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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

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

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2
 

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  4ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮަތށް  35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  
ލަތްތަކުގައި ލުއިދިނުމުގެ ހާ

 ބާރު

ނުވަތަ އާންުމ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި .35-1
ކާރިސާއެއްެގ  ނުވަތަ  ،ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި

ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހާލަތު ނިމުނުކަމަްށ އެ  ،ހާލަތުގައި
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަްށ ހިނގާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަކަްށ 
ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ހާލަތު ހިނގަމުންދާ މުއްދަތުގައި އަލަށް  )ހ(   
        ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލުއިދިނުން؛ 35-2

 )ށ(   

 

ކުރެ  ގޮތްތަކުންތިރީގައިވާ  ،ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
 ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ލުއިދޭން ކަނޑަެއޅުން؛

ހާލަތު ހިނގަމުންދާ މުއްދަތުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (1)    
      ތެރޭގައި ލުއިދޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، ިމ ގަވާއިދުގެ

 ދިނުން؛ ނުވަތަ  ލުއި ގައިވާމާއްދާވަނަ  35-2
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މި މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ހިނގަމުންދާ  (2)    
ވުރެ  ނެއް( މަސްދުވަހަށް)ތި 3މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަހަރަކު 

 ން.ގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުތެއްއިތުރުނުވާނެ ގޮ

 )ނ(   

 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
 އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ހިނގަމުންދާ މި މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު  (1)    
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް؛ ނުވަތަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވިއިރު  (2)    
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާ 

 .ތެރެއިން ހުއްދަ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަކުގެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ލުއިތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  )ރ(   
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް  3

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ަހމަވާއިރު ކުއްިލ 
ހާލަތުން މިންޖުނުވާަނމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނުރައްކަލުގެ 

 އެ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ އައުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  
ހާލަތްތަކުގައި ލުއި 
 ދެވިދާނެ ކަންކަން 

ނުވަތަ އާންުމ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި .35-2
 ،ނުވަތަ ކާރިސާއެއްގެ ހާލަތުގައި ،ޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިޞިއް
ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހާލަތު ނިމުނުކަމަށް އިޢުލާނުކުާރ ހާލަތު އިޢުލާނުއެ 

ތާރީޚާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި ގަާވއިދުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއިތައް  ތިރީގައި ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަންނަނިވި ކަންަކމަށް

 ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

     ވަނަ މާއްދާގެ 12މާލީ ލިޔެކިއުްނ ހުށަހެޅުމުގަިއ ިމ ގަވާއިދު  )ހ(   
ކުރުމާއެކު  ގޮތަށް އޮޑިޓް ( ގައި ބަޔާންކުރ3ާ)ނ( ގެ )

 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮތް އޮތުމުން ިއސްތިސްނާކޮށްދިނުން

 )ށ(   

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  12މި ގަވާއިދު 
 ،ލިޔެކިޔުމެއް އެހެން ބަހަކުން ތަރުޖަމާކުާރ ހާލަތުގައި

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެިދ ހުށަހަާޅ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްެގ 
އެމްބަސީން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫނީ 
ވަކީލަކު ނުވަތަ ޯލ ފާރމަކުްނ އަސްާލ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް 

 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމުްނ އިސްތިސްނާކޮށްދިނުން
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ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މި  (ނ)   
ތެރެއިން އެހެން އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއްގެ ބާވަތަށް ނުވަތަ 
ނަމަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެްނ ބަދަލުގައި ދޫކުރާ ލިޔުން 

 ބަލައިގަތުން؛

 (ރ)   

 

ލިޔެކިޔުން އެހެން ތަންތަނުން ޞައްޙަކަްނ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ 
 ؛ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުން

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެްއ  (ބ)   
 .ބަދަލު ގެނައުން ށްދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތަ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  
ހާލަތުގައި ދޭ ލުއިގެ 
މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް 

 އިއުލާނުކުރުން އަންގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ  35-2 ވަނަ މާއްދާއާއި 35-1މި ގަވާއިދުގެ  .35-3
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.  ލުއިތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ 
 މުއްދަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޝާއިޢުކުރާއިރު، ލުއިދޭ 

ވަނަ  35-1މި ގަވާއިދުގެ  
ވަނަ  35-2 މާއްދާއާއި  

މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ 
ލުއިދިނުމާ ގުޅިގެން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 (ހ) .35-4

 

 އިގައާިއ )ށ( ގެ )ހ( ވަަނ މާއްދާ 35-2މި ގަވާއިދުގެ 
      މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއިތައް ދެވޭނީ

ގަވާއިދުގައި  ،ންޔުވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔެކި
ގޮތަށް އޮޑިޓްކޮށް ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށެވެ.ބަޔާންކޮށް 

)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ މާއްދާގެ  35-2މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   
ބަދަލުގައި ދޫކުރާ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެފައިވާ ހިނދެއްގައި، އެ ލިޔުމަީކ 

 ،ނަމަކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިުޔމެއްވަކި މުއްދަތެއްގެ ފަހުން ބަދަލު
އެ ލިޔުްނ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ މުއްދަތެއްގެ 

   ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިއުމުގެ ދަށުން ގެ  ރ(ގެ )ވަނަ މާއްދާ 35-2މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)   
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުނުކޮށް މިނިސްޓްރީން ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ، 

)ފަނަރަ(  15މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަތާ އެ 
ޓަކައި ކަށަވަރުކުރުމަށްއްޙަކަން ޞަ ލިޔުމެއްގެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ެރޖިސްޓްރޭޝަން  ދޫކުރާ ކާ ުގޅިގެންމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ލުއިތަ (ރ)   
ދިން އިސްތިސްނާތަކުގެ ދަށުށް ކަމަށްވެފައި،  އޭރުހަދައިދެވުނީ 

ނުވަތަ ކަން ދެނެގަނެވި ޙައްޞަހާލަތު ނިމި ލިޔެކިޔުމުގެ 
 ގައި ހުށަހެޅުމަްށ ދެވޭ ފުރުޞަތުހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމެއް އަލުްނ 
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އެ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ކޮށްފައި ނުވާނަމަ،އެކަން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.ލު ޠިބާ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރިއިރު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް  (ބ)   
      ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  34ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ޞައްޙަ ނޫން ނަމަ

އެ ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ިމ ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  .2

 

________________________ 
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