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 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރ  
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1)ބިލްޑިންގ ކޯޑު( އަށް  R/2019-1020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ައްނނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.، )ބިލްޑިންގ ކޯޑު( އަށް R-1020/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

މާރާތްތަކާ އިގެ  1ބާވަތް  
ކޮމްޕްލަޔަންސް ގުޅޭ 

 ޑޮކިއުމަންޓް އެކުލަވައިލުން 

 ތިރ ގައި  ،ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންމި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .8
މާރާތްތަކާ ގުޅޭ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް، އިގެ  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތް 

ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރ ން ހަދައި 
       ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ 

 ،ލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓަށްއެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިުއމަންޓަކާ ގުޅޭ މާއްދާއަށާއި ކޮމްޕް
)ތިނެއް( މަސްދުވަްސ  3ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް އާްނމުކުރާތާ މަދުވެގެން 

  ،ފަހުން ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޢަމަލުކުރަން ަފށާ މުއްދަތު
 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިުއމަންޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 34ސްޓްރަކްޗަރ:  B1 )ހ(   

 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34ޑިއުރަބިލިޓ :  B2 )ށ(   

)ތިރ ސް ހަތަރެއް( ަމސްދުވަހުގެ  34މ ންްސ އޮފް އެސްކޭޕް:  C1 )ނ(   
 ތެރޭގައި؛

)ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ  34ސްޕްރެޑް އޮފް ފަޔަރ:  C2 )ރ(   
 ތެރޭގައި؛
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               ސްޓްރަކްޗަރަްލ ސްޓެބިލިޓ  ޑިއުރިންގ ަފޔަރ: C3 )ބ(   
 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34

          އެކްސެްސ އެްނޑް ފެސިލިޓ ްޒ ފޮރ ފަޔަރ ސަރިވސް: C4 )ޅ(   
 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34

 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34އެކްސެސް ރޫޓްސް:  D1 )ކ(   

                މެކޭނިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަން ފޮރ އެކްސެސް: D2 )އ(   
 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34

 ؛)ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 49ސަރފަސް ވޯޓަރ:  E1 )ވ(   

)ސާޅ ސް ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ  49އެކްސްޓަރނަލް މޮއިސްޗަރ:  E2 )މ(   
 ތެރޭގައި؛

)ާސޅ ްސ ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ  49އިންޓަރނަލް މޮއިސްޗަރ:  E3 )ފ(   
 ތެރޭގައި؛

)ާސޅ ްސ ނުަވއެއް(  49ހެޒަަޑސް ޭއޖަންޓްސް ޮއން ސައިޓް:  F1 )ދ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

)ސާޅ ސް ނުަވއެއް(  49ހެޒަޑަސް ބިލްޑިންގ މެޓ ރިއަލްސް:  F2 )ތ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

              ހެޒަޑަްސ ސަބްސްޓަންަސސް އެްނޑް ޕްރޮެސސް: F3 )ލ(   
 )ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49

)ތިރ ސް ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ  32ސޭފްޓ  ފްރޮމް ފޯލިންގ:  F4 )ގ(   
 ؛ތެރޭގައި

            ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިމޮލިޝަން ެހޒަްޑސް: F5 )ޏ(   
 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34

)ތިރ ސް ހަަތރެއް(  34ލައިޓިންގ ފޮރ އިމަރޖެންސ ޒް:   F6 )ސ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛
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)ތިރ ސް ހަތަރެއް( ަމސްދުވަހުގެ  34ވޯނިންގ ސިސްޓަްމސް:  F7 )ޑ(   
 ތެރޭގައި؛

 )ތިރ ސް ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 34ސައިންސް:  F8 )ޒ(   

ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ  )ސާޅ ސް 49 ޕަރސަނަލް ހައިޖ ން: G1 )ޓ(   
 ތެރޭގައި؛

 )ސާޅ ްސ ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49 ލޯންޑަރިންގ: G2 )ޔ(   

ފުޑް ޕްރިޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ކޮންެޓމިޭނޝަން:  G3 )ޕ(   
 )ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49

 ؛ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ތިރ ސް 32 ވެންޓިލޭޝަން:  G4 )ޖ(   

)ސާޅ ްސ ނުަވއެއް(  49އިންޓ ރިއަރ އެންވަޔަރަންމަންޓް:  G5 )ޗ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

)ސާޅ ްސ ނުަވއެއް(  49 އެއަރބޯްނ އެންްޑ އިމްޕެކްްޓ ސައުންޑް: G6 )ހހ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

 ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛)ސާޅ ސް  49 ނެޗުރަލް ލައިޓް: G7 )ހށ(   

)ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ  49 އާޓިފިޝަލް ލައިޓް: G8 )ހނ(   
 ތެރޭގައި؛

 )ސާޅ ްސ ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49އިލެކްޓްރިސިޓ :  G9 )ހރ(   

)ތިރ ސް ދޭއް( ަމސްދުވަހުގެ 32 ޕައިޕްްޑ ސަރވިސަސް:  G10 )ހބ(   
 ؛ތެރޭގައި

)ސާޅ ސް ނުަވއެއް(  49ގޭސް އޭޒް އެން އެނަރޖ  ސޯސް:  G11 )ހޅ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

 ؛)ތިރ ސް ދޭއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 32 ވޯޓަރ ސަޕްލައިޒް:  G12 )ހކ(   

 )ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49ފައުލް ވޯޓަރ:  G13 )ހއ(   
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)ސާޅ ްސ ނުަވއެއް(  49 އިންޑަސްޓްރިއަލް ލިކުިއޑް ވޭސްޓް: G14 )ހވ(   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛

 )ސާޅ ސް ނުވައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؛ 49 ސޮލިޑް ވޭސްޓް: G15 )ހމ(   

)ސާޅ ސް ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ  49 އެނަރޖ  އެފ ޝިއަންސ : H1 )ހފ(   
 ތެރޭގައި؛

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

މާރާތްތަކާ އިގެ  2ބާވަތް  
ގުޅޭ ކޯޑުގެ މާއްދާތަކާއި 

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓް 
 އެކުލަވައިލުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7މާރާތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ އިގެ  2ބާވަތް  .9
ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކޯޑުގެ މާއްދާތަކާއި ކޮމްޕްލަޔަންްސ ޑޮކިއުމަންްޓ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން  ،އެކުލަވައިލައި
ާރ )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އާންމުކޮްށ، އާންމުކު 5ފެށިގެން 

)ތިނެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ މާއްދާތަކަށް  3ތާރ ޚުން މަދުވެގެން 
 ކޮމްޕްލަޔަންސް  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ މުއްދަތު

 ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  .3

________________ 
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