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އސޫލު
ގ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމާގުޅޭ ު
ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތު ެ
ތަޢާރުފު

.1

މަޤުޞަދު

.2

ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚު

.3

ހުއްދަ ހޯދުން

.4

ހުއްދަ ނުހޯދައި މަސައްކަތް

.5

ހުއްދަ ދެވޭ ކެޓަގަރީތައް

.6

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަބައިގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމާގުޅޭ
އުސޫލު" އެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި
ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި
ހުންނަންވީ ހަމަތަކަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށް ،އެ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
ރ
ސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކު ާ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހި ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ފ
ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޗެކުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެންޑް

ހައުސިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި

ރަޖިސްޓަރީވެ

މިނިސްޓްރީން

ހުއްދަ

ދޫކުރުމުންނެވެ.

ކުރުން މަނާކުރުން

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ
ހުއްދަ ނެތި އެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބައިގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި
ފަރާތްތަކުގެ

ޗެކުކުރާ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

ކެޓަގަރީތައް

މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ގްރެޖުއޭޓް އަދި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީތައް:
.1

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް
3

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައި
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.2

ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ

.3

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 5ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ
އުވާލެވޭނެ(

.4

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 3ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ
އުވާލެވޭނެ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީތައް:
.1

އާކިޓެކްޓް

.2

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

.3

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 5ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ އުވާލެވޭނެ(

.4

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 3ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ އުވާލެވޭނެ(

ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ކެޓަގަރީތައް:
.1

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ

.2

އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރެވޭ ކެޓަގަރީއާއި ކްލާސްތައް އަދި ޢިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮތް
ހިމަނާފައިވާ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  4ގެ ތާވަލު  ، 1މި
އުސޫލުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  1ގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

އުވާލެވިފައިވާ އަދި ކުރިއަށް
އުވާލެވޭނެ ކެޓެގަރީތައް

.7

ވ
ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފަހުން އުވާލާފައި ާ
ކެޓަގަރީތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އުވާލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 5ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ
އުވާލެވޭނެ(

)ށ(

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 3ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ
އުވާލެވޭނެ(

)ނ(

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 2) 6-މާރިޗު  2014ގެ ކުރިން ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ) 1ޖަނަވަރީ  2016ގައި މި ކެޓަގަރީ ވަނީ
އުވާލާފައިވުމުން ދެން މި ކެޓެގަރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ އައުކުރެވޭނީ  1ޖަނަވަރީ
4

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 2019ގެ ނިޔަލަށް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގެ ކެޓަގަރީއަށް(

އުސޫލުގެ ދަށުން ގްރެޖުއޭޓް
ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

.8

)ރ(

ނ(
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 5ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ އުވާލެވޭ ެ

)ބ(

ނ(
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  1) 3ޖަނަވަރީ  2019ގައި މި ކެޓަގަރީ އުވާލެވޭ ެ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައި މުޅިން އަލަށް
ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިވާ ކެޓަގަރީއަކުން ކެޓަގަރީއަކާގުޅޭ

ކެޓަގަރީއެއްގައި މުޅިން އަލަށް

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ
ޝަރުޠުތައް

)ހ(

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތަކީ އާކިޓެކްޗަރގެ
ކށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލު ޮ

)ށ(

ގްރެޖުއޭޓް

އިންޖިނިއަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީވާން

އެދޭ

ފަރާތަކީ

ލ
ސިވި ް

އ
އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެ ް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-

ގައި

ރަޖިސްޓަރީވާން

އެދޭ

ފަރާތަކީ

އ
އާކިޓެކްޗަރގެ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަ ި
ވާންވާނެއެވެ) .އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ 31
ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށެވެ(.
)ރ(

ލ
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތަކީ ސިވި ް
ށފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި
އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮ ް
ވާންވާނެއެވެ) .އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ
 31ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށެވެ(.

ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީއެއްގައި
މުޅިން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

.9

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީއެއްގައި މުޅިން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭފަރާތެއްގެ
ކިބައިގައި ،އެ ކެޓަގަރީއަކާގުޅޭ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް
ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި
ގްރެޖުއެޓް އާކިޓެކްޓެއް
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ޝަރުޠުތައް

.1

އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން ،ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގައިވާ
ފަރާތެއް

އެދޭނަމަ،

އެފަރާތެއްގެ

ކިބައިގައި،

ތިރީގައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ހ.

އާކިޓެކްޗަރގެ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށްވުން؛
5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ.

ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މަދުވެގެން ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގެ
އ
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ) 1އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފަ ި
ނުވުން؛ އަދި

ނ.

އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ދަށުން މަދުވެގެން
)ފަހެއް(

5

ޑިޒައިންކޮށް

ޕްރޮޖެކްޓް

އިދާރާއަކުން

ހުއްދަދޭ

ފާސްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ .އަދި ،މި ބުނެވިދިޔަ ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ
ތެރެއިން ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ވާންވާނީ ގްރެޖުއޭޓް އާރކިޓެކްޓް
ކެޓަގަރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތުގެ  1އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށެވެ) .މި  5ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް

ދައުލަތުގެ

އ
އެ ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފަ ި

ނިންމުމަށްފަހު
ވާންވާނެއެވެ(.
އާކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި

.2

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ޑިޒައިނަރ

އާކިޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ،ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި ނުވަތަ
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެދޭނަމަ ،އެފަރާތަކީ

ގްރޭޑް  5ނުވަތަ  6ގައިވާ

އާކިޓެކްޗަރ

ފަރާތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ

ދާއިރާއިން

ދަށްވެގެން

ޑިގްރީ

ފުރަތަމަ

ވ
ހާސިލުކޮށްފައި ާ

ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

ޝަރުޠުތައް

)ށ(

ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި މި
)ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތައް

މާއްދާގެ

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ
ގޮތުގައި ގްރެޖުއެޓް
އިންޖިނިއަރެއް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

.1

ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން ،ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރެއްގެ
ކެޓަގަރީގައިވާ

ފަރާތެއް

އެދޭނަމަ،

އެފަރާތެއްގެ

ކިބައިގައި،

ތިރީގައިވާ

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ހ.

ސިވިލް

އިންޖިނިއަރިންގ

ދާއިރާއިން

ދަށްވެގެން

ފުރަތަމަ

ޑިގްރީ

ވ ފަރާތަކަށްވުން؛
ހާސިލުކޮށްފައި ާ
ށ.

ވޭތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ
ކެޓަގަރީގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ފަރާތަކަށްވުމާއެކު

ގްރެޖުއޭޓް

އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިނުވުން؛ އަދި
ނ.

ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ދަށުން
މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން
ފާސްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ .އަދި ،މި ބުނެވިދިޔަ ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތެރެއިން ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ވާންވާނީ ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ
ކެޓަގަރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތުގެ  1އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށެވެ) .މި  5ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް

ދައުލަތުގެ

ނިންމުމަށްފަހު

ޕްރޮޖެކްޓް

އެ

އިދާރާއަކަށް

ދައުލަތުގެ

ހުށަހަޅާފައި

ވާންވާނެއެވެ(.
ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ

.2

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ،ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،އެދޭނަމަ ،އެފަރާތަކީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް  3ގައިވާ

ކށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ.
ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލު ޮ

ފަރާތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ
ޝަރުޠުތައް
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރިހަމަކުރަން
ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

)ނ(

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި މި މާއްދާގެ )ނ(
ގެ

1

ވަނަ

ނަންބަރު

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ

)ޑިޒައިނަރ

2

ވަނަ
5

ގްރޭޑް

ނަންބަރުގައިވާ

ގައި

ޝަރުޠުތައް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ

31

ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށެވެ(.
.1

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ކެޓަގަރީގައި

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވާން
އެފަރާތެއްގެ

އެދޭނަމަ،

ކިބައިގައި،

ޝަރުޠުތައް

ތިރީގައިވާ

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ހ.

ދާއިރާއިން

އާކިޓެކްޗަރގެ

ދަށްވެގެން

ޑިޕްލޮމާ

ވ
ހާސިލުކޮށްފައި ާ

ފަރާތަކަށްވުން؛
ށ.

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ކެޓަގަރީގައި މަދުވެގެން އެއް
އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
ހަމަވިތާ ) 1އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިނުވުން؛ އަދި

ނ.

ގްރޭޑް6-

އާކިޓެކްޓް،

ޑިޒައިނަރ

ކެޓަގަރީގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ނވަތަ
ު

ފަރާތެއްގެ

ޑިޒައިނަރ
ދަށުން

ގްރޭޑް5-

މަދުވެގެން

5

ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.
ހއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ) 1އެކެއް(
އަދި ،މި ބުނެވިދިޔަ ) 5ފަ ެ
ޕްރޮޖެކްޓް ވާންވާނީ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ކެޓަގަރީގެ
އެންމެ ފަހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތުގެ  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޕރޮޖެކްޓަކަށެވެ) .މި  5ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ް
އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު
އެ ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ(.
7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.2

ޑިޒައިނަރ-ގްރޭޑް  6ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،ހުއްދަ އައުކުރަން
އެދޭނަމަ އެ ފަރާތަކަށް  1ޖެނުއަރީ  2016އިން ފެށިގެން ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް5-
ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ގައި

)ރ(

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރިހަމަކުރަން

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ
ގްރޭޑް 3-ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެދޭނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި،

ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ) .ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ  31ޑިސެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށެވެ(.
.1

ފއިވާ
މ ހާސިލުކޮށް ަ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮ ާ
ފަރާތަކަށްވުން؛

.2

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3-ކެޓަގަރީގައި މަދުވެގެން އެއް އަހަރު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ) 1އެކެއް(
އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިނުވުން؛ އަދި

.3

ސިވިލް

ނުވަތަ

އިންޖިނިއަރ

ޑިޒައިނަރ

ކެޓަގަރީގައި

ގްރޭޑް3-

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ދަށުން މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓް
ހުއްދަދޭ

ޑިޒައިންކޮށް

އިދާރާއަކުން

ފާސްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން
ވާންވާނީ

އަދި،

މ
ި

) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3 -ކެޓަގަރީގެ އެންމެ ފަހުގެ

މުއްދަތުގެ

ފއިވާ
ހުށަހަޅާ ަ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

)މި

ޕްރޮޖެކްޓަކަށެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،

5

1

އަހަރުދުވަހުގެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ތެރޭގައި

ޑިޒައިންކޮށް

ތެރޭގައި
ދައުލަތުގެ

ނިންމުމަށްފަހު

އިދާރާއެއްގެ
އެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ(.
)ބ(

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެން އަންނަ ފަރާތްތައްވެސް  9ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީއަކުން ކެޓަގަރީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވުމާއެކު އެފަރާތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ބަލައިގަތުމަށް އެދި މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެގޮތުން

އެފަރާތުން

ރާއްޖޭން

ބޭރުގައި

ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ނ
ޞައްޙަކަ ް

ގ
ޅއިރު ،މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ެ 3
ޔަގީންކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ނ .ގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޗކަރ ކެޓަގަރީއެއްގައި މުޅިން
ެ
އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

.10

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޗެކަރ ކެޓަގަރީއެއްގައި މުޅިން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭނަމަ،
ތިރީގައިވާ އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

8

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި
ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

.1

އާރކިޓެކްޗަރގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛

.2

ބޮޑުމިނުގެ

ޢިމާރާތުގެ

ގޮތުގައި

ބެލެވޭ

އުސްމިނާއި

އެކި

ޢިމާރާތްތަކުގެ

އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން؛ އަދި
.3

އާރކިޓެކްޗަރަލް

ޢިމާރާތުގެ

އޮފް

މިނިސްޓްރީ
ޑިޒައިނަރުންގެ

ޑިޒައިން

ހައުސިންގ

ރަޖިސްޓަރީގައި

ޗެކުކުރުމުގެ

އެންޑް

ދޫކުރެވޭނީ،

ހުއްދަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ
ގޮތުގައި

އާކިޓެކްޓެއްގެ

ދަށުން

ވ
ރަޖިސްޓަރީވެފައި ާ

ފަރާތްތަކަށެވެ.
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

)ށ(

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި
ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

.1
.2

ވން؛
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައި ު
ޢިމާރާތުގެ

ގޮތުގައި

ބެލެވޭ

އެކި

ބޮޑުމިނުގެ

އުސްމިނާއި

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން؛ އަދި
.3

އޮފް

މިނިސްޓްރީ
ޑިޒައިނަރުންގެ

ހައުސިންގ

އެންޑް

ރަޖިސްޓަރީގައި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ

ދަށުން

އިންޖިނިއަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ސިވިލް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ޗކަރެއްގެ ގޮތުގައި
ެ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރިހަމަކުރަން
ޖެހޭ ތަޖުރިބާ

)ނ(

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގައާއި ޗެކުކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ފަދައިން ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވުން؛
.1

3

)ތިނެއް(

އަހަރުދުވަސް

އެކެޓަގަރީއާ

ގުޅޭ

ކެޓަގަރީގައި

ޑިޒައިނަރ

ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 3ތިނެއް(
ޕްރޮޖެކްޓް ،އެ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި ،ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން
ފާސްކޮށްފައިވުން.
ލތުގެ އިދާރާއެއްގައި ،މަދުވެގެން
އަދި މީގެ ތެރެއިން ) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަހު ދައު ަ
) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން
ޗެކުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ޕްރޮޖެކްޓުގެ

)ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ

3

ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،

ޕްރޮޖެކްޓް

ތެރޭގައި

ޑިޒައިންކޮށް

ދައުލަތުގެ

ނިންމުމަށްފަހު

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ (.ނުވަތަ؛
9

އިދާރާއެއްގެ
އެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.2

) 4ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަސް އެ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި
ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ) 4ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ
ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި ،މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް
ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން.
)މި  5ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް
ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ (.ނުވަތަ؛

.3

އ
) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް އެ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގަ ި
ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ ) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 3ތިނެއް(
ޕްރޮޖެކްޓް ،އެ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި ،ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން
ފާސްކޮށްފައިވުން.
އަދި

މީގެ

2

ތެރެއިން

އަހަރުދުވަހު

)ދޭއް(

ނުވަތަ

އާރކިޓެކްޗުރަލް

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ
ނުވަތަ

އާރކިޓެކްޗަރަލް

ޑިޒައިން

ސްޓްރަކްޗުރަލް

ޗެކުކުރުމުގެ

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވުން.
ޕްރޮޖެކްޓުގެ

)ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ

3

ޕްރޮޖެކްޓެއްވާނަމަ،

ޕްރޮޖެކްޓް

ތެރޭގައި

ޑިޒައިންކޮށް

ދައުލަތުގެ

ނިންމުމަށްފަހު

އިދާރާއެއްގެ
އެ

ޕްރޮޖެކްޓް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ (.ނުވަތަ؛
.4

 3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ޗެކަރެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،މި
އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އެގޮތުން އެފަރާތުން
ދ
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކޮށްދިނުމަށް އެ ި
މި އުސޫލުގެ

 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  .3ގެ ނ .ގައިވާ ލިޔެކިއުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި

މީގެ

މި

އިތުރުން

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ޑިޒައިނަރ

އ
ކެޓަގަރީގަ ި

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަދޭ
އިދާރާއަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެފަރާތެއް ޗެކަރެއްގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ) .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ،
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް
ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ(.

)ރ(

"އެކި އުސްމިނާއި ބޮޑުމިނުގެ ޢިމާރާތްތައް" ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އާންމުކޮށް
ބަލާނީ

އެކި

އުސްމިނާއި

ބޮޑުމިނުގެ

ޢިމާރާތްތައް

ޑިޒައިންކުރުމުގެ

ތަޖުރިބާ

ހޯދާފައިވޭތޯއެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ތަޖުރިބާ ބެލުމުގައި އެއްބުރިއަށް ޑިޒައިންކޮށްފައި
ހުންނަ "އާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތް" ތައް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން

އަދަދު17 :

.11

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަކެއްޗާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށެވެ .މިގޮތުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުން ނުވަތަ ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ
ފޯމު )މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.housing.gov.mvގައި ޝާއިޢު
ކޮށްފައިވާނެއެވެ(.؛

.2

ޅ
ހުއްދައަށް އެދި އަލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ބޭނުންވާ

ކެޓަގަރީއަށް

މޯލްޑިވްސް

އަދި

އޮތޯރިޓީން

ކޮލިފިކޭޝަން

ގ
ބަލައިގަންފައިވާ އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު ެ
ކޮޕީ؛
.3

ޗެކަރ

ނުވަތަ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ކެޓަގަރީއަށް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ،ތަޖުރިބާ
ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޯމާއި ލިޔެކިއުން؛
ހ.

ފޯމު

ނވާނީ
ހުށަހަޅަ ް

)މިނިސްޓްރީގެ

މިނިސްޓްރީން

ވެބްސައިޓް

ފޯމެޓުގައެވެ.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

www.housing.gov.mv

ގައި

މި

ފޯމެޓް ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާނެއެވެ(.
ށ.

ތަޖުރިބާހުރިކަން
ޕްރޮޖެކްޓެއް

އަންގައިދޭ

ހިމަނާނަމަ،

ލިޔުމުގައި،
އެ

ދައުލަތުގެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް

އިދާރާއެއްގެ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ

ވނެއެވެ.
ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއަކުން ހޯދުމަށްފަހު ހުށަހަޅަން ާ
ނ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މި އުސޫލުގެ ދަށުން
ބަލައިގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރި
ދުވަސްވަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި

މ
ި

މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ގެ ހ .ގައިވާ ލިޔުމުގެ އިތުރުން އެ ލިޔުމުގައި
ހިމަނާފައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ

މަސައްކަތްތަކުގައި
އަންގައިދޭ

ލިޔުމެއް

އެފަރާތުން
އެފަރާތެއް

އެ

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ

ބައިވެރިވެފައިވާ
ރާއްޖޭން

ޑިޒައިން

ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން

ބޭރުގައި

މަސައްކަތްކުރި

ތަނަކުން ހޯދުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އެ

އަދި

ޤައުމެއްގައި،

އެ

ދާއިރާގެ

ފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ
ވެފައިވާ ކެޓަގަރީ އަންގައިދޭ ،ލިއުމުގެ ކޮޕީ އެޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.4

ހ.

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ.

ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްނަމަ،
ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓާއި ،ޕާސްޕޯޓާއި ،ވީޒާއާއި ،ވާރކް ޕާރމިޓުގެ ކޮޕީ؛

.5

ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ ) 2ދޭއް( ފޮޓޯ 1) .ކެޓަގަރީއަށްވުރެ ގިނަ ކެޓަގަރީގެ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ
އިތުރު ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

.6

ލކުރަން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މި އުސޫލުގެ 16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ތަޢުލީމު ހާސި ު
ނ
ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތައް ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން ރަޖިސްޓަރީ ް
ވަކިވާ

ތިރީގައިވާ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ޝަރުޠުތައް

ލިޔުމެއް

ފުރިހަމަވާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހ.

ތަޢުލީމު

ދިޔަ

ސލުކުރުން
ހާ ި

ފަރާތުގެ

ފުރިހަމަ

ނަން،

އަދި

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު
ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛
ށ.

ނ ފެށި ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ .ނުވަތަ
ލކުރަ ް
ތަޢުލީމު ހާސި ު
ލކުރަން ހުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އައުމަށްފަހު
ތަޢުލީމު ހާސި ު
އަމިއްލައަށް

އެދިގެން

ރަޖިސްޓަރީން

ދެންނެވުނު

ލިޔުމުގައި

ކިޔަވަން

ވަކިވާން
ހުރި

އެދޭނަމަ،

މުއްދަތު

އިސްވެ

ބަޔާންކޮށްފައި

ވާންވާނެއެވެ.
.7

އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 1
ނ
އަދި  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތައް ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން ރަޖިސްޓަރީ ް
ވަކިވާ ކަމުގައިވާނަމަ ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ،ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަން
އަންގައިދޭ ،ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހ.

ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ތާރީޚު ،ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ
ނަން އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛ އަދި

ށ.

މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ
ފަރާތެއް

ނަމަ،

ޤާނޫނު

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ

އަސާސީގެ

ނުވަތަ

ދަށުން

ނުވަތަ

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ

ޤާނޫނަކުން
ފަރާތެއްކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ
ނ.

މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ
ފަރާތެއް ނަމަ ،ވަޒީފާގެ ގޮތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން
ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ އަދި ވަޒީފާގެ އިތުރުން
އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުން މަނާވާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ވަޒީފާ
12

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިން ފަރާތުގެ ލިޔުމަކަށްވުން؛
)ށ(

ތ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދައަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަ ަ
ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯމުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުއްދަ ދިނުން

.12

)ހ(

ވ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ
ޝަރުޠުތަކާއި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ރަސްމީ ބަންދުނޫން ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ޅ
ހ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ ަ
ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،ފުރިހަމަނުވާ ކަމެއް ފުރިހަމަވަންދެން އެ
ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޝަރުޠު
ވ
ފުރިހަމަވީކަމަށް ބަލާނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ދީފައި ާ
މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް
މަސައްކަތުގެ

ތަޖުރިބާގެ

ޞައްޙަކަން

މަޢުލޫމާތުގެ

ޔަގީންވުމާއެކު،

އެހެން

ޝަރުޠުތައްވެސް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
)ނ(

ވ
ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކުގައި ޑިޒައިންކޮށްފައި ާ
އަދި ޗެކުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ
ގ
ފޯމު" ނުވަތަ "ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމު"ގައި ސޮއިކޮށް ،އެ ކުރެހުމު ެ
ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނޭނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ
ތެރެއިން ފާސްވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެވެ.

)ރ(

ވ
ގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ އަދި ވަގުތީ ހުއްދަ ދީފައި ާ
ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ގުނޭނީ
އެފަރާތެއް އެ ޑިޒައިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނަރ
ކެޓަގަރީގެ ފަރާތްވެސް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު" ނުވަތަ "ޢިމާރާތަކަށް
ބަދަލުގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމު"ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.

)ބ(

ޑިޒައިނަރ ،ގްރެޖުއޭޓް އަދި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ

ތެރެއިން

ފަރާތްތަކުގެ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާ

ފަރާތްތަކަށް،

ޢިމާރާތް

ޑިޒައިންކުރުމުގެ ކެޓަގަރީއާއި ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތާއި ،ކްލާސް ،އަދި ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
އެނގޭގޮތަށް

ލިޔުމެއް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މިފަރާތްތަކަށް

ދޫކުރެވޭނީ

1

)އެކެއް(

އަހަރުދުވަހުގެ ހުއްދައެކެވެ.
)ޅ(

ޠ
ތތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު ު
ޗެކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ހަމަވާ ފަރާތްތައް މި އުސޫލުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް އިންޝުއަރަންސް
މ
ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި އިންޝުއަރަންސްގެ ބައި ފުރިހަ ަ
13

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުރުމަށްފަހު އިންޝުއަރަންސާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ 10
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ކެޓަގަރީއާއި ،ހުއްދައިގެ
މުއްދަތާއި ،ކްލާސް ،އަދި ހުއްދައިގެ ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ސެޓުފިކެޓާއި ޗެކަރ
ގ
ސްޓޭމްޕް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހު ެ
ހުއްދައެކެވެ.
ހުއްދަ އައުކުރުން

.13

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ޑިޒައިންކުރުމުގެ

ފަރާތަކުން
ކެޓަގަރީގެ

އެންމެ
ހުއްދަ

ފަހުން

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

އައުކުރާއިރު،

ތިރީގައިވާ

ޢިމާރާތް
ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ހއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަ
އެންމެ ފަހުގެ ު
ދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން) .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ
ޕްރޮޖެކްޓް

ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ،

ޑިޒައިންކޮށް

ނިންމުމަށްފަހު

ޕްރޮޖެކްޓް

އެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި
ކިޔަވަން ހުރި މުއްދަތު ނުގުނައި ބެލިދާނެއެވެ .އަދި އެންމެ ފަހުގެ ހުއްދައިގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކިޔަވަން ގޮސްފައިވާ ނަމަ މުއްދަތު ބެލުމުގައި އެ
މުއްދަތުގެ

ހުއްދައިގެ

ކުރިން

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދައިގެ

ސ
މުއްދަތުވެ ް

ހިމަނަންވާނެއެވެ(.؛
.2

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ
އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާތަކަށް
ނުވުން؛

.3

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ކެޓަގަރީއަކީ ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު
އުވާލާފައިވާ ކެޓަގަރީއަކަށް ނުވުން.
ނަމަވެސް ،ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި މި މާއްދާގެ
)ހ( ގެ  1އަދި  2ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެފަރާތެއް 31
2018

ޑިސެންބަރު

ގެ

ނިޔަލަށް،

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-

އ
ގަ ި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން؛ އަދި
.4

 2މާރިޗު  2014ގައި ހުއްދަ ބާޠިލުވުމަށްފަހު ކުރިން ހުރި ކެޓަގަރީގައި އަލުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތެއް ،އެފަރާތެއް ކުރިން ހުރި ކެޓަގަރީގައި އަލުން
ރަޖިސްޓަރީ ވެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެފަރާތަކަށް
ދޫކުރެވޭނީ މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީ ހުއްދައެކެވެ.

)ނ(

ޗެކަރެއްގެ

ގޮތުގައި
14

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ފަރާތެއް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރަން އެދޭނަމަ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުއްދައެއް އޮތުން؛

.2

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ނަގަން ޖެހޭ އިންޝުއަރަންސެއް އޮތުން؛

.3

އެ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ) 1އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ
ނުވުން؛

ދުވަސްވެފައި
ބާޠިލުވުމަށްފަހު

ކުރިން

)ނަމަވެސް
ހުރި

2

މާރިޗު

ކެޓަގަރީގައި

2014

އަލުން

ގައި

ހުއްދަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ

ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލައައް އެދިގެން ވަގުތީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވާ ފަރާތްތައް
އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ(.
.4

ނކޮށް
އެންމެ ފަހުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައި ް
ނުވަތަ ޗެކުކޮށް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން) .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ
ދައުލަތުގެ

އިދާރާއެއްގެ

ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ،

ޕްރޮޖެކްޓް

ޑިޒައިންކޮށް

ނުވަތަ

އ
ޗެކުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފަ ި
ވާންވާނެއެވެ(.
.5

މާރިޗު  2014ގައި ހުއްދަ ބާޠިލުވުމަށްފަހު ކުރިން ހުރި ކެޓަގަރީގައި އަލުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތެއް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި4 ،
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ނަމަވެސް ކުރިން ހުރި
ކެޓަގަރީގައި އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ވެވިދާނެއެވެ .މި އުސޫލުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ކެޓެގަރީގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނީ އައިސްފައިވާ ބަދަލާ އެއްގޮތަށެވެ.

)ރ(

ޗެކަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ރަޖިސްޓަރީ

އައުކުރަން

ކޮށްފައިވާ
މި

އެދޭއިރު

ފަރާތްތަކުގެ
މާއްދާގެ

)ނ(

ތެރެއިން
ގައިވާ

ފަރާތެއް
ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ދެން އެފަރާތެއްގެ ޗެކަރ ކެޓަގަރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އައުކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ ޗެކަރ ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީ ،އާރކިޓެކްޓް
ސިވިލް

ނުވަތަ

ކެޓަގަރީގައި،

އިންޖިނިއަރ

ތިރީގައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ހާސިލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
.1
.2

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުއްދައެއް އޮތުން؛
މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

އެ

ކެޓަގަރީއަކަށް

ހ
ޖ ޭ
އިންޝުއަރކުރަން ެ

އިންޝުއަރަންސެއް ކޮށްފައި އޮތުން؛ އަދި
.3

ވޭތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް
ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވުން) .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ
15

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމުމަށްފަ ު
އެ ޕްރޮޖެކްޓް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާންވާނެއެވެ(.
ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުން

.14

ވަގުތީ ހުއްދައިން ދާއިމީ

.15

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކުން ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ
އައުކުރުމަށް

ހުށަހަޅާއިރު،

އެ

ކެޓަގަރީއަކަށް

ބޭނުންވާ

މަސައްކަތުގެ

ތަޖުރިބާ

އ
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެ ް
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގެ ފަރާތަކުން ޑިޒައިނަރ
ގ
ގްރޭޑް 5-ގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ކެޓަގަރީއަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު ެ
ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އަލުން
ގ
ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ހުއްދައަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،މި އުސޫލު ެ
 17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ) 1 ،އެކެއް(
އ
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތެއް ކުރިން ހުރި ކެޓަގަރީއާ ގުޅޭ ވަގުތީ ހުއްދައެ ް
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ،
ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުވެސް ،ކުރިން ހުރި ދާއިމީ ހުއްދައަށް
ދ
ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ވަގުތީ ހުއް ަ
އައުކޮށްދިނުމަށް

އެދުމުން

އެފަރާތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ވަގުތީ

އ
ހުއްދައެ ް

އައުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީ ހުއްދައަކަށް އެދޭ ކެޓަގަރީއަކީ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު އުވާލާފައިވާ ކެޓަގަރީއަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ހުއްދައަށް ބަދަލުވުން

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް،
ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 1އެކެއް(
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރުމުން ،ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
ހަމަނުވިކަމުގައިވިއަސް ،އެންމެ ފަހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގެ
ދާއިމީ ހުއްދައަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ށ(

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ،މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ
ތ
މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ،ވަގު ީ
ހުއްދައިގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 1އެކެއް(
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރުމުން ،ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު
ހަމަނުވިކަމުގައިވިއަސް،
16

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-

ކެޓަގަރީގެ

ދާއިމީ

ހުއްދައަކަށް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ނ(

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ
ގ
ތެރެއިން ފަރާތެއް ،ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހު ެ
ށ
ތެރޭގައި ) 1އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރުމުން ،އެފަރާތެއް އަމިއްލައަ ް
ރ
އެދިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވިއިރު ހުރި ކެޓަގަރީގައި ،އަލުން ރަޖިސްޓަ ީ
ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީ
ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވުން

.16

)ހ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީގައި

ތިރީގައިވާ

ފަރާތެއް

ކުރެ

ސަބަބުތަކުން

ސަބަބަކާހުރެ ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ،ވަގުތީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން
ވަކިވުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތުދޭން ވާނެއެވެ.
.1

ޤާނޫނު

އަސާސީގެ

ޢައްޔަންކުރެވޭ

ދަށުން
މަޤާމެއްގައި

ނުވަތަ

ޤާނޫނަކުން

ހުރުމުގެ

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ސަބަބުން،

ނުވަތަ

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމާއި ،ތަންފީޛު ކުރުމުގައި
ޝާމިލުވެ އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން؛
.2

ގ
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމު ެ
ނ
ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އިތުރުން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރު ް
މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުން މަނާވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

.3
)ށ(

ލކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުން.
ތަޢުލީމު ހާސި ު

ވ
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވުމަށް އެދޭނަމަ ތިރީގައި ާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
.1

ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވާން އެދޭއިރު މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް
ޑިޒައިންކުރުމުގެ ޞައްޙަ ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ

.2

 02މާރިޗު  2014ގެ ކުރިން ޞައްޙަ ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް އޮތް ފަރާތަކަށް
ވުން؛ އަދި

.3

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  6ވަނަ ނަންބަރު އަދި  7ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ،ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާންވާނެއެވެ.

17

ވޮލިއުމް46 :
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީ
ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން

އަދަދު17 :

.17

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން
ވަކިކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތެއް ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ،އަލުން އެފަރާތެއް

ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް އަލުން

ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވިއިރު ހުރި ކެޓަގަރީގެ ހުއްދަ) 1 ،އެކެއް(

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަގުތީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވި ހާލަތުން މިންޖުވިތާ
) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުއްދައަށް އެދުން؛

.2

ދއް
އެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ޞައްޙަ ތަޢުލީމީ ސަނަ ެ
އޮތުން؛

.3

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވިއިރު ހުރި ކެޓަގަރީއަކީ އަލުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު

އުވާލާފައިވާ

ކެޓަގަރީއަކަށް

ވެގެން

ނުވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެފަރާތަކީ ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގައި ކުރިން ހުރި ފަރާތަކަށްވުމާއެކު
އެފަރާތެއް އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  31ޑިސެންބަރު
2018

ކުރިން

ގެ

ކަމުގައިވަނީނަމަ،

އެފަރާތެއް

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-

ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި މި އުސޫލުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ކެޓެގަރީގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނީ އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ވ
ފުރިހަމަވުމާއެކު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނު ާ
ފަރާތްތަކަށް މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ ހުއްދައެއް
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން ) 1އެކެއް(
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރުމުން އެފަރާތެއް ކުރިން ހުރި ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގެ 1
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު އުސޫލާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވެރިފަރާތުން ނަގަންޖެހޭ
ޒިންމާތައް

.18

ޢިމާރާތް

ޑިޒައިންކުރުމުގެ

ކުރިން

ތަނުގެ

ވެރިފަރާތާއި،

ޑިޒައިންކުރާ

ފަރާތާ

ދެމެދު

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައި އޮތުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އެ
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތާއި ،ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާ
18

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

އެއްބަސްވެވޭ އުޖޫރައަކާއި ،މުއްދަތެއް

)ނ(

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެނެވޭ ބަދަލު ،ޑިޒައިންކުރާ
ފަރާތުން

ކުރެހުމުން

ނުވަތަ

ބަދަލުކޮށްދޭނެތޯ

ނޫންތޯ،

އަދި

މިފަދައިން

ލ
ބަދަ ު

ގެނެސްދޭނަމަ ބަދަލު ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި
ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތައް

.19

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޢިމާރާތުގެ

ގްރެޖުއޭޓް

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަދި

ފަރާތްތަކާއި،

ޑިޒައިނަރ

ކެޓަގަރީގައިވާ

ފަރާތްތަކެވެ .އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ޑިޒައިންކުރަން

ވާނީ

ގަވާއިދުތަކާ

ޤާނޫނާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.

އަދި

އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ ފަރާތްތަކުން ނަގަންވާނެއެވެ.
އެގޮތުން އެ ކުރެހުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން އެ ކުރެހުމަކަށް ޒިންމާ
ނަގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތ
ނވަތަ ވަގު ީ
ު
ގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތަކުން
ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެފަރާތެއް އެ
ސ
ޑިޒައިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގެ ފަރާތްވެ ް
ށ
"ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު" ނުވަތަ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަ ް
އެދޭ

ފޯމު"ގައި

ސޮއިކުރުވުމަކީ

ގްރެޖުއޭޓް

އެ

ނުވަތަ

އަންޑަރ

ގްރެޖުއޭޓް

ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެވެ.
)ނ(

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި،
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ ކުރެހުންތަކާއި ،ޑީޓެއިލްތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތަކާއި،
ކަލްކިއުލޭޝަންގެ

އިތުރުން

އާރކިޓެކްޗުރަލް

ކުރެހުންތަކުގައި

ވ
ދައްކާފައި ާ

ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ
ކ
ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަ ީ
އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ރ(

ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުން އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި،
ގ
ކ ެ
އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ ކުރެހުންތަކާއި ،ޑީޓެއިލްތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތަ ު
އިތުރުން ސްޓްރަކްޗުރަލް ކުރެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ އާރކިޓެކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ
ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ
ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ
އިތުރުން

މުޅި

ކުރެހުންސެޓުގައިވާ

ކުރެހުންތައް

ލޭބަލްކޮށް،

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށް

ރަނގަޅަށް މިންތައް ޖެހުމާއި ،މުޅި ކުރެހުން ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާރކިޓެކްޗުރަލް
ޑިޒައިން ކުރާ ފަރާތުން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
19

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ބ(

ޗެކުކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ ނެގި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތަކުގެ
ޒިންމާއިން އެފަރާތެއް ބަރީއަވެގެން ނުދާނެއެވެ.

)ޅ(

ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކުރުމަކުން މި
މާއްދާގައި އިސްވެ ލިޔެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތް ބަރީއަވެގެން ނުދާނެއެވެ.
އަދި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އެފަދަ ކުރެހުންތަކުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ
ޑިޒައިން ކުރި ފަރާތުން ނަގަންވާނެއެވެ.

)ކ(

ށ
ޑިޒައިންކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް
ހިތަންވާނެއެވެ.

)އ(

އެފަރާތަކުން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމެއްގައި މައްސަލައެއް ހުރުމާއެކު،
އ
އެ މައްސަލައެއް ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން އެންގުމުން ،އެ ކުރެހުމެ ް
ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ވ(

އެފަރާތަކުން

ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތެއްގެ

ކުރެހުމެއްގެ

ލިޔެކިއުންތައް

ހޯދުމަށް

ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުރެހުންތަކުގެ ސޮފްޓާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ،އަދި
ކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓް ވެރިފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޗކުކުރުމާއި
ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ެ
ޗެކުކުރުމުގައި ނަގަންޖެހޭ
ޒިންމާތައް

.20

ޗކުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ެ
ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން
ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ .އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ޗެކަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެހުން ޗެކުކޮށް ،އެ ކުރެހުމެއްގެ ޒިންމާ ނެގޭނީ އެ
ޗެކަރެއް

ނޫން

އެހެން

ފަރާތެއް

ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ

ކުރެހުންތަކުގައެވެ.

އެގޮތުން

ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޗެކުކޮށް،
ނ
ޗެކުކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކު ް
ނަގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޗކުކުރާ ފަރާތްތައް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި
ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ެ
ގ
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ޑީޓެއިލްތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތަކު ެ
އިތުރުން އާރކިޓެކްޗުރަލް ކުރެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ
ހ
ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރި ާ
ޔކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލި ެ

)ނ(

ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކުން އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނާއި،
އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރެހުންތަކާއި ،ޑީޓެއިލްތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތަކުގެ
އިތުރުން ސްޓްރަކްޗުރަލް ކުރެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ އާރކިޓެކްޗުރަލް ބައިތަކުގެ
20

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި އާރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ
ކުރެހުމަކާއި ،ތަފުސީލަކާއި ،ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ
ށ
އިތުރުން މުޅި ކުރެހުންސެޓުގައިވާ ކުރެހުންތައް ލޭބަލްކޮށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަ ް
މިންތައް ޖެހުމާއި ،މުޅި ކުރެހުން ސެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ
ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ޗެކުކުރާ

ޒިންމާ

ފަރާތުން

ނެގި

ކަމުގައިވީ

ނަމަވެސް

ޑިޒައިންކުރި

ށ
ފަރާތަ ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާއިން އެފަރާތެއް ބަރީއަވެގެން ނުދާނެއެވެ.
)ބ(

ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ކުރެހުން ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުރެހުމަކީ ޗެކަރެއް ނުވަތަ ޗެކަރުން
ޒިންމާވާ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި އެ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން
ފއިވާ ޒިންމާތަކުން ޗެކަރުން ބަރީއަވެގެން
ފާސްކުރުމަކުން މި މާއްދާގައި އިސްވެ ލިޔެވި ަ
މ
ނުދާނެއެވެ .އަދި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އެފަދަ ކުރެހުންތަކުގެ ފުރިހަ ަ
ޒިންމާ ޗެކަރުން ނަގަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

އެފަރާތަކުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމެއްގައި މައްސަލައެއް ހުރުމާއެކު ،އެ
މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ޑިޒައިންކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ
ވެރިފަރާތަށް އެންގުމުން ،އެ ކުރެހުމެއް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު،
ތގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޗެކުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ،ޗެކުކޮށްދިނުމަކީ ކުރެހުން ޗެކުކުރި ފަރާ ު

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި
ފިޔަވަޅުއެޅުން

.21

)ހ(

ޅ
ށ އެދި ހުށަހެ ި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތަކުން ،ރަޖިސްޓަރީވުމަ ް
ރ ިޖ ް
ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔުމެއްކަމަށްަ ،
ރ ފަހުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ
ރ ުކ ި
ސ ަޓ ީ

)ށ(

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި،

ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކ
ލނުވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއަ ާ
ސ ު
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދު ހާ ި
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް

މައްސަލައެއް

ނމަ،
ހުށަހަޅައިފި ަ

އެ

މައްސަލައެއް" ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތާއި ކުރެވޭ
ޅ
ޖޫރިމަނާގެ އުސޫލު"ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަ ު
އެޅޭނެއެވެ.
)ނ(

ޙ
"ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި އިޞްލާ ީ
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު"ގައި ނެތް މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާމެދު
ޤ ކުރާ ކޮމިޓީ" އަށް އެ މައްސަލައެއް
މ "މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީ ު
ހުށަހަޅައިފިނަ ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ،ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ،
މށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް
އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅު ަ
ނިންމިދާނެއެވެ.
21

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވޮލިއުމް46 :
ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްދަ

.22

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިންޝުއަރަންސް ކުރުން

.23

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ

.24

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ

.25

ހިފެހެއްޓުން

ހާލަތްތަކުގައި ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
)ހ(

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރާ ފަރާތެއްގެ ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތ
ޗެކަރ ކެޓަގަރީއަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދައިގެ މުއްދަ ު
ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމަށް އެފަރާތަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

)ށ(

އ
ނ ި
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމި ާ
ބާވަތަށް ބަލައި ،އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް
ތ
ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،މައްސަލަބަލައި ތަޙުޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ،ޢިމާރާ ް
ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ގ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމު ެ
ހުއްދައަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކުން،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

އިންޝުއަރަންސް ކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
ކޮންމެ އަހަރަކު ) 300,000/-ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކުން
ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
ކޮންމެ އަހަރަކު ) 500,000/-ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކުން
ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމްނިޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓަރީން
އެކުލަވައިލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު ،އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި،
މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ،ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި
"ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި

ކޮމިޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއޭޓްއަކީ،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނގ
ހައުސި ް

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެވެ.
)ނ(

މި

ކޮމިޓީ

ހިންގާނެ

ގޮތުގެ

އުސޫލެއް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި

އުސޫލުގައި

މި

ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ

ޢައްޔަންކުރެވޭނެގޮތާއި،

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ،ހިންގާނެ ގޮތާއި ،ކޮމިޓީގެ ހޯދުންތަކާއި ،ނިންމުންތައް
ނިންމާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ފީ ނެގުން

.26

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

.27

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނެގޭނެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައު ކުރާއިރުވެސް މި
ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނެގޭނެއެވެ.
)ހ(

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ
ކެޓަގަރީއަކަށް ) 100/-އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ؛

)ށ(

ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ) 1000/-އެއް ހާސް(
ރުފިޔާ؛ އަދި

)ނ(

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން
ހުއްދަ

ދޫކުރެވޭ

ކޮންމެ

ފަހަރަކަށް

100/-

ސަތޭކަ(

)އެއް

ރުފިޔާގެ

ފީއެއް

ނަގަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ،މި އުސޫލުގަ ި
ގ
ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން "ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ" ެ
ލަފައެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

 2މާރިޗު  2014ގެ ކުރިން އޮތް ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ނަން ވަނީ 2
ޗ
މާރިޗު  2014ގެ ފަހުން ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރއަށް ބަދަލުވެފައެވެ .އެގޮތުން  2މާރި ު
އ
 2014ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގަ ި
ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައިވާ ފަރާތްތައް  2މާރިޗު  2014ގެ ފަހުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)ނ(

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައި ވަނީ  31ޑިސެންބަރު 2015
ގެ

ނިޔަލަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާނީ،

އެފަރާތެއްގެ

ކިބައިގައި،

ތިރީގައިވާ

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ 1) .ޖަނަވަރީ  2016ގައި ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ވަނީ
އުވާލާފައެވެ 1 .ޖަނަވަރީ  2016އިން ފެށިގެން ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6-ގައިވާ ފަރާތްތައް
ދެން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ

ޑިޒައިނަރ

ގްރޭޑް5-ގެ

ޝަރުޠުތައް

ހަމަވާނަމަ

އެ

ކެޓަގަރީގައެވެ(.
.1

ވން؛
އާކިޓެކްޗަރ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައި ު

.2

ވ
 2މާރިޗު  2014ގެ ކުރިން ޑިޒައިނަރ-ގްރޭޑް  5ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި ާ
23

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަރާތެއްކަމުގައިވުން؛ އަދި،
.3

31

ޑިސެންބަރު

2015

ގެ

ކުރިން

އަލުން

ކުރުމަށް

ރަޖިސްޓަރީ

ހުށަހަޅާފައިވުން.
)ރ(

ނ
މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ() ،ށ() ،ނ() ،ރ( އަދި )ބ( ގައިވާ ކެޓަގަރީތަކު ް
އުވާލެވިފައިވާ ކެޓެގަރީތަކުގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތައް ،މި އުސޫލުގެ 11
ހ
ފ ު
ލކުރުމަށް ަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކެޓަގަރީއަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމު ހާސި ު
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުން،

ޝަރުޠު

ހަމަވާ

ކެޓަގަރީގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މާނަކުރުން

.28

)ހ(

"ދާއިރާ" ކަމުގައި މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއެވެ.

)ށ(

ޗކަރ ކެޓަގަރީ އާ ގުޅޭ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީ" ކަމުގައި މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ބުނެފައި
" ެ
އެވަނީ ،އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ ނަމަ އާރކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީގެ މާނައިގައި ،އަދި
ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއް ނަމަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކެޓަގަރީގެ މާނައިގައެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު17 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 1

ތާވަލު  :1ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ

ޑިޒައިންކުރެވޭ ކްލާސް

ކެޓެގަރީއާއި ކްލާސްތައް
ކެޓެގަރީ

އާރކިޓެކްޓް

ފެންވަރު

އާރކިޓެކްޗަރަލް

އާރކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

T1

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ

T2

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ގްރެޖުއެޓް އާރކިޓެކްޓް

H6

A6

S3
-

T4
T6

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

D1

T3
T5

އާރކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

ސްޓްރަކްޗަރަލް

-

PS3

PD1

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

T1

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ

D3

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ގުރެޖްއޭޓް އިންޖިނިއަރ

-

-

-

-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

T2
H6

A6

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

T3
T4
T5

PD3

S1

T6

PS1

އާރކިޓެކްޗަރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް5-

ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

T1

) 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި އުވާލެވޭނެ(

އަންޑަރ ގުރެޖުއޭޓް
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް5-

H3

A3

D2

T2

S4
-

T3

-

T4

އާރކިޓެކްޗަރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ
ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

PS4

PD2

) 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި އުވާލެވޭނެ(
T1

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް3-

ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ

T2
-

ބފައިވުން.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލި ި

-

-

D5

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް3-

H2

A2

T3

S2

T4

) 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި އުވާލެވޭނެ(
އަންޑަރ ގުރެޖުއޭޓް

-

T5

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް
ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

-

) 1ޖަނަވަރީ  2019ގައި އުވާލެވޭނެ(
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-

-

PD5

PS2

އަދަދު17 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތާވަލު  :2ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ކެޓެގަރީތަކުގެ ތެރެއިން

ޑިޒައިންކުރެވޭ ކްލާސް

މިހާރު އުވާލާފައިވާ ކެޓަގަރީތައް
ފެންވަރު

ކެޓެގަރީ

ސްޓްރަކްޗަރަލް

އާރކިޓެކްޗަރަލް

 2މާރިޗު  2014ގެ ކުރިން ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5-ގައި
މ
އ ި
ޖނަވަރީ  2016ގަ ި
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތައް )ަ 1
ވ
ކެޓަގަރީ ވަނީ އުވާލާފައިވުމުން ދެން މި ކެޓަގަރީގައި ާ

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް6-

-

-

-

-

-

-

-

-

ގ
ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ އައުކުރެވޭނީ ޑިޒައިންރ ގްރޭޑްެ 5-
ކެޓަގަރީއަށް(
ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް4-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް2-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ތާވަލު  :3ޢިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮތް
ކްލާސް

ކްލާސް

)(H

)(A

 1ބުރި ނުވަތަ  6މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H1

 600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން

A1

 2ބުރި ނުވަތަ  9މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H2

 1200އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން

A2

 5ބުރި ނުވަތަ  18މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H3

 2000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން

A3

 10ބުރި ނުވަތަ  30.48މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H4

 3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން

A4

 15ބުރި ނުވަތަ  45މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H5

 3000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު

A5

 20ބުރި ނުވަތަ  60މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

H6

 6000އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު

A6

)(T
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަން
ގުދަން ،ވާރކް ޝޮޕް ،ގަރާޖު ،ޕަވަރ ހައުސް ފަދަ
ތަންތަން
އޮފީސް ،ފިހާރަ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ސައި ހޮޓާ ފަދަ
ތަންތަން
ހެލްތު ޕޯސްޓް ،ކުލާސްބަރި ފަދަ ތަންތަން
ހޮސްޕިޓަލް ،ސުކޫލު،މިސްކިތް ،ފަދަ
 T6،T4،T3،T2،T1އަށް ނުފެތޭ ތަންތަން
ހޮޓެލް ،ގެސްޓް ހައުސް

ކްލާސް

އުސްމިން

އޭރިޔާ

ބާވަތް

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ނޯޓު:
 -1ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި T1-A4-H1 ،އަށް ފެތޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިން
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނޯންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

26

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

