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 އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރީމިނިސްޓް

 މާލެ،         

 .ދިވެހިރާއްޖެ         

   

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

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  1

ޝަަންލ ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން" ގެ ނޭރ ފޮ"ގައިޑްލައިން މަލުކުރަްނ ފެށިިއރު ޢަމި ގަވާއިދަށް  (ރ) 6 

ގެ ކުރިން  2019މާރިޗް 30 ރެއިން ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ޅައިދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަ

ފައިވާ ޅައިނުވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެ ގައިޑްލައިނުގައި ކަނޑައަ  ކޮށްދީފައި ރަޖިސްޓަރީ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން" ގެ ޝަަންލ ކޮންޓްރެކްޓަނޭރ ފޮ"ގައިޑްލައިން މަލުކުރަްނ ފެށިިއރު ޢަމި ގަވާއިދަށް  (ބ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   ،ފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިންޅައިދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަ

ަޝނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން" ނޭރ ފޮ"ގައިޑްލައިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަުކން، 

 އިނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭެނއެވެ.ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ގައިޑްލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ޝަނަލް ކޮްންޓރެކްޓަރސް ނޭރ ފޮ"ގައިޑްަލއިން ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޔާ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަ (ޅ)  

މި ގަވާިއދުގެ ދަށުން   ރެޖިސްޓްރޭޝަން" ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިަނމަ، އެ ފަރާތްތަކަށް

 .ފިކެޓު ދޫކުރުމަށް އިތުރު ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެޓުުކރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ސެލުބާޠި ޓުފިކެޓުފައިވާ ސެދޫކޮށް

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ މާއްދާތައް  (ކ)  

އިން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ (ބ) ގައިވާ ފަދަ އާއިހިނގާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ރ) 

 ވުުމން ދެން ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ލުފިކެޓު ބާޠިޓުސެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  2
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      ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ،ވަނީ  ވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް" ަކމަށް ބުނެފައި އެ"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ (ޑ) 8 

އިރެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ  އެ

 ވަކީލަކަށެވެ.

       ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ވަނީ އެ ބުނެފައިފަރމެއް" ކަމަށް -"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ލޯ (ޒ)  

 ފަރމްތަކަށެވެ.-ރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ލޯޓަފަރމްތައް ރަޖިސް-ލޯ

ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ޓަވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސް އެ "ދިވެހި ކުންފުންޏެއް" ކަމަށް ބުނެފައި (ޓ)  

 ނަމައެވެ. (ސަޭތކަ އިންސައްތަ) ހިއްސާދާރުން ދިވެހިން ކަމުގައި ވާ %100ކުގައި ކުންފުނިތަ

ރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ޓަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސް ،ވަނީ އެ "ބިދޭސީ ކުންފުންޏެއް" ކަމަށް ބުނެފައި (ޔ)  

އްސާދާރުން ބިދޭސީން (އެކެއް އިންސައްތަ) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޮބޑު އިންސައްތައެއްގެ ހި %1ކުންފުންޏެއްގެ 

 ނަމައެވެ. ވާ ކަމުގައި

 ލާޙުކުރުން.ޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި )ވަނަ މާއްދާގެ (ރ 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ، ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ބީލަމުގައި ކުރިމަތިލައި އަިދ މަޝްރޫޢު  (ރ) 9 

(ފަހެއް މިލިޔަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.  -/5,000,000 މަޝްރޫޢުގެ އަގު ،ހިންގޭނީ

 ޢެއް(ފަހެއް މިލިޔަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ، އެ މަޝްރޫ -/5,000,000 މަސައްކަތުގެ އަގު

ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ  23ހިންގޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ލާޙުކުރުން.ޞް ) ވަނަ ަނންބަރު  އަންނަނިވި ގޮަތށް އ1ިގެ ( )ވަނަ މާއްދާގެ (ނ 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4

 ން ހުށަހެޅުން؛ޔުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ާމލީ ލިޔެކި ،ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން 1 (ނ) 12 

 ) ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.2ގެ ( )ވަނަ މާއްދާގެ (ނ 12ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ 5

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 2 (ނ) 12 

ޓްރެކްޓަރެއް ނަމަ، މާލީ ނުވާ ކޮން ދުވަސް(ތިނެއް) އަހަރު 3ފަރާތަކީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރިތާ 

 ފަރާތަކުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ންތައް ހުށަހަޅާނީ އެޔުލިޔެކި

 ކުރުން.އިްޞލާޙުއަންނަނިވި ގޮަތށް ވަނަ ަނންބަރު ) 3ގެ ( )ވަނަ މާއްދާގެ (ނ 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  6

ންތަކުގެ ތެރެއިން ޔުގެ މާލީ ލިޔެކިދުވަހު (ތިނެއް) އަހަރު 3ހަަޅންޖެހޭ ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކުން ހުށަ 3 (ނ) 12 

) ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެވެްސ ދޭއް( 2މެއްވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުކޮންމެ މާލީ ލިޔެކި

 އެއްގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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    )i( ިނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތަުކން  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައ

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުމުގައި

ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ އެމްބަީސން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަރޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫީނ 

އެ ޑޮކިއުމަންޓް  ،އެކުވަކީލެއް ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކުރުމާ

ލުމަށް ހުއްދަ އޮްތ ވައިއުެމއްގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކުލަޤަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ

، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިފަރާތުން  ންކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް އެގީފަރާތެއްކަން ޔަ

 އިނގިރޭސިބަހުން އޮތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛

    )ii( ަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް އިންލ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން.

މި ގަވާއިދުން، ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދަށް އިތުރުކުރާ ނުވަަތ އުނިުކރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަާވއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަްނބަުރ  7

 ތަރުތީބުކުރުން.

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގަވާއި މި 8
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