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 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  3ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދަށް  ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާރާތްއި

 

 ލާޙުކުރުން.ޞްއަންނަނިިވ ގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާގެ )ސ(  8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

 ކުުރމުގެ މަސައްކަތުަގއި ބޭނުންކުރާ މާރާތްއި "ސަޕްލައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ސ( .8 
 ފޯރުވައިދިނުމަށެވެ.ތަކެތި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރު އިތުރުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ންފުންޏެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެއްާސ އޮންނަ ކުހި"ބިދޭސީ  )ޑ( .8  
އްސާ ނުވަތަ ހި )އެކެއް(  1ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏެއްގެ 

 ބިދޭސީ ފަރާތަކުން ހިއްސާވާަނމައެވެ. ގައިހިއްސާ ގިނަ އެއަށްވުރެ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި  މާރާތްއި ،އެވަނީ ކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި"ސަޕްލައި )ޒ(   
     ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ކޮށާއިބޭނުންކުރާ  ތަކެތި  ހޯލްސޭލް

    މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަށް ނަގައިގެްނ ނުވަތަ އެޫނންވެްސ ގޮތްގޮތުން 
ލުްނ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ސޫކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވިޔަފާރީގެ އު މާރާތްއި
  ރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.ފަ

 ،" ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭުނމަށް ބުނެފައި އެވަނީއް"އިންޓަރނޭޝަނަލް ބީލަންތަ )ޓ(   
 ލާ ބީލަންތަކަށެވެ. ވައިގޮތަށް ހުޅު ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް ބައިވެރިވެވޭ
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 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ިމ ގަވާއިދުގައި  ،ނަމަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ މާރާތްއި )ހ( .9 ރަޖިސްޓަރީކުރުން  
މަތިްނ ެއ މަސައްކަތެްއ ކުރުމަްށ ޮކންޓްރެކްޓަރުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިން  ރަޖިސްޓަރީ ވާން ވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ
ކުރުމުެގ އެއްވެްސ ަމސައްކަތެއް  މާރާތް އިޓްރެކްޓަރެއް ރަޖިސްޓަރީނުވެ ކޮން

 ކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ މަނާ 

ކުރުމާބެހޭ  މާާރތްއިޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަ )ށ(   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  175ވަނަ މާއްދާއާއި  44އިދާރީ ގަވާއިދު" ގެ 

  އިސްތިސްނާވެއެވެ.ހާލަތްތައް މިއިން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅަންވާނެވެ. 

 ގެން ކުންފުންޏެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށްއްާސ އޮންނަ ހިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ބިދޭސީ  )ރ(   
)ހަތްދިހަ ފަސް  -/75,000,000 މަޝްރޫޢުގެ އަގު ،ހިންގޭނީ މަޝްރޫޢު

 ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިޔަފާރިއާ ،ވުެރ ބޮޑުވުމާއެކު ން( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްޔަމިލި
ންމުކޮށްފައިވާ ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާ

 މަްޝރޫޢުގެ އަގު ަނމައެވެ. ވެފައިވާފަރާތުގައި ފުރިހަމަ އް އެޝަރުޠުތަ
  ން( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، ޔަ)ހަތްދިހަ ފަސް މިލި -/75,000,000

ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  23ހިންގޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ޢެއްއެ މަޝްރޫ
  ރީ ުވމަށް ަފހުގައެވެ.ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް ެވންޗަރގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ

ނަމަވެްސ، ސަރުކާރުގެ އޮތް  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ބ(   
މިނިވަްނ  ،އެ ވުޒާރާތަކުެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަާކއި ،ވުޒާރާތަކާއި

ކުރުމާ ުގޭޅ  މާރާތްއިމުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ކުންފުނިތަކުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ  25މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުގެ ތެރެއިންމަޝްރޫޢުތަ

 ހައިފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންްޓ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުނުވާ ،މަޝްރޫޢުތައް
  މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ހިންުގމުން އިސްތިްސނާވާނެެއވެ. ،ހިނދެއްގައި

  
 މާރާތް އިއޮތް ނަމަވެސް،  ފައިހެން ބަޔާންކޮށްއެ)ބ( ގައި  އާއިމި މާއްދާގެ )ރ(  )ޅ(   

ކުރާ  ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައި
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ  މާރާތްއި އާއި، (SY)ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ގައިވާ އުސޫލެއް )ބ(  އާއިށް މި މާއްދާގެ )ރ( ކަގެ މައްޗަ (CM)ފަރާތް 
 ނުހިނގާނެއެވެ.
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ސަބްސިޑަީރ  ،މައި ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ަނމަ (ކ)   
)ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްތަ( ހިްއސާދާރަކީ މަިއ  %51ކުންފުނީގެ މަދުވެގެން 

ކުންފުނި ކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. މިފަދައިން ރަޖިސްޓަރީާވ ފަރާތްތަކަށް، އިމާރާތް 
ަވނަ މާއްދާގައި  24    މި ގަވާއިދުގެ، ކުރެވޭނީ ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތެއް

   ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ފަހުގައެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއެޓާރޝިޕްގެ  ،ލުމަށްފަހުވައިސޯލް ޕްރޮޕްރިއެޓަރޝިޕެއް އު (އ)   
ްލ އެ ސޯ ލައިފައި،ވައިއްސާއެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް އެކުލަހިއްސާދާރުގެ ހި

ސޯލް  ،ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ފާއިތުވެދިޔަ ޕުންޕްރޮޕްރިއެޓަރޝި 
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ، ގެ މާލީ ލިޔެކިޔުންތައްރޝިޕުޕްރޮޕްރިއެޓަ

ފާއިތުވި ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މާލީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި 
ގެ ވެރިފަރާތުގެ  ސޯލް ޕްރޮޕްރިއެޓަރޝިޕުށަހަޅާއިރުބަލައިގަތުމަށް އެދި ހު

ލިއުޝަނެއް ހުށަހެޅުމުްނ ޒޮލިޔުމާއި ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ރި އް ނެތްކަމުގެޒެތިރާއުއި
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ލާޙު ކުރުން.ޞް( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަވި ގޮތަށް އ6ިގެ )ހ( ގެ )ނަ މާއްދާވަ 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުެގ  މާރާތްއި (6) )ހ( .10  
 (  SYމަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )

 ލާޙު ކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ރަޖިސްޓަރޭޝަނަށް އެދި 
 ހުޅަހެޅުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން  ،ރުރަޖިސްޓަރޭޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއި .12
ތިރީގަިއ  ،ވާނެއެވެ. ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ުހންނަންވާނީ

 ފޯމުގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ލީ ަމސައްކަތް ކުރުމުެގ ދާއިރާގެ ޢަމަ  މާރާތްއި މިނިސްޓްރީން އާްނމުކޮށްފައިވާ " )ހ(   
 ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުުރމަށްފަހު؛ ކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ

ދޫކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއާބެހޭ ވުޒާރާއިންރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް  )ށ(   
 :ތިރީގައިވާ ލިޔެކިއުމުގެ ކޮޕީ

  ؛ވިޔަފާރި ހުއްދަ (1)    

 ލް؛ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައި (2)    
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ތަ މެމޮރަންަޑމް އޮފް ެއސޯސިއޭޝަން ުނވަ ،ބިދޭސީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ (3)    
 އަދި  ؛އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ފޮރިން

 މެމޮރަންަޑމް އޮފް އެޯސސިއޭޝަން. ،ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ނަމަ (4)    

 އި ރަިޖސްޓަރީވުމަށްރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ވަކި ގިންތިއެއްގަ )ނ(   
ގެ ނިޔަލަށް  7އިްނ ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޓަކައި

)ދޭއް(  2)ދިހައެއް( އަހަރުގެ ތެރެއިން  10ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވޭތުވެދިޔަ 
 ،ވެދިޔަ އެންމެފަހު ައހަރުގެ ާމީލ ލިޔެކިއުންއިތުއަހަރެއްގެ މާީލ ލިޔެކިއުމާއި ފާ

 މަތިން ހުށަހެޅުން؛ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެތިރީގައި 

ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާީލ  (1)    
 ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުން؛

     (i)   ެރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގ       
ހަ މިލިޔަން( ރުފިޔާ )ދި -/10,000,000އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 

ންްޑ ލަމޯްލޑިވްސް އިން  ،ނަމަ، ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ
އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮީޕ  ޅާ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަ

 ؛ހުށަހެޅުން

     (ii)   ެރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގ       
)ދިހަ މިލިޔަން(  -/10,000,000އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 

ްނޑް ރެވެނިުއ ލަރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ، މޯލްޑިްވސް އިން
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް  ޅާއޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަ

 ހުށަހެޅުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (2)    
   ޔަފާރި ރަިޖސްޓަރީކުރިތާރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ވި

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވާ ޮކންޓްރެކްޓަރެއް ނަމަ، މާީލ  3
ފަރާތަކުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާނީ އެ 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.   

 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ  3ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ  (3)    
ތިީރގައި  ،ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންެމ މާީލ ލިޔެކިއުމެއްެވސް

)ދޭއް( ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެވެްސ އެއްގޮތަކަށް  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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     (i) ީގަިއ )މީރާ(  މޯލްޑިވްްސ އިންލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ
ކޮށްފައިވާ ނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތަކުން ތައްޔާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައި

މާލީ ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުމުގަިއ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތަށް 
ކިއުމަންްޓ އަސްލާ އެއްގޮތްކަްނ ބަޔާންކުރުމާއެކު، ެއ ޑޮ

އެ ޤައުމެއްގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ
އެކުލަވައިލުމަށް ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކޮށްފައިވާކަން 

ރާތުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އިނގިރޭސި ބަޔާންކޮށް އެ ފަ
  ބަހުން އޮތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛

     (ii) ީމީރާ( ގަިއ  މޯލްޑިވްްސ އިންލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ(
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް 

 ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން.

 ާޅ ފަރާތްތަކުން ވަކި ގިންތިއެއްގަިއ ރަިޖސްޓަރީރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެިދ ހުށަހަ )ރ(   
ގެ ނިޔަލަްށ  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޓަކައި ވުމަށް

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ފާއިތުވެދިޔަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ުތގެ ތަފުސީލު ދާ މަސައްކަގެންކުަރމުން ިމހާރު ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި

 ފަރާތުން ދޫކުރާ ލިޔުން ހުށަހެޅުން؛ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  ،ހިމެނޭގޮތަށް

 ތިރީގައިވާ ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި (1)    
 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ. 

     (i) މަސައްކަތުގެ ނަން؛  

     (ii)  ްއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢެއެ މަޝްރޫމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުނ
 ؛މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު

     (iii) ު؛މަސައްކަތުގެ އަގ 

     (iv) ު؛މަސައްކަތް ނިްނމަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚ 

     (v) ް؛ ަމސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚު ،ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް ަނމަ ކޮށ

 އަދި 

     (vi) ްަމސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި  ،ނަމަނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް  ކޮށ
 ލަ އަގު.މު ގެ ޖުޓުއިރު ޕްރޮޖެކް
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ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ  ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި (2)    
ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު އެ މަސައްކަތެއް  ،މަސައްކަތުގެ އަގުކަމަށް ބެލޭނީ

 ކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ.

     ،ށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއިޔަފެށިއިރު ކުރިްނ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ (3)    
  ،ފަށާ މަޝްރޫޢުތައް މަޝްރޫޢުތަކާއި، އޭގެ ފަހުން ފަހުން ނިޭމ އޭގެ 

ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތަކުގެ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް
 ަނމަެއވެ. ފައިވާގައިގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސެްނސް ނަ

އެ ފަރާތެއްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ  ،ޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންރަ )ބ(   
ގެ ނިޔަލަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1ގޮތުގައި  ޖަދުވަލު 

އެންމެ މަދުމިންވަރަށް، ަރޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ަމސައްކަތެއްގެ ބާަވތުން، ފަންނީ 
ދިނުމުގެ ގޮތުން، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން؛

އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ  ،މުވައްޒަފުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ (1)    
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ  (2)    
 ނި ދިވެހި މުވަްއޒަފުންނަށް()ހަމައެކަ

 އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީނާ ބެހޭ ޕެންޝަ ،ނަމަ ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފެއް (3)    
  ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން؛

 އަދި؛ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ މުވަްއޒަފުންގެ ވަނަވަރު (4)    

 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވޯކް ިވސާ ކާޑުެގ ކޮޕީ. (5)    

މަސައްކަތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ފަރާތެއްގެ  (6)    
    އިްނ ފެށިގެން ޖަުދވަލު 1މުވައްޒަފުން، ޖަދުވަލު  ޝާމިލުވާ ވަގުތީ

ގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނީ މީހުންެގ ގޮތުގައި ވެްސ  7
 ވެހި ރައްިޔތުންހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދި

     ފަންނީ މުވައްަޒފާއި  ،ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާނަމަ
އެ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތުެގ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަްނ 

ރަޖިސްޓަރީވާ މުއްދަތަށް ވުރެ  ،ވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
 ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  
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ެގ  (UC)ނާއި، ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  (HC)ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހާބަރ  )ޅ(   
      އެ ުކންފުނިތަކުގައި  ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކުންގޮތުގައި 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނުދތައް ހުރިކަން މި ަމސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ
     ،މިންވަރު ންނަްނޖެހޭެނ އެންެމ ަމދުސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ިމ ތަކެތި ހު

 ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓު 7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ  ޖަދުވަލު 
 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަކަށް ބޭުނންވާ  ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން (1)    
 ،މުގެ ޮގތުންއާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ހުރިކަްނ ސާބިތުކޮށްދިނު

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ.

     (i) ީއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕ:          
މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި  )ނޯޓު:

އުޅަނދުތަކަކީ ރަޖިސްޓަރީވުމަްށ އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ 
ވާންޖެހޭނެއެވެ.( އްޗަށް ިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަކެނަމުގައި ރަ

 ނުވަތަ،

     (ii)  ްރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހަާޅ ފަރާތަކުން އެ މަސައްކަތަކަށ
އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ، ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް

ރީވާން އެދި ހުށަހަޅާ ޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓައްކު
 ށް ދޫކުރާނެ ގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރޭޝަން

 ކަމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން. ނުވަތަ؛ 

     (iii)  ާބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންކުރ
ަނމަ،  އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަީރ ނެތް

ކަމުގެ ލިޔުން  އަށް އެ ތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާދިވެހިރާއްޖެ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ބަސްދިވެހި  ބަހުން ނުވަތަމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުމެއް އިނގިރޭސި )ކ(   
 ،އެފަދަ ލިޔެކިއުމެްއ ުހށަހަޅަންވާނީ ،ަނމަ ފައިވާވައިލައިނޫން ބަހަކުްނ އެކުލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަރިޖސްޓަރީވެފައިވާ  ،ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހުއިނގިރޭސި
 ފަރމަކުްނ އަސްާލ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް ނުވަތަ ލޯ  ލަކުޤާނޫނީ ވަކީ

        ފައެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރުހައި)އެޓެސްޓުކޮށް( ތައްގަނޑު ޖަ
2019/R-1067  ްއަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެުހމާބެހޭ ަގވާއިދު( އަށ(

އްޙަކަން ޞަޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ެއ ފަދަ ލިޔެކިއުން ުހންނަންވާީނ 
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އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ  ،ގޮތުގެ މަތިން އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ،ކުރުމަށްފަހުކަށަވަރު
 )އެޓެސްޓުކޮށް( ފައެވެ.  ހައިތައްގަނޑު ޖަ

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 6

 ،ނަމަ ނުވާ ޓަރީވެފައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޏަކުން ބިދޭސީ ކުންފުން )ހ( .13 
 ،ލަމަްށ ހުށަހެުޅމުގެ ކުރިންބީ ގެންއިއިންޓަރނޭޝަނަލް ބީލަންތަކަށް ކުރިމަތިލަ

  ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް  12މި ގަވާއިދުގެ 
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް  ،ވެ. މިފަދައިން ހުށަހެޅުމުގައިހުށަހަޅަންވާނެއެ

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުްނ  12މި ގަވާއިދުގެ  (1)   
 ؛އިސްތިސްނާވުން

          ،ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ ލިޔެިކއުން 12މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
ގޮތަށް އަސްާލ  ަވނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ 12 މި ގަވާއިދުގެ

އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެުހމުން )އެޓެސްޓުކުރުމުން( 
 އިސްތިސްނާކުރުން؛

ވަނަ ނަންބަރާއި        (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  12މި ގަވާއިދުގެ  (3)    
މުްނ ގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިއުްނ ހުށަހެޅު ވަނަ ނަންބަރު( 2)

 ސްނާކުރުން.އިސްތި

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް 13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން )ނ( .13 
ޔެކިއުން ހުށަހެޅުމުގަިއ ލާގައި ލިޙަގިންތިއަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގެ މަރު

ރީވުމަށް އެދި ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓަ  އޮތް ބައެއް ކަންތައްތައް އިސްތިސްނާކޮށްފައި
 ހުށަހަޅާއިރު ލިޔެކިއުންތަކުގައި އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިޔަްށ ގެ  ، )ށ(މާއްދާގެ )ށ( ކަމުގައި ހަަމޖައްސައި އަީކ އެމާއްދާގެ )ހ( ވަނަ  14އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .8
  .އިތުރުކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް
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 ޙައްޞަވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ވާން  )ހ( .14 
ނަމަ  ފިޅައިހަ ނޫން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަ ޙައްޞަލިޔެކިޔުންތަކަކަށެވެ. އަދި 
 ެއވެ.ފައިވާ ހުށަހެޅުމެްއ ކަމުގަޅައިށް ހުށަހަބެލެވޭނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ރަޖިސްޓަރޭޝަން އައުކުރުމަށް ނުވަތަ  )ށ( .15  
ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަްސީމ  ގިންތި މަތިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ފޯމު 

)ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ ފަރާތެއްގެ ރަިޖސްޓަރޭޝަން  20ބަންދުނޫން 
  ؛އައުކޮށްދިނުން

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

 މަށް ނުވަތަ ގިންިތ މަތިކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރު )ނ( .15  
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިންތި މަތިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަިޖސްޓަރީވުމަށް 

 ހުގެ )ތިނެއް( މަސްދުވަ 3  ތާފައިވަނީ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކުރިޅައިއެދި ހުށަހަ
ން ދޫކޮށްފައިވާ ކުރި ކާއި،ތަދާއިރާނަމަ، ގިންތި މަތިވާ  ތެރޭގައި ކަމުގައި
ފަހު އަލުން  ކުރުމަށް ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ތައްދާއިރާފައިވާ ނައިލިޔުމުގައި ހިމަ

ދޫކުރާ ލިޔުމުގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ ރަިޖސްޓަރޭޝަން 
ފިކެޓުގެ ޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަންވާީނ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުސެ

 މަވާގޮތަށެވެ.  މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް ހަ

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރުމަށް ނުވަތަ ގިންިތ މަތިކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  )ރ(   
 ރަިޖސްޓަރީވުމަށް ގިންތި މަތިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

)ތިނެއް(  3ފައިވަނީ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚަށްވުރެ ޅައިއެދި ހުށަހަ
 ،ތަކުގެ އިތުރުންދާއިރާނަމަ،  ގިންތި މަތިވާ  ވާ  ހުން ކަމުގައިމަސްދުވަސް ފަ

 ވެސް ރަޖިސްޓަރީ  ތައްދާއިރާފައިވާ ނައިކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ހިމަ
ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގައިއަލުން ދޫކުރާ  ،ފަހު ކުރުމަށް

ލިޔުން ދޫކުރާ  ،ން ދޫކުރަންވާނީފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އަލުން ލިޔު ނަމަވެސް މި
 ގޮތަށެވެ.    ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަމަވާދުވަހު( އަހަރުދޭއް) 2ތާރީޚުން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމަވެސް، އޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިގައި  )ށ(ގެ މި މާއްދާ )ބ(   
 ކުމަށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ރަިޖސްޓަރޭޝަން ފީ ދެއް ،އައުކޮށްދެވޭނީ

 ފަހުގައެވެ.
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 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

ރަޖިސްޓަރޭޝަން 
 ފީ

ރޭޝަން ފީއެއްގެ ޓަކައި ރަިޖސްޓް ކުރުމަށް  ަރޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ( .16
 ރުފިޔާ )އެއްހާސް( -/1,000 ކުންކޮންމެ ދާއިރާއަ ވާތިރީގައި ،ގޮތުގައި

 ނަގަންވާނެއެވެ.

އަިދ ޖެނެަރްލ  (GC01)ރެކްޓަރުން ޖެނެރަލް ބިްލޑިންގ ކޮންޓް (1)   
 ؛ (GC02ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން )

 ؛ (HCހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ) (2)   

 (.UCޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ) (3)   

ކުގައި ރަޖިސްަޓރީވާ ބިދޭސީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަ )ށ(   
އްސާ އޮންަނ ކުންފުންޏެއް ަނމަ، އަިދ ބިދޭސީ ޖޭ.ވީ. ކުންުފންޏެއް ނަމަ، ހި

ގެ ގޮތުގައި ރޭޝަން ފީ ދޭ ކޮްނެމ ދާއިރާއަކަށް ރަޖިސްޓްރަޖިސްޓަރީވާން އެ
 ރު ނަަގންވާނެއެވެ.)އެއްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަ 1,000

އެއްގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދާއިރާ ،ވާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރި )ނ(   
 ސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.އެއް) -/100 ރޭޝަން ފީއަކީރަޖިސްޓް

ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުާރ  (1)    
 (OB)  ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކްޓަރުްނ ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެ (2)   
(ME)       

ކުރުމުެގ ދާއިރާއާ ުގޅޭ ތަކެިތ ސަޕްލަިއ ކޮށްދިނުމުެގ  މާރާތްއި (3)   
 (              SYކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ) މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުާރ  މާރާތްއި (4)   
  (OT)  ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

           (CM) ތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތައް މާރާއި (5)   

އްސާ އޮންަނ ހިާވ ދާއިރާތަކުން ދާއިރާއެއްގައި ބިދޭސީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި )ރ(  
 ،ނަމަ ރަޖިސްޓަީރކުރާ ތަ ބިދޭސީ ޖޭ.ވީ. ކުންފުންޏެއްކުންފުންޏެއް ނުވަ
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        ރޭޝަން ީފގެ ގޮތުގައިޓްރާ ކޮންެމ ދާއިރާއަކަށް ރަޖިސްރަޖިސްޓަރީކު
 ސަތޭކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގަންވާނެއެވެ.އެއް) 100

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  15މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(   
މަތިވާ ކޮންމެ  ގިންތި ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލިޔުން ދޫކުރުމުގައި ފީއެއްގެ ގޮތުގައި

  ވެްސ  ކެޓުގައި ހިަމނާ ޮކންެމ ކެޓަގަރީއަކަށްރޭޝަން ސެޓުފިފަހަރަކު ރަޖިސްޓް
)ރ( ގައިވާ ފަދައިން  ،)ނ( އާއި، )ށ( އާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި

 ރޭޝަން ފީ ނެގޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓް

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12

ރޭޝަނަށް ރަޖިސްޓް 
އެދި ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހެޅުން 
 ބާޠިލުވުން 

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ ދެއްކުމަށް  .17
ަނމަ، އެ ފަރާތުްނ  ުނވާއި )އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީފ ދައްކައިފަ 1އެންގުމުން، 

   އިތުރަްށ އަދި ދެން ހުށަހެޅުްނ ބާޠިލުވާނެއެވެ. ފައިވާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި
ވަަނ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  12ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ކުރެވޭނީ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ  އެ

 ކުުރމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. އަލުން ރަޖިސްޓަރީ

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

އަށް ރޭޝަން އައުކުުރމަށް ިމނިސްޓްރީއިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓްގެ )ހ( ގަމި މާއްދާ )ށ( .18 
ނުވަތަ  ،ނަމަ ރޭޝަން އައުކޮށްދީފައި ނުވާހުށަހަޅައިގެން ރަޖިސްޓް

ރިްނ ކު ،ނަމަ ނުވާ ފައިޅައިރޭޝަން އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަރަޖިސްޓް
ޝަން ރޭރަިޖސްޓް ،ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނުރޭޝަދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓް

ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ދަފުތަރުގައި އެ ފަރާތެއްގެ 
 ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.ރޭޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ރަޖިސްޓް

 ލާޙުކުރުން.ޞް( ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އ2ިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

       ވަނަ ނަންބަރާއި( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 12މި ގަވާއިދުގެ  (2) )ނ( .18 
      ދިޔަފާއިތުވެގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަނަ ނަންބަރު( 3)
 ؛)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2

 ލާޙުކުރުން.ޞްވި ގޮތަށް އިއަންނަނި (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

 އާ މާރާތުގެ ްސޓްރަކްޗަރއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް  )ހ( .22  
)ފަނަރަ  -/1,500,000ގުޅުންހުރި ނަމަ، ނުވަތަ ކުރާ ަމސައްކަތުގެ އަގު 
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ކްޓް ލައިސަންްސ ޕްރޮޖެ ،ލައްކަ(  ރުފިޔާ ނަމަ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުަނމަ
 ގަންވާނެއެވެ.ނަ

 .( އުނިކުރުނ3ްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވިގޮތަށް އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .17

ޖެކްޓް ނަމަވެސް، ޕްރޮ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ރ( .22 
ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ރަިޖސްޓަރީ 

ަނމައެވެ.  ުގޅޭންސް ނަގަންޖެހޭ މަސައްކަތާ އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަދާއިރާއިވާ ވެފަ
މަސައްކަތުގެ  އެކުބެލުމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓަރާ އިއަދި މިގޮތަށް ބަލަ

       ތާރީޚުގައި ނުވަތަ ބިޑަށް ހުށަހެޅިއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ
އަކީ، އެ މަސައްަކތާ ގުޅުންހުިރ ދާއިރާވާ އިދުގެ ދަށުން ރަިޖސްޓަރީވެފައިމި ގަވާ
  އެއްތޯ ބަލައި، ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސެންސް ލިޔުްނ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ދާއިރާ

ަރޖިސްޓަރީނުެވ  ނަމަެވސް،އޮތް  މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި )ބ(   
ރަޖިސްޓަރީވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންްސ  ،ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު

ވަަނ  32ގަވާއިދުގެ  މި  ކާ މެދު،ފަރާތަ އެ  ،ލަތެއްގައިހާނެގުމަށް ހުށަހަޅާ 
ފައިވާ ގޮތުގެ ޅައި ފައިސާ ކަނޑައަ އެ ،މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު

 ފައިވާޅައިިމ މާއްދާގަިއ ކަނޑައަ ،ޓަރީކޮށްރަިޖސް ،ނަމަ ދާ މަތިން ދައްކަމުން
 ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ލައިސަންްސ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ލާޙުކުރުން.ޞް)ށ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އި އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .18

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެއްެގ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރީވުމަްށ އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ( .23  
މި ގަވާއިދުެގ  ،ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުަރމުންދާ ކުންފުނިތައް

ދަށުން ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ހަދަްނ ބޭނުންވާ ދާއިރާގައި ރަިޖސްޓަރީވެފައި 
 ވާންވާނެއެވެ.

( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ، ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(   
އް، އެ ޖޮއިންްޓ ވަކި ފަރާތަކާއެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަާދ ޖޮއިންްޓ ވެންޗަރއެ

ވެންޗަރގައި ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކަކީ ވަކިން ރަޖިސްޓަީރ ވެފައިވާ 
ކުރުމުެގ  މާާރތްއިރަކީ ދާކުންފުނިތަކެއް ނަމަ، އަދި އެްނމެ ިއސް ހިްއސާ

ތާ ގުޭޅ ދާއިރާއާއި ރާ މަސައްކަކު ކުންފަރާތަތެރޭގައި އެ މަސައްކަތުގެ 
ކި ަމސަްއކަތަކަށް ހެދޭ ނަމަ، މިފަދަ ވަ ރީވެފައިވާ ފަރާތެއްރަޖިސްޓަދަރަޖައިގައި 

 ވެންޗަރތައް ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށެއް ނުޖެޭހނެއެވެ. ޖޮއިންޓް
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( ވަަނ ަނންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަންބަުރ 3އްދާގެ )ނ( ެގ )ވަނަ މާ 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .19
 އިތުރުކުރުން.

         ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 12މި ގަވާއިދުގެ  (4) )ނ( .23  
 ޖޭ.ވީ. ކުންފުނީގެ ލިޔެކިއުން؛

 ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުން؛ (5)    

ތެރެއިން ާހބަރ  ގެޗަރގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުޖޮއިންޓު ވެން (6)    
ގައި  (UC)ނާއި، ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  (HC)ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ުކންފުނިތަކުން ޖޮިއންޓް 
ޗެންޗަރގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުށަހަާޅ 

،          ކިއުންލިޔެ ސާބިތުކޮށްދޭނެ އުޅަނދުތައް ހުރިކަންއާލާތްތަކާއި 
 އަދި؛ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ  12މި ގަވާއިދުގެ 

ކުންފުނީގައި ހިެމނޭ ބިދޭސީ ކުންފުނި ުނވަތަ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ (7)    
އް ކުންފުނިތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުްނޏެ

ނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުން  ވަތަ ކުންފުނިތަކެއް ނޫންނު
ބިދީޭސ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  12މި ގަވާއިދުގެ  ،ފިޔަވައި

 ލިޔެކިއުންތައް.ކުންފުނި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުގެ 

     (i) 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުން؛ 

     (ii) 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުން؛ 
 އަދި 

     (iii) 12 ްވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުނ. 

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .20

 ވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ންތި މަތިކުރެވޭނީހަދައިގެން ގި ވެންޗަރ ޖޮއިންޓު )ރ( .23  
ލަތަކަށް ނުފެތޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ރަޖިސްޓަރީވާ ހާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިއިން 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރުގައި ހިމެޭނ  ،ދާއިރާގެ ގިންތީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ
ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާއެއްގެ އެންމެ މަތީ ގިންތި ލިބިފައި

 ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ގިންތިއެވެ.

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .21
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ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި ފުރަތަމަ ހިނގާ މައި ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން  )ހ( .24  
      ، ިމ ގަވާއިދުގެއަހަރު ރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން)ތިނެއް(  3

 ގެ )ނ( އިން ފެށިގެން އެ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ނިޔަލަށްވަނަ މާއްދާ 12
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު، މައި ކުންފުނީގެ ިލޔެކިޔުންތައް، 

 ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ  24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .22

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްެގ ގޮތުގައި ރަިޖސްޓަރީކުރަމުްނ އައި ކުންފުންޏެއް  )ނ( .24  
ށް ޔަކުރި ،އަހަރު ފާއިތުވުމަށްފަހު)ތިނެއް(  3ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ލިޔެކިއުން  ،އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި
 ެއ މުއްދަތުގައި ތެރެއިްނ އަހަރުތަކެއް ގެއަހަރު)ތިނެއް(  3ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ 

ަނމަ، ރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، އެ މުއްދަތަށް މި ގަވާއިދުެގ  ހިމެނޭ
 ގެ )ނ( އިން ފެށިގެން އެ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ނިޔަލަށްވަނަ މާއްދާ 12

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު، މައި ކުންފުނީގެ ިލޔެކިޔުންތައް، 
 ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ލާޙުކުރުން.ޞް( ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އ2ިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .23

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުްނ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިީސ ބޯޑުްނ ރައީސުލް (2) )ނ( .25  
 ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރާ މަޝްރޫޢު ހިންުގަމށް. ޚާއްޞަ

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަންބަރެްއ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .24
 އިތުރުކުރުން.

ގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް  އުސޫލުކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް (3) )ނ( .25  
 ހިންގުމަށް.

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ނަންބަރުތަްއ 11ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ގެ ) 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .25
 އިތުރުކުރުން.

 ދިއަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިާޒމުގެ ަމސައްކަތް؛ (12) )ބ( .25  

 .ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުްނ ކަނޑައަާޅ މަސައްކަތްތައް (13)    
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .26

 ،ެއ ވުޒާރާތަކުެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުާރ އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި )ށ( .26  
ަސސާތަކާއި، ސަރުކާރު ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ިއމާރާތް ކުރުާމ މިނިވަން މުއައް

ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން ނުވަތަ ްޕރޮކިއުމަންޓް 
ޕޮލިސީ ބޯޑުްނ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ހިންުގމަށް ފާސްކުާރ މަޝްރޫޢާއި  

މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި އެހެްނ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގގެ ދަށުން ހިންާގ 
އި މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ދާއިރާގެ ގިންތީގެ ތެރޭގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތަށް  9މި ގަވާއިދުގެ ހިމެނޭ ަމސައްކަތް ކުރުމާއި، 
 މަސައްކަތްކުރުން؛

 . އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .27

    މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ސަރުކާރުްނ  )ނ( .26  
ވަކި ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް އެ ފަރާތެއް 

ގައި ވަކި ގިންތިއެއްގައި ކުރުމު ވެފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ަމސައްކަތް ރަޖިސްޓަރީ
 ކުރުން ާލޒިމެްއ ނުވެއެވެ.  މަސައްކަތް

 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ގެ ތާވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .28

 

 :2ތާވަލު  

ގެ ( GC02( އަދި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން )GC01ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )
 ޝަރުޠުތައް ވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ދާ 

ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި  މީހުން  ފަންނީ  އާމްދަނީ  ދަރަޖަ  
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

 1 55.0 
  ލިޔަނަށް ވުރެ މި

 މަތިވުން

 ޕީ/ޓީ* 6
 2  މަދުވެގެން

 ރިބާއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ   ލިޔަންމި 120.0
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 2 37.5 
  ލިޔަނަށް ވުރެ މި

 މަތިވުން

 ޓީ* 1ޕީއާއި  2
 1މަދުވެގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ  ލިޔަންމި 75.0
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ލިޔަނަްށ މި 25 3 
 މަތިވުން   ވުރެ

 ޕީ/ޓީ* 3
 1މަދުވެގެން 

 ވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަރުދު

 ލިޔަންމި 50.0
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 
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 4 12.5 
  ލިޔަނަށް ވުރެ މި

 މަތިވުން

 ޕީ/ޓީ* 2
 1މަދުވެގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

 ލިޔަންމި 25.0
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ލިޔަނަްށ މި 5 5 
 މަތިވުން   ވުރެ

 ޓީ 2ޕީ ނުވަތަ 1
 1 މަދުވެގެން

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

 ލިޔަންމި 10.0
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 6 1.25 
  ޔަނަށް ވުރެ ލިމި

 މަތިވުން

 ޓީ 1
 1މަދުވެގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ  -
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 7 - - - 
 

 

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

 އަހަރު ވާންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށެވެ. 1ނަމަވެސް މިތަނުން 
ގަިއ  3ގެ ތާވަލު  1 ތައް ޖަދުވަލުޠުމީހުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ޝަރު  "ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންނީ .2

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ފަންނީމީހުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ ފެންވަރު ވާންވާނީ   ،* ގެ މާނައަކީ  .3

 ފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަށެވެ.ޅައިގައި "ޕ" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ 3ގެ ތާވަލު  1 ޖަދުވަލު

 
 

 ލާޙުކުރުން.ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް 1ގެ ތާވަލު  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .29
 

  
 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  )HC(: ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރ 1 ލު ތާވަ 

 ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާ  

 
ކްޝަން މަސައްކަތް ޓްރަހާބަރ ކޮންސް

(HC01) 

މޫދުގައި ޝީޓްޕައިލް ކުރުމާއި، މޫދުގައި ހަދާ  ،މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި
 ހެދުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި، ފާލަންހެދުމާއި، ކީވޯލް ހެދުމާއި، އޮނިގަނޑުތައް

 ހެދުމާއި، ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. ސީވޯލު
 ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް  ،ބިން ހިއްކުމާއި 

(HC02)  
ބިން  މަސައްކަތާއިގެ ގޑްރެޖިން ،މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 .ހިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެކެވެ

ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
(HC03) 

 

ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ  ،މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ
 މަސައްކަތްތަކެވެ.
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 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ގެ ތާވަލު  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .30

 
 

 ތައް ޠު ( ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރު HC) : ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރ2ތާވަލު 

 
 މީހުން  ފަންނީ  އާމްދަނީ  ދަރަޖަ 

ފާއިތުވެދިޔަ 
ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތް 
 މަސައްކަތު ސާމާނު 

އިތުރަށް ފުރިހަމަ 
ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

1 
  ލިޔަނަށްމި 55.0

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ*  6
 5 މަދުވެގެން

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

 މިލިޔަން 120.0
 

 ހ(*
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާީލ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

2 
 ލިޔަނަށްމި 37.5

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ*  5
 4މަދުވެގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

  މިލިޔަން 40.0
 

 އެކްސްކެވޭޓަރ 2
 ލޯޑަރ  1ށ(* 
 ޓްރަކް 2ނ(* 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

3 
 ލިޔަނަށްމި 12.5

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ* 3
 2މަދުވެގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

  މިލިޔަން 20.0
 

 އެކްސްކަވޭޓަރ 2
 ލޯޑަރ 1ށ(* 
 ޓްރަކް 2ނ(* 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

4 
 ލިޔަނަށްމި 5.0

 ވުރެ މަތިވުން 
 ޓ 1

 ރ(*
- 

 އެކްސްކަވޭޓަރ 1
 ލޯޑަރ 1
 ޓްރަކް 2

މާީލ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 ނޯޓު:
ނަމަވެސް މިތަނުން  ރެޖެވެ.އަހަރެއްގެ އެވް 3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރެއިން  10"އާމްދަނީ" އަކީ ވިޔަފާރި އާމްދަނީގެ ފާއިތުވެދިޔަ  .1

 އަހަރު ވާންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށެވެ. 1
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 3ގެ ތާވަލު  2 ދުވަލުތައް ޖަޠުމީހުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ޝަރު "ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންނީ .2
 ގެ  1 މީހުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ ފެންވަރު ވާންވާނީ  ޖަދުވަލު * ފަންނީ .3

 ފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަށެވެ.ޅައިގައި "ޕ" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ 3ތާވަލު 
4. HC03  ަނުޖެހޭނެއެވެ. ޅާކަށެއް ސާމާނު ހުށަހަކަތުސައްދާއިރާގައި މ 

)އެއްސަތޭކަ ވިހި(  120ފަޅު ފުންކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ވާްނެޖހޭނީ މަދުވެގެން ގަޑިއަކު  -*ހ(
 ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި އެކަތިން ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗެހިން އެްއފަހަރާ ނެގޭ ސާމާނަށެވެ.

ގުޅޭ ސާމާނު ވާްނޖެހޭނީ އެކައްޗަށް ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗެއްސަށް އެއްފަހަރާ ގަޑިއަކު ފަސް އުފުލުމަށް ގެން
 )އެއްސަތޭކަ ވިހި( ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެިލ އުފުއްލޭ އެއްޗަކަށެވެ.  120

އްތަ( )އެއްހާްސ ދުއިސަ 1200މަދުވެގެްނ  ،ބާޖެއް، ނުވަަތ ކޮޅުވެއްޓިއެއް، ނުވަތަ ރޯޯރ އުަޅނދެއް ަނމަ ާވްނޖެހޭނީ
 ޓަނުގެ ބަރުދަން އުފުލޭ އެއްޗަކަށެވެ.

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( ކޮިޑމީޓަރުގެ ވެިލ  0.8ކޮންމެ އެކްސްކަވޭޓަރެއްގެ ބަކެޓުގައި އެއްފަހަރާ މަދުވެގެން  -*ށ(
 ނެގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންަނންވާނެއެވެ.

 ނެއެވެ.)އަށެއް( ކޮޑިމީޓަރު އުފުލެންވާ 8.0ޓުރަކެއްގައި މަދުވެގެން  -*ނ(
ފަރާތަކަށް ވާ )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި 2މަދުވެގެން  ،ޑިޕްލޮމާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ -*ރ(

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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 : 3ތާވަލު  
ކިބައިގައި ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަ ( ގައި HCހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރ )

 ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 
ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް  

(HC01)، 
 

ބިން ހިއްކުމާއި ޑްެރޖިންގ މަސައްކަތް  
(HC02)، ިއަދ 

 
 ކުުރމުގެ މަސައްކަތް  ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް

(HC03) 

އިންިޖނިއަރިންގ ނުވަަތ  ތަ ސިވިލް"ޕ" މާނައަކީ ޯކސްޓަލް ނުވަ
މި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ 

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ދާއިރާތަކުން ސަނަުދ   ވާ"ޓ" މާނައަކީ ތިރީގައި

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
ގެ ދާއިރާއިން ގކޯސްޓަލް / ސިވިލް / އިންޖިނިއަރިން -1

 .ކޮށްފައިވުން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާއިން  -2

 .ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
ރިކަލް )އެމް އެންޑް އީ( ދާއިރާއިން ޓްމެކޭނިކަލް އަދި އިލެކް -3

ގެ ލެވެލު ޓުފިކެޓުދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ނުވަތަ ސެ
  .ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ވަތަ މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުެގ އެމް.ކިއު.އޭ ނު
 .ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

 
32. 

 
 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ގެ ތާވަލު  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 :1 ލު ތާވަ  
 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގެ  (UC)ރެކްޓަރުން ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓް 

 އި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދާއިރާގަ  ދާއިރާ  
 

 (UC01)ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތްތައް 
ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ 

 އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް. ،ތެރެއިން

 
 (UC02)ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  

 ،ންޓުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންރަށެއްގެ ކަރަ
 އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް.

 
 (UC04)ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް 

 ،ރަށެއްގެ ގޭހުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން
 މަސައްކަތްތައް. އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ

ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަާރތްތަްއ  UC03އާއި UC01 މި ތާވަލަށް ގެނެވޭ ބަދަލަށް ޢަމަލުކުރާ ާތރީޚުގެ ކުރިން  ނޯޓު: 
ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަފރާތްތަކެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެ ފަާރތްތަކުެގ  UC01 ،މި އިޞްލާޙަށްފަހު ،ބެލެވޭނީ

ގެ ދާއިރާތަކަށް އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން  UC03ނުވަތަ  UC01 ،އި ބެލެވޭނީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުގަ
ނުވަތަ  UC01ކުރިން  ،އަށް ގެނެވޭ ބަދަލާ ގުޅިގެން  2މަތީ ދަރަޖައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުގައި ތާވަލު 

UC03  ެވޭނީ ވަނަ ދަރަޖައިގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާްތތައް ބެލެ 2ގUC01  ައަށް ެފޭތ  1ގެ ދަރަޖ
 ދާއިރާ އުވިގެންދާނެއެވެ. UC03 ،އަދި މި ތާވަލަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމުން  ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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  :2ތާވަލު  
 ތައް ޠު ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރު  ށް ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަ ގެ  (UCރެކްޓަރ )ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓް 

 
 

 އާމްދަނީ  ދަރަޖަ 
 ފަންނީ 
 މީހުން 

 ފާއިތުވި 
ތަނުގައި 

ފައިވާ ށް ކޮ 
 މަސައްކަތް 

އިތުރަށް 
ފުރިހަމަ 
ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

ގޮތަށް  މި ދަރަޖައަށް މި ތާވަލުގައިވާ 
އްކަތް އިވެލުއޭޓްނުކޮށް މި ދަރަޖައިގެ މަސަ 

  ވޭނެ ގޮތާއިކުރުމަށް ޓެންޑަރގައި ބައިވެރިވެ 
 މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް 

1 

55.0  
  ލިޔަނަށްމި

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ*  4
 

 މިލިޔަން  75
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

GC01 ްނުވަތަ  2 އާއި  1 ގެ ގްޭރޑ
GC02 ްނުވަތަ  2 އާއި  1 ގެ ގްޭރޑ
HC01  ްގަިއ  1ގެ ގްޭރޑ

ސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖި
ފިކެޓުގައި ގިންތިކޮށް ޓުސެ
ފައިނުވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ކައިދައް

 ކުރެވުން
2 

37.5  
   ލިޔަނަށްމި

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ* 3
 

 މިލިޔަން  50
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

GC01  ްނުވަތަ  3ގެ ގްޭރޑGC02  ެގ
ިއ ގަ 2ގެ ގްރޭޑް  HC01ނުވަތަ  3ގްރޭޑް 

ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ރަޖިސްޓަރީ
 ފައިކައި ފިކެޓުގައި ގިންތިކޮށް ދައްޓުސެ

 .ނުވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރެވުން
3 

25.0  
  ލިޔަނަށްމި

 ވުރެ މަތިވުން 

 ޕ/ޓ* 2
 

 މިލިޔަން 25.0
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

GC01  ްނުވަތަ  4ގެ ގްޭރޑGC02  ެގ
ގަިއ  3ގްރޭޑް  ގެ  HC01ނުވަތަ  4ގްރޭޑް 

ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ރަޖިސްޓަރީ
 ފައި ކައިފިކެޓުގައި ގިންތިކޮށް ދައްޓުސެ

 .ނުވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރެވުން
4 5.0  

 ލިޔަނަށްމި
 ވުރެ މަތިވުން 

 ޓ1
 ހ(*

- 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 ނޯޓު: 
ނަމަވެސް  ރެޖެވެ.އެވް އަހަރެއްގެ 3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރެއިން  10އަކީ ވިޔަފާރި އާމްދަނީގެ ފާއިތުވެދިޔަ " އާމްދަނީ" .1

 އަހަރު ވާންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށެވެ. 1މިތަނުން 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 3ގެ ތާވަލު  3 ތައް ަޖދުވަލުޠުމީހުންނެވެ. މި ފަާރތްތަކުގެ ަޝރު "ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންނީ .2
ގެ  3 ހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ ފެންވަރު ވާންވާނީ  ޖަދުވަލުމީހުންގެ ގޮތުގައި ހުށަ * ފަންނީ .3

 ފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަށެވެ.ޅައިގައި "ޕ" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ 3ތާވަލު 

)ދޭއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް  2މަދުވެގެން  ،ހ(* ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއްނަމަ
 ނެއެވެ.ވާންވާ
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 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 3ގެ ތާވަލު  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .34

 :3ތާވަލު  
ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ގެ ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަ ( UC) ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް 

 ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 
 

 (UC01)މަސައްކަތްތައް  ގެފެނާއި ނަރުދަމާ
 

 ،(UC02)ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  
 އަދި 
 

 (UC04)ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް 
 

 ރަލް / ސިވިލް ޗް"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކްޗަރ، ސްޓްރަކް
ޓްރިކަލް ސެނިޓޭޝަން / ވޯޓަރ / އިލެކް/

ކުން މި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއަ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ދާއިރާތަކުން ސަނަުދ   ވާ"ޓ" މާނައަކީ ތިރީގައި

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
ރަްލ ޗްއާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކް -1

އިންޖިނިއަރިންގ / އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާއިްނ 
 .ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ަސއްަކްތ ކޮންސްޓްަރކްަޝން މަ -2
ބެލެހެްއޓުުމގެ ދާއިާރިއްނ ސެޓުިފކެެޓްއ 

 .ހާސިލުކޮށްަފއިުވން
މެކޭނިކަލް )ެއމް ެއންްޑ އީ( ދާއިރާއިްނ  -3

 ޓުފިކެޓުދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ނުވަތަ ސެ
  .ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުންލެވެލު

 ގަބޫލުކުރާ  މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އޭ.ކިއު.އެމް -4
  .ލުކޮށްފައިވުންހާސި ސަނަދެއް ފެންވަރުގެ

 

 އުނިކުރުްނ. 3 އާއި  2ގެ ތާވަލު  4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .35

 .ެގ ފަހަތަށް ތިރީގައިވާ ފަދައިން ނޯޓެއް އިތުރުކުރުން 1ގެ ތާވަލު  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .36
 

( ގެ ކެޓަގަރީތަކުގައިވާ MEރެކްޓަރުން )ރިކަލް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްޓްސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކް :ޓުނޯ
ނުވަތަ  މާރާތެއްއިނުވަތަ މެކޭނިކަލް ިނޒާމާ ނުގުިޅ ވަކި  ގެ ނިޒާމާމަސައްކަތްތަކަކީ ރަށެއްގެ ކަރަންޓު

 މަސައްކަތްތަކެވެ. ގައި ކުރެވޭނުވަތަ ވަސީަލތްތަކެއްލަތެއް ސީމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ވަޢުނުވަތަ  އިމާރާތްތަކެއް

 އުނިކުރުްނ. 3 އާއި  2ގެ ތާވަލު  5ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ބުނެވިދިޔަ .37

 އަންަނނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ގެ ސުރުޚީ  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .38
( ެގ SYކުރުމުެގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ) މާރާތްއި 

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ  ކާއި،ތަކާއި ގިންތިތަޠުނެ މަސައްކަތްތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރު ދާއިރާގައި ކުރެވޭ
 .ހުންނަންޖެޭހ ފެންވަރުކިބައިގައި 
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 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ގެ ތާވަލު  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .39

 :1ތާވަލު  
ގެ ( SYޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަ 

 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

 ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާ  
އިމާރާތް ކުރުމުގައި  

އާންމުކޮށް 
ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި 

(SY01) 

 ގަށައިފައި ގެންނަ ގްރެނައިޓް، ގައު، ސިމެންތި، ވެލި، ފިލާ، ސައިޓުން ބޭރުަގއި
ކޮންކްރީޓާއި ކޮންކްރީޓް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ލައްވާ ދަގަނޑު ފަދަ އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް 

 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކުުރމެވެ.

 ކެމިކަލްސް 
(SY02) 

ތައިލާ ަތޣައްޔަރުވުން ނައް ،ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި
ހާރޑަނިންގ ަކމްޕައުންޑްސް، ތަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސްއާއި ދަވާދާއި ، ކެމިކަލް

 ކުލަ ހިމެނެއެވެ.

 ކަރަންޓު ސާމާނު 
(SY03) 

 ،ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަްނ ގެންގުޭޅ ކަރަންޓު ާސމާނު ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި
 .ސްވިޗް ގިއަރސްއާއި ޓްރާންސްފޯމާްސ ހިެމނެއެވެ

އިލެކްޓްރިކަލް  
 ،ސާމާނާއި

އިލެކްޓްރޯނިކް 
ސާމާނާއި އޭެގ 

 (SY04) ބައިތައް

އިލެކްޓްރިކަލް ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ާސމާނުގެ ބައިތައް ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި 
 ،ބެޓެރިއާއި، ކަރަންޓް ކޭބަލާއި، ކަރަންޓް ނަރާއި، ދިއްލުމަްށ ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި 

 ުގޅޭ އާލާތްތައް ިހމެނެއެވެ.މިންނަގަން ގެން

އިމާރާތް ނިންުމމުގެ  
މަސައްކަތަށާއި 
މުގެ އިމާރާތް ކުރު
 މަސައްކަތަށް

 ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
(SY05) 

އިމާރާްތ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް  ،ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އިމާރާތް ނިްނމުމުގެ މަސައްކަތަށާއި
ކާޕެޓް، ތަށިމުށި، ފަންގިފިލާ ބޯޑު،  ،ބޭނުންކުރާ ސާމާުނ ސަޕްލައިކުރުން. މީެގ ތެރޭގައި

 ވޯލްޕޭޕަރު ފަދަ ސާާމނު ސަޕްލަިއ ކުރުެމވެ. ،އަސްކަނި، ބްލައިންްޑސް

ގޭހާއި ޕެޓްރޯލިއަމުން   
 ހެދިފައިވާ ތަކެތި

(SY06) 

އޮްކސިޖަން، ނައިޓްރޮޖަން،  ،ގޭހުގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި
 ،ސައިްޑ، ކްލޮިރން، ކާރބަންޑައި އޮކްސަިއޑްނައިޓްރަްސ އޮކް، ހައިޑްރޮޖަން

 އޮކްސީއެސިޓިލީން ފަދަ ގޭސްތައް ހިމެނެއެވެ. 

މި ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެޔާއެކު އުފެދޭ  ،ޕެޓްރޯލިއަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި
، ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދިޔާ ތަކެތި، ބަންކަރު ތެޔޮ ،މީގެ ތެރޭގައި      ތަކެތި. 

ގިރިސް ިހމެނެއެވެ. އަދި މި ތަކެއްޗާ އެްއފަދަ ތަކެތި ފޯރުވައިދޭ  ،ޑީސަލް، ޭގސޮލިން
 ފަރާތްތައްވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.
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މެކޭނިކަލް  
، ސާމާނާއި

 ،އާލާތްތަކާއި
 މެޝިންތައް

(SY07) 

 ،އިޖަނަރޭޓަރުތަކާ ،މެކޭނިކަލް އާލާތްތަކާއި ސާމާުނ ސަޕްލަިއ ކުރުން. މީެގ ތެރޭަގއި
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ުއޅަނދުތަކާއި، ކޮމްޕްރެސަރާއި، ޕަމްޕާއި، ލޭތު މެޝިނާއި، ބޮއިލަރާއި، 

ޓާރބައިން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.  ،ބުލްޑޯޒަރާއި، ސިެމންތި ގަށާ މެޝިނާއި، ކެރޭނާއި
ލަތްތައް މިފަދަ ތަކެތި ފޯރުވައިދޭ ކުންފުނިތަކުން މި ތަކެތި މަރާމާތުކުރާނެ ަފރާތްތަކާއި ވަސީ

 ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.

މެކޭނިކަލް ާސމާނާއި  
 އޭގެ ބައިތައް

(SY08) 

ދަގަނޑުެގ މައުދަްނ  ،މެކޭނިކަލް ސާމާނާިއ އޭެގ ބައިތައް ސަޕްލަިއ ކުރުން. މީެގ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ނުވަތަ ނުިހމެނޭ ގައު އެުޅމަށް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓް އެުޅމަށް ޭބނުންކުރާ މެޝިނެއްގަިއ 

މެކޭނިކަލް  ،ރާ މަސައްކަތު ސާމާނު، ރޯލާރްސ، ކޮންވޭޔަރ ބެލްޓް، ވޭލްތައްބޭނުންކު
 ސާމާނުގެ ސްޕެއަރޕާޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

ދަގަނޑާއި ލަކުޑި  
 އޮނިގަނޑު

(SY09) 

ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޓީލް އެލޯއީއާއި ލަކުޑި ފަދަ  މާއި ސްޓީލާއި،އެލުމިނިއަ
 ފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމެވެ. ބާވްތަކާއި ދަގަނޑު ޖުންގު

ފާޚާނާގައި ހަރުކުރާ  
 (SY10) ސާމާނު

މޫުނދޮންނަ ތަށި، ކުޑަަކމުދާ  ،ފާޚާނާގައި ހަރުކުރާ ާސމާނު ފޯރުވައިދިނުން. މީެގ ތެރޭގައި
ތަށްޓާއި ބިލިގާ ހިމެނެއެވެ. ހޮޅި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ  ތަށި، ބޮޑުކަމުދާ

ދާއިރާގެ ގެ (" SY01 ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި )ވާންޖެހޭނީ "ިއމާރާތް
 ދަށުގައެވެ.

 

 ުއނިކުރުން. 3 ތާވަލު އާއި  2ގެ ތާވަލު  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .40

މާއްދާތަކުެގ މި ގަވާއިދުން، ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ  .41
 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

      ވަހުން ފެށިގެންކުރާ ދުޝާއިޢުމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި .42
 ފަހުންނެވެ.  ގެތާ)އެކެއް( ހަފު 1

 ،ގައިވެސް އެ ބީލަންތަކުގެ ބިޑް ހުށަހަާޅ ތާރީޚުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ބީލަންތަކު  .43
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚަށްވުރެ ފަސް ނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަްށ 

 ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. ޝަރުޠު
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