ސއްކަތްތަކާއ ސަޕްލައ ކުރުމަށް
އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމޝަނުން އެކފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ މަ ަ
އދަތު އތުރުކޮށް
ނ މު ް
ބސްވުންތަކާ ގުޅގެ ް
އ ަ
ޙަވާލުކުރާ ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ހަދާ އެ ް
ލ
ނގޮތުގެ އުޞޫ ު
ކރާ ެ
ދނުމުގައ ޢަމަލު ު
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އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމޝަން
މާލެ ،ދވެހރާއްޖެ

ކޮމޝަނުން އެކފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ތަކެތ ސަޕްލައ
ކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅގެން މުއްދަތު އތުރުކޮށް ދނުމުގައ ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
ފ
ތަޢާރަ ް

.1

(ހ)

މ

އުޞޫލަކީ،

އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމޝަނުން

އެކފަރާތްތަކާ

ޙަވާލުކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ހަދާ
އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅގެން މުއްދަތު އތުރުކޮށް ދނުމުގައ ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ
އުޞޫލެވެ.
(ށ)

މަޤްޞަދު

މ އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ދައުލަތުގެ މާލއްޔަތުގެ ގަވާއދުގެ  8.30ވަނަ
މާއްދާގައ

ބަޔާންކޮށްފައވާ

ގެންނަން

ލތުގައ
ހާ ަ

ހ
ޖެ ޭ

ބަޔާންކޮށްފައވާތީ،

ގތުގެމަތން
ޮ
ލޔުމުން

އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން

ނޓްރެކްޓްގެ
ކޮ ް
އެއްބަސްވެފައ
ކޮމޝަނުން

މއްދަތަށް
ު

ދލެއް
ބަ ަ

ނނަންވާނޭ
އޮ ް

ށ
ކަމަ ް

ރތްތަކާ
އެކފަ ާ

ޙަވާލުކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ހަދާ
އެއްބަސްވުންތަކާ

ގުޅގެން

މއްދަތު
ު

އތުރުކޮށްދޭނެ

ތކާއ
ތ ަ
ހާލަ ް

ސަބަބުތައް

ކަނޑައެޅުމެވެ.
ނ
މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭ ެ
ޙާލަތްތައް

.2

ކޮމޝަނުން އެކފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއ ސަޕްލައ ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ތަކެތ
ތ އތުރުކޮށްދެވޭނީ ތރީގައ
ބސްވުންތަކާ ގުޅގެން މުއްދަ ު
ސަޕްލައ ކުރުމަށް ހަދާ އެއް ަ
ބަޔާންކޮށްފައވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
(ހ)

ތ އަމއްލަ އޚްތޔާރުން ބޭރުގައވާ ކަމެއް (ކުރން
ޤުދުރަތީ ކާރޘާ އެއް ނުވަ ަ
ލަފާކުރަން ނޭނގޭ) މެދުވެރވުން.

(ށ)

އ
ސާމްޕަލް އެޕްރޫވްކުރުން ލަސްވުން ނުވަތަ ކޮމޝަނުން ނންމަންޖެހޭ ކަމެ ް
ނުނމގެން މަސައްކަތް ނުނމ ،ނުވަތަ މުދާ ސަޕްލައ ނުކުރެވ ލަސްވުން.

(ނ)

އ
ޓވޯރކަށް ބަދަލެ ް
ވތަ ދީފައވާ އާރ ް
މތަށް ނު ަ
މޢުލޫ ާ
ަ
ކޮމޝަނުން ދީފައވާ
ލސްވުން.
ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވާ ަ

(ރ)

އެއްބަސްވުމުގައވާ ތަކެތ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ތެރޭގައ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް
ލބުން.

(ބ)

ކޮމޝަންގެ ޚާއްޞަ ރކްއާމެންޓަކަށް އުފައްދާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރގެ ބާރު
ނުފޯރާ ފަދަ ކަމެއް ތަކެތ އުފައްދާ ޤައުމުގައހނގުން.
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(ޅ)

އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލބގެން މުއްދަތު އތުރު ކުރުމަށް
އެދުން.

(ކ )

ޙަވާލުކޮށްފައވާ މަސައްކަތަކީ ފަންނީ މަސައްކަތަކަށް ވެފައ ،މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތުގެ ފުރހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައ ނެތް

ޙާލަތަކާ ގުޅގެން މުއްދަތު

އތުރުކޮށްދނުމަށް އެދުން.
ޤުދުރަތީ
ނުވަތަ
އޚްތޔާރުން

އ
އެ ް

ކާރޘާ

ލ
އަމއް ަ
ބޭރުގައވާ

.3

(ހ)

ޤުދުރަތީ ކާރޘާ އެއް ނުވަތަ އަމއްލަ އޚްތޔާރުން ބޭރުގައވާ (ކުރން ލަފާކުރަން
ޖނަމަ ތރީގައވާ ޙާލަތްތަކުގައ އެއްބަސްވުންތަކާ
ނޭނގޭ) ކަމެއް މެދުވެރވެއް ެ
ގުޅގެން މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވދާނެއެވެ.

ކަމެއް މެދުވެރވުން
()1

ށ އަސާސީ
ޚދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތ ފޯރުކޮށްދނުމަށް ދަތވާފަދަ މުއްދަތަކަ ް
ދތުރު ފަތުރު) މެދުކެނޑުން.
ޚދުމަތްތައް (ފެން ،ކަރަންޓްަ ،

()2

ރށް މޫސުމް
ޚދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތ ފޯރުކޮށްދނުމަށް ދަތވާފަދަ މންވަ ަ
ގޯސްވުން.

()3

ތ
މތް ނުވަ ަ
ނ ކޮށްފައވުމުގެ ސަބަބުން ޚދު ަ
ޤައުމުގައ ކުއްލހާލަތު އޢުލާ ު
ށ
ވ ޚދުމަތެއް މެދުކެނޑުން ނުވަތަ ލބުމަ ް
ނން ާ
ތަކެތ ފޯރުކޮށްދނުމަށް ބޭ ު
ދަތވުން.

()4

ށ
އެއްބަސްވުމުގައވާ ތަކެތ އމްޕޯޓު ކުރުމުގެ ތެރޭގައ ނުވަތަ ކޮމޝަނަ ް
ސަޕްލައ ކުރުމުގެ ތެރޭގައ އެތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލބުން( .ވެހކަލް
ފދަ ކަމެއްގެ
ހންޑްލް ކުރުން ަ
ތ ތަކެތ ޭ
ވ ަ
އެކްސޑެންޓްވުން ފަދަ ނު ަ
ތެރޭގައ)

()5

ނށް އަވަސް
ކށްދނުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮމޝަ ަ
ޚދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތ ފޯރު ޮ
ގޮތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ނުވަތަ ވަކ ދުވަހަކަށް ނންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
ކަމުގައވެފައ ،އެ ޚދުމަތެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ވަކ ދުވަހަކަށް
ނ
ނުނމއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވާ އަޞްލު މަޤްޞަދު ޙާޞލު ނުވާ ެ
ހާލަތެއް މެދުވެރވެފައވުން.

()6

ތ
ހ ވަގުތު ނެތ ،ނުވަ ަ
ނ ތަކެތ ހޯދޭ ާ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރ ފަހު ް
ނ ޖެހުމުގެ
މަސައްކަތް ޝެޑއުލް ކޮށްފައވާ ގޮތުން އެއެއްޗަކަށް ބޭނު ް
ކުރން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެ އެއްޗެއް ލބެން ނެތުން.
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(ށ)

ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމާއ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައވާ
ތ މެދުވެރވކަން ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ލ ު
ނނެތް ހާ ަ
މުއްދަތަށް ނންމެ ް
ވނެއެވެ.
ށ ލއުމުން ކޮމޝަނުގައ އެދެން ާ
ކުރން މުއްދަތު އތުރުކޮށްދނުމަ ް

(ނ)

ބނު ގެއްލުން ސާބތު
ގން ސަޕްލައކޮށް ނުދެވުނު ނަމަ ލ ު
ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލބ ެ
ކޮށްދނުމަށް އެކަމާ ގުޅުންހުރ ލޔުންތަކާއ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑއޯ ކޮމޝަނަށް
ހުށަހަޅައ މުއްދަތު އތުރުކުރުމަށް ލޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.

(ރ)

މ

(ހ)

މާއްދާގެ

ގައވާ

ޙާލަތު

މެދުވެރވެގެން

ތ
މުއްދަ ު

އތުރުކުރާނަމަ

އތުރުކޮށްދެވޭނީ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނމ ލަސްވާން މެދުވެރ ޙާލަތުގެ
ސަބަބުން މަސައްކަތް ލަސްވ މުއްދަތެވެ.
ސާމްޕަލް އެޕްރޫވްކުރުން

.4

(ހ)

ނ
އެއްބަސްވުމުގައ ކޮމޝަނުން ސާމްޕަލް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮމޝަނު ް

ލަސްވުން ނުވަތަ

ށ ބަޔާންކޮށްފައވާ މުއްދަތަށްވުރެ ގނަ ދުވަސް
ނންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނންމުމަ ް

ޖހޭ
ކޮމޝަނުން ނންމަން ެ

ނަގާނަމަ އަދ އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ޙަވާލުވ ފަރާތަށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް

ކަމެއް ނުނމގެން

ނމަ ،ކޮމޝަނުން އެކަމެއް ލަސްވެފައވާ މުއްދަތު
ނުނމދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރވާ ަ

މަސައްކަތް ނުނމ،

އވެ.
އެފަރާތަކަށް އތުރުކޮށްދޭންވާނެ ެ

ނުވަތަ މުދާ ސަޕްލައ
(ށ)

ނުކުރެވ ލަސްވުން

ސާމްޕަލް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ކޮމޝަނުން އެއްބަސްވެފައވާ މުއްދަތަށްވުރެ ދގު
މުއްދަތެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނންމުމަށް އތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭނީ،
މށް ބަޔާންކޮށް ،ލަސްވ މުއްދަތު
ދތެއް ބޭނުންވާކަ ަ
އެކަމުގެ ސަބަބުން އތުރު މުއް ަ
ނ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އެނގޭގޮތަށް ކަމާގުޅުންހުރ ލޔުންތަކާއެކު ކޮމޝަނަށް ލއުމަކު ް

(ނ)

ގމަތން މުއްދަތު އތުރު ކުރުމުގައ އތުރުކޮށްދެވޭނީ
މ މާއްދާގެ (ށ) ގައވާ ގޮތު ެ
ސާމްޕަލް

އެޕްރޫވް

ނުވަތަ

ކުރުމަށް

ކމެއް
ަ

ކޮމޝަނުން

ނންމުމަށް

އެއްބަސްވުމުގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ މުއްދަތަށްވުރެ އތުރުވާ ދުވަސްތަކެވެ.
ކޮމޝަނުން ދީފައވާ
މަޢުލޫމާތަށް ނުވަތަ

.5

(ހ)

ނ
އެއްބަސްވުމުގައ ސޮއކުރ އރު ކޮމޝަނުން ދީފައވާ އާރޓްވޯރކަށް ފަހު ް
ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ތރީގައވާ ޙާލަތްތަކުގައ މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވދާނެއެވެ.

ދީފައވާ އާރޓްވޯރކަށް
ބަދަލެއް ގެނައުން.

()1

ސާމްޕަލް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރން އާރޓްވޯރކަށް ބަދަލެއް
ގެންނަނަމަ މަސައްކަތް ޙަވާލުވފަރާތަށް އޞްލާޙްކޮށްފައވާ އާރޓްވޯރކް
ޙަވާލުކުރެވޭ

ދުވަހުން

ފެށގެން

ހުށަހެޅުމަށް

ސާމްޕަލް

ކުރން

ކަނޑައަޅާފައވާ މުއްދަތު ގނަވެގެން އތުރުކޮށްދނުން.
()2

ސާމްޕަލް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު
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އާރޓްވޯރކަށް

ބަދަލެއް

މ
ގެންނަނަ ަ

އޞްލާޙްކޮށްފައވާ ސާމްޕަލް ކޮމޝަނުން ޙަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށގެން
ހުށަހެޅުމަށް

ސާމްޕަލް

ކަނޑައަޅާފައވާ

ނ
ކުރ ް

މަސައްކަތް

މުއްދަތު

ޙަވާލުވފަރާތަށް އތުރުކޮށްދނުން.
()3

ކޮމޝަނުން މަސައްކަތަށް ގެނައ ބަދަލަކީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅ ހުށަހެޅުމަށް
ނ
ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ކަމަކަށްވާނަމަ އެބަދަލަކާ ގުޅގެން ދެފަރާތު ް
މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން.

(ށ)

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ހާލަތުގައ ،މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ދލެއް
އެއްބަސްވުމުގައވާ އާރޓްވޯރކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ކޮމޝަނުން ބަ ަ
ގެނައުމާގުޅގެން

ނންމުމަށް

މަސައްކަތް

އތުރު

އ
މުއްދަތެ ް

ށ
ވނެކަމަ ް
ބޭނުން ާ

ބަޔާންކޮށް ލޔުމަކުން ކޮމޝަނުގައ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެދުމުންނެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައވާ ތަކެތ

.6

(ހ)

މއް ދމާވެއްޖެނަމަ
ކާގޯ ހޭންޑްލންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައ ތަކެއްޗަށް ގެއްލު ެ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ

ދއްކައ އެއްބަސްވާ
ވހަކަ ަ
ށ ދެފަރާތް ާ
ވތަ ހުށަހެޅުމަ ް
ނ ގެނައުމަށް ނު ަ
އެތަކެތ އަލު ް

ތެރޭގައ ތަކެއްޗަށް

ގޮތެއްގެމަތން މުއްދަތު އތުރުކޮށްދނުން.

ގެއްލުމެއް ލބުން.
(ށ)

ތރުކޮށްދެވޭނީ ،ކާގޯ
ށފައވާ ހާލަތުގައ ،މުއްދަތު އ ު
ކ ް
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާން ޮ
ތ
ކށް ސޓީ ނުވަ ަ
ހޭންޑްލންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައ ލބފައވާ ގެއްލުން ބަޔާން ޮ
މެއލް

ފޮޓޯއާއ

މެދުވެރކޮށް

ސަޕޯރޓންގ

އތުރު

ލޔުންތައް

ށ
ކޮމޝަނަ ް

ނ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ނުވަތަ ލބފައވާ ގެއްލުމާ ގުޅގެން މުއްދަތު އތުރުކޮށްދޭ ް
ތކެތ އންސްޕެކްޓް
އެދުމުން ކޮމޝަންގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނަކަށް ޙާޟރުވެ ަ
ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ކޮމޝަންގެ ޚާއްޞަ

.7

(ހ)

އެއްބަސްވުމުގައވާ ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމުގައ އެތަކެއްޗަކީ ކޮމޝަންގެ ޚާއްޞަ
އުފައްދާ

ރކްއާމެންޓަކަށް އުފައްދާ

ރކްއާމެންޓަކަށް

އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަކެތ

ސަޕްލަޔަރގެ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ކަމެއްހނގުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވާ ލަސްވުމާ
ތރީގައ

އުފައްދާ ޤައުމުގައ

ގުޅގެން

ސަޕްލަޔަރގެ ބާރު ނުފޯރާ

އތުރުކޮށްދެވދާނެއެވެ.

އެއްޗެއްނަމަ،

ށފައވާ
ބަޔާންކޮ ް

ނުވަތަ

ކަންކަމަށް

ތަކެތ

އުފައްދާ

ޤައުމުގައ

ރއާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ތ
މުއްދަ ު

ނ
ފަދަ ކަމެއް ހނގު ް
()1

ލަސްވާ ލަސްވުމާ ގުޅގެން މުއްދަތު އތުރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އެ އެއްޗަކީ
ޢާއްމުކޮށް

ރާއްޖެއން

ނ
ލބެ ް

ނުހުންނަ

އެއްޗަކަށް

ވުމުން

ނުވަތަ

ތން.
ށ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ލބެން ނެ ު
ނންވާ މންވަރަ ް
ކޮމޝަނަށް ބޭ ު
()2

ނ
އެއްބަސްވުމުގައވާ ތަކެތ ،ރާއްޖެއން ބޭރުން އުފައްދައގެން ގެންނަ ީ
ކޮމޝަންގެ ޚާއްޞަ ރކްއާމެންޓަކަށް ކަމަށްވެފައ ،އެ ސަޕްލަޔަރަށް ބާރު
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ނުފޯރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރވެގެން މަސައްކަތް ލަސްވާ ނަމަ އެކަން
ދމާވެފައވާ މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ މުދާ ސަޕްލައ ކުރުމަށް އޮތް
މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް އތުރު ކޮށްދނުން.
()3

ދަތުރު ފަތުރުގެ ނޒާމަށް ދމާވާ ކުއްލ ކަމަކާ ގުޅގެން ތަކެތ ސަޕްލައ
ތ މެދުވެރވެފައވާ މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ
ނުކުރެވ ލަސްވާނަމަ އެ ހާލަ ު
މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް އތުރު ކޮށްދނުން.

(ށ)

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ހާލަތުގައ ،މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ތަކެތ

ސަޕްލައ

ސަޕްލައކުރުމަށް

ނުވަތަ

ކުރުން

ސަޕްލަޔަރއާއެކު

މަސައްކަތް

އެއްބަސްވެފައވާ

ޙަވާލުވފަރާތަށް
މުއްދަތާއ

ތަކެތ
ތަކެތ

އަދ

ސަޕްލައކުރުމަށް ލަސްވުމަށް މެދުވެރވ ޙާލަތު ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލއުމަކުން
ނނެވެ.
ސަޕްލަޔަރގެ ލޔުމާއެކު ކޮމޝަނަށް ހުށަހެޅުމު ް
އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައ

.8

(ހ)

ތރޭގައ ތަކެއްޗަށް
ކރަންޖެހޭ ތަކެތ އުފެއްދުމުގެ ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތައްޔާރު ު

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް

ގެއްލުން

ލބގެން މުއްދަތު އތުރު

ނންވާނަމަ އެތަކެތ
ފބެއްދުމަށް އތުރު މުއްދަތެއް ބޭ ު
އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ އެގެއްލުން ޫ

ކުރުމަށް އެދުން

ލބ

ކޮމޝަނަށް

)Defect/Error
ސަޕްލައކުރުމަށް

(Manufacturing
މަސައްކަތް

އެތަކެތ

ޙަވާލުވފަރާތަށް

އަލުން
މުއްދަތު

އތުރުކޮށްދެވދާނެއެވެ.
(ށ)

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ހާލަތުގައ ،މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ޓ
ތފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށް ސ ީ
ގއްލުން ވީ ގޮތް ަ
ތަކެތ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައ ެ
ނުވަތަ މެއލް އަކުން ކޮމޝަނުގައ އެދުމުން އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެކެވެ.

ފަންނީ މަސައްކަތަކަށް

.9

(ހ)

ވފައ ،މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށްފައވާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފަންނީ މަސައްކަތަކަށް ެ

ވެފައ ،މަސައްކަތް ކުރާ

ޙަވާލުވެފައވާ ފަރާތަށް ދމާވެފައވާ ޙާލަތާއ އެފަރާތުގެ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ގޮތަކަށް

ފަރާތުގެ ފުރހަމަ

ނޓްރޯލްގެ ދަށުގައ
މެދުވެރވީ ކަމެއް ބަލާ ދރާސާކުރުމަށް ފަހު ،އެ ފަރާތުގެ ކޮ ް

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައ

ނެތްކަމެއް މެދުވެރވެފައވާ މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް އތުރުކޮށްދނުން.

ނެތް ޙާލަތެއް
(ށ)

މެދުވެރވުން

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ހާލަތުގައ ،މުއްދަތު އތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ނ
ކރުމަށް މެދުވެރވ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލއުމަކު ް
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އތުރު ު
ކޮމޝަނުގައ އެދުމުންނެވެ.

ސާމްޕަލް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ
މުއްދަތު

.10

ކން ނންމުމަށް ކަނޑައަޅާ
މންޖެހޭ ކަން ަ
ސާމްޕަލް އެޕްރޫވްކުރުމާއ ކޮމޝަނުން ނން ަ
މުއްދަތު

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރާ

އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ފަރާތާއެކު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމުގައ

ބަޔާންކޮށްފައ

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

.11

މުއްދަތު އތުރުކުރުމަށް ލޔުން ހުށަހަޅަންވާނީ އެއްބަސްވުމުގައވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

ކުރން މުއްދަތު

ކުރންނެވެ .އެއްބަސްވުމުގައ މަސައްކަތް ނންމުމަށް ދީފައވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު

ނ
އތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅު ް

މުއްދަތު އތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައ ލޔުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނީ އެފަރާތަށް މުއްދަތު
ގން ކަމުގައކަށް ކޮމޝަނަށް
އތުރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅފައ ނުވަނީ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ދމާވެ ެ
ޤަބޫލު ކުރެވޭނެމައެވެ.

މުއްދަތު އތުރު

.12

އކަތް ޙަވާލުކުރ ސަބަބަކީ،
މަސައްކަތް ކާމޔާބުވ ފަރާތަށް ގނަ ޕޮއންޓް ލބގެން މަސަ ް

ކުރުމުގައ

އެފަރާތުން

ރއާޔަތްކުރެވޭނެ

އތުރުކޮށްދނުމުގައ

އ
ކަންތައްތަ ް

މުއްދަތަށް ރއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އެހެން ޙާލަތެއްގައ

.13

(ހ)

މުއްދަތެއް

ކުރު

ހުށަހަޅާފައވާތީ

ކަމަށްވާނަމަ

އެމަސައްކަތަށް ދެން ކުރމަތލާފައވާ

އެފަރާތަށް

މުއްދަތު

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައވާ

މ އުޞޫލުގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ޙާލަތްތައް ފޔަވައ އެހެން ޙާލަތެއްގައ

މުއްދަތު އތުރުކޮށް

ނވަތަ ތަކެތ ސަޕްލައ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮމޝަނުން މަސައްކަތަކަށް ު

ނ
ނުދނު ް

ކުރުމަކަށް މުއްދަތެއް އތުރުކޮށެއް ނުދޭނެއެވެ.
(ށ)

މ އުޞޫލުގައ މުއްދަތު އތުރުކޮށްދނުމަށް ކަނޑައެޅފައވާ ޙާލަތްތަކުގައ
މުއްދަތު އތުރުކޮށް ދނުމާއ ނުދނުމާމެދު ގޮތެއް ނންމާނީ ކޮމޝަނުންނެވެ.
އަދ މ އުޞޫލުގައވާ ޙާލަތު މެދުވެރވެފައވާކަން ހުށަހެޅފައވާ ލއުންތަކަށް
ރޢާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅާނީ ވެސް ކޮމޝަނުންނެވެ.

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

.14

ށނީ މ އުޞޫލު ކޮމޝަންގެ ވެބްސައޓުގައ ޢާއްމުކޮށް
މ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަ ާ
ނވެ.
ޝާއޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށގެން ެ
 19ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436
 30ޑސެމްބަރ
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