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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                

 

ގަވާއިދު ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  
  

 އެްއވަނަ ބާބު   
 ފެށުން 
 

 ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް) 2017/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ) .1 އި ނަން ފާތަޢާރަ
 ބަޔާން ކަންކަން ގުޅޭ ރަޖިސްޓަރީއާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
 ދަށުން  ނަންބަރުގެ ވަނަ 4 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 95 ޤާނޫނުގެއެ  ކުރުމަށްޓަކައި
 . ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާއެކުލަވައިލައި

 

" ވާއިދުގަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ މާރާތްކުރުމުގެޢި" ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 .އެވެ

 

 ލުކުރުެމވެ. ހާސިނަނިވި ކަންތައްތައް އަން ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ .2 މަޤުަޞދު 
 

 ތަކެއްޗާއި ރާބޭނުންކު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޚިދުމަތާއި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ހ(  
 ދާ އުފައް ތަކެތި ބޭުނންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފަރާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެތެރެކޮށް އާލާތްތައް

ރީ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ރަޖިސްޓަކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީމިނިސްޓްރީގައި  ރާތްތައްފަ
 ޅުން؛ ކަނޑައެތަކެއް މިންގަނޑު

 

ގިންތިއަްށ  ،އްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމާއިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސަ )ށ(  
އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެަގތުމާއި، ގިންތިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
 

ތަރެއް މިނިސްޓްރީްނ ފުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަ )ނ(  
 ތަރު ެބލެހެއްޓުން؛ ފުވައިލުމާއި، އެ ދައެކުލަ
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަްއ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ  )ރ(  
 މުއްދަތާއި، ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން؛ 

 

ތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ތަރުން ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަފުމިނިސްޓްރީގެ ދަ )ބ(  
 ކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ކަނޑައެޅުްނ؛ ލުނަން އުނިކޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠި 

 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  )ޅ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުން؛

 

ލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫީކ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަ )ކ(  
 މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛ އަދި

 

 ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން.  ދާގަވާއި )އ(  
 

  ޒިންާމ ތަންފީޛުކުރުމުގެތައް ތު ސިޔާސަ މާ ގުޅޭޢިމާރާތްކުރު ،ތަންފީޛުކުރާނީމި ގަވާއިދު  .3 ފަރާތް  ތަންފީޛުުކރާގަާވިއދު 
 ނެވެ.އިންވުޒާރާސަރުކާރުގެ ވާލުކޮށްފައިވާ ހައިރެއްގައި  އެ
 

 ކުރަންގަާވިއދަށް ޢަމަލު 
 ފަށާ ތާރީޚު 

 ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާމި ގަވާއިދު  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާީނ، ތަންފީޛުކުރަން ގަވާއިދު މި .4
 .ފެށިގެންނެވެ

 

 ަފއިވާއިގަހިނ ކުރީަގއި
 ާވއިދުގަ  މި ކަންކަމަށް
 ިއސްިތސްނާަތއް  ހިންުގމާއި

 ކަމެއްގެ  ޮކށްފައިވާ ނުވަތަކަމެއްގެ މައްަޗށް  ފައިވާއިގަހިނ ކުރިން ތަންީފޛުކުރުމުގެ ވާއިދުގަ މި .5
 .ނުހިނގާެނއެވެ ގަވާއިދެއް މި މައްޗަށް

 

ނެޝަަނލް ކޮންޓްރެކްޓަރްސ  ރފޯ"ގައިޑްލައިން  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށިިއރު )ހ( .6 މަުރޙަލާ  އިންިތޤާލީ
ސްޓްރޭޝަން" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިާވ ރެޖި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  ،ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެލޭނީ
 ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ކަމުގައެވެ.

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
ގަވާއިުދގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ކަމަށް ބެލޭނީ

 ރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށެވެ.ރީކުގޮތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަ
 

 ހުްއދަ  ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި މަށްރީވުރަޖިސްޓަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ބާޠިލު
 

  މަދުވެގެން ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި ކަންކަން އިވާފައިޅަކަނޑައަ  ގަވާއިދުގައި މި .7 ކުރުން ޢާގަާވިއދު މުޠާލި
 .ނެއެވެވާ ންފަށަ ކުރަންޢާ މުޠާލި މި ގަވާއިދު އަލުން ގައި،ތެރޭ ދުވަހުގެއަހަރު( އެކެއް) 1
 

ޢިބާރާތެއް ިހމެނިފައިވާގޮތުން އެެހން ގޮތަަކށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހަިއ   މި ގަވާއިދުގައި .8 މާނަކުރުން 
ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބޭުނންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާާރތްތައް މާނަކުރާނީ، ތިރީގަިއ 

 ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.ބަޔާ
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 ނަްނބަރު  ޤާނޫނު އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ޤާނޫނު" ނުވަތަ" ޤާނޫނު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" )ހ(  
 .ިއޞްލާޙުތަކަށެވެ ގެނެވޭ ޤާނޫނަށް އެ އާއި( ޤާނޫނު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ) 2017/4

 

 ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ޢިމާރާތްކުރުމާ ،އެވަނީ ބުނެަފއި ކަމަށް" މިނިސްޓްރީ" )ށ(  
 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. 

 

 ސިޔާސަތުތައް ޅޭގު މާޢިމާރާތްކުރު ވަނީ،އެ އިބުނެފަ ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ނ(  
 .ޒީރަށެވެވަ ވުޒާރާގެ ސަރުކާރުގެ ފައިވާށްކޮވާލުހަ ރެއްގައިއި އެ ޒިންމާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ

 

 ރާތްކުމަސައްކަ ދާިއރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އެވަނީ، ބުނެފައި  ކަމަށް" މީހުން ފަންނީ" (ރ)  
 ދާއިރާއެއްގައި  ޖެހޭ ކުރަން  ރަޖިސްޓަރީ ދަށުން ގެ" ގަވާއިދު ފަންނުވެރިންގެ
 .ވެފަރާތަކަށެ ޮކށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ އެ ،ފަރާތެއްނަމަ މަސައްކަތްކުރާ

 

ބަޔާންކުާރ މި ގަާވއިދުަގއި   އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮންޓްރެކްޓަރުން" )ބ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. ޭއގެ ތެރޭގައި އަންނަިނިވ 

 ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
 

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންްޓރެކްޓަރުގެ ޕާޓްނަރުން؛ (1)   
 

ދަދެއްގެ އަޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އެކަށީގެންވާ ގިަނ  (2)   
 ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއް؛

 

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ޮކްނޓްރެކްޓަރަކީ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞެއް ކަމުގައިވާ  (3)   
 ލަތުގައި:ހާ
 

    (i)  ަގެ ހިއްސާ އޮންނަ ދަދެއްއައެ ވިޔަފާރިއެއްގެ އެކަށީގެންވާ ގިނ
 ފަރާތެއް؛

 
    (ii) ްނުވަތަ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެއް ،އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއ، 

 ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް.
 

  ،ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުަވތަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ޓްަރސްޓީއެއްނަމަ (4)   
 ލިބޭ ަފރާތެއް؛ އެ ޓްރަސްޓަކުން ފައިދާ

 

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންްޓރެކްޓަރަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް. (5)   
  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްގައި  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކޮންޓްރެކްޓަރުން މައި" (ޅ)  
  ،އެއް ކޮންޓެކްޓަރުންނަށްވުެރ ގިނަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ

އްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައި ޢެންގެ ތެރެއިން އެ މަޝްރޫއެ ކޮންޓްރެކްޓަރު
 ކޮންޓްރެކްޓަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަރާތެވެ. 
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްގައި  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކޮންޓްރެކްޓަރުން ސަބް" (ކ)  
މައި  ،ރާނަމަރެ ގިނަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުވު ށްއެއް ކޮންޓެކްޓަރުންނަ

 ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށެވެ.  
 

 އެވަނީ: "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި )އ(  
 

ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިާމރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް  (1)   
 ނުވަތަ ؛ ލުމަށްއިތަޅަ

 

ށް ބަަދލެއް ގަނައުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުުކރުމަށް ނުވަަތ ޢިމާރާތަކަ (2)   
 ނުަވތަ؛ ޢިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމަށް

 

ޢިމާރާތެއްގައިވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތަކާ ގުޅިފައިވާ އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ސިސްޓަމެއް  (3)   
ށް ނުވަތަ ނުވަތަ ވެންިޓލޭޓިންގ ސިސްޓަެމއް ހަރުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރުުކރުމަ

 ބަދަލުކުރުމަށް؛ އަދި 
 

( ވަަނ 3( ވަނަ ނަްނބަރާއި )2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި އަކުރުގެ ) (4)   
ނަންބަރުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށް ސައިޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ 

 މަސައްކަތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.
 

އެވަނީ، ބިނާވެށީގައި ހިމެޭނ ޢިމާރާތާއި ތަްނތަްނ "ޢިމާރާތްކުރުން" ކަމަށް ުބނެަފއި  )ވ(  
ޒަރޫރީ ބޭުނންތައް  ،ހެދުމަށް ނުަވތަ ނިޒާމުތައް ޤާއިުމކުރުމަށެވެ. ބިނާވެށީގަިއ ހިމެެނނީ 

ފުއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާިއ، ގެދޮރާއި، މަގާއި، 
  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭުނންވާ ތަންތަނެވެ.ނަރުދަމާއާއި، ކަރަންޓާއި، ހާބަުރ ފަދަ

 
"ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަުށން ހުްއދަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ  )މ(  

 މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް މިިނސްޓްރީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ދަފުަތރަށެވެ.
 

 ވަނީ، މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިފަރެންސް ޑޮކިއުމަންޓްކަމަށް ބުނެފައި އެ )ފ(  
 އެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދީފައިވާ ިލޔުންތަކަށެވެ.

 
އިންޓަނޭޝަަނލް ބީލަންކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އަގު  )ދ(  

 ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހުޅުވައިލާ ބީަލްނތަކަށެވެ. 
 

 ޢުކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދައިރާއާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ. މަޝްރޫ )ތ(  
 

 އެމް.ކިޔު.އޭ. ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށެވެ. )ލ(  
 

 ދާއިރާކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ )ގ(  
 ދާއިރާތަކަށެވެ. 
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 ،ރަކާތްތެރިވާހައެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާިއރާގައި  "ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި )ޏ(  

ފައިވާ ޝަކުވާއެއް، ނުަވތަ އެއިން ފަރާތެއްެގ ށްފައިވާ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮުތން ކޮހުއްދަދީ
 ޢަމަލުތަކާމެދު ބަލައި ެބލުމަކުން ނިންމޭ ނިންމުމަކަށެވެ.

 
ޕްލައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަާތއި ގުޅުންހުރި ތަކެިތ "ސަ )ސ(  

 އެތެރެކޮށް ފޯރުކުރުމަށެވެ. 
 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ރަޖިސްޓަރޭޝަން 
 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަވާއިުދގައި މި ،ކުރާނަމަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ހ( .9 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 
. ވާނެއެވެ ވާން ރަޖިސްޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް އެ ގޮތުގެމަތިން

 ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީނުވެ ފައިވާކަނޑައަޅައި މި ގަވާއިދުގައި
 .މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ މަސައްކަތެއް އްވެސްއެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 

 އިދާރީ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ" ނަމަވެސް، އޮތް ށްފައިބަޔާންކޮ އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ލަތްތައް ހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 175 މާއްދާއާއި ވަނަ 44 ގެ" ގަވާއިދު
 .އިސްތިސްނާވެއެވެ މިއިން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ލިޔެކިޔުންތަްއ  ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ 7ފެށިގެން ޖަުދވަލު  އިން 1 ޖަދުވަލު

 ހުށަހަޅަންވާނެވެ. 
  

 ކުރާ މަޝްރޫޢުގެ ،ރަޖިސްޓަރީވެޭވނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )ރ(  
ން( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ. މަސައްކަތުގެ ޔަމިލިފަހެއް ) 5,000,000އަގު 

 ން( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ، ޔަމިލިފަހެއް ) 5,000,000އަގު 
ވީސް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތޭ) 23އެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ފަހުގައެވެ. ވުމަށް ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
 

ސަބްސިޑަރީ  ،ނަމަ ކުންފުންޏެއް ސަބްސިޑަރީ  ހިންގާ ންދަށު މައި ކުންފުންޏެއްގެ )ބ(  
 )ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްަތ( ހިއްސާދާރަކީ މައި %51 ކުންފުނީގައި މަދުވެގެން 

 . ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ކުންފުނި
  ކުރެވޭނީ، ަމސައްކަތެއް ގުޅޭ ޢިމާރާތްކުރުމާ ފަރާްތތަކަށް، ރީވާޓަރަޖިސް މިފަދައިން

 ރަޖިސްޓަރީ މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ (ބާވީސް) 22 ގަވާއިދުގެ މި
 .ފަހުގައެވެ ވުމަށް
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  .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ދާއިރާތައް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .10 ާދއިރާަތއް  ރަިޖސްޓަރީކުެރވޭ
ބަޔާން ގެ ނިޔަލަށް  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1މި ދާއިރާތަކުގެ ތަފްސީލު ޖަދުވަލު 

 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
 

 ސިވިލް  ެޖެނރަލް އާއި (GC01) ޮކންޓްރެްކޓަރުން ބިލްޑިންގ ޖެނެރަލް (1)   
  (GC02) ކޮންޓްރެކްޓަރުން

 

  (HC) ކޮންޓްރެކްޓަރުން ބަރހާ (2)   
 

 (UC)  ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޔުޓިލިޓީ (3)   
 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ ރަކްޝަންކޮންސްޓް  ގބިލްޑިން ސްޕެސިފިކް (4)   
(OB) 

 

       (ME)ކޮންޓްރެކްޓަރުން  އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތްކުރާ/މެކޭނިކަލް ސްޕެސިފިކް (5)   
 

 ކޮށްދިނުމުގެ އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި  ތަކެތި ގުޅޭ ދާއިރާއާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (6)   
 (  SY) ކޮންޓްރެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ

               

 ކުރާ މަސަްއކަތް އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާޢިމާރާތްކުރުމުގެ  (7)   
  (OT)  ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

 

                  (CM) ފަރާތްތައް  އުފައްދާ ތަެކތި ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް ޢިމާރާތް (8)   
 

( ދޭއް) 2 ފެށިގެން ދުވަހުން ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ،މުއްދަތަކީ ގެރޭޝަނެއްރަޖިސްޓް ކޮންމެ .11 ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްެދވޭ ުމއްދަތު 
 .އަހަރުދުވަހެވެ

 

 އެދި ރަިޖސްޓަރޭޝަަނށް
 ހުޅަހެުޅން 

 ހުށަހަޅަން ލިޔެކިޔުންތައް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ރަޖިސްޓަރޭޝަނަށް .12
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހުންނަންވާނީ އްލިޔެކިޔުންތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި ހުއްދައަށް. ވާނެއެވެ
 .ތަރުތީުބންނެވެ ފޯމުގައިވާ ،ގޮތަށް

 

ން އާންމުކޮށްފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓްރީ )ހ(  
 " ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛ރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުޓައް ރަޖިސްފަރާތްތަ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ށްދި ހުށަހަޅާ ފަރާތައެ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް )ށ(  
 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

 

ރަޖިސްޓަރީވާން ޭބނުންވާ ގިންތިއެއްގަިއ  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް )ނ(  
 ގެ ނިޔަލަށް  7ަޖދުވަލު އިން ފެށިެގން  1 ހުށަހަޅަން ޖަދުވަލުރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ޓަކައި 

ގެ މާލީ ލިޔެކިޔުންތަްއ ދުވަހު )ތިނެއް( އަހަރު 3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ފާއިުތވެދިޔަ 
 ހުށަހެޅުްނ؛ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން
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ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންާވ  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް (1)   
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފާއިތުވެދިޔަ  1ޅަން ޖަދުވަލު ގިންތިއެއްގައި ހުށަހަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ގެ ާމލީ ލިޔެކިޔުންތައްދުވަހު)ތިނެއް( އަހަރު 3
  ހުަށހެޅުން؛ ގޮތުގެމަތިން

 
    (i)  ާވިޔަާފރީގެ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުަށހަޅައިފައިވ   

 ަނމަ، ރުފިޔާ ން(ޔަ)ދިހަ މިލި -/10,000,000 އާމްދަނީއެ އަހަރުގެ 
ްލޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮޯތރިޓީ މޯ ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮުޑނަމަ

 ؛ގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުންއަށް ހުށަހަޅައި، އޯޑިޓް ރިޕޯޓު މީރާ()
 

    (ii)   ެރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުަށހަޅައިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަާފރީގ 
ރުފިޔާއަށް  )ދިހަ މިލިޔަްނ( -/10,000,000އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 

ީމރާ( ލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މޯވުރެ ކުޑަ ނަމަ، 
 އަށް ހުށަހަޅައި، ފައިނޭްނޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން.

 
 އެދި ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަވެސް  (2)   

)ތިނެއް( އަހަރު ނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް  3ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޢިމާ ،ތަކީފަރާ
އެފަރާތަކުން ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ މާލީ ަށހަޅާނީ ނަމަ، ހު

   ލިޔެކިޔުންތަކެވެ. 

ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ާމލީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންަނންވާނީ އިނގިރޭސި  (3)   
އެދި  ރީވުމަށްޓަލިޔެކިޔުންތަކަކީ، ރަޖިސް މި)ކަނޑައިލުްނ( ިދ ބަހުންނެވެ. އަ

އެއްގޮތްކަމަްށ  އަސްލާ  ންނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީފަރާތް  ހުށަހަޅާ
 ވާނެއެވެ.  ކަމުގައި ވާން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް

 
  ޭބނުންވާ ގިންތިއެއްގަިއ ރަޖިސްޓަރީވާން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް )ރ(  

 ގެ ނިޔަލަށް  7އިން ފެށިެގން ަޖދުވަލު  1 ހުށަހަޅަން ޖަދުވަލުރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ޓަކައި 
 ފައިވާ ކޮށް ދުވަހުެގ ތެރޭގައި)ފަހެއް( އަހަރު 5 ފާއިުތވެދިޔަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

 ލު ހުށަހެޅުން؛ފުސީތަ މަސައްކަތުގެ ،މަސައްކަތާއި
 

ރެންސް ރިފަމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މަސައްކަތުގެ  މި (1)   
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިެމެނންވާނެއެވެ.  ،ގައިޓުޑޮކިއުމަންމަ

 

    (i) މަސައްކަތުގެ ނަން؛  
 

    (ii) ުގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އެ މަޝްރޫޢުއެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތ
 ތަފުސީލު؛

 

    (iii) ު؛މަސައްކަތުގެ އަގ 



                                    ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                   1039 އަދަދު:                                     48  ލިުއމް:ވޮ

10 
 

 

    (iv) ު؛މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚ 
 

    (v) ުއަދި؛ މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚ 
 

    (vi) .ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރ 
 

ކަތުގެ މަސައް އިވާކޮށްފަ ތަނުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި (2)   
 ނީ ސަބްކޮންޓްރެްކޓަރު އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ. މަށް ބެލޭކައަގު

 

  ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ފަރާތެއްގެ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެދި ރީވުމަށްރަޖިސްޓަ )ބ(  
 އެންމެގެ ނިޔަލަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަލު 
މީުހްނ  ފަންނީ ބާވަތުން، މަސައްކަތެއްގެ ބޭނުންވާ ރަޖިސްޓަރީވާން ވަރަށް،މަދުމިން
 ސާބިތުކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން؛  ތިބިކަން

 

އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ  ، ފެންވަރު އަންގައިދޭތަޢުލީމީމުވައްޒަފުގެ  (1)   
 ؛ތަކުގެ ކޮޕީސެޓުފިކެޓު

 

ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ  ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާ (2)   
 )ހަމައެކަނި ދިވެހި މުވައްޒަފުންަނށް(؛

 

ރީކޮށްފައިާވ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަ ،ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފެއްނަމަ (3)   
 ކަމުގެ ލިޔުން؛

 

 އަދި؛ އްޒަފުންގެ ވަނަވަރުމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ މުވަ (4)   
 

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ ވިސާ  ވޯކް މުވައްޒަފުންގެ ބިދޭސީ (5)   
 

އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިވާ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް (6)   
ގެ ނިޔަލަށް  7އިން ފެށިގެން ޖަދުވަލު  1މުވައްޒަފުންނަކީ، ޖަދުވަލު 

ވެސް  ނަން މުވައްޒަުފންގެ  ވަގުތީ ގޮތުގައި ުހންގެ މީ ަފންނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ރައްޔިތުންކަމުގައި ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަކީ ހުށަަހޅާ މިގޮތުން. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 ދެމެދު އެ ފަރާތާ މުވައްޒަފާއި ފަންނީ ،ހުށަހަޅާަނމަ މިގޮތަށް. ވާންވާނެއެވެ

 މި އެއްބަސްވުމުގެ .ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ އެއްބަސްވުން މަސައްކަތުގެ ވެފައިވާ
 .  ނުވާނެއެވެ ކުރުވެގެން މުއްދަތަށް ވުރެ ރަޖިސްޓަރީވާ ،މުއްދަތު

 

 ގައި  (UC)ނާއި، ޔުޓިލިޓީ ޮކންޓްރެްކޓަރުން  (HC)ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  )ޅ(  
 މި މަސައްކަތްތައް  ެއ ކުންފުިނތަކުގައި ކުްނފުނިތަކުން ބޭނުންވާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

. ޖެހޭނެއެވެ ސާިބތުކޮށްދޭން ހުރިކަން އުޅަނދުތައް އާާލްތތަކާއި ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ފުރިހަމަ
އިން ފެށިގެން  1ޖަދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި ،މަދުމިންވަރު އެންމެ ހުންނަންޖެހޭނެ މި ތަކެތި
 .ވާނެއެވެ ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓުކުރެވިފައި 7ޖަދުވަލު 
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 ބޭުނންވާ  މަސައްކަތަކަށް ،ކުންފަރާތްތަ އެދި ހުށަަހޅާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް (1)   
އަންނަނިިވ  ،ގޮތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ހުރިކަން އުޅަނދުތައް އާލާތްތަކާއި

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެެވ.
 

    (i) ްކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުގެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނ:              
 ޅަނދުތަަކކީއު އާލާތްތަކާއި ބޭުނންކުރާ މި މަސައްކަތުގައި: ނޯޓު)

 ރަޖިސްޓަރީ ނަމުގައި ފަރާތުގެ އެދި ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
 ނުވަތަ،.( ވާންޖެހޭެނއެވެ  ތަކެއްޗަށް ކޮށްފައިވާ

 

    (ii)  ްޭބުނންވާ މަސައްކަތަކަށް އެރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހަޅާ ފަރާަތކުނ 
ކުރާ ކުށްޔަށް ދޫއުޅަނދުތައް  އާލާތްތަކާއި ، އުޅަނދުތައް އާލާތްތަކާއި

ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ 
  ކަމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން. ނުވަތަ؛ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ

 

    (iii)  ިބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްަތކާއ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ަތކެތި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނެްތނަމަ، 

 އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
 

އިންޓަރޭނޝަނަލް 
ބީލަންތަކަށް ކުރިަމތިލާ 

ފަރާތްތައް ޢަމަލުުކރަްނވީ 
 ގޮތް 

 ،، ބީލަަމްށ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންލާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިތަކަށް ބީލަން އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ހ( .13
  ބޭުނންވާ  ދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ޝަރުޠު ހަމަޭވތޯ ބެލުމުގެ ގޮުތްނ ކުރިމަތިލާން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ލިޔުން ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް،  12މި ގަވާއިދުގެ 
 މި މާއްދާގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 

މަިތން ހުަށހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(  
)ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ޝަރުުޠ  14ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ  ،ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ

 ލިޔުްނ ދޫކުރަން ވާނެއެވެ.   އެނގޭނެ ފަދައިްނ، ގިންތި ދާއިރާއާއި މަސައްކަތުގެ ހަމަވާ
  

 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ
 ބެލުން  ޞަްއޙަކަން

 ހޯދަން ޖެހިއްޖެ  ޞައްޙަަކން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ޓަރީވުމަށް އެދިރަޖިސް )ހ( .14
 ނުވަތަ  ފަރާތްތަާކ މުޢާމަލާތުކޮށްގެން ނުވަތަ ާހޒިރުކޮށްގެން އެފަދަ ،ހާލަތެއްގައި

އޮފީހަްށ ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ  ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު އޮފިސަރުން މިނިސްޓްރީގެ
 ސާފުކުރެވިާދނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް ލަށް ފޮނުވައިގެންމާޙައު މަސައްކަތުގެ

 

 ދަުތރުތަކާއި އެކަމަށް ދާ ހާލަްތތަކުގައި ކުރާ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ފަރާތުންނެވެ. ނަގާނީ ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޚަރަދުތަކުގެ ޒިންމާ

 

 ވަނަ މާއްދާގައި  12ިމ ަގވާއިދުގެ  ހުަށހެޅުމުން، އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދަށުން  ގެގަވާއިދު މި .15 ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްދިުނން 
 ދާއިރާއާއި  މަސައްކަތުގެ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމަވާނަމަ، ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެ ފަރާތެއް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި އެނގޭނެ ފަަދއިން، ގިންތި ލިބިފައިވާ
 ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ރަޖިސްޓަރީވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދޫކުރަން ވާނެއެވެ.  
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ  )ހ(  
)ދިހަ( ދުވަހުެގ  10ފަރާތްތައް، ފޯމު ުހށަހަޅާ ދުވަުހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންުދނޫްނ 

 ރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.ތެރޭގައި އެ ފަ
 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، ރަޖިސްޓަރޭޝަްނ އައުކުރުމަށް އެިދ  )ށ(  
)ވިހި( ދުވަހުގެ  20ހުށަހެޅުމުން، ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަުހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

  ؛ތެރޭގައި އެ ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ އައުކޮށްދިނުން
 

 ބިލްޑިންގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްނަމަ، ޖެނެރަލް )ހ( .16 ޝަން ފީ ރަިޖސްޓަރޭ
 ާހބަރ ،(GC02) ކޮންޓްރެކްޓަުރން  ސިވިލް ެޖނެރަލް ،(GC01) ކޮންޓުރެކްޓަރުން
 މިިއން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ، (UC) ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޔުޓިިލޓީ ،(HC) ކޮންޓްރެކްޓަރުން

 .ރުފިޔާއެވެ އެއްހާސް() 1000/- ފީއަކީ ޝަންރަޖިސްޓަރޭ
 

 ބިދޭސީ ަރޖިސްޓަރީވާ ދާއިރާތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ވެންޗަރގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ  ޖޮއިންޓް ބިދޭސީ އަދި  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނަމަ،
 ރަޖިސްޓަރޭޝަން އްގެދާއިރާއެ  ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނަމަ،

 .ޑޮލަރެވެ އެމެރިކާ( އެކެއް ހާސް) 1000 ފީއަކީ
 

 ހުރިހާ  އެހެން ފިޔަވައި ދާއިރާތައް  މަސައްކަތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
 އެދޭ ރަޖިސްޓަރީވާން ފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  ދާއިރާއެއްގައި
 .ރުފިޔާއެވެ( އެއްސަތޭކަ) 100/- ފީއަކީ އިލުން( ރަޖިސްޓަރޭޝަން)ކަނޑަ ދާއިރާއެއްގެ

 
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ވާ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ާދއިރާތަކުގައި ބިދޭސީ )ރ(  
 ނެގޭ  ފަރާތްތަކުން އެދި ހުށަހަޅާ  ަރޖިސްޓަރީވާން ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި

 .ޑޮލަރެވެ އެމެރިކާ( އެއްސަތޭކަ) 100 ށްފަހަރަކަ ކޮންމެ ފީއަކީ ރަޖިސްޓަރޭޝަން
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 19މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
އެީއ  އަދި. ނެގޭނެއެވެ ރުފިޔާ( އެއްސަތޭކަ) 100/- ގޮތުަގއި ފީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން

  ގައި ގޮތު ފީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ،ކޮންޓްރެކްޓަރެއްނަމަ  ބިދޭސީ
 .ނެގޭނެއެވެ ޑޮލަރު އެމެރިކާ އެއްސަތޭކަ() 100
 

ރަިޖސްޓަރޭޝަަނށް އެދި 
ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުން 

 ބާޠިލުވުން 

ދެއްކުމަށް އެންގުމުން،  ފީ ނަގާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ .17
 އެ ފަާރތުން ދައްކައިފިނަމަ،ނު  ފީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ިވހި) 20 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު

 .ބާޠިލުާވނެއެވެ ހުށަހެޅުން ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ
 ކުރިން މަސްދުވަހުގެ( އެކެއް) 1 ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ )ހ( .18 އައުުކރުން  ރަިޖސްޓަރޭޝަން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެދި އައުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރޭޝަން
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 މިނިސްޓްރީއަށް  އައުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފަަދއިން ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 މުއްދަތު  ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ އައުކޮށްފައިދީފައި ނުވާނަމަ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ހުށަހަޅައިގެން
  ދަފުތަރުގައި  ކޮންޓްރެކްަޓރުންގެ އަދި. ާބޠިލުވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ހަމަވުމުން

 އެްނގޭނެއެވެ. ހަމަވެފައިވާކަމަށް މުއްދަތު ޓަރޭޝަނުގެރަޖިސް އެ ފަރާތެއްގެ
 

ރަޖިސްޓަރޭޝަން އައުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ލިޔެކިޔުންތައް   )ނ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  (1)   

 ރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު؛ ޓަ ރަޖިސްކުރާ ފަރާތްތައް
 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 2( އާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 12މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
)ޭދއް( އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ފެންވަުރ އަންގައިދޭ  2ގޮތުގެ މަތިން، ވޭތުވެދިޔަ 

 ؛އޯޑިޓް ރިޕޯޓު
 

 މާއްދާެގ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން، ވަނަ 12މި ގަވާއިދުގެ  (3)   
 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު؛ 2ވޭތުވެދިޔަ 

 
ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން،  12މި ގަވާއިދުގެ  (4)   

 ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ފަްނނީ މުވައްޒަފުން؛
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން،  12މި ގަވާއިދުގެ  (5)   
 ؛އުޅަނދުތައް އާލާތްތަކާއި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތުގައި

 
 ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އަލުން  އެނގޭގޮތަށް ދަރަޖަތައް ފަރާތެއްގެ ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީކޮށް،  ދަރަޖައިގައި ދާއިރާއެއްގެ ވާހަމަ ޝަުރޠު އެ ފަރާތެއް ،ހުށަހެޅުމުން
 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  

 
 ރަިޖސްޓަރީކޮށްދީަފިއވާ

ފަރާތެްއގެ މަޢުލޫމާުތތައް 
 ބަދަުލވުން 

 ގެހިންގުމު އެ ފަރާތެއްގެ ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ )ހ( .19
 އެއްވެސް ގުޅުންހުރި ރަޖިސްޓަރޭޝަނާ ނުވަތަ އެޑްރެހަށް އޮނިގަނޑަށް، ނުަވތަ

ދުވަހުގެ ( ހަތެއް) 7 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު  ،އައިސްފައިވާނަމަ ބަދަލެއް މަޢުލޫމާތަކަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ށްމިނިސްޓްރީއަ ތެރޭގައި

 
ދައިން އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ  )ށ(  

އެފަދައިން އެ ފަރާތެއް  ،ކޮށްދީފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ބަދަލެއް އަންނަ ނަމަ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ  15 ،ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ދާއިރާއާއި ދާއިރާގެ ގިންތި މުޠާލިޢާކުރުމަށްފަހު
 ސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.ފަދައިން އެފަރާތެއް އަލުން ރަޖި

 
ޓްރެކް ރިކޯޑުގެ ގޮތުަގއި 
އެއްަފރާތެްއގެ ަމސައްކަތް 
 އަނެއް ަފރާތަށް ަބދަލުކުރުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެއްފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ޓްރެކް ރިކޯޑުގެ  )ހ( .20
 ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ގޮތުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް

ނުވަތަ ، އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް (1)   
ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ޯކޕަރޭޝަނަކަށްނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް، 

 ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުްނ؛
 

ވިޔަފާރީގެ  ،ޞަދުތައް ބަދަލުނުކޮށްވިޔަފާރިއެއް، އެ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަޤް (2)   
 ނަން ބަދަލުކުރުްނ؛

 
 ގޮތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ލޯކަލް ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ބިދޭސީ (3)   

 އަދި  ؛ވުން ރަޖިސްޓަރީ
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައި ުކންފުންޏެއްެގ  24މި ގަވާއިދުގެ  (4)   
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން. ގެޑަރީ ކުންފުންޏެއްސަބްސިދަށުން 

 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް، އެ ފަރާތުްނ  )ހ( .21 އިންުޝއަަރންސް ެނގުން 

)ފަނަރަ ލައްކަ(  ރުފިޔާ ނަމަ، ނުވަަތ  -/1,500,000ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 ރެ ބޮޑު ނަމަ، އެ މަސައްކަތަކަށް އިންޝުއަރަންސް ހޯދަން ވާނެއެވެ. އެއަށް ވު

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ  )ށ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ފަރާތްތައް، މި ގަވާއިުދ ތަްނީފޛުކުރާ ދުވަހުން ެފށިގެން 
  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިންޝުއަރަންސް  ހޯދަން ވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަކުން ،ތެރޭގައި

 
 މަސައްކަތު  މާޙައުލާއި، ވަށައިގެންވާ ގެންދާއިރު، ކުރަމުން މަސައްކަތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ނ(  

 އެއްގަމު  ،މުދަލާއި މީހުންގެ ފަރާތްތަކާއި، އުޅޭ ހިނާގބިނގާވެ މީހުންނާއި،
 ،މި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ،ލުެމއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްޓަކައިއުޅަނދުފަހަރަށް ލިބިދާނެ ގެއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިއންުޝއަރަންސް ކަވަރޭޖެއް 
 ހޯދަން ވާނެއެވެ.

 
ޗަރާ ގުޅުންހުރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކް )ހ( .22 ޕްރޮޖެކްޓު ލައިަސންސް 

)ފަނަރަ ަލއްކަ(  ރުފިޔާ ނަމަ،  -/1,500,000ނަމަ، އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު 
 ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ނަގަންވާނެއެވެ. ،ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ
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ހުށަހަޅަްނ  ލިެޔކިޔުންތައް ތިރީގައިވާ ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ލައިސަންސަށް ޕްރޮޖެކްޓް )ށ(  
 އެ ފަރާތެއްގެ  މަދުނަމަ، ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  ،ހުށަހަޅާއިރު މި ލިޔުންތައް .ވާނެއެވެ

 .ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ ހުށަހެޅުން
 

 ؛ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ލައިސެންސަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓު (1)   
 

 މަސަތްކަތް  ނުވަތަ ކޮޕީ  އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތު ސޮއިކޮށްފައިވާ (2)   
 ،ތަފުސީލާއި މަސައްކަތުގެ  ،)މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ؛ލިޔުން ކަމުގެ ހަވާލުކުރެވުނު
 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތާއި، ،ތާރީޚާއި ފަށާ މަސައްކަތް ،ކުރާނެ ތަނާއި މަސައްކަތް

 ހިމެނެން ވާނެއެވެ.( އަދި  އަގު
 

 ޕްރޮޖެކްޓް އިންޝުއަރަންސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން. (3)   
 

  ބަންދުނޫން  ސަރުކާރު ،ހުށަހެޅުމުން މަޢުޫލމާތުތަކާ އެކުގައި ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި ނ()  
 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ލިޔުން ލައިސެންސް ޕްރޮޖެކްޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ފަހެއް) 5

 
ޖޮއިންޓު ެވންޗަރ 
 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 

 ތިރީގައި ،ކުރަންވާނީ ތްޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަ ގޮތުގައި ވެންޗަރއެއްގެ ޖޮއިންޓް .23
 .ފަހުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 
  ،ފަރާތްތަކަކީ ހުށަހަޅާ އެދި  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ވެންޗަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޖޮއިންޓް )ހ(  

 ޖިސްޓަރީވެފައިވާރަ ދާއިރާގައި ބޭނުންވާ  ހަދަން ެވންޗަރ ޖޮއިންޓު  ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ
 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތްތަކަކަށް

 
ޕްރޮޖެކްޓެއް  ވަކި ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެްސ، އެހެން  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ބައިވެރިވާ  ވެންޗަރގައި ޖޮއިންޓް އެ ވެންޗަރއެއް، ޖޮއިްނޓް ހަދާ ހެދުމަށްޓަކައި
 އިސް އެންމެ އަދި ނިތަކެއް ނަމަ،ކުންފު ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ވަކިން ކުންފުނިތަކަކީ
 ހިމެނޭ މަސައްކަތް ކުރާ އެ ފަރާތެއް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހިއްސާދަރަކީ

 މަސައްކަތަކަށް  ވަކި މިފަދަ ފަރާތެއްނަމަ، ރަޖިސްޓުރީވެފައިވާ ދަރަޖައެއްގައި ދާއިރާގެ
 .ނެއެވެނުޖެހޭ ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށެއް ވެންޗަރތައް ޖޮއިންޓު ހެދޭ
 

. ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  ވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  ވެންޗަރގައި ޖޮއިންޓު )ނ(  
ބަލައެްއ  ހުށަހެޅުން އެ ފަރާތެއްގެ  މަދުނަމަ، ލިޔެކިޔުމެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅާއިރު އަދި

 .  ނުގަނެވޭނެއެވެ
 ؛މުފޯ އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ވެންޗަރ ޖޮއިންޓު (1)   

 
 މާލީގޮތުން  ވެންޗަރގައި ޖޮއިްނޓު ވެންޗަރގައި ހިމެނޭ ަފރާތްތަކުން، ޖޮއިންޓް (2)   

 އަދި ؛ލިޔެކިޔުންތައް އެއްބަސްވެފައިވާ ހިއްސާވާވަރު އަންގައިދޭ
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 ހިންގާ ވެންަޗރއިން ޖޮއިންޓު ފަރާތްތަކުން، ބައިވެރިވާ ވެންޗަރގައި ޖޮއިންޓު (3)   

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ގޮތުގައި މީހުންގެ ަފންނީ ވާނެބައިވެރި މަޝްރޫޢުތަކުގައި
 ލިޔެކިޔުންތައް. އަންގައިދޭ ފެންވަރު ތަޢުލީމީ  އެ ފަރާތްތަކުގެ ،ނަމާއި
 

 ހެދޭނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގެ މަތިންެނވެ. ވެންޗަރ ޖޮއިންޓު )ރ(  
 

ެގ  (UC)ކްޓަރުްނ އަދި ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެ (HC)ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  (1)   
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޖޮއިންޓު ވެންަޗރގެ ގޮތުގައި 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. 
    (i)  ެތިނެްއ( ކޮންޓްރެކްަޓރުން  3)ދޭއް( ވަނަ ގިންތީގެ  2މި ދާއިރާގ(

)އެކެއް( ވަނަ ިގންީތގައި  1މި ދާއިރާގެ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދާނަަމ،
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 

    
    (ii)  ެއެކެއް( ކޮންޓްރެކްޓަރަާކއި  1)ދޭއް( ވަނަ ގިންތީގެ  2މި ދާއިރާގ(

ކޮންޓްރެްކޓަރުން ޖޮިއންޓް  )ދޭއް( 2 ގިްނތީގެ ަވނަ )ތިނެއް( 3
ގައި )އެކެއް( ވަނަ ގިންތީ  1ވެންޗަރ ހަދާނަމަ، މި ދާއިރާގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

    (iii)  ެތިނެއް( ކޮްނޓްރެކްަޓރުން  3)ތިނެއް( ވަނަ ގިންތީގެ  3މި ދާއިރާގ(
)ދޭއް( ވަނަ ގިންީތގައި  2ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދާނަމަ، މި ދާއިރާގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

ޖެެނރަލް ސިވިލް އަދި  (GC01)ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެްކޓަރުން  (2)   
ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުެގ  (GC02)ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

 މެދުގައި ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ހެދޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި މިވަނީއެވެ. 
 

    (i)  ެދޭއް( ކޮްނޓްރެކްޓަރުްނ  2)ދޭއް( ވަނަ ގިންތީގެ  2މި ދާއިރާގ(
)އެކެއް( ވަނަ ިގންީތގައި  1ދާނަަމ، މި ދާއިރާގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ.
 

    (ii)  ެއެކެއް( ކޮންޓްރެކްޓަރަާކއި  1)ދޭއް( ވަނަ ގިންތީގެ  2މި ދާއިރާގ(
ކޮންޓްރެްކޓަރުން ޖޮިއންޓް  )ދޭއް( 2 ގިްނތީގެ ަވނަ )ތިނެއް( 3

ންތީގައި )އެކެއް( ވަނަ ގި 1ވެންޗަރ ހަދާނަމަ، މި ދާއިރާގެ 
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 
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    (iii)  ެތިނެއް( ކޮްނޓްރެކްަޓރުން  3)ތިނެއް( ވަނަ ގިންތީގެ  3މި ދާއިރާގ(
)ދޭއް( ވަނަ ގިންީތގައި  2ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދާނަމަ، މި ދާއިރާގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ.
 

    (iv)  ެކޮންޓްރެކްޓަރުްނނާއި  ()ދޭއް 2)ތިނެއް( ވަނަ ގިންތީގެ  3މި ދާއިރާގ
ކޮންޓްރެކްޓަުރން ޖޮއިންްޓ  )ތިނެއް( 3 ގިންތީގެ ވަނަ )ހަތަރެއް( 4

)ދޭއް( ަވނަ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓަރީ  2ވެންޗަރ ހަދާނަމަ، މި ދާއިރާގެ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 )ފަސް މިލިޔަން( އެމެރިކާ 5,000,000އިންޓް ވެންޗަރގެ ދަށުން ބިޭދސީ ފަރާތްތަކަށް ޖޮ )ބ(  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،ޑޮލަރަށް ވުރެ އަގު ކުޑަ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ
 މަތިންނެވެ. 

 
  ޖޮއިންޓް ދެމެދުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ރާއްޖޭގެ (1)   

   %35 ހިއްސާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ރާއްޖޭގެ ،ހަދައިފައިވާނަމަ ވެންޗަރއެއް
 ކުޑަނުވުން؛ އަދި ވުރެ އަށް ( އިންސައްތަ ފަހެއް ތިރީސް)

 
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރީވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ  ފަންނީ  (2)   

 )ތިރީސް އިންސައްތަ( ދިވެހިންކަމުގައި ުވން.  30މުވައްޒަފުންގެ %
  

މައި ކުންފުންެޏއްގެ ދަށުްނ 
ސަްބސިޑަރީ ކުންުފންޏެްއ 

 ުވން ގޮތުަގއި ަރޖިސްަޓރީ

ރަޖިސްޓަރީވާން  އަލަށް ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ސަްބސިޑަރީ ދަށުން ކުންފުންޏެއްގެ މައި )ހ( .24
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  12ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކން، މި ގަވާއިުދގެ 

ތުގަިއ ހުށަހަޅާއިރު، މައި ކުންުފނީެގ ލިޔެކިޔުންތައް، ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނީގެ ގޮ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެކިޔުންތައް ހުަށހަޅަންވާނީ، ތިރީގަިއ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ިހމެނޭ ގޮތަށް، މައި ކުންފުނީެގ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނާ 
 އެކުގައެވެ.

 
 އެހެނިހެން  ނަާމއި ތްތަކުގެފަރާ ޓެކްނިކަލް ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް (1)   

 ؛މަޢުލޫމާތުތައް
 

   (2)  ކުރުމުގެ  ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ  ކުންފުނިން ސަބްސިޑަރީ 
 ފުރިހަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ކުންފުންޏަށް ސަބްސިޑަރީ ،އުފުލާނެކަމާއި ޒިންމާ

 ކަން؛ އުފުލާނެ ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ ލިބޭ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ
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 ހުްއދަތަާކއެކު ޚާްއޞަ
 ކޮށްދިުނން  ރަިޖސްޓަރީ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން ދިވެހި ކުރިއެރުވުމަށް މަޝްރޫޢުަތއް ތަރައްޤީގެ ޢުމްރާނީ )ހ( .25
 ދަށުްނ އެ ކޮންޓްރެކްޓަރ  ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށްޓަކަިއ، 

  ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ މަޝްރޫޢަކަށް ރަޖިސްޓަރީ
 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ )ށ(  
 އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މުއްދަތަށެވެ.  ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢަށް

  
ތިރީގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ )ނ(  

  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތތަކު
 

 ނުވަތަ  ؛ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ލާޒިމްކުރާ އޭޖެންސީން ފަންޑުދޭ (1)   
 

ން ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހު ގެ ގޮތުގައިޕްޮރޖެކްޓެއް މުހިންމު ދިވެހިރާއްޖެއަށް (2)   
 ޓެއް ހިންގުމަށް. ފާސްކުރާ ޕްރޮޖެކް

 
 މި ގަވާއިދުގެ  ،މަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތައްމި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީވު )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދި ުހށަހަޅަންޖެޭހ ތަކެތި ުހށަހެޅުމުެގ  12
 ނުވަތަ  އެގްރީމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް  ހިމެނޭގޮަތށް މުއްދަތު ނަމާއި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ،އިތުރުން

 ވެ.ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެ އެވޯޑްކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ
 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. ހުއްދަތަކާއެކު ޚާއްޞަ )ބ(  
     

 ؛މަސައްކަތްތައް ހެދުމުގެ ބަނދަރު (1)   
 

 ؛މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ (2)   
 

 ؛މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ބްރިޖް (3)   
 

 ؛ހިއްކުން ބިން (4)   
 

 ؛ބިނާތައް ކަނޑުއަޑީގެ (5)   
 

 ؛މަސައްކަތްތައް ރަންވޭގެ (6)   
 

 ؛ސްޓްރަކްޗަރތައް ހަދާ ފެންމަތީގައި (7)   
 

 ؛ޓަވަރު ޚިދުމަތްދޭ މުވާޞަލާތީ (8)   
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 ކޯޒުވޭ؛ (9)   

 
 ؛މަސައްކަތް ލޭންޑްސްކޭޕިންގގެ (10)   

 
 ކޮށްއުޅޭ  އާންުމކޮށް ،ރުންމި މާއްދާގައި ހިމަނައިފައިވާ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ އިތު (11)   

 މަޝްރޫޢުތައް( ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް ވުރެ
 

 ބާބު  ތިންވަނަ
 އާންމު ަބއިތައް 

 
ރަިޖސްޓަީރވާ ފަރާތްތަުކގެ 

 ޒިންމާ 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީވާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންާވނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  .26

 ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.މިންގަނޑު
 

  ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިަފއިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި )ހ(  
ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛
 

  ،ވުޒާރާތަކާއި ަސރުކާރުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކުން،މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 މުއައްސަސާތަކާއި، މިނިވަން  ،އޮފީސްތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން ވުޒާރާތަކުގެ އެ

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކުގައި، އެ ފަރާތެްއ  ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާވާ ސަރުކާރު
 ންތީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުން؛ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ދާއިރާގެ ގި

 
 އެ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލުްނ؛ )ނ(  

 
ތިރީގައިވާ  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު މަދުވެގެން )ރ(  

 ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް އެްއބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސޮއިކުރުން؛
 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުގެ ނަމާިއ އެހެނިހެން  (1)   
 މަޢުލޫމާތު؛ 

 
 ،މަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި، މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތާއި، މަސައްކަތް ކުރާ ތަނާއި ( 2)   

  ؛މަސައްކަތުގެ އަގާއި، މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚާއި، މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރީޚު
 

 ތުގެ އަގުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިީޓ؛މަސައްކަ (3)   
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 ؛އެއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ތަފުސީލު ،މަސައްކަތުގެ ކުރެހުމާއި (4)   
 

 އަދި؛ ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (5)   
 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތާ ެދމެދު ދިމާވާ  (6)   
 އި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.ދެބަސްވުންތަކުގަ

 
ރަިޖސްޓަީރވާ ފަރާތްތަުކގެ 

 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 
 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް )ހ( .27

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ.
 

 ދުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި (1)   
 މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާުފ ނުވުން؛

 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ،ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި (2)   

 ދެމެހެއްޓުން؛
 

ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތައް، އެެހން ފަރާތެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭަފދަ ޢަމަލެއް  (3)   
 ކުރުން؛ނު
 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު، ވަށައިގެންާވ މާޙައުލާއި،  (4)   
 ،މީހުންގެ މުދަލާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، މަސައްކަތު މީހުންނާއި

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޢިމާާރތް ކުރުމުގައި 
 ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުން؛ގެންގުޅެންޖެހޭ 

 
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްގައި، މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ  (5)   

އެހެން އިދާރާއަކުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ދިުނމާއި، އެފަދަ  
ތަކަށް މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާ

 ނުދިނުން؛
 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް، އެ ފަރާތެއް ކުރާ މަސައްކަތަކާ  (6)   
 ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުިދނުން.

 
ރީކުރާ ފަާރތްތަކުގެ ޓަރަިޖސް

 މަޢުލޫމާތު އާްނމުކުުރން 
ލޫމާތުތައް ހިެމނޭ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފާރާތްތަކުގެ މަޢު )ހ( .28

ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ" އެއް އެކުލަވައިލައި، އެ ދަފުތަރު އާންމު 
 ކުރަން ވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންވާީނ ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ށ(  
 މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން؛ (1)   

 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް؛ (2)   

 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު؛ (3)   

 
 މެއިލް އެޑްރެސް؛-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އީ (4)   

 
 ގިންތި.ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ދާއިރާއާއި  (5)   

 
ރަިޖސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީ 

 ލުން އިއެކުލަވަ 
 ބޭނުންވާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .29

 ކޮމިޓީއެއް  މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކުރުމަްށަޓކައި ނޫންކަން ނުވަތަ ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ޝަރުޠުތައް
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފަދައިން ރީގައިވާތި އެކުލަވައިލައިގެން

 
 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފަރާްތަތކުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްަޓރީވުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ(  

  ހާލަތްތަކުގައި  ޔަގީންނުވާ ނޫންކަން ނުވަތަ ފުރިހަމަެވފައިވާކަން ޝަރުޠުތައް ބޭނުންވާ
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނިންމުމަށް ގޮތެއް ހެޅުމަށްހުށަ ހުށަހެޅި އެދި ހުއްދައަށް ފަރާތަކުން އެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް
 

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

 
 ކޮމިޓީެއއް މަްއސަލަ ބަލާ
 ން އެކުލަަވއިލު

 ބަލައިފައި، މައްސަލަތައް ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ އަޅަން ފިޔަވަޅު  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .30
 މިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީއެއް ބަލާ މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި، ގޮތެއް މައްސަލަތަކާމެދު

 .އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ
 

 އެކުަލވައިަލއި ކޮމިޓީތައް
 ހިންގުން 

 ކޮމިޓީތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ 30 މާއްާދއާއި ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ މި .31
 .މަިތންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިީރގައި ހިންގަންވާނީ އެކުލަވައިލައި

 
 .ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ މިނިސްޓަރެވެ )ހ(  

 
  .ވެކޮމިޓީ ހިންގާ އުސޫލު ހަދާނީ އެ ކޮމިޓީންނެ )ށ(  
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުގައި، ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި،  )ނ(  
 .ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭެނ ގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

 ބާބު  ަވނަހަތަރު

 ފިޔަވަޅު  އަާޅނެ  ަޢމަލުކުރާނެ ގޮާތއި ޚިާލުފވުމުން ގަާވއިދާ
 

 އިރީކުުރމަކާ ނުލަޓަރަިޖސް
ނުވަތަ 
ރީކުެރވިަފއިވާ ޓަރަިޖސް

ގިންީތގެ ބޭުރން 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

ފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ވަިކ އިރީކުރުމަށް ކަނޑައަޅަޓަމި ގަވާއިދުގައި ރަޖިސް )ހ( .32
ރީނުކޮށް، އެފަދަ އެއްވެސް ޓަގިންތިއެއްގެ ދަށުން ވަކި މަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސް

 މަނާކަމެކެވެ.މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  10ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
ރީކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ގިންތިއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ
ރީ ކޮށްފައި އޮތްކަމަށް ރީ ނުކޮށް، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރަޖިސްޓަ

 ދެއްކުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން ދޭަހވާނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.
 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 
 

ރީކޮށްދީަފިއވާ ޓަރަިޖސް
ކުންފުންޏެްއގެ މަޢުޫލމާތަށް 

 ްނގުން ނޭއަންނަ ަބދަލު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކޮްނޓްެރކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  19މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( ..33
އެކަްނ  ،ލޫމާތަކަށް ަބދަލު އައުމުންޢު މަފަރާތެއްގެ ރީވެފައިވާ ފަރާތަކުން އެރަޖިސްޓަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ނާންގައި ހުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތެއް، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  )ށ(  
ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  )ފަންސާސް -/50,000)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި  2,000/-
 ކުރެވޭނެއެވެ. ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަ
 

ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވމުން ެއޅޭ 
 ފިޔަވަޅު 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެކަން އެއްވެސް  )ހ( .34
ފަރާތަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަަމ، އެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތަކުްނ، މިނިސްޓްރީއަށް އެކަްނ 

 ގަންވާނެއެވެ.އަން
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް  )ށ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ،ކޮށްފިކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލަން

، ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ މަިތންވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެކުލަވައިލާ  67ޤާނޫނުގެ 
އެ ފަރާތަކާމެދު މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅު  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން

 އަޅަންވާނެއެވެ.
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 އިންޒާރުދިނުން؛ (1)   

 
އެފަދައިްނ ޢަމަލުކޮށް،  ،އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރަންޖެހޭ ނަމަ (2)   

 ރީގައި ރިކޯޑު ކުރުން؛އެކަން ރަޖިސްޓަ މާއި،ތަކެއް ކަނޑައެޅުޠުވަކި ޝަރު
 

   (3) 
 

ތައް ހަމަވަންދެން، ޠުފަާރެތއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު އެ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް އެ
)ބާރަ( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ  12ނުވަތަ 
 އެ ހުއްދަ ހިފެހެްއޓިފައިވާކަން ރިކޯޑު ކުރުން؛ މާއި،ހިފެހެއްޓު

 
ްނ އުނިކޮށް، ރީފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަ ކޮށް، އެ ހުއްދަ ބާިޠލުފަރާތެއްގެ އެ (4)   

ފަރާތަކަށް އަލުްނ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަްނ  އެ
 އެންގުން؛

 
ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި         ސް)ދެހާސް ފަ -/2,500ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  (5)   

 ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދުްނ )ދެލައްކަ ފަްނސާސް -/250,000
 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން. އެ
 

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ަކުމެގ ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި )ނ(  
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށް ވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު 

 ރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކުގައި އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ
 

  ށް،ރީގައި ރެކޯޑުކޮމި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ރަޖިސްޓަ )ރ(  
ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ވަނަ މާއްދާގަިއ  28ގެ ގަވާއިދުިމ  ،ފިޔަވަޅަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އުސޫލުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ
 

އަގު ުނވަތަ ޫޖރިމަނާ 
 ނުދެއްުކން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  34ވަނަ މާއްދާއާއި   33ވަނަ މާއްދާއާއި  32މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .35
ފައިސާއެއް ދައްކަން އަންގާ ދުވަހުްނ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް، އެ 

 ގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ، )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހު 60ފެށިގެން 
 އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންދެން އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 

ފާއިތުާވއިރުވެސް އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ  ދުވަސް)ބާރަ( މަސް 12
  ނެއެވެ.ވާ ރީގައި ރެކޯޑްކުރަންުކރިކަން ރަޖިސްޓަބާޠިލުހުއްދަ ކޮްށ، ހުއްދަ ބާޠިލު
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  1-ޖަދުވަލު   

 ގެ )GC02( އަދި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން  )GC01 (ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 
ގިންތިތައް އަދި ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ  ،ދާއިރާގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި

 ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

   (GC02) ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ސިވިލް  ޖެނެރަލް  އަދި  (GC01) ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ބިލްޑިންގ ޖެނެރަލް  : 1ތާވަލު 
 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  

 ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާ 

 (GC01) ކޮންްޓރެކްޓަރުން ބިލްިޑންގ ޖެނެރަލް
 

ތެރިކުުރމަށާއި ހިޔާވަހިަކން އު ާސމާނު ަރއްކަ  ގެްނގުޅޭ އި ހިފަ ހަުރމުަދލާއި އި އިންާސނުންާނއި ަޖނަާވރާ
ދިުނމަށް އިާމރާތްކުރާ ނުވަަތ އިާމރާތްކުުރމަށް ަހމަޖެހިަފއިާވ، ެއްއެވސް އޮިނގަނޑަކާ ުގޅިަފއިވާ ށްފޯރުކޮ

ތުގެ މަަސއްކަތެއް ކުުރުމގައި ިއމާާރތްކުުރުމގެ ާދއިާރގެ މަަސއްކަުތގެ ތަފާތު ެދާބވަތަކަށްުވރެ ިގނަ ާބވަ
 މަަސއްކަތް ބޭނުންކޮްށގެން އިާމރާތްކުުރން.

ުކރުމަްށ އުފެންަރއްކަ ގެ މަަސއްަކތްތައް،ަދގަނޑު ރޭނުން އަދި ކޮންކްރީޓް،  ުގޅިެގންކުރާބުިރޖު މަސައްކަާތއި  (GC02) ކޮންޓްރެކްޓަރުން ިސވިލް ޖެނެރަލް
ކާއި، ބިުމގައި ކޮންނަ ކޯރުތަކާއި، ސެޕްޓިކް ހަދާ ބޮޑެތި  ޓޭންކުތަކާއި، ފަްސގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ލެވޭ ފާުރތަ

ޑުތަކާއި، ފެްނހިފެހެއްުޓމަށް ނުވަތަ ފަސްގަނޑު ހިފެހެއްުޓމަށް ނތަކާއި، ިބމުައޑީަގއި ހަދާ އޮިނގަ ޓޭންކު
ުނވަތަ ެބދުުމގެ ަމސައްކަްތ، ބިުމަގއި  ނޑުުމގެ ަމސައްކަތްކެ އިޓަކަށްުކރުމަ  ލެވިފަިއވާ ފާރުން ބަެއއް ަމރާމާތު

ފުންަވުޅގަނޑުތަާކއި، ިބމުގެ ަމތީ ފަސްގަނާޑއި އާުނގަނޑާ ދެެމދުަގިއ ވާ ފަސްގަނޑު ކެުހމުެގ  ކޮނެވޭ
ކުރެޭވ  އިޓަކަ ށްާވރޭގެ ަސަބބުން ނުވަތަ އެެހންވެސް ސަަބބާކާ ހެދި  ބިުމގައި ެހދޭ ފެން ހިންދުމަ ،މަަސއްކަތް

ހާމަކޮށް ހުންނަ  ން ހަދާ މަުގަތކާއި، މަތިގެ ށްކޮންކޮރީޓްކޮ ،މަަސއްކަތާިއ، ތާރު އަަޅއިެގން ހަދާ ަމގުތަކާއި 
ަފިއވާ ތަންތަާނއި ައދިެވސް މިަފދަ އެހެނިެހން ތަންތަުނގަިއ ކުރެވިޚާްއޞަހިނގުމަށް  ،ކާރު ޕާކުކުރާ ތަންތަނާއި 

ފަިއވާ ފާރުަތއް އިަފިއވާ މަގު ވަިކކުރަން ލަދައިދުްއާވެއއްޗެތި ދުްއވަން ހަ  ،ފަިއވާ މަާގއި ަދއިހިނުގމަށް ހަ
 ގެ ަމސައްކަެތވެ.ހެދުމު 
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( ދާއިރާ ގައި GC02( އަދި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން )GC01: ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )2ތާވަލު 
 ޝަރުޠުތައް  ރީވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ރަޖިސްޓަ 

 
ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 

 މިންވަރު 
 ގައި ދިޔަ ތަނުފާއިތުވެ  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 

 ފައިވާ މަސައްކަތް ށް ކޮ 
 ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް 

 ކަންތައްތައް 
އަށްވުރެ   މ 75.0 1

 މަތި 
މ އަށްވުެރ  55.0

 މަތިުވން 
 ޕީ/ޓީ* 6

 އަހަރު ުދވަުހގެ ތަުޖރިބާ  2މަުދވެެގން 
 ތެރެއިން  މ މީގ120.0ެ
 މ )އެސް.ޕީ( 30.0

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

އަށްވުެރ  މ 37.5 މ 75.0 2
 މަތިުވން 

 ޓީ*1 އާއިޕީ 2
 ވަުހގެ ތަުޖރިބާ ދުއަހަރު  1މަުދވެެގން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 75.0
 މ )އެސް.ޕީ( 18.75

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

މ އަށްވުެރ  25 މ 50.0 3
 މަތިުވން 

 ޕީ/ޓީ* 3
 އަހަރު ުދވަުހގެ ތަުޖރިބާ  1މަުދވެެގން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 50.0
 ސް.ޕީ(މ )އެ 12.50

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

މ އަށްވުެރ  12.5 މ 25.0 4
 މަތިުވން 

 ޓ1ީޕީ ނުވަތަ 2
 އަހަުރދުވަުހގެ ތަުޖރިބާ  1މަުދވެެގން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 25.0
 މ )އެސް.ޕީ( 6.25

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

މ އަށްވުެރ  5 މ 10.0 5
 މަތިުވން 

 ޓ2ީޕީ ނުވަތަ 1
 އަހަުރދުވަުހގެ ތަުޖރިބާ  1ެގން މަުދވެ

 ތެރެއިން  މ މީގެ 10.0
 މ )އެސް.ޕީ( 2.50

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

މ އަށްވުެރ  1.25 މ 2.5 6
 މަތިުވން 

 ޓީ 1
 އަހަުރދުވަުހގެ ތަުޖރިބާ  1މަުދވެެގން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ  -
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 - - - މ 1.5 7
 

 

 ނޯޓު:
 .ެނވެމިލިޔަ  އަކީ" މ" .1
 "ޓެންޑަރކުެރވޭ މިްނަވރު" އަކީ ެއއް ަމޝްރޫައށް ޓެންޑަރކުެރވޭ ައުގގެ މިްނަވރެވެ. .2

 އެްވރޭޖް ެއވެ. އަހަުރުދވަހުގެ 3 "އާްމދަނީ" އަކީ ވިޔަފާރި ާއމްަދނީގެ ާފއިތުެވދިޔަ .3

 GC02އަދި  GC01ައގުން މަަސްއކަތުގެ  ކޮށްފަިއވާ ަގއިފާިއތުވިަތނު ެއވެ. އަދި ިމގޮތުން އެސް.ީޕގެ ގޮުތގައިެމދުމިުނގެ ެއއް މަްޝރޫޢުއަކީ  "އެސް.ޕީ" .4
  އެވެ.)ފަންސަވީސް ިއންސައްތަ(    %25އަށް ނެޭގނީ

 ގައި ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ. 3ގެ ތާވަލު  1-"ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންީނމީހުންެނވެ. މި ފަރާތްތަުކގެ ޝަރުތުަތއް ަޖދުަވލު .5
ގައި "ޕ" ެގ  3ގެ ތާވަލު  1-ޖަުދވަލު ގެ ތިންަބއިކުޅަ ެއްއބައި މީހުްނގެ ފެްނވަރު ވާްނވާނީ ހަޅާ ަފރާތްތަކުފަންީނމީހުްނގެ ގޮތުަގިއ ހުށަގެ މާަނއަކީ *  .6

 ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ފަންނީ މީހުްނނަށެވެ.
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ރާގައި ( ދާއި GC02( އަދި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން )GC01: ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )3ތާވަލު 
 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

 

 އަދި  (GC01) ކޮންްޓރެކްޓަރުން ބިލްިޑންގ ޖެނެރަލް
 

 (GC02) ކޮންޓްރެކްޓަރުން ިސވިލް ޖެނެރަލް
 

ރަކްޗަރަލް "ޕ" މާަނއަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓް 
ާދއިރާތަާކއި ުގޅޭ ދާިއރާއަުކން ދަްށެވގެްނ  އިންިޖނިައރިްނގ ުނވަތަ މި 

 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.
"ޓ" މާނައަކީ ތިރީގައި ދެްނނެިވފައިވާ ާދއިރާތަކުން ސަަނުދ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛
 ރަކްޗުރަްލ އިންޖިިނައރިްނގެއާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓް  -1

 އިވުން ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާިސލުކޮށްފަ

ރަކްަޝން މަަސއްކަތް ބެލެެހްއޓުމުގެ ާދއިާރއިން ކޮންސްޓް -2
 ފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން ސެޓު

މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓުރިކަލް )އެމް ެއންޑް އީ( ާދއިާރއިން  -3
ދަށްެވގެން ޑިޕްޮލމާެއއް ުނވަތަ ެސޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ 

 ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން 

ސްޓްރީިއން ަގބޫލުކުރާ ފެންަވުރގެ އެމް.ކިއު.އޭ ނުަވތަ މިނި  -4
 ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން 
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  2-ޖަދުވަލު   

ތަކާއި ޠު ( ގެ ދާއިރާގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޝަރު HCހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )
 ގިންތިތައް އަދި ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް   )HC(ންޓްރެކްޓަރ : ހާބަރ ކޮ 1ތާވަލް 

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

މޫދުގައި ޝީޓްޕައިލް ކުރުމާއި، މޫދުގައި ހަދާ އޮނިގަނޑުތައް  ،މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި (HC01)ހާބަރ ކޮްނސްޓުރެކްޝަން މަަސއްކަތް 
ހެދުމާއި، ކީވޯލް ހެދުމާއި، ސީވޯލުހެދުމާއި، ހެދުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި، ފާލަން

 ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން ހިމެނެއެވެ.

 މި މަަސއްކަތުގެ ެތރޭަގއި ހިެމނެނީ ޑްެރޖިންގެ ުހރިހާ ަމސައްކަތެެކވެ.  (HC02)  ޑްރެިޖންގ ަމސައްަކތް

 ްނ ހިއްކުުމގެ ހުރިހާ ަމސައްކަތެެކވެ.މި މަަސއްކަތުގެ ެތރޭަގއި ހިެމނެނީ ބި  (HC03) ބިން ހިއްުކމުގެ މަަސއްކަތް
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 ޝަރުތުތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި  ގައި  ދާއިރާ ( HC) ކޮންޓްރެކްޓަރ : ހާބަރ2ތާވަލު 
 

ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 
 މިންވަރު 

ތަނުގައި ދިޔަ ފާއިތުވެ  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 
 ފައިވާ މަސައްކަތް ށް ކޮ 

 ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  މަސައްކަތު ސާމާނު 
 ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

ވުރެ  މ އަށް 75.0 1
 މަތި 

 މ އަށް 55.0
 ވުރެ މަިތވުން 

ޕ/ޓ* މަދުެވގެްނ  6
އަހަރު ުދވަުހެގ  5

 ތަޖުިރބާ 

 ތެރެއިން  މ މީގ120.0ެ
 މ )އެސް.ޕީ( 30.0

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ  ހ(*
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 37.5 މ  75.0 2
 ވުރެ މަިތވުން 

ޓ* މަދުެވގެްނ /ޕ 5
އަހަރު ުދވަުހެގ  4

 ތަޖުިރބާ 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 40.0
 މ )އެސް.ޕީ( 10.0

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

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 12.5 މ 25.0 3
 ވުރެ މަިތވުން 

 ޕ/ޓ* 3
އަަހުރ  2މަުދވެެގން 

 ދުވަުހގެ ތަުޖރިބާ 

 އިން ތެރެ މ މީގެ 20.0
 މ )އެސް.ޕީ( 5.0

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

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 5.0 މ 10.0 4
 ވުރެ މަިތވުން 

 ޓ 1
 ރ(*

 އެކްސްކަވޭޓަރ 1 -
 ލޯޑަރ 1
 ޓްރަކް 2

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 ނޯޓު:
  ވެ.ނެ ޔަމިލި އަކީ" މ" .1

 ްނަވރު" އަކީ ެއއް ަމޝްރޫައށް ޓެންޑަރކުެރވޭ ައުގގެ މިްނަވރެވެ."ޓެންޑަރކުެރވޭ މި .2
 ެއްވރޭޖް އެވެ. ދުވަުހގެ އަހަރު 3 "އާްމދަނީ" އަކީ ވިޔަފާރި ާއމްަދނީގެ ާފއިތުެވދިޔަ .3

 25ައގުން ެނގޭނީ %ކަތުގެ މަަސއް  ކޮށްފަިއވާ ާފއިުތވިތަުނގައި  ެއވެ. ައދި މިގޮުތން ެއސް.ޕީގެ ގޮުތގައިެމދުިމނުގެ ެއއް ަމްޝރޫޢުއަކީ  "އެސް.ޕީ" .4

 އެވެ. )ފަންސަީވސް އިްނސަްއތަ(
 ގައި ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ. 3ގެ ތާވަލު  2-"ޕ/ޓ" އަކީ ކުންފުނީގެ ފަންީނމީހުންެނވެ. މި ފަރާތްތަުކގެ ޝަރުތުަތއް ަޖދުަވލު .5

 ގެ " ޕ" ގައި 3 ތާވަލު ގެ 1-ޖަުދވަލު  ާވންވާނީ ފެންވަރު މީހުްނގެ އެްއބައި ތިންަބއިުކޅަ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަަހޅާ ގޮުތގައި * ފަންނީމީހުންގެ .6
 .މީހުްނނަށެވެ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ގޮތުަގއި

)އެއްސަތޭކަ ިވހި( ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި އެކަިތން  120ފަޅު ފުންކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮނުަމށް ބޭނުންކުރާ ާސމާނު ާވންޖެޭހނީ މަުދވެެގން ގަިޑއަކު  -*ހ(
 ޗެިހން ެއްއފަހަރާ ނެގޭ ސާމާނަެށވެ.ނުވަތަ އެޔަްށުވރެ ގިނަ އެއް

)އެއްސަތޭކަ ވިހި( ކޮޑިމީޓަުރގެ  120ފަސް އުފުލުމަށް ގެްނުގޅޭ ސާމާނު ވާްނޖެހޭނީ އެަކއްޗަށް ނުވަތަ އެޔަްށުވރެ ގިނަ އެއްޗެްއސަށް ެއއްފަހަރާ ަގޑިއަކު 
 ވެލި އުފުއްލޭ އެއްޗަކަެށވެ. 

 ލޭ އެއްޗަކަށް ވާްނވާނެެއވެ.)އަށްޑިހަ( ޓަނުގެ ބަރުަދން ެއއްފަަހރާ އުފުއް 80
 )އެއްހާސް ުދއިަސއްތަ( ޓަނުގެ ބަުރދަން އުފުލޭ އެއްޗަކަެށވެ. 1200ަމުދވެެގން  ،ބާެޖއް، ުނވަތަ ކޮޅުެވއްޓިެއއް، ުނވަތަ ޯރރޯ އުަޅނެދއް ނަމަ ާވންޖެޭހނީ

 ޓް އަށެއް( ކޮޑިމީޓަުރގެ ވެލި ނެުގުމގެ ޤާބިލުކަން ހުންަނންާވނެެއވެ.)ސުމެއް ޕޮއިން 0.8ކޮންމެ އެކްސްކަވޭޓަރެްއގެ ބަކެޓުަގއި އެއްފަަހރާ މަުދެވގެން  -*ށ(
 )އަށެއް( ކޮޑިމީޓަރު އުފުލެްނވާެނެއވެ. 8.0ޓުރަކެއްގައި ަމުދވެެގން  -*ނ(
 ެއވެ.)ފަހެއް( އަަހރުުދވަުހގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފަިއހުރި ފަރާތަކަށް ވާންެޖޭހނެ 5މަދުެވގެން  ،ޑިޕްލޮމާ ލިބިފައިވާ ަފރާތެއްަނމަ  -*ރ(
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 ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ( ގައި ރަޖިސްޓަ HC: ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރ )3ތާވަލު 

 ،(HC01)ރެކްޝަން މަަސއްކަތް ހާބަރ ކޮްނސްޓް
 

 ައިދ ، (HC02ޑްރެިޖންގ ަމސައްަކތް  )
 

 (HC03ބިން ހިއްުކމުގެ މަަސއްކަތް )

އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްްޓރަކްޗަރަލް  "ޕ" މާަނއަކީ
އިންިޖނިައރިްނގ ނުވަތަ މި ދާިއރާތަާކއި ގުޅޭ ާދއިާރއަކުން ދަްށވެެގން 

 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.
"ޓ" މާނައަކީ ތިރީގައި ދެްނނެިވފައިވާ ާދއިރާތަކުން ސަަނުދ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛
ލް އިންޖިިނއަިރންެގ އާކިޓެކްޗަރ، ިސވިލް / ސްްޓރަކްޗުރަ  -1

 ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާިސލުކޮށްފައިވުން 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަަސއްކަތް ބެލެެހއްޓުުމގެ ދާިއރާިއން  -2
 ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓުރިކަލް )އެމް ެއންޑް އީ( ާދއިާރއިްނ  -3
ެކޓް ލެވެލްގެ ސަަނދެްއ ދަށްެވގެން ޑިޕްޮލމާެއއް ުނވަތަ ސެޓްފި

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

އެމް.ކިއު.އޭ ނުަވތަ މިނިސްްޓރީިއން ގަބޫލުުކރާ ފެންަވރުެގ  -4
 ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން 
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 ޖަދުވަލު -3

 ޝަރުތުތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވޭނެ  ގެ ދާއިރާގައި  )UC(ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓުރެކްޓަރުން 
 ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ  އަދި  ގިންތިތައް 

 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  )UC(: ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓުރެކްޓަރުން 1ތާވަލް 

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

 ިއމާރާތްުކރުުމަގއި ހިެމނޭ މަަސއްކަތްތައް.އާންުމގޮެތއްަގއި  ،ނަރުަދާމގެ މަަސއްކަތްތަކާ ުގޅުންުހރި (UC01)ނަރުަދމާ ަމސައްކަތްަތއް 

 އާންުމގޮެތއްަގއި ިއމާރާތްުކރުުމަގއި ހިެމނޭ މަަސއްކަތްތައް.  ،ކަރަންޓުގެ ަމސައްކަްތތަކާ ގުުޅންހުރި  (UC02)  ކަރަންޓާއި ުގޅުންުހރި ަމސައްކަތްަތއް

 އާްނމުގޮެތްއގައި ިއމާާރތްކުރުުމަގއި ހިމެނޭ މަަސއްކަތްތައް.  ،އި ފެނާ ގުޅުްނހުރި ަމސައްކަްތތަކާ (UC03)ފެނާއި ުގޅުންުހރި މަަސއްކަތްަތއް 

 އާްނމުގޮެތްއގައި ިއމާާރތްކުރުުމަގއި ހިމެނޭ މަަސއްކަތްތައް.  ،ގޭހާ ުގޅުންުހރި މަަސއްކަތްތަާކއި (UC04)ގޭހާއި ގުުޅންހުރި މަަސއްކަތްތައް 
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 ޖިސްޓަރީވުމައްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ދާއިރާ ގައި ރަ ( UC) :  ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓުރެކްޓަރ2ތާވަލު 
 

ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 
 މިންވަރު 

ފާއިތުވިތަނުގައި ކޮއްފައިވާ  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 
 މަސައްކަތް 

 ފުރިހަމަ  އިތުރަށް 
 ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

މ  75.0  1  
ުވރެ މަތި  އަށް  
 

ވުެރ  މ އަށް  55.0
 މަތިުވން 

 ޕ/ޓ*  10
 

 ތެރެއިން  މ މީގ120.0ެ
 މ )އެސް.ޕީ( 30.0
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ  75.0 2
 

ވުެރ  މ އަށް  37.5
 މަތިުވން 

 ޕ/ޓ* 5
 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 75.0
 މ )އެސް.ޕީ( 18.75

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ  25.0 3
 

ވުެރ  މ އަށް  25.0
 މަތިުވން 

 ޕ/ޓ* 3
 

 އިން ތެރެ މ މީގެ 25.0
 މ )އެސް.ޕީ( 6.25
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ  10.0 4
 

ވުެރ  މ އަށް  5.0
 މަތިުވން 

 ޓ1
 (*ހ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ  -
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 ނޯޓު:
  ޔަެނވެ."މ" އަކީ މިލި .1
 "ޓެންޑަރކުެރވޭ މިްނަވރު" އަކީ ެއއް ަމޝްރޫައށް ޓެންޑަރކުެރވޭ ައުގގެ މިްނަވރެވެ. .2

 އަހަރު ދުވަުހގެ ެއްވރޭޖް އެވެ. 3ނީ" އަކީ ވިޔަފާރި ާއމްަދނީގެ ާފއިތުެވދިޔަ "އާްމދަ .3
 "އެސް.ޕީ" އަކީ މެުދމިުނގެ ެއއް ަމޝްޫރޢުއެވެ. އަދި މިގޮުތން ެއސް.ޕީގެ ގޮތުަގއި ފާއިތުވިަތނުަގއި ކޮށްފަިއވާ ަމަސއްކަުތގެ ައގުން  .4

 އެވެ. )ފަންަސވީސް ިއންަސްއތަ( 25ނެގޭނީ %
 ގައި ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ. 3ގެ ތާވަލު  3-ފުނީގެ ފަންީނމީހުންެނވެ. މި ފަރާތްތަުކގެ ޝަރުތުަތއް ަޖދުަވލު"ޕ/ޓ" އަކީ ކުން .5

 3ގެ ތާވަލު  3-* ފަންނީމީހުްނގެ ގޮުތަގއި ހުށަަހޅާ ަފރާތްތަކުގެ ިތންަބއިކުޅަ އެްއަބއި މީުހްނގެ ފެްނވަރު ވާްނވާނީ  ަޖުދވަލު .6

 ވާ ފަންނީ މީހުންނަެށވެ.ގައި "ޕ" ގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަޅާަފއި 

 ވާްނވާނެެއވެ. ވާ ފަރާތަކަށްއި ލިބިފަ އަަހރުގެ ަތޖުިރބާ )ފަހެއް( 5މަދުެވގެން  ،ނަމަ ފަރާެތއްހ(* ޑިޕްލޮމާ ފެންވަުރގެ 
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 ންޖެހޭ ފެންވަރު ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަ ( UC) : ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓުރެކްޓަރެއް 3ތާވަލު 
 

 ،(UC01)ނަރުަދމާ ަމސައްކަތްަތއް 
 

 ،(UC02ކަރަންޓާއި ުގޅުންުހރި ަމސައްކަތްަތއް  )
 

 އަދި (UC03ފެނާއި ުގޅުންުހރި މަަސއްކަތްަތއް )
 

 (UC04ގޭހާއި ގުުޅންހުރި މަަސއްކަތްތައް )

"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކްަޗރަްލ 
ވަތަ މި ާދއިރާތަާކއި ުގޅޭ ދާިއރާއަކުްނ ދަްށެވގެްނ އިންިޖނިައރިްނގ ނު 

 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.
"ޓ" މާނައަކީ ިތީރގައި ދެންެނިވފައިވާ ާދއިރާތަކުން ސަަނުދ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛
އާކިޓެކްޗަރ، ިސވިލް / ސްޓްރަކްޗުަރލް އިންޖިނިައރިްނެގ  -1

 ލުކޮށްފައިވުން ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާސި 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ަމސައްކަތް ބެލެެހއްޓުުމގެ ާދއިާރއިްނ  -2
 ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓުރިކަލް )އެމް ެއންޑް އީ( ދާިއރާއިްނ  -3
ދަށްެވގެން ޑިޕްޮލމާެއއް ުނވަތަ ސެޓްފިެކޓް ލެވެލްގެ ސަަނދެްއ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

ވަތަ މިިނސްޓްީރއިން ަގބޫލުކުރާ ފެންަވރުެގ އެމް.ކިއު.އޭ ނު -4
 ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން 
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 ޖަދުވަލު -4

 ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވޭނެ  ގެ ދާއިރާގައި  )OB(ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓުރަކްޝަން 
 ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ  އަދި  ގިންތިތައް  ޝަރުތުތަކާއި 

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

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

ރޭނުާމއި ިސމެންތި ޖެުހމުގެ 
 (OB01) މަަސއްކަތް

ިސެމންތި  ،ރާނާ ފާރުަތއް، ިސމެންިތޖެހުން ބިްނގަނޑު ހިެފހެއްޓުަމށްޓަކަިއ  ،ޢިމާރާުތގެ ފާރުަތއް ރޭުނން، ިއންފާރު ރޭނުން 
 ބޭނުންކޮްށގެން ައޅާ ތަުޅން.

 ތަށިމުށި ޖެުހމުގެ ަމސައްކަތް
(OB02) 

ިދގުުމއްދަތަކަށް ތަިށމުށި ހަލާކުުނވެ ހުްނނާެނގޮްތ  ،ޢިމާރާުތގެ އެެތޭރގައްާޔއި ޭބުރގައި ތަިށުމށި ޖެހުން، ތަިށމުށި ސާފުކުރުން 
 ތަިށމުށި ެޖހުމަށް ބޭުނންކުރާ ާޚއްޞަ ެއއްޗެތި ބޭުނންކޮށްގެން ތަިށމުށި ޖެހުން.، ހެދުމަށް ކުރާ މަަސއްކަތާއި 

ހެދުްނ ބިއްޫލރި ޖެހުން، ކުޑަޮދރު 
  އަދި ކްލެޑިްނގ ަމސައްކަތް

(OB03) 

ެގ ވޯްލސް، ކުަޑދޮރު، ޫލވަ، ބިއްލޫިރ، ޮދރާއި ުކޑަޮދރުތަކުަގއި ަހރުކުރާ ުހޅާއި ަތޅުފަާތއި ތަޅުަފދަ ތަެކތީ ،ކާރޓަންސް 
 މަަސއްކަތް، ކަހައިެލވޭ ޮދރާއި ފަތްެޖހޭ ދޮރު ހަރުުކރުާމއި މި ތަކެތި ފޯރުކޮްށިދނުން.

  ދަާވދާއި ކުލަލުމުގެ ަމސައްކަތް
(OB04) 

ޢިާމރާތުގެ ެއތެެރއާއި ޭބރު ނިްނމުުމގެ ޮގތުން  ،ޢިމާރާުތގެ އެެތރޭަގއްޔާއި ބޭުރގައި ކުަލއާއި ަދާވދު ލުމުގެ ަމސައްކަާތއި 
ޭއަގިއ ، އްޞަ މަަސއްކަތްތަާކއި، މޫުދގައި ހުންނަ ތަކެތީަގއި ދަާވދުލުާމއި، ކުލަލުމާއި، ދަނގަޑު ސާފުކުުރމާއި ކުރަންޖެހޭ ޚާ 

 ދަާވދުލުާމއި ކުލަލުން.

ދަަގނޑު އަދި ވެލްިޑންގެގ 
 (OB05) މަަސއްކަތް

ަދގަނުޑގެ ަބއިތައް ހެުދން ހިމެެނެއވެ. މިފަދަ ޢިާމރާތްތަކަށް ބޭުނންވާ  ،ަދގަނުޑން ހަދާ ޢިމާރާްތތައް ހެދުާމއި  ،މީގެ ތެޭރަގއި
 ތާނގީތަކާިއ، ޓަވަރުތަާކއި، ަދގަނުޑހޮޅި ެހދުންފަދަ ކަންަތއްަތްއ ވެސް ީމގެ ތެޭރގައި ިހމެެނއެވެ. ،މީގެ ިއތުރުން 

ވަޑާން ކުުރމާއި ޢިާމރާތުގެ ެއތެެރ 
 ނިންުމމުގެ ަމސައްކަތްަތއް 

(OB06) 

ރީތިުކރުާމއި، ފަްނގިފިލާގެ ބައިތަާކިއ،  ،ގެ އެތެރެ ފަުރމާކުާރނެ ގޮތް ޭރވުާމއިޢިމާރާުތގެ އެެތރެ ފަރުމާުކރުާމއި، ޢިާމރާތު
ފަރުނީޗަރު ފަުރމާކޮށް ހެދުާމއި، ަބއިކުާރ ފާރުތަކާއި، އެތެޭރގެ ާޖގަތަކަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން ހަދާ ފަުރނީޗަރު ފަދަ ތަކެްއޗާިއ، 

 ތަޅުުމގެ ަބއިތަކުގެ މަަސއްކަތް ހިމެެނެއވެ. 

 މުގެ މަަސއްކަތް ކޮނުމާއި ތެޅު 
(OB07) 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ދާިއރާިއން އާްނމުޮކށް ކޮންނަންޖެހޭ ުހރިހާ ކޮނުންތަާކއި ތަޅަންެޖހޭ ތެޅުުމގެ ުހރިހާ މަަސއްކަެތްއ މި 
 ދާިއރާގެ ެތރޭަގއި ހިެމނެެއވެ.

ކޮންކްރީޓް މަާރމާތް ކުރުާމިއ 
ދަަބރު ޖެހުުމން ސަލާމަތް ކުުރމަްށ 

 އް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތަ 
(OB08) 

ސިމެންިތާއއި ެވއްާޔއި ފެނާ އެއްކޮށް ަދގަނޑުަލއްަވިއގެން ކޮންްކރީޓްކޮށްފައި ުހންނަ ތަންތަުނގެ މައްޗަްށ ސްްޕރޭ ކުުރމާިއ، 
ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޮޖއިންޓްސް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓުަގއި ލައިަފއި ހުްނނަ ރެނދުަތކުގެ ތެެރއަށް އެ ތަންަތން ަމރާމާތުުކުރމަްށ 

ޞަ ކެމިކަލް އެޅުން ފަދަ ޮގތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން ކޮންސްޓަރަްކަޝން ޖޮއިންޓްްސއާއި ޢިާމރާތުގެ ޮއނިަގނޑުތައް ހުންނަ ޚާއް 
ަދގަނުޑން ހަދައިަފއި ުހންަނ  ،އިތުރަށް ަވުރގަދަުކރުން ފަދަ ކަންތައްަތއް މި ދާިއރާގެ ތެޭރަގއި ހިމެެނއެވެ. ީމގެ އިތުުރން

އެޮނޑިކް އަިދ ، އި ދަަބރުޖެުހން ފަދަ ކަްނތައްތަކުްނ ސަލާަމތްކުރުމަށް ޯހދުަމށް ކެތޯޑްސް އޮިނގަނޑުތަުކގައި ނުވަަތ ަދގަނުޑގަ 
 އިލެކްޓްރޯލިޓިކްގެ ަރއްކައުެތރިކަން ފަަދ ކަންތައްތައް ބޭނުންކުުރން މި ާދއިާރެގ ތެރޭަގއި ހިމެެނއެވެ.
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 ޝަރުތުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ޓަރީވުމައްޓަކައި ރަޖިސް  ގައި ( OB)  ކޮންސްޓުރަކްޝަން  ބިލްޑިންގ ސްޕެސިފިކް : 2 ތާވަލު 

 
ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 

 މިންވަރު 

ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 
 މަސައްކަތް 

 ފުރިހަމަ  އިތުރަށް 
 ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ 

މ 030. 1  
ުވރެ މަތި  އަށް  
 
 

ވުރެ  މ އަށް 20.0
 މަތިުވން 

ތަޖުރިާބ  އަހަރު 5ޕ ) 2
 3ޓ )3ޕ/1ލިބިފަިއވާ( ނުވަތަ 

 އަހަުރގެ ތަުޖރިބާ ލިބިަފިއވާ(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 40.0
 މ )އެސް.ޕީ( 10.0

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ވުރެ  މ އަށް 15.0 މ 30.0 2
 މަތިުވން 

އަހަރު ތަޖުރިާބ  3ޕ ) 2
 3ޓ )2ޕ/1ލިބިފަިއވާ( ނުވަތަ 

 (އަހަުރގެ ތަުޖރިބާ ލިބިަފިއވާ

 ތެރެއިން  މ މީގެ 30.0
 މ )އެސް.ޕީ(  7.5

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ވުރެ  މ އަށް 7.5 މ 15.0 3
 މަތިުވން 

އަހަރު ތަޖުރިާބ  2ޕ ) 2
 2ޓ )2ޕ/1ލިބިފަިއވާ( ނުވަތަ 

 އަހަުރގެ ތަުޖރިބާ ލިބިަފިއވާ(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 15.0
 މ )އެސް.ޕީ( 3.75

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ންތައް ލިޔެކިޔު 

ވުރެ  މ އަށް 2.5 މ 5.0 4
 މަތިުވން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 5.0 ޓ1ޕ/1
 މ )އެސް.ޕީ( 1.25
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ވުރެ  މ އަށް 1.25 މ 2.5 5
 މަތިުވން 

އަހަރު  1މަދުވެެގން  ޓ 1
 ދުވަުހގެ ތަުޖރިބާ 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 1.5
 )އެސް.ޕީ(މ  0.375

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

6 000،250 - - -  
 :ނޯޓު

  މިލިޔަެނވެ. އަކީ" މ" .1
 .މިްނަވރެވެ ައުގގެ ޓެންޑަރކުެރވޭ ަމޝްރޫައށް ެއއް އަކީ" މިްނަވރު ޓެންޑަރކުެރވޭ" .2
 .ެއވެ އެްވރޭޖް އަހަުރުދވަހުގެ 3 ާފއިތުެވދިޔަ ާއމްަދނީގެ ވިޔަފާރި އަކީ" އާްމދަނީ" .3
 ެނގޭނީ ައގުން ަމސަްއކަތުގެ ކޮށްފަިއވާ ާފއިތުވިަތނުަގއި ގޮުތގައި ޕީގެ.ެއސް މިގޮުތން އަދި. ރޫޢުެއވެަމޝް  އެއް ެމދުިމނުގެ އަކީ" ޕީ.އެސް" .4

 .ެއވެ )ފަންސަވީސް ިއންަސއްތަ( %25
 .ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ ގައި 3 ތާވަލު ގެ 4-ަޖދުަވލު ޝަރުތުަތއް ފަރާތްތަުކގެ މި. ފަންީނމީހުންެނވެ ކުންފުނީގެ އަކީ" ޓ/ޕ" .5
 ގެ" ޕ" ގައި 3 ތާަވލު ގެ 4-ޖަުދވަލު  ވާްނވާނީ ފެންވަރު މީހުްނގެ އެްއަބއި ތިންަބއިުކޅަ ފަާރތްތަކުގެ ހުށަަހޅާ ގޮުތގައި މީހުންގެފަންނީ*  .6

 .މީހުްނނަށެވެ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ގޮތުަގއި
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް ދާއިރާ   (OB): ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓުރަކްޝަން  3ތާވަލު 
 ފެންވަރު 

 
"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކްަޗރަލް  (OB)  ކޮންސްޓުރަކްޝަން މަސައްކަތް  ބިލްޑިންގ ސްޕެސިފިކް

އިންިޖނިައރިްނގ ނުވަތަ މި ާދއިރާތަާކއި ުގޅޭ ދާިއާރއަކުން ދަްށެވގެްނ 
 ާހސިލުކޮށްފަިއވުން. ފުރަތަމަ ިޑގްރީ

"ޓ" މާނައަކީ ތިީރގައި ދެންެނިވފައިވާ ދާިއރާތަކުން ސަަނުދ 
 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛

އާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކްޗުަރލް އިންޖިިނއަިރްނެގ  -1
 ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާިސލުކޮށްފައިވުން 

ްނ ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަސައްަކތް ބެލެހެއްޓުުމގެ ދާިއރާއި  -2
 ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

މެކޭނިކަލް ައދި އިލެކްޓުރިކަލް )އެްމ ެއންޑް އީ( ދާިއރާިއްނ  -3
ދަށްެވގެން ޑިޕްލޮާމއެއް ުނވަތަ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަނަެދްއ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

އެމް.ކިއު.އޭ ުނވަތަ މިިނސްޓްީރއިން ަގބޫލުކުރާ ފެންަވުރެގ  -4
 ން ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިވު 
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 ޖަދުވަލު -5

 ކުރެވޭނެ  ދާއިރާގައި ގެ  (MEސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓުރިކަލް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްޓަރުން )
 ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ  އަދި  ގިންތިތައް  ޝަރުތުތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،

 ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  )ME(ލެކްޓުރިކަލް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްޓަރުން  ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އި  :1ތާވަލް 

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

އެައރކޮންޑިަޝން ހަރުުކރުުމެގ 
މަަސއްކަތް/ ވައި ަދއުރުުކރާ ނިޒާުމެގ 

 (ME01) މަަސއްކަތް 

ނެްއގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ަރއްކާކުރާ ތަން އަދި ަވއިދަުތރުކުރާ ނިާޒމް އެައރކޯނާއި ރެްފރިިޖރޭޝަްނ، ވަކި ފިނި މި
 ހަރުކޮށް މަާރމާތުކޮށް ބެލެެހއްޓުުމގެ ަމސައްކަތް.

ބިލްޑިްނގ އޮޓޮޭމޝަން ކޮންޓްރޯްލސް، 
ަރއްކައުެތރިކަުމެގ  ،މުވާޞަލާތީ 

  (ME02) ނިޒާުމގެ މަަސއްކަތް

ޢިމާރާެތއްގެ ފިިނހޫނުިމން ބަލަަހއްާޓ  ،އްަގއި ހުންނަ ނިޒާްމތައް )ިމސާލަކަށް)ހ( ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓާ ޢިާމރާތެ 
ނިޒާމް، ުނވަތަ ކޮމްިޕއުޓަރުން ބަލަހައްޓާ އަލިފާނުން ރައްަކއުެތރިކަުމގެ ނިޒާމް( ނުވަތަ ކޮމްިޕއުޓަރު ޭބނުންކޮްށގެްނ 

 ކުރެވޭ ޞިނާޢީ މަަސއްކަތްތައް ބަލަހަްއޓާ ނިޒާމުތައް.

އާިއ ވަަޔރލެސް ޭރޑިއޯ ފަަދ މުާޢމަލާތުކުރުުމގެ ތަފާުތ ނިޒާމް ަހރުކުުރމާިއ ބެލެެހއްޓުާމއި، )ށ( އިންޓަރކޮމް 
ރައްަކއުެތރިކަުމގެ ަރނަގބީލު، ކާރު ޕާރކްކުާރ ތަންތަުނަގއި ހުންނަ ަރއްަކއުތެރިކަން ބަލަަހއްާޓ ، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 

 ނިޒާމްތަުކގެ މަަސއްކަތް. 

 )ސީ.އޭ.ޓީ.ވީ( ނިޒާމްަތއް ހަރުުކރުާމއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ަމސައްކަްތތައް. )ނ( ސެންޓްރަލް އެންޓަނާ ޓެލެިވޜަން

 ކަރަންޓާއި ަކރަންޓްނަރު ުލމުގެ ނިޒާމް
(ME03)  

ބޮޑެތި ޖަަނރޭޓަރުަފދަ ކަރަންޓާ ުގޅިފަިއވާ ނިޒާމުަތއް ހަރުުކރުާމއި، ރަނަގޅުޯތ  ،ސްވިޗް ގިޔަރުަތއް، ޓްރާްނސްފޯރމަރުަތއް 
ބެލެެހއްޓުމުގެ ަމސައްކަތް. ީމގެ ތެރޭަގއި ޢިމާާރތަށާއި ަކނޑުމަތީ ުއޅަނދުތަކަށް ކަރަންޓުލުންެވްސ  ބެލުމާިއ، މަާރމާތުކޮށް

ހިމެެނއެވެ. ަކރަންޓުލުމަށް ބޭނުންުކރާ ާސމާނާއި ތަެކތި އެެތރެކުރާ ކުންުފނިތަކުން އެކަމާ ގުޭޅ، ަރޖިސްޓަީރެވވޭ ާދިއރާަގިއ 
ާވން ހުށަަހޅާ ކުންފުނިތަުކަގއި އެމް.އީ.ބީ އިން ކަަރންޓް ވަަޔރުކުުރމުެގ ރަިޖސްޓަީރވާން ޖެޭހނެެއވެ. ައދި ރަިޖސްޓަރީ

 ހުއްދަ ދެވިަފިއވާ  ފަރާތެއް އެ ކުންުފްނޏެްއގައި ހުްނނަްނވާނެެއވެ.

 އަލިފާނުން ަރއްކައުެތރިކަން ހޯދުން
(ME04)  

ފާނުން ރައްަކއުތެރިުކރުުމގެ ނިޒާްމ އަލިފާން ރޯުވމުން އަޅާ ރަނަގބީލާއި، އަލިފާން ރޯވުންހުއްުޓވާ ނިޒާާމއި، އަލި
 ޤާިއމްކޮށް ބެލެެހއްޓުުމގެ މަަސއްކަތް.

ތެދަށާއި ައރިުހރަހަށް ދަތުރުުކރުުމެގ 
  (ME05) ނިޒާމް

 ލިފްޓާއި، ެއސްކަލޭޓަރާިއ، ޓްރަެވލޭޓާރސް ބެެހއްޓުާމއި ބެލެހެއްުޓމުގެ ަމސައްކަެތވެ. ،މިއީ 

 ފޯނާއި ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން
(ME06)  

 ތީ ިނޒާުމގެ ބޭުނމަށް ޢިާމރާުތގެ ތެޭރގައި ަނރު ެއޅުުމގެ މަަސއްކަތް.މުވާޞަލާ

އެ ތަކެތި ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން ، މީގެ ެތޭރގައި ަޕވަރ ޖަަނރޭޓަރުތަާކިއ ތާރަބއިން ސިސްޓަްމތައް ަހރުކުުރާމއި   (ME07) މެކޭނިކަލް މަަސއްކަތް
ށްދޭ ކުންުފނިތައް ރަިޖސްޓަީރ ވާްނވާނީ އެަކމާ ުގޅޭ ރަިޖސްޓަީރވެޭވ ހިމެެނއެވެ. މިަކންތަކަށް ޭބނުްނވާ ތަެކތި ފޯރުކޮ

 ދާިއރާެއްއގަެއވެ.

ފާޚާނާާއއި ފެްނވަިއރު ކުރުުމެގ 
  (ME08)މަަސއްކަތް

ަމރާމާތުކޮްށ  ،ފެނާއި، ާފޚާާނގެ ަމަސއްކަތާއި، ފެންަވއިރު ުކރުާމއި، މިކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ ހަރުުކރެވޭ ސާާމނު ހަރުުކރުާމއި
 ޓުން މި މަަސއްކަތުގެ ެތރޭަގއި ހިމެެނއެވެ.ބެލެހެއް
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ރީވުމައްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ރަޖިސްޓަ ދާއިރާގައި  (ME)ރެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓް ރިކަލް ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓް : 2ތާވަލު 
 އް ޝަރުތުޠަ 

 
ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 

 މިންވަރު 

ތުވިތަނުގައި ކޮއްފައިވާ ފާއި  ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 
 މަސައްކަތް 

އިތުރަށް ފުރިހަމަ 
ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

މ 5.01 1  
ުވރެ މަތި  އަށް  
 

 މ އަށް 10.0
 ވުރެ މަިތވުން 

އަހަރު  5ޕ )ކަމާބެހޭ ދާއިާރއިން 2
 ތަޖުިރބާ ލިބިފަިއވާްނވާެނއެވެ.(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 30.0
 މ )އެސް.ޕީ( 7.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ޔުންތައް ލިޔެކި

 މ އަށް 7.5 މ 15.0 2
 ވުރެ މަިތވުން 

ޓ )ކަމާބެހޭ ދާއިރާއިްނ 2ޕ ނުވަތަ 1
އަހަރު ތަުޖރިާބ  8

 ލިބިފަިއވާްނވާނެެއވެ.(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 15.0
 މ )އެސް.ޕީ( 3.75

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 5.0 މ 10.0 3
 ވުރެ މަިތވުން 

ހަުރ އަ 5ޓ )ކަމާބެހޭ ާދއިާރއިން 2
 ތަޖުިރބާ ލިބިފަިއވާްނވާެނއެވެ.(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 10.0
 މ )އެސް.ޕީ( 2.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 1.5 މ 3.0 4
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 3.0 ޓ2
 މ )އެސް.ޕީ( 0.75

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ަހރު އަ 3ޓ )ކަމާބެހޭ ދާއިާރއިން 1 - މ 1.0 5
 ތަޖުިރބާ ލިބިފަިއވާްނވާެނއެވެ.(

 ތެރެއިން  މ މީގެ 1.0
 މ )އެސް.ޕީ( 0.25

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 - - ޓ1 - 000،250 6
 :ނޯޓު

  މިލިޔަެނވެ. އަކީ" މ" .1
 .މިްނަވރެވެ ައުގގެ ޓެންޑަރކުެރވޭ ަމޝްރޫައށް ެއއް އަކީ" މިްނަވރު ޓެންޑަރކުެރވޭ" .2
 .ެއވެ އެްވރޭޖް އަހަުރުދވަހުގެ 3 ާފއިތުެވދިޔަ ާއމްަދނީގެ ޔަފާރިވި އަކީ" އާްމދަނީ" .3
 ެނގޭނީ ައގުން ަމސަްއކަތުގެ ކޮށްފަިއވާ ާފއިތުވިަތނުަގއި ގޮުތގައި ޕީގެ.ެއސް މިގޮުތން އަދި. ަމްޝރޫޢުެއވެ އެއް ެމދުިމނުގެ އަކީ" ޕީ.އެސް" .4

 .ެއވެ)ފަންސަވީސް ިއންަސއްތަ(  %25
 .ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ ގައި 3 ތާވަލު ގެ 5-ަޖދުަވލު ޝަރުތުަތއް ފަރާތްތަުކގެ މި. ީނމީހުންެނވެފަން ކުންފުނީގެ އަކީ" ޓ/ޕ" .5
 ގެ" ޕ" ގައި 3 ތާަވލު ގެ 5-ޖަުދވަލު  ވާްނވާނީ ފެންވަރު މީހުްނގެ އެްއަބއި ތިންަބއިުކޅަ ފަާރތްތަކުގެ ހުށަަހޅާ ގޮުތގައި ފަންނީމީހުންގެ*  .6

 .ހުްނނަށެވެމީ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ގޮތުަގއި
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ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  (ME) މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްޓަރުން : ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓުރިކަލް 3ތާވަލު 
 ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

 
"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓުރަކްޗަރަލް  ( MEން  )ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓުރިކަލް ަމސައްކަތްުކރާ ކޮންޓުރެކްޓަރު

އިންިޖނިައރިްނގ ނުވަތަ މި ާދއިާރތަކާއި ގުޅޭ ާދިއރާއަކުން ަދށްެވގެްނ 
 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.

"ޓ" މާނައަކީ ތިރީަގއި ދެންެނިވފައިވާ ާދއިާރތަކުން ސަަނދު 
 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛

ލެކްޓްރިކަލް ނުަވތަ ގުުޅންހުރި ާދއިާރއަކުްނ އި /މެކޭނިކަލް -1
ލެވެލްގެ ސަނަެދއް  ފިެކޓުެވގެން ޑިޕްލޮާމއެއް ނުވަތަ ސެޓުދަށް

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 
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 ޖަދުވަލު -6

 ( SYޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )
 ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ  އަދި  ގިންތިތައް  ޝަރުތުތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވޭނެ  އިރާގައި ދާ ގެ 

 ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ 

( SYޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން )  :1ތާވަލް 
 ށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ދާއިރާގެ ދަ 

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

މުޮކށް ންޢިމާރާތް ކުުރމުަގއި އާ 
 (SY01) ބޭނުންުކރެވޭ ތަކެތި

ގްރެނައިޓް، ގައު، ސިމެންތި، ވެލި، ފިލާ، ސައިޓުން ބޭރުގައި ގަށައިފައި ގެންނަ ކޮންކްރީޓާއި ކޮންކްރީޓް 
އެތެރެ ނޑު ފަދަ އާންމުގޮތެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ލައްވާ ދަގަ
 ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް އެތެރެ ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި ތަޣައްޔަރުވުން ނައްތައިލާ  (SY02) ކެމިކަލްސް
 ، ތަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސްއާއި ދަވާދާއި ކުލަ ހިމެނެއެވެ.ހާރޑަނިންގ ކަމްޕައުންޑްސް، ކެމިކަލް

ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނު އެތެރެ ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި  (SY3) ކަރަންޓް ސާމާނު
މާނު ހަލާކުވެއްޖެ ސްވިޗްގިއަރސްއާއި ޓްރާންސްފޯމާސް ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނިތަކުން އެތެރެކުރާ ސާ

 ހިނދެއްގައި އެ ތަކެތި މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެ ކުންފުންޏެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯިނކް  ލް ސާާމނާއިއިލެކްޓިރަކަ
 (SY04) ސާމާާނއި ޭއގެ ަބއިތައް

މާއި ސަޕްލައި ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި އިލެކްޓްރިކަލް ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ ބައިތައް އެތެރެ ކުރު
މިންނަގަން ގެންގުޅޭ  ،ބެޓެރިތަކާއި، ކަރަންޓް ކޭބަލާއި، ކަރަންޓް ނަރާއި، ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި

 އާލާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ނިްނމުުމގެ ަމސައްކަަތާށއި 
ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ަމސައްކަަތއް ބޭުނންުކރާ 

 (SY05) ތަކެތި

ނިންމުމުގެ މަސައްކަތަށާއި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު. ޢިމާރާތް ރިހާ ބާވަތެއްގެ ހު
ފަދަ ސާމާނު ވޯލްޕޭޕަރު   ،މީގެ ތެރޭގައި ކާޕެޓް، ތަށިމުށި، ފަންގިފިލާ ބޯޑު، އަސްކަނި، ބްލައިންޑްސް

 އެތެރެ ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމެވެ.

އިން ެހދިފަިއާވ  ންގޭހާއި ޕެްޓރޯލިއަމު 
 (SY06) ތަކެތި

، ނައިޓްރޮޖަން، ހައިޑްރޮޖަންއޭގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން،  .ކުރުން ސަޕްލައި ކުރުމާއި އެތެރެ ގޭހުގެ ބާވަތްތައް 

 އޮކްސީއެސިޓިލީން ފަދަ ގޭސްތައް ހިމެނެއެވެ.  ،ނައިޓްރަސް އޮކްސައިޑް، ކްލޮރިން، ކާރބަންޑައި އޮކްސައިޑް

މި ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެއާއިއެކު އުފެދޭ ތަކެތި. މީގެ  ،ދާ ތަކެއްޗާއިން އުފައްޕެޓްރޯލިއަމު
ގިރިސް ހިމެނެއެވެ.  ،ތެރޭގައި ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދިޔާ ތަކެތި، ބަންކަރު ތެޔޮ، ޑީސަލް، ގޭސޮލިން

 ރެވިދާނެއެވެ.އަދި މި ތަކެއްޗާ އެއްފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައްވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކު

 ،މެކޭނިކަލް ސާާމނާިއ، އާލާތްތަާކއި 
 (SY07) މެޝިންަތއް

މީގެ ތެރޭގައި ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި  .ކުރުން ސަޕްލައި ކުރުމާއި އެތެރެމެކޭނިކަލް އާލާތްތަކާއި ސާމާނު 
ޒަރާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި، ކޮމްޕްރެސަރާއި، ޕަމްޕާިއ، ލޭތު މެޝިނާއި، ބޮއިލަރާއި، ބުލްޑޯ

ސިމެންތިގަށާ މެޝިނާއި، ކެރޭނާއި ޓާރބައިން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ 
 ކުންފުނިތަކުން މި ތަކެތި މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.
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 މެކޭނިކަލް ސާމާާނއި އޭގެ ަބއިތައް 
(SY08) 

މީގެ ތެރޭގައި ދަގަނޑުގެ މައުދަން  .ކުރުން  ސަޕްލައި ކުރުމާއި އެތެރެބައިތައް މެކޭނިކަލް ސާމާނާއި އޭގެ 
ހިމެނޭ ނުވަތަ ނުހިމެނޭ ގައު އެޅުމަށް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނެއްގައި ބޭނުންކުރާ 

ރޕާޓްތައް މެކޭނިކަލް ސާމާނުގެ ސްޕެއަ ،މަސައްކަތު ސާމާނު، ރޯލާރސް، ކޮންވޭޔަރ ބެލްޓް، ވޭލްތައް
 ހިމެނެއެވެ.

އެލުމިނިއަމް ސްޓީލް، ސްޓީލާ އެއްކޮށްގެން ހަދައިފައިވާ ދަގަނޑު، ފިލައިން ހަދައިފައިވާ އޮނިގަނޑުގެ  (SY09) ލަކުޑި ޮއނިަގނޑު ޑާއިދަަގނ
 ފަދަ ތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމެވެ. ބައިތަކާއި ދަގަނޑު ޖުންގު 

ފާޚާނާގައި ހަރުކުރާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން. މީގެ ތެރޭގައި މޫނުދޮންނަ ތަށި، ކުޑަކަމުދާ ތަށި، ބޮޑުކަމުދާތަށި  (SY10) ފާޚާާނގައި ހަރުުކރާ ާސމާނު
 ގެ ދަށުގައެވެ. 1އަދި ބިލިގާ ހިމެނެއެވެ. ހޮޅި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ވާންޖެހޭނީ ސީ.ވައި 

 

  



                                    ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                   1039 އަދަދު:                                     48  ލިުއމް:ވޮ

41 
 

ޓަކައި ށް ރީވުމަ ޓަ (  ގައި ރަޖިސް SY ތަކެތި އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ): ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ 2ތާވަލު 
 ތައް ޠު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރު 

 
ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 

 މިންވަރު 
ފައިވާ ށް ތަނުގައި ކޮ ވެދިޔަ ފާއިތު ފަންނީމީހުން  އާމްދަނީ 

 މަސައްކަތް 
އިތުރަށް ފުރިހަމަ 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

މ 020. 1  
ުވރެ މަތި  އަށް  

 މ އަށް 15.0
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 30.0 ޓ1ޕ/1
 މ )އެސް.ޕީ( 7.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 10.0 މ 20.0 2
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 20.0 ޓ1ޕ/1
 މ )އެސް.ޕީ(  5.0

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ 
 ކިޔުންތައް ލިޔެ

 މ އަށް  5.0 މ 10.0 3
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 10.0 ޓ1
 މ )އެސް.ޕީ( 2.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

   000،150 މ 3.0 4
ުވެރ  އަށް

 މަތިުވން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 3.0 ޓ1
 މ )އެސް.ޕީ( 0.75

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 500،000 މ 1.0 5
ުވެރ  އަށް

 މަތިުވން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 1.0 ޓ1
 މ )އެސް.ޕީ( 0.25

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާލީ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

6 000،500 - -  - - 
 :ނޯޓު

  މިލިޔަެނވެ. އަކީ" މ" .1
 .މިްނަވރެވެ ައުގގެ ޓެންޑަރކުެރވޭ ަމޝްރޫައށް ެއއް އަކީ" މިްނަވރު ޓެންޑަރކުެރވޭ" .2
 .ެއވެ އެްވރޭޖް އަހަުރުދވަހުގެ 3 އިތުެވދިޔަފާ  ާއމްަދނީގެ ވިޔަފާރި އަކީ" އާްމދަނީ" .3
 ެނގޭނީ ައގުން ަމސަްއކަތުގެ ކޮށްފަިއވާ ާފއިތުވިަތނުަގއި ގޮުތގައި ޕީގެ.ެއސް މިގޮުތން އަދި. ަމްޝރޫޢުެއވެ އެއް ެމދުިމނުގެ އަކީ" ޕީ.އެސް" .4

 .ެއވެ)ފަންސަވިސް ިއންަސއްތަ(  %25
 .ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ ގައި 3 ތާވަލު ގެ 6-ަޖދުަވލު ޝަރުތުަތއް ތްތަުކގެފަރާ މި. ފަންީނމީހުންެނވެ ކުންފުނީގެ އަކީ" ޓ/ޕ" .5
 ގެ" ޕ" ގައި 3 ތާަވލު ގެ 6-ޖަުދވަލު  ވާްނވާނީ ފެންވަރު މީހުްނގެ އެްއަބއި ތިންަބއިުކޅަ ފަާރތްތަކުގެ ހުށަަހޅާ ގޮުތގައި ފަންނީމީހުންގެ*  .6

 .މީހުްނނަށެވެ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ގޮތުަގއި
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( ގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް ހުށަހަޅާ SYގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ) : ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ 3 ލު ތާވަ 
 ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ މީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

 
އި ކޮށްދިުނުމގެ ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ާދއިާރއާއި ގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ސަޕްލަ 

 (SYމަަސއްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަުރން )
"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކްަޗރަލް 
އިންިޖނިައރިްނގ ުނވަތަ މި ދާިއރާތަާކއި ުގޅޭ ާދިއރާއަކުން ދަްށވެެގން 

 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.
ކުން ސަަނދު "ޓ" މާނައަކީ ިތރީަގއި ދެންެނިވފައިވާ ދާިއރާތަ

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛
އާކިޓެކްޗަރ، ިސވިލް / ސްޓްރަކްޗުަރލް އިންޖިނިައރިްނގެ  -1

 ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާިސލުކޮށްފައިވުން 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަަސއްކަތް ބެލެެހއްޓުުމގެ ާދއިާރއިން  -2
 ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

)އެމް ެއންޑް އީ( ދާއިާރއިްނ  މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓުރިކަލް -3
ދަށްެވގެން ޑިޕްޮލމާެއއް ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަަނދެްއ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

އެމް.ކިއު.އޭ ުނވަތަ މިނިސްްޓރީިއން ަގބޫލުކުރާ ފެްނވަުރެގ  -4
 ސަނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން 
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 ޖަދުވަލު -7

 ގެ ދާއިރާގައި ( OT މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްޓަރުން )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން 
 ހުންނަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަންނީ  އަދި  ގިންތިތައް  ޝަރުތުތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވޭނެ 

 ފެންވަރު 
(  ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރެވޭ OTރުން ): ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްޓަ 1ތާވަލް 

 މަސައްކަތްތައް 

 މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ދާއިރާ 

އޮފީސްަތއް، ޢިާމރާތްތަްއ، ގޯތިތެޭރަގިއވާ ހުސްާޖގަަތއް، އިުޖތިމާޢީ ކަންކަުމަގއްޔާިއ    (OT01) ޢިމާރާތް ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މާރާތްަތއް ސާފުތާިހރުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ މީެގ އިޤްިތޞާދީ ކަންކަުމަގއި ބޭނުންުކރާ ޢި

ތެރޭަގއި ހިމެެނއެވެ. ފެންހިްނދާ ަވޅުގަނޑުތަކުން ފެން ލީކުވުން ހުއްޓުވައި ސާފުުކރުްނ، 
ގޯތިތެެރއަށް ަވދެެގން އަންަނއިރު ޒީަންތތެރި ކުރެވިަފއިވާ ުހސްތަންތަން ީމގެ ތެރޭަގިއ 

 ހިމެެނއެވެ.

އެްއބޭނުަމށްުވރެ ިގނަ ބޭުނންކުރާ ިޢމާރާތްަތއް، ވަިއގެ ބަނަދރުަތއް، ިވޔަފާީރެގ  (OT02)    އަތްތެިރ މަސައްކަތްނަންބޯޑު ަފދަ ބޯޑުަތއް ހެުދމާއި
ސެންޓަރުތަުކގައި ާރަވއިފައި ހުްނނަ ަބއިތައް ޭބނުންކޮްށގެން އިާޝރާެތއް ދަްއކުވަިއޭދ 

ަފއިވާ ނިޝާްނ ނިޒާމްަތއް ހަަދއި ހަރުުކރުން. މީގެ ތެރޭަގއި ަމގުމަީތަގއި ހަރުކޮށް
 ބޯޑުތަކާިއ، މަޢުަރޒުތަކުަގއި ބެެހއްޓޭ ްސޓޯލްތައް ހިމެެނއެވެ.

ޢިމާރާތްތަުކގައްާޔއި ޢިާމރާތެްއަގއި ހަރުުކރެވޭ ސާމާުނން ދިރޭ ސޫފާސޫފި ެނއްަތިއލުމުެގ  (OT03)    ލުންއިދިރޭ ސޫާފސޫފިަތއް ނައްތަ 
 މަަސއްކަތް 
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ޓަކައި ފުރިހަމަ ށް ރީވުމަ ޓަ ( ދާއިރާގައި ރަޖިސް OTރެކްޓަރުން )ޓް ޅުން ހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮން ގު  ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ : އިމާ 2ތާވަލު 
 ތައް ޠު ކުރަންޖެހޭ ޝަރު 

 

ޓެންޑަރ ކުރެވޭ  ދަރަޖަ 
 މިންވަރު 

ތަނުގައި ވެދިޔަ ފާއިތު ހިންގުމާއި އަދި ކުރިއެރުވުން  މާލީ ފެންވަރު 
 ކޮއްފައިވާ މަސައްކަތް 

ހަމަ އިތުރަށް ފުރި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

މ 010. 1  
ުވރެ މަތި  އަށް  
 

 މ އަށް 8.0
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 30.0 ޓ 2
 މ )އެސް.ޕީ( 7.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މ އަށް 5.0 މ 10.0 2
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 10.0 ޓ 1
 މ )އެސް.ޕީ( 2.5

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ކިޔުންތައް ލިޔެ

 މ އަށް 2.5 މ 5.0 3
 ވުރެ މަިތވުން 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 5.0 ޓ 1
 މ )އެސް.ޕީ( 1.25

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 ތެރެއިން  މ މީގެ 1.0 ޓ 1 000،500 މ 1.0 4
 މ )އެސް.ޕީ( 0.25

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މާީލ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

5 000،250 - -  - - 
 :ނޯޓު

  ނެވެ.މިލިއަ  އަކީ" މ" .1
 .މިްނަވރެވެ ައުގގެ ޓެންޑަރކުެރވޭ ަމޝްރޫައށް ެއއް އަކީ" މިްނަވރު ޓެންޑަރކުެރވޭ" .2
 .ެއވެ އެްވރޭޖް އަހަުރުދވަހުގެ 3 ާފއިތުެވދިޔަ ާއމްަދނީގެ ވިޔަފާރި އަކީ" އާްމދަނީ" .3
 ެނގޭނީ ައގުން ަމސަްއކަތުގެ ކޮށްފަިއވާ ަގއިާފއިތުވިަތނު ގޮުތގައި ޕީގެ.ެއސް މިގޮުތން އަދި. ަމްޝރޫޢުެއވެ އެއް ެމދުިމނުގެ އަކީ" ޕީ.އެސް" .4

 .ެއވެ)ފަންސަވިސް ިއންަސއްތަ(  %25
 .ހިމެނިފަިއވާެނއެވެ ގައި 3 ތާވަލު ގެ 7-ަޖދުަވލު ޝަރުތުަތއް ފަރާތްތަުކގެ މި. ފަންީނމީހުންެނވެ ކުންފުނީގެ އަކީ" ޓ/ޕ" .5
 ގެ" ޕ" ގައި 3 ތާަވލު ގެ 7-ޖަުދވަލު  ވާްނވާނީ ފެންވަރު މީހުްނގެ ްއަބއިއެ ތިންަބއިުކޅަ ފަާރތްތަކުގެ ހުށަަހޅާ ގޮުތގައި ފަންނީމީހުންގެ*  .6

 .މީހުްނނަށެވެ ފަންނީ ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ގޮތުަގއި
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ކުގެ ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަ ޓަ ( ގައި ރަޖިސް OTރެކްޓަރުން )ޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮން  :3ތާވަލު 
 ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ކިބައިގައި ފަންނީ މީހުންގެ 

 
ގުޅުން ުހރި އެހެނިހެން މަަސއްކަތްކުރާ  ދާިއރާއާއިާމރާތްކުުރމުގެ 

 (OTކޮންޓުރެކްޓަރުން )
"ޕ" މާނައަކީ އާކިޓެކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް / ސްޓްރަކްަޗރަލް 

ވެެގން އިންިޖނިައރިްނގ ުނވަތަ މި ދާިއރާތަާކއި ުގޅޭ ާދިއރާއަކުން ދަށް 
 ފުރަތަމަ ިޑގްރީ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން.

"ޓ" މާނައަކީ ިތރީަގއި ދެންެނިވފައިވާ ދާިއރާތަކުން ސަަނދު 
 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން؛

އާކިޓެކްޗަރ، ިސވިލް / ސްޓްރަކްޗުަރލް އިންޖިނިައރިްނގެ  -1
 ދާިއރާިއން ދަްށވެެގން ޑިޕްލޮމާެއއް ހާިސލުކޮށްފައިވުން 

ބެލެެހއްޓުުމގެ ާދއިާރއިން  ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަަސއްކަތް -2
 ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 

މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓުރިކަލް )އެމް ެއންޑް އީ( ދާއިާރއިްނ  -3
ދަށްެވގެން ޑިޕްޮލމާެއއް ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ސަަނދެްއ 

 ހާސިލުކޮށްފަިއވުން 
އެމް.ކިއު.އޭ ުނވަތަ މިނިސްްޓރީިއން ަގބޫލުކުރާ ފެްނވަުރެގ  -4

 ނަެދއް ހާސިލުކޮށްަފއިުވން ސަ
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