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     ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް  (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  R-1019/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  4



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓު              R-107/2021 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު            239އަދަުދ:              50ވޮލިުއމް: 

 

  3 

` 

 

 

 

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

     ފަރާތްތަކެުގ ގަވާއިދު) އަށް  (ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  R/2019-1019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  4

 އިތުރުކުރުން. ިނވި އަކުރުތައްނައަން) ގެ ފަހަތަށް (ޔމާއްދާގެ ވަނަ  8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

      "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް" ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ޕ( .8  

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  2019/5ޤާނޫނު ަނންބަރު ވަނީ، އެ

ވާއިދު ގަ ،ށާއިދަުށން ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަ ޤާނޫނު) ގެ 

އި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު ކުރުމާބެހޭ ރމާފަ  (ލޯ  R-17/2020ނަންބަރު

ރީކޮށްފައިވާ ޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަދިވެހިރާއް  ،ވާއިދު) ގެ ދަށުންގަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ވަނީ،" ކަމަށް ބުެނފައި އެފަރމެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ލޯ އްޖޭގައި"ދިވެހިރާ )ޖ(   

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ދަފުތަރު  ރމާއިފަ ލޯ( R-17/2020 ވާއިދު ނަންބަރުގަ

ރަޖިސްޓަރީ ގެ ބާ ކައުންސިލުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭ ،ވާއިދު) ެގ ދަށުންގަކުރުމާބެހޭ 

 ފަރމްތަކަށެވެ. ކޮށްފައިވާ ލޯ

 ) އުނިކުރުްނ.7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 ) އުނިކުުރން.4) ގެ (ނވަނަ މާއްދާގެ ( 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4
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ހިންގުމަށްަޓކައި ޕްރޮޖެކްޓް ވާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏަކާ  )1-ރ( .22  

ލައިސަންސް ނަގަން ތިރީގަިއވާ ފަރާތްތަކުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެ (1)    

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23މި ގަވާއިދުގެ  (2)    

 ުނަވތަ ؛ ތަުކންޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުނި

މި ގަވާއިދުގެ ގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ (3)    

 .ކޮންްޓރެކްޓަރަކަށްދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވިޮގތަށް އި 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  (ހ) .23  

ކްޝަން ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޮންސްޓްރަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ހަދަން ބޭނުންވާ ދާއިރާގައި  ،ކުންފުނިތައް

 ރަޖިސްޓަރީވެފައި ވާންވާނެއެވެ.
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 ލާޙުކުރުން.ޞްތިރީގައިވާ ފަދައިން އި 2ގެ ތާވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .6

) ދާއިރާގައި GC02ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން () އަދި GC01: ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން (2ތާވަލު 

 ޝަރުޠުތައް  ރީވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ރަޖިސްޓަ 

ފާއިތުވެދިޔަ  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ  ދަރަޖަ  

ތަނުގައި 

ކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތް 

އިތުރަށް 

ފުރިހަމަ 

ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 (OB01)ގެ  1ގެ ތާވަލު  4ޖަދުވަލު 

އަށް  (OB06) ފެށިގެން  އިން 

 އުނިކުރުމުން މި ތާވަލަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 

 1 55.0 

ލިޔަނަށް މި

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޕީ/ޓީ* 6

        މަދުވެގެން 

އަހަރުދުވަހުގެ  2

 ތަޖުރިބާ

120.0 

  ލިޔަންމި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 2 37.5 

ލިޔަނަށް މި

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޓީ* 1ޕީއާއި  2

        މަދުވެގެން

އަހަރުދުވަހުގެ  1

 ތަޖުރިބާ

75.0 

 ލިޔަން މި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

ލިޔަނަށް މި 25 3 

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޕީ/ޓީ* 3

      މަދުވެގެން 

އަހަރުދުވަހުގެ  1

 ތަޖުރިބާ

50.0 

 ލިޔަން މި

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 4 12.5 

ލިޔަނަށް މި

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޕީ/ޓީ* 2

      މަދުވެގެން 

އަހަރުދުވަހުގެ  1

 ތަޖުރިބާ

25.0 

 ލިޔަން މި

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

ލިޔަނަށް މި 5 5 

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޓީ  2ޕީ ނުވަތަ 1

      މަދުވެގެން 

އަހަރުދުވަހުގެ  1

 ތަޖުރިބާ

10.0 

 ލިޔަން މި

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 6 1.25 

ލިލޔަނަށް މި

 މަތިވުން  ވުރެ

 ޓީ  1

       މަދުވެގެން

އަހަރުދުވަހުގެ  1

 ތަޖުރިބާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  -

މާލީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 7 - - - 

 

 ުކރިއިރު    ގެޒެޓު  މި ގަވާއިދު 

)OB01( ްފެށިގެން އިނ )OB06 ( ެގ

 ދާއިރާއެއްގައި އެކަނި ދާއިރާއަކުން 

ފަރާތްތަކަށް ރީވެފައިވާ ރަޖިސްޓަ

ފިކެޓުގެ މުއްދަތު ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓު

 ގެ  (GC01)ހަމަވަންދެން ބެލެވޭނީ 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  އިވަނަ ދަރަޖައިގަ 7

 ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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 ޖެވެ.އަހަރެއްގެ އެވްރެ 3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރެއިން  10ވިޔަފާރި އާމްދަނީގެ ފާއިތުވެދިޔަ  ،"އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބަލާނީ. 1  ނޯޓު: 

 އަހަރު ވާންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށެވެ. 1މިތަނުން  ،ނަމަވެސް

ގައި  3ގެ ތާވަލު  1 ތައް ޖަދުވަލު ޠު މީހުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ޝަރު "ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންނީ. 2

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މީހުންގެ ފެންވަރު  ވެ. އެރާތްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެފަންނީމީހުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަ  ،* ގެ މާނައަކީ. 3

 ފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަށެވެ.ޅައި ގައި "ޕ" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ 3ގެ ތާވަލު  1 ވާންވާނީ  ޖަދުވަލު
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އުނިކޮށް ތާވަލު އަށް ހުރި ބައިތައް   (OB06)އިން ފެށިގެން  (OB01)ގެ  1ގެ ތާވަލު  4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .7

 ލާޙުކުރުން.ޞް ތިރީގައިވާ ފަދައިން އި 1

 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  )OB(ރަކްޝަން : ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓް 1ތާވަލް 

 ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާ 

ކޮނުމާއި ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

(OB07) 

އާންމުކޮށް ކޮންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކޮނުންތަކާއި ތަޅަންޖެހޭ ތެޅުމުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން 

 ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

 ،ކުރުމާއި ކޮންކްރީޓް މަރާމާތު
ދަބަރު ޖެހުމުން ސަލާމަތް 

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 (OB08)މަސައްކަތްތައް 

ލައްވައިގެން ކޮންކްރީޓްކޮށްފައި ހުންނަ  ދަގަނޑުސިމެންތިއާއި ވެއްޔާއި ފެނާ އެއްކޮށް 

ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ސްޕްރޭ ކުރުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޖޮއިންޓްސް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓުގައި 

ލައިފައި ހުންނަ ރެނދުތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް ހުންނަ ޚާއްޞަ ކެމިކަލް 

ރަކްޝަން ޖޮއިންޓްސްއާއި ޢިމާރާތުގެ ން ކޮންސްޓްގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެއެޅުން ފަދަ 

އޮނިގަނޑުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް މި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ނުވަތަ ދަގަނޑުގައި  ،މީގެ އިތުރުން

އެނޮޑިކް އަދި ، ކުރުމަށް ހޯދުމަށް ކެތޯޑްސްދަބަރުޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތް

އިލެކްޓްރޯލިޓިކްގެ ރައްކައުތެރިކަން ފަދަ ކަންތައްތައް ބޭނުންކުރުން މި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި 

 ހިމެނެއެވެ.

 

އަށް  (OB06)އިން ފެށިގެން  (OB01)ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި ނުވާ  GC01ހަމައަށް  ނޯޓް: މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުރުމާ

 ވަނަ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައެވެ.  7ގެ  GC01ރީވެފައިވާ ފަރާތްތައް ބެލެވޭނީ ރަޖިސްޓަ

  

 އުނިކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .8

ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ މި ގަވާއިދުން، ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ  .9

 ނަންބަރު ތަރުީތބުކުރުން.

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާހިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެމި ގަވާއި .10
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