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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ،މާލެ                  

 ދިވެހިރާއްޖެ.                

   

 ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

    

 ދަުށން  ގެ( ޤާނޫނު ތްކުރުމުގެޢިމާރާ) 2017/4 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިގަވާއިދާކީ )ހ( .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ބަޔާންކުރުމަްށޓަކައި ކަންކަން ުގޅޭ ޚިދުމަތްތަކާ  އިދާރީ ދޭންޖެހޭ
 ނަންބަރުގެ  ވަނަ 1 ގެ( ހ) މާއްދަގެ 95 ގެ( ޤާޫނނު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ) 2017/4
 .ެކވެގަވާއިދެ އެކުލަވާލާފައިވާ ދަށުން

 ތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދާށް ކިޔާނީ، "ޢިމާރާ )ށ(  

 މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޙާޞިލްކުރުމެވެ.  .2 މަޤުަޞދު 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ކުރިއަށް  )ހ(  
އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު  ރައްކައުތެރިޢިމާރާތްކުރެވޭ ތަންތަނަކީ އާންމުންނަށް 

 ހެދުމަށްޓަކައި ހަރުަދނާ އިދާރީ ނިޒާމެއް ޤާޢިމްކުރުން؛ތަންތަަނށް 

ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެހުްނ ފާސްކުރުމާއި، ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި،  )ށ(  
ބަލަންވީ  ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ޢިމާރާތަކަށް ަބދަލުގެނައުމާއި، ޢިމާރާތް ބޭނުްނކުރުމުގައި

ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަާޔންކޮށް، އެކަންތަްއތަކާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ދެވޭެނ 
 .ން؛ގޮތްތައް ކަނޑައެޅު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންެވސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ނ(  
ގުޅިގެން  އެކަންތައްތަކާއި މަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާހަމަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ބަލަންވީ 
 .ން؛ހުއްދަ ދެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅު

ހަމައަކުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް  މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އެއް )ރ(  



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް                              1016  އަދަދު:                                  48 ލިުއމް: ވޮ
 

 

 

4 

 ގާއިމުކުރުން؛ އަދި .

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތްތައް ަކނޑައެޅުން؛ )ބ(  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައާ ގުޅިގެން ނެގޭ ފީގެ މިންވަރާއި  )ޅ(  
 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމާޢި ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަ ތަކާއި  )ކ(  
 ؛ނޑައެޅުންބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާިޠލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަ

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުން؛ )އ(  

ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ިއދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަަމށް މަގުފަހިކުރުމަށް  )ވ(  
 ހިމަނަންޖެހޭ އެހެނިެހން ބައިތައް ހިމެނުން؛

ން އެޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ޤާނޫނުގެ މަޤްސަދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި (މ)  
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ހާލަތެްއ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހާލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ.އިޖުރާތްތައް 

 ތަންފީޛުުކރާގަާވިއދު 
 ފަރާތް 

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ  މާއި ގުޅޭޢިމާރާތްކުރު ތަންފީޛުކުރާނީމި ގަވާއިދު  .3
އިންނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކި އެކި ވުޒާރާސަރުކާރުގެ ގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއިރެއް

 ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅާ އިދާރާތަކުންނެވެ.

ގަާވިއދާށް ޢަމަލު ކުރަން 
 ފެށުން

ކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ދަމި ގަވާއި .4
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ަގާވއިާދއި 
ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިްނގ 

ގަާވިއދުަގއިވާ 
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ 
ތަރަހައަށް ފެތޭ ާމްއދާތައް 

 އުުވން 

 ޕްލޭނިންގ ހުޅުމާލޭ ގަވާއިދާއި ޕްލޭނިންގ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާލޭ .5
މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ  ފެތޭ ތަރަހައަށް ޤާނޫނުގެ ކުރުމުގެޢިމާރާތް ގަވާއިދުގައިވާ

 މާއްދާތައް ފިޔަވާ ދެން ހިމަނާފަިއވާ މާއްދާތައް އުވިގެންދާނެއެވެ.

ޢިމާރާތަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯުރކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ  )ހ( 
 މާއްދާތައް؛

ކުރާ ޗެންޗޭނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ހަރު )ށ(  
 މާއްދާތައް؛

 ޢިމާރާތުގައި ކުޑަދޮރު ބަހައްޓަންީވ އުސްމިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް؛ )ނ(  

 މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .6 މާނަކުރުން 
 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ ުކރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ  "ޙިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް" (ހ)  
އަދި ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކެވެ. އަދި މިނޫންވެސް ޙާލަތްތަކުގައި 

ގެ ޢިމާާރތެއް ފަދަ ނިޒާމަކާ ގުޅުވަންޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ޙިދުމަތް  2ތެއް  ބާވަތް ޢިމާރާ
 ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ " ވެފައިވާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީ  (ށ)  
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 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެދަށުން 

ގެ  4/2017ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމުގައި ރާތެއް" ގެ ޢިމާ  1"ބާވަތް  (ނ)  
( ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ޢިމާރާތުގެ މާނައިގާ ޢާންމުން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 99

 އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނައިގާ ހިމެނޭ ތަންަތނަށެވެ.

އާންމު މާނައިގާ  އެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާުތގެ ގެ ޢިމާރާތް" 2ބާވަތް " )ރ(  
ވަނަ ޤާނޫުނ  4/2017ނިސްބަތްކުރާ ތަްނތަން ފިޔަާވ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

( އަށް 11( އިން )2ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 99)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ަހރުކުރާ ދަނޑި، މުވާސަލާތީ ޓަވަރު، ބިންގަނުޑ 

ޗަރ، ފެނުގައި ހަދާ ދާޢިީމ ިބނާއެއް، ކަލްވާޓް، ހިފެހެއްޓުމަށް ަހދާ ސްޓްރަކް
އަންޑަރޕާސް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް، ކާނު، ސްވިމިންގ ޕޫލް، ، ބްރިޖް، ފާލަން، ަޓނެލް

ވިންޑް ޓަރބައިން، ަބނދަރު، ޯކޒްވޭ، ރިވެޓްމަންޓް މަގު، ދަތުުރފަތުރާ ގުޅިފައިވާ 
 ނެވެ.ސްޓްރަކްޗަރ، ބަރެއް އުފުލުމަށް ހަދާ އެއްޗެއް ފަދަ ތަންތަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  "ބިލްޑިންގ ކޯޑު" )ބ(  
ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތަކާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތަކާއި، ޢިމާރަތްތަކުަގއި ހުންނަންވީ މިންގަނޑު ިހމަނާ އެކުލަވާލައި 

 ގަވާއިދަށެވެ.

ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،"ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ"  )ޅ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، މަސައްކަތްކުރާ 

ތެރެއިން ވަކި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށްތޯ 
 ފަރާތަކަށެވެ. ކެޓެގަރީއެއްގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާމަސައްކަތް ކުރެވޭ  ބެލުމުގެ

 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ"  ނުވަތަ "ކޮމިޓީ"  )ކ(  
 ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަންވީ ވަކި ގޮތެއް ސާފުނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ނުވަތަ މި

ާޤޫނނުން މި ގަވާއިދުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ނޭ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިމެ 
މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ކަްނކަމުން ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ނެްތ 

ނިންމުމާއި އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅޭ ޙާލަތުގައި އެކަމެއް 
 ގުޅޭ ގޮުތން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ރައްކައުތެރިނޫން ތަންތަނާއި

މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަންގާ އެންގުންތައް 
 ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގްރައުންޑް ްފލޯރ ގެ އިތުރުްނ  ޢިމާރާތް" ރީގެ "އެއްބު   )އ(  
 . އެގޮތުން ޢިމާރާތްތަަކށެވެ ނިފައިނުވާވާ ފްލޯއެއް ހިމެބިމުން އުފުލިފައި

 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ިޢމާރާތެއްގައި ޑެކެއް އެޅިކަމުގައިވީނަމަވެސް އަދި  6
އެ ޢިމާރާތަކީ އެ ޑެކަކީ ޢިމާރާތުގެ ނިސްބަތުްނ ކުޑަތަންކޮޅެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް 

 .އެއްބުރީގެ ޢިމާރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ

"ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ" )ވ(  
ނުވަތަ  ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 
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ގެ ޢިމާރާތެއްގެ އާރކިޓެކްޗުރަލް ބައި ޗެކުކުރުމުގެ ކެޓަގަރީއެއްގައި  2ބާވަތް 
 .ފަރާތެކެވެ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތްކުުރމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެހުން"  ބިލްޓް -"އޭޒް  )މ(  
ެގ ޢިމާރާތެއް ހަދާ  2ނުވަތަ ބާވަތް ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް ކުރުމަށްފަހު ހަދާފައިވާ 

 ނިމުނު އިރު ހުރިގޮތުގެ ކުރެހުމަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ޢިމާރާތަކަށް  ""ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް  (ފ)  
ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު، ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް 

އިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގައި ސްޓްރަކްޗަރ ގެ މައި އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް އައުމަކާ ނުލާ 
 ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެކެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ  މަށްކަ "ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް  ގައި މާރާތެއް "ޢި  )ގ(  
ގޭބީސީއެއް އަދި ގޭގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ، ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕާރޓްމަންޓެއް

، އެޕާރޓްމަންޓް ތަކުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުަމށް ހަދާަފއި ހުންނަ ޖިމެއް

މަލްޓި ޕަރޕޯސް ، ސިޓިންގ ރޫމެއް، ބަދިގެއެއް، ފާޚާނާއެއް ، ންޑްރީއެއްލޯ، އޮފީހެއް
 ރޫމެއް، ކޮޓަރިއެއް ފަދަ ތަންތަެނވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ  "ވިޝުއަލް ސޮއިލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު" )ޏ(  
ޢިމާރާތްކުރަން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވެލީގައި ބަރުދަެނއް އުފުލޭނެ ވަުރ 

ރި ތޯއާއި ވެލީގެ ބާވަތްަތއް އެތުރިފައިވާގޮތްތައް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ބަލާ ހު
 ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލައި އިންިޖިނއަރެއް އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓަކަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ ޢިމާރާތެއްގައި "ވެންޓިލޭޝަން ޝެޑިއުލް"  )ސ(  
ކުން ނުވަތަ ބިލްޑިންގ ކޯޑުން ވައިދައުރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަތަކާއި އެ ޖާގަތަކުގެ ބޮޑުމިން )އަކަމީޓަރުން( އާއި 
އެ ޖާގަތަކުގައި ވައިދައުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިމަނާފައިވާ ހުޅުވުްނަތކުގެ ނަންބަރުތަކާއި 
 އެ ހުޅުވުންތަކުގެ ބޮޑު މިނާިއ އެ ހުޅުވުންތަކުން ވައިދައުުރވާ އިން ސައްތަ

 އަންގައިދޭ ތާވަލަކަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާފަންނު، މައްޗަންގޮޅި، ގަޮލޅު އަދި ހެންވޭރުގެ "މާލެ"  )ޏ(  
ވިލިނގިލި އާއި ހުޅުމާލެ ވެސް އިތުރުން މާލޭގެ އަވަށެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 ށެވެ.ހިމެނޭގޮތަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބުނެފައި އެވަނީ،  ކަމަށް"މައްސަލަބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ"  )ސ(  
ޤާނޫނު ނުަވތަ އެ ާޤނޫނުެގ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދަކުްނ އަޅާ ފިޔަވަޅެއް 
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މިނިސްޓަރު 

  އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީއަށެވެ.

އަންނަނިވި   ބުނެފައި އެވަނީކަމަށް"ފަންނުވެރިޔާ" ނުވަތަ  "ފަންނީ ފަރާތް"  (ޑ)   
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ  (1)   
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ 
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 އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް؛

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ  (2)   
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންނުޖެހޭ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ 
އެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތެއް؛ އަދި

ން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުންދާ ދާއިރާ އެއް ނޫން އެއްވެސް އިދާރާއަކު (3)   
ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދާއިރާއިްނ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ހާިޞލުކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތެކެވެ.

ތެއްކުރުމުގެ ޢިމާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޑު"ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަ " (ޒ)  
ވެގެން ހުންަނ ޢިމާރާތްތަކަށާއި ނުވަތަ ިބންގަނޑު ކޮުނމުގެ ސަބަބުން އިން ސަބަބުން

ތަންތަަނށް ގެއްލުން ލިބުމުެގ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ސަލާމަތީ 
 ފިޔަވަޅެކެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓަރު  ]މިނިސްޓަރު[ (ޓ)  
 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓްރީ ކަމަ ]މިނިސްޓްރީ[ (ޔ)  
 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ.

)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  2017/4ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަމްބަރު ]ޤާނޫނު[  (ޕ)  
  ށެވެ.ޤާނޫނު( އަ

ޝަނާއި، ފައުންޑޭ ޢިމާރާތެއްގެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ  "ސްޓްރަކްޗަރ" (ޖ)  
ތަނބުތަކާިއ، ބެރިތަކާއި ތަޅުމާއި ފުރާޅު ހިމެނޭގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ގެ 

 ބައިތަކެވެ.

"ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ" )ޗ(  
ތަ ނުވ1ައިމާރާތުގެ ބާވަތް މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 

ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައި ޗެކުކުރުމުގެ ކެޓަގަރީއެއްގައި  ޢިމާރާތެއްގެގެ  2ބާވަތް 
 .ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ

ޢިމާރާތް އުފުލޭނެ ވަރު  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ސްޓްރަކްޗުރަލް ސްޓެބިލިޓީ"  (ހހ)  
 އުފުލޭ ވަރު ބިމުގައި ހުރުމާއެކު ޢިމާރާތެއްގެ ބޭނުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަރުދަނެއް

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ގައި ހުރުމާއެކު އަރިއަޅާނުލާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 
 ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހުރި ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށެވެ.

ކަމަށް "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯރ ސްޓްރަކްޗުރަލް ސްޓެބިލިޓީ"  (ހށ)  
ލް ސްޓެބިލިޓީ" ލިބޭނެކަްނ ޢިމާރާތެއްގެ "ސްޓްރަކްޗުރަ ބުނެފައި އެވަނީ

ކަށަވަރުވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްަފއިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށްކަން 
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ކަށަވަރުުކރުމަށްފަހު ބިލްޑިންގ އިްނސްޕެކްޓަރ ދޫކުރާ 

 ސެޓްފިކެޓަށެވެ.
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މާރާތްތަކުގެ ބުނެފައި އެަވނީ ޢި ކަމަށް "ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން"  (ހނ)  
އޮނިގަނޑު ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުާރ 
ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޖާގަތަަކށް ވައި ވެއްދުމާ ގުޅޭ ކަންކަމާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ 
ފަޔަރ ސޭފްޓީއާއި ހަދަމުންދާ ތަންތަނާއި ބޭުނންކުރާ ތަންތަުނން އާންމުންނާއި 

މަސައްކަްތ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް  އެތަންތަނުގައި
 ސަލާމަތްތެރިކުރުވުމަށް ހުންނަ ިމންގަނޑުތައް ހިމެނޭގޮަތށެވެ..

އެ ބިމެއްގައި ކަމަށް ބުެނފައި އެވަީނ  "ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސް " )ހރ(  
 ،ނޑައަޅާ  އިންތަކާއި އެހެން ބައެއް ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތައް ކަޢިމާރާތްކުރެވޭނެ
 ނެއްގެ ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން، ދޫކުރާ ލިޔުމަށެވެ.ޕްލޭނިންގ ޤާނޫ

"ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތް" (ހބ)  
ނުވަތަ 1އިމާރާތުގެ ބާވަތް މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 

ކެޓަގަރީއެއްގައި  މަސައްކަތް ކުރެވޭ  އް ޑިޒައިންކުރުމުގެގެ ޢިމާރާތެ 2ބާވަތް 
 .ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުޑަދޮރުތަކާއި ބޮޑުދޮރުތަކާއި ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް" -"ޑޯ  )ހޅ(  
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބިްއލޫރިގަނޑު ތަކުގެ އުސްމިނާއި ފުޅާމިނާއި ތަޅުމުން 

ނާއި ވައިދައުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުޑަދޮރު ނުވަތަ ބޮޑުދޮރުގެ އުފުލިފައިވާ މި
   ހުޅުވުންތަކުގެ މިންތައް އަންގައިޭދ ކުރެހުމަކަށެވެ.

ކަމަށް ޢބުނެފައި އެވަނީ، އެ ޢިމާރާތެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ  "ޔުނިޓެއް" )ހކ(  
 .ެށވެ.ފްލެޓެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓަކަ

ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ޕްލޭނިންގ ކަމަށް ބުނެފައި  "ންސެންޓް ޕްލޭނިންގ ކޮ " )ހއ(  
 އިންތަކާއި ބޭނުންތަަކށް ދެވޭ ުހއްދައަކަށެވެ. ޢިމާރާތެއްގެ ދަށުން އެ ގަވާއިދެއްގެ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ  "ޗެކަރެއް" )ހވ(  
ގެ  2ނުވަތަ ބާވަތް 1އިމާރާތުގެ ބާވަތް ގެ ދަށުން ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" 

 ތަކަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާޢިމާރާތުއެއް ޗެކުކުރުމުގެ ކެޓަގަރީއެއްގައި 
 

 ބާބު  ދެވަނަ 
 އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާތައް 

 ޢިމާރާތްުކރުުމގެ"
 ަމސައްކަތްުކރާ ދާިއރާަގއި

 ފަންނުެވރިްނގެ
 އަށް އަމަލުކުަރން"ގަާވިއދު
 ދެން ައމަލުކުަރންވީފެށެން
 ގޮތް 

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ަގވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަްނ  .7
ފެށެންދެން މި ގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންެގ 

އިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމުގައި ގަވާއިދު" އަށް ޙާވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފަ
 ބަލާނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާޢިދާިއ އެ ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އުޞޫލަށެވެ. 

ކޯޑު" އަށް  "ބިލްޑިންގ ކޯޑު" އަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށެންދެްނ މި ގަވާއިދުގަިއ "ބިލްޑިންގ .8"ބިލްޑިްނގ ކޯޑަށް" އަށް 
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ފެށެންެދން  އަމަލުކުަރން
 ގޮތް  އަމަލުކުަރންވީ

ޙާވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނީ މާޭލ 
 ނެތް ގަވާއިދެއް ޕްލޭނިންގ ގަވާޢިދާއި އެ ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އުޞޫލާއި ޕްލޭނިންގ

އަޅާފައިވާ ކަންކަމާއި ގަވާޢިދުގަިއ ކަނޑަ ކުރަންވީގޮތުގެ ޢިާމރާތް ފަޅުފަޅުގައި ނުވަތަ  ރަށްރަށް
ފަޔަރ ސޭފްޓީގެ ކަންކަމުގައި ައމަލުކުރާނީ ޤަޢުމީ ދިފާީއ ބާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުތަާކ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 އަމަލީ ކުުރމުގެ ޢިމާރާތް"
 މަަސއްކަތްކުރާ
 "ގަާވިއދު ފަރާތްތަކުގެ

 އަށް އަމަލުުކރަން
 ފެށެންދެން ައމަލުކުަރންވީ

 ގޮތް 

އަށް ޢަމަލުކުރަން  "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" .9
 "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ފެށެންދެން މި ގަވާއިދުގައި 

ބަލާނީ މި އަށް ޙާވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމުގައި 
މިނިސްޓްރީން ޝާޢިއުކޮށްފަިއވާ "ގައިޑްލައިން ފޯރ ެނޝަނަލް ކޮންޓްރެްކޓަރޒް 

 ރެޖިސްޓަރޭޝަން" އެވެ.

 ކުުރމުގެ އިސްިތއުނާފު
އަށް  "ގަާވިއދު

ފެށެންެދން  އަމަލުކުަރން
 ގޮތް  އަމަލުކުަރންވީ

ން  އަޅާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކު )ހ( .10
ފިޔަވަޅާކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ަފރާތަކުން "މި ޤާނޫނާއި ާޤނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ 

އަށް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" 
 އަމަލުކުރަންދެން އިސްތިޢުނާފުކޮްށދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.

ހ( ގެ ދަުށން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ެބލުމަށްަޓކައި މިނިސްޓަރ މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

 ހިންާގ އުޞޫުލ މިނިސްޓްރީން މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ކޮމިޓީ )ނ(  
 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ގޮތާިއ ގައި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާހިންގާ އުޞޫލު  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކޮމިޓީ  )ރ(  
 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭެނގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

" "މި ޤާނޫނާއި އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ "މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮިމޓީމި ގަވާއިދުގަ )ބ(  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން ިއސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ 

ގެ  "ވާަލންދެން، "މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީުޤކުރާ ކޮމިޓީގެ ދަށުން އެކުލަ ގަވާއިދު"
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކޮމިޓީންނެވެ.

އިސްތިޢުނާފަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އިސްތިޢުާނފަށް އެދި ހުށަހަާޅ  )ޅ(  
 އިވާ ލިޔެކިއުމާއެކުގައެވެ.ފޯމާއެކު އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފަ 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ފަދައިން ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަނޫން ކަމުގައިވާނަމަ  )ކ(  
 އަނބުރާ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކޮމިޓީ އަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ކޮމިޓީން ބަލަމުންާދ  )އ(  
ތަޙުޤީޤު ހިންގަިއ އަދި ިލޭބ އައު މަޢުލޫމާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރަްށ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އައު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުއްަދ 
 ދޫކުރާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
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 ބާބު  ތިންވަނަ 
 ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި، ޢިމާރާ  ގެ 1ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް 

މި ބާބު މުޠާލިޔާުކރާނެ 
 މުްއދަތު ކަނޑަެއޅުން 

 

މި ބާބުގައި ހިމެނޭ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ އުޞޫލުތައް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  .11
 )އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި، މުޠާލިޔާކުރަން ފަށަންވާެނއެވެ. 1މަދުވެގެން 

ވަަނ  99ގެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތްކުުރމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  1ތް ބާވަ .12 ގެ ޢިާމރާތް  1ބާވަތް 
( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާންމުކޮށް ޢިމާާރތުގެ މާނައިގާ ނިސްަބތްކުރާ 1މާއްދާގެ )ޅ( ގެ )

 ތަންތަަނށެވެ.

ގެ ޢިާމރާތެއް  1ބާވަތް 
ޢިމާރާތް ކުުރމަށް ހުްއދަ 
 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 

ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގެ ޢިމާރާތެއް  1ބާވަތް  .13
ހުއްދަ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ޫދކުރާ އިދާރާއަކަށް، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހޯދުމަށް އެދި 

ގެ  1ބާވަތް ހުއްދަ ނެތި 
 ޢިމާރާތްުކރުުމގެޢިމާރާެތއް 

އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް 
 ނުކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި  ވަނަ މާއްދާގައ175ިވަނަ މާއްދާއާއި  44މި ގަވާއިދުގެ  .14
އެއްވެސް އްކުރުމުގެ ިޢމާރާތްގެ 1ޢިމާރާތުގެ ބާވަްތ މެނުވީ، ހުއްދަ ހޯދުމަާކ ނުަލއި 

ގެނައުމަކީ  ތެއްގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުނުވަތަ ޢިމާރާ މާރާތަކަށްއެފަދަ ޢި މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި 
 މަނާކަމެކެވެ.

ގެ ޢިާމރާތެއް  1ބާވަތް 
ޢިމާރާތް ކުރަން ފެުށމުގެ 

 ފުރިަހމަ ކުރަންެޖހޭ ކުރިން
 ކަންކަން 

ގެ ޢިމާރާެތއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފެށުުމގެ ކުރިން ތިރީގައި  1 ބާވަތް  ޢިމާރާތުގެ )ހ( .15
 ންވާނެއެވެ.ކުރަކަންކަން ފުރިހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދެއްގެ ދަށުްނ ނުވަތަ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮންްޓރޯލެއްގައި ގަވާއިޕްލޭނިންގ  (1)  
ާވ ނަމަ އެ  ގ ހުއްދައެއްކަނޑައަޅާފައިވުމުން ނަގަން ެޖހޭ  ޕްލޭނިން

 ؛އެއް ނެގުންހުއްދަ

މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންގެ ަދށުން ޯމލްޑިވްސް  (2)   
އިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުެމއް ހޯދަން  އޮތޯރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް

 ؛ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެފަރާތުގެ ލިޔުން ހޯދުން

ފާސްކުރުން ޖެހޭ ޙާަލތްތަކުގައި  ކުރެހުން ކޮންސެޕްޓް ޢިމާރާތެއްގެ (3)   
 ؛ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުން

 ،ނަމަ ކައިީރގައި ގްރީންޒޯންތަކުގެ ތަކާއި އޭރިއާ ޢިމާރާތްކުރަނީ ޑިފެންސް (4)   
ޤާނުނާއި ޤަވާޢިދާ  މިނިސްޓްރީގެ  ޑިފެންސް އަދި ހޯމްމިނިސްޓްރީ

 އެފަރާުތގެ ހުއްދަ ހޯދުން؛ ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

 ؛ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުން (5)   

 ؛ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުންޢިމާރާތް (6)   
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ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާެނ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ   (7)   
ގަވާއިދުގައި ތިމާވެށްޓަްށ އަސަރު ކުރާ ވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާ 

އެންވަޔަރަންމަންްޓ  ،ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި
 ؛ މަންޓްގެ ޑިޒިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯުދންއިމްޕެކްޓް އެސެސް

 ؛ހޯދުން ލިޔުން ކަމުގެ ނެތް އިޢުތިރާޛެއް ފަރާތްތަކުގެ ދޭ ޙިދުމަތް (8)   

 ދަށުން ގަވާއިދެއްގެ  އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤާނޫނާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (9)   
 ހުއްދައެއް ނެގުން." އަދި އެ ނަގަންޖެހޭ އިތުރު ހުއްދައެއްވާަނމަ

 ޤާނޫނެއް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން އެހެންވެސް (10)   
ހުއްދައެއް  އެ ހުއްދައެއްވާނަމަ ަނގަންޖެހޭ ދަުށން ގަވާއިދެއްގެ ނުވަތަ
 ނެގުން.

މާރާތެއް ގެ ޢި 1ބާވަތް މީޓާރަށް ވުރެ އުސްކޮށް )ތިރީސް ހަތެއް(  37 (ށ)  
 ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުންމާއްހަދާކަމުގައިވާނަމަ، މި 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކުަރންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި 

މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންގެ ަދށުން ޯމލްޑިވްސް  (1)   
 ؛ހޯދުން ލިޔުން  އިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ އޮތޯރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް
 އަދި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  22މި ގަވާއިދުގެ ން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކުރެހު (2)   
 ؛މަތިން ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްކުރުން

 ނުަވތަ އް ޑިޒައިންކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ޤާނޫނުގައިޢިމާރާތެ  ގ1ެ ބާވަތް  ޢިމާރާތުގެ 16. ޑިޒައިން މިްނގަނޑުަތއް 
އިތުރުން ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނނެވެ. 

ގެ  1 ބާވަތް ޢިމާރާތުގެބޭނުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި  ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން 17. ޑިވަލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލްސް 
  ކޮންޓްރޯލާ އެއްގޮތަށެވެ.ދޫކުރާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީން އިމަރާތްކުރަންވާނީ 

މިްނގަނޑަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ 
 ފެއްތުން 

 ގެ ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަންތަން  1 ބާވަތް ޢިމާރާތުގެ )ހ( 18.
 ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ،ހުންނަންވާނީ ޑިޒައިންކޮށްފައި
 ނުވަތަ ގަާވއިދެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ލޭނިންގޕް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި
 އެކުލަވައިލާފައިވާ ގޮތުން  ގުޅޭ އާ ސޭފްޓީ ފަަޔރ ޤާނޫނެއްގައި އެހެންވެސް

 .ގޮތަށެވެ ފެތޭ ހަމަތަކަށް މިންގަނޑުތަކާއި

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއި  އިދާރާތަކާއިދަޢުލަތުގެ  (1)   

 ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަނުގެ ޢިމާރާްތތައް؛  ހިއްސާވާސަރުކާރު 

 އަދި؛ ޢިމާރާތްތައް ކުރާމީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް )ސާޅީސް ފަހެއް(  45 (2)   

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް ބިލްޑިންގ ކޯޑުގައިފަޔަރ ސޭފްޓީ  (3)   
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 ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންަތން.

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް  މި ،ޙާލަތްތަކުގައި ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުރެހުން ގުޅޭ ސޭފްޓީއާ  ފަޔަރ ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ފާސްކުރުމަށް ކުރެހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް

 ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހންނަ
ފަރާތްތަކަށް ބޭުނންކުެރވޭނެ 

 ގޮތަށް ޢިާމރާތް ކުރުން 

މާރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންަތްނ ޢި 1 ބާވަތް ޢިމާރާތުގެ )ހ( 19.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   ކޮށް، ޢިމާރާތްކުރަންވާނީޑިޒައިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަދެ މަތިން  ގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަދަ ށްވެސް އެފަރާތްތަކަނިކުތުމުގެ އިތުރުން، އެ ތަން ތަން 

 ށެވެ. ގޮތަކަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ  (1)   
 ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް؛

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ޙާއްސަކޮށް  (2)   
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް؛

 ސިއްޙީ މަރުކަޒު، ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންތަން؛، ހެލްތް ޕޯސްޓް، ކްލިނިކް (3)   

އެކި އެކި ޢާންމު ޙިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ބަހަްއޓާފައިވާ ސެލްފް ސަރވިސް  (4)   
ތަކެތި ބަހައްާޓފައިވާ ޢިމާރާތުގެ  ލިބޭ ކިއޮސްކް އަދި މެޝީން ފަދަ

 ؛ބައިތައް

  ކޮމްޕްލެކްސް، ޝޮޕިންގް މޯލް ފަދަ ތަންތަްނ؛މާރުކޭޓު، ޝޮޕިންގް، ފިހާރަ (5)   

 ؛ސްކޫލްތަކާއި، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް (6)   

 ސައިހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަްނ؛ (7)   

 މިސްކިތްތައް؛ (8)   

  ؛އާންމުން ބޭނުންކުރާ ދަތުރު ަފުތރުގެ ނިޒާމާއި ގުޅިފައިވާ ގިމަތަތައް (9)   

ހުންނަ ފާޚާނާ، ނަމާދުކުރާ ކޮޓަރި، ގައި ން ވަދެނިކުމެވާ ޢިމާރާތެއްއާންމު (10)   
އަިދ ޢާންމު ޙިދުމަތް ދިނުމަްށ ަހމަޖެހިފައިވާ  ފަދަ ތަްނތަން ކެންޓީނު،

ބައިތަކާ ހަމައަށް ދިއުމަށް އޮންނަ މަގު، ލިފްޓު، ޢިމާރާތަށް ަވންނަ ތަްނ 
ރާތަްށ ދިއުމަށް އަދި ޢިމާރާތް ހުރި ގޯތިތެރެއަށާއި ގޯތި ތެރެއިން ޢިމާ

 ؛އަދި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބައިތައް  އޮންނަ މަގާއި މި ނޫންވެސް އާންމުން

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތައް  8/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (11)   
ރައްކައުތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާޫނނު ގައި 

ކުމެ އުޅުމާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު" "ޢާންމު ތަންތަަނށް ވަދެނި
 ލިބިދޭންވާނެކަަމށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ޢިމާރާތްތައް.
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 (ށ)  
 

 

 

 

 މަތީ ވުރެ ބިމަށް އެތަނަކީ މާނައަކީ ިނކުތުމުގެ ވަދެ މާއްދާގބޭނުމަށް މި
 ދަ ޢިމާރާތުގެއަދި އެފަ ގެ ޢިމާރާތަށް 1ބާވަތް  ،ނަމަ ތަނެއް ހިމެނޭ ފްލޯއެއްގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި ފެށިގެން ވަންނަ ހިސާބުން  ތެރެއަށް ގޯތި
 ލިިބދެވޭ ޙިުދމަތްތައް އާންމު ވާ އިއެތެރޭގަ ަތނުގެ ެއތަން އަދި ހަމައަށް ހިސާބާ

 .ނިކުމެވުމެވެ ވަދެ ބައިތަކަށް

އިންކުރާއިރު، ޢާންމު ޒަރޫރީ އަށް ފެތޭ ތަންތަން ޑިޒަ 2ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބާވަތް   )ނ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢިމާރާތްކުރަންވާީނ ބޭނުންތަަކށް ޭބނުންކުރާ ަތަނކަށްވާނަމަ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން މަިތން  ގޮތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިުދތަކާ އެއްގޮތްވާ

ސް އެފަރާތްތަކަށްވެހުންނަ ފަރާތްތަަކށް ވަދެ ނިކުުތމުގެ އިތުރުން، އެ ތަން ަތން 
 ށެެވ.ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަ

ގެ ޢިާމރާތެއް  1ބާވަތް 
 ތްުކރުމަށްޓަކައިޢިމާރާ
ންތަކާއި ލިޔުންަތއް  ކުރެހު

 ތައްޔާރުުކރުން 

 ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކުރެހުން ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި މި 20.
 ،ިހނދަކު ބަާޔންކޮށްފައިނުވާހާ ގޮތަށް ހެންއެ ގަާވއިދެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން

 ުހންނަން  ލިޔުންތައް ކުރެހުްނތަކާއި ގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ  1ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާ ބާވަްތ 
ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ވާނީ

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫެނއްގައި 
 މަތިންނެވެ.

ކޮްނސެޕްޓް  ޢިމާރާެތއްގެ
 ކުރެހުން ފާސްުކރުން 

 ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ގެ ކުރެހުން 1 ބާވަތް ިޢމާރާތުގެ މަތިން ގޮތުގެ މިގަވާއިދުގައިވާ )ހ( 21.
ޓްކުރެހުން ފާސްކުރަން ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންސެޕް ،ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ އެދި

 އެދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިޢމާރާތެއްގެ  ދެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ގަވާއިދެއްގައިވާލޭނިންގ ގަވާއިޕް (1)   
 ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުމަށް ހުއްަދ ނަގަންޖެހޭނެކަަމށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަންާވނެއެވެ. ކޮންސްޕެޓް ކުރެހުންތައް

ފޫޓު(  100މީޓަރ ) 30.48ގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  1ބާވަތް  (2)   
ކުރާ ޢިމާރާތެއްގެ ތަޅުމުގެ ޑިޒައިންއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް 

އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވާ އެހެން ބޭނުމަކަށް ހަދާ  %50
ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން އެ ިޢމާރާތެއްގެ  ، ނަމަޢިމާރާތެއް

ކޮންސްޕެޓް ކުރެހުންތައފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 
 މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ތަންތަނުގެ ކައިރީގައި ހަދާ ޢިާމރާތްތަކުގެ  ޤާއުމީ ސަލާމާތާ ގުޅުންހުރި (3)   
 ކުރެހުން ޤަޢުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ވުޒާރާއަށް ކޮންސެޕްޓް

 ހުށަހަޅައިފާސްކުރުން؛ 

ގްރީން ޒޯންތައް ތަކުގެ ކައިރީގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  (4)   
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 ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން؛.

ޕްޓް ކުރެހުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮްނސެ )ށ(  
 ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިއުމާއެކުގައެވެ.

 ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ާފސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު؛ 1ބާވަތް  (1)   

 ފަރުމާކުރުމަށް އެދޭ ގޮތް އަންގައިދޭ )ކޮންސެޕްޓުއަލް( ކުރެހުންތަްއ؛ (2)   

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ؛ (3)   

 އިދާރާއަކުން ހުށަހަޅަން އަންގާ އިތުރު ލިޔެކިއުން. އެ (4)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް ހުރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް  )ނ(  
ޑިޒައިންކޮށްފައިނަމަ، ކޮންސެޕްްޓ ކުރެހުން ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ފާސްކުރި 

 އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

އިްނ ފެށިެގން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ފާްސކުރިކަމުގެ ލިޔުން  2019ޖޫން  1 )ރ(  
ހުންނަންވާނީ ިމނިސްޓްރީން ާއންމުކުރާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ގެ ނިޔަލަށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 2019އަދި މި ނަމޫނާ މިނިސްޓްރީން މެއި 
 

ގެ ޢިާމރާުތގެ  1ބާވަތް 
 ފައުންޑޭަޝން ސިސްަޓމް

 ފާސްކުރުން 

 ،ކުރިން ުހށަހެޅުމުގެ އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުެރހުން 1ބާވަތް  )ހ( 22.
ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްކުރަން އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް ތިރީގަިއ 

  ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ރީސް ހަތެއް( )ތި 37ދުވާރުން ފެށިގެން ޢިމާރާތުގެ އެންމެ އުސްމިން  (1)  
 ނުވަތަ ؛މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއްކުރާނަމަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްަކއުތެރިކޮށް  4/93ޤާނޫނު ަނންބަރު  (2)   
ގެ ދަށުން ހަާދ  4/93ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫުނ( ނުވަަތ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ޒަން ކުރުމަށް ުކރާ ދިރާސާ ގަވާއިދެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް ިލޭބ ގެއްލުން ވަ
 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފައުންޑޭޝަންތައް؛

ސިސްޓަމް ފާސްކުރަންޖެހޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން )ށ(  
ލިޔެކިއުންތަކާއެކު  ކުރެހުްނތަކާއި ތިރީގައިވާ ޙަލާތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ 

 ރާ އިދާރާއަށެވެ. ހުއްދަ ދޫކު

 ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ާފސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު؛ 1ބާވަތް  (1)   

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ؛ (2)   

 ފަރުމާކުރުމަށް އެދޭ ގޮތް އަންގައިދޭ )ކޮންސެޕްޓުއަލް( ކުރެހުންތަްއ؛ (3)   

 ؛އެކުފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ފައުންޭޑޝަންތަކުގެ ބާވަްތތައް، ތަްފޞީލާ  (4)   

 ؛މެތޮޑޮލޮޖީ  (5)   

ފައުންޑޭޝަން ބިމުގެ އަޑިްނ ެފށޭ ފުންމިނުގައި ސޮއިލް ސޭފް ބެއަރިންގ  (6)   
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ޕްރެޝަރ )ބިންގަނޑުގެ މައްޗަށް ބަރުދަނެއް އެރުވުމުން ސަލާމަތްތެރިކޮށް 
އެ ބަރުދަން އުފުލޭނެ ޕްރެޝަރ( ދެނެގަތުމަށާއި ގްރައުންޑް ސެޓްލްމަންޓް 

ޖިއޯޓެކްނިކަލް  މިންަގނޑު( ދެނެގަތުމަށް ބޭުނންވާ )ބިން ހަމަޖެހޭނެ
 އަދި؛ އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓު

 ހަދާ ަދށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނުަވތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި (7)   
 ދަށުން ޤާޫނނެްއގެ އެެހން ނުވަތަ ޤާޫނނެއްގައި އެހެން  ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި

 ކުރެހުމެއް  އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅަންޖެޭހނެކަމަށް އިގަވާއިދެއްގަ ހަދާ
 ލިޔެކިއުމެއް. ނުވަތަ
 

މި މާއްދެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ހުށަހެޅުމުން ިމނިސްްޓރީން ބަލެމަށްފަުހ  )ނ(  
ޢިމާރާތުގެ  1ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްވާކަމުގައިވަނަމަ "ބާވަތް 

 ރިކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްކު

ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް  1އިން ފެށިގެން "ބާވަތް  2019ޖޫން  1 )ރ(  
ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ހުންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ާއްނމުކުރާ ނަމޫނާ އާ 

ގެ  2019އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި ނަމޫނާ މިނިސްޓްރީން މެއި 
 ލަށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ނިޔަ

 

ފައުންޑޭަޝން 
 ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް 

ނުވަަތ  ތެއްކުރުމުގެ ސަބަބުންފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަްނ މެތަޑަކީ ޢިމާރާ )ހ( 23.
ބިންގަނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަުބްނ އިންވެގެން ހުންނަ ޢިމާރާްތތަކަށާއި ތަންަތނަްށ 

 ތުން އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެކެވެ.ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮ

 ހުށަހެޅުމާއެކު  އެ ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ފާސްކުރުމަށް ގެ ކުރެހުން 1 ބާވަތް ޢިމާރާތުގެ )ށ(  
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް މެަތޑު ޕްރޮޓެކްޝަން ފައުންޑޭޝަން

 

ކުރެހުން ފާސްުކރުމަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ައށް އެދި ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިްނ ޢިމާރާތެއް ގެ  1 ބާވަތް  ޢިމާރާތުގެ 24.
ކުރެހުްނ ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުއްދަ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަައށް އެދޭއިރު 

 ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.މި މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ވެރިފަރާތުން ދޫކުރާ އިދާރާއަށް 

 ޤާޫނނުގެ  ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި  ،ވާނީ ުހންނަން އްކުރެހުންތަ ހުށަހަޅާ )ހ(  
 ގަވާއިދެއްގައި ުނވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ޕްލޭނިންގ ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގައި ހަދާ  ދަށުން
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ޤާޫނނާއި އެއްގޮތްވާ ވެސް އެހެނިހެން ނުވަތަ

ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  1ވަތް ބާކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ " )ށ(  
ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު މި އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށް 

ބައިގާ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ،  އެ ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ފީއާއެކު 118ގަވާއިދުގެ 
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށެވެ.
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 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ؛ (1)   

 ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ވެރި (2)   

ރަޖިސްޓްރީ ނެތްނަމަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބިން ޙަވާުލކޮށްފައިވާ  (3)   
 ފަރާތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް؛

 ؛ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުްނތަކާއި ތަފްޞީލުތަކާއި ލިޔެކިއުްނތައް (4)   

    (i) ިނިސްޓްރީން ރަށްރަށުގެ ޗާުޓ އާންމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަަށްށ މ
ޢިމާރާތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަން ހުރި ހިސާބު އަންގައިދޭ 

 ؛ކުރެހުން ނުވަތަ ލޮކޭޝަން ޕްލޭން 

    (ii) ސައިޓް ޕްލޭން؛ 

    (iii) ފްލޯރ ޕްލޭންތައް؛ 

    (iv) ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން؛ 

    (v)  ްއިޑް އެލިވޭޝަން؛ސަ 1މަދުވެގެނ 

    (vi) ރޫފް ޕްލޭން؛ 

    (vii) ޢިމާރާތުގެ ސެކްޝަން؛ 

    (viii) ޑޯ ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް؛ 

    (viiii
) 

 ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން؛

    (x) ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން؛ 

    (xi) ފްލޯރ ސްޓްރަކްޗަރ؛ 

    (xii) ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ؛ 

    (xiii)  ،ިސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ޖަހާ ބެލްކަނ
 ޗެންޗޭނުގެ ތަފްޞީލު؛

    (xiv) ސްޓްރަކްޗަރ ގެ ތަފްޞީލުތައް؛ 

    (xv) ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ދައްުކވައިދޭ ކުރެހުން؛ 

    (xvi)  ފަޔަރ ސޭފްޓީ ހުއްދައަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަންަތނުގެ އަލިފާްނ
 ނިވާ ނިޒާމުގެ ކުރެހުން؛

 ؛ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް (5)   

)ފަހެއް( ަފންގިފިލާއަށްުވރެ އުސް  5)އަށާރަ( މީޓަރު ނުަވަތ  18 (6)   
 ؛ތަންތަަނށް ވިޝުއަލް ސޮއިލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު

ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  (7)   
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 ލިޔުން؛ފާސްކޮށްފައިވާކަމުގެ 

 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިޢުތިރާޛުނެތްކަމުގެ ިލޔުން؛ (8)   

ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް )ދޮރުތަކުގެ -ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ފްލޯޕްލޭންތަކާއި ޑޯ (9)   
 މިންތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުން( ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )އޮޓޯކެޑް ފައިލް(

 ގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. އެއް؛މުޅި ކުރެހުން ސެޓު (10)   

 ކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓު؛ (11)   

 ؛މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަަމށް ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ ޗެކްލިސްޓު (12)   

ޗެކަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުމެއްގައި ނަމަ މުޅި  (13)   
 ކުރެހުންސެޓުގައި ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވުން؛

އް ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކުރެހުމެއްނަމަ ނަމަ ޗެކަރުން އެ ޗެކަރެ (14)   
 ކުރެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓު.

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ޑކުރެހުން ވާންވާީނ  1ހުށަހަޅާ ާބވަތް  ފާސްކުރުމަށް އެދި (ނ)  
ވާ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ގެ ކުރެހުމަށް ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުނ. ތަނެއްޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ  ގެ މަތިންގޮތު
 ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި  (1)   
ހުށަހަޅާއިރު، ކުރެހުން ާފސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންެގ ގަވާއިދު"  ރުމުގެ"ޢިމާރާތްކު
ގެ ކުރެހުމުގެ ހުއްދަ ތަނެއްޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ  ގެ މަތިންގައިވާ ގޮތު

 އޮތް ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަފްތަރުގައި  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (2)   
 ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގްރެޖުއޭޓް
ކުރެހުމެއް ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާއިރު އެ ކުރަހާފައިވާ ފަރާތެއް 

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފަރާތެއް 
 އެފަރާތެއް އަދިފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 

ގެ  (ނ) މާއްދާގެ  މި ހުށަހަޅަންވާނީ ކުރެހުން ،ކުރިކަމުގައިވިޔަސްސޮއި
 ހުއްދަ ކުރެހުމުގެ ޢިމާރާތެއް އެފަދަ ފަަދއިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ1ާ)

 .އެކުގައެވެ ސޮއި އާއި ފަރާތެއްގެ އޮތް

ގެ ނިޔަލަށް  2019މެއި ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމެއް ފާސްކުރަން އެދި  1ބާވަތް  (ރ)  
ކުރެހުމުގެ އާރކިޓެކްޗުރަލް ބައި އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައި ، ހަޅާއިރުހުށަ

( ގެ ތެރޭގައި ވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން 4( އިން )1ޑިޒައިންކޮށް، މި އަކުރުގެ )
  ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ؛އެއްވެސް ފަރާތެއް ޗެކްކުރުމަކާ ނުލާ (1)   
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 ؛ރަލް ޗެކަރެއް ޗެކްކުރުމާއެކުއާރކިޓެކްޗު (2)   

 ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއް ޗެކްކުރުމާއެކު؛ ނުވަތަ  (3)   

 އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރާއި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއް ޗެކްކުރުމާއެކުއެވެ. (4)   

( ގައިވާ ގޮތަށް ޗެކަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެހުން ޗެކްކޮށް، އެ ރމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
އެ ޗެަކރެއް ނޫން އެހެްނ ، ގެ ޒިންމާ ނެގޭނީ އަްނނަނިވި ގޮތުގެ ަމތިންކުރެހުމެއް
 ކުރެހުންތަކުގައެވެ. ކުރަހާފައިވާއެފަރާތެއް ޗެކްކުރާ ބައި ، ފަރާތެއް

އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެހުން ޗެކްކޮށް އެ ކުރެހުމެއްގެ  (1)   
ރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ޒިންމާ ނެގޭނީ އެފަރާތަކީ އެ ކުރެހުމެއްގެ އާ

 ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާަނމައެވެ.ކޮށްފައިވާ 

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެހުން ޗެކްކޮށް އެ ކުރެހުމެއްގެ  (2)   
ޒިންމާ ނެގޭނީ އެފަރާތަކީ ެއ ކުރެހުމެއްގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން 

 ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާަނމައެވެ.ކޮށްފައިވާ 

( ގައިވާ ފަަދއިން ޗެކަރެއް ޗެކްކޮށް އެފަރާތެއް ޒިންމާ ނަގާ ރ)ގެ  މާއްދާމި (ޅ)  
 ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އަންނަނިވިކުރެހުމެއްގައި 

ޖެހުމާއެކު  ޕްށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޗެކަރަކުރެހުމުގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި  (1)   
 ؛ސްޓޭމްޕްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވުން

 ؛ހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވުންކުރެ (2)   

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ސްޓޭމްޕް ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި  (3)   
 އަދި ؛ ނުވުން

 ޗެކަރ ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވުން. (4)   

ކުރެހުންތަކާއި ރާުތގެ ޢިމާ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ (ކ)  
ލިޔުންތައް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ތަކެތި ބަލައިގަތްކަްނ 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށް، އެ އިދާރާއަކުން ތަކެތި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ރ(، )ބ( އަދި )ޅ( ގެ ބަދަލުގައި އި 2019ޖޫން  1 )އ(  
ގެ  2019ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވީ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި، މެއި 

 ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުުކރަންވާނެއެވެ.

ުމގަިއ ކުރެހުން ފާސްުކރު
 އަމަލުކުަރންވީ ގޮތް 

ށް އަލަްށ ހަދާ ކުރެހުްނަތކާއި ކުރެހުންތަކަށް ހުަށހަޅާ ެގ ޢިމާާރތްތަކަ 1ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް  25.
އިސްލާޙުތަކާއި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކަށް ހުށަހަޅާ ބަދަުލަތކާއި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ 

ބިލްްޓ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ -ތަންތަަނށް ހަދާ އޭޒް
 ފަދައިންނެވެ.

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ޤާނޫނާއި ރުމުގެޢިމާރާތްކު )ހ(  
ޤާނޫނެއްގައި  ވެސް އެހެން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްގައި ޕްލޭނިންގ
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 ފުރިހަމަވެފައި ަކމެއް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޖެހޭނެކަމަށް ފުރިހަމަވާން ކުރެހުމެއްގައި
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް  ކަމެއް ންކުރެކަްނތައްތަކު ައންނަނިވިނުވަތަ  ނެތުން

 ފެނިއްޖެނަމަ ކުރެހުން ބަލަިއނުަގނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؛ދިާމނުވުން ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ އިން (1)   

 ؛ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުރުން ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ އުސްމިން  (2)   

ންވަރު ނުވަތަ ތަން އިމުން ބޭރަށް ނެރެފައިވާ ޢިމަރާތް މަގަށް ނެރެފައިވާ މި (3)   
 ؛ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން މިންވަރު

އެކު އެދޭ ފޯމާ ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް 1ބާވަތް " (4)   
 ؛ުހށަހަޅާަފއިނުވުން "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ހުރުން.ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން  (5)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙެއް ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  26މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ބަދަލެއް މި މާއްދާގެ ދަށުން ޗެކްކުރުމުގައި  31

 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަަލންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނާިއ ގައި ހިނގަމުންާދ އެ އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ހުށަހެޅި ވަގުތު (1)   
 ؛ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކަށް ފެތޭަކން؛

އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅާއިރު ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު އައުމުގެ  (2)   
ސަބަބުން ހުއްދަައށް އެދި ހުަށެހޅި އޮރިޖިނަލް ކުރެހުން ސެޓުަގއި ހިމެނޭ 

ރަނގަޅުކުރަން ހުއްދައަށް  ބައެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމުގަިއވާނަމަ އެކަމެއް
 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުްނ؛ 

ބަދަލެއް ހުަށހަޅާއިރު ޤާޫނނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަަކްށ ބަދަލު  (3)   
އައިސްފައިވާނަމަ، ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ސެޓުގެ ތެރެއިން ބަދަުލ 

ންދާ ގެންނަން ހުަށހަޅާފައި ނުވާ ޔުނިޓުތައް އެ ވަގުތުގައި ިހނގަމު
 އަދި؛ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ފައްތަން ުނޖެހުން

ކުރެހުމެއް  ބިްލޓް-ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އޭޒ5ްމި ގަވާއިދުގެ  (4)   
ފާސްކުރުމުގައި ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ކުރެުހން ހުރިޯތ  ޗެކްކޮށް
 ބެލުން.

ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ ގެ  1ބާަވތް އެކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ަކންކަްނ ފުރިހަމަވުމާ (ނ)  
އެއްގޮތަށް ތޯ  ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަާކއިތަނެއްގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

އްަދ ހުށްތޯ ތައާއި އެ ބިން ޙަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮ
އިން ދޫކުރާ އިދާރާއިދާރާއިން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހުއްދަ  ދޫކުރާ

 ކަންދޭންވާނެއެވެ.ކަންތައްތަކަށް ސަމާލު އަންނަނިވިޗެކްކުރުމުގައި 
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 އެ ،އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ ޗެކްލިސްޓެއް ޗެކްކުރުމަށް ކުރެހުން މިނިސްޓްރީން (1)   
ކުރެހުން އާއި  އެއްގޮތަށްތޯ ލިސްޓާ ޗެކް  އެ  ހުރީ  ލިޔެކިއުންތައް ކުރެހުމާއި

ގަވާއިދާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހެދިފައިާވ ޤާނޫނާއި ގެ ޢިމާރާތްކުރުމުހުރީ 
 ޗެކްކުރުން؛ބަލައި އެއްގޮތަށްތޯ 

ނަގާފައިވާ ބައިގެ ތެރެއިން  ޗެކްކުރާ އިރު ކުރެހުންތަކުގައި ޗެކަރ ޒިންމާ  (2)   
ގޯއްޗާއި ގޯތީގެ އިމާ ގުޅިފައިވާ ބައިތައް ފިޔަވާ ދެން ޗެކަރ ޒިންމާ 

ެޗކް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުއްދަ  ނަގާފައިވާ ބައިތައް އިތުރަށް
 ؛ލިބިގެންވުންއަށް ދޫކުރާ އިދާރާ

ެއސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ  ކުރެހުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު (3)   
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ދޭހަވާނޭ ފަދައިން ބަޔާންުކރުމާއެކު 

 ؛ވުނު ތާރީޚް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުންރިޕޯޓު ނަންބަރާއި ރިޕޯޓު ޙާވާލުކުރެ

އެކުރެހުމެއްގައި މައްސަލަ ހުރިތޯ ބެލި ފަރާތާއި، އެފަާރތުގެ ަމސައްކަތް  (4)   
ޗެކްކުރި ފަރާތާއި، ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް އެނގޭނޭ ފަދައިން އެ 

 އަދި ؛ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއެއްގައި ރެކޯޑު ކޮށްފައި ބޭއްވުން

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތް (5)   
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެހުން ޗެކްކުރުން.

ބިްލްޓ -ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޭޒް (ނ) )ށ( އަދި މި މާއްދާގެ  (ރ)  
ކުރެހުންތަކާިއ ލިޔުންތައް ހުރީ  ފިޔަވާ އެހެން ކުރެހުންތައް ޗެކުކުރާއިރު، ހުށަހަޅާ

 ހުއްދައަށް ތަކެތި ގައިވާ ( ބ) މާއްދާގެ މިމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގަިއވާނަމަ 
 .ދޫކުރަންާވނެއެވެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި އެދި

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ، ކުރެހުން ފާސްވުމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި )ބ(  
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި

 މިނިސްޓްރީން ޝާޢިއުކޮށްފައިާވ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ (1)   
 ؛ލިޔުން" ފާސްކުރިކަމުގެ ގެ ކުރެހުން 1ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް "

ވާއިދުގެ ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ލިޔުމުގައި މި ގަ (1)( ގެ ބމި މާއްދާގެ ) (2)   
 މުއްދަތު ހިމަނާފައި ވުން؛ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި 104

 ؛ގެ ކޮޕީޖަހާފައިވާ ކުރެހުންސެޓު ގެ އަސްލު"ފާސްކޮށްފައި" ސްޓޭމްޕް (3)   

ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޑިޒައިންުކރި ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ ުކރެހުމާއެކު  (4)   
 ؛ޕީހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮ

(ަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، ނ) )ށ( އަދިމި މާއްދާގެ  (ޅ)  
ޚިާލފަށް ކަމުގައިވާނަަމ  ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުރީ 

ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ކުރެހުން 
 ޅި ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެ
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ގެ  1ޢިމާރާުތގެ ާބވަތް 
ކުރެހުުމގެ ިއސްލާޙު 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ  1ިޢމާރާތުގެ ބާވަތް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  26.
 ކުރެހުންތަކުގެ އިސްލާޙު ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 25މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފީ 118ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި 

 އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުން؛ . 

ފަރާތަކުްނ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ކުރެހުމަކީ އެއްވެސް  )ށ(  
 ޅާއިރު ސްޓޭމްޕް ކޮށްފައިވާ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އިސްލާޙު ހުށަހަ

 .ޕް ހިމެނުްނ؛ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ ސްޓޭމް

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ކުރެހުމުގައި ސްޓޭމްޕް ކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ޙު ހުށަހަޅާނަމަ، ފަރާތް ނޫން އެެހން ފަާރތެއްގެ ސްޓޭމްޕާއެކު އިސްލާ

އަިދ  .ޅުންސްޓޭމްޕް ކޮށް ހުށަހެ އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ކުރެހުން ސެޓެއްގައި
ޗެކަރުންގެ ސެޓްފިކެޓުތައްވެސް ހުށަހަޅާ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު  ނަގާއަލުން ޒިންމާ 

 ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ.

އިން  2019ޖޫން  1ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެްނ ބަޔާ )ރ(  
ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބަދަލުގައި ކުރެހުމުގެ އިސްލާޙު ފާސްކުރުމަށް 

ގެ ނިޔަަލށް މިނިސްޓްރީން  2019ހުށަހަޅަންވީ ގޮތްތައް ަކނޑައަޅައި، މެއި 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ  1ޢިމާރާުތގެ ާބވަތް 
ކުރެހުުމގެ ިއސްލާޙު 

 ފާސްކުރުން 

ގެ ކުރެހުމުގެ  1ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން  26މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  27.
ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ  25މި ގަވާއިދުގެ  ،އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުން

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ކުރެހުންޗެކްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 
( ގައިވާ ފަދައިން ބވަނަ މާއްދާގެ ) 25ވާއިދުގެ މި ގަ ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 ކުރެހުން ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތުގެ މި ަގވާއިދުގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަބެސް  )ށ(  . 
އިދުގެ މި ގަވާ، ކުރެހުމުގެ އިސްލާޙުގެ  1ޢިމާރާތުެގ ބާވަތް ހުށަހަޅާފައިވާ  މަތިން
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، ކުރެހުންތަކާއި  ވަނަ މާއްދާ 25

ކުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިނުާވނަމަ، އެކަންކަްނ ލިޔުންތަ
 ( ަވނަ ނަްނބަރުގައިވ3ާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 25 ގަވާއިދުގެ  މި ބަޔާންކޮށް،

އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް  ެމނޭގޮތަށް އައު މަޢުލޫމާތުތައް ހި
 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރަންާވނެއެވެ.

 

ގެ  1ޢިމާރާުތގެ ާބވަތް 
ކުރެހުން ފާސްކޮްށދިންކަުމގެ 

ލިޔުން އައުކޮްށދިނުމަށް 
 އެދި ހުށަެހޅުން 

މެއް، މި ގަވާއިދުގެ ރެހުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކު 25މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 29.
ވުމާއެކު އެފަދަ ކުރެހުމަކަށް ބަދަލެއް މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ  110

 ތިރީގައިވާށް އައިސްފައިނުވާނަމަ، ދަގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ަބދަލުތަެކއް ގަވާއި
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 ތަކެއްޗާއެކު ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

  ސެޓާއި ކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓު؛ފައިވާ ކުރެހުން ކުރިން ފާސްކޮށް (1)   

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ  (2)   
 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

 ؛އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުްނ ފާސްކުރުމަށް 1ބާވަތް " (3)   

މު" އާއެކު އެދޭ ފޯ  މަށްގެ ޢިމާރާތުގެ ުކރެހުން ފާސްކުރ1ުބާވަތް  " (4)   
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ވަނަ މައްދާގައިވާ ފީ. 118މި ގަވާއިދުގެ  (5)   

މެއް، މި ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހު 25މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
އް ވުމާއެކު އެފަދަ ކުރެހުމަކަށް ބަދަލެމުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ  110

ުހއްދަ އައުކުރުމަށް ށް އައިސްފައިވާނަމަ، ދަގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ބަދަުލތަކެއް ގަވާއި
 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 31އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

ގެ  1ޢިމާރާުތގެ ާބވަތް 
ކުރެހުން ފާސްކޮްށދިންކަުމގެ 

 ލިޔުން އައުކޮްށދިނުން 

ކޮށްދިނުމަށް  އައު  ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ހުއްދަ 1ބާވަތް  ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ މި 30.
ން ޗެކުކުރާއިރު، ތިވަނަ މާއްދާގައި ގޮތުގެ މަ 25މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހެޅުމުން އެދި

 ހުއްދަ ،ުފރިހަމަވެފައިވުމާއެކު ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން މި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ކުރެހުންތަކާއި 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި ހިނގަމުންދާ ވަގުތު  ހުށަހެޅި މަށްކޮށްދިނު އައު

 ކޮށްދިންކަމުގެ އައު ހުއްދަ ،ހަމަވާނަމަ ލިޔެކިއުންތަކުގައި ކުރެހުންތަކާއި އެ ކަންކަން
 އައު  ހުއްދަ ލިޔެކިއުންތައް ގައިވާ(ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި  ،ލިޔުމާއި

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ފަރާަތށް ހުށަހެޅި ދިއެ ކޮށްދިނުމަށް
 

ގެ ިޢމާރާުތގެ 1ބާވަތް 
ކުރެހުމަށް ައިއސްފަިއވާ 
ބަދަލު ފާސްކޮްށދިުނމަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ  1ބާވަތް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ  25މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 31.
ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަީކ ، ލު ގެންނަްނ ބޭނުންވާނަމަކުރެހުމަކަށް ބަދަ

ބިލްޑިންގ ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި
ކޯޑާއި ތައާރުޛު ނުވާ ބަދަލެއް ނުވަތަ ބަދަުލ ތަކެއް ކަމުގައިާވނަމަ، އަންަނނިވި 

ޭބނުންވާ ބަަދުލ ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ގެންނަން ،ޙާލަތްތަކުގައި
 އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު، ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ މުއްދަތު  (1)   
  ؛ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބަދަލެއް ގެންަނން ބޭނުންުވން

ގައި ގެނެވޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭކުރިން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވުމާއެކު،  (2)   
 ނުަވތަ ؛ ބަދަލުތައް

ން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަާގަފއިވާ ބައިތަކަށް ބަަދލެއް ގެންނަ (3)   
 .ވާނަމަބޭނުން
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ކުރެހުމެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ަބދަލު ގެނައުަމށްފަހު )ށ(  
 އެކުގައެވެ.ލިޔެކިއުންތަކާ ފީއާ އެދި ހުށަހަޅަންވާީނ ތީރީގައިވާ ފާސްކުރުމަށް 

 ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ސެޓު؛  (1)   

 ؛އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް  1ބާވަތް " (2)   

މު" އާއިއެކު އެދޭ ފޯެގ ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން ފާސްކުރުމަށް  1ބާވަތް " (3)   
 އަދި ؛ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލު އެނޭގނޭހެން ބަދަލު ެގނެވޭ ބަޔާއި ގުޅުން ހުރި ގެންނަން ޭބނުންވާ ބަދަ  (4)   
 ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަުފޞީލު.

 ވަނަ މައްދާގައިވާ ފީ. 112މި ގަވާއިދުގެ  (5)   

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢިމާރާތުގ3ެ( ނުވަތަ )2މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) )ނ(  
ބަދަލަކަްށ  އަިއސްފައިވާ ޭބނުމަށް ޢިމާރާތުގެ ަބދަލަކީ ބޭުނންވާ ގެންނަން  ކުރެހުމަށް

ޢިމާރާތެއްގެ މައިގަނޑު ސްޓްރަކްޗުރަލް އޮނިގަނޑާއި ވަކިން  ވުމާއެކު ބަދަލުވާތަނަކީ
 ގެންނަ ކުރެހުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއް ނަމަ، އަޅާ ގޮތަށްބިން މަތީގައި ތަޅުން 

 ތައްޔާރުކޮށް ރެހުންތައްކު ހުރި ގުޅުން ބަޔާއި ގެެނވޭ ބަދަލު އެނގޭނޭެހން ބަދަލު
 ތިރީގައިވާ  މިންގަނޑަކީ ދަށް އެންމެ ބަލައިގަނެވޭނެ ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާ

 .ފުރިހަމަވެފައިވުމެވެ ކަންތައްތައް

 ގަވާއިދެއްގައި ހަދާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ ނުަވތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި (1)   
 އެހެނިހެން  ނުވަތަ ގައިގަވާއިދެއް ނުވަތަ ާޤނޫނެއްގައި  ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ
 މިންގަނޑުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވެސް
  ؛ކުރެހުމަކަށްވުން ފެތޭ

" ޢިމާރާތުގެ ބަދަލު ކުރެުހްނ ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާއިރު  (2)   
ގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިްނގެ ގަާވއިދު" 

ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް އެކުރެހުްނ ދަށުން އާރކިޓެކްޗުރަލް 
 ؛ ތައްޔާރުކޮށް ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަެހޅުން

މިމާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢިމާރާތަށް ބަދަުލ  (3)   
މަ ޗެކަރެއް ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަހަޅާނަ ،ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުން

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ 
އިތުރުން  ތުގެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާދަށުން އާރކިޓެކްޗުރަލް 

 އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރެއް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން.

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުން  )ރ(  
އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ޙާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ 
ގޮތަށް އަލުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް 

 އެންގިދާނެއެވެ.

 ުނވަތަ މި މާއްދާގެ ފަދަ ބަދަލު ނޫން އެހެން ބަދަލެއް ގައިވާމި މާއްދާގެ )ނ(  (ބ)  
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ބަދަުލ އެނގޭނޭހެްނ ބަދަުލ ގެނެވޭ ަބޔާއި ގުޅުން ހުރި ، ( ގައިވާ ޙާލަތެއްގައިރ)
 ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަާވންވާނެއެވެ.

ކުރެހުން ހެދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި  (1)   
 ތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުރުްނ؛ އެއްގޮ

ބަދަލު ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  ކުރެހުމަށް ގެންނަ ޢިމާރާތުގެ (2)   
 އެކުަލވާލާފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ

ާއރކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ  މަތިން ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
 ކްޗުރަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް އެ އޮތް ފަރާތަކާއި ސްޓްރަ

 ؛ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަހެޅުން

( ގައިވާ ކުރެހުން އާރކިޓެކްޗުރަލް ބައި ޗެކަރެއް ބމި މާއްދާގެ ) (3)   
ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަހަޅާނަމަ ާއރކިޓެކްޓްގެ އިތުރުން އާރކިޓެކްޗުރަލް 

 އަދި؛ ތަށް ހުށަހެޅުންޗެކަރެއް ޒިންމާވާ ގޮ

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ުކރެހުން ސްޓްރަކްޗުރަލް ބަިއ ޗެކަރެއް  (4)   
 ސްޓްރަކްޗުރަލް ގެ އިތުރުން ިއންޖިނިއަރުހުށަހަޅާނަމަ  ޒިންމާވާގޮތަށް

 ޗެކަރެއް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން.

ންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ( ވަނަ ނ4ަ( އަދި )3( އަދި )ބ( ގެ )3މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) )ޅ(  
އިން ފެށިގެން މި  2019ޖޫން  1ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި  2019އަމަލުކުރާނީ މެއި 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ  ބަަދލުގައި 4( އަިދ )3( އަިދ )ބ( ގެ )3މާއްދާގެ )ނ(ގެ )

ގެ  2019ކުރެހުމުގެ ބަދަލު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވީ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅަިއ، މެއި 
 ސްޓްރީން އާންމުުކރަންވާނެއެވެ.ނިޔަލަށް މިނި

ގެ ޢިާމރާތެްއގެ  1ބާވަތް 
ކުރެހުމަށް ައިއސްފަިއވާ 
 ބަދަލު ފާސްކޮްށދިނުން 

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ  1ބާވަތް  މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 31 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( 32.
 ގަވާއިދުގެ  މި ،ހުށަހެޅުުމން އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކުރެހުމަށް

 ކުރެހުންތަކާއި ،ޗެކުކުރާއިރު މަތީން ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 25
 ކުރެހުމަށް ،ާވނަމަ ެވފައި ފުރިހަމަ ކަންކަން ގަވާއިދުގައިވާ  މި ލިޔުންތަކުގައި
 ގައި ( ބ) ާމއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި ފާސްކޮށްދީ  ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ

 ޖަހާފައިވާ  ސްޓޭމްޕް" ފާސްކޮށްފައިވާ" ލިޔެކިއުންތަާކއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި އެދި  އަށް ހުއްދަ އަސްލު ކުރެހުންތަުކގެ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން

މި ކުރެހުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ގެ ޢިމާރާތުގެ  1ބާވަތް  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  25ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުރީ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހެިދފައިވާ ޤާނޫނާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ގަވާއިދުގެ  ހުއްދައަށް އެދިކަމުގައިވާނަމަ 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ "އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް" 3)ނ( ގެ )
 އެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ގެ ޢިމާރާތެއްގެ 1ބާަވްތ  މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ނ(  
ޗެކްކުރެވޭނީ އެ  ރެހުމެއްގައި ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ަބއިޗެކްކުރާއިރު އެ ކު ކުރެހުން

ހުށަހަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ހިނަގމުންދާ ޤާނޫނާިއ  އެދި ބަދަލު ފާސްކޮށްދިނުމަށް
 ޤާވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.

ގެ ޢިމާރާތަށް އައި ބަދަލު  1މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާވަތް  )ރ(  
ށް އެދި ުހށަހަޅާއިރު ބަދަލު ގެނެސް ުހށަހަޅަންެޖހޭނީ މި މާއްދާެގ ފާސްކޮށްދިނުމަ

 )ބ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ަހމައެކަނި ބަދަލު ގެންނަ ބައެވެ.

ގެ ޢިމާރާތަށް އައި ބަދަލު  1މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާވަތް  )ބ(  
ގެ އިތުރުން އެހެން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާިއރު ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ބައި

ބައިތައް އެއިރެއްގައި ހިނގަުމންދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ސަލާމަތީ 
މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެޭތނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 އަންގާ އެފަދަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅަން އަންަގންާވނެއެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގައި ފަންނީ  1އްދާގައިވާ ގޮތަށް ބާވަތް މި މާ )ޅ(  
ގޮތުން ކުރެވެން ނުހުންނަ ަކންކަމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

 "ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޢިާމރާތެްއގެ  ގެ 1 ބާވަތް
ސޭފްޓީ މިންަގނޑަށް ަބދަލު 

ުއމުން ެއބައި އަ
 އިސްާލޙުކުރުން 

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް  )ހ( 33.
ގެ ޢިމާރާތެއްގެ  1އިސްލާޙު އައުމުން، ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ބާވަތް 

 ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ުކރެހުމަށް ބަދަލު 
 ގެނައުމަށްފަހު ހުއްދައަށް އެދި ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް  )ށ(  
ގެ ޢިމާރާތަކަްށ  1އިސްލާޙު އައުމުން، ޢިމާރާތްުކރަން ފަށާފައިވާ ބާވަތް 
ތާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ އެޭދއިރު ޢިމާރާތުގެ ސިއްޙަ

ކަންތައްތައް ހުންނަންާވނީ އެއިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް  )ނ(  
ރާްތަތކުގެ ސިއްޙަތާއި ގެ ޢިމާ 1އިސްލާޙު އައުމުން، ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބާވަތް 

ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެއިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ކުރެވެން ުހންަނ ކަންތައްތަްއ 

 އިސްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަށް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަ )ރ(  
ގެ ޢިމާރާްތަތކުގެ ސިއްޙަތާއި  1އިސްލާޙު އައުމުން، ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބާވަތް 

ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެއިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ބަދަލު ކުރެވެްނ ނުހުންނަ ަކންކަްނ 

 ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިސްތިސްނާކުރުމަށްޓަކައި "ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ
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ޢިާމރާތަކަށް   ގެ 1 ބާވަތް
 ސަަރޙަްއުދގެ ޢިމާރާތްުކރާ
 ފިޔަަވޅުތަކާ ސަލާމަތީ
އެްއބަްސވުން  ވެވޭ ގުިޅގެން

 ފުރިހަމަުކރުން 

ކުރަމުންދާއިރު ސައިޓުގެ ގެ ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް 1ބާވަތް  )ހ( 34.
ފަރާތެއް  ނެލާމަތީ ކަންތައްތަކެއްގެ ޒިންާމ ނަގާހުރިހާ ސިއްޙީ އަދި ސަ

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ެގ ޢިމާރާތެއް  1"ބާވަތް  ނަމަ،އައްޔަންކުރާ
" ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން

 ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ އިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
މުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވު

ކުރަމުންދާއިރު ސައިޓުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަްށ 
ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް އައްޔަންކުރާ ފަރާތަށް ވާންވާނީ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް 

 ނުވަތަ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ން އާންމުކޮށް ލިޭބނޭ މިނިސްޓްރީމުގެ ނަމޫނާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްަބސްވު

 އެވެ.ންވާނެއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަ

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން " )ރ(  
" ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސައިޓުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން

ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ގޭގެ 
 ފަރާތެވެ.ވެރި

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން " )ބ(  
" ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޙާލަތްތަކުގއި ސައިޓުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން

ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ފަރާތެްއ ކަމުގައި ބަލާނީ 
ކުން އެ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޒިންމާ އެއްބަސްވުމަ

 ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެވެ.
 

 ިޢމާރާެތއް ގ1ެ ބާވަތް
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދައަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

ޢިމާާރތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތް ގެ ޢިމާރާތެއް 1ބާވަތް  )ހ( 35.
 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދޫކުރާ ށް އެދި ހުއްދަކުރުމުގެ ހުއްދަ އަ

ބާވަްތ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ "ގެ ޢިމާރާތެއް 1ބާވަތް  )ށ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ ގެ ޢިމާރާތް 1

 އަންނަނިވި ދެގޮތުން ކުރެ އެއްޮގތަށެވެ. 

؛ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުންކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތް (1)   

 ނުވަތަ 

 ކުރެހުން  މަތިން  ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި ،ފާސްކޮށްފައިނުވާނަމަ ކުރެހުން (2)   
 .ހުށަހެޅުން އެދި ހުއްދައަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފާސްކުރުމަށާއި

މި މިނިސްޓްރީން  ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް " )ނ(  
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 ލިބެންހުއްާނނެއެވެ.

ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ުހށަަހޅާއިރު އަންނަނިވި ެގ އިމާރާތެއް  1ބާވަތް  )ރ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތަކެތި 

 ؛ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް " (1)   

 ؛ކުރެހުން ސެޓާއި ލިޔެކިއުންމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް  (2)   

ހަދާ  ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދޭ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނަކީ މާޭލގައި (3)   
ިޢމާރާތްކުރާ ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް  އް ނުވަތަ ތަނެއް ނަމަ "ޢިމާރާތެ

  ؛އެއްބަސްވުން"ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ 

ކުރެހުްނ ގެ ޢިމާރާތުެގ 1ބާވަތް  ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ " (4)   
 އަދި  ؛ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފީ. 119މި ގަވާއިދުގެ  (5)   

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެދޭ ގޮތުގެ  )ބ(  
ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތަްށ ހުށަހަޅާނީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ސެޓާއި އެ  (2)

 ކުރެހުން ސެޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުމެވެ.

 ލިޔެކިއުންތައް  ެޖހޭ ހުށަހަޅަންހުށަހަޅާއިރު، އެދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  )ޅ(  
 ކުގައި އެ ފާސްުކރުމާއި ކުރެހުން ހުށަހަޅަނީ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

 ކަންކަން މާއްދާގައިވާ ވަނ25ަ ގަވާއިދުގެ މި އެކުރެހުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ
ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފެނިއްޖެނަމަ  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް

 ބަލައިނުަގނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ. ހުށަހެޅުން
 

ގެ ޢިާމރާތައް  1ބާވަތް 
މުގެ ުހއްދަ ޢިމާރާތް ކުރު 

 ދޫކުރުން 

 މަތިން ގޮތުގެ ( ވަނަ ަނންބަރުަގއިވ1ާގެ ) (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 35 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( 36.
 ހުއްދައަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ގެ ކުރެުހނ1ްޢިމާރާތުގެ ބާވަތް 

 ތައް ލިޔެކިއުން ހުރިހާ ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،އެދިފައިވާނަމަ
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިަފއިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ހުރީ

 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި ސްވެފައިވޭތޯފާ ސެޓު ކުރެހުން އާއި ތޯ އެއްގޮތަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވަނީ ކުރެހުން  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުން )ށ(  
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް މަށާއި އެކުގައި ކަމުގައިވާނަމަ "ފާސްކުރު

ވަނަ 25ދުގެ ހުއްދަ" ދޫކުރަންވާނީ އެފަރާތަުކން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުްނ މި ގަވާއި
ވަނަ 25ދުގެ މި ގަާވއިމާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިން ޗެކްކުރުމާއެކު 

 ފަހުގައެވެ.ފާސްވުމަށް މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ން ޗެކުކުރާއިރު، ތި ގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ އަދި )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( (ނ)  
 އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާނަމަކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުރީ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ"ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް "
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ން ޗެކުކުރާއިރު، ތި ޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ބަގަިއ އަދި )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( (ރ)  
 ،ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާނަމަކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުީރ 

ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމުން ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް 
  އަންގަންާވނެއެެވ.ރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢިމާރާތްކު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމަކީ ކުިރން ފާސްކޮށްފައިވާ  )ބ(  
ޔާްނ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ބަގައި އަދި )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ކުރެހުމަކަށް ނުވުމާއެކު، 
 ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ކުރެހުންމަތީން ޗެކުކުރާއިރު، 

ވަނަ  25މި ގަާވއިދުގެ  ،ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާނަމަކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާ ހުރީ 
ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

ވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ ( ވަނަ ނަްނބަރުގައ3ިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 25 ބަޔާންކޮށް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިމެނޭ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް 

  ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

ގެ ިޢމާރާތަކަށް 1ބާވަތް 
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދައަށް 
ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިޔެކިޔުން 

 އިސްާލޙުކުރުން 

ގެ 1ބާވަތް  ަމތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( 1) ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( 37.
 އެދި އަށް ހުއްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުން

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 36 މިގަވާއިދުގެ ލިޔެކިުއންތަކުގައި ހުށަހަޅާ ،ހުށަހެޅުމުން
 ން އަލު އެންގުމުން، އިސްލާހުކުރުމަށް ސަބަބުން ނުވުމުގެ ފުރިހަމަ ކަންކަން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފީ އާއެކުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 119މި ގަވާއިދުގެ  އިސްލާހުކޮށް

 36ގަވާއިދުގެ  މި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް، )ށ(  
 ލިޔެކިއުމާއި  ހުށަހަާޅފައިވާ ޗެކްކުރުމުން މަތިން ގޮުތގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ
 ކަންކަން  މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި މުގައިކުރެހު

 މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ"  ހުއްދަ ގެ ޢިމާރާތް ޢިމާރާތްުކރުމުގ1ެބާވަތް "

 މި  ،ހުށަހެޅުން ހުށަަހޅާ ލާހުކޮށް އިސް މަތިން ގޮުތގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  
 މަތީން  ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ގައި(ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  36 ގަވާއިދުގެ މި ލިޔުންތަކުގައި ކުރެހުންތަކާއި ،ޗެކުކުރާއިރު
 އިލިޔެކިއުންތަކުގަ ކުރެހުމާއި ،ނުވާނަމަ ފުިރހަމަވެފައި ކަންކަން އަދި )ށ(ގައިވާ

 ހުށަހެޅި އެދި ފާސްކުރުމަށް ކުރެހުން ލިޔުމަކުން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަތައް ހުރި
 އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް

 ހުރި ލިޔެކިއުންތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުރެހުމާއި )ރ(  
މި  ލިޔެކިއުންތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަތައް އެންގުމުން ކުރެހުމާއި

 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަލުްނ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 35ގަވާއިދުގެ 
 

ގެ ިޢމާރާެތއްގެ 1ބާވަތް 
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދަ 

ދޫކޮށްފައިވާ ގެ ޢިމާރާަތކަށް 1ބާވަތް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 38.
ތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނަމަ، އަންަނނިވި ތަކެއްޗާއެކު ޢިމާރާ
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އައުކޮްށދިުނމަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

 ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގެ 1ބާވަތް "އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ  2019ޖޫން  1 (1)   
 ؛ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ޢިމާރާތް 

 އިވާ މުއްދަތު ހަމަނުާވ ކުރެހުން ސެޓު؛ފާސްކޮށްފަ (2)   

" އާއެކު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް " (3)   
 ؛ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެިތ؛ 

 ؛ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުން (4)   

ޅިގެން ވެވޭ "ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގު (5)   
 އަދި؛ އެއްބަސްވުން"

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފީ. 119މި ގަވާއިދުގެ  (6)   

ގެ 1ބާވަތް "( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ގެ  2019" މިނިސްޓްރީން މެއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުޢިމާރާތް 

 އެވެ.ނިޔަލަށް އާންމުކުރަންވާނެ

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު 1ބާވަތް  )ނ(  
ވަނަ  29ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން އައުކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން އައު ކުރުމަށާއެކު 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ިޢމާރާެތއް ގ1ެ ބާވަތް
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދަ 

 އައުކޮްށދިނުން 

 

ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ހުއްދަ އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ިމ ގެ ޢިމާރާތެއް 1ބާވަތް  39.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ޗެކުކުރާއިރު، ކުރެހުންތަކާއި  36ގަވާއިދުގެ 

ރީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މި ގަވާއިދުގެ ލިޔުންތައް ހު
ގެ ޢިމާރާތް 1ބާވަތް ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތަށް އައުކޮށްދިނުމާއެކު، " 111

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ިޢމާރާެތއްގެ ގ1ެ ބާވަތް
ރުުމގެ ހުްއދަ ޢިމާރާތްކު 

ބަދަލުކުުރމަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ  ދޫޮކށްަފއިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ަބަދލުކުރެވޭނީ  ޢިމާރާތަކަށްގެ 1ބާވަތް  40.
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުެގ މަތިން ޢިމާާރތުގެ ކުރެުހމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަުލ  31

މާރާތުގެ ކުރެހުން ާފސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" މި "ޢި މުން،ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅު 
ދޭ ޙާަލތްތަކުގައެވެ.މި މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަކަށް އައުކޮށް 32ގަވާއިދުގެ 

ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިްނ  ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ އައުކޮްށދޭ ޙާލަތުގައި
ވަނަ  111އެފަރާތަށް މި ގަވާއިދުގެ  ކޮށް، ބާޠިލު ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

މާއްދާގައިވާ މުއްދަތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އައު ހުއްދައެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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އެްނވަޔަރަްނމަންޓް 
އިމްޕެކްޓް ެއސެްސމަންޓް 

 ހެދުން 

ސާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫުނ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރާ ދިރާ 41.
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެެމހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ނުވަަތ  4/93ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި  4/93ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ލިބުމުން އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމް

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީން ހުއްދަ ހޯދަންވާެނއެވެ.

 
 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 

 ޢިމާރާތްކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅިގެން ނަގަން ޖެހޭ އެހެން ހުއްދަތައް  ގެ ޢިމާރާތްތައް 1ބާވަތް 

މި ބާބަށް އަމަލުކުަރން 
 ފެށުން

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ިމ ާބބު މާލޭގައި ހަާދ  މި )ހ( 42.
 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

އިން ެފިށގެން މި ާބބުގައި  2019ޖޫން  1މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަްނތަނުަގއި  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

ގެ 1ދަ ނެތި ބާވަތް ހުއް

ޢިމާރާތަކަށް ުނވަތަ 
 ތަނަކަށް ބަދަލު ެގނަުއން

 މަނާކުރުން 

 ބަދަލެއް ބަޔަކަށް ގެ ޢިމާރާތެއްގ1ެބާވަތް  ނުަވތަ ގެ ޢިމާރާތަކަށ1ްބާވަތް  )ހ( 43.
 ކުރެހުންތަކާއި ބަަދލުތަކާުގޅޭ ގެންނަން ޭބނުންވާ ،ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ގެނައުމަށް
 ހުއްދަ  ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ،މަށްފަހުތައްޔާރުކުރު ލިޔުންތައް

 .ހޯދަންވާނެއެވެ

(ގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކޮށް، ހުއްަދ ދޫކުރަންވާނީ އެ ހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  
ގަވާއިދުތަކާއި އެހެން  ހަދާ ދަށުން އެ ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫާނއި ،ބަދަލަކީ

ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް  ޤާނޫނެއްގެ ަދށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
 ފެތޭ ބަދަލަކަށް ވާނަމައެވެ. 

ވެރިަފރާތުން ނުވަަތ އެ ަތނެއް ޭބނުްނކުރާ ފަރާތަކުން،  ެގ ޢިމާރާތެއްގެ 1ބާވަތް  (ނ)  
އެ ތަނެއް ޢިމާރާތް ކުރުމަްށޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާިއ ފާސްކޮށްފައިވާ 

ންތަކާއި ޚިލާފަށް، ޢިާމރާތް ނުވަތަ ތަނެއް ނުަވަތ އެއިންތަނަކުން ކުރެހު
ބަންދުކޮށް ނުަވތަ ހުރަހެްއ ކުރިމަތިވާ ފަދަ ، ބައެއްވިޔަސް، ނަގައި، ބަދަލުޮކށް

 ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ފަރާތަކުން ކުރާކަން (ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ނުވަތަ ކޮށްފިކަްނ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ، ހުއްަދ 

 ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ރމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ބަލާ  އެއެނގިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ފަަދ ގޮތަށް ޢަމަލުޮކށްފިނަމަ އެިޢމާރާތެއްގެ ނުވަަތ  (ޅ)  
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 ވެރިފަރާތަށް، އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެތަނެއްގެ 
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 މިމާއްދާގެ ެއންގުމަކީ އަންގާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ޅ) މިމާއްދާގެ )ކ(  
 ބޭނުން  ގޮތުގައި ފުރިަހމަ ނުވަތަ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އެ ތަނަކުން ފަދަ ގައިވާ( ނ)

 އަންގާ  ގެނައުމަށް ބަދަލެއް ނުވަތަ  ކުރުމަށް މަސައްކަެތއް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް
 .އެންގުމެކެވެ

 މަސައްކަތެއް އަންގާ ކުރުމަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި(ޅ) މާއްދާގެ މި (އ)  
 އެންމެހައި ހިނގާ ގެނައުމަށް ބަދަލެއް އަންގާ ގެނައުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް

 ވެރިފަރާތުންނެވެ. ޢިމާރާތުގެ އުފުލަންވާނީ ޒިންމާ ޚަރަދުތަކުގެ

 

 ެއއްޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ުހއްދަ 

ގެ  1ބާވަތް ނެތި 
 ޢިމާރާތް ެތއް ޢިމާރާ

 ކުރެިވދާނެ ޙާލަތްަތއް 

ެގ ޢިމާރާެތއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ިމ 1ތިރީގައިވާ ބާވަތް  )ހ( 44.
  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ހުއްދަތައް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 އަންނަނިވި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް؛ (1)  

    (i) ުވިޔަފާީރގެ   ނުވަތަ ހެދުމަށް ޮއފީސް ނުވަތަ ބޭނުމަށް މުގެދިރިއުޅ 
ެގއެއްގެ ސްޓޯރު، ކުނި އަޅާތަްނ، ގޮަތށް  ުނހިމެނޭ ބޭނުމަކަށް

 ކަމަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ކަމަކަށްގަރާޖު، ޕާރކިންގ ފަދަ 
އާއި ގުޅިފައިނުވާ  ސްޓްރަކްޗަރ )އޮނިގަނޑު( މައިގަނޑު ޢިމާރާތުގެ

 ތިިރކޮށް ޫފޓަށްވުރެ( ފަނަރަ) 15 އަދި އެއްބުރި ގޮތަށް
  ؛ޢިމާާރތްކުރުން ތަނެއް ބިންމަތީގައި

    (ii) ިހަދާފަިއވާ  ދަުށން ެއ ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއ 
 އޮނިަގނޑަށް ޢިމާރާތެއްގެ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

 ބަދަލުަތއް ކުދި ކުދި އެތެރެއަށް ޢިމާރާތެއްގެ  އެ ނުގެނެސް ބަދަލު
 ގެނައުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުހއްދަނެގުން  30ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (2)   
ޢިމާރާތުގެ  އިސްތިސްނާވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާ

 .ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްޢިމާރާތް ގ1ެބާވަތް 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔން ކުރާފަދަ  )ށ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ފެށިތާ 

 އެކަން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ތެއް، އެ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާމި މާއްދާ )ނ(  
ވަނަ  45)ތިީރސް( ދުވަސް ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  30މަސައްކަތެއް ނިމޭތާ 

މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުެގ ގެ ޢިމާރާތަށް 1ާބވަތް ]މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ހުއްދަ[ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް(
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ން ހުއްދަ ނެގުަމށް އިސްތިސްނާ ދީފައިވީނަމަވެސް، އެތަންާތނގަިއ މި މާއްދާގެ ދަށު )ރ(  
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ޤާނޫނާއި

 ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކއި އެހެނިހެން ޤާނޫުނތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

ޚާްއޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި 

ރާތަށް ގެ ިޢމ1ާބާވަތް ]
މަަސއްކަތް ަޤބޫލުކުރާކަުމގެ 

  ހުއްދަ" ދޫކުރުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ  )ހ( 45.
ޢިމާާރތްތަކާއި ހުއްަދއެއް ނެތި ޢިމާރާތް ޮކށްފައިވާ ިޢމާރާތަކަށް ހުއްަދ ގެ 1ބާވަތް 

ށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، އެ ޢިމާރާތަކަށް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮ
މަސަްއކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ހުއްދަ[ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ގެ ޢިމާރާތަށް 1ބާވަތް ]

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ، (1ފޮރ ބިލްޑިންގްސް ޓައިޕް  އެކްސެޕްޓެންސް
 އިދާރާއަކުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް އެ މަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތް (1)   
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުން؛ 

ޢިމާރާްތ ، ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 12މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
 ނުވަތަ   ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުން؛

ފައިވާ ކޮށްވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  44ކަތަކީ މި ގަވާއިދުގެ އެ މަސައް (3)   
 މަސައްކަތަކަށް ވުން. 

މަސައްކަތް ގެ ޢިމާރާތަށް  1"ބާވަތް މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ދޫކުރާ  )ށ(  
 ތްޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ޢިމާރާތް ހެދިފައި ހުރިގޮ

ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަާކއި ތަފުސީލާއެކު،  ންކޮްށފައިވާތިރީގައި ބަޔާބަޔާންކޮށް، 
ަމސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގެ ުހއްދަ" ހޯދުމަށްޓަކަިއ ގެ ޢިމާރާތަށް  1"ބާވަތް 

 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ގެ ޢިމާރާތަށް  1ގެ ފަހުން "ބާވަތް  2019ޖޫން 1 (1)   
 "އަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން؛ދަހުއް

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ؛ (2)   

 ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ (3)   

ރަޖިސްޓްރީ ނެތްނަމަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބިން ޙަވާުލކޮށްފައިވާ  (4)   
 ފަރާތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް؛

 ؛ޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުްނތަކާއި ތަފްޞީލުތަކާއި ލިޔެކިއުްނތައްތިރީގައި ބަ (5)   

    (i)  މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށުގެ ޗާުޓ އާންމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށަްށ
ޢިމާރާތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަން ހުރި ހިސާބު އަންގައިދޭ 

 ؛ކުރެހުން ނުވަތަ ލޮކޭޝަން ޕްލޭން 

    (ii) ސައިޓް ޕްލޭން؛ 

    (iii) ފްލޯރ ޕްލޭންތައް؛ 

    (iv) ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން؛ 
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    (v)  ްސައިޑް އެލިވޭޝަން؛ 1މަދުވެގެނ 

    (vi) ރޫފް ޕްލޭން؛ 

    (vii) ޢިމާރާތުގެ ސެކްޝަން؛ 

    (viii) ޑޯ ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް؛ 

    (viiii
) 

 ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން؛

    (x) ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން؛ 

    (xi) ފްލޯރ ސްޓްރަކްޗަރ؛ 

    (xii) ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ؛ 

    (xiii)  ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެަރސް ފަދަ ތަންތަުނގައި ޖަާހ
 ޗެންޗޭނުގެ ތަފްޞީލު؛

    (xiv) ސްޓްރަކްޗަރ ގެ ތަފްޞީލުތައް؛ 

    (xv) ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ދައްުކވައިދޭ ކުރެހުން؛ 

    (xvi) ުއްދައަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަްނތަނުގެ އަލިާފްނ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ހ
 ނިވާ ނިޒާމުގެ ކުރެހުން؛

 ؛ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް (6)   

)ފަހެއް( ަފންގިފިލާއަށްުވރެ އުސް  5)އަށާރަ( މީޓަރު ނުަވަތ  18 (7)   
 ؛ތަންތަަނށް ވިޝުއަލް ސޮއިލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު

 ވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިޢުތިރާޛުނެތްކަމުގެ ިލޔުން؛މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭ (8)   

ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް )ދޮރުތަކުގެ -ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ފްލޯޕްލޭންތަކާއި ޑޯ (9)   
 މިންތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުން( ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )އޮޓޯކެޑް ފައިލް(

 މުޅި ކުރެހުން ސެޓުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. އެއް؛ (10)   

 ކިއުލޭޝަން ސެޓު؛ކަލް (11)   

 ؛މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަަމށް ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ ޗެކްލިސްޓު (12)   

ޗެކަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުމެއްގައި ނަމަ މުޅި  (13)   
 ކުރެހުންސެޓުގައި ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވުން؛

ހުމެއްނަމަ ނަމަ ޗެކަރުން އެ ޗެކަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކުރެ (14)   
 ؛ކުރެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓު

ފަންނީ ފަރާތަކުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  (15)   
 ރިޕޯޓު.
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    (i) ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް ޢިމާރާތްކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުތައް؛ 

    (ii) ްދިޔަ ގަވާޢިދުތަކަށް ފެޭތ އެ މުއްދަތު ތަކުގައި ހިނަގމުނ
 މިންވަރު؛

    (iii) ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ މިހާރު ހުރި ޙާލާތް؛ 

    (iv) މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ސަލާމާތި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މިންވަުރ؛ 

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 45މި ގަވާއިދުގެ  (16)   
ނަމަ، ޢިމާާރތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ތާރީޚު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް

އަދި މެދުކެނޑިފައިވާނަމަ މެދުކެނޑުނު މުއްދަތާއި އަލުން ފަށާފައިވާ 
 ތާރީޚުތައް އެނގޭނޭ ހެކި ހުރި ނަމަ ވެރިފަރާތުން ހެކި ހުށަހެޅުން.

ރިޕޯޓުގައި،  ފަންނީ ފަރާތަކުން ތައްާޔރުކުރާމި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  )ނ(  
ތަނުގެ ފެންވަރާއި، މިންަގނޑާއި، ސްޓްރަކްޗަރގެ މައިގަނޑު ބައިތަކާއި، 
އެބައިތަކުގެ ތަފުޞީލާއި، ޢިމާރާތުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ހެދިފައިހުރި 

 މެޓީރިއަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

 ]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ (ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައ1ިމި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) (ރ)  
ހުއްދަ[ ދޫކުރަންވާނީ، މިމާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު، މި މާއްދާގެ 
)ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގުތގެ މަތީން ހުށަހެޅުމުން، އެ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތް 
ކުރުމަށްފަހު، އެ ަތނަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން، ބޭުނން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާތަންވުމާއެކު ކައި އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށްކުރުމަށްޓަ
ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި

 ފެތޭ ަތނަކަށް ވާނަމައެވެ.އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކަށް 

އްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަނަކީ ބެލުމަށްފަުހ، ހުބަލާ(ގެ ދަށުން ރމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
 ފެތޭ ަތނަކަށް ނުާވނަމަ، އެކަމެއް ނުވަތަ ަކންަތއްތަކެއް ރަނގަޅު ގަވާއިދަށް
ކަނޑައަޅައި  ރަނގަޅުކުރަންވީ މުއްދަތެއް މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާ ކުރުމަށް

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެެވ.

އަށް އެިދ  މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ުހއްދަ[ށް ގެ ޢިމާރާތަ 1ބާވަތް ] )ޅ(  
އަށް މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދަގެ ޢިމާރާތަށް  1"ބާވަތް ، މުގައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯ

ގެ  1ބާވަތް ައދި ] ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ގެ ލިސްޓު އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި"
ގެ  2019މެއި [ އައިގެ ނަމޫނާ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުާރކަމުގެ ހުއްދަޢިމާރާތަށް 
 މިނިސްޓްރީން އާންމުުކރަންވާނެއެވެ.ނިޔަލަށް 

ގެ ިޢމާރާުތގެ 1ބާވަތް 

ސްޓްރަކްޗަރގެ ަމސައްކަތް 
މެދުކެނުޑމުން އަލުން 

 ހުއްދަ ަނގަްނޖެހޭ ޙާލަތް 

ގެ  1ބާވަތް ހުއްދައިގެ ދަުށން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  )ހ( 46.
 6ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންފަށައި، ފުިރހަމަ ނުކޮށް  ރާތެއްގެޢިމާ

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މެދު ކެނޑިއްޖެނަމަ، ދެން މަސައްކަތް 
 ފަށައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަލުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ދަ ހޯދުމަށް އަލުން ހުށަހަޅާިއރު، އެ  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ުހއްމި  (1) )ށ(  
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މަސައްކަތެއް މެދުކެނޑުނު ސަބަބާއި، އަލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު 
ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާާލ ރިޕޯޓުގައި ތަނުގެ ޙަލާތު ހުރިގޮްތ 

  ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާާލ ރިޕޯޓު( 1ގެ )މި މާއްދާގެ )ށ(  (2)   
ވާންވާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާިއރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ 
ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އިންޖިނިއަރެއް 

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުްނ ހުއްަދ ހޯދުމަށް، ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަަމ  )ނ(  
ކުރުމާއެކު އަދި މި ގަވާއިދާއި ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ހެދިފައި ހުރި އެހެން ގަވާއިދު ތަކާއި ތައާރުޛު ނުވާގޮތަށް ހުަށހަޅައިފިނަމަ، އެ 

 ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
 

ިޢމާރާެތއް ގެ 1ބާވަތް 
 ތަޅާލަން ހުްއދަ ނެުގން 

އަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ޢިމާރާތެއް ތަޅާލުމު )ހ( 47.
 ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.ޢިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ  ހުށަހަޅައި

އެ ތަނެއްގައި ހުިރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ށ(  
ދޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ ކަރަންޓާއި، ޓެލެފޯނާއި ފާޚާނާ ާއއި ފެން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް 

ގޮތެއްގެ މަތިން ެއ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި އެފަދަ ހިދުމަތްތަްއ 
 .ވާނެއެވެހަޅަންމެއް ހުށައިޢުތިރާޛެއް ނެްތ ކަމުގެ ލިޔުފަރާތްތަކުގެ  ދޭ

 އިން ފެށިގެން  2019ޖޫން  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ހުއްދައަށް އެދި  )ނ(  
" ފޯމު ގެ ޢިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 1ހުށަހަޅަންވާނީ "ބާވަތް 

ގެ  2019މެއި  މިނިސްޓްރީންފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ނިޔަލަށް

ގެ ިޢމާރާެތއްގެ 1ބާވަތް 

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
މަަސއްކަތެްއަގއި ކޮނުުމގެ 

ޝަްނގެ ނުވަތަ ފަުއންޑޭ
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

ފައުންޑޭޝަްނ އެޅުމަށް ނުވަތަ  ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ،ގެ ޢިމާރާތެއ1ްބާވަތް  )ހ( 48.
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކޮންނަންާވނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބިން 

 "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް" ބޭނުންކޮށްެގންނެެވ.މަތިން 

 ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތެއް ެގ ޢިމާރާތެއްެގ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގ1ެމާލޭގައި ބާވަތް  )ށ(  
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ 

ނުވަތަ "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  ،ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ
ރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލީ މަސައްކަތްކު

ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ
 ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ. 

 ކުރާއިރު  ަމސައްކަތް ފައުންޑޭޝަންގެ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކުރީ  އެމަސައްކަތް ކަމާއި ކޮންބައެއް ކުރީ އްކަތެއްމަސަ ވަކިވަކި  ފައުންޑޭޝަންގެ
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 މަސައްކަތުގެ ޮގަތށް ެއނގޭނޭ ކަން ދަށުން ބެލުމުގެ  އިންޖީނިއަރެއްގެ ކޮން
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ ފަރާތުން ޙަވާލުވި މަސައްކަތް ލޮގެއް ލިޔެ ތަފްޞީލު

ަމސައްކަތް ކުރެވޭނީ  ގެ ޢިާމރާތްތަކުގައި ފައުންޑޭޝަންގ1ެމާލޭގައި ހަދާ ބާަވތް  (ރ)  
"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ 

 މަތިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންްޓރެކްޓަރުންނަށެވެ.

މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ަތނެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަްތ  (ބ)  
ދި )ރ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( އަ
 އައްޔަންކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޮކނުމުގެ މަސައްކަތް ގެ ޢިމާރާތެއްެގ ފައުްނޑޭޝަން އެޅުމުގެ އަދި ބިން 1ބާވަތް  )ޅ(  
، ކުރަންވާނީ ވަށައިގެްނ ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަަނށް ގެއްުލްނ ނުވާނެ ޮގތަށް

 ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.އެކަށީގެންވާ ރައްކައު

އިންވެގެން ޢިމާރާތެްއ  ،ގެ ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރ1ުބާވަތް  )ކ(  
ނުވަތަ ިބނާއެއްވާނަމަ އެތަނެްއ ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ފަސްގަނޑު ދަމައިގަތަނުދީ 

ފައުންޑޭޝަން ހިފެހެއްޓުމަށާއި ފައުންޑޭަޝން ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި 
ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑެއް ބޭުނންކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ބޭނުންކުރަންވާީނ 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން އިރު ފާސްކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން 

 މެތަޑެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފައުްނޑޭޝަން އެޅުމަށް  )އ(  
 ކޮނުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ބޭނުން ކޮންނަ

ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤާބޫލުކުެރވޭނެމަ އިންޖިނިއަރު އެ ޙާލަތަށް އެކަށޭނެކަމަށް 
 ކަނޑައަޅާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަނެއް މެތަޑެއް ބޭނުންކުރެވިާދނެއެވެ. 

އުންޑޭޝަން ޕްރޮެޓކްޝަން މެތަޑަށް ގައިވާ ފަދައިން ފަ މި މާއްދާގެ )ކ( )ވ(  
ބަދަލުގެންަނން ޖެހުނު ސަބަުބގެ ހެކި ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި 
ފާސްކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަްނ ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާއި ފަހުން ބޭުނންކުރި 
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގެ ކޮޕީއެއް މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ޙާލަތް 

)ސައްވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  24ތާ މެދުވެރިވި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ިޢމާރާެތއްގެ ގ1ެ ބާވަތް

ފައުންޑޭަޝންގެ އިން 
 ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ެނގުން 

ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ދަގަނޑުތައް އަތުރައި ހެދުމަށްފަުހ ގެ ޢިމާރާތެއްގެ 1ބާވަތް  )ހ( 49.
މުގެ ކުރިން އިމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ފައުންޑޭޝަން އެޅު

ގެ ޢިާމރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ހުއްދަ" އަށް އެދި 1"ބާަވތް ބެލުމަށް އެދި 
 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ

ވަނަ  86މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ިމ ަގވާއިދުގެ  )ށ(  
މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްަދ ނަގާފައިވުމާއެކު އެ ހުއްދަިއގާ ވަކިގޮތަކަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހުއްދަ އިތުރަށް ނަގާކަްށ 
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 ނުޖެހޭނެއެވެ.

)ތިނެއް( ދުވަހުެގ  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދައަށް އެދުމުން  )ނ(  
 ތެރޭގައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ަފރާތަށް މަސައްކަތް މުއްދަތެއްގެ

 ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތެއް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗެކްކުރާއިރު މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް  )ރ(  
 ފަރާތަށް ދޫކުރާ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި

 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ހިމަނަްނވާނެއެވެ.

އިން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހުއްދައަށް އެދި  2019ޖޫން  1 )ބ(  
ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ ނަމޫނާ ފޯމުގައެވެ. އަދި މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން ގެ ނިޔަލަށް  2019މެއި 
 

ޤަާވއިދާ ޚިލާފަށް ާބވަތް 

ގެ ޢިމާރާެތއްގެ 1

ފައުންޑޭަޝންގެ މަަސއްކަތް 
 ކުރުން މަނާުކރުން 

ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ. ގެ ޢިމާރާތެއްގެ 1ބާވަތް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  50.
ފަދައިން  އްދާގައިވާވަނަ މާ 137ގެ އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު މި ގަވާއިދު

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުން  ގެ 1ބާވަތް 

މި ބާބަށް އަމަލުކުަރން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ާބބު މާލޭގައި ހަާދ  )ހ( 51.
 ނެއެވެ.ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ

އިން ފެށިގެން މި ބާބުގަިއ  2019ޖޫން  1މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

ގެ ޢިާމރާތް  1ބާވަތް 
ބޭނުންުކރުމަށް ުހއްދަ 

 ނެގުން 

ރާތެއް ބޭނުންކުރަްނ ގެ ޢިމަ  1މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މާލޭގައި ބާވަތް  )ހ( 52.
 ފަށަންވާނީ މި ާބބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ހޯަދއިގެންނެވެ. 

ގެ  1އިން ފެށިގެން މާލެ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހަދާ ބާވަތް  2019ޖޫން  1 )ށ( 
ޢިމަރާތެއް ބޭނުންކުރަން ަފށަްނވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

 އްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.ހު

އިން ެފށިެގން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަްނވާނީ މިނިސްޓްރީްނ  2019ޖޫން  1 )ނ(  
 އާންމުކުރާ 

 ގެ ިޢމާރާތ1ްބާވަތް 
 ފެށުން  ުކރަންބޭނުން

އިދާރާއަކުން  ދޫކުރާހުއްދަ ، ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ިޢމާރާތުން ބައެއްވިޔަސްގެ 1ބާވަތް  )ހ( 53.
ޭބުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ނުހޯދަިއ ބޭނުން ކުރުމަީކ ރާތް ގެ ޢިމ1ާބާވަތް ]

 މަނާކަމެކެވެ. 
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ގެ ޢިމާރާްތ 1ާބވަތް ] ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެހެން  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
މާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގައި އި ކުރިން ހޯދުމުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ 

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ގަވާއިދު  މި މަކަށްމީހަކު ބެހެއްޓު

މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓުަމށް މީހަުކ ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  )ނ(  
)ދުއިސައްތަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ޖާގައެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  200ޢިމާރާތުން 
 ނުވާނެއެވެ. 

 

 ގެ ިޢމާރާތ1ްބާވަތް 
ބޭނުން ކުުރމުގެ ުހއްދަ 

 ހޯދުން 

ޢިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު، މުޅި ޢިމާރާތުގެ، ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކިވަކި ބައިތަކުެގ  )ހ( 54.
ޢިމާރާތް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ގެ 1ބާވަތް ބޭނުން ކުރަންެފށުމުގެ ކުރިން ]

 ހޯދުމަށްޓަކައި، ހުއްދަ ދޫކުރާ ިއދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެ ޢިމާާރތް ބޭނުންކުރުމުެގ 1ބާވަތް ]ވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި )ށ(  
އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ  2019ޖޫްނ  1ހުއްދަ" ހޯދުމަށްޓަކައި، 

ގެ ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި އެ 1ބާވަތް ]ނަމޫނާ 
 ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ، އެ ިޢމާރާތެއް ނުވަތަ ެއ  ގ1ެބާވަތް  (ނ)  
ޢިމާރާތުގެ ވަކިވަކި ބައިތައް ޭބނުން ކުރުމަށް، އެ ޢިމާރާތެްއ ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ބާވަްތ ހޯދިއިރު ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުްނަތކަށެވެ. އަދި 
އްދަ ހޯދިއިރު ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުގެ 1

، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭބނުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަަކށް ޢިމާރާްތ ބޭނުން ކުރާނަމަ 

އެކަމަށް ބޭނުްނވާނެ ކުރެހުންތަކާއި ، އަށްއެކަން ބަޔާންކޮށް ހުއްދަ ދޫުކރާ އިދާރާ
 ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯަދންވާނެއެވެ.

 

ނިންމުމަށްފަހު ނުވަތަ ޢިމާރާތެްއގެ ބައެއް ނުަވަތ  ގެ ޢިމާރާތެއް މުޅިނ1ްބާވަތް  (ރ)  
ޔުނިޓެއް ހަދައި ނިންމުމަށްފަހު، އެ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ބައެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ހޯދުމަށް އެތަނުެގ ވެރިފަރާތުްނ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ުނވަތަ މިނިސްޓްރީއަްށ 

ލިޔުމާއެކު  ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުގެވަނަ މާއްދާގައިވާ  105މި ގަވާއިދުގެ 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ފާސްކުރި ކުރެހުންތަކާއި 

 ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭބނުމަށް، ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 ބައެއް ވަކި ވަތަނު ޔުނިޓެއް ވަކި މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ( ރ) މާއްދާގެ މި (ބ)  
 ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ބައިތައް އެހެން ޢިމާރާތުގެ ،ނެގުމަކީ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ

 .ނޫނެވެ ކަމެއް ވާނެ އިްސތިސްނާ ހޯދުމުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ

ޢިމާރާތުގެ ވަކިބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ގެ 1ބާވަތް  (ޅ)  
މާރާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމި، ބޭުނން ކުރަން ފެށުމުގެ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް، ޢި

 މުޅި ޢިމާރާތް  ،ހިމެނޭޮގތުން ޔުިނޓުވެސް ނުވަތަ ބައި ވަކި ހޯާދފައިވާ ހުއްދަކުރިން، 
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 ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންާވނެއެވެ. 

އްދައަށް ހު މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޅި ޢިމާރާތް ބޭނުންުކރުމުގެ  ( ކ)  
-އޭޒްތް ހުރި ގޮތުގެ )ހުށަހަޅާއިރު މުޅި ޢިމާރާއިން ފެށިގެން  2019ޖޫން  1އެދި 
 ކުރެހުމެއް ހުަށހަޅަންވާެނއެވެ. (ބިލްޓް

ޢިމާރާްތ ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްަދ ގެ 1ބާވަތް  މަތިން  ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި )އ(  
ކުަރންޖެހޭ އެންމެހަިއ  ފުރިހަމަދޫކުރަންވާނީ، ޤަޫނނާއި މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން 

 ފައިވާނަމަެއވެ. ކޮށް ކަންކަން ފުރިހަމަ

އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިާވ  2019ޖޫން  1 )ވ(  
ޢިާމރާތް ބޭުނންކުރުމުގެ ގެ 1ބާވަތް ]ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތްވާ ޮގތަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ 

އެވެ. ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުުމގެ ހުއްދަ[ ގެ 1ތް ާބވަ]އަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި ހުއްދަ
 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 2019އަދި މި ނަމޫނާތައް މެއި 

 

ގެ 1ވަކިކަމަކަށް ާބވަތް 
ޢިމާރާތް ޭބނުންކުުރމުގެ 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

 ކުރިން "ވަކި ގެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމުގ1ެދިރިއުޅުން ނޫން ކަންކަމަށް ބާވަތް  )ހ( 55.
ގެ ޢިމާރާްތ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" އަށް ެއދި "ވަކި ކަމަކަށް 1ކަމަކަށް ބާވަތް 

ގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުުރމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު" ގައިވާ ތަކެތި ހުއްަދ 1ބާވަތް 
 ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ހުއްދައެއް އެ ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ )ށ(  
 ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުަމށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަތަކަށް ނަގާކަށް ނުޖެހޭެނއެވެ.

އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިާވ  2019ޖޫން  1 )ނ(  
ގެ ޢިމާރާތް 1ތް ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ވަކި ކަމަކަށް ބާވަ

ގެ ޢިމާރާތް 1ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި "ވަކި ކަމަކަށް ބާވަތް 
ގެ ނިޔަލަށް  2019އެވެ. އަދި މި ނަމޫނާތައް މެއި  ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ"

 މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ހުއްދަ" ވިޔަފާރިކުރާތަނަކަްށ ގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ 1"ވަކި ކަމަކަށް ބާވަތް  )ރ(  
ދޫކުރާނަމަ، ވިޔަފާރި ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއާ އެފަދަ ތަންތަނުގެ ުހއްދައިގެ މަޢުލޫމާުތ 

 ތިރީގައިވާ ފަދައިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ތް އެކި ބާވަތުގެ މުދާ ވިއްކާތަންތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ވަކި ކަމަކަށް ބާވަ (1)   
ގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" އައިގެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރި ހުއްދަ 1

 ދޫކުރާ އިދާރާ އާ ޙިއްސާކުރުން؛ އަދި

އެކި ބާވަތުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ދޫކޮށްފަިއވާ "ވަކި  (2)   
 ގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" އައިގެ މަޢުލޫމާތ1ުކަމަކަށް ބާވަތް 

 ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއާ ޙިއްސާކުރުން.

 ،ނުވަނީސް ފުރިހަމަ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ގެ ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގ1ެބާވަތް  )ހ( 56.ޢިމާރާތް ޭބނުން ކުރުުމގެ 
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 ގ1ެ ބާަވތްުހއްދަ  ވަގުތީ
 ދޫުކރުން ޢިމާރާތަށް 

އްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ިމފަދަ އެހެންވެްސ ވެރިފަރާތަށް ދިމާވާ މާލީަދތިަކމެ
ވަގުތީގޮތުްނ ސަބަބަކާހުރެ، ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ބައި ނުވަތަ ބައިތައް 

 އަކަށް ޢިމާާރތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

ކުރުމުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ ހުއްދައަކަށް އެިދ ޢިމާރާތް )ށ(  
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަުހ، ެއ 

 ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ބައި ުނވަތަ ބައިތައް ހުރީ ފާސްކުރި ކުރެހުންތަކާއި  (1)   
 ވުން؛ކަމުގައިތަކާއި އެއްގޮތަށް ލިޔުން

ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްަކތްތަކުގެ ސަބަުބން، ޢިމާރާްތ ވަގުތީގޮތުން  (2)   
ބޭނުން ކުރާފަރާްތތަކަށް ސަލާަމތީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ އެއްެވސް ކަމެއް 

 ؛ނެތުން

ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްަކތްތަކުގެ ސަބަުބން، ޢިމާރާްތ  (3)   
ބޭނުން ކުރާފަރާތްތަކަށް ޞިްއޙީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް 

 އަދި  ؛ނެތުން

ގެ ތުޙާލަތެއްގައި އެފަރާ ކޮށްފައިވާބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއް އައްޔަން  (4)   
 .ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައި ވުން

އެދޭއިރު،  ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ހުއްދައަށް އެދޭ ބައި ހުރީ  މުގައި ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ލިޔުހުށަހަޅާފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަަމ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުރާ އިދާރާއަށް ހުއްދަ ދޫހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިތުރަށް ޗެކްކުރުމެއް ނެތި 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

(ގެ ަދށުން ޢިާމރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަުގތީ ހުްއދަދެވޭ ބައި ނުަވަތ ށމި މާއްދާގެ ) )ރ(                        
ބައިތައް ހުްނނަންވާީނ، ޢިމާރާްތ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރިބަޔާއި ވަކިކޮށް، 

  އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން

މި މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި  )ބ(  
ގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާްތ 

 ތަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށަހޅަންވާނެއެވެ.ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުީތ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު، އެ ހުއްދާގައި ތިރީގައި  )ޅ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ. 

 ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ނަން؛ (1)   

 ހުއްދަ ދެވޭ ތާރީޚު؛ (2)   

 ދަތު؛ހުއްދަ ދެވޭ މުއް (3)   

 ހުއްދަ ބާތިލުވާ ތާރީޚު؛ (4)   
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 ހުއްދަ ދެވުނު ފަންގިފިލާތަކާއި ަބއިތައް. (5)   

ޢިމާރާްތ ޭބނުންކުރުމުގެ ވަގުީތ ގެ 1ބާަވތް ] ދޫކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން  )ކ(  
 ހުއްދަ[ އެ ޢިމާރާތަށް ވަންނައިުރ ފަސޭހައިން ފެންނާނެެހން ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ. 

އް ަނމަ އެ ޢިމާރާތަކަްށ ޢިމާރާތެގެ 1ބާވަތް ލިފްޓް ބެހެްއޓުމަށް ޑިޒައިންކޮށްަފއިވާ  )އ(  
 ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހގައެވެ.ވަގުތީ 

އެ ޢިމާރާތަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި  (1)   
މާރާތެއް ނަމަ ުނވަތަ އާންމުންނަށް ހިދުަމތް ޭދ ތަންތަްނ ބޭނުންކުރާ ޢި

 16.5ަވނަ ބުރި ނުަވތަ  )ފަހެއް( 5ނުހިމެނޭ ބަޔަކަށް ވުމާއެކި އެ ަބޔަކީ 
މީަޓރަށްވުރެ ތިރީގައިވާ ބައެއް ަނމަ ލިފްްޓ )ސޯޅަ ޕޮއިންޓު ފަހެއް(  

 ދާނެއެވެ.ބެހެއްޓުމަކާ ނުލާވެސް އެ ބައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވި 

 16.5ވަނަ ބުރި ނުވަތަ )ފަހެއް(  5ލިފްޓް ބަހައްޓާފަިއނުވާ ޙާލަތެއްގައި  (2)   
ބޭނުން ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ޢިމާރާތްމީޓަރަށްވުރެ އުހުގައިވާ 

 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށެވެ. 1ދޫކުރަންވާނީ ވަގުތީ ހުއްދަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ވަގުީތ ހުއްދައެއް  (2މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ) (3)   
)ފަނަރަ(  15 ވަނަ ބުރި ނުވަތަ )ަފެހއް(  5ދީފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ 
ޢިމާރާތް ެގ 1ބާވަތް ]އެެހން ބަޔަކަށް  މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައިވާ

( 2ދޫކުރަންވާނީ މި މާއްދާެގ )އ( ގެ ) ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުީތ ހުއްދަ[ ެއއް
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙުގެ ކޮށްަފއިވާ ދޫގެ ދަށުން ވަނަ ނަންބަރު

 ނިޔަލަށެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން 3( އަދި )2މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ) (4)   
ޢިމާރާްތ ބޭުނންުކރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ[ ދޫކުރެޭވނީ ކޮންމެ ގެ 1ބާވަްތ ]

 ބަޔަކަށްވެސް އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިނ3ް( އަދި )2މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ) (5)   
ޢިމާރާތް ބޭުނންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ[ ދޫކޮށްފައިވާ ގެ 1ބާވަތް ]

ތަންތަނުގެ ހުއްދައިގެ މުއްަދުތ ހަމަވުމުން ދެން ހުއްދަ ައއުކޮށްދެވޭނީ 
 ލިފްޓް ބެހެއްޓުަމށްފަހުގައެވެ.

 

ބޭނުންުކރުުމގެ ހުްއދަ 
ގެ 1ފަިއވާ ާބވަތް ދީ

ޢިމާރާތްތަކަށް ަނރުަދމާ 
އާއި ފެާނއި ކަރަންުޓގެ 

 ޙިުދމަތް ދިުނން 

ެގ 1ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި ކަރަންުޓ ފަދަ ޙިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާްތތަކުން ބާވަްތ  )ހ( 57.
ޢިމާރާތަކަށް ޙިދުމަތް ދޭންވާނީ އެފަދަ ތަނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކިކަމަކަށް ބޭނުން
 ނަގާފައިވާނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޙިދުމަތް ދޭންވާނީ އެތަނެއް ބޭނުންކުުރމުގެ ހުއްދަ ނުވަަތ  )ށ(  
ވަކިކަމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދ ނެގުމުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް އޮތުމަކުްނ 

ށް ޭބނުންވާ ނަރުދަާމ އާއި ފެނާއި ކަރަންޓު ޙިުދމަތް ދިނުމަްށޓަކަިއ ޢިމާރާތަކަ
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ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ އަދި ހަރުކުަރންޖެހޭ ތަކެިތ ހަރުކޮށް އެފަަދ ނިޒާމެއް ހިނގަީނ 
ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަްށޓަކައި  )ކޮމިޝަންކުރުމަށްޓަކައި( ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ިމ 

 ގަވާއިދު މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.

ގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ހުްއދަ ބާޠިލުވާ ބާަވްތ 1ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޭޓ ބާވަތް  )ނ(  
ގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ިދރިއުޅުން ނޫން ބޭނުްނތަކަށް ޭބނުންކުރާ ތަންަތނަްށ 1

ދީފައިވާ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ 
 ޙިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ. އިދާރާއިން

ިޢމާރާތް ގެ 1ބާވަތް 
ބޭނުންުކރުުމގައި 
ސަމާުލވާންވީ 
 އިތުރުކަންަކން 

 

 ގެޢިމާރާތެއް ބޭުނންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. 1ބާވަތް  58.

ންެމ ބޮޑު މިންވަރަކަްށ ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް މަގު މައްޗަށް ނެރުމަށް ހުއްދަކުރާ އެ )ހ( 
ނެރުމަށްފަހު، އެއަށްވުރެ ބޭރަށް ހުންނަގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާއި އެފަދަ 

 އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރާ އެންމެ ބޮޑަށް މަގުމައްޗަށް ނެރެން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަނެއްގައި  )ށ(  
ހަދާ ޢިާމރާތެއް އިމުގައި ހަދާފައިވުމާއެުކ އެއަށްވުރެ ބޭރަްށ ށްފަުހ މަގަށް ނެރުމަ

ހުންނަގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަްނ ހަރުކުރުމާއި އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް 
 ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މަގުމައްޗަށް،  ވައިގޮޅިއަށް ުނވަތަ މިފަދަ އެެހންވެސް މީހުްނ އެތަނެއްގެ ތިިރްނ  )ނ(  
، ޓެރަހުގައި، ގާނެ ފަދަ ތަނަކަށް ވެއްޓިާދނެފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތުގެ ބެލްަކނީގައިހިނ

ކުޑަދޮރުގައި ނުވަތަ މިފަދަ އެެހންވެސް ތަނެއްގައި ގަސްމުށި ނުވަތަ މުދާ ނުަވަތ 
 އެހެންވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 ބައެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުންގެ ޢިމާރާތުޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބަޔަކުން ނުވަތަ  (ރ)  
ނުވަތަ ބެލްކަނިން ނުވަތަ އެއަރކޮންޑިޝަނުން ނުވަތަ ދިޔަދޮވިން ނުވަތަ އެހެންވެސް 

މަގުމައްޗަށް ފެން ނުވަތަ އެހެންވެްސ  ތަނަކުން ނުވަތަ އެެހންވެސް އެއްޗަކުން
ފަދައިްނ ކަމެކެވެ. މިއެއްޗެއް ފައިބާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަީކ ނުވަތަ ހަދާފައި ހުރުމަކީ މަނާ

ފެން ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް ފައިބާނަމަ އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް 
 ފަދަ  ޓެރަސް ފުރާޅާއި ޢިމާރާތުގެފައިބާ ފެްނ ހުންނަންވާީނ އެފަދަ ޮގތަކަށް 

 .ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ފަިއބާ ތަންތަނަށް ހާްއސަކޮށްފައިވާ ހިންދުމަށް ެފން ތަންތަނުގައި

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަުކން ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ  )ބ(  
ދަށުން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުެގ 
ދަށުން ހަާދ ބިލްޑިްނ ކޯޑެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަާދ 

ވާކަމެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުްނ އުޞޫލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ގަވާއިދާއި 

 ޙިލާފުވި ފަރާތުން ނަގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ފަަދ ގެއްލުމެއް ވުމުގެ ސަބަުބން ާވ ގެއްލުމުގެ ޚަރަދު  )ޅ(  
ށް އެ ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތެއް ަބލަހައްޓާ ފަރާތަކުްނ ދެއްކުމަ

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތް ބޭނުްނކުރި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ުތގެ ިޢމާރާގެ 1ބާވަތް 
ނަން ޖެހުާމއި  

ބައިތަުކގައި ަނންަބރު 
 ނުވަތަ ނަން ެޖހުން 

 

 ވާ ފަދައިން ނަން ބޯޑު ޖަހަންާވނެއެވެ.ގެ ޢިމާރާތުގައި ތިރީގައި 1ބާވަތް  59.

އެ ޢިމާރާތަކަށް ވަންނަ މައިދޮރު ކައިރީގައި ނަން ބޯޑު  ޢިމާރާތެއްގައިކޮންމެ  )ހ( 
 ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ޖަހާފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. 

 ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައިތަަކށް ވަންަނ ޮދރު ކައިރީގައި ޔުނިޓު ނަްނބަރު  (ށ) 
 ޖަހާފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( ަގއިވާ ފަދައިން ހަރުކުރާ ނަްނބޯުޑތައި   މަދުވެގެްނ  )ނ(  
 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަާވންވާނެއެވެ.

ފެންނަން ުހންނަ ގޮތަްށ  ނުވަތަ ނަްނބަރެއް ނަމެއް ތަނަކަށް ދީފައިވާ އެ (1)   
  ހުުރން؛ހާފައިހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ޖަ

 އެތަނަކަށް ޕޯސްޓް ކޯޑެއް ދީފައިވާނަމަ ޕޯސްޓް ކޯޑު ހިމެނުން؛ (2)   

 އަކުރުން؛އިނގިރޭސި  އަކުުރންނާއިހި ވެނަން ހުންަނންވާނީ ދި (3)   

  ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރުން؛ އަދި ކިޔާލަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް (4)   

ވަތަ އުސޫލެއް އެ ރަށެއް ނުވަތަ ނަންބޯޑު ހެދުމަށް ވަކި ގަވާިއދެއް ނު (5)   
ނަންބޯޑު އެ ގަވާއިދެއް ނުަވަތ އުސޫލަކާ  ،ސަރަޙައްދަކަށް ހަދާފައިވާނަމަ

 ތަށް ހުރުން.އެއްގޮ

ގެ 1ބާވަތް ގެޒެޓުކުރުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފަށާފަިއވާ  ދުމި ގަވާއި (ރ)  
ހަުރކޮށްފައި ނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ނަން ބޯޑު  ޢިމާރާތްތަކުގައި

އެފަދަ ތަންތަނުގައި މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ 
 )އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި ނަން ބޯޑު 1މި ގަވާއިދު ޝާޢިއުކުރާތާ ގޮތަށް 

 ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަ 

 މުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި، ޢިމާރާތްކުރު ގެ 2ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް 
މި ބާބަށް އަމަލުކުަރން 

 ފެށުން
އިން ެފށިގެން މި ާބބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމަށް  2020ޖަނަވަރީ  1 )ހ( 60.

 އަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. 

ގެ ޢިމާރާތްަތއް ޢިމާރާތްކުރަން  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ބާވަތް  )ށ(  
 ދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަްނވާނެއެވެ.ފެށުމުގެ ކުރިން ހުއް

ގެ ޢިމާރާތަްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  2އިްނ ފެިށގެން ބާވަްތ  2022ޖަނަވަރީ  1 )ނ(  
 ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ށަހަޅާނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހު )ރ(  
 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
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މި ބާބު މުޠާލިޔާުކރާނެ 
 މުްއދަތު ކަނޑަެއޅުން 

 

މި ބާބުގައި ހިމެނޭ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ އުޞޫލުތައް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ  61.
 )އެކެއް( އަހަރު ތެރޭގައި، މުޠާލިޔާކުރަން ފަށަންވާެނއެވެ. 1މަދުވެގެން 

ގެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢިމާރާތުގެ އާންމު މާނައިގާ ނިސްބަތްކުރާ  2ވަތް ބާ 62. ގެ ޢިާމރާތް  2ބާވަތް 
( 11( އިން )2ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 99ތަންތަން ފިޔަވާ ޢިމާރާތްކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނުގެ 

އަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢިމާރާުތގައި ހަރުކުރާ ދަނޑި، މުާވސަލާތީ ޓަވަރު، ބިންގަނުޑ 
ދާ ދާޢިމީ ބިނާއެއް، ކަލްވާޓް، ބްރިޖް، މަށް ހަދާ ސްޓްރަކްޗަރ، ފެނުގައި ހަހިފެހެއްޓު

ސްވިމިންގ ޕޫލް، ވިންޑް ، ފާލަން، ަޓނެލް، ައންޑަރޕާސް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް، ކާނު
ކޯޒްވޭ، ރިވެޓްމަންޓް މަގު، ދަތުރުަފތުރާ ގުޅިފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ، ، ޓަރބައިން، ބަނދަރު

 އްޗެއް ފަދަ ތަންތަނެވެ.ބަރެއް އުފުލުމަށް ހަދާ އެ

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
ުހއްދަ  ޤާޢިމްުކރުމަށް

 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 

، ޤާޢިމްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބަޔަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ގޮތުން ގެ ޢިމާރާތެއް 2ބާވަތް  63.

ށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮ
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް، ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
ޢިމާރާތް ކުރަން ފެުށމުގެ 

 ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ ކުރިން
 ކަންކަން

ންަކްނ ކަބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިން ތިރީގައި  ފެށުމުގެ ކުރަން ޢިމާރާތް  ގެ ޢިމާރާތެއް 2ބާވަތް  64.
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިން ާއންމުޮގތެއްގައި ތިރީގައި  ފެށުމުގެ ކުރަން ޢިމާރާތް  ގެ ޢިމާރާތެއް 2ބާވަތް  )ހ(  
 ކަންކަން ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޕްލޭނިންގ އާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރާ ސަރުކާރުގެ  (1)   
 ؛ނެގުން  ޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސްމުއައްސަސާއިން ޑިވަލޮ

މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންގެ ަދށުން ޯމލްޑިވްސް  (2)   
އިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުމެއް  އޮތޯރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް

ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެފަރާތުގެ ލިޔުން 
 ؛ހޯދުން

 ؛ހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުންކުރެ (3)   

 ؛ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުން (4)   

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ ިމންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ެހދުމާބެޭހ  (5)   
ގަވާއިދުގައި ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ކުރާ ވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރާ 

 ،ތްތަކުގައިދިރާސާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްގެ ޑިޒިޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓ 

 އަދި؛ ހޯދުން
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 އެހެން ގަވާއިދާއި ހަދާ  ދަުށން ާޤނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ  (6)   
 ގަވާއިދެއްގައި ހަދާފައިވާ ދަށުން ޤާޫނނެއްގެ އެހެން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި

 އެހެން ހުއްދައެްއވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް. ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އުސްވާނަމަ،  މީޓަރަްށވުރެ 45ެގ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް  2ޤާއިމްކުރުމަށް އެދޭ ބާވަތް  )ށ(  
މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުންމި 

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ  އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
  އިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުން

ހަދަންވާީނ ގެ ޢިާމރާތެއް  2މި މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ޙާލަތުގެ އިތުރުންވެސް ބާވަތް  )ނ(  
އިތުރުން، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ  މިންގަނޑުތަކުގެމި ޤާނޫނާއި ޕްލޭނިންގ 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާބެޭހ ގޮތުން
އަދި  އޮތީރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއް ޤާޢިމްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  2މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ބާވަތް 
 ގެ ހުއްދައެްއ ބޭނުންވާނަަމ، މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތީރިޓީ

 ދައެއް ހުށަހެޅުން.އެ ހުއް

 

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
ޑިޒައިންކޮށް ުކރެހުން 

 ތައްޔާރުުކރުން 

 ކުރެހުން ދަށުްނ ޑިޒައިންކޮށް ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި މި 65.
 ހާ ބަޔާންކޮްށފައިނުވާ ގޮތަށް އެހެން ގަވާއިދެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ކުރެހުންތަކާއި ގެ ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން އަދި 2ހުއްދައަށް އެދި ހުށަަހޅާ ބާވަތް  ،ހިނދަކު
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ވާނީ ހުންނަން ލިޔުންތައް

ގަނޑެއް ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކއި އެހެނިހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ އެކަމާ ގުޅޭ މިން
 މަތިންނެވެ. ކަނޑައެޅުމުން އެ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތްވާ

ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ  )ހ( 66. ހުްއދަ ފަޔަރ ސޭފްޓީ 
 ،ހުންނަންާވނީ ޑިޒައިންކޮށްަފއިތައް ތްގެ ޢިމާރާ 2އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފަަދ ބާަވތް 

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހަދާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ ނުަވތަ އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގަ
 ވެސް  އެހެނިހެން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުަވތަ ޤާނޫނެއްގައި ޕްލޭނިންގ

 މިންގަނޑުތަކާއި އެކުލަވާލާފައިވާ  ގޮތުން ގުޅޭ އާ ސޭފްޓީ ފަޔަރ  ޤާނޫނެއްގައި
 .ގޮަތށެވެ ފެތޭ ހަމަތަކަށް

ދަށުން އެކުލަވާލާ ބިލްޑިންގް ކޯޑަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ކަންކަްނ  2ބާވަތް  ޢަމަލުކުރަންފެށުމާއެކު 

 އެ ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ޑިޒައިންކުރަންވާނީ
 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކުލަވާލާ ބިލްޑިންގް ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރަން  )ނ(  
ގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ކަންކަން  2ބާވަްތ  ދެން ފެށެން

 އެ ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ޑިޒައިންކުރަންވާނީ



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް                              1016  އަދަދު:                                  48 ލިުއމް: ވޮ
 

 

 

46 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް  މި ،ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ރ)  
 ކުރެހުން  ޅޭގު ސޭފްޓީއާ ފަޔަރ ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި  ފާސްކުރުމަށް ކުރެހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހންނަ 
ފަރާތްތަކަށް ބޭުނންކުެރވޭނެ 

ގެ  2ގޮތަށް ާބވަތް 
 ޢިމާރާތްަތއް ޤާިޢމްކުރުން 

ކޮށް، ޑިޒައިން ކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ތަންތަންތަތްގެ ޢިމާރާ 2ބާވަތް  )ހ( .67
ގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަވާއިދުތަކާ ޢިމާރާތްކުުރމުޢިމާރާތްކުރަންވާނީ 
ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާތްތަަކށް ވަދެ ނިކުތުމުގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

 ށެވެ.ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަަދ ގޮތަކައެފަާރްތތަކަށްވެސް އިތުރުން، އެ ތަން ތަން 

 މަގުތަކާއި ދުވާރުތައް؛ (1)  

 ތަކާއި މައިޒާންތައް ފަދަ ތަންތަްނ؛އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ޕާރކު (2)   

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންގެ  8/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (3)   
ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމުެގ ޤާނޫނު 
ގައި "ޢާންމު ތަންަތނަށް ވަެދނިކުމެ އުޅުމާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަތުމުގެ 

ންވާނެކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ތަންތަން؛ ފުރުޞަތު" ލިބިދޭ
 އަދި

 ( ަވނަ ނަްނބަރުގައ3ި( އަދި )2)، (1ގެ )ހ( ގެ )އަދި މި މާއްދާ (4)   
 ގެ ޢިމާރާތްތައް. 2ބާވަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުގެ އިުތރުންވެސ

 ރާތްތައްގެ ޢިމާ 2ބާވަތް ކުރުމާއެކު ޝާޢިއުކޯޑު ބިލްޑިންގް އަދި  )ށ(  
 އެ ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ޑިޒައިންކުރަންވާނީ

 

ގެ ޢިާމރާތެްއގެ  2ބާވަތް 
ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން 

 ފާސްކުރުން 

  ،ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް ކުރެހުން މަތިން  ގޮތުގެ މިގަވާއިދުގައިވާ .68
އިދެއްގައި ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކޮށްފައިވާ ދެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ގަވާޕްލޭނިންގ ގަވާއި
ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުމަށް ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް  2ބާވަތް  އިޢުލާނެއްގައިވާ

ިމނިސްޓްީރއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ  ކޮންސްޕެޓް ކުރެހުންތައްކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 2021ޑިސެމްބަރ  31
ގެ ނިޔަލަށް 

ފްާރސްޓްރަކްަޗރގެ އިން
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ުޙއްދަ 

 ހޯދުން 

 ޑިސެމްބަރ 31ގެ ޢިމާރާތަކަށް  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާވަތް  71މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .69
 ހަދާ ދަށުން ޤާޫނނުގެ ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ނިޔަލަށް ގެ 2021

 އެހެންވެްސ  ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  ތަނުވަ އެހެން ާޤނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުމެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ޤާނޫނެއްގައި

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ހުަށހަޅާފައިވޭތޯ ހުއްދަ 
 ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

 ބާވަތް ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުންތައް ( ގައިވާ ހމާއްދާގެ )މި  (ށ)  
ބިމާއި، ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ބިން ށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެ ޢިމާރާތަ 2

 ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމާ ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

އާއި އެއްގޮތަށް  (ށ))ހ( އަދި މި މާއްދާގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުން ހުރީ  (ނ)  
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 ކަމުގައިވާނަމަ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އަށް ( ގައިވާ )ނމި މާއްދާގެ  (ރ)  
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮުނވަންވާނެެއވެ.

ނުުވމުން ކުރެހުމުގައި ފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެހުން ފޮ( ގައިވާ )ރމި މާއްދާގެ  (ބ)  
ހުއްދަ ހިފަހައްޓާވަރުގެ މައްސަލައެއް ވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް 

 އަންގައި ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށް ުހއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، )ޅ(  
ކުރެހުމާއި  ،ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުީރ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާނަމަ

ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ލިޔުމުން ބަޔާންކޮްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ އަންގަންވާނެއެވެ.

 

އިން  2022ޖަނަވަރީ  1
ގެ  2ފެށިގެން ާބވަތް 

ުކރެހުން ގެ ޢިމާރާެތއް
ފާސްކުރުަމށް އެދި 
 ން ހުށަެހޅުމިނިސްްޓރީއަށް 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިން ފެށިގެން  2022ޖަނަވަރީ  1 )ހ( .70
ގެ ޢިމާރާތުގެ  2ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ބާަވތް ކުރިން 

ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މި މާއްދާގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަ
 ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ،ވާނީ ހުންނަން ކުރެހުންތައް ދަށުން ހުށަހަޅާ

 ނުވަތަ  ާޤނޫނެއްގައި ޕްލޭނިންގ ނުވަތަ ގަވާއިެދއްގައި ހަދާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ
 .ންނެވެމަތި ގޮތުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ވެސް އެހެނިހެން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި

ެގ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  2ބާވަތް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ުހށަހަޅަންޖެހޭނީ " )ށ(  
ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  2ބާވަތް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު "ފާސްކުރުމަށް 
އާއެކު ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް " އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިއެދޭ ފޯމާފާސްކުރުމަށް 

  .މިނިސްޓްރީއަށެވެ ،ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ފީއާއެކުވަކި 

ޑިޒައިންކުރަންވާނީ  ކުރެހުންގެ ޢިމާރާތެއްގެ 2ހުށަހަޅާ ބާވަތް  ފާސްކުރުމަށް އެދި (ނ)  
އެފަދަ  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގައި

ރާތްތަކަކަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ތަންތަން ޑިޒައިންކުރެވޭނީ ވަކި ފަ
ގެ ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ  2ބާވަތް އެފަދަ  ގެ މަތިންގޮތު ގަވާއިދުގައިވާ

 ޗެކްކުރުމުގެ  ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުން 2އެފަަދ ބާވަތް  އޮތް ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި
 އެފަދަ  އިތުރުން ފަރާތުގެ ކުރިޑިޒައިން ،ދީަފއިވާނަމަ ފަރާތްތަކަކަށް  ވަކި ހުއްދަ

 .ކުރެހުމުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޗެކްކުރުމާއެކު ފަރާތެއް

ފަދައިން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ )ރ(  
 ޑިޒައިންކޮށް ފަރާްތތައް ގެ ަދށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު"

 2ބާވަތް " ތަކާއެކު ުހށަހަޅާހުށަހެޅުން  ނަމަ އެކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ
އެފަރާތަކުން އެދޭ ފޯމު" ގައި ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ާފސްކުރުމަށް 

 ސޮއިކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.

ންމާ ނަގާ ފަަދއިން ޗެކަރެއް ޗެކްކޮށް އެފަރާތެއް ޒި ގެ )ނ( ގައިވާމި މާއްދާ (ބ)  
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 ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. އަންނަނިވިކުރެހުމެއްގައި 

ޖެހުމާއެކު  ޕްކުރެހުމުގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭމް (1)   
 ؛ސްޓޭމްޕްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވުން

އެދޭ ފޯމު" ގައި ގެ ޢިމާރާތުގެ ުކރެހުން ފާސްކުރުމަށް  2ބާވަތް " (2)   
 ؛ސޮއިކޮށްފައިވުން

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ސްޓޭމްޕް ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި  (3)   
 އަދި ؛ ނުވުން

 ޗެކަރ ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވުން. (4)   

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް،  (ޅ)  
ކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ތަކެތި ބަލައިގަތްކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ހުއްދަ ދޫ

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ އިދާރާއަކުން ތަކެތި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުމެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

އެދޭ ސްކުރުމަށް ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާ 2ބާވަތް "މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  )ކ(  
އެކު އެދޭ ފޯމާގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް  2ބާވަތް "އާއި  ފޯމު"

ގެ ލިސްުޓ އަދި )ޅ( ގައިވާ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ މިނިސްޓްރީްނ  "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

އިން  2022ޖަނަވަރީ  1
ގެ  2ފެށިގެން ާބވަތް 

ޢިމާރާުތގެ ކުރެހުން 
 ރުން ފާސްކު

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ  )ހ( .71
 ވެސް އެހެނިހެން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުަވތަ ޤާނޫނެއްގައި ޕްލޭނިންގ

 ޖެހޭނެކަމަށް ފުރިހަމަވާން ގެ ިޢމާރާތުގެ ކުރެހުމެއްގައި 2ބާވަތް  ޤާނޫނެއްގައި
ފެނިއްޖެނަަމ  ނެތްކަން ިމނިސްޓްރީއަށް ރިަހމަވެފައިފު ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކުރެހުން ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރެހުން ހުަށހެޅުމުން ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ކުރެހުން  )ށ(  
 ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

  ،ކުލަވާާލފައިވާނަމައެ ޗެކްލިސްޓެއް ޗެކްުކރުމަށް ކުރެހުން މިނިސްޓްރީން (1)   
 ބަލައި  އެއްގޮތަްށތޯ ލިސްޓާ ޗެކް އެ ުހރީ ލިޔެކިއުންތައް ކުރެހުމާއި އެ

އެއްގޮތަށްޯތ ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކާއި ކުރެހުން ހުރީ ޗެކްކުރުން އާދި 
 ޗެކްކުރުން؛ބަލައި 

ބިން ޙަވާލުކުރުމުގައި ޝަުރޠުކޮށްފައިވާ އެ ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް ހުީރ  (2)   
 ޗެކްކުުރން؛ ންތައްތަކާ އެއްގޮތޮށްތޯކަ

ޗެކްކުރާ އިރު ކުރެހުންތަކުގައި ޗެކަރ ޒިންމާނަގާފައިވާ ބައިގެ ތެރެއިން  (3)   
ގުޅިފައިވާ ބައިތައް ފިޔަވާ ދެން ޗެކަރ ޒިންމާ ބިމުގެ އިމާ  ބިމާއި

ނަގާފައިވާ ބައިތައް އިތުރަްށ ޗެކް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ؛ލިބިގެންވުންށް މިނިސްޓްރީއަ
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 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް،  ކުރެހުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު (4)   
އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ދޭހަވާނޭ ފަދައިން ބަޔާންކުރުމާއެކު 

 ؛ރިޕޯޓު ނަންބަރާއި ރިޕޯޓު ޙާވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން

އްސަލަ ހުރިތޯ ބެިލ ފަރާތާއި، ެއފަރާތުގެ މަސައްކަތް އެކުރެހުމެއްގައި މަ (5)   
ޗެކްކުރި ފަރާތާއި، ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް އެނޭގނޭ ފަދައިްނ 

 އަދި ؛ރެކޯޑު ކޮށްފައި ބޭއްވުން މިނިސްޓްރީގައި

ކުރެހުންތައް ޗެކުކުރާއިރު، ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުރީ މި ގަވާއިދާ  (ނ)  
 ހުަށހެޅި އެދި ހުއްދަައށް ތަކެތި ގައިވާ( ރ) މާްއދާގެ މިތަށް ކަމުގައިވާނަމަ އެއްގޮ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ، ކުރެހުން ފާސްވުމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި )ރ(  
 ވެ.ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ކުރެހުން " މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ (1)   
 ؛ލިޔުން" ފާސްކުރިކަމުގެ

މުއްދަުތ ހިމަނާފަިއ  ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތެއް ކޮމިޓީްނ ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ (2)   
 ވުން؛

 ؛ސެޓުޖަހާފައިވާ ކުރެހުން ގެ އަސްލު"ފާސްކޮށްފައި" ސްޓޭމްޕް (3)   

ޗެކަރެއް ޒިންމާވާ ކުރެހުމެއްނަމަ، ޗެކަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކުެގ  (4)   
 ؛ކޮޕީ

އެފަރާތުން ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ  (5)   
 އަދި ؛ ކޮޕީ ހުށަހެޅި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުމުގެ

ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ ކުރެހުމާއެކު ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޑިޒައިންކުރި  (6)   
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ

(ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ޗެކުކުރާއިރު، ކުރެހުންތަކާއި ށމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
ޚިލާފަށް ކަމުގައިާވނަމަ ފާހަގަކުރެވޭ  ދުތަކާގަވާއިކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުރީ 

ކޮށް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި މައްސަލަތައް ބަޔާން
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ގެ ޢިާމރާުތގެ  2ބާވަތް 
ކުރެހުުމގެ ިއސްލާޙު ުނވަތަ 

 ބަދަލު ހުށަެހޅުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ފާސްކޮްށފައިވާ ކުރެހުމަކަށް  70މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .72
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާގޮތުގެ  70ގެނައުމަށް ނުަވތަ މި ގަވާއިދުގެ ބަދަލު 

މަތިން އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އިްސލާޙެއް ހުށަހަޅަން 
 އެދޭނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ  )ށ(  
ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެުހން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ުފރިހަމަކޮށް، "ބާވަްތ  2"ބާވަތް 
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ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު  2
 އެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ޗެކް ކޮށް ހުއްދަ  )ނ(  
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ. 70ވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދޫކުރެ

ތިރީގައިވާ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ިއސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެްއ ޗެކްކުރުމުގައި  މާއްދާގެމި  )ރ(  
 ކަންތައްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނާއި އެ އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ހުށަހެޅި ވަގުތުގައި ހިނގަމުންދާ  (1)   
 ށް ފެތުން؛ގަވާއިދަ

އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅާއިރު ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަަދުލ އައުމުގެ  (2)   
ސަބަބުން ހުއްދައަްށ އެދި ހުަށހެޅި އޮރިޖިނަލް ކުރެހުން ސެުޓގައި ހިމެނޭ 
ބައެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުއްދައަށް 

 ރާތަށް އެންގުްނ؛ އަދިއެދި ހުށަހެޅި ފަ

ބަދަލެއް ހުށަހަޅާއިރު ޤާޫނނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު އަިއސްފައިވާނަމަ،  (3)   
ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާ ބައި އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި ވަކި 
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާނަމަ އެވަގުތުގައި ހިނގަމުންދާ ޤާޫނާނއި ޤަވާޢިދަށް 

 ން ނުޖެހުން.ފައްތަ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކުރެހުްނ ފާސްކުރުމުގައި ފަންނީ ގޮތުްނ ކުރެވެން ނުހުންނަ  )ބ(  
ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި "ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ" އަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ސޭފްޓީ މިންަގނޑަށް 
ބަދަލު ައއުުމން އެަބއި 

 ރުން އިސްާލޙުކު

ެގ ޢިމާރާތެއްގެ ކުެރހުމެއް ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ާޤނޫނެއްގައި ނުވަަތ  2ބާވަތް  )ހ( .73
، ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް އިސްލާޙެއް އައިސްފިނަމަ

ގެ ޢިމާރާތެއްގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތައް  2ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ބާަވތް 
ދަ އިސްލާޙަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލު ގެނައުމަށްަފުހ ހުއްދައަށް އެދި އެފަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި ނުަވތަ ގަވާއިދެްއގައި ހިމެނޭ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމަކަށް  )ށ(  
އެ  ގެ އިމާރާތެއްނަމަ 2ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ބަވަތް ، ކުރިން ގެއިސްލާޙު އައުމ

ތަނެއް  ޭބނުންކުރުމުގެ ހުއްދަައށް އެދޭއިރު ޢިމާރާތުގެ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ 
ކަންތައްތައް ހުންަނންވާނީ އެއިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގެ ޢިާމރާތެްއގެ  2ބާވަތް 
ކުރެހުން ފާސްުކރިކަުމގެ 

 ލިޔުން އައުކުުރން 

ގެ  2ގެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން އައުކުރަން "ބާވަތް  2ބާވަތް  ހ() .74
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުަމށް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި" އާއެކު ކުރިން 
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ސެޓާއި ލިޔެކިއުމާއި ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ."އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކުރެހުން ފާސް
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ޗެކް ކޮށް ހުއްދަ  (ށ)  
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ. 70ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 

ގެ ޢިާމރާތެްއގެ  2ބާވަތް 
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދައަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތް  ގެ ޢިމާރާތެއް ޤާިޢމްކުރުމުގެ 2ބާވަތް  )ހ( .75
ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ގެ ޢިމާރާތް  2ބާވަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި "

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދޫކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ

ބާވަތް "މިނިސްޓްރީން އާންުމކޮށްފައިވާ ރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ޢިމާރާތްކު (ށ)  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތް  2

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތަކެއްޗާއެކު 

 ކިޔުންތައްލިޔެ ެޖހޭ ުހށަހަޅަންހުށަހަޅާއިރު، ެއދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  )ނ(  
ހުއްދައަށް އެދި ފެނިއްޖެނަމަ  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ
 ަބލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން

 އަދި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތް  2ބާވަތް " )ރ(  
ރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި" ގެ ގެ ޢިމާރާތް ޢިމާރާތްކު 2"ބާވަތް 
 ން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.މި މިނިސްޓްރީލިސްޓު 

 

އިން  2022ޖަނަވަރީ  1
ގެ  2ފެށިގެން ާބވަތް 

ޢިމާރާތް ޢިމާރާެތއް 
 ކުރުުމގެ ހުްއދަ ދޫކުުރން 

 ކުރުމުގެޢިމާރާތް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އިްނ ފެިށގެން ކުރެހުން 2022ޖަނަވަރީ  1 )ހ( .76
 ހުރިހާ  ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ،އެދިފައިވާނަމަ ހުއްދައަށް

 ސެޓު  ކުރެހުން އާއި ތޯ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި ހުރީ ލިޔެކިއުންތައް
 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި ސްވެފައިވޭތޯފާ

ގެ ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމު 2021ޑިސެމްބަރ  31 (ށ)  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް 

އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކުރެހުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިމާއި، ބިމުެގ ، ވުމާއެކު
 ނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ބިން ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމާ ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރަންވާ

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، އަދި )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( (ނ)  
ޢިމާރާތް " ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައިވާނަމަ

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ." ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އްދަހުކުރުމުގެ 

ޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، ބަގައި އަދި )ށ( (މި މާއްދާގެ )ހ (ރ)  
ކުރެހުމާއި  ،ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުީރ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާނަމަ

ބަޔާންކޮްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ލިޔުމުން ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް 
  އެވެ.އަންގަންވާނެހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ 

( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުރެހުމާއި ލިޔެިކއުންތަކުގައި ހުރި ރމި މާއްދާގެ ) )ބ(  
މައްސަލަތައް އެންގުމުން ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުންތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދައަށް 
ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިޔެކިޔުން 

ވަތަ ނު  އިސްާލޙުކުރުން
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދަ 

 ބަދަލުކުުރން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ދޫކޮށްފައިވާ  72ނުވަތަ  71މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .77
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  72ނުވަތަ  71ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ބަދަލުުކރުމަށް ނުވަތަ 

ޅުމަށް އިސްލާޙެއް ފަދައިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެ
 ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ޗެކް ކޮށް ހުއްދަ  )ށ( 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 72އަދި  71ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ

 

ހުްއދަ ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
އައުކޮްށދިުނމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ދޫކޮށްފަިއވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  72ނުވަަތ  71މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .78
ކުރެހުްނ ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެފަިއވާ ނަމަ، 

 ށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަ ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އައުކުރުމަށްފަހު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"ގެ ޢިމާރާތް  2ބާވަތް "

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް

މިނިސްޓްރީން  އެދި ހުށަހަޅާިއރު އައު ކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ (ށ)  
ެގ ހުއްދައަށް އެދި ގެ ޢިމާރާތް ޢިމާރާތްކުރުމު 2އާންމުކޮށްފައިވާ "ބާވަްތ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި" އާއެކު އެކަމަށް ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ފީއާއެކު 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ޗެކް ކޮށް ހުއްދަ  )ނ(  
 ންނެެވ.ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 79ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދަ 
 އައުކޮްށދިނުން 

 

 76އަދި  74ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ  .79
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗެކުކުރާއިރު، ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަްއ 

ކަމުގައިވާނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ވަކި މުއްދަތެއް ހުރީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހުއްދަ ދޫކުާރ ، ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތަކަށް އައުކޮށް

 އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

އެްނވަޔަރަްނމަންޓް 
އިމްޕެކްޓް ެއސެްސމަންޓް 

 ހެދުން 

 ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން .80
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫުނ( ނުވަަތ  4/93ނަންބަރު 

ގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތްތަކުގަިއ  4/93ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކް

    

 ވަނަ ބާބު ހަތް 

ޢިމާރާތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅިގެން ނަގަން ޖެހޭ  ގެ 2ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް 
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 އެހެން ހުއްދަތައް 

މި ބާބަށް އަމަލުކުަރން 
 ފެށުން

 އިން ފެށިގެންެނވެ. 2020ޖަނަވަރީ  1މި ބާބަށް އަމަލުކުރަންަފށާނީ  81.

 ޤާނޫާނއި ަގވާިއދާ
ގެ  2ާބވަތް އެްއގޮތަށް 

މަަސއްކަތް ޢިމާރާުތގެ 
 ކުރުން 

 ބަަދލެއް ބަޔަކަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނުވަތަ ެގ ޢިމާރާތަކަށް  2ބާވަތް  )ހ( .82
 ކުރެހުންތަކާއި  ބަަދލުތަކާުގޅޭ ގެންނަން ޭބނުންވާ ،ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ގެނައުމަށް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  74އާއި  69މި ގަވާއިދުގެ  ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އްލިޔުންތަ

 .ހޯދަްނވާނެއެވެ ހުއްދަ ފަދައިން ހުށަހަޅައި

 ތަނެއް ބަަލހައްޓާ ފަރާތަކުން  ނުވަތަ އެ ގެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިަފރާތުން 2ބާވަތް  (ށ)  
އްދައާއި ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ދޫކޮްށފައިވާ ހު އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއެ 

ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ޚިލާފަށް، ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ 
ބަންދުކޮްށ ނުވަތަ ހުރަހެއް ، އެއިންތަނަކުން ބައެއްވިޔަސް، ނަގައި، ބަދަލުކޮށް

 ކުރިމަތިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ފައިވާ ފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާކަން (ގައި ބަޔާންކޮށް ށމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
ނުވަތަ ކޮށްފިކަން، އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެއނގިއްޖެނަމަ، ހުއްދަ 

 ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ން ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ގޮތަކު (ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ،ނމި މާއްދާގެ ) )ރ(  
(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާކަން ށމި މާއްދާގެ )

އެ ހުއްދަ ނުވަތަ ކޮށްފިކަން، ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް 
 ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ބަލާ ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮްށފިނަމަ އެ ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ަފަދ ގޮތަށް ޢަމަލު (ބ)  
 ވެރިފަރާތަްށ، އެކަްނ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެތަނެއްގެ 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 މިމާއްދާގެ  އެންގުމަކީ އަންގާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ަމތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ބ) މިމާއްދާގެ )ޅ(  
 ބޭނުން ގޮތުގައި ފުރިަހމަ ނުވަތަ ދިނުމަށް ތްޚިދުމަ އެ ތަނަކުން ފަދަ ގައިވާ( ށ)

 އަންގާ ގެނައުމަށް ބަަދލެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް
 .އެންގުމެކެވެ

 މަސައްކަތެއް  އަންގާ ކުރުމަށް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި(ބ) މާއްދާގެ މި (ކ)  
 އެންމެހައި ހިނގާ ެގނައުމަށް ބަދަލެއް އަންގާ ގެނައުަމށް ނުވަތަ ކުރުމަށް

 ވެރިފަރާތުންނެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އުފުލަންވާނީ ޒިންމާ ޚަރަދުތަކުގެ
 

ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ުހއްދަ 

ގެ  2ބާވަތް ނެތި 
 ޢިމާރާެތއް ޢިމާރާތްުކރުން 

 ހުއްދަނެގުން ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 30 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ )ހ( 83.
ގެ  2ބާވަތް  ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިސްނާވާކަމަށްއިސް

 ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ނެތި ކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ުކރާފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ށ(  
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)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެކަން ޢިމާރާތް  15 ކުރާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ފެށިތާ 
 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މަސައްކަތެއް ޮކށްފައިވާ ފަރާތެއް، މި މާއްދާ )ނ(  
ވަނަ  77)ިތރީސް( ދުވަސް ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  30އެ މަސައްކަތެއް ނިމޭތާ 
]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ހުއްދަ[ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 

 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކްސެޕްޓެންސް(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ނެގުމަށް އިސްތިސްނާ ދީފައިވީނަމަވެސް، އެތަންތާނގަިއ  )ރ(  
 ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި  ނާއިޢިމާރާތްކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ޤާނޫ

 ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކއި އެހެނިހެން ޤާނޫުނތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

 

ޚާްއޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި 

]މަަސއްކަތް 
ޤަބޫލުކުރާަކުމގެ ހުްއދަ[ 

ގެ ޢިާމރާތަކަށް  2ބާވަތް 

 ނެގުން 

 ބަޔާންކޮްށފައިާވ ގޮތުގެ މަތީްނ،  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަތްތަކުގައި )ހ( .84
]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ުހއްދަ[ )ސެޓްފިކެްޓ  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އަކަށްއެ 

  ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް(، 

އެ މަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދު ފާސްކޮްށ  (1)  
 ގެ ކުރިން ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުން؛ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު

ވަނަ މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ޢިމާރާްތ 78މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
 ނުވަތަ   ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުން؛

ފައިވާ ކޮށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 79އެ މަސައްކަތަކީ މި ގަވާއިދުގެ  (3)   
 ސައްކަތަކަށް ވުން. މަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުްނ ]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދަ[ ހޯދުމަށް އެިދ  )ށ(  
ބަޔާންކޮށް، ަފންނީ ފަރާތަކުން  ތްހުރިގޮގެ ޢިމާރާތް  2ބާވަތް ހުށަހަޅާއިރު، 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި، ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ތަފުސީލާއެކު، "މަސައްކަތް 
ލުކުރާ ކަމުގެ ހުއްދަ" ހޯދުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ޤަބޫ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި،  ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުން ފަންނީމި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ތަނުގެ ފެންވަރާއި، މިންަގނޑާއި، ސްޓްރަކްޗަރގެ މައިގަނޑު ބައިތަކާއި، 

މައިގަނޑު ބައިތައް ހެދިފައިހުރި ގެ ޢިމާރާތުގެ  2ބާަވްތ ޞީލާއި، އެބައިތަކުގެ ތަފު
 މެޓީރިއަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަެހޅުމުން އެފަރާތުން  )ރ(  
ގެ ޢިމާރާތާ  2ަވްތ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ހުިރ މަޢުލޫމާތުތައް ަހދާފައިވާ ބާ

ދިމާވޭތޯ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާާރއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކުރެހުްނ ހުރީ ގަވާއިދާ 
 އެއްގޮތަށްތޯ ޗެކްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަަނ 64މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
ގެ މަތިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ކުރެހުން ހުރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މާއްދާގައިވާ ގޮތު
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ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް މިނިސްޓްރީން 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  (ޅ)  
(ގައި ބަޔާްނ ކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގައި ]މަސައްކަތް 1 )ިމ މާއްދާގެ )ހ(ގެއެންގުމުން، 

ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދަ[ ދޫކުރަންވާނީ، މިމާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ރިޕޯޓު، މި 
މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހެޅުުމން، އެ ރިޕޯޓަށް 

ތެރިކަމުގެ ގޮތުން، ބޭނުްނ ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެ ތަނަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކައު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާތަން ވުމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް

ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި
 ފެތޭ ަތނަކަށް ވާނަމައެވެ.އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކަށް 

ގެ  2ބާވަތް ބެލުމަްށފަހު، ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ބަލާދާގެ ދަށުން މި މާއް (ކ)  
 ފެތޭ ތަނަކަށް ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ގަވާއިދަށް ޢިމާރާތަކީ

 ރަނގަޅުުކރަންވީ މުއްދަތެއް  މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް
 އަންގަންވާނެއެވެ.ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން  ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން، ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި  (އ)  
ހޯދުމަށް  ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހުއްދަގެ ޢިމާރާތެއް  2ބާވަތް މި ގަވާއިދުގައި، 

 އެދެންޖެހޭގޮތަށް އޮްނނައޮތުން ިއސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ. 

]މަސައްކަތް ، ]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދަ[ އަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއި )ވ(  
  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަަހޅަންޖެހޭ ތަކެތި" ލިސްޓު

ން އަދި ]މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާ ހުއްދަ[ އައިގެ ނަމޫނާ މިނިސްޓްރީ
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 

 ނެގުަމށް ނުވަތަ ެތޅުމަށް
 ހުއްދަ ެނގުން 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެގުމަށް ނުވަތަ ތެޅުމަށްޓަކައި  ގެ ޢިމާރާތެއް 2ބާވަތް  )ހ( .85
ގެ ޢިާމރާތެއް ތަޅާލުމުގެ  2ބާވަތް އަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާކުރަންވާނީ 

 ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ންފޯމު މިނިސްޓްރީ އްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހުއްދައަށް އެދޭމި މާ )ށ(  
 

މަަސއްކަތަށް ހުްއދަ 

 ނަގަްނޖެހޭ ޙާލަތް 
ގެ ޢިމާރާތުގެ  2ބާވަތް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ުކރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު  )ހ( 86.

މަސައްކަތް ، ފައިވާ ޙާލަތުގައިށް ވަކި ހުއްދައެއް ހޯދަން ބަޔާންކޮށްކަމަސައްކަތަވަކި 
ފެށުމުގެ ކުރިން، ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުއްދަ 

 ހޯދުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ، ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  )ށ(  
ކޯޑާއި ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ބިލްޑިންގ  އަދި މި ގަވާއިދާއި  ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު

ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައި ހުރި އެހެން ގަވާއިދު ތަކާއި ތައާރުޛު ނުވާގޮތަށް 
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 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރމި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްަދ ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާއިރު،  )ނ(  
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް، ހުއްދަ  އްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަސްތުކުރާ ގޮތްމަސަ

 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
 

   

 ވަނަ ބާބު އަށް 

 ބޭނުންކުރުން ޢިމާރާތްތައް  ގެ 2ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް 

މި ބާބަށް އަމަލުކުަރން 
 ފެށުން

 އިން ފެށިގެންެނވެ. 2020ޖަނަވަރީ  1މި ބާބަށް އަމަލުކުރަންަފށާނީ  87.

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
 ފެށުން  ުކރަންބޭނުން

 ގެ ޢިމާރާތްތައް ޭބނުންުކރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަްށ ބަލަންވާނެއެވެ.2ބާވަތް  .88

ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހުއްދަ  ގެ ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންުކރަން ފަށަންވާނީ ހުއްދ2ަބާވަތް  )ހ(  
ދީފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމަްށފަހުގައެވެ. އެގޮތުން ބޭުނންކުރުމުގައި ޢިމާރާތެއްގެ 

 ބައެއް ނިމުމުން، އެބައި ބޭނުންުކރަން ފެށުން މަނައެއް ނުކުރާނެެއވެ. 

ގެ ޢިމާރާތެއް ދާއިމީކޮށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެަތނެއް ދާޢިމީކޮށް  2ބާވަތް  (ށ)  
ނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެތަނެްއގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަނެްއ ހިންގާ ފަރާތަކުން ބޭ

އެތަނެއް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރާ ގޮތެއްގެ 
 މަތިންނެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއް ޤާޢިމްކުރަމުންދާއިރު ވަކި ބައެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެތަނެއް  2ބާވަތް  )ނ(  
ގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން އެތަނެއް ޢިމާރާތްކުރަުމްނދާ ފަރާތް ނުވަތަ ވަ

ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަނެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން އެތަނެއް ވަގުތީކޮށް ބޭނުންކުރުމާ 
 ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށް އަންގާ އިުޢލާނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

އި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގަ  )ރ(  
)ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތަްށ ޭބނުންކުރަން ހުޅުވާލާފައިވާ ތަނެްއ ވަގުތީ ގޮތެއްގަިއ 

 ބަންދުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

 

ބޭނުންުކރަން 
 2ހުޅުވާލާަފއިުނވާ ާބވަތް 

ގެ ޢިމާރާެތއް ބެލެެހއްޓުން 
 މަނާނުކުުރން 

އެފަދައިން  ،ބަޔާންކޮްށފައިވީނަަމވެސް ވަނަ މާއްާދގައި އެހެން 88ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .89
ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކަިއ ގެ ޢިމާރާތެއް  2ބާވަތް  އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިގަވާއިދު  މަކަށްމީހަކު ބެހެއްޓު

 200މަށް މީހަކު ެބހެްއޓުމަށްޓަކައި (ގެ ދަށުްނ ބެލެހެއްޓުހމި މާއްދާގެ ) (ށ) 
 )ދުއިސައްތަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮުޑ ޖާގައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ.
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ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
ބޭނުންުކރާ ފަރާތްތަކުން 
 ސަމާުލވާންވީ ކަންަކން 

ުނން ގެ ޢިމާރާތެއް ޭބނުްނކުރާ ފަރާތްތަކުން އެަތން ތަަންށ ގެއްލުން ދި 2ބާވަތް  )ހ( .90
 މަާނކަމެކެވެ.  ގެ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ހުއްދަ ނެތި ނެގުމަކީ 2ނުވަތަ ބާވަތް 

ެގ ޢިމާރާތެއް ބަލަަހއްޓާ ނުވަަތ ހިންގާ ފަރާތުން ވަކި އުޞޫލުތަކެްއ  2ބާވަތް  )ށ( 
ގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ަފރާތްތަކުން އެފަަދ  2ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ބާވަތް 

 އަމަލުކުަރންވާނެއެވެ. އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

ގެ ޢިމާރާެތއް ބޭނުންކުރުމަީކ  2މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާިއ ޚިލާފަށް ބާވަތް  )ނ( 
 މަނާކަމެކެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  2މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި ޚިލާފަށް ބާވަތް  )ރ(  
ގެ ޢިމާރާތުގެ  2ތަ ބާވަްތ ގެ ޢިމާރާތަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ނުވަ 2ނުވަތަ ބާވަތް 

ބައެއް ހުއްދަ ނެތި ނެގުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ނުަވތަ މުދަލަކަްށ ނުވަތަ އެ ބާވަތް 
ގެ ޢިމާރާތަށް ވާ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބޭުނންކުރި  2

 ފަރާތުންނެވެ.

ބުން ވާ ގެއްލުމުގެ ޚަރަދު މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދަ ގެއްލުމެއް ވުމުގެ ސަބަ )ބ(  
ެގ  2ގެ ިޢމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ބާވަތް  2ދެއްކުމަށް އެ ބާވަތް 

ެގ ޢިާމރާތެއް ބޭނުންކުިރ  2ޢިމާރާތް ހިންގާ ފަރާތަކުން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބާަވތް 
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ގެ ޢިާމރާތެއް  2ބާވަތް 
ބޭނުންުކރާ ފަރާތްތަުކގެ 

ލާމަތްެތރިކަން ސަ
 ކަށަވަރުުކރުން 

ގެ ޢިމާރާތަކީ  2ގެ ޢިމާރާތެއް ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ހިންގާ ފަރާތުން ބާވަްތ  2ބާވަތް  (ހ) 91.
 އެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަާލމަތްތެރި ތަންަތން ކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އްގެ ބަޔަކީ އެތަނެއް ގެ ޢިމާރާތެ 2ގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ބާވަތް  2ްް ބާވަތް  (ށ) 
ބޭނުންކުރާ މީހުްނނަށް ސަާލމަތްތެރި ތަނެއްކަމުގައި ނުާވނަމަ  އެތަނުެގ 
ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ހިންގާ ަފރާތުން އެތަނެއް ބޭނުންކުރުްނ މަނާކޮށް އާންމުކޮްށ 

 އަންގާ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ  2ފައިާވ ބާވަތް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް )ނ(  
 ޢިމާރާތެއްއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަާނކަމެކެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  2މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އާއި ޚިލާފަށް ބާވަތް  )ރ(  
ގެ ޢިމާރާތުައށް ވާ ގެއްލުމެއްގެ  2މީހަކަށް ނުވަތަ މުދަލަަކށް ނުަވތަ އެ ބާވަތް 

 ބޭނުންކުރި ފަރާތުންނެވެ. ޒިންމާ އުފުލާނީ ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދަ ގެއްލުމެއް ވުމުގެ ސަބަބުން ވާ ގެއްލުމުގެ ޚަރަދު  )ބ(  
ެގ  2ގެ ިޢމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ބާވަތް  2ދެއްކުމަށް އެ ބާވަތް 

ކުރި ގެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުން 2ޢިމާރާތްހިންގާ ފަރާތަކުން ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ބާވަތް 
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ގެ ޢިމާާރތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  2ތިރީގައިވާ ބާވަތް  )ހ( .92ގެ ޢިާމރާުތގެ  2ބާވަތް 
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 ނަން ބޯޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. ނަން ޖެހުން 

 ؛ފާލަމާއި ބަނދަރު (1)   

 ؛މަގު (2)   

ގެ  2ންމުކޮށް އަންގާ ބާވަތް މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން އާ (3)   
 ޢިމާރާތްތައް.

ގެ ޢިމާރާތުގައި ނަންޖަހަންވީ މިންގަނޑު ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  2ބާވަތް  )ށ(  
 އެވަނީއެވެ.

 ތަނަށް ދީފައިވާ ނަން ނުވަތަ ަނންބަރު؛ (1)   

 ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިން ނަން ހިމެނުން؛ (2)   

 ށް ހުރުން؛ކިޔަން ފަސޭހަވާނެގޮތަ (3)   

މިނިސްޓްރީން ވަކި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ މިންގަނޑަކަްށ  (4)   
 ހުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ތަންަތނުގެ ތެރެއިން ކުރިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުެގ  )ނ(  
 ތެރެއިން ނަން ޖަާހފައިނުވާ ތަންތަނުގައި މި ގަވާއިަދށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާާތ 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ  1
 ނަންބޯޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

ގެ ޢިާމރާުތގެ  2ބާވަތް 
 ދަފްތަެރއް ބެލެެހއްޓުން 

ގެ ޢިމާރާތުގެ  2މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރެވޭ ބާވަތް  )ހ( .93
ގެ ޢިމާރާްތ ބަލަހައްޓާ ފަާރތުން  2 ބާވަތް އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތުތައް އެ 
 މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ތަނުގެ ނަން؛ (1)   

 ތަނުގެ ވެރިފަރާތް؛ (2)   

 ތަން ހަދާފައިވާ ތާރީޚް؛ (3)   

 ؛ތަނުގެ އަގު (4)   

 ؛ތަނުގެ ޙާލަތު (5)   

 ؛ނު ތާރީޚްތަން ހިންގަން ނުަވތަ ބެެލހެއްޓުަމށް ޙަވާލުކުރެވު (6)   

 އަދި  ؛ތަން ހިންގާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ަފރާތް (7)   

 މި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް ޭބނުންވާނެ އެހެން މަޢުލޫާމތު. (8)   

ގެ ޢިމާރާތުގެ  2މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބާވަތް  )ށ(  
( ގައި 9( އިން )1 )މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ

 2ގެ ނިޔަލަށް އެ ބާވަތް  2021ޑިސެމްބަރ  31ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް 
 ގެ ޢިމާރާތް ބަލަހައްޓާ ފަރާުތން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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   މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮްށދޭންވީ ވަކި ފޯމެޓެއް )ނ(  
 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.2020ޑިސެމްބަރ  31ކަނޑައަޅާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަްއ ހިމެނޭ ދަފްތަރެްއ  )ރ(  
 މިނިސްޓްރީގައި ޤާޢިމްކޮށް ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 

 ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ބައިތައް 

ރުކުުރމަށްޓަކައި އިން ކަށަވަ 
 ނަގާ ހުްއދަ 

އެކި އެކި ބޭނުްނތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ހަދާ ޢިމާރާތެއްެގ  )ހ( 94.
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަޑަ ޖެހުމަށް ފަހު އެތަނެއްގެ އިން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ދޭ ހުއްދައިގާ އިމާ ގުޅިގެން އިތުރު ހުއްދައެއް  )ށ(  
 ނަގަންޖެހޭކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް މިނިސްޓްރީން  )ނ(  
އިން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރާ ވަކި ބާވަތެއްގެ މަޝްރޫޢު ތަކުގެ 

 ޢަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

އިމާ ުގިޅގެން ކުރާ 
 ތަކަށް ނަގާ ުހއްދަ މަަސއްކަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި މަގު ނުވަތަ އެހެން ަފރާތެއްގެ އިމުގައި  )ހ( .95
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެފަދަ  ،ބޭރުގައި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އިމުން

އިން އެަކމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ
އަށް ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ

 ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ހުށަހަޅާއިރު އެހެން ފަރާތެއްގެ އިމުގެ ތެރޭގައި    
ނުވަތަ އިމުގައި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ބިމެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ 

 ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

އިންތިޒާުމ އާންމުކޮށް ލިބޭނެ ފޯމުތައް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހުއްދައަށް އެދޭ )ށ(  
 މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 

ކޮނުމުގެ މަަސއްކަތް 

 ކުރުން 
މި ނޫންވެސް އެހެްނ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބިން ކޮނުްނ ނުވަތަ  )ހ( .96

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުމަކަށް ިބން ކޮންނަންާވީނ 
ގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިން 
 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮަތށެވެ. 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރަތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން  )ށ(  
ނުވަތަ ފަންނީ ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ހުރި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ ަމސައްކަތް  ދަށުންފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ 
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ޢިމާާރތްކުރުމުގެ އަމަލީ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޮނުމުެގ ަމސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރަތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

އްގެ ބެލުމުެގ ނުވަތަ ފަްނނީ ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ހުރި ަފރާތެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ
 ނެވެ.ދަށުން

 ކޮނުމުގެ މަސައްކަތެއް ުކރާއިރު ވަކި ވަކި  މަތިން ޮގތުގެ ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ބެލުމުގެ  ފަރާތެއްގެ ކޮން ކުރީ އެމަސައްކަތް ކަމާއި ކޮންބައެއް ކުރީ މަސައްކަތެއް

 ޓްރެކްޓަރުކޮން ލޮެގއް ލިޔެ ތަފްޞީލު ަމސައްކަތުގެ ގޮތަށް އެނގޭނޭ ކަން ދަށުން
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ގެއްލުްނ  (ރ)  
 އެކަށީގެްނވާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.، ނުވާނެ ގޮތަށް

ެގ ޢިމާރާތެއް ވާނަމަ  2ނުވަތަ ބާވަތް އިންވެގެން ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ިބނާއެއްވާނަމަ  )ބ(  
އެތަނެއް ނުވަތަ އެަތނެއްެގ ފަސްގަނޑު ދަމައިގަތަނުީދ ހިފެހެއްޓުމަށާއި 
ފައުންޑޭޝަން ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑެއް 

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
  

ބިމުން ފެން ، ފެން ޕަމްޕުކުރާނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ބިމުގެ .97 ޑީވޯޓަރިްނގ ުހއްދަ 
ހަމަތަކެއްގެ މަތިން  ފައިވާކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ  ޕަމްޕުކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

ޢިމާރާެތއްގެ ުނވަތަ 
ތަނެްއގެ ބޭުރަގއި 
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ސައްކަތް ބޭރުގައި މައިން ޢިމާރާތެއްގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ .98
އެފަދަ އަންަނިނވި ޙާލަތްތަކުގައި ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާނަމަ 

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އަށް ހުށަހަޅާ ކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ  ތެއްމަސައްކަ

ބިމަށް ވުރެ އުހުގައި، ، މުގައިކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިއެ މަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތަ )ހ(  
އެތަނެއްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނުވަތަ ބޭރުގައި އެއްޗެއް ހަރުުކރުމަށް، ނުވަަތ 

 މުދަލެއް އެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނަމަ؛ ނުވަތަ 

އިމަށް ވުރެ ބޭރު  ޢިމާރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެއެ މަސައްކަތަކީ  )ށ(  
 ވޭ މަސައްކަތެއް ނަމަ؛ބޭނުންކޮށްެގންނާއެކު ކުރެ

 

ހުއްދަަތއް ފެންނަ ގޮތަށް 
 ބެހެއްޓުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއް ޤާޢިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާއިރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް .99
 .ހުންނަންާވނެއެވެ ބަހަްއޓާފައި ޮގތަށް ފެންނާނެ ހުއްދަތައް

 

ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މްކުރަން ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ޤާޢި )ހ( .100 ސައިޓް ބޯޑު ޖެހުން 
ބައެއް ިއުތރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މަސައްކަތެއް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ 

މަޢުލޫމާުތތަްއ ހިމެނޭ ބޯޑެއް  ތިރީގައިވާކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން 
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 ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.ބިއްގަނޑުގައި މާރާތުގެ ޢިއިމުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތް ހިމެނޭ 

 ތަނުގެ ނަން؛ (1)   

 ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން؛ (2)   

 ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން؛ (3)   

 ބާވަތް؛ ޢިމާރާތް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރގެ (4)   

 ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން؛ (5)   

 ؛ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ މަުޢލޫމާތުގެ ޢިމާރާތުއެއް ނަމަ، ހިމެނޭ 2ބާވަތް  (6)   

 ؛ފަށާ ތާރީޚް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް (7)   

 ؛ތާރީޚް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ (8)   

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް. (9)   

 ތަޅާާލ ސާފުކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ަމސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން )ށ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 5( އަދި )4މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާކަށް ނުެޖހޭނެއެެވ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތާރީްޚ ބަޔާންކުރަންވާނީ 8( އަދި )7މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ޅުމާއި ިބންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ތެ

 މުއްދަތުވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.
 

މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓެއްގައި އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުގެ މަޢުޫލމާތުތައް ހިމެނޭގޮަތށް ލޮްގ  .101 ސައިޓް ލޮގް ބެލެެހއްޓުން 
 ލު، ވަގުތު އަދި ކުރުމަށް ފޮތެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. ލޮގް ކުރާއިރު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ

 އެ މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށިގަޑި އާއި ނިންމި  )ހ(  
 ގަޑި؛

 އެދުވަހަކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ތަފްޞީލު؛ )ށ(  

 އްކަތްތައް ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތައް؛މަސަ )ނ(  

 ގަވާއިދުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް؛ )ރ(  

ވަކި ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ަދުށން ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް  )ބ(  
 ވާނަމަ އެކަމެއް؛

 ؛ޅިގެން ލިބޭ ހުއްދައިގެ ތަފްޞީލުޢިމާރާތްކުރުމާ ގު )ޅ(  

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެދުވަހަކު ގެންަނ ތަކެތީގެ ތަފްޞީުލ؛ އަދި )ކ(  

  .އެދުވަހެއްގައި އުކާލާ ކުނީގެ ތަފްޞީލު )އ(  
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މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި 
އެހެން މީުހން 

 ރައްަކއުތެރިުކރުން 

ދަލެއް ގެނައުން ނުވަތަ މަރާމާތެއް ޢިމާރާތް ކުރުން، ބަ ،އް ނުވަތަ ތަނެއްޢިމާރާތެ )ހ( .102
 އިންވެގެންވާ ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް އިންވެގެންވާ، މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީކުރުމުގެ 
ނުވަތަ  މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ޢިމާރާތުގެ އިންވެގެްނވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް

 ގޮތަކަށެވެ. ފަދަ ނުވާނެ ގެއްުލމެއް މުދަލަަކށް ތަނަކަށް ނުވަތަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ()ށ  

 

ސަލާމަތީ ކަންަތއްތައް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާއިރު ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުްނނަންވާީނ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ  .103
 އާއި  "އިދުމަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނުޑތަކުގެ ގަވާ

 . މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ހަދާފައިވާ ގޮތުން ގުޅޭ ސަލާމަތާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
 

މަަސއްކަތް ކުރަުމންދާ 
ސައިޓަށް ހުްއދަ ނެތި 

 ނުވަނުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .104
މުންދާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ވަންނަންާވީނ މަސައްކަތް ކުރަ

 ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  130ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސައިޓަކަށް ވަދެވިދާނެއެވެ.

 

  ބާބު ވަނަ ދިހަ 

 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުން 

ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ 
ހެއްުޓމަށް ލެމަަސއްކަތް ބެ
ބިލްޑިްނގ 

އިންސްޕެކްަޓރެއް 
 އައްޔަނުުކރުން 

 މަސައްކަތެއް  އިން ފެށިގެްނ ތިރީގައިވާ ފަދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 2019ޖޫން  1 )ހ( .105
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކަިއ ކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

 ގެ ދަށުން "ަގވާއިދު ފަންނުވެރިންގެ ކުރާ މަސައްކަތް ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"
މި  ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއްރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއް 

  ނުކޮށްގެންނެވެ.މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ މަސައްކަތްތައް ޗެކްކުރުމަށް އައްޔަ

)ހައެއް( މީޓަރަށް ުވރެ ދިގު  6)ފަހެއް( ބުރިއަށް ވުރެ އުްސވުމާއެކު  5 (1)  
 ގެ ޢިމާާރތްތައް؛ 1ބެރި ހިމެނޭ ބާވަތް 

 ގެ ޢިމާރާތްތަްއ؛އަދި 1)ދެހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ބާވަތް  2000 (2)  

އްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބިމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން ޚާ (3)   
 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭފަދަ ތަންަތނުގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙާލަތް ފިޔަވާ އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ވެރިފަރާތުން އެދޭނަަމ  (ށ)  
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ފަދައިން ސެޓިފައިކުރުމަށް ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އައްޔަން

އްޔަން އަމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުުމގެ ގޮތުން  (ނ)  
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ދާއިރާގައި ކުރާ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއް ވާންވާނީ، ޢިމާރާތްުކރުމުގެ 
ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ހުއްަދ މަސައްކަތްކުރާ 

ރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ކެޓެގަރީއެއްގައި ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ބިލްޑިންގ ކު
 އިންސްޕެކްޓަރަކަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ތިރީގައިވާ  )ޅ(  
 ކަންތައްތައް ބަލާ ސެޓްފިކެޓު ޫދކުރަންވާނެއެވެ.

ކްޗަރ )އޮނިގަނޑު( ގެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަ (1)   
ބިލްޑިންގ   އެއްގޮތަށް ކަން ބެލުމަށްފަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި

"ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯރ އިންސްޕެކްޓަރު ޗެކްކުރުމަށްފަހު 
 ސްޓްރަކްޗުރަލް ސްޓެބިލިޓީ ސެޓްފިކެޓު" އެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކޮށް ނިމޭއިރުގައި ކުރެހުމާއި ނުވަތަ ތަނެއް ހުރީ  އްއެ ޢިމާރާތެ (2)   
ާޤނޫނާިއ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ފެންނަން ހުންނަ ބައިތައް ހުރީ 

 ކަން.އެއްގޮތަށް 

ިބލްޑިްނގ އިންސްޕެކްޓަރު  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ2ްގެ )ޅ( ގެ )މި މާއްދާ )ބ(  
ނުވަތަ ބޭނުންކުރުަމށް ަތއްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ  "ދިރިއުޅުމަށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު 

ލިޔުން" )ސެޓިފިކެޓް އޮްފ ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯރ އޮކިއުޕަންސީ( އެއް 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވާ "ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަްށ  (ޅ)  
ފޯރ  ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން" )ސެޓިފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް

ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން  2019އޮކިއުޕަންސީ( ގެ ނަމޫނާ މެއި 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ، (ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ލިޔުން ދޫކުރުމަށް ޗެކްކުރާއިރުބމި މާއްދާގެ ) )ކ(  
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރި ކުރެހުންަތކާއި ލިޔުންތަކާއި، ހެދިފަިއ ހުިރ ޢިމާރާތާއި ތަާފތު 

ކުރުމަށްފަހު ހުރި މަްއސަލަތައް ބަޔާންކޮްށ ވާނަމަ، އެ ޢިމާރާތެްއ އިންސްޕެކްޓް 
 ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ މަަސއްކަތް 
ކުރުމަށް 

ރަިޖސްޓަީރވެފަިއވާ 
ކޮންޓްރެކްޓަރެއް 

 އައްޔަންުކރުން 

"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަށް ފެށޭނީ އް ކުރުމަސައްކަތެ އިން އަންނަިނވި 2019ޖޫން  1 .106
އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ.

)ހައެއް( މީޓަރަށް ވުރެ ދިގު ބެިރ  6)ދެއެއް( ބުރިއަށް ވުރެ ުއސްވުމާއެކު  2 )ހ( 
 ގެ ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް؛ 1ވަތް ހިމެނޭ ބާ

މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ަބނދަރު ހެދުމާއި، ގެ ޢިމާރާތުގެ  2ބާވަތް  (ށ)  
ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ  ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން،ފެނުގެ  ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން،ކަރަންޓު 

އި އޯފް ޝޯގައި ޤާއިމްކުރުން، އެއަރޕޯޓު ފަދަ ތަންތަންަތނުގެ މަގާއި ރަންވޭ ހެދުމާ
 އަދި ؛ ހަދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް
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ޝަން މާލޭގައި އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ އިމުގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭ )ނ(  
 .މަސައްކަތް

 

ކުރަމުްނދާ ނުވަތަ 
ކޮށްނިމިފަިއވާ ޢިާމރާތް 
ކުރުުމގެ މަަސއްކަެތއް 

 ބަލައި ޗެކުކުރުން 

 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ، ކޮށްނިމިފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ނުވަތަ .107
ވަނަ  126މި ގަވާއިދުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

 ޗެކްކުރެވިދާނެއެވެ.އެތަނެއް ަބލައި މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 

 ސިްއޙީޮގތުން ނުަރއްކާތެރި
 ޢިމާރާތް 

 

ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް  ޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމަށްސިއް )ހ( .108
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތަކުން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް 

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

އަށް ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާ(ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާފަދަ މަޢުލޫާމތެއް ހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  
އެަތނަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫާމތަށް ބެލުަމށްަފުހ ޖެނަމަ، ލިބިއް

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ، ޞިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި
ހުއްދަ ދޫކުރާ  ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި

 ޢިމާރާތަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކައުތެރި ނޫްނ . ަވކިއަންގަންވާނެއެވެ އިދާރާއިން
 ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި އާ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ

 ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއިންނެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކަމާ ގުޅޭ  ކަނޑައަާޅފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެިރކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި )ނ(  
 ޢިމާރާތެއްކަމަށް ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި  ޢިމާރަތަކީ އެއްވެސް  އިންއިދާރާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ، ރައްކައުތެރިނޫން ސަބަބުތަްއ ބަޔާންކޮށް (1)   
އިދާރާއިން އަންާގ ގޮތެއްގެ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ 

މަތިން އަމަލުކުރުމަށާއި އެ ޢިމާރާތުގެ ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ބައި 
 ؛ޢިމާާރތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުން ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށް

އެތަނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށާއި އެ ޢިމާރާތުގެ  (2)   
އިަތކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެބައިތައް ޭބުނންކުރުން ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ބަ

 މަނާކަން އަންގައިދޭ ނޯޓިސް އެއް އެ ޢިމާރާތުގައި ހަރުކުރުން؛ 

ގައި ސަބަބާއި، މުއެންގު (ވަަނ ނަންބަރުގައިވ2ާމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (3)   
 ޖެހުން؛މުއްދަތާއި، ތާރީޚާއި، ސޮޔާއި އަދި ތައްގަނޑު 

ން އެ ޢިމާރާުތގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން އެތަނުގެ ސަބަބު (4)   
ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ޙާލަތުގައި ގެއްލުން ވެދާނެ ފަރާްތތައް އަދި 
ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެްނ ގެއްލުން ެވދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުރުިމނަކީ ކޮބައިކަން 

 ގައިވެސް އެނގޭގޮތަށް އާންމުކޮށް އަންާގ އިޢުލާނުކޮށް އެ ސަރަޙައްދު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ނޯޓިސްއެއް 3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )
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 ހަރުކުރުން؛ 

ނުރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ސިއްހީގޮތުން  (5)   
މޮނިޓަރ ކުރަމުން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހަމައަށް، އެ ތަނެއްގެ ޙާލަތު 

  އަދި؛ ގެންދިޔުން

ސިއްޙީގޮތުން  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރަތަކީ (6)   
ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޢިމާރާތެއްކަމަްށ އާ ނުރައްކާތެރި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުމާއި  ކަާމ ގުޅޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި

ްނގުންތަކުގެ ( ައށް އަންގާ އ5ެ( އިން )1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )
 މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަަހށް މިިނސްޓްރީއާ ޙިއްސާކުރުން.

ގެ ބައިތަްއ ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތުސިއްޙީގޮތުން  (ރ)  
އް ބޭނުންކޮށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިތުރަށް އެ ޢިމާރާތެ، ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށްަފހު

ލަތެއްގައި ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ޙާ
 މަތިންނެވެ. ން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތެއްގެގޮތު

  އެ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެިރފަރާތުން ޒިންމާ ނެގުން؛ (1)   

ޢިމާރާތުގެ  ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ ފަރާްތަތކަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް (2)   
ތުން ނުރައްކާތެރި ބައިތައް ބޭނުންކުރުން މަނާޮކްށ ލިޔުމުން ސިއްޙީގޮ

 ،ގެންދާނަމަ ބޭނުންކުރަމުން ެއ ބައިތައް އިތުރަށް ،އެންގުމަށްފަހު
 ބޭނުން  ޢިމާރާތް ޚިލާފަށް އެންގުމާ އެންގި ހުސްކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން

 ތުން ފަރާ ބޭުނންކުރާ ޢިމާރާތް ގެއްލުމަކަށް ކޮންމެ ލިބޭ ސަބަބުން ކުރުމުގެ
 ނެގުން. ޒިންމާ

ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ ސިއްޙީގޮތުން  (ބ)  
އެކަން އެންގުމަށްފަހު، ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިވާ ފަދައިްނ ވެރިފަރާތަށް ން އިއިދާރާ

 ރިޕޯޓު އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ކަމާ ގުޅޭ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ރުމުގެ ޤާނޫނުގައިޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކު (1)   
ނުގެ ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އެތައިން އަންގާގޮތެއްގެ މަިތން އިދާރާ

ައއްޔަންކޮށް ، ފަންނުވެރިއެއް މިންވަރު ދެނެގަތުމަްށޓަކައި އެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ
ދޫކުރާ  ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ 2ތަޙްލީލުކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ؛އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން

ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ( ަވަނ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަިއން 1މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) (2)   
އިން ރިޕޯޓު ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި

 އެކުލަވާލަން އަންގާފައިނުިވނަމަެވސް، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ެއކަން ކުރަން
ނުެގ ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި މިންވަރު އެތައެދޭ ޙާލަތުގައި، 

އައްޔަންކޮށް ، ފަންނުވެރިއެއް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ހަފްތާ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ  2ތަޙްލީލުކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ؛އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން
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ފަދައިން  ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނަ 2( އަދި )1ގެ ) (ބމި މާއްދާގެ ) (3)   
ބެލުމަށްފަހު ފަްނނުވެރިޔާ އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުގައި ފަންނުވެރިޔާ 

 ސޮއިކޮށްފައިވާންވުން.

( ގައިވާ ފަދަިއން އެކުލާފައިވާ ރިޕޯޓެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަްށ ބމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  
ރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެއެރިޕޯޓާމެދު ލިބުމުން 
 އަށް ފޮނުވައި އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.ގުޅޭ އިދާރާ

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން  )ކ(  
ްށ އިން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށް ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ

 އަންގާ ކަންކަން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ވެރިފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ޮގތުގެ މަތީން ރަނގަޅު ކުރަްނ އެންގި ކަންކަްނ  ގައިވާ ކ(މާއްދާގެ )މި  (އ)  
ހުއްަދ ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ެއތަނެއް ބޭުނން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

ޢާންމު ޞިއްޙަުތ ތަނެއް ޗެކްކުރުމަށްފަުހ ދޫކުރާ އިދާރާގައި އެދުމުން އެ
އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ

ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިްނ 
 ކަނޑައެޅުމުގެ ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ އް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެތަނެ (1)   
އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށްފައިވޭޯތ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ 

 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޗެކްކުރުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ އެހެން 1މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ) (2)   
ވެސް އެ ތަނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިތަނެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ

ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނުވަަތ އެތަނަކާމެދު 
އިން އަޅަން ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ 

ޢާންމު ބުނެފައިވާ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަ ައށް އަޅާފައިވާކަން ދެނެގަތުަމށްަޓކައި 
ގެ ތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާޞިއްޙަ

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަުކގައި އެ އިދާރާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން؛ 
 ؛ އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ އެހެން 1މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ ) (3)   
ތަނެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ތަނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރި

ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނުވަަތ އެތަނަކާމެދު 
އިން އަޅަން ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ 

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ބުނެފައިވާ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަ އަށް އެޅުމަށްފަހު 
އަންގަން ޖެހޭ  އަށް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަާމ ޙާލަތްތަކުގައި 
ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ އަށް އަންގާ، ގުޅޭ އިދާރާ

  ؛އިން ޗެކްކުރުންދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ
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  (ވ)  
 

 

 

 ތަން އަލުން ޭބނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ

 (މ)  

 

 

އިން ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާ 
އްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުްނ އެތަން އަުލން އެތަނަކީ ސި

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވފަދަ ތަނެއްގެ މަުޢލޫމާތު ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް  (ފ)  
އްކަން ލިބޭ ހިސާބުން ފެށިެގްނ އެތަނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިތަނެ

ކަށަވަރުކުރެވެންދެން އެތަނަކާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދުވަހުން ދުަވހަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ 
 އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުަވމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ނުރައްކާެތރި ޢިާމރާތް 

 
ބަބުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޙާލަތެއްގެ ސަ، ކީނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތްތަކާއި ތަްނތަނަ )ހ( 109.

ތަްށ މެދުވެރިވާ ޙާލަތެއްގެ ސަބަުބން، ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ސަބަބަާކހުރެ، ޢިމާރާ
މީހުންނަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ެގއްލުމެއް ވެދާނެ ނުވަތަ ވުން ގާތް ޢިމާރާތްތަކާއި 

 ތަންތަނެވެ.

 ؛ސަބަބުންވުމުގެ ގިނަ ުދވަސްވެ ބައު  ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް (1)   

 ؛އަރުވާފައި ހުރި ބަރުދަނެއްގެ ސަބަުބން ނުވަތަ ަތނަކަށް ތަކަށްޢިމާރާ (2)   

 ؛މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (3)   

ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެާދނެފަދަގޮތަކަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ  ތަނަކަްށ  (4)   
 ؛ ވުމުގެ ސަބަބުން

 .އްގެ ސަބަބުންދިމާވާ ޙާދިޘާއެ (5)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އެ ޢިމާރާތަކީ ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް  )ށ(  
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތަކަށްވުން ގާތް ޢިމާރާތެއްކަމަށް، 

ށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތަކުން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަ
 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ައންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަަދ މައުލޫމާތެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ ިއދާރާއަކަށް ލިބުުމްނ  )ނ(  
 ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އެތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްީރއަށް އެންގުން؛ (1)   

 ޓެއް އެކުލަވާލައި މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކުރުން؛އެތަނަކާ ގުޅޭ ރިޕޯ (2)   

މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ މަޢުލޫމާތެއް މިނިސްޓްރީއަށް  (ރ)  
ކުރުމަށްޓަކައި، ރިޕޯޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ރައްކައުތެރިނޫްނ ތަނެއްތޯ ކަށަވަރު 
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ތެއްކަން ނުަވަތ އެކުލަވާލައި އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބަލައި ނުރައްކާތެރި ޢިާމރާ
 ؛ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން

 ޢިމާރާތެއްކަމަށް  ރައްކައުތެރިނޫން ޢިމާރަތަކީ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން (ބ)  
 އަމަލު  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ންކޮށް އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަ ރައްކައުތެރިނޫން ސަބަބުތައް ަބޔާ (1)   
ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަިއ އާންމުކޮށް 

 ؛އިޢުލާނުކުރުން

އެތަނަކީ ނުރައްކާތެރިތަނެއް ަކްނ އަންގައިދޭ ނޯޓިސް އެއް އެ ޢިމާރާތުގައި  (2)   
 ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ގައި ސަބަބާއި، މުެއންގު ބަރުގައިވާ(ވަަނ ނަނ2ްމި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) (3)   
 މުއްދަތާއި، ތާރީޚާއި، ސޮޔާއި އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.

ކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތައް ަރނގަޅުކުރުމާއި ހަމައަށް، ނޫންރައްކައުތެރި (4)   
 . މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިޔުންހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެ ތަނެއްގެ ޙާލަތު 

އް ހުސްކުރަން ރައްކައުތެރިނޫން ތަނެއްކަމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތެ  (ޅ)  
އް ބޭނުންކޮށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެްއ އެންގުމަށްފަހު، އިތުަރށް އެ ޢިމާރާތެ

އުފުލާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާ 
 އެއްގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ތެރެއިން ކޮންމެވެސް

  އެ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެިރފަރާތުން ޒިންމާ ނެގުން؛ (1)   

 ޢިމާރާތް ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ ފަރާތްަތކަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް (2)   
 ބޭނުންކުރަމުން  ޢިމާރާތް އިތުރަށް ،އެންގުމުން ލިޔުމުން ހުސްކުރަން
 ޢިމާރާތް  ޚިލާފަށް އެންގުމާ އެންގި ހުސްކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން ،ގެންދާނަމަ

 ބޭނުންކުރާ  ޢިމާރާތް ގެއްލުމަކަށް ކޮންމެ ިލބޭ  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ބޭނުން
 ނެގުން. ޒިންމާ ފަރާތުން

ން އިރައްކައުތެރިނޫން ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ (ކ)  
ވެރިަފރާތުން އެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ބޭނުންވެއްެޖ އެކަން އެންގުމަށްފަހު، 

 ޙާލަތެއްގައި ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި "އެތަނަކީ ރައްކައުތެރިތަނެއްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި  (1)   
 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާމަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" 

އެ ަމސައްކަތެއްގެ  އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަންނުވެރިއެއް
 ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނެދއްގައި އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަދައިން ބެލުމަށްފަުހ  ަވނަ ނަްނބަރުގައިވާ(1)( ގެ އމި މާއްދާގެ ) (2)   
)ދެއެއް( ހަފްތާތެރޭ  2ފަންނުވެރިޔާ އެކުލަވާލާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް 

ގޮތެްއ ހުށަހެޅުމުން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް 
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 ނިންމުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދޫކުރާ ިއދާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ.

(ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ުހށަހަާޅ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް 2މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  
 ރީން ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ.މިނިސްޓް

ގޮތުގެ މަީތން ރަނގަޅު ކުރަން އެންގި  (ވަނަ ަނންބަރުގައިވ2ާ)( ގެ ބމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު، އަލުން އެތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

ހު، ހުރިހައިކަމެްއ އެދުމުން، އެތަނެްއބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގައި 
 ރަނގަޅުކޮށްފައިވާނަމަ، އަލުން ުހއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު އެގާރަ 

 ގެ މުއްދަތާއި ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް އަދި ލިޔުމު އެކިއެކި ހުއްދަ

ފާސްކޮށްފަިއވާ 

 ކުރެހުުމގެ ުމއްދަތު 
 6ރަންވާނީ ދޫކު ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުންހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  )ހ( .110

 އެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަަތށެވެ.ހަ)

ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  
އައުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް އައި ބަދަލު ފާސްކުރުމުގައި އެ ހުއްދައިގެ 

ށަހަޅާ އޮރިޖިނަްލ ކުރެހުން ސެޓަށް މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ ބަދަުލ ގެންނަން ހު
 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގާ ބަކީ އޮްތ މުއްދަތެވެ.

  

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

 މުްއދަތު ހުއްަދިއގެ 
 ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ .111

 ލިޔުމުގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށެވެ.
 

ުގިޅގެން ކުރާ  އިމާ
މަަސއްކަތްތަކުަގއި 

 ިއގެ މުްއދަތު ހުއްދަ 

 އިން  ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރާ  ގުޅިގެން އިމާ .112
 .ގޮތަށެވެ ނެތް މުއްދަތެއް ވަކި ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

 ތަޅާލުުމގެ ޢިމާރާެތއް

 ދޭ މަަސއްކަތަށް
 މުްއދަތު  ހުއްަދިއގެ

އް ތަޅާލުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ޢިމާރާތެ .113
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  1ދޫކުރަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަްށފަހު 

 .ށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަަތކަށެވެމުއްދަތަ
 

ފައުންޑޭަޝން ެއޅުުމގެ 
 ތު ހުއްަދިއގެ މުްއދަ

އިމުން ބޭރަްށ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ފައުްނޑޭޝަން އެޅުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަްނވާނީ  )ހ( .114
 ޗެކްކުރުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއް ނެްތ ގޮތަށެވެ.ފައުންޑޭޝަން ގޮސްފައިވޭތޯ 

 ފައުންޑޭޝަންގެ  ދަށުން ހުއްދައިގެ ދޫކުރާ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  
 އިތުރަށް  ،މެދުކެނިޑފައިވާނަމަ އިތުރަށް ވުރެ ދުވަހަށް މަސް( ހައެއް) 6 އްކަތެއްމަސަ

 .ނަގައިގެންނެވެ އަލުން ހުްއދަ މަތިން ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މި ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް
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 ޭބނުންކުުރުމގެމަގު 
 ިއގެ މުްއދަތު ހުއްދަ 

 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ އަޅާފައިނުވާނަމަގަވާއިދަކުން ނުވަތަ އުޞޫލަކުްނ ވަކި ގޮތެއް ކަނޑަ .115
 މަގު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދ ދޫކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.އަކުން 

 މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ުހއްދައެއް ދޫކުރެވޭނީ  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް )ހ(  
 )ހައެއް( ގަޑިއިރަށް؛ 6

މަގުއެއްކޮށް ބަންދު ނުވާ ގޮތަށް މަގުގައި ތަކެތި  ،ސައްކަތަކަށްޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަ )ށ(  
 ؛)ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  3ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދައެއް ދޫކުރެވޭީނ 

ޢިމާރާތެއްގެ އިމުގައި ކުރާ ކުދި ކުދި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ  (ނ)  
ދައެއް ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު ނުވަތަ މަގުގައި ތަކެތި ެބހެއްުޓމުގެ ހުއް

 )ތިނެއް( ގަޑިއިރަށް؛ 3)ދެއެއް( ނުވަތަ  2މިނަށް ބެލުމަްށފަހު 

ބޭނުންުކރުުމގެ 

 މުްއދަތު ހުއްަދިއގެ 
ބޭނުންކުރުމުެގ  ގެ ޢިމާރާތެއް 1ތުގެ ބާވަތް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާ )ހ( .116

  ފަދައިންނެވެ.ދޫކުރަންވާނީ އަންނަިނވިއެއް ހުއްދަ

)އެކެއް( އަަހރު ދުވަހުގެ  1ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންުކރާ ބައިތައް  (1)   
  މުއްދަތަށް؛

 މުއްދަތެއް ެންތ ގޮތަށް؛ އެހެން ބައިތަކަށް (2)   

 (އް އެކެ) 1ޢިމާާރތުގެ ވަކި ވަކި ބައިތަކަށް ވަުގީތ ހުއްދަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  )ށ(  
 ށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތައަހަރު 

 ގޮުތން ޢިާމރާތް ބޭނުންކުރުމުގެފުރަތަމަ ނަގާ ވަގުތީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން )ނ(  
ހުއްދައަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނަގާ ހުއްދައެއް ކަމުގައިވުމާއެކު، ފަހުން އެހެން ބައިބަޔަްށ 

އެދުމުން އެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދައަކަށް  ގޮތުން ޢިމާރާތް ޭބނުންކުުރމުގެވަގުތީ
ހުއްދައިގާ ބާކީ ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގި ބަިއގެ ފުރަތަމަ 

 އޮތް މުއްދަތަށެވެ.

މަަސއްކަތް ާޤބޫލުކުރި 

ކަމުގެ ުހއްަދއިގެ 
 މުްއދަތު 

 އާއި  މާއްދާ ވަނަ 118 އިގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ މަސައްކަތް ޤާބޫލުކުރި ކަމުގެ ހުއްދަ .117
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

ކުރެހުން ފާސްުކރުުމގެ 
 ފީ

ސެޓުގައި  ކުރެހުން ފާސްކުރާކުރެހުން ފާސްކުރުމުގައި ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ  )ހ( .118
 5އަކަމީޓަރަކަށް  އޭރިޔާގެ  ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ މުޅި ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ަތނުގެ 

 ( ރުފިޔާއެވެ.ފަސް)

ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފީ  ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމެއްގެ އިސްލާޙު (ށ)  
ހުށަހަާޅފައިވާ ފްލޯރ ތަކުގެ ޖުމްަލ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ  އިސްލާޙުކޮށްނަގާނީ 

 ( ރުފިޔާއެވެ.ފަސް) 5އަކަމީޓަރަކަށް 

ޅާއިރު ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާީނ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ލިޔުން އައުކުރަން އެދި ހުށަހަ (ނ)  
 ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ މުޅި ތަނުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ހިމެނޭ ސެޓުގައި ކުރެހުން ފާސްކުރާ
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 ( ރުފިޔާއެވެ.ފަސް ) 5އަކަމީޓަރަކަށް  އޭރިޔާގެ

ކުރެހުމަކަށް ބަދަލެއް އައިސްގެން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފީ ނަގާނީ ބަދަލު  (ރ)  
 5ހުށަހަޅާފައިވާ ފްލޯރ ތަކުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ އަކަމީޓަރަކަށް  ގެނެސްގެން

 ( ރުފިޔާއެވެ.ފަސް)

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

 ހުއްަދިއގެ ފީ
)ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  100 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން )ހ( .119

 ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

)ސަތޭކަ(  100  ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުންޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ށ(  
 ނަގަންވާނެއެވެ.ރުފިޔާގެ ފީއެއް 

  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން  )ނ(  
 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ. 100
 

އިމާ ުގިޅގެން ކުރާ 

ކުަގއި މަަސއްކަތްތަ

 ހުއްދަ 

 ދިނުުމަގއި ނެގޭ ފީ 

)ސަތޭކަ(  100 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްއިމާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި  .120
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

 
 

ޢިމާރާެތއް ތަޅާލަން 

ދިނުުމަގއި ނެގޭ ހުއްދަ 
 ފީ

)ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  100 ހުށަހެޅުމަކަށް ހަޅާމާރާތެއް ތަޅާލަން ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަޢި .121
 ނަގަންވާނެއެވެ.

 

ފައުންޑޭަޝން ެއޅުުމެގ 
ހުއްދަ ދިުނމުަގއި ެނޭގ 

 ފީ

)ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  100 ހުށަހެޅުމަކަށް ފައުންޑޭޝަނެއް އެޅުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ .122
 ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

ކޮނުމުގެ ުހއްދަ 

  ނެގޭ ފީ ދިނުުމަގއި
ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ އުޞޫލަުކން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަދައިން  .123

 ނަގަންވާނެއެވެ. ފީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަާޅއިރު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ކޮނުމުގެ

 ކަްށ ށަހެޅުމަހުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފީއެއްގެ ގޮތުގައި، ކޮންމެ  ކޮނުމުގެ )ހ(  
 ނަގަންވާނެއެވެ.އެއްގެ އިތުރުން ޑިޕޮސިޓެއް )ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީ 100

ނަގާނީ  ގެ ޢިމާރާތަކުން މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޑެޕޮސިޓ1ްބާވަތް  )ށ(  
)ސަތޭކަ(  100ކޮންނަން އެދޭ ތަނުގެ މަގާވީ އިމުގައި ކޮންނަ ދިގުމިނުގެ ފޫޓަަކށް 

 ރުފިޔާއެވެ.

ގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޑިޕޮސިޓް 2ބާވަތް  )ނ(  
 )ވިިހ( ރުފިޔާއެވެ. 20ނަގާނީ ކޮންނަން އެދޭ ތަނުގެ އަކަފޫޓަކަށް ގޮތުގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިްނ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ހުްއދަ އައުކުރުމަށް އެދި  )ރ(  
 ނަގަންވާނެއެވެ.އެއް )ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީ 100ޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ހުށަހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ހުއްދަ އައުކުރާއިރު،  )ބ(  
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ކޮންނަން އެދޭ ތަނުގެ އިމުގައި ކޮންނަ ދިގުމިން އިތުރު ނުވާ ނަމަ، އިތުރަްށ 
 ޑިޕޮސިޓެއް ނުނަގާނެއެވެ.

 ، މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަިއން ހުއްދަ ނަާގފައިވާ ފަރާތެއް ހުއްދަ އައުކުރާނަމަމި )ޅ(  
ކޮންނަން އެދޭ ތަނުގެ އިމުގައި ކޮންނަ ދިގުމިން އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ ދިގުމިނުގެ 

 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ. 100ކޮންމެ ފޫޓަކަށް 

މަަސއްކަތް ާޤބޫލުކުރި 
އްދަ ކަމުގެ ހު 

 ދިނުުމަގއި ނެގޭ ފީ 

މަސައްކަތް ޤާބޫލުކުރި ކަމުގެ ހުއްދައިގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ މަސައްކަތް ގަބޫލުކުރަން  .124
އް( )ދޭ 2ޓަރަކަށް އޭރިޔާގެ އަކަމީ އެދި ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ

 ރުފިޔާއެވެ.

 

ހުއްދަ ދޫކުރާ 

އިާދރާތަކުން ފީ 
 ގެ ާބރު ނެގުމު 

 ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ބާރު ނެގުމުގެ ފީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި .125
" ގަވާއިދު ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" މަތިން ގޮތެއްގެ

 .ވެއެވެ ލިބިގެން އިދާރާތަކަށް ހުއްދޫކުރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި

 

ރާތް ކުުރމުގެ ޢިމާ
ހުއްދަ އާއި ގުިޅގެން 

ދައްކާ ފީ އަނބުރާ 
 ނުލިބުން 

މިނިސްޓްރީ ުނވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަާވއިދުގެ  ދަށުން .126
އެޕްލިކޭޝަން އަނބުރާ ެގންދިޔަނަަމވެސް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން  ދައްކާފައިވާ ފީއެއް،

 އެ ފީއެއް އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ،ބާޠިލްވިނަމަވެސް

 ވަނަ ބާބު ބާރަ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި 

ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ 

ހުއްދަ ނުޯހަދއި 
މަަސއްކަތް 

ކުރަމުްނދާކަުމގެ 
ޝައްކު ކުެރވިެގން 

ނުވަތަ މަޢުޫލމާތު 
 ޗެކުކުުރން  ލިބިގެން

 ވަނަ މާއްދާގައި 175ވަނަ މާއްދާއާއި  83ވަނަ މާއްދާއާއި  44މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .127
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ފިޔަވައި ތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތް

މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާކަން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ަމސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ  ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް

ވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ މަސައްކަތެއް ހުްއޓު ، ހުއްދަ ނުހޯދާކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްފަހު،
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ  (ށ)  
 ނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތަ

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ހުއްދަ ނަގަްނ  (ނ)  
ވަނަ މާއްދާއާއި އެްއގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން  45ބޭނުންވާކަމުގައިވާނަަމ މި ގަވާިއދުގެ 

ފަހު ޭބނުްނކުރުމުގެ ހުއްދައަށް "މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ހުއްދަ" އެއް ނެގުމަށް
 އެދެވިދާނެއެވެ.

ޢިމާރާތެއް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާނަމަ،  ފަދަ (ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާށމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
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އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ބަންދުކުރުމުަމށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ 
 ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބަންދު ކުރުމުގެ ކަމާބެހޭ ޢިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ

 އިޚްތިޔާރު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ލިބިގެންވެއެވެ. 

(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢުތައް ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ރ( އާއި )ށމި މާއްދާގެ) )ބ(  
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއާއި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު ޚިލާފު އުފެދި، ޙައްލު

މާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ޢިނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް " 
ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ިނންާމ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ 

 ފަދައިން މައްސަލަ ބަލާ ތަޙުޤީުޤކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީގުކުރާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި (ޅ)  
ކޯޓަށް  ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެނިންުމމެއް ކަމާގުޅޭ

ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށްވެސް 
 ލިބިގެންވެއެވެ..

ގަވާއިދާށް ފެއްތުމަށްޓަކައި  ޓުވާފައިވާ މަސައްކަތެއް(ގެ ދަށުން ހުއްހ)މި މާއްދާގެ  (ކ)  
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  އަށްހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފަދައިން ވާ (ގައި ބަޔާންޮކށްފައިކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
ލިޔެކިއުން ޔާން ކޮށްފައިވާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި ބަ ހުއްދަ

 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން

އެދި ހުށަހަޅަންޖެޭހ  ހޯދުމަށް "މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ (1)   
 ؛ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ތަކެތި" ގައިވާ

 ،ފެންވަރާއި ،މިންވަރާއި ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލިއިރު މަސައްކަތް (2)   
 އެބައިތަކުގެ ،ބައިތަކާއި މައިގަނޑު ސްޓްރަކްޗަރގެ  ،ޑާއިމިންގަނ

 މެޓީރިއަލްގެ ހަދާފައިހުރި ބައިތައް މައިގަނޑު ޢިމާރާތުގެ ،ތަފުޞީލާއި
 ފަންނީ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުުރމުގެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 އަދި ؛ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ ނަންބަރު (2( އަދި )1(ގެ )އމި މާއްދާގެ ) (3)   
އަންާގ  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިންކަންކަމުގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަންެޖހޭނެކަމަށް 

 ލިޔުންތައް. 

 ތަފްޞީލުތައް ކުރެހުްނތަކާއި ހުށަހެޅި ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދަށުން މާއްދާގެ މި (ވ)  
ޤާޫނނާއި  ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާއި ހަދާ ދަށުން  ާޤޫނނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

 ފެޭތނަމަެއވެ. ޤާނޫނުތަކަށް ވެސް އެހެނިެހން ގަވާއިދުތަކާއި ޕްލޭނިންގ

ކާއި ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަ ފައިވާމި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ (މ)  
އްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހު ތާ އެއްގޮތަށްތޯ ފަށާަފއިވާ ޢިމާރާހުރީ ކުރަން ތަފުޞީލުތައް 

 ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. ބަލައި 

މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އި(ގެ ބޭނުމަްށަޓކައި، މމި މާއްދާގެ ) (ފ)  
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ބިލްޑިްނގ އިންސްޕެކްޓަރަކު  ދޫކޮށްފައިވާ ގެ ދަުށން ހުއްދަފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު
ލުމަށްފަހު، އެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ޢިމާރާތް ބެ
ބަޔާންކޮށް، ދޫކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެަކން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޢިމާރާތާއި އެއްގޮތަށް

 ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެއެވެ. 

 ހުްއދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ،އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ގައި( ފ) މާއްދާގެ މި )ދ(  
 ޗެކް  ޢިމާރާތް ފަހުްނވެސް ނުވަތަ ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ޙާލަތެއްގައި ޖެބޭނުންވެއް

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު

 (ތ)  

 

 

ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި  )ކ( ގެ  މި މާއްދާގެ
ްތ ކުރަން ފެށިއިރު އެ މަސައްކަ ،ހުށަހަޅާއިރު އެ މަސައްކަތެއް ފެތޭތޯ ަބލާނީ

 ހަދާފައިވާ ދަށުން އެ ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނާއި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހިނގަމުންދާ 
 . ގަވާއިދުތަކަށެވެ

ސަލާމަތީ  ޢިާމރާތްކުރުމުގެނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ތ( ގައި އެެހްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ (ލ)  
 ޤާޫނނާ މުންދާހިނގައެވަގުތު ކަންކަން ހުންަނންވާނީ ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު 

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

 ލިޔުމެއް  ތާރީޚް އަންގައިދޭ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި  ގެ ބޭނުމަށް ( ތމި މާއްދާގެ ) (ގ)  
ހުއްދަައށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތން ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  ހެއްކެއް ނުވަތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހެކި  ނުވަތަ ހުަށނޭޅިއްޖެނަމަ ލިޔުމެއް މަތިން ގޮުތގެ ގައިވާ( ގ) މާއްދާގެ މި )ޏ(  
  ހުށަހަޅެމުން އެދި ހޯދުަމށް  ހުއްދަ މަސައްކަތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނުދެއްކިއްޖެނަމަ

 ގަވާއިދަށެވެ. ޤާޫނނާއި  ހިނގަމުންދާ ެއވަގުތުގައި ބަލާނީ ފެތޭތޯ މަސައްކަތެއް އެ

ތުގެ މަތިްނ، ުހއްދަ ނެތި ކޮށްފައިވާ )ގ( އަދި )ޏ( އާ އެއްގޮތްވާގޮ، މި މާއްދާގެ )ލ( )ސ(  
 ތެއް ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަމަސައްކަތް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޗެކުކުރާއިރު އެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާއި ބިލްޑިންގ ކޯޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 
ތަކާއި ބިލްޑިންގ ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް އެ ގަވާއިދު

 ކޯޑާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ުހއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ސ( ގައިވާ ފަދައިން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކަްށ ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް  )ޑ(  
 ޒިންމާވާނީ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

އްދަ ހޯދުމަށް އެންގުުމން، އެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަިއން ހު (ޒ)  
 ނުލައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ނުވަތަ އެތަނެއް ބޭުނންުކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ ޅާ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ށް ހުަށހައައިދާރާ ދޫކުރާ ހުއްދަ (ޓ)  
 ވެ.ށް ފޮނުަވންވާނެއެމިނިސްޓްރީއަ މަޢުލޫމާތު

 

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ޤާޫނނާ 
ޚިލާފަށް މަަސއްކަތެއް 

 ކުރެވިގެން  ޝައްކު ކުރަމުންދާކަމުގެ  މަސައްކަތެއް ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ހ( .128
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ކުރަމުްނދާކަުމގެ 
ޝައްކު ކުެރވިެގން 

ނުވަތަ މަޢުޫލމާތު 
 ޗެކުކުުރން  ލިބިގެން

ނުވަަތ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު
އެަތނެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ވަނުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އެތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު
 ރިފަރާތުން ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.އެތަނެއްގެ ވެ އެދިއްޖަނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަަދއިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ުނވަތަ މިނިސްޓްރީން  )ށ(  
އެދޭތަނަކީ  ެއތަނެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ވަނުމަށް އެތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު

ނުވަަތ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސައިޓެއްނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓަރު
އެތަނެއްގައި ހުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މީހެއް ހުއްދަ ދީފިނަމަ ބެލެވޭނީ ވެރިފަރާތުން 

 ހުއްދަ ދީގެން ވަތް ވަނުމެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

އެތަނެއް ބަލައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އެތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު )ނ(  
މުންދާ ޢިމާރާތެއްނަަމ، އެތަނެއްގައި ހުރި އެދޭތަނަީކ ބޭނުންކުރަ ޗެކްކުރުމަށް ވަނުމަށް

މީހެއް ހުއްދަ ދީފިނަމަ ބެލެޭވނީ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ދީެގން ވަތް ވަނުމެއްގެ 
 ގޮތުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުަމށް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  (ރ)  
ކައުތެރިކަމާއިއެކު ވަދެނިކުމެ ވެވޭނެ ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ވަންނަންެޖހޭ ތަނަށް ރައް

 ގޮތަށް ހުޅުވައިދީ ހަދަންވާނެއެވެ. 

 ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެއތަނަކަށް ދަުށން ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ )ބ(  
ގަސްދުގައި  މަސައްކަތަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ޗެކްކުރުމަށްދާ ބަލައި  ފަރާުތން ފަރާތުން

 .ނާކަމެކެވެމަ ހުރަސްއެޅުމަކީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަނަކަށް ވަނުމަށް ބަލާއިރު އެތަނެއް ހުރީ  )ޅ(  
ބަންދުވެފައިނަަމ، ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ ތަނަށް 

 ވަދެވޭވަރުގެ އާނގައެއް ހެދިދާނެއެވެ.

ތަނެއް ބަލާ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ންގައިވާ ގޮތުގެ މަތި މި މާއްދާގެ )ހ( (ކ)  
ލިޔުންތައް ނުވަތަ ޗެކްކުރުމަށް ދިޔުމަށްފަހު އެތަެނއްގައި ބަލަހައްޓަމުްނދާ ކަމާއިުގޅޭ 

ފޮތްތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތަްއ ނުވަތަ ރެކޯޑުތައް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން 
 ަކންވާނެއެވެ. އްދަ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

(ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ލިޔުންތައް ނުވަަތ ފޮތްތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތަްއ ކމާއްދާގެ )މި  (އ)  
ހިނދެއްގައި،  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކޮޕީހެދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ، ނުވަތަ ރެކޯޑުތައް

އެކަންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު، ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ ހުރި 
 މަޖައްސައިދޭން ވާނެެއވެ. ފަރާތުން ހަ

(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލިޔުންތައް ނުވަތަ ފޮްތތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތަްއ އމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
ހެދުމަށް ހިނގާ  ކޮޕީ ބޭނުންވެގެން ނުވަތަ ރެކޯޑުތައް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން

 ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. 

ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެއތަނަކަށް ދަުށން ގެ( ހ) އްދާގެމިމާ )މ(  
ގަސްދުގައި  މަސައްކަތަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ޗެކްކުރުމަށްދާ ަބލައި ފަރާތުން
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 .މަނާކަމެކެވެ ހުރަސްއެޅުމަކީ

ތެއް، މަސައްކަ  ކުރެވޭ ޝައްކު  ކުރަމުންދާކަމުގެ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (ފ)  
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ތަނާގުޅޭ އެސެސްމަންޓެއް 

އެކަން ކުރުމަށް ، ހަދަންޖެހޭކަމަށް ހުއްަދ ދޫުކރާ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައި
 އަންގައިފިނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިަފރާތުން އެކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދަން ވެރިފަރާތަށް އަންގާ (ގައި ބަޔާންކޮ ފމި މާއްދާގެ ) (ދ)  
 އެންގުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ޖެހުނު ސަބަބު؛ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަންގަން  (1)   

 އެސެސްމަންޓް ހަދަން ދެވޭ މުއްދަތު؛ (2)   

 ކާއި ބަލަންވީ ކަންކަްނ؛ އެސެސްމަންޓްގައި ހިމަނަންވީ ަބއިތަ (3)   

 އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ހުށަަހޅަންވީ ތަން ނުވަތަ ތަްނތަން. (4)   

(ގައި ބަޔާންކުރާަފދަ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ ފމި މާއްދާގެ ) (ތ)  
 ވާނީ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުންނެެވ. 

(ގަިއ ފިމ މާއްދާގެ ) ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ގައި އެހެްނ ބަޔާ( ފމި މާއްދާގެ ) (ލ)  
ބަޔާންކުރާފަދަ އެސެސްމަންޓެއް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ހެދުމަކަށް ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

( ގައިވާ އެެސސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ިހނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ ވާނީ، ދމި މާއްދާގެ ) (ގ)  
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ ( ގައި ބަޔާންލ) ނުވަތަ( ދމާއްދާގެ ) މި (ޏ)  
  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްބެލުމަށްފަހު،  ޓް ރިޕޯޓަށްއެސެސްމަން

ވަނަ މާއްދާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  141އިން  132މި ގަވާއިދުގެ 
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާތުގެ  މަނާ ދެއްކުމަށްއެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޖޫރި 
 ވެރި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ޤާޫނނާ 

ޚިލާފަށް ޢިމާރާެތއް 
ނުވަތަ ތަެނއް 

ބޭނުންުކރަމުްނދާކަުމގެ 

ޝައްކު ކުެރވިެގން 
ނުވަތަ މަޢުޫލމާތު 

 ޗެކުކުުރން  ލިބިގެން

  ބޭނުންކުރަމުންދާކަމުގެ ތަނެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ހ( .129
ހުއްދަ ދޫކުރާ  ޢިމާރާތެއް ޗެކްކުރުމަށް ލިބިގެން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ކުރެވިގެން ޝައްކު

އިދާރާއަކުން  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން 
އެތަނެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް  ވުމަށްފަހުނުވަތަ އެަތނަަކށް ހާޒިރު އެންގުމަށްފަހު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ވަނުމަށް އެތަނެއްެގ ވެރިފަރާތުން ހުއްަދ 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުމަްށ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް  (ށ)  
ނަންޖެހޭ ަތނަށް ރައްކައުތެިރކަމާއިއެކު ވަދެނިކުމެ ވަން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ވަންނަން

 ވެވޭނެ ގޮތަށް ހުޅުވައިދީ ހަދަންާވނެއެވެ. 
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ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެއތަނަކަށް ދަށުން ގެ( ށ) މިމާއްދާގެ )ނ(  
ގަސްދުގައި  މަސައްކަތަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ޗެކްކުރުމަށްދާ ަބލައި ފަރާތުން
 .މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީހުރަސް

މަސައްކަތެއް،   ކުރެވޭ ޝައްކު  ކުރަމުންދާކަމުގެ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ (ރ)  
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ތަނާގުޅޭ އެސެސްމަންޓެއް 

ށް އެކަން ކުރުމަ، ހަދަންޖެހޭކަމަށް ހުއްަދ ދޫުކރާ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައި
 އަންގައިފިނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިަފރާތުން އެކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދަން ވެރިފަރާތަށް އަންގާ ރމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
 އެންގުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ޖެހުނު ސަބަބު؛ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަންގަން  (1)   

 އެސެސްމަންޓް ހަދަން ދެވޭ މުއްދަތު؛ (2)   

 އެސެސްމަންޓްގައި ހިމަނަންވީ ަބއިތަކާއި ބަލަންވީ ކަންކަްނ؛  (3)   

 އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ހުށަަހޅަންވީ ތަން ނުވަތަ ތަްނތަން. (4)   

މަށް ިހނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ (ގައި ބަޔާންކުރާަފދަ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުރމި މާއްދާގެ ) (ޅ)  
 ވާނީ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުންނެެވ. 

(ގައި ބމި މާއްދާގެ ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،( ރމި މާއްދާގެ ) (ކ)  
ބަޔާންކުރާފަދަ އެސެސްމަންޓެއް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ހެދުމަކަށް ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

ގައިވާ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ ވާނީ،  (ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ ( ގައި ބަޔާންކ) ނުވަތަ( ރމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
 ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްބެލުމަށްފަހު،  ޓް ރިޕޯޓަށްއެސެސްމަން

ޢިމާރާތުގެ ވެރި ފަރާތަށް  ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ކަމެއްއެ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުރަމުްނދާ ނުވަތަ 

ކޮށްނިމިފަިއވާ ޢިާމރާތް 

ކުރުުމގެ މަަސއްކަެތއް 
 ބަލައި ޗެކުކުރުން 

ހުއްދަ ދޫކުރާ  ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްނިިމފައިާވ ޢިމާރާތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަށްަޓކައި )ހ( .130
އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން 

އެތަނެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް  ނުވަތަ އެަތނަަކށ ހާޒިރުވުމަށްފަހު އެންގުމަށްފަހު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ވަނުމަށް އެތަނެއްެގ ވެރިފަރާތުން ހުއްަދ 

 ނެއެވެ.ދޭންވާ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުަމށް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  (ށ)  
ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ވަންނަންެޖހޭ ތަނަށް ރައްކައުތެރިކަމާއިއެކު ވަދެނިކުމެ ވެވޭނެ 

 ގޮތަށް ހުޅުވައިދީ ހަދަންވާނެއެވެ. 

 ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާގެ  ރާތްކުރުމުގެޢިމާ ެއތަނަކަށް ދަުށން ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ )ނ(  
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ގަސްދުގައި  މަސައްކަތަށް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ޗެކްކުރުމަށްދާ ބަލައި  ފަރާުތން ފަރާތުން
 .މަނާކަމެކެވެ ހުރަސްއެޅުމަކީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަނަކަށް ވަނުމަށް ބަލާއިރު އެތަނެއް ހުރީ  )ރ(  
އްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ ތަނަށް ބަންދުވެފައިނަަމ، ހު

 ވަދެވޭވަރުގެ އާނގައެއް ހެދިދާނެއެވެ.

ތަނެއް ބަލާ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މާއްދާގެ )ހ( (ބ)  
ވަތަ ލިޔުންތައް ނުޗެކްކުރުމަށް ދިޔުމުން އެތަނެއްގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމާއިގުޅޭ 

ފޮތްތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތަްއ ނުވަތަ ރެކޯޑުތައް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  
 ަކންވާނެއެވެ. އްދަ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

(ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ލިޔުންތައް ނުވަަތ ފޮްތތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތައް ބމި މާއްދާގެ ) (ޅ)  
ން ކޮޕީހެދުމަށް ޭބނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި، ހުއްދަ ދޫުކރާ އިދާރާއި، ނުވަތަ ރެކޯޑުތައް

އެކަންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު، ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ ހުރި 
 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެެއވެ. 

(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލިޔުންތައް ނުވަތަ ޮފތްތައް ނުވަތަ ކުރެހުންތަްއ ޅމި މާއްދާގެ ) (ކ)  
ރެކޯޑުތައް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކޮޕީހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ،  ނުވަތަ

 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުމަްށ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  (އ)  
ނުން ކުރާ ތަެކތީގެ ބަލައި ޗެކުކުރަން ވަްނނަތަނެއްަގއި ހުންނަ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭ 

ތެރެއިން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ތަޙުލީލުކޮށް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ، 
 އަގަކާއި ނުލައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްޭދން ވާނެއެވެ. 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކޮށްނިމިފައިވާ މަސައްކަެތއް، ހުއްދަ ދޫކުރާ  (ވ)  
މަށްފަހު، ތަނާގުޅޭ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށް އިދާރާއަކުން  ބަލައި ޗެކުކުރު 

އެކަން ކުރުމަށް އަންގައިފިނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ކަނޑައަޅައި
 ވެރިފަރާތުން އެކަން ކުރަންވާނެެއވެ. 

 (ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދަްނ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ ވމި މާއްދާގެ ) (މ)  
 އެންގުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަންގަްނޖެހުނު ސަބަބު؛ (1)   

 އެސެސްމަންޓް ހަދަން ދެވޭ މުއްދަތު؛ (2)   

 އެސެސްމަންޓްގައި ހިމަނަންވީ ަބއިތަކާއި ބަލަންވީ ކަންކަްނ؛  (3)   

 މަށްފަހު ހުށަަހޅަންވީ ތަން ނުވަތަ ތަްނތަން.އެސެސްމަންޓް ހެދު (4)   

(ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ ވމި މާއްދާގެ ) (ފ)  
 ވާނީ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުންނެެވ. 

(ގައި މިމ މާއްދާގެ ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،( ވމި މާއްދާގެ ) (ދ)  
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ކުރާފަދަ އެސެސްމަންޓެއް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  ހެދުމަކަށް ހުރަހެއް ބަޔާން
 ނާޅައެވެ. 

( ގައިވާ އެެސސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ިހނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާ ވާނީ، ދމި މާއްދާގެ ) (ތ)  
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނެވެ.

 ތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ ކޮށްފައިވާ ގޮ( ގައި ބަޔާންދ) ނުވަތަ( ވމި މާއްދާގެ ) (ލ)  
ހުރި ބެލުަމށްފަހު، ޢިމާާރތުގެ ފެންވަރުގަިއ މައްސަލައެއް  ޓް ރިޕޯޓަށްއެސެސްމަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  އެކަމެއް ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކަމަށް
 ޢިމާރާތުގެ ވެރި ފަރާތަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ 
ކަތްަތކާއި މަސައް

ކޮށްނިމިފައިވާ ނުވަތަ 
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަާކ 
ގުޅިގެން ހަދާ 

އެސެސްމެންޓްތަކަށް 
 މިނިސްޓްރީން ލަފާ ހޯދުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިފަރާތުްނ  130ވަނަ ާމއްދާއާއި  129މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 131.
ދޫކުރާ އިދާރާގައި ހުށަހަޅާ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުއްަދ 

ޓެކްނިކަލް ޤާބިލުކަން ނެްތނަމަ، އެ ރިޕޯޓަށް ލަފާ ހޯދުމަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލް 
ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއް ހުިރ އިދާރާއަކަށް، ނުވަަތ އެފަަދ އިދާރާއެއް ނެތްނަމަ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

 ޗެކްކުރުމަށްފަުހ އިތުރު ތަފްޞީލު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ަފދައިން ރިޕޯޓު )ށ(  
ބޭނުންވާކަމުގައިވާނަމަ އެ ަތފްޞީލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އިތުރު ރިޕޯޓެއް 

އެކުލަވާލުމަށް ވެރިފަރާތަށް ެއންގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިާދރާއަށް މިނިސްޓްރީން  
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ވެސް، އިތުރަށް ބޭުނންވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ )ނ(  
ތަފްޞީލަކީ ހުއްަދ ދޫކުރާ އިާދރާގެ ފަރާތުން ބޭނުންާވ ތަްފޞީލެއް ކަމުގައިވާނަމަ 
ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހުއްދަ ޫދކުރާ އިދާރާގައި އެ ތަފްޞީލު ިހމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް 

 އެކުލަވާލަން މިނިސްޓްރީން އަންަގންވާނެއެވެ.
 ހުއްދަ ނުހޯދާ 

މުގެ ޢިމާރާތްުކރު
މަސައްކަތް ކުރުމުން އެޅޭ 

 ފިޔަވަޅު 

132. 
 

ބަދަލެއް ޢިމާާރތަކަށް  ނުވަތަ ޢިމާާރތެއް ތަޅާލުމުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކުުރމުގެ ނުވަތަ 
ކުރާކަން  ހޯދުމަކާނުލައިހުއްދައެއް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގެނައުމުގެ މަސައްކަތެއް،
 ށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފަރާތަކާ ެމދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަ

 ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެއެވެ.

އެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުްނ ، އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން  ހުއްޓުވުމާއިއެކު )ހ(  
ހުއްދަ ނުހޯދާ  ން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކުތިރީގައިވާ ފަދައިފުރަތަމަ  ފަހަރު،    ،މަނާކޮށް

)ސާޅީސް ފަހެއް(  45ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 
ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހެޅުމަްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުަށހެޅުމަާށއި 

  އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައިގެ ޖުމްަލ ތަޅުމުެގ އޭރިޔާގެ  ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ަހދާފައިވާ ިޢމާރާތުގެ (1)   
 ؛)ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން 100/-އަކަމީޓަރަކަށް 

( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
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)ފަސްހާސް(  5000/-ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އެފަރާތެއްގެ ޖޫރިމަނާއަށް 
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ  5000/-ގައިވާނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ އަދެއް އަރާކަމު

 އިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ 

( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
)ފަސްލައްކަ(  500,000/-ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އެފަރާތެއްގެ ޖޫރިމަނާއަށް 
އްކަ( )ފަސްލަ 500,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދެއް އަރާކަމުގައިވާނަމަ 

 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ެއންގުމަށްފަހުގައި ެވސް ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  (ހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް އަންާގ 

 ވެ.އަންގަންވާނެއެހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދެަވނަ ފަހަރު 

 މުއްދަތުގައި  ދޭ ރަނގަޅުކުުރމަށް އެކަމެއް(ގައިާވ ގޮތުެގ މަތީން ށމި މާއްދާގެ ) )ނ(  
 ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ިއުތރު ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް ،ނުވާަނމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި އެކަމެއް

 އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަންަބރުގައިވާ ވަނަ( ހ) މާއްދާގެ މި
 ؛ ގެންދިއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫިރމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް) %3

 ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން އަދި )ނ(ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އެ ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ރަނގަޅުކުރުމަށް އެަކން ،ހޯދުމަށާއި ފައިސާ ރާއަ ސަބަުބން  ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ
 ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ށްކޯޓަ މައްސަލަ އެދި ކޮށްދިނުމަށް އަމުރު
 ފޮނުވުން. އޮފީހަށް

 

ޙުްއދަ ނެތި 

ބަދަލުގެނައުމުން 
 ފިޔަަވޅު އަޅާ

އްގެ މަސައްކަތް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާކުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޢިާމރާތެ )ހ( .133
ކުރަންވާނީ، އެ ފާސްކުރި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތންނެވެ. މަސައްކަްތ 

ބަދަލެއް ގެްނނަނަމަ، އެ ބަަދލެްއ  ޢިމާރާތަށްކުރަންފެށުމަށްފަުހ، ތަނުގެ ވެރިަފރާތުން 
  ގެންނަންވާީނ، ކަމާއިބޭހޭ ފަރާތަްށ ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަން އެއްވެސް  )ށ(  
ފަރާތަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެކަްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ގެނެސްފައިވާކަން އާ ޚިލާފަށް ކުރެހުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެފަަދ ތަނަކުން ކުރަމުްނ ޢިމާރާ

އައި ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަލުން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭަނމަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް 

ޢިމާރާތްކުުރމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް 
 ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުރިކަމެއްގެ  (ރ)  
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޑަބޮޑުމިނަށްބަލައި އެ ފަރާތެއް
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ން ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފާށް ކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެގޮތު
 ވަކިވަކިންނެވެ. 

ބައިގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ  ބަދަލު ެގެނސްފައިވާޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  (1)   
 ؛)ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން 100/-އަކަމީޓަރަކަށް 

ންބަރުގަިއ އެހެން (ވަނަ ނ1ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)   
 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އެފަރާތެއްގެ ޖޫރިމަނާއަށް 

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ އަދެއް އަރާކަމުގައިވާނަަމ  5000/-
 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި  5000/-

ްނ ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި އެހ1ެމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (3)   
 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އެފަރާތެއްގެ ޖޫރިމަނާއަށް 

 )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދެއް އަރާކަމުގައިވާނަމަ  500,000/-
 )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 500,000/-

 (ބ)  
 

 

 

ކަތް ކުރަންފެށުމަށްފަހު، އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، މަސައްގައި (ރމި މާއްދާގެ )
ހުްއދަކުރާ ބަދަލެއްނަމަ،  ގަވާއިދުތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭުނންވެގެްނ ގެންނަ ބަދަލަކީ، 

އަދި އެ ބަދަލާއި އެއްގޮަތްށ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަްށފަހު، ފާސްކުރުމަށް 
 އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

އެ ބަދަލަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކޮްށ  މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ފަދައިންމި  (ޅ)  
 މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން  ފާސްކުރުމަށް އަލުން ހުަށނާޅައިފިނަމަ،

 ބެނޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ުނދެވޭއެވެ. ޢިމާރާތް އަދި  ރަންވާނެއެވެ.ޖޫރިމަނާކު

ތުެގ މަތީން ެއންގުމަށްފަހުގައި ެވސް ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ގައިވާ ގޮ (ހމި މާއްދާގެ ) )ކ(  
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް އަންާގ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހެޅުމަށް ދެވަނަ ފަަހުރ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަމެއްތުެގ މަތީން (ގައިވާ ގޮނމި މާއްދާގެ ) )އ(  
 ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ިއުތރު ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް ،ނުވާަނމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި އެކަމެއް

 އަދަދުގެ  ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަންަބރުގައިވާ ވަނަ( ރ) މާއްދާގެ މި
 ؛ ގެންދިއުން  އިތުރުކުރަމުން ދަށްޢައަދަ ޖޫިރމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް) %3

 ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން އަދި )އ(ގެ( ރ) މާއްދާގެ މި )ވ(  
 އެ ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ކުރުމަށްރަނގަޅު އެަކން ،ހޯދުމަށާއި ފައިސާ އަރާ ސަބަުބން  ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ
 ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ށްކޯޓަ މައްސަލަ އެދި ކޮށްދިނުމަށް އަމުރު
 ފޮނުވުން. އޮފީހަށް
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ޢިމާރާތްުކރުވާ ފަާރތުގެ 
މަސްޢޫލިއްަޔތު އަދާ 

ނުކުރެުވމުން ައޅާ 
 ފިޔަވަޅު 

ގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދާކަމު .134
ހިނގައިފިކަން ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތަށް އެނގި، އެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ 

 އިދާރާއަށް އެކަމެއް ނާންގާ ހުރި ނަމަ ތިރީގައިވާ ފަދައިން އެފަރާެތއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ގާ ހުރިނަަމ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުަވތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެްއ ނާން )ހ(  
 ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެއެވެ.5000ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް 

އިންވެެގްނ  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުވަަތ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއްގެ ސަބަބުން )ށ(  
 މުދަލަަކށް  ނުވަތަ ބަޔަކަށް  ޢިމާާރތުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާަތކަށް ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް ހުރި

 ފަންސަވީސް) -/25,000 ،ބަލައި މިނަށް ކުޑަބޮޑު އެކަމުގެ   ،ވެއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް
  އަދަދަކުން )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާގެ -/500,00 ރުފިޔާއާއި ( ހާސް

 ޖޫރިމަނާކުރަންވާނެއެވެ.
 ސްޓްރަކްޗަަރލް 

 މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ 

 ނުވަތަ ރައްކައުތެިރކަން 

 ނެތް ތަނެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެަތނަކީ ުނރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމަްށ  103މި ގަވާއިދުގެ  .135
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކާމެދު ަވކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ެއންގުމުން އެއެންގުމާ ޚިލާފުާވ 

 ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ވެރިފަރާތުްނ  ކަން ވެރިފަރާތަށް އެންުގމުން،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުން ނުރަްއކާތެރި )ހ(  
 -/35,000ވެރިފަރާތް"އަންގާފައިނުވާނަމަ   އެކަންޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ  ފަރާތަށް 

 )ތިރީސްފަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ. 

ވެރިފަރާތުްނ  ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުން ނުރަްއކާތެރިކަން ވެރިފަރާތަށް އެންުގމުން، )ށ(  
ގަންޖެހޭ އެންގުންތަކެއް ޭނންގުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ަފރާތަކަށް ގެއްލުމެްއ އަން

( ހާސް ފަންސަވީސް)-/25,000  ،ބަލައި މިނަށް ކުޑަބޮޑު އެކަމުގެވެއްޖެނަމަ 
 ޖޫރިމަނާ ކުރުން.   އަދަދަކުން ރުފިޔާގެ( ފަސްލައްކަ) -/500,000 ރުފިޔާއާއި

އިންޖިނިއަރު  ލުމަށްޓަކައި ވެރިފަރާތުން ހަމަަޖއްސާ އެތަނަކީ ރައްކައުތެރިތަނެއްތޯ ބެ  )ނ(  
ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ކަނޑައެޅިގެން ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމަތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކަން 

ރާ މެދު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެނގިއްޖެނަމަ އިންޖިނިއަ
  އެޅުން.ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި 

ޤަވާިޢދާ ޚިލާުފވުާމއި 
އެހެނިހެން ކަންަކމާއި 

ގުޭޅގޮތު ފިޔަަވޅު 
 އެޅުން 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  .136
މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުއްދަ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 

އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން  .ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ޚިލާފުވެފައިާވ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮަތްށ ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ޖޫރިމަނާ  ފެއްޓޭނީ ގަވާއިދާ 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ މަ )ހ( 
ކަމުގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ފަރާތެއް އައްޔަންނުކޮށް 
ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް ފިޔަވާ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް 

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަީތން ޖޫިރމަނާ ކުރުމާއިއެކު، ކުރަމުންދާނަމަ، ތިރީ
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އަންގާ އެފަރާތަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްަދ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

މާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރަތްތަކުގެ ގަވާޢިދުގެ ދަށުން އި (1)   
ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަން ނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ،  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ދިހަ) -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު، 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  60މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށާއި 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
، އެކަމެއް ރަނަގޅު ކުރުމަށް (ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ1ް(ގެ )ހމި މާއްދާގެ ) (2)   

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް  60ދިން 
 އެންގުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން  30

 އެކަމެއް  ،މަީތން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ2ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް ތުގައިމުއްދަ ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު  ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% ައދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ  ަނންބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)
 ؛ ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން ( ވަނަ ނަންބަރުގ3ެ( އަދި )1ގެ )( ހ) މާއްދާގެ މި (4)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް  އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި

 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ
 

އިމުގައިވާ ތަނެއް ތަޅާލުން ނުަވތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްދަ  )ށ(  
ތިރީގައި ، ނުހޯދާ ކުރާނަމަ ނުވަތަ ީދފައިވާ ހުއްދައާއި ޚިލާފަށް ކުރާނަމަ

ންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަމތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޔާ
 އެންގޭނެއެވެ.

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،  10އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  (1)   
 )ަފސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.  -/5,000ފުރަތަމަ ފަހަރު، 

(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 1 )މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ (2)   
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް  10ދިން 
 އެންގުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން  10

 އެކަމެއް  ،މަތީން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ2ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
  ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% ައދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ  ަނންބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)
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 ؛ ގެންިދއުން  މުންއިތުރުކުރަ ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ދަުށން  ( ވަނަ ނަްނބަރުގ3ެ( އަިދ )1ގެ )(ށ) މާއްދާގެ މި (4)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް  އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި

 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ
 

ފައުންޑޭަޝން 
މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި 

ނުވަތަ ިބންގަނޑު 

ކޮނުމުަގއި ަގާވއިދާ 
 ޚިލާފުވުން 

ނޑު ކޮނުުމގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ބިންގަ .137
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މިބަިއގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާަލތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި 
އެވަނީއެވެ. އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ ޤަވާޢިދާ 

 ދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ޤަވާޢި 
 

ޖިސްޓަރ ރަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ހ(  
ކުރަންޖެޭހ  ތެއްފައުންޑޭޝަން މަސައްކަ ވެފައިވާ ފަރާތެއް އައްޔަންކޮށްގެން
އައްޔަނު  ނިއަރެއް އެ މަސައްކަތް ބެލުމަށްއިންޖިޙާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ 

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ، ނުކޮށް
 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

 ކުރުމަށް އެކަމެއް ރަނގަޅު  ވަގުތުން މަސައްކަތް ހުއްޓަން އެންގުމާއިއެކު (1)   
)ފަންސާސް ހާސް(  -/50,000ފުރަތަަމ ފަހަރު، މުއްދަތުދީ،ދުވަހުގެ  30

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 

(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ރަނަގޅު ކުރުމަށް 1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) (2)   
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް  30ދިން 
 އެންގުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން  30

 އެކަމެއް  ،މަީތން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ2ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު  ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% ައދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ  ަނންބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)
 ؛ ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ަދށުން  ( ވަނަ ނަންބަރުގ2ެ( އަިދ )1ގެ )(ހ) މާއްދާގެ މި (4)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް  އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި

 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ
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 ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަަހޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ 'ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަްނ ހުއްދަ )ށ(  
މެތަޑް' އާއި ޚިލާފަށް ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަމތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 އެންގޭނެއެވެ.

ށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ އެކަމަކުން މީހަކަ (1)   
ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް ަވގުތުން ނުވަތަ ވަކި މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގައި 
ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ަތނެއްގައި ހުރިމައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

 އެކަމުގެ ންގުމާއެކު، މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލުމަށް އެ ކުރިން އެތަނެއްގެ ދުވަހު
 ރުފިޔާއާއި ( ހާސް ފަންސަވީސް) -/25,000 ،ބަލައި މިނަށް ކުޑަބޮޑު

 ޖޫރިމަނާކުރުން. އަދަދަކުން )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާގެ -/500,000

 އެކަމެއް  ،މަީތން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ަވނ1ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
 ގެ  ށ() މާއްދާގެ  މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހަްއޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)
 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ަދއްކަންޖެހޭ ދަުށން ( ވަަނ ނަްނބަރުގ2ެ( އަދި )1ގެ ) (ހ) މާއްދާގެ މި (3)   
 އެކަމެއް  އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ

 ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ
 އަމުރު  ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން

 ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ މައްސަލަ ދިއެ ކޮށްދިނުންމަށް
 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް

 
ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ އެނޫންވެސް  )ނ(  

ޢިމަރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބިންގަނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން، ވަށައިގެން ާވ 
ންތަނަްށ ެގއްލުންވާގޮތަށް މަސައްކަތް ޮކށްފިނަމަ، ތިރީގައި ޢިމާރާތްތަކަށާއި ތަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަމތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 އެންގޭނެއެވެ.

އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ  (1)   
ކަމެއް ަވގުތުން ނުވަތަ ވަކި މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގައި ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެ

ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ަތނެއްގައި ހުރިމައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ 
 އެކަމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ ދުވަހުމަސަްއކަތް ހުއްޓާނުލުަމށް އެންގުމާއެުކ، 

 ރުފިޔާއާއި ( ހާސް ފަންސަވީސް) -/25,000 ،ބަލައި މިނަށް ކުޑަބޮޑު
 ޖޫރިމަނާކުރުން. އަދަދަކުން )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާގެ -/500,00

 އެކަމެއް  ،މަތީން  ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ1ަމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (2)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
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 ގެ  ށ() ދާގެ މާއް މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހަްއޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް
 3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ( 1)
 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ަދށުން ( ވަނަ ނަންބަރުގ2ެ( އަިދ )1ގެ ) (ނ) މާއްދާގެ މި (3)   
 އެކަމެއް  އަދި ،ފިނަމަނުދައްކައި ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ

 ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ
 އަމުރު  ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން

 ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ މައްސަލަ އެދި ކޮށްދިނުންމަށް
 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް

ރާތްުކރުުމގެ ޢިމާ

މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި 
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

ޤާނޫާނއި ަގވާިއދާ 
ުވމުން ެއޅޭނެ ޚިލާފު

 ފިޔަވަޅު 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  .138
 ށްަފއި އެވަނީއެވެ.ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮގެ މިމާއްދާ

 )ހ(
 
 
 

މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ ގަވާއިދާ  ފަރާތްތަކަށް  އަޅާ  ފިޔަވަޅު ދަށުން މާއްދާގެ މި
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުާމއި އެކު ޖޫރިމަނާ 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ފަށް ފާސްކޮްށފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތާއި ޚިލާ )ށ(  
އެފަދަ ަފރާތަކާ މެދު ތިރީގައި އި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ ޖާގައިގަޖާގައަށް ވުރެ އިތުރު 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަީތން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ފިޔަވަޅު  (1)   
 ޅަންވާނެއެވެ.އަ

ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ޖާގައަށް ވުރެ އިތުރު ޖާގައިގައި  ހ.    
)ދިހަާހސް(  -/10,000ފުރަަތމަ ފަހަރު،   ،ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ

 90ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެތަެނއް ހުއްދަ ދީފައިވާ ގޮތަްށ 
 ން.)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަަދލުކުރުމަށް އެންގު

ބައެއް ހަާދފައިވުމާއެކު  އިތުރަށްފައިވާ މިންވަރަށްވުެރ ދީހުއްދަ  ށ.    
މިމާއްދާގެ )ށ( އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ކުރަމުންދާނަމަ، އެބައި 
 30,000އިތުރުން ޖޫރިމަނާގެ  ( ގެ ހ. ގައިވާ 1ގެ )

 ން.)ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރު

ބައެއް ހަާދފައިވުމާއެކު  އިތުރަށްންވަރަށްވުެރ ފައިވާ މިދީހުއްދަ  ނ.    
ެއކަމެއް ، ކުރަމުްނދާނަމަ ންބޭނު އެބައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަކަށް 
 ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް އެންުގން.
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ޮގތުގެ މަތީން،  ަވނަ ނަންބަރުގެ )ހ(. ގައިވާ (1ށ( ގެ )މި މާއްދާގެ ) (2)   
ދުވަހުެގ މުއްދަތުގައި  )ނުވަދިހަ( 90އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން 

ދުވަހުގެ  )ފަސްދޮޅަސް( 60 އެތަންއެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 
 ެއންގުން. ހުއްދަ ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަލުންތެރޭގައި އެކަމެއް 

 އެކަމެއް  ،މަތީން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ1ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (3)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
( 1) ގެ ށ() މާއްދާގެ މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހަްއޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ
 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ދަުށން ( ވަަނ ނަްނބަރުގ3ެ( އަިދ )1ގެ ) (ށ) މާއްދާގެ މި (4)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް  އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް މުރުއަ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި

 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ
 

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުގެ މަތީްނ، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންަނށް  )ނ(  
ފައިވާގޮތުެގ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭގޮތަށް ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

 މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހްނނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވަދެނިކުެމ އުޅެވޭގޮތަށް  (1)  
ދުވަހުގެ )ނުވަދިހަ(  90ހަދާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ހާސް( ދިހަ) -/10,000ގުމާއިއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު، މުއްދަތުދީ އެކަން އެން
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް (1)(ގެ ނމި މާއްދާގެ ) (2)   
ދުވަހުގެ މުއްދަުތގައި އެކަމެއް )ނުވަދިހަ(  90ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީސް( ) 30ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ެއކަމެއް 
 އެންގުން.ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން 

 އެކަމެއް  ،ަމީތން ގޮތުގެ ނަްނބަރުގައިވާ ( ަވނ1ަމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (3)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
( 1) ގެ ރ() ދާގެމާއް މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ
 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން  ( ވަނަ ނަްނބަރުގ3ެ( އަިދ )1ެގ ) (ނ) މާއްދާގެ މި (4)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް  އަދި ،ފިނަމަނުދައްކައި ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި
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 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ
 

 ަނގާަފއި ނުވާ ދަ ހުއް

 ބޭނުންތަކަށް 

 ޭބނުން ކުރުން  ޢިމާރާތް

ކުރުމުގައި ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މިބައިގެ ދަުށން ޢިމާރާތެއް ބޭނުން .139
 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

 (ހ) 

 

އަލުްނ ފެއްޓޭނީ ގަވާއިާދ  އަޅާ  ފަރާތްތަކަށް  މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅު
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުާމއި އެކު ޖޫރިމަނާ 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

 

ބޭނުން ފިޔަވައި  ހުއްދަ ނަގާފައިވާޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،  (ށ)  
ކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާގޮތުގެ މަީތްނ ބޭުނން ޢިމާރާތްއެހެންބޭނުމަކަށް 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ. 

   )1( 
 

 

 

  ،ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ބޭނުްނ ފިޔަަވއި އެހެންބޭނުމަަކށް ަތން ޭބުނންކުރާނަމަ
 އެކަްނ ދުވަހުގެ މުއްަދތުދީ)ނުވަދިހަ(  90އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/5,000އެންގުމާއިއެކު، ފުރަތަމަ ފަަހރު، 
 ޖޫރިމަނާކުރުން. 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންގާ ގޮތަށް ( ގައިވާ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  (2)   
އިސްލާޙުނުކުރާނަމަ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭުނންކުރާ ތަނެއް ނަަމ އެތަނަކަްށ 

މަށް ކުރެވޭނެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައް ބާޠިލްޢިމާރާތް ބޭނުދީފައިވާ 
 އެންގޭނެކަމަށް އެންގުން.

(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 1(ގެ )ށމި މާއްދާގެ ) (3)   
ދުަވުހގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި )ނުވަދިހަ(  90ދިން 

ގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން ދުވަހުގެ ތެރޭ)ތިރީސް(  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
 އެންގުން.

 އެކަމެއް  ،މަތީން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ( ވަނ1ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (4)   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
( 1) ގެ ށ() މާއްދާގެ މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހަްއޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް

 3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަތިން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ
 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ދައްކަންޖެހޭ ދަުށން ( ވަަނ ނަްނބަރުގ3ެ( އަިދ )1ގެ ) (ށ) މާއްދާގެ މި (5)   
 ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އް އެކަމެ އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ  ފައިސާއާއެކު ޖުރިމަނާ
 މައްސަލަ  އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަން ،ހޯދުމަށާއި
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 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށްކޯޓަ

ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނުނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާކާއި ޚިލާފުވުމުން އެކަމަކާ ގުޅިގެން ޢިމާރާތް .140 އެހެނިހެން 
ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫިރމަނާ މި ގަވާއިދުގެ އެހެްނ މާއްދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް 
 އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ 

 މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

ދުވަހުގެ މުއްަދތުދީ އެކަްނ  )ނުވަދިހަ( 90އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  )ހ(   
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/5,000އެންގުމާއިއެކު، ފުރަތަމަ ފަަހރު، 

 ޖޫރިމަނާކުރުން. 

   ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިންމި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ  )ށ(   
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  )ނުވަދިހަ( 90

 އެންގުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން )ތިރީސް(  30އެކަމެއް 

 އެކަމެއް  ،މަތީން  ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ )ނ(   
 ،ނުވާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގައި ދޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް
 ވަނަ ( ހ) މާއްދާގެ  މި ،ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރު ބަހައްޓާ ރަނގަޅުނުކޮށް
  3% އަދަދުގެ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަިތން  ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ

 ؛ގެންިދއުން  އިތުރުކުރަމުން ޢައަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ( އިންސައްތަ ތިނެއް)

 ޖޫރިމަނާގެ ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން ހ( އަދި )ނ( ވަނަ ނަންބަރުގެ) މާއްދާގެ މި )ރ(   
 ޖުރިމަނާ ،ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ އެކަމެއް އަދި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ

 ،ހޯދުމަށާއި ފައިސާ  އަރާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ޖުރިމަނާ އެ ފައިސާއާއެކު
 ށްކޯޓަ މައްސަލަ އެދި ކޮށްދިނުންމަށް އަމުރު  މަށްރަނގަޅުކުރު އެކަން

 .ފޮނުވުން އޮފީހަށް ޖެނެަރލްގެ އެޓަރނީ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
 

ރަނަގޅުކުުރމަށް ދޭ 

 މުްއދަތު 
މި ބާބުގެ ދަށުން ގަވާއިދާ ޚިާލފުވެފައިވާ ފަރާތެއް އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް  .141

އްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ ީމލާދީ ކަލަންޑަރުން ހިނގާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މު
 ދުވަހަކީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ޤާޫނނާ 
ޚިލާފަށް ކުރާ 

މަަސއްކަތުގެ ދަޢުވާ 
 ލިބޭ ފަރާތް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނުވަަތ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން، ކަމާ ގުޅޭ ދަޢުވާ  )ހ( .142
ކައި، އެކަމަކާ ޒިންާމވާ އެހެން ފަރާތެއް ވާކަމަްށ ސާބިތުވަންެދން ނުަވަތ އުފުލުމަށްޓަ

ގަވާޢިދެއްގައި އެފަދަ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ 
ހިނދެއްގައި އެކަމެއްގެ ޒިންމާވާ ފަރާތް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާ 

އަދި އެ މަސައްކަތަކާ ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ވެރިފަރާތް ނޫން ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. 
އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށް ސާބިތުެވއްޖަނަމަ، އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަަކށް ވާނީ އެފަދައިން 

 ސާބިތުވާ ފަރާތެކެވެ. 

އިމަރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ޢިމާރާތުެގ  )ށ(  
ޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށްގެން އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަން
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މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާ އުފުލޭ ހިނދު، އަންނަިނިވ 
 ކަންކަން، އެ ދަޢުވާ އުފުލޭ ފަާރތުގެ ދިފާޢުގައި ބޭނުންކުރެޭވނެއެވެ.

ފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ ނޫން އެހެްނ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންާގފައިވަނީ އެ ދަޢުވާ އު (1)   
 މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

އެފަދަ ޢަމަލަކާ ބެހޭގޮތުްނ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އަންގާ  (2)   
އެންގުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް އަންގާފައިވަނީ އެ ދަޢުވާ އުފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ 

 ނޫން އެހެން މިލްކުވެރިޔަކަށް ކަމުގައިވުން.
 

ރަނަގޅުކުުރމަށް ެއންގޭ 

ކަން ރަނަގޅު 
ކުރުުމގައި 

 އަމަލުކުަރންވީ ގޮތް 

މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަެމއް ވެރިފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ  )ހ( .143
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުްއދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް 

 ހުއްދަ ހޯދަން ާވނެއެވެ.ލިޔުމުން އަންގާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އަންގާފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތުގޮތަކަށް މަސައްކަތް  )ށ( 
)ަސއްވީސް( ގަޑިއިރުގެ  24ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާނަމަ އެކަމެއް 

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އަންގާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކުުރމަށް ެއންގޭ ރަނަގޅު

ކަން 
ރަނަގޅުނުުކރުމުން 

 އަމަލުކުެރވޭެނގޮތް 

މި ބާބުގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ ކަމެްއ  .144
ރަނގަޅުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާާރއިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ޖޫރިަމނާ ނުަދއްކާަނމަ 
 އަމަލުކުެރވޭެނގޮތް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތެއް  .145
ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަމުްނ ނުދާނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުަމށްޓަކައި ޝަރީޢަަތށް މައްސަލަ 

އޮފީހަށް ޮފނުވުމުގެ އިްޚތިޔާރު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި ެއޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ
 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.

 

 ގޮުތން ސަލާމަތީ

 ރައްަކއުތެިރނޫން
ުނރައްކާެތރި ، ކަންކަން

ތަންތަން ނުވަތަ 

ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް 
ކޮށްފައިވާ 

މަަސއްކަތްތައް ުހއްދަ 
ދޫކުރާ ިއދާާރއިން 

 ރަނަގޅުކުުރން 

މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމެއް ވެރިފަރާތުން ރަނގަޅުނުުކރުމުން ނުވަތަ ިމ  )ހ( .146
ވަނަ މާއްދާގައި ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ތަނަާކ 109ގަވާއިދުގެ 

ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެރިފަރާތަށް ެއންގުމުން އެފަދަިއްނ 
ްސޓްރީން އެތަނެއް ރަނގަޅުކުރާނެކަން ލިޔުމުން އަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، މިނި

ވެރިފަރާތަށް އަންގާ އެތަަނކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުމަށްފަހު އެކަމެްއ 
 ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ  )ށ( 
 ށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ.ކަންތައްތައް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ މެދުވެރިކޮ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަސައްކަތަކީ އެ މަސައްކަތެއް ނުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  )ނ( 
މީހަކަށް ނުވަތަ ަތނަކަށް ނުަވަތ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ވާނެ ފަަދ މަސައްކަތެއް ނޫން 

ރިފަރާުތްނ ނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ުކރުމަށް ނުވަތަ ެއތަނަކަށް ަވނުމަށް ވެ
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ހުރަސްއަޅާނަމަ، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެތަނަަކށް ވަުނމަށް ކޯޓު އަމުރެްއ 
 ހޯދުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަގުކުރުމުގައި ބަލާނީ، ޚަރަދުވީ މިންވަރު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ރ(  
 ކަތުގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އަގުތަކަށެވެ.އެވަގުތަކު މަސައް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް  )ބ(  
ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކަނޑަފައިވާ ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތެއްގައި 

ކުރާ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށް ހުއްދަ ދޫ
 ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ޚަރަދު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އަންގާފަިއވާގޮތަށް ދައްކަމުން  )ޅ(  
ނުދާނަމަ، އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުރާ ިއދާރާ 

ކާުރން އަދި ަސރު

އަަވސް ފިޔަަވޅު 
އަޅަްނޖެހޭ 

ޙާލަތްތަކުަގއި ފިޔަަވޅު 
 އެޅުން 

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ނުވަަތ ޢިމާާރތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ަބހައްޓާފައިވާ ތަކެިތ  )ހ( .147
މަގަކަށް ނުވަަތ އިންވެގެންާވ އެހެން ބިމަކަށް ވެއްޓިާދެނކަމުގެ ބިރު އޮްތ 

ން ރައްކައުތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ ފަަދ ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ ކަމަކު
ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ އިން 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

އެފަދަ އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ސަރަޙައްދަށް މީހުންނަށް  (1)   
 ؛ން މީހުން ހުސްކުރުންނުވަދެވޭނެ ގޮތަށް ބަންދުކޮްށ، އެ ސަރަޙައްދު

އެފަދަ އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އުފުލޭ  (2)   
 މުދާތައް އެ ސަރަޙައްދުން އެއްފަރާތްކުރުން؛

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަގަކަށް ނުވަތަ އިންވެގެންވާ އެހެން ބިމަކަށް  (3)   
ނަމަ އެފަދަ ބައެއް ވެއްޓުނަނުީދ ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމުގައިވާ

 ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއްޗެއް ވިއްދުން ނުވަތަ އެ ބައެއް ބަުނން؛

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަގަކަށް ނުވަތަ އިންވެގެންވާ އެހެން ބިމަކަށް  (4)   
ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމުގައިވުމާއެކު އެފަދަ ބައެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް 

( ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ 3ރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ރައްކައުތެރިކު
ގޮތުގެ މަތިން އެއްޗެއް ވިއްދައިގެން ނުވަތަ ބަނދެެގން ހިފެހެއްޭޓނެ ކަމުގެ 
ޔަޤީންކަން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވަށައިގެންވާ މީހުންނާއި މުދަލާއި ތަންތަަނށް 

ޙައްލެއް ގެނެވޭނެކަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދާޢިމީ 
އަންދާޒާ ކުރާ ވަގުތަކާއި ހަމައަށް ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭނެ ިމންވަރަކަށް 
ނުރައްކާތެރި ބައެއް ތަޅާލާ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނަގާ 

 ރައްކައުތެރިކަން ޤާޢިމްކުރުން؛ އަދި

ރާއި ހަމައަްށ ( ވަަނ ނަްނބ4ަ( ވަނަ ނަންބަރުން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)   
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ދުވަހުްނ ދުވަހަށް 
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 މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން.

ވަށައިގެންވާ ތަންަތނަށް ނުަވަތ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ަފރާތްތަކަށް އަލިފާނުެގ  )ށ(  
ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ވިަހ މާއްާދއަކުން ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ 

އެފަދަ ކަމަކުން ރައްކައުތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ ފަަދ  ،އިޙްތިމާލެއް އޮތްނަމަ
ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ އިން 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ން އެފަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިާސއަކުން ނުވަތަ ވިހަ ާމއްދާއަކު (1)   
ގެއްލުންވެދާނެކަމުގެ އަންދާޒާ ުކރާ ސަރަޙައްދަށް މީހުންނަށް ނުވަދެވޭެނ 

 ގޮތަށް ބަންދުޮކށް، އެ ސަރަޙައްދުން މީހުން ހުސްކުރުން؛

އެފަދަ ހާދިސާއަކުން މުދަލަްށ ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ައންާދޒާ ކުރާ  (2)   
ރާތްކުރުން؛ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އުފުލޭ މުދާތައް އެ ސަރަޙައްދުން އެއްފަ

 އަދި

ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން އެސަރަޙައްދަށް ހުރި ނުރައްކާ ަވގުތީގޮތުން  (3)   
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ އަލިފާުނން ނުވަތަ ވިހަ މާއްދާއަުކން ަވގުތީގޮތުން 
ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ވަގުތީ ގޮތުން ފެތުރަ 

 ހޭ ފިަޔވަޅު އެޅުން.ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެ
 

ވަގުުތން ަވގުތަށް 

ރައްަކއުތެރިަކމުގެ 

ޙާްއސަ ފިޔަަވޅު 
އަޅަްނޖެހޭ 

ޙާލަތްތަކުަގއި ކޮމިޓީން 
 ގޮތް ނިންުމން 

ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ިދރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަްށ  )ހ( .148
 ގެއްލުން ވެދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ ތަންތަަންށ ބޮޑެތި

ވަނަ  147ވަގުތުން ވަގުތަށް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫން ޙާޢްސަ ގޮތަކަްށ އަމަލުކުރަން ޖެޭހ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޙާލަތެއްގައި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތެއް ކަ
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަަދ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީއަސް ހުށަހެޅުމުން އެފަަދ  )ށ(  
ޙާލަތެއްގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ މައްސަލަ ބަލާ ަތޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަްށ 

 މަތިންނެވެ.ހުށަހަޅައިގެން އެ ކޮމިޓީގެ ލަފާެގ 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތެއްގައި އެތަނެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން އެތަނެއް  ނަގަން  )ނ(  
ނުވަތަ ތަޅާލަން ޖެޭހނެކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވާނަަމ 

 އެފަދައިން މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
 

ޚިލާފަށް ުނވަތަ ޤާނޫނާ 

ހުއްދަ ނުޯހދާ 

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
މަަސއްކަތް ކުރުމަށްަފހު 

އިސްާލޙުކޮށް، ހުްއދަ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ހުްއދަ ހޯދުމަކާ ނުލާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް  )ހ( .149
ރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމެއް އިސްލާޙުކު

އިތުރަށް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ުހށަހަޅާ އަލުން ހުްއަދ 
 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 
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 ހޯދުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ތަނަކީ އެތަނެއް ބޭނުންކުރުން މަނާޮކްށފައިވާ ތަނެއް ނަމަ،  )ށ(  
ޅާ އަލުން ހުއްަދ އިތުރަށް ބޭުނންކުރަންވާނީ ުހއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުަށހަ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން  އަޅާ  )ހ( .150 އިސްތިޢުނާފުުކރުން 
ފިޔަވަޅާކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން "މި ޤާނޫނާއި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

އުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތި
 އެކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަްށ އެދި ހުށަހެޅުުމްނ  )ށ( 
މިނިސްޓްރީން "މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން ނިންމާ 
ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމެއް 

 ބަލަންވާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ބާބު ތޭރަ 

 އާންމު ކަންތައްތައް 
ފާސްކޮށްފަިއވާ ކުރެން 

ރަނަގޅުކުަރން 

 އެްނގުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ޢިމާާރތެއް ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިާވ ކުރެހުމުގައި ހުރި  )ހ( 151.
ސަލައެއް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މައް

 މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ކުރެހުން ރަނގަޅުކުރަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢިމާރާުތގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް  )ށ(  
ްނދެްނ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުްނ ހިފެހެއްޓުމަްށފަހު ބަލާ ކުރެހުން އިސްލާހުކުރަ

 ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުްއދަ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
 ޤާނޫާނއި ަގވާިއދާ

އެްއގޮތަށް ަމސައްކަތް 
 ކުރުން 

ދިފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، މި ގަވާއިދާއި، ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި، އަދި ހެ (ހ) .152
ވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަްށ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު، ގައެހެނިހެން 

މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތަށް ވިޔަސް، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ވިޔަސް އަދި 
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ވިޔަސް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. 

ށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކުރުވައިފިަނމަ، އެ މައްސަލައެއް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮ (ށ)  
ބަލައި، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ުހރިހާ ފަރާތްތަކާއިމެދު، ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

 އަޅަންވާނެއެވެ.ފިޔަވަޅު 

ދެ ބިން ުނވަތަ 
އެއަްށވުރެ ގިނަ ިބން 
 އެއްކޮށް ޢިާމރާތްކުުރން 

ްނ އެއްކޮށް ޢިމާރާތްުކރެވޭނީ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުެގ ދެ ބިން ނުވަތަ އެައށް ވުރެ ގިނަ ބި .153
 ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށެވެ.

ދެބިމެއްގައި އެއްކޮށް ޢިމާރާތެއް ހެދޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިްނ  )ހ(  
   އް ނުވަތަ އުޞޫލެއްގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން؛އެކުލަވާލާ އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެ
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 ކުރަންވީގޮތުގެ ޢިާމރާތް ފަޅުފަޅުގައި ނުވަތަ ަރށްރަށް ނެތް ގަވާއިދެއް ޕްލޭނިންގ )ށ(  
 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން؛

ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުަށހަޅާ ދެ ިބން އެއްކުރުމަށްފަހު ހަދާފައިވާ ަރޖިސްޓަރީގެ މައްޗަށް  )ށ(  
 .ބިނާކޮށް

ނުރައްކަެލއް 

ދިާމވެާދނެފަދަ 

 ބިެމއްަގއި ޢިާމރާތް
ކުރުުމގެ ހުްއދަ 

 ދޫނުކުުރން 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ ހުށަހަޅާ ބިމަކީ ޤުދުަރތީ ނުރަްއކަލެއް އޮތް ބިމަކަްށ  )ހ( .154
 ދޫކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. ވާނަމަ، އެ ބިމެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

ބިމާ ބެހޭ ކަންަކްނ  ނީ، ކަނޑައަޅާ ތައްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ުކރާފަދަ ބިން )ށ( 
  ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ަސރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.

 އެނގޭނެ  ޢާއްމުކޮށް ބިްނތައް ދިމާވެދާނެފަދަ ނުރައްކަލެއް ބަޔާންކުރާފަދަ މާއްދާގައި މި )ނ( 
ބިމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށ  ގެޒެޓާއި ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ،ލިސްޓެއް
 .ފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެޙަވާލުކޮށް

 އަންނަނިވި  ލިސްޓުގައި ޝާއިއުކުރާ ޢާންމުކޮށް ދަށުން  ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 .ހިމަނަންާވނެއެވެ މައުލޫމާތުތައް

 ޝާޢިޢުކުރާ ތާރީޅް؛ (1)   

 ؛ބިންތައް ނުރައްކާތެރި (2)   

 އަދި ؛  ކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުބިމެއް ނުރައްކާތެރި ބިމެއް އެ (3)   

 ސަބަބު. ފެްނނަ ދިމާވެދާނެކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރުމުން ޢިމާރާތް އެބިމެއްގައި (4)   

ނުރައްކާތެރި ބިމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ފަހުްނ  ،މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި )ބ(  
ކުން، އެ ބިމަކީ ނުރައްކަލެއް ހަދާދިރާސާއަކުން ނުވަތަ ބަލާެއހެންވެސް ބެލުްނތަކަ

 ކުރިން ބެހޭގޮތުން ބިމަކާއި އެ ،ފެނިއްޖެނަމަކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ތަނެއް ނޫންަކމަށް 
ިބމާ ބެހޭ ކަންަކން  ،ކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަޢު އަުލން  ިނންމުން ނިންމާފައިވާ

 ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ަސރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބިމާ ބެޭހ ކަންކަްނ މި މާއްދާގެ )ބ(ގައި ބަޔާްނ ކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީްނ،  )ޅ(  
ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުން، މުރާޖަުޢ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށް 

ކުރުމަށްފަހު، އެ ބިމަކީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ތަނެއްނޫންކަމަްށ 
ބިމާ ބެހޭ ަކންކަން ެބލެހެއްޓުަމށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ންމުްނ ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނި
 އަދިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިން 

 ޢާއްމުކޮށް  ައދާހަމަކޮށް" ލިސްޓް ައންގައިދޭ ބިންތައް ނުރައްކާތެރި] އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
ބިމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށ  ޓާއިގެޒެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި އެނގޭނޭގޮތަށް

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ނެއް ނުަވަތ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން ޚާއްޞަ ތަ )ހ( .155ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
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މަަސއްކަތް ކުރަުމންދާ 
ސަަރޙަްއދަކުން ފެންނަ 

ޚާްއޞަ ތަންތަނާ 
 ތަކެތި

ތިރީގައިވާ ފަދައިން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަގުތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ ފަދަ ަތނެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ނަަމ،  79/27ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)  
 މާލޭގައި ނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އެންގުން؛

ގައިވާ ފަދަ ަތނެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ނަަމ،  79/27ޤާނޫނު ަނންބަރު  (2)  
 ރަށެއްގައި ނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެންގުން؛

ގައި ނުހިމެނޭ ފަދަ ޙާއްސަ ތަެނއް ނުވަަތ  79/27ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (3)  
 އެއްޗެއް ނަމަ، މާލޭގައި ނަމަ މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުން؛

ގައި ނުހިމެނޭ ފަދަ ޙާއްސަ ތަެނއް ނުވަަތ  79/27 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (4)  
 އެއްޗެއް ނަމަ، ރަށެއްގައި ނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެންގުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ހުއްދަ ދޫކުރާ 4( އަދި )2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ( 
ދަ ތަނަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ އިދާރާއަށް އެންގުމުން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެފަ

ޙާއްސަ ތަނެއް ނުވަތަ ެއއްޗެއް ތޯ ދެނެގަތުަމށް، ތިރީގައިވާ ފަދައިްނ 
 އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ަގއިވާ ފަދަ ތަނެއް ނުަވތަ ެއއްޗެއް ނަމަ،  79/27ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އެންގުން؛

ގައި ނުހިމެނޭ ފަދަ ޙާއްސަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް  79/27 ނަންބަރު ޤާނޫނު (2)  
 ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުްނ؛

މިނިސްޓްރީ ެގ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރާ ކަންކަން ެބލުމަށް އަދި )ށ(  މި މާއްދާގެ )ހ( (ނ) 
ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން، ެއ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނަކަށްގޮސް، ަބލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، އެ ޞަރަޙައްދުގައި އިތުރަށް މަސައްކަތް ތަ
)ދިހައެއް(  10ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ ނުވަތަ ހުްއޓާލާނެތޯ ކަނޑައަޅައި، ގިނަވެެގން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަންވީ ޮގތެްއ 
 ވެ. ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެ

މި މާއްދާގެ )ށ(ެގ ދަށުން މަަސއްކަތް ހުއްޓާލުމަްށ އަންގާނަމަ، އެ ޞަރަޙައްދުގައި  (ރ)  
މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ަސބަބާއި، އެަތނަކުން 
ފެނުނު ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ިރޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، 

ކުން ފެނުނު ތަނެއް ނުަވތަ އެއްޗަކާއިބެހޭ ދާއިރާގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަށް އެތަނަ
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާނަމަ، ދެން އަލުން  (ބ)  
މެދު، މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް، ކަާމބެހޭ އިދަރާތަކާއި މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތާއި ދެ

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތަށް އެކަްނ  10މަޝްވަރާކޮށް، 
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ހުއްަދއަށް ެއދި ހުށަަހޅާ 
ތަކެތި ބަލައިުނގަތުުމގެ 

 ބާރު 

ރެހުންތަކާއި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހަޅާ ކު، މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި .156
 ލިޔުންތައް ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިްޚތިޔާރު، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ޤާނޫނާއި ނުވަތަ މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  )ހ(  
 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ؛ 

، ނުވަތަ ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ފުރިހަަމ ނުވާނަމަ )ށ(  
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެންވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވާނަމަ؛

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  މި ގަވާއިދުގައި )ނ(  
 ނުވަތަ ؛ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވެސް ފީއެއް ނުދައްކައި އޮތްނަމަ

އްގެ ދަށުްނ ގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދފައިވާ ގަވާއިދެޢިމާރާތްކުރުމު )ރ(  
 ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުދައްކައި އޮތްނަމަ.

 

ހުއްަދއަށް ެއދި 
ހުށަހެުޅމުން ަޖވާބު 

 ދިނުން 

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުމުން މި ގަވާއިުދގައިވާ ކަންތައްތައް  )ހ( .157
ވުމާއެކު، ހުށަހަޅާކުރެހުމަކީ އާރކިޓެކްޗުރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއް ފުރިހަމަ

އް( ދިހައެ) 10ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ކުރެހުމެއްނަމަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

 ގަވާއިުދގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މި )ށ(  
ފުރިހަމަވުމާއެކު، ހުށަހަޅާކުރެހުަމކީ ހަމައެކަނި އާރކިޓެކްޗުރަލް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗުރަލް 

 21ޗެކަރެއް ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ކުރެހުމެއްނަމަ ހުއްދައަށް އެދި ުހަށހެޅި ފަރާތަށް 
 .)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުމުން މި ގަވާއިުދގައިވާ ކަންތައްތައް  )ނ(  
ފުރިހަމަވުމާއެކު، ހުށަހަޅާކުރެހުމަކީ އާރކިޓެކްޗުރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރެއް 

 21ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ނުވާ ކުރެހުމެއްނަމަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދައަށާއި ކުރެހުން ާފސްކުރުމަށް އެއްކޮށް  )ރ(  
ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމަކީ ޗެކަރެއް ޒިންމާވާ 

ރުމަށް ޭބނުންވާ ޝަރުތުތަްއ ކުރެހުމެއްތޯ ބެލުމަށްަފހު، މި ގަވާއިދުން ހުއްދަ ދޫކު
ފުރިހަމަ ވާނަމަ އެފަރާތަށް ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ނުވަަތ 

 )ނ( ގައިވާ މުއްދަތުގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،  )ބ(  
 ގެ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.)ފަހެއް( ދުވަހު 5

 

ކުރާ ފާސް

ކުރެހުންތަުކގައި 
ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކުރެހުން ހުއްދަ ދޫކުރާ  .158

އި ޖެހުމާއެކުގައެވެ. ސްޓޭމްޕާއެކު ސްޓޭމްޕް އެކުރެހުމުގަ"ފާސްޮކށްފައި" އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނީ 
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"ފާސްކޮށްފައި" 
 ސްޓޭމްޕް ޖެހުން 

 އަންނަނިވި  ކަންތައްތައް ފުރިަހމަވާންވާނެއެވެ.

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި  )ހ(  
 ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވުން؛

 ؛ފައިވުން ން ހިމަނާކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ތަކޮންމެ ސްޓޭމްޕާއެކު  )ށ(  

 އަދި؛ ތާރީޚް ހިމަނާފައިވުންކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސްޓޭމްޕާއެކު  )ނ(  

ކޮންމެ ސްޓޭމްޕަކާއެކު ކުރެހުން ފާސްކުރި ފަރާތުގެ ސޮއިގެ އިނީޝަލް ނުވަތަ ނަްނ  )ރ(  
 ހިމަނާފައިވުން.

 

ފާސްނުވާ 

ކުރެހުންތަކާއި 
 ލިޔުންތައް 

އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިުޔންތައް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ .159
ބަޔާންކޮށް، ކުރެހުްނތަކާއި ލިޔުންތައް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  ފާސް ނުވާނަމަ، ފާސް ނުާވ ސަބަބު

 ލިޔުަމކުން އަންގަންވާނެއެވެ. ށްހުށަހެޅި ފަރާތަހުއްދައަށް އެދި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން 
  

ފާސްނުވާ 
ރެހުންތަކާއި ކު

ލިޔުންތައް ަރއްދު 
 ކުރުން 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ޤަބޫލު  )ހ( .160
ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފާސްނުާވނަމަ، އެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހުއްދަ  ތަކާއި ލިޔުންތައްޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން، އެ ކުރެހުން
 އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަށް އެދި

ހުއްދައަށް އެދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންަތއް،  )ށ(  
ހުއްދައަށް ފަރާތުން، ފާސްވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފާސްވުމުގެ ފަުހންވެސް،  ހުށަހެޅި

އަނުބރާ ގެންގޮސްފިނަމަ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން 
 ފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅިއިދާރާއަކުން، 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްދުކުރުމަށް )ނ(  
ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމަކުން  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅިކުރާ އިދާރާއަކުން، ހުއްދަ ދޫ

ކުރެހުންތަކާއި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  30އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނައްތާލުމުގެ  ގެންގޮސްފައިނުވާނަމަ، އެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ލިޔެކިއުންތައް

ނު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅު  ހުއްދައަށް އެދިބާރު 
 ގެންވެއެވެ.ބިލި
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިގޮަތކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ނަމަ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  )ހ( .161 ފައިސާ ެދއްކުން 
 ދައްކަންވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.

ހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ )ށ(  
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެިހފައިނުވާ ރަށްރަށުން 

 ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާނީ އެ ރަށެއްގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށެވެ.
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ޔަވާ އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ޙާލަތްތައް ފި )ނ(  
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށެވެ.

ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަމުން  )ރ(  
ާވ ނޯޓިސްގައިނުދާނަމަ، ފައިސާ ދައްކަން ޖެޭހ ފަރާތަށް ނޯޓިސް އެއް ފޮނުވުަމށްފަހު، 

ޖޫރިމަނާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ  ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ނަމަ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ 
ގެްނދެވޭ ުމދަލާއި 

 ތަކެތި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާގެ ނުވަތަ  )ހ( .162
 ތަކެތި މުދަލާއި ގެންދެވޭ ނުވަތަ  އަދާކުރުމަށް ހިފެހެއްޓޭމިނިސްޓްރީގެ ވާޖިބުތައް

 .އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި ރައްދުކުރުމުގައި

)ވިހި( ދުވަހުގެ  20އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ނަމަ،  (1)  
ވާެނ ތެރޭގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތްކަން ސާބިތު

އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ލިޔެކިއުމާއެކު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ
 އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން؛ އަދި 

)ވިހި( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ މުދަލެއް ނުވަަތ އެއްޗެއްގެ  20އަދި އެ  (2)   
 މި މާއްދާގެ )ށ( އަދިވެރިފަރާތަކުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދީފަިއނުވާނަމަ 

 އަމަލުކުރެޭވނެކަން އެ އިޢުލާނުގައި ހިމެނުން. )ނ( ގައިވާ ފަދައިން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ެއ  )ށ(  
މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗަކީ ދައުަލތަށް ނެގިފައިާވ މުދަލެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ކަމުގައި 

ނެގޭ މުދަލާެމދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ބަލައި، ދައުލަަތށް 
އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ 

 އިދާރާއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.

އްެޗއްގެ މިލްކުވެރިކަމާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ )ނ(  
އެފަރާތުެގ ، )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަޢުވާކޮށް 20ގުޅޭގޮތުން 

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އެއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށްފިނަމަ 
ނބުރާ އަޝަރުޠުތަކަކާއެކު އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް  ތިރީގައިވާއިދާރާއިން 

 ގެންދިއުމަށް އެފަރާތަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީްނ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު  (1)   
އެތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިާވ  ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން

 ތަނުން ގެންދިއުމަށް އެންުގން؛

ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގެންދިއުމަށް އެންގުން ައދި އެގޮތުްނ އެތަކެތި ވަކި މުއް (2)   
 )ވިހި( ދުވަސް ދިނުން؛ އަދި  20ތަކެތި ގެންދިއުމަށް މަދުވެގެން 

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތުގެ 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (3)   
އިދުގަިއ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސްފައިނުވާނަމަ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ
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ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިއުމާއި ނައްތާލުމާއި ގުޅެގޮތުން އަމަލުުކރާ ގޮތަށް 
 ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން އެންގުން.

 

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ހިނދެއްގައި ދުވަހުން މުއްދަުތ  (ހ) .163 މުްއދަތު ގުުނން 
ގައި ބަލާނީ ސަރުކާުރ ބަންދު ދުވަސްތައް ދީފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މުއްދަުތ ގުނުމު

 ނުހިމަނައެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ހިނދެއްގައި މަހުން މުއްދަުތ  (ށ)  
 ުދވަހަށެވެ. 30ދީފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ މީލާދީ 

ފައިނުވާ ހިނދެއްގަިއ އަހަރުން މުއްދަުތ މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާ (ނ)  
ދުވަހަށް ނުވަތަ ލީޕް  365ދީފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ މީލާދީ 

 366ދުވަސް ހިމެނޭ އަހަރު( އެއްގައި ނަމަ  29އިޔަރ )ފެބްރުވަރީ މަހުގައި 
 ދުވަހަށެވެ.

 

ކުރެހުން ފާސްުކރިކަުމގެ 
 ލުވުން ޠިބާ ލިޔުން

ހުން ފާސްކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހެޅި ކުރެހުމަށް ހުއްަދ ކުރެ .164
ދިނުމަށްފަހުގައި ކުރެހުމުގައި ުހއްދަ ހިފަހައްޓާވަރުގެ މައްސަލައެއް ހުރިކަމުގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ 

ލިޔުްނ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ  އިދާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަްށ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 
 ކޮށް އެކަން ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެެވ.ލުޠިބާ

 

 ކުުރމުގެ ޢިމާރާތް
ހުއްދަ ުނވަތަ މި 

ގަާވިއދުގެ ަދށުން ނަގާ 
 އެނޫްނވެސް ުހއްދަަތއް

 ލުވުން ޠިބާ

  މި ނުވަތަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ  .165
 ލުވާނެއެވެ.ޠިބާހުއްދަތައް  އެނޫންެވސް ނަގާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ

ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު، އެ ހުއްދައިގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް  )ހ( 
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެ، އެ މުއްދަެތއްގައި މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވުން؛

  ޝަރުތުތަކެއް ަބޔާންކޮށްފައި އޮވެ، ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު، އެ ހުއްދައިގައި ވަކި )ށ(  
 އެ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން؛

ހުއްދައަށް އެދި ުހށަހެޅިއިރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެއް އޮޅުވާލައިގެްނ  )ނ(  
 ހުށަހަޅައި، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުއްދަ ހޯދާފައިވުން؛

 ؛ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުންގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  )ރ(  

ނުދައްކާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ ޖޫރިމަނާއެއް  )ބ(  
 ؛ހުރުން

ހުއްދަ ދިން އިރު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަޅަން އަންގާފައިވާ އެއްޗެއް  )ޅ(  
 ހުށަނޭޅުން؛ ނުަވތަ 

 މުން އެފަދައިން އިސްލާޙުނުކުރުން؛ކަމެއް އިސްލާޙުކުރަން އެންގު )ކ(  
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ޤާނޫނަށް އަމަލުކުަރން 

ފެށުމުގެ ކުިރން 
ދީފަިއވާ ހުްއދަތަކާެމދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅާ ދޫކޮށްފައިވާ  )ހ( .166
މި ލިޔުމުގައި ދީފައިވާ ލެވޭނީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ 

 ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.  ދި) 10 ތާރީޚުން ފެށިގެން

ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅާ ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)  
ގެ ތަނެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ 

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ކަނޑައެޅުމުން އެ ހުއްދައިގާ 
 މުއްދަތެވެ.  ބާކީ އޮތް 

( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަްނ ށމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
ރުމުގެ ހުއްދައިގެ ފެށުމުގެ ކުރިން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅާ ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކު

 ހައެއް( އަހަުރ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހެދުމާއެުކ އެ ހުއްދައިގާ ބާކީ ދި) 10މުއްދަތު 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ، ( އަހަރު ނެތް ކަމުަގއިވާނަމަފަހެއް) 5

 މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތާރީޚެއް ކަމުގައި ބަލާނީ 
 މުއްދަތެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ ( ފަހެއް) 5

 

 ހުއްަދެއއް ބާތިލުުވން
 އަމަލުކުާރނެގޮތް 

ވެއްޖެނަމަ، ދެން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އަލުން ޠިލުވަކި ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ބާ .167
 ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައި ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 

ތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާ .168 ލިޔެކިއުން ަޙވާލުކުރުން 
އަމުރެއް ނުވަތަ ނޯޓިހެއް އެ ފަރާތަކާ ފުރިހަމައަށް ޙަވާލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، 

 ޢަމަލުކުރުުމންނެވެ.އަންނަނިވި ފަދައިން 

 ؛ސީދާ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން ލިޔެކިއުމުގެ އަސްލު އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކުން )ހ(  

 ކުރުން؛ލިޔެކިއުމުގެ އަސްލު ޕޯސްޓ )ށ(  

 ނުވަތަ  ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަށް ،ޙާލަތުގައި ުނޖެހޭ ދޭން އަސްލު ލިޔެކިއުމުގެ )ނ(  
 ުނވަތަ ؛ކުރުން ފެކްސް ނަންބަރަކަށް ފެކްސް ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް

ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއަށް ނުވަަތ  ،ޙާލަތުގައި ުނޖެހޭ ދޭން އަސްލު ލިޔެކިއުމުގެ )ރ(  
 ނުވަތަ  ؛މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް އީމެއިލް ކުރުން

ލިޔެކިއުމުގެ އަސްލު ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތުގައި، ގަވަރމަންޓް އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލިންގ  )ބ(  
 ؛ފޮނުވުންޓަލް އެއް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެލެކްޓްރޯނިކް ޕޯ

 

ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވާ ިލޔެކިއުމެއްގެ ކޮޕީއެއް  )ހ( .169 ލިޔެކިއުން ހޯދުން 
ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހެޅި ފަާރތުން ހޯދަްނ އެދޭނަމަ ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާގައި 
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 ލިޔުމަކުން އެދެވިދާނެއެވެ.

ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ކުރެހުން ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެުހން ނުވަތަ ކުރެހުްނ  )ށ(  
ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ކުރެހުން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހޯދަްނ 

 އެދޭނަމަ ހުއްދަ ދޭއިދާރާގައި ލިޔުމަކުން އެދެވިދާނެއެވެ.

ވާ ފަދައިން ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިރު މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި )ނ(  
ހޯދަން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި  ސޮފްޓްކޮޕީ ކުރެހުމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގެ

ފަރާތުން ނުވަތަ ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުން އެދޭނަމަ ހުއްދަ ދޭއިދާރާގައި ލިޔުމަކުން 
 އެދެވިދާނެއެވެ.

 ނުވަތަ  ފައިލް  މާނައިގާ ހިމެނޭނީ އޮޓޯކެޑްމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ސޮފްޓް ކޮޕީގެ )ރ(  
ނުވަތަ އެތަނެއް ޑިޒައިންކުރުމަށް   ފައިލް. އެފް.ޑީ.ޕީ -ފޯމެޓް ޑޮކިއުމަންޓް  ޕޯޓަބަލް

 ބޭނުންކޮްށފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އެހެން ސްފްޓްވެއަރ އެއްގެ ފައިލެވެ.
 

ދާރާއަކުން  ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައަކާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އި )ހ( .170 މަޢުލޫމާތު ހޯުދން 
ގުޅޭގޮތުން، އެ ކަމެއްގެ މަުޢލޫމާތު ދެވޭނެކަމަށް އެ އިދާާރއަކަށް ޤާބޫލުކުރެޭވ 
ފަރާތަކަށް، އެކަމާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށް އަންގައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުން، އެ އެންގުމުގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
މަޢުލޫމާތެއް ނުީދ ހިފެހެއްޓުމަީކ ނުވަތަ ެއނގިހުރެ އެކަމާގުޅޭ ދޮގު މަޢުލޫާމުތ 

 ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 

ލިޔެކިއުންތަކުގެ 
 ސަްއޙަކަން ދެެނގަތުން 

ވާހާ ހިނދަކު، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަާޔންކޮށްފައިނު )ހ( .171
ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ އަދި ދޫކުރާ ހުރިހާ ލިޔެމެއްވެސް، އެނޫންގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާާހ 

 ހިނދަކު ބެލެވޭނީ ޞައްޙަ ލިޔުްނތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޭޅ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ އިލެްކޓްރޯނިކް މީޑިޔާއެއްގެ  )ށ(  
އެ ލިޔެކިއުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ  ޛަރީޢާއިން ފޮނުވޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް،

 އަންނަނިވި ފަދަިއން ހުށަހެޅުމުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުަގއި ފުދޭނެއެވެ. ޙާލަތްތަކުގައި

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފާރމްއަކުން  އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ތައްގަނުޑ  (1)   
 ލިޔެކިއުމުގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީއެއް؛ އިވާޖަހާ ސޮއިކޮށްފަ

ލިޔެކިއުމަކީ އެޓެސްޓް ނުވަތަ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމެއް  (2)   
ނަމަ ސްޓޭމްޕްގެ އަސްލު ޖަހާފައި ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ިއލެކްޓްރޯނިްކ 
 މީޑިޔާއެއްގެ ޛަރީޢާއިން ފޮނުވާނަމަ، އެ ސްޓޭމްޕް ކުލަކޮށް އިންނަ ގޮތަށް 

 ސްކޭންކޮށް ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތު؛

 އެ ލިޔެކިއުމަކީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ލިޔެކިއުމަކަށް ވުން؛ (3)   
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 އެ ލިޔެކިއުމަކީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް ލިޔެކިއުމަކަށް ވުން؛ (4)   

ކީ ަވަނ ނަންބަރުގައި ވާ ފަދައިން، ެއ ލިޔެކިއުމަ (4)މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  (5)   
ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް ލިޔެކިއުމަކަށް ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުމެއް 
ދިން ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފާރމްއަކުން ސޮއިކޮށްފައި 

ތަރުޖަމާކުރި ، ތަރުޖަމާކުރި އިދާރާ، ދޭ އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
ރުޖަމާކުރާ ފަރާތުން ތަރުޖަމާގައި ފަރާތް އަދި މަޤާމުގެ އިތުރުން، އެ ތަ

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް ހުށަހެޅުން.

އެ ލިޔުމަކީ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ވަކި ވަކި ފަރުދުންތަކެއް ދޭ ލިޔުމެއް  (6)   
ކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ ނަމާއި ދާޢިމީ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއްގެ 

 ؛އިތުރުން ސޮއިކޮށްފައި އޮތުން

އެ ލިޔުމަކީ ވަކި އިދާރާ ނުވަަތ ކުންފުންޏަކުން ޭދ ލިޔުމެއް ކަމުގައިވާނަަމ  (7)   
ކުންފުނީގެ އިސްފަރާތެއްގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި ސޮއިގެ އިތުރުން ކުންފުނީެގ 

 ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައި އޮތުން.

ްށ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކުލަވާލާ ގަވާޢިދެއްގައި ވަކިގޮތަކަ (8)   
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާނަމަ، އެފަދައިން ހުށަެހޅުން. އަދި 
މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި ތަޢާރުޛުވާނަމަ، އެ ގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ގޮތަކަށް އިސްކަން ދިނުން.

މެއް މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުމަކީ ސައްޙަ ނޫން ލިޔެކިއު )ނ(  
 ކަމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

ހުއްަދާއއި ގުޅޭ 
ލިޔެކިއުުމގެ ކޮޕީ 

މިނިސްްޓރީއަށް 
 ފޮނުވުން 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެުހންތަކާއި ދޫކުރާ ހުއްދަތަކުގެ ޮކޕީ މިނިސްޓްރީއާ އަންނަނިވި  .172
 ހިއްސާކުރަމުން ދާންވާނެއެވެ. ތަކުންދާރާފަދައިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އި

ފާސްވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކާއި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓާއި  )ހ( 
ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ 

އުންތައް މިނިސްޓްރީ ގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއާއި މި ހުއްދަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކި
)އެކެއް( މަސްދުވަސް  1ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަށް 

 ފޮނުވުން. ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް

މައްސަލަ އުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކާއި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެކުލަވާލާ  )ށ(  
ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ ހުއްދައެއްގެ ކޮޕީއެއް އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓާއި ވަގުތީ 

އެންމެހާ ލިޔެކިއުން މިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 
 )އެކެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް ފޮނުވުން. 1މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަށް 

 

މަްއސަލަތަކާ ގުޅޭ 
އުުމގެ ކޮޕީ ލިޔެކި

މިނިސްްޓރީއަށް 

ބަލަމުންދާ މަްއސަލަތަކާއި ބަލާ ނިމިފައިވާ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާތަކާއި  .173
ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީގެ  ކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއިމައްސަލަތަ

 ން ދާންވާނެެއވެ.ހިއްސާކުރަމު ކުންމިނިސްޓްރީއާހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަ
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 ފޮނުވުން 

 ؛މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް )ހ(  

 ސާމްޕަލް އަށް ނަގާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛ )ށ(  

 އެއްވެސް ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާނަމަ އެ ބަޔާނެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛ )ނ(  

 އިވާނަމަ، ދޫކޮށްފައިވާ ރިޯޕޓުތައް؛ އަދި އެފަރާތަށް އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފަ )ރ(  

 .މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި )ބ(  
 

ހުއްދަ ުނދީފިަނމަ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް ލާޒިުމކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  )ހ( .174

މެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއިއެކު، ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް، ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެން
އެއްެވސް އިދާރާއަކުން އެ ، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން
 އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައިހުއްދައެއް ނުދީ ހިފަހައްޓާނަމަ، ނުވަތަ ނުދީފިނަމަ، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ަމއްސަލައެއްގެ ޙައްލު މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔެކިއުން ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާއިރު، ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް؛  )1(   

ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުމުން،  (2)   
 ؛ ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއެއް

 ުބނާފަދަ ލިޔުމެއް ނެތްނަަމ،  ވަނަ ނަންބަރުގައި(2މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ) (3)   
އެ އިދާރާއަކުން އަނގަބަހުން ދީފައިވާ ޖަވާބެއް ލިޔުމަށްފަހު، ވެރިފަރާތުން 

 ސޮއިކޮށް އެ ލިޔުމުގެ އަސްލު.

ގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ަމއްސަލައެއްގެ ޙައްލު މި މާއްދާ )ނ(  
ގެ ޤާނޫާނ ތްކުރުމުރާޢިމާ "ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމެއް 

މުގެ ނިންމާ ކަންަކން އިސްތިއުނާފުކުރު ހަދާ ގަވާިއދުގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ ދަުށން
ބެލުމަށްފަުހ، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގެ ނިންމުމަށް ރަނގަޅަްށ " ގެ ދަށުން އިދުގަވާ

ފެންނަނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނަނުމަށް، މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުގެންަނން ޖެހޭކަމަށް 
 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ޙައްލު މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ަމއްސަލައެއްގެ )ރ(  
ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމެއް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، 
 ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންަނން ޖެހޭކަމަށް ނުފެންނަނަަމ، 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ، އެ ބަދަލެއް ގެންނަން ނުޖެހޭަކން
 އެވެ.އަންގަންވާނެ

(ގެ ދަށުން އެންގޭ އެންގުމަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޢަމަލު ނމި މާއްދާގެ ) )ބ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. 
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(ގައި ބަޔާން ކުރާގޮތުގެ މަތީން އެންގުުމން، ެއ އެންގުމަކަށް ހުއްަދ ނމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  
ތުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތް ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާ

ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާުތން ޯހދުމަށް ހުށަހެޅި ހުއްަދ އެ ފަާރތަށް، މިނިސްޓްީރން 
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ަޤވާޢިދުން 

އިސްިތސްާނވާ 

 ކަންތައްަތއް 

ފަތުރުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށައި ފަޅުތަކުގައި ކުރެވޭ  )ހ( .175
ވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާގުޭޅ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ފަތުރު

ކަންތައްތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަންަނނިވި 
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

 ؛މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ނެގުން (1)   

ވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ތަކާއި އެ ފީތައް ދެއްކުމަށް މި ގަ (2)   
 ؛ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުން

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް  (3)   
 ައދ  ؛ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުން

 ޢިމާރާތް ފަޅުފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށްރަށް ނެތް ގަވާއިދެއް ޕްލޭނިންގ (4)   
 ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުން؛ ކުރަންވީގޮތުގެ

ގެ ޢިމާޜާތަށް ޢާްނމުކޮށް ބިލްޑިންގ ކޯޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  1ބާވަތް  (5)   
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ސްޓްރަކްޗަރގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަލިފާނުްނ 

ބައިތަކާއި ސިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ 
ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކާއި ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ޭބނުންކުރެވޭެނ 

 ގޮތަށް ޑިޒައިންކުރަންޖެހޭ މިންަގނޑު ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކަށް އަމަލުކުރުން؛

ވާ ކަންކަން ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައި 5( އިން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6)   
އިސްތިސްނާކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާިތ 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށާއި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ 
ދެ މިނިސްޓްރީގެ ދެމެުދގައި އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ 

 ހިއްސާކުރަމުންދާންވާނެއެވެ.

 )ށ(  
 

 

 

މާރާތަކީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރެވޭ ޢި
އަކަފޫޓަށްވުރެ ޖުމްލަ 1200މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނޫން  6ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދާ 

 ރީގެއެއްބުތަޅުމުގެ އޭރިޔާ ބޮޑުނޫން އާދައިގެ ޓިނު ފުރާޅަކުން ހިޔާކޮށްފައިވާ 
އްކަތް ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައިވެސް ޢިމާާރެތއްކުރުމުގެ މަސަޢިމާރާތެއް ނަމަ އެފަދަ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޤާޢުމީ ސަލާމަތުގެ ބޭނުމަށް ަހދާ ޢިމާރާތްތަކަށް ހުއްދައަށް ޯހދުމަށް އެދި ހުއްދަ  )ނ(  
ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދިމާވާ މައްަސލަތައް ހުއްދަ ދޫކުރާ 

ވެ. ނަމަވެސް މިތަްނތަނަށްވެސް ކުރެހުްނ އިދާރާއިން ބެލުން އިސްތިްސނާވާނެއެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާންވާނީ މި ޤާޫނނާއި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަނޑަައޅާ ގަވާއިދުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނެނވެ. އަދި ދިމާވަ މައްސަލަތަކުގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤަޢުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ބާރުން

ތުގައިވެސް ސަލާމަތާއި ލަޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކަމަށް ބަޔަންކޮށްފައިވާ ޙާ (ރ)  
ކުގައި އިވާ ގަވާއިދުތަހަދާފަ  ގެ ދަށުން ރައްކައުތެރި ކަމަގުޅޭ ގޮތުން ާޤނޫނާއި ޤާޫނނު

 އެވެ.ހިމަނާފައިވާ ބައިތައް އިސްތިސްާނ ނުވާނެ

 

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

ަސއްކަތްތަކުަގއި މަ
 އެްއބަްސވުން 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  .176
ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަންކޮށްގެްނ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ މަދުވެގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

މާރާތްކުރުވާ ފަރާތާއި ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ކަންތައްތައް ހިމެނޭ އެއްބަސްުވމެއްގައި ޢި
 ސޮއިކޮށްގެންނެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި އަންދާީޒ ހިސާބު އަގުހިމެޭނ 2.5 )ހ(  
 ؛ބިލްއޮފް ކުއަންޓިޓީޒް )ބީ.އޯ.ކިއު.( ފޯމެޓަށް ހިމެުނން

 ؛އުލް(މަސައްކަތުގެ ރޭވިފައިވާގޮތް )ވަރކް ޝެޑި )ށ(  

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ތާވަލު )ޕޭމަންޓް ޝެޑިުއލް(؛ )ނ(  

 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ؛ )ރ(  

 ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛ )ބ(  

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ )ޅ(  

 ޓުގެ ކޮޕީ؛ކުރެހުން ސެ  )ކ(  

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ސެޓު އެއްބަސްވުމުގައި  )އ(  
 ހިމެނުން؛ އަދި 

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ  އެއްބަސްވުމުގައި ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު )ވ(  
 ހިމެނުން.

 

ފަންނީ ޙިުދމަތް 

 ހޯދުުމގައި އެްއބަްސވުން 
ރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަންނީ ފަރާތެއް ޢިމާ .177

އައްޔަންކޮށްގެން މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންތައްތައް ހިެމޭނ 
 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެންނެވެ.

 ؛މައުލޫމާތު ވެރިފަރާތުގެ )ހ(  

 ؛މައުލޫމާތު ފަރާތުގެ ކުރާ މަސައްކަތް ފަްނނީ ނުވަތަ ފަރާތް ކުރާ ޢިމާރާތް )ށ(  
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 ؛ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާ )ނ(  

 ؛ްނނީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާފަޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ  )ރ(  

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވޭ އުޖޫރަ؛ )ބ(  

 ؛ އަދިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވޭ މުއްދަތު )ޅ(  

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު.  )ކ(  

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް  ،އެއްވެސް ހުއްދައަކަށް އެދި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް )ހ( .178 ވެރިަފރާތުގެ ިޒންމާަތއް 
ހުށަހަާޅ  ،ފެނާިއ ކަރަންޓާއި ނަުރދަމާ ފަދަ ޙިދުމަތްތައް ޭދ ަތންތަނަށް ނުވަތަ

އެހެން ފަރާތަކުން ނަގާފައިނުވާނަމަ، ކަމުގެ ޒިންމާ، ޙަ ސައް އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ
 އެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބަެއއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިްނވެގެންވާ ގޯއްޗަކަށް  )ށ(  
ށްވާ ނުވަަތ ޢިމާރާތުެގ ބަޔަކައިންވެގެންާވ ޢިމާރާތަކަްށ ނުވަތަ އިންވެގެންވާ ނުވަތަ 

މީހަކަށް ނުވަަތ މުދަލަކަށް ގެއްުލމެއްގެ ޒިންމާ، އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ނަގާފައިނުވާނަަމ، 
 އެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ވެރިފަރާތުންނެވެ. 

ބައިތަްއ ބޭުނންކުރަީނ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިާވ  ގެޢިމާރާތްކުރުމަށްފަހު އެ ޢިމާާރތެއް )ނ(  
ީކ، އެހެން ފަރާތަކުން ޒިންާމ ނަގާފައިނުވާނަމަ، ކަށަވަރުކުރުމަބޭނުންތަަކށްކަން 

 ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދާޢިމާރާތްކުރުމަށްފަހު އެ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލު ގެނެވެނީ ޤާނޫނާއި  )ރ(  
ަފާރުތެގ ، ކަށަވަރުކުރުމަކީ ުނވާަނަމ، ެވރ  ްނާމ ަނާގަފއ  ެއެހްނ ަފާރަތުކްނ ޒ 

ްނާމެއެކވެ   .ޒ 

ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް ( ރ) ން( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
އެކަމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ޢިމާރާތުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެން ކުރުމުގައި 

 ކަށަވަރުކުރުމަކީ، އެހެން ފަރާތަކުްނ ުކރާ ކަމެއްކަން  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްޮގތަށް
 ނަގާފައިނުވާނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ. ބަސްވުމަކުންއެއް އެ ޒިންމާ

ޢިމާރާތުގައި ނުވަތަ ޢިމާާރތާއި ގުޅިގެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އާންމު ފަރާތެއްގެ  )ޅ(  
 ހައްޤަކަށް އަރައިނުގަނެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުމަކީ، އެހެން ފަރާތަކުްނ 

 ވެިރފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.އެ ޒިންމާ ނަގާފައިނުވާނަމަ، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުވަަތ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ  )ކ(  
 ރަނގަޅު ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް އެކަމެއްއެނގިއްޖެނަމަ، ވެރިފަރާތަށް ހިނގައިފިކަން 

 ކުރުމަކީ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާޫނާނ ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން  (އ)  
ޚިލާފުކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ހިނގައިފިކަން ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތަށް 

 މަސައްކަތް  ކުރުމަށް ރަނގަޅު ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް އެކަމެއް އެނގުމާއެކު
ހުއްޓާނުލައިފިނަަމ ނުވަތަ އެކަމެްއ ކުރުމާއެކުވެސް، އެ މަސައްކަތެއް 
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ެއ ަފރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ،
އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ. މި ާމއްދާގެ )އ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަިތން ނާންާގ ހުރުމަީކ 

 ކެވެ.ިއ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމެބަލަ ކަމަށްންމިގަވާއިދާ ޚިލާފުވު
 

ޢިމާރާެތއްގެ 

މިލްކުވެރިަކން 

ބަދަުލވީނަަމެވސް 
ވެރިަފރާތުން 

 އުފުލަންޖެހޭ ިޒންމާ 

އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވީނަމަވެސް، ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ  )ހ( .179
ދޫކުރާ އިދާރާން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ޢިމާރާތެއްގެ 

 ށް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް ބާޠިލެްއނުވާެނއެވެ.ވެރިފަރާތަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ އަމުރެއް ނުވަތަ ެއ އެންގުމެއްގެ ޒިންމާ  )ށ( 
އުފުލާނީ ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވަކި ގޮތަކަށް އެްއބަސްވެފައިނުވާނަމަ، 

 .އެ ޢިމާރާތެއް ވިއްކި ފަރާތެވެ

އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މުޢާމަލާްތ ހިންގަންވާނީ ިމ  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  178 ގަވާއިދުގެ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ދޫކުރާ  މިިނސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުުރމުގެ ހުއްދަ ތެއް ވިއްކިފަރާތުންޢިމާރާ )ރ(  
އިދާރާއަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފައިސާއެްއދައްކަން އޮތްނަމަ، 
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި 
އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

 ނީ ޢިމާރާތް ވިއްކި ފަރާތުންނެވެ.އެއްދައްކަންޖެހޭފައިސާއެ 

ޢިމާރާެތއްގެ 
މިލްކުވެރިަކން 

ބަދަލުކުުރުމގެ 
މުޢާމަލާތް ހިްނގުުމގެ 

ކުރިން ފުރިަހމަކުރަން 
 ޖެހޭ ކަންތައްަތއް 

 އަންނަނިވި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގަންވާނީ  .180
 އްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.ކަންތަ

 އަދި ؛ވިއްކާ ފަރާތާ ގަންނަ ފަރާތާ ދެެމދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން )ހ( 

 ދައްކަން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ގުޅިގެން ޢިމާރާތަކާ އެ )ށ( 
ހުއްދަ ދޫކުާރ  ރިމަނާއެއްޖޫ ނުވަތަ  އެފީއެއް ވާނަމަ އެއް ޖޫރިމަނާ  ނުވަތަ ފީއެއް ޖެހޭ

 ޖޫރިމަނާއެއް  ނުވަތަ އެފީއެއް ނުވަތަ ދެއްކުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް
 ދައްކާނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމާއި އެފަރާތުން އެ ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކާނެ 

 ަވތަ ނު އަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ އެއް ލެޓަރ ގެރެންޓީ ވެއިޤުރާރު ކަމަށް
 ހުށަހެޅުމަށްފަހު. މިނިސްޓްރީއަށް

 

މިނިސްްޓރީގެ 

 މަސްޢޫލިއްަޔތު 
 މިނިސްޓްރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. .181

ގޮތުގެ މަތިން  ގަވާއިދުަގއިވާހުއްދައަށް އެދިމިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް  )ހ( 
 ؛ނުންޖަވާބު ދި

ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތްތައް ކަނޑައަޅާ އެ ޢިމާރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް  )ށ(  
 އެންގުން؛
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ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީގެ ބޭރުން ފަންނީ ލަފާ ބޭނުންާވ  )ނ(  
 ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީގައި އެފަދަ ފަންނުގެ ފަރާތްތައް ވާ ކަމުގައިވާނަމަ 

 ތަކަށް ބޭުނންވާ ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.އެ ފަރާތް

ޢިމާރާތްުކރުާމގުޅޭ 

 ކޮމިޓީ

 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަމަލުކުަރންވީ ވަކި ގޮތެއް ސާފުނުވާ ޙާަލތްތަކުގައި، ނުަވތަ މި  )ހ( .182
ޤާޫނނުން މި ގަވާއިދުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ 

ހިމެނޭ ކަންކަމުން ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި 
ނިންމުމާއި އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޭޅ ޙާލަތުގައި އެކަމެއް 

މައްސަލަތަކާއި ރައްކައުތެރިނޫން ތަންތަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ 
ފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަންގާ އެންގުންތަްއ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތަކާއި އެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

 އެކުލަވާލާނީ މިނިސްޓަރެވެ. ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ )ށ(  

 އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުން  ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ ހިންގާ އުޞޫލު މިނިސްޓްރީން (ނ)  
 ހަދަންވާނެއެވެ.

ގައި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތާއި ކޮމިޓީގެ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ ހިންގާ އުޞޫލު  (ރ)  
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެގޮތް ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންެނވެ. )ބ(  

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން  މި ގަވާއިދުގައި ނެތް )ޅ(  
 ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ފަދަ އެންގުންތައް ބަލަންވާނީ މިިނސްޓްރީން އެކަމަކާ  )ކ(  
 ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލު ކަމުގައެވެ.

އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަާދފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ  )އ(  
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މެދު ައމަލުކުރަންވީ ވަކި ގޮތެއް ސާުފނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތުގައި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައިނުވަތަ 
ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ  މައްސަލަނިންމާނީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަމެއް 
 މަތިންނެވެ.
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