޭ
ސަބަބުން އެހެން ފަރާތަ ަ
ޒއިންކުރާ
މރާތް ޑި ަ
އި ާ
ފަރާތްތަކުން
ގއި
މ ަ
ކރު ު
ޑިޒައިން ު
ތއް
ޒންމާ ަ
އުފުލަންޖެހޭ ި

 .49ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި
(ނ) ގައިވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތްތަކާއި
ޓގަރީއާއި ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
ވރިންގެ ތެރެއިން އާކިޓެކްޗަރ ކެ ަ
ފންނު ެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢާންމު ަ
ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތްތަކާއި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ގްރެޖުއޭޓް
އ
ނޖިނިއަރުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަ ް
އާކިޓެކްޓުންނާއި ގްރެޖުއޭޓް އި ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އ
ޤާނޫނާ ި

ޑިޒައިންކުރަންވާނީ

ކޯޑުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާއި

ކޮމްޕްލަޔަންސްތަކާއި

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

އެ ކުރެހުމެއްގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކަރުންނާއި
ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ އެ ކުރެހުމަކަށް ޒިންމާ ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

ގްރެޖުއޭޓް

ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ

ފަރާތެއް

ނުވަތަ

އާންމު

އާކިޓެކްޗަރ

ފަންނުވެރިން

ކެޓަގަރީގައިވާ ނުވަތަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަގުތީ
ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާނަމަ ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ
އިތުރުން ،އެފަރާތެއް އެ ޑިޒައިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްޑް
އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގައި
ނުވަތަ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވުމަކީ

ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ

ފަރާތެއް ނުވަތަ އާންމު ފަންނުވެރިން އާކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެވެ.
(ރ)

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި ސްޓްރަކްޗުރަލް
ޑިޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލްތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތަކާއި ކަލްކިއުލޭޝަންތަކާއި،
ސްޓްރަކްޗަރަލް
އުފުލަންވާނެއެވެ.

ޑިޒައިންކުރިއިރު
އަދި

ބޭނުންކުރި

ސްޓްރަކްޗުރަލް

އ
މިންގަނޑުތަކާ ި

އުސޫލުތަކަށް

ޒިންމާ

ގޮތުގައި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުރިހާ

ޑިޒައިނުގެ

ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ބ)

އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި އާކިޓެކްޗުރަލް
ޑިޒައިން

ކުރެހުންތަކާއި

ޑީޓެއިލްތަކުގެ

އެންމެހައި

ތަފުސީލުތަކާއި،

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ދ
ކުރެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ އާކިޓެކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ .އަ ި
27

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ރހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި،
އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކު ެ
ނ މުޅި ކުރެހުންސެޓުގައިވާ
ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ކުރެހުންތައް ލޭބަލްކޮށް ރަނގަޅަށް މިންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޖެހުމާއި ،މުޅި ކުރެހުން
ޓކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތުން ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.
ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާކި ެ
ނޖެހޭ
ޗެކަރުން އުފުލަ ް
އ
ތ ް
ޒިންމާ ަ

 .50ޗެކަރުންގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޢިމާރާތުގެ
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ
ފަރާތްތަކެވެ .އެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޗެކަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެހުން ޗެކްކޮށް ،އެ ކުރެހުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލޭނީ އެ ޗެކަރެއް
ނ
ގތުން ޑިޒައިންކޮށްފައިވަ ީ
ރތެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކުގައެވެ .އެ ޮ
ނޫން އެހެން ފަ ާ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޗެކްކޮށް ،ޗެކްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ
ނވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަ ޒިންމާ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފުލަ ް

(ށ)

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި
ސްޓްރަކްޗުރަލް
އާކިޓެކްޗުރަލް

ޑިޒައިން

ކުރެހުންތަކާއި

ކުރެހުންތަކުގައި

ޑީޓެއިލްތަކުގެ

ދައްކައިފައިވާ

އންމެހައި
ެ

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ތަފުސީލުތަކާއި
މ
ޒިން ާ

ބައިތަކުގެ

އުފުލަންވާނެއެވެ .އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ގެންގުޅެފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި
އ
ތަބާވެފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މަޤްޞަދާ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކާ ި
އުސޫލުތަކެއްކަން

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ސްޓްރަކްޗުރަލް

އަދި

ގޮތުގައި

ޑިޒައިނުގެ

ގ
ހ ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ފަރާތު ެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރި ާ
ޒިންމާއެކެވެ.
(ނ)

ޢިމާރާތުގެ

އާކިޓެކްޗުރަލް

އާކިޓެކްޗުރަލް
ސްޓްރަކްޗުރަލް

ޑިޒައިން

ޑިޒައިން

ޗެކްކުރާ

ކުރެހުންތަކާއި

ކުރެހުންތަކުގައި

ފަރާތްތައް

ޑީޓެއިލްތަކުގެ

ދައްކައިފައިވާ

އކިޓެކްޗުރަލް
ާ
އެންމެހައި

އާކިޓެކްޗުރަލް

ޑިޒައިނާއި

ތަފުސީލުތަކާއި
މ
ޒިން ާ

ބައިތަކުގެ

އުފުލަންވާނެއެވެ .އަދި އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކުރެހުމަކާއި،
ޅ
ތަފުސީލަކާއި ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މު ި
ތށް ރަނގަޅަށް މިންތައް ޖެހުމާއި،
ކުރެހުންސެޓުގައިވާ ކުރެހުންތައް ލޭބަލްކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮ ަ
މުޅި ކުރެހުން ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ޗެކްކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލިކަމުގައިވިޔަސް ،ޑިޒައިންކުރި ފަރާތަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ޒިންމާ ،ޑިޒައިންކުރި ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރުގެ
އވެ .އަދި އެ ދެފަރާތުން އެއްކަމަކަށް ޒިންމާވަން ޖެހުނު
ކިބައިން ކެނޑިގެނެއް ނުދާނެ ެ
ނަމަވެސް އެ ޒިންމާ ފުރިހަމަށް އުފުލަން ވާނެއެވެ.

(ބ)

ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ކުރެހުން ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުރެހުމަކީ ޗެކަރެއް ނުވަތަ ޗެކަރުންތަކެއް
ޒިންމާވާ

ކުރެހުމެއް

ކަމުގައިވާ
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ހާލަތުގައި

ދދޭ
ހުއް ަ

ރއަކުން
އިދާ ާ

އެ

ކުރެހުމެއް

އަދަދު1028 :

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނތިގެނެއް
ފާސްކުރުމަކުން މި މާއްދާގައި އިސްވެ ލިޔެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ޗެކަރުންގެ ކިބައިން ެ
ދ ކުރެހުންތަކުގެ ފުރިހަމަ
ނުދާނެއެވެ .އަދި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އެފަ ަ
ޒިންމާ ޗެކަރުން ނަގަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

އެފަރާތެއް ޗެކްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމެއްގައި މައްސަލައެއް އޮވެގެން އެ މައްސަލައެއް
ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ޑިޒައިންކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމުން،
ޗކްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން،
އެ ކުރެހުމެއް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހުެ ،
ޗެކްކޮށްދިނުމަކީ ކުރެހުން ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އދަ
ހ ް
ތގޮތުން ު
ވަގު ީ

.51

ނ
ފީ ނެގު ް

.52

ނ
ހިފެހެއްޓު ް

މި ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި
ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
(ހ)

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ހުއްދަ
ނއަރގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސްޑް އިންޖި ި
ތގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމަށް
ހއްދަ ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ،ޢިމާރާ ު
ހަމަވެއްޖެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ ު
އޓޭނެއެވެ.
އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެ ް

(ށ)

ކޮންމެ އަހަރަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ،
ޓނެއެވެ.
ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއް ޭ

(ނ)

މއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި ބާވަތަށް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަ
ނބެއްދޭ ފަދަ އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ
ބަލައި ،ފޫ ު
ހާލަތެއްގައި ،މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ
ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

އ
ގތުގައި ،ތިރީގަ ި
ރޝަން ފީގެ ޮ
ކރެވޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓް ޭ
މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ު
ފ ނެގޭނެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައު ކުރާއިރުވެސް މި ގޮތުގެ
ތން ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
މަތިން ފީ ނެގޭނެއެވެ.
(ހ)

ތތަކުން ،ރަޖިސްޓަރީވާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ދ
ވތަ ވަގުތީ ހުއްދައަކަށް އަ ި
ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ހުއްދައަކަށް ނު ަ
ހުއްދަ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛

(ށ)

ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިނާއި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި
ށ
ރވާ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަ ް
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ރަޖިސްޓަ ީ
އަދި ރަޖިސްޓްރީ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ ނެގުން.
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ހަވަނަ ބާބު
ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން
ޖސްޓަރީކު ެ
ރަ ި
ރވޭ ކެޓަ ަގރީތަކާއި .53

ކރެވޭ
ޝަރުޠުތަކާއި ު

ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އ
ސއްކަތްތަ ް
މަ ަ
ނ
ހޅު ް
އދި ހުށަ ެ
ދއަށް ެ
ހުއް ަ

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،އެ

.54

(ހ)

ށ
ނ އަލަ ް
މ ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ގ (ޅ) ގައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގައި ި
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
އ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަ ް
ފުރިހަމަވާ

ތިރީގައިވާ

ފަރާތްތަކުން

ތަކެއްޗާއެކު

ހުއްދައަށް

އެދި

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

މިނިސްޓްރީން

ވ
އާންމުކޮށްފައި ާ

ދާއިރާގެ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ނ
ފަންނުވެރި ް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛
)(2

ވ
ރަޖިސްޓަރ ކުރަން އެދޭ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ،އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައި ާ
ޙ ކޮޕީ؛
ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޞައް ަ

)(3

އ
ތ ޓެސްޓެއް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ތަމްރީނެ ް
ވ ަ
އެ ގިންތިއަށް ތަމްރީނެއް ނު ަ
ހާސިލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.

)(4

)(i

ހ
ރތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ ،ދިވެ ި
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

)(ii

ކ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ީ
ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓާއި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއަކާއި،
ވިސާގެ ކޮޕީއަކާއި ،ވާރކް ޕަރމިޓުގެ ކޮޕީއެއް؛

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައަކަށް އެދުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ނއެވެ.
ނމަ ،ފޯމުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ ެ
ނުވަތަ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުވާ ަ

(ނ)

އ
ތމްރީނެއް ނުވަތަ ޓެސްޓެ ް
ކ ަ
ނބަރުގެ ދަށުން ވަ ި
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )3
ފުރިހަމަކުރަން

މިނިސްޓްރީން

އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ކަނޑައަޅާނަމަ،

އެފަދަ

މަޢުލޫމާތެއް

މިނިސްޓްރީން

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ނ
ހުއްދަ ދިނު ް

.55

ތ
އދަ ު
އގެ މު ް
ދ ި
ހުއް ަ

.56

(ވ)

މއް
ގރާ ެ
ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕްރޮ ް

.57

(ހ)

ނ
ކރު ް
ހުއްދަ އައު ު

.58

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ ި
ނ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 10
ގ ް
ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށި ެ
އދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހު ް

(ށ)

ގ
ތތަކު ެ
އދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ދގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ެ
މި ގަވާއިދުގެ  54ވަނަ މާއް ާ
ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ފަރާތެއް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއާއި،
ށ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ގތަ ް
ގިންތިއާއި ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި ،ހުއްދައިގެ ނަންބަރު އެނގޭ ޮ

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ލ  4ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ،
ކިބައިގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ބ
އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތަށް ޖަވާ ު
ދޭންވާނެއެވެ.
ލޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނީ،
ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ ފަރާތަށް ބި ް
ށވެ.
( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަ ެ

ނ
ހެދު ް

ބިލްޑިންގ

އިންސްޕެކްޓަރ

ކެޓަގަރީގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

ފަރާތްތައް

ސީ.ޕީ.ޑީ.

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކޮންމެ ( 2ދޭއް) އަހަރަކުން ބައިވެރިވެ ،މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް)
ޕޮއިންޓް ހާސިލުކުރުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.
(ނ)

ށ
ރ ް
ހށަހަޅާ ސީ.ޕީ.ޑީ .ތަކުން އެ އަހަރަށް ބޭނުންވާ މިންވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ު
ޓ
ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް ހާސިލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮއިން ް
ނގަންވާނެއެވެ.
ށހަޅަން އަ ް
ހަމަވާނެ މިންވަރަށް ސީ.ޕީ.ޑީ .ހެދުމަށްފަހު އަލުން ހު ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ސީ.ޕީ.ޑީ .ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމަށް ދޭ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ
ތ
ތއް ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަ ް
ހ ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،އެފަރާ ެ
ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް ހަމަކުރުމަށްފަ ު
އ ،ދަފުތަރުގައި އެގޮތަށް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަ ހިފަހައްޓަ ި

(ބ)

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

(ޅ)

ސީ.ޕީ.ޑީ .ބަލައިގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިނެއް މިނިސްޓްރީން
އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  54ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން
ސީ.ޕީ.ޑީ .ހާސިލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ސީ.ޕީ.ޑީ .ހާސިލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭނީ ސީ.ޕީ.ޑީ.
ނވެ.
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ެ
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އމް48 :
ވޮލި ު
ބިލްޑިންގ
ނގެ
ޓރު ް
އިންސްޕެކް ަ
ތއް
ޒިންމާ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

 .59ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ޗެކްކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މސައްކަތްކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ،
ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ަ
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

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

(ރ)

ރތުން ރަނގަޅު ކުރިޔަސް،
ކން ވެރިފަ ާ
ގތުގެ މަތިން އަންގާ ކަން ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޮ
ބިލްޑިންގ

އިންސްޕެކްޓަރުގެ

ރިޕޯޓުގައި

އެކަން

ބަޔާންކޮށް،

ވެރިފަރާތުން

އެކަން

ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
ފީ ނެގު ް

ޖސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަދި ހުއްދަ އައުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
 .60ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ރަ ި
( 100/-އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.
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އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޖަދުވަލު:
ޖަދުވަލު  : 1ހުއްދަ ދެވޭ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކާއި ގިންތިތަކާއި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ޖަދުވަލު  :2ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ
ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ޖަދުވަލު  :3ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި
ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ޖަދުވަލު  :4މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކެޓަގަރީތަކާއި
ގިންތިތަކާއި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ބެލެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

33

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  : 1ހުއްދަ ދެވޭ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީތަކާއި ގިންތިތަކާއި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

އާކިޓެކްޗަރ

AR

ގިންތި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ކޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް
ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެ ް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-

ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އާކިޓެކްޗުރަލްގެ
އެހެން މަސައްކަތްތައް

1

އަދި ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް

އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޑިޒައިން ،ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ކުރުން.

ސިވިލް
އިންޖިނިއަރިންގ

CE

ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ނ ފިޔަވައި ސިވިލް
ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް ހުށަހެޅު ް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް

އ
އިންޖިނިއަރިންގެ އެހެން މަސައްކަތްތަ ް

1

އަދި ބާވަތް  1ގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް
ޑިޒައިން ،ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ކުރުން.

0

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

-

އމް48 :
ވޮލި ު

ކެޓެގަރީ

އަދަދު1028 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގގެ
ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާގެ

1

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

2
ޢިމާރާތުގެ
ސަރވިސަސް
އިންޖިނިއަރިންގ

BS

-

ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް

ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

މަސައްކަތް
3

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ
ދާއިރާގެ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގެ

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ދާއިރާގެ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ

4

-

ދާއިރާގެ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ބ
ތަޖުރި ާ

1

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ކުއަންޓިޓީ

QS

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ މަސައްކަތް

ސަރވެޔިންގ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާއަކުން

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-

1

ނ
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ ( 2ދޭއް)

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ 5

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

3

4

-

2

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ ދާއިރާގެ 10
ބ
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޢންޓީރިއަރ

ID

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

އާކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ އިންޓީރިއަރ
އާކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ އިންޓީރިއަރ

1

ޑިޒައިނިންގ އިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް

-

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް
2

ޑިޒައިނިންގ
3

4

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 2

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 5

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

-

3

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ދާއިރާގެ 10
ބ
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

ކެޓެގަރީ

އަދަދު1028 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ ނުވަތަ ޖިއޯމެޓިކް
އިންޖިނިއަރިންގ ފަދަ ދާއިރާއަކުން

1

ނ
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު ް
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

2
ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ

LS1

-

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އަމަލީ

(އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ

މަސައްކަތްކުރުން

-

މާއްދާ ހިމެނިފައިވުން)
3

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ ސެޓުފިކެޓެއް

4

-

4

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އިން ( 5ފަހެއް)
ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އިން ( 10ދިހައެއް)
ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ހައިޑްރޯގްރަފިކް

HS

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ ދާއިރާއިން
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ގެ ސަނަދެއް

1

-

ނ
ހާޞިލުކޮށްފައިވު ް
2

ސަރވެޔިންގ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގެ ޢަމަލީ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން (އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

މަސައްކަތްކުރުން

-

ހައިޑްރޯގަރަފިކް ސަރވެޔިންގ މާއްދާ
ހިމެނިފައިވުން)
3

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ ސެޓުފިކެޓެއް

4

-

5

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ އިން 5
ބ
(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ އިން 10
ބ
(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޖިއޯމެޓިކް

GS

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ނ ދަށްވެގެން
ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ އި ް

1

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

2

އިންޖިނިއަރިންގ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-

ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގއާ ގުޅުންހުރި
ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިނާ ގުޅޭ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން (އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

މަސައްކަތްކުރުން

-

ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ މާއްދާ
ހިމެނިފައިވުން)
ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގއާ ގުޅުންހުރި

3

ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

6

ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން 2
ބ
(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

އަރބަން ޕްލޭނިންގ

UP

އާރބަން ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ޓ
އަރބަން ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސި ީ
ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސްޕޭޝިއަލް ޕްލޭނިންގ
ތ އަރބަން
ވ ަ
ނުވަތަ ޓައުން ޕްލޭނިންގ ނު ަ

1

-

ފރަތަމަ
ޑިޒައިނިންގ އިން ދަށްވެގެން ު
ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން
އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ

2

ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

3

4

5

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ނ ( 2ދޭއް)
އާރބަން ޕްލޭނިންގގެ ދާއިރާއި ް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ފހެއް)
އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން ަ ( 5

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

-

7

-

އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން ( 10ދިހައެއް)
ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

ކެޓެގަރީ

އަދަދު1028 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

UD

އަރބަން ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ޓ
އަރބަން ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސި ީ
ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ސްޕޭޝިއަލް ޕްލޭނިންގ
ތ އަރބަން
ވ ަ
ނުވަތަ ޓައުން ޕްލޭނިންގ ނު ަ

1

-

ފރަތަމަ
ޑިޒައިނިންގ އިން ދަށްވެގެން ު
ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

އަރބަން
ޑިޒައިނިންގ

އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ

2

ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

3

4

5

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

އާރބަން ޕްލޭނިންގ ގެ ދާއިރާއިން 2

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ފހެއް)
އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން ަ ( 5

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

-

8

-

އާރބަން ޕްލޭނިންގ އިން ( 10ދިހައެއް)
ބ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

ކެޓެގަރީ

އަދަދު1028 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ އިން
ޓްރާންސްޕޯޓް
އިންޖިނިއަރިންގ

TE

ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

1

-

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

މަސައްކަތް
2

9

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ގުޅޭ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ވޯޓަރ

WE

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދށްވެގެން
ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ އިން ަ

1

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

2

އިންޖިނިއަރިންގ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް
3

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ 2
ބ
(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ 5

ނ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

ބ
(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ
ތޖުރިބާ
( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ަ

4

10

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ވޭސްޓް-ވޯޓަރ

WWE

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އ ގުޅޭ
ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ާ

1

ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން

އިންޖިނިއަރިންގ

ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

2

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

މަސައްކަތް
3

ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ
ގުޅޭ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
ގުޅޭ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ވޭސްޓް-ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީއާ

4

ގުޅޭ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

11

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކޯސްޓަލް

CSE

އިންޖިނިއަރިންގ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ

1

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

މަސައްކަތް
2

12

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ގރީއާ ގުޅޭ
ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަ ަ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޯފް-ޝޯ

OE

އިންޖިނިއަރިންގ

އިލެކްޓްރިކަލް
އިންޖިނިއަރިންގ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

އޯފް-ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ

1

އޯފް-ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

މަސައްކަތް
2

EE

އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ
މަސައްކަތް

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ގރީއާ ގުޅޭ
އޯފް-ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަ ަ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ބ
( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ގ
އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ެ
ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

1

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

13

-

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ފަޔަރ

BS

އިންޖިނިއަރިންގ

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން

-

1

ނ
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ދާއިރާގެ  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގގެ
މަސައްކަތްތައް

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

3

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ

ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ދާއިރާގެ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ

4

-

ދާއިރާގެ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ބ
ތަޖުރި ާ

14

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޕްރޮޖެކްޓް

PM

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއަކުން

1

ނ
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް،
ބިލްޑިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ،ސިވިލް

މެނޭޖްމަންޓް

އިންޖިނިއަރިންގ ،ސްޓްރަކްޗުރަލް
އިންޖިނިއަރިންގ ،އާކިޓެކްޗަރ ،ކުއަންޓިޓީ

2

-

ސަރވެޔިންގ ،ސަރވިސަސް
އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން
ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން
-

3

ވހުގެ
މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދު ަ
ބ
ތަޖުރި ާ

15

އމް48 :
ވޮލި ު

އަދަދު1028 :

ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

CM

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ގ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓު ެ

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ

ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް

1

-

ނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

މަސައްކަތް

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ
ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން

2

ދަށްވެގެން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

16

-

އމް48 :
ވޮލި ު

ކެޓެގަރީ

އަދަދު1028 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ގިންތި

1

ސަސްޓެއިނަބަލް
ޓ
މެނޭޖްމަން ް

SM

ދއިރާއިން
ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް ާ
ނ
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު ް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

ސަސްޓެއިނަބަލިޓީ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ހ އެންމެހައި
އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

2

މަސައްކަތްތައް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،
ގޅޭ
ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓާ ު
ނ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވު ް

3

17

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން

އން
ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް ި

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ހގެ ތަޖުރިބާ
މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަ ު

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :2ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ،ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް:
 2.1ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ކުރެވޭ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އިތުރު ޝަރުޠު

( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އާކިޓެކްޓް
1
ޢިމާރާތުގެ

ލައިސަންސްޑް
އާކިޓެކްޓް
(ކުރިން

ގުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި

ކެޓަގަރީގެ
ގޮތުގައި
ނަންދީފައި)

ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕާޓް  2ގެ ސަނަދެއް

އާކިޓެކްޗަރ ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކޮށް ،މަދުވެގެން ( 6ހައެއް)

ހާޞިލުކޮށްފައިވުން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ނުވަތަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން
ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުން

އާކިޓެކްޗުރަލް
ޑިޒައިންކޮށް ،އެކަމާ

އާކިޓެކްޓް

އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން މާސްޓަރޒް

ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ

LA

ލިޔެކިއުން

( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އާކިޓެކްޓް
ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ
2

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާ
އިތުރު ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކޮށް އިތުރު
ތަމްރީނެއް ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަކުން
ފާސްވެފައިވުން

އާކިޓެކްޗަރ ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކޮށް މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް)
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ނުވަތަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން

ތައްޔާރުކޮށް،
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުން

އާކިޓެކްޗަރ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ

ފާސްކުރަން އެދި

ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ހުށަހެޅުން

ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު ތެރޭގައި
އރު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ި

3

ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ ބިލްޑިންގ
ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި އާކިޓެކްޓެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
18

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :2ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ،ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް:
2.2

ލައިސަންސްޑް

އިންޖިނިއަރ

ކެޓަގަރީގައި

ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

ޝަރުޠުތަކާއި ،ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފި
ކޭޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް

ގިންތި

1

ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ
ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް

ލައިސަންސްޑް

ހުށަހެޅުން

(ކުރިން

ނަންދީފައި)

އިން ނުވަތަ ސިވިލް

ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ

އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކޮށް މަދުވެގެން ( 6ހައެއް)

މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕާޓް 2

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުން

އިތުރު ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކޮށް އިތުރު

( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އިންޖިނިއަރ

ތަމްރީނެއް ޓެސްޓެއް ނުވަތަ

LE

2

އިންޓަވިއުއަކުން ފާސްވެފައިވުން

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކޮށް ،މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް)
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ

ކެޓަގަރީގެ
ގޮތުގައި

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ

( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގްރެޖުއެޓް އިންޖިނިއަރ

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރަން އެދި

އިންޖިނިއަރ
އިންޖިނިއަރ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިންގެ ކެޓަގަރީގެ

އިތުރު ޝަރުޠު

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުން

އިން ނުވަތަ ސިވިލް
 37މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނޫން

އިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން

ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ސަނަދެއް

ތެރޭގައި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން

ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ

ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ
ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް

3

ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރަން އެދި

އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ހުށަހެޅުން

ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :3ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
 :3.1އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ

ކޭޝަން

މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

އިތުރު ޝަރުޠު

ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް

ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް)

ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން؛ އަދި މީގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގެ
މުއްދަތު ހަމަނުވާ
އަހަރުދުވަހު ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ
އާކިޓެކްޗުރަލް
ޗެކަރ

B1

ކުރެހުންތައް
ޕްލޭނިންގ
މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ
ނ
ބެލު ް

އާކިޓެކްޗަރ އިން
1

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް
ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މަދުވެގެން 5
(ފަހެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ

ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން
ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ
ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ
ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް

( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް ނުވަތަ އާކިޓެކްޓް

ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު،

ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ

ޕްރޮޖެކްޓް ،ޑިޒައިންކޮށް ،ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން .އަދި މީގެ ތެރެއިން 2

ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅައިފައި

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

20

ވާންވާނެއެވެ.

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
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އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :3ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
 :3.1އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ

ކޭޝަން

މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އިތުރު ޝަރުޠު

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން؛
ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ
ވޭތުގެ ދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ
އާކިޓެކްޗުރަލް
ޗެކަރ

B1

ކުރެހުންތައް
ޕްލޭނިންގ
މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ

އާކިޓެކްޗަރ އިން
2

ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ދ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ޭ
އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު( ،މި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓުގެ
ތެރެއިން ( 1އެކެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށްފައި ނުވަތަ ޗެކުކޮށްފައިވާ
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން)

ނ
ބެލު ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅައިފައި ވުން؛
އަދި
ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު ތެރޭގައި މި
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން
ދިޔަ އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި
އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
އ
ވެފައިވާ ފަރާތްތަ ް

21

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
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ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :3ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
 :3.1އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ

ކޭޝަން

މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އިތުރު ޝަރުޠު

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

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން؛ އަދި މީގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް)

ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ

އަހަރުދުވަހު ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ސްޓްރަކްޗުރަލް
ޗެކަރ

A1

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ސްޓެބިލިޓީ ބެލުމާއި،

އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ

( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ( 4ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މަދުވެގެން 5

އެ ޢިމާރާތުގެ

1

ސްޓްރަކްޗުރަލް

އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ

ޑިޒައިނާ ގުޅޭ

ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

އެންމެހައި
ލިޔެކިއުންތައް
ފުރިހަމަތޯ ބެލުން

(ފަހެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ
( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރ
ކެޓަގަރީގައި ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓް،
ޑިޒައިންކޮށް ،ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން .އަދި މީގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހު
އާކިޓެކްޗުރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް)
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

22

ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ
ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން
ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ
ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް
ނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުށަހަޅައިފައި ވާންވާނެއެވެ.

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :3ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެޓަގަރީތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
 :3.1އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ

ކެޓަގަރީގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި ގިންތިތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފި

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ

ކޭޝަން

މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އިތުރު ޝަރުޠު
ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތުން؛

ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ

ޑިޒައިން ނުވަތަ ޗެކްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ސްޓްރަކްޗުރަލް
ޗެކަރ

A1

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ސްޓެބިލިޓީ ބެލުމާއި،

އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ

އެ ޢިމާރާތުގެ

2

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

ސްޓްރަކްޗުރަލް

އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ

ޑިޒައިނާ ގުޅޭ

ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޖކްޓްގެ
ވޭތުގެ ދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮ ެ

އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް ނުވަތަ ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން

ނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓް

ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު( ،މި ( 3ތިނެއް) ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން 1

ހުށަހަޅައިފައި ވުން؛

(އެކެއް) ޕްރޮޖެކްޓް ވޭތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އަދި

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށްފައި ނުވަތަ ޗެކުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު ތެރޭގައި މި ގަވާއިދަށް

ވުން)

އެންމެހައި

ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ރަޖިސްޓަރީކުރަމުން ދިޔަ

ލިޔެކިއުންތައް

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރޒް ރަޖިސްޓަރީގައި

ފުރިހަމަތޯ ބެލުން

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އަދަދު1028 :

ޖަދުވަލު  :4މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކެޓަގަރީތަކާއި ،ގިންތިތަކާއި ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ބެލޭ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ކެޓެގަރީ

ކްލެސިފިކޭ
ޝަން

ކެޓަގަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ގިންތި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އިތުރު ތަމްރީނު  /ތަޖުރިބާ

އިންޖިނިއަރިން ނުވަތަ ބިލްޑިންގ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން
ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ (އޮނިގަނޑު)ގެ މަސައްކަތްތައް
BI1

ހުރީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށްކަން ބަލައި
"ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮރ ސްޓްރަކްޗުރަލް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަމްރީނެއް

1
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން

ސްޓެބިލިޓީ ސެޓްފިކެޓު" އެއް ދޫކުރަން

ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް

ބިލްޑިންގ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

އިންސްޕެކްޓަރުން

ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ
ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި
މަދުވެގެން ( 150އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް) ގަޑިއިރު
ހޭދަކޮށްފައިވުން

މަސައްކަތްކޮށް ނިމޭއިރުގައި ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން ހުރީ
ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ،ފެންނަން ހުންނަ ބައިތައް
B12

ހުރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ޗެކްކުރުމަށްފަހު
"ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ

2

ލިޔުން" (ސެޓިފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮރ
އޮކިއުޕަންސީ) އެއް ދޫކުރުން

24

މި ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޝަން ދާއިރާއާ ގުޅޭ،

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިވުން

