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ފިހުރިސްތު
 1ވަނަ ބައި :ޤާނުނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން

05

 .01ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއި ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ޤަވާއިދު ހެދުން

 2ވަނަ ބައި :ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު

05

 .02ތަޢާރުފާއި ނަން
 .03މަޤްސަދު

 .04ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން

 3ވަނަ ބައި :ޤާނޫނު ހިންގާ އިދާރާތައް

07

“ .05ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުން

“ .06ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

 .07މިޤާނޫނުގެ ދަށުން "ރަޖިސްޓްރާ"އަށް ލިބިދޭ ބާރު ،އެހެން ފަރާތަކަށް ދެވުން

 .08ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަދޫކުރާ އިދާރާތައް

" .09ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

 .10އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން

" .11އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ" ތަކާ ގުޅިގެން “ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މަސައްކަތްތައް

" .12އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ" ތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

 4ވަނަ ބައި :ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހެދޭ ޤާވާޢިދާއި އުޞޫލުތައް އަދި ނެރޭ އެކި އެކި އެންގުންތައް

13

 .13މި ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ހެދޭ ޤަވާއިދު

ހންގުމަށް ނެރޭ އެކި އެކި އެންގުންތައް
ޤނޫނު ި
 .14މި ާ

“ .15ބިލްޑިންގ ކޯޑު”

 .16އެހެނިހެން ކޯޑް އާއި ސްޓެންޑަޑް ތައް އަހުލުވެރިކުރުން

" .17ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން"

" .18ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" އާންމުކުރ ް
ުނ
 5ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ހޯދުން

16

 .19ޙުއްދަ ދެވޭނެ ގޮތް

 .20ޙުއްދަނެތި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުން
ނ
 .21އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޙުއްދަ ހޯދު ް
 .22އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަޔައް އެދުން

 .23އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ށް އެދޭފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ

 .24އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ޕްރޮސެސް ކުރުން
 .25ސިވިލް ވާރކްސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ޙުއްދަ ހޯދުން

 .26ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޙުއްދަތައް ނެގުން

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(
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 .27އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަދިނުން
 .28އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްވުން

 .29ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތަށް ޙުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް
" .30ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރުން

" .31ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" ދޫކުރުން

 .32ޢިމާރާތެއްގެ ބޭނުންހިފަން ފެށުން

 .33އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދައަށް ބަދަލު ގެނައުން

 .34ސްޓްރަކްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ޙާލަތް

 .35ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމުން ޙުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ޙާލަތް
 .36އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދައެއް ނެތި އިމާރާތް ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް

 .37ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެފަދަ ބިމެއްގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރުން

 .38އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޙުއްދަ ހޯދުން
ނ
ޙއްދަ" ދޫކުރު ް
 .39ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި" ،މަސައްކަތް ޤަބޫލު ކުރާ ު
 .40ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުން

 . .41ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް

 .42ވަކި ވުޒާރާއަކުން ޙުއްދަ ދޭ ޢިމާރާތް

6ވަނަ ބައި :މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ،އުޞޫލުތަކަށް މަސައްކަތްތައް ފެތޭތޯ ބެލުން

26

 .43މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން

 .44ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ކުރުން ލާޒިމުނުވާ ކަންތައްތައް
" .45ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" އެއްގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

" .46ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރުން

" .47ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރާނެ އިދާރާ

" .48ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" އަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުން ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރުން

 7ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދޫކުރުމާއި ޙުއްދަ ބާޠިލްކުރުން

28

 .49ޙުއްދަ ދޫކުރުން

 .50ރަޖިސްޓަރީ ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 .51ޙުއްދަ އައުކުރުން

 .52ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
 .53ޙުއްދަ ބާޠިލްކުރުން

 .54ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާމެދު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން
 .55ޙުއްދައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ކުށްތައް

 .56ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން
 .57ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކުށްތަކަށް ހެކިބަސްނެގުން

 .58ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފުވުމުން ދެވޭ އަދަބުތައް

 .59ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އަގު ނުދެއްކުން

2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

 8ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުން
 .60އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން
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 .61އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ޓެސްޓުތައް
 .62އިމާރާތް ކުރުވާ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
 .63ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރުން އައްޔަންކުރުން

 .64އިމާރާތް ކުރާފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
 .65ސިއްހީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އިމާރާތް

 .66ކުރަމުންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުން

 .67ކޮށްފައިވާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުން
 .68ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތް ތައް

 .69ނުރައްކާތެރި ޙާދިޡާއެއް ދިމާވުން

 .70ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްނިމިފައިވާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ޗެކްކުރުން

 9ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ޙުއްދަ ދިނުން

44

 .71ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ޙުއްދަ ނެގުން
 .72ތަކެއްޗާއި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދިނުން

 .73ތަކެއްޗާއި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު

 .74ތަކެއްޗާއި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދިނުމުގައި “ރަޖިސްޓްރާ” ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކންތައްތައް
 .75ތަކެއްޗާއި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން އާއްމުކޮށް އަންގަންޖެހޭ ަ

 .76ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް އާއްމުކުރުން

 10ވަނަ ބައި :އެހެނިހެން ބައިތައް

46

 .77ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން ފެންނަ ޙާއްސަ ތަންތަނާ ތަކެތި

 .78ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް
 .79އިސްތިޢުނާފް ކުރުން

 .80ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވެވޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 .81މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާފަރާތްތަކުން ޒިންމާވާން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް
 .82މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

 .83ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުނުކުރުމުން ،އެކަމެއް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާފަރާތުން ކުރުން
 .84ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސްއެޅުން

 .85ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯދުން
 .86ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ޚަރަދުވި ފައިސާ ދެއްކުން

 . .87ޢިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވީނަމަވެސް ވެރިފަރާތުން ނަގަންޖެހޭނެ ޒިންމާ
 .88ހިފަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ ގެންގޮސްފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި
 .89ލިޔެކިޔުން ހަވާލުކުރުން

 .90މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުން
 .91ލިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ދެނެގަތުން
 .92ކޯޓުތަކުގެ ބާރު
 .93އާންމު އަދަބު

3
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 16ޖޫން 2011

 .94ސަރުކާރުގެ މައްޗައް ޤާނޫނު ހިނގުން
 .95އިންތިގާލީ ކަންކަން

ައ
 11ވަނަ ބައި:މި ޤާނޫނު ހިނގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެހޭ ބޯޑުތަކާ ކޮމިޓީތ ް

53

 .96ބޯޑުތަކާ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން

 .97ބޯޑެއް ،ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ގނެ އުޞޫލުތައް
 .98ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ހިން ާ

“ .99ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”

53

“ .100ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”ގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުތައް
“ .101ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
“ .102ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު” އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ައ
“ .103ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު” މެންބަރުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތ ް
" .104ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު" އެކުލަވާލުން

56

" .105ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުތައް
" .106ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

" .107ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު" އެކުލެވިގެންވާގޮތް

" .108ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް
 .109މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ

57

ޓގެ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުތައް
 .110މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމި ީ
ޓގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
 .111މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމި ީ
ޓ އެކުލެވިގެންވާގޮތް
 .112މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމި ީ

 12ވަނަ ބައި :މާނަ

59

 .113މާނަ

 13ވަނަ ބައި :ޖަދުވަލު

84

 .114އިދާރީއޮނިގަޑު

85

 .115ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ގޮތް

86

 .116ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗައް ހުއްދަ ހޯދޭނޭގޮތް

87

 .117ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަދޫ ކުރެވޭގޮތް

88

4

 16ޖޫން 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(
 1ވަނަ ބައި :ޤާނުނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން
ޤާނޫނަށް
ކުރަން

ޢަމަލު .01

ފެށުމާއި

)ހ(

ޤާނޫނު ހިންގުމާއި
)ށ(

ޤަވާއިދު ހެދުން

މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިޤާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ  (....) ....މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.
މި ޤާނޫނު ހިންގާނީ ،އަދި މިޤާނޫ ހިންގާނެ ގޮތުގެ "ޤަވާއިދު" ހަދާނީ ޤާނޫނު
ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ
ވުޒާރާ އަކުންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

ޤަވާއިދުތައް މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (....) ....
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދާ "އާއްމުކޮށް" އަންގަންވާނެއެވެ.

 2ވަނަ ބައި :ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.02

)ހ(

މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށާއި،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ވަކި

ހަމަތަކެއްގެ

މަތިން

ގެންދިޔުމަށާއި،

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށާއި،
ޢިމާރާތްތަކުން "ޙާޞިލުވާންޖެހޭ ކަންތައް"ތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ.
)ށ(

މި ޤާ ޫ
ނނަށް ކިޔާނީ" ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު" އެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިމާރާތް މާނަކުރެވިފައިވަނީ  113ވަނަ މާއްދާގެ )ޕ( ގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މަޤުޞަދު

.03

)ހ(

މި ޤާނޫނަކީ ތިރީގައިވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ.
)(1

ތތަކަކީ ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ހެދުމާއި އެތަންތަން ބޭނުންކުރާ
ޢިމާރާ ް
ފަރާތްތަކަށް

ގެއްލުމެއް

ނުލިބޭނެ

ރައްކާތެރި

ތަންތަނަށް

ހެދުމަށް

މަގުފަހިކުރުން؛ އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

ޢިމާރާތްތަކަކީ އެ އިމާރާތްތަކެއްގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުޅަހެޔޮ
ސިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ،ދަތިކަމަކާއިނުލާ އުޅެވޭ މާހަޢުލަކަށް ހެދުން؛
އަދި

)(3

ހާ ި
ދޘާއެއްގައި،

އަލިފާނުގެ

ރައްކާތެރިކަން

އެ

ޢިމާރާތް

ހޯދައިދިނުމާއި،

ރ
ބޭނުންކު ާ

އަލިފާނުގެ

ފަރާތްތަކަށް
ޙާދިޡާއަކުން

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ނުކުމެވުން؛ އަދި
)(4

ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރުން

.04

)ހ(

މި

ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަ ް
ށ މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވި،
ޢިމާރާތް ކުރެވި އަދި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރެވުން.
ޤާނޫނު

މިގޮތުން

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
ކަނޑައެޅޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއް

އޮނިގަނޑުގެ

ނުވަތަ

ވަކި

އޮނިގަނޑެއް
ދަށުން

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ހެދޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް

އަދި

ޤަވާޢިދުތަކުގެ

ބޭނުމަށް

ކަނޑައަޅާ

އެކަމަށް

ޒިންމާކުރުވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އުފައްދަންޖެހޭ އެކިއެކި
އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކާއި ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް އުފައްދައި ގެޒެޓުކޮށް އެންގުމުގެ

އިޚްތިޔާރު މިޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ވުޒާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މިގޮތުން އުފައްދާ އޮނިގަނޑުގައި ހުންނާނެ ބައިތަކަކީ:
)(1

“ރަޖިސްޓް ާ
ރ”

)(2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ދެވިދާނެ

)(3

އިދާރާތައް؛ މިގޮތުން އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
)ހ(

ރ"
"ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ

)ށ(

"ޤަޢުމީ އިދާރާ"

)ނ(

"އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
ރ"

)ރ(

"ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު"
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

)(4

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"

)(5

"މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤް ކުރާ ކޮމިޓީ"

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،

އުފައްދަންޖެހޭ އެކިއެކި އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކާއި ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް އުފައްދަން

ވަޒީރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އޮފީހެއް ،އިދާރާއެއް ،ބޮޑީއެއް ،ނުވަތަ
ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ވަޒީރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރތައް
 3ވަނަ ބައި :ޤާނޫނު ހިންގާ އިދާ ާ
“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ
މަޤާމަށް

މީހަކު

.05

)ހ(

އައްޔަންކުރުން

ރ"ގައި މި ޤާނޫނުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި
 1ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ "ވުޒާ ާ

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ޤާޢިމުކޮށް މިކަން ހިންގުމަށް އެންމެ އިސްމީހެއްގެ
ގޮތުގައި

މަޤާމު

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

އުފައްދަންވާނެއެވެ.

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

މީހަކު

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ ،އެ މަޤާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން
އުފައްދާ

އެކަން

"އާއްމުކޮށް"

އެކަމަށް

ޤާބިލު

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މިގޮތުން އައްޔަންކުރެވޭ “ރަޖިސްޓްރާ” އަކީ މިދާއިރާގައި ޙާރަކާތްތެރިވާ މީހެއް
ނަމަ

މަޤާމުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތާ

ފުށުނާރާ

މިދާއިރާގައި

ގޮތަށް

މަސައްކަތް

ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި “ރަޖިސްޓްރާ”އަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތެއް މަޤާމުގެ

ފައިދާ

ނާޖާޢިޒުގޮތެއްގައި

ނަގައިގެން

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މައްސަލަ ބަލާ އެކަމާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ
މަސައްކަތާއި

މަސްޢޫލިއްޔަތު

.06

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން “ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ؛
)(1

މި

ނށް
ގާނޫ ަ

ބޭނުންވާ

ޤަވާއިދުތަކާ

އުޞޫލުތައް

ހެދުން

ދ
އަ ި

އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާ ނެރެންޖެހޭ އިންޒާރުތައް ނެރުން ،އަދި
)(2

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ނ އެ ލިޔުން
ނ" ތައްޔާރުކުރު ް

މުޠާލިޢާކުރުން ،އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކާ މެދު ނުވަތަ
އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތަކާ މެދު އިންޒާރުކޮށް ،ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް
ނުވަތަ ގޮތެއް މަނާކުރުން.

)(4

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ަ
ފޔާ އެންޑް ރެސްކިއު
ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ނިންމުން.

)(5

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ “ބިލްޑިންގ ކޯޑު” އަ ް
ށ އަހުލުވެރިކުރުމަށް

)(6

ފަރާތް ަ
ތއް

ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ތައް ޝާއިޢުކުރުން ،އަދި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ރަޖިސްޓަރީ

ދާއިރާގައި
ކޮށް،

ހަރަކާތްތެރިވާ

އެފަރާތް

އިދާރާތަކާއި

ތަކުން

އަދާކުރުމަށް

ޒިންމާ

މަގުފަހިކޮށްދިނުން ،އަދި
)(7

 48ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ދށުން ހަދާ "އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާ" ބަލަހައްޓާ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވުމަށް އެދި ޤަވާޢިދުގައިވާ

ފަދައިން

އިދާރާއެއް

ހުށަހެޅުމުން،

އިދާރާއެއްގައި

މަސައްކަތް

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފަންނީ

ގިންތިއެއްގައެވެ.
)(8

ރ
ކު ާ

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރަންވާނީ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ބަލާ

ފަރާތް"ތަކަށް

އެ

ދާއިރާގައި
ޝަރުތުހަމަވާ

ތކުން
ރ"ތަކާއި ފަރާތް ަ
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާ ާ
އެފަރާތުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ވާޖިބުތައް

އަދާކުރޭތޯ

ބަލާ

ޙުއްދަ

މުޠާލިޢާކުރުން ،އަދި
)(9

)(10

)(11

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ދދޫކުރާ އިދާރާ" ތަކުގެ ޙުއްދަދެވޭ ގިންތިތައް

ކަނޑައެޅުން އަދި ބާޠިލް ކުރުން ،އަދި
ޢިމަރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާއާ

ބެހޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު

އާ ް
ނމުކުރުމާއި

ތަމްރީނުތައް ހިންގުން.
“ރަޖިސްޓް ާ
ރ” އަށް

ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި،

ތިރީގައިވާ

ކަމަކާއި

ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އެޅުން؛ އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމުގައި
ބުނެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ކަމަކާއިބެހޭގޮތުން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ
އެކަމެއް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅުން ،އަދި

)ށ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

އިދާރާ"

ދޫކުރާ

އެއް

ނުވަތަ

އިދާރާތަކެއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް
އަޅަންބޭނުން ނުވާނަމަ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުކުޅެދޭނަމަ.

)(12

)(13

ރ"ތައް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 48 ،ވަނަ
ތިރީގައިވާ "ރަޖިސްޓަ ީ

މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ،
)ހ(

 9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

)ށ(

ތ" ތަކުގެ "ރަޖިސްޓަރީ"އެއް.
"ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާ ް

)ނ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާ ް
ތ"

)ރ(

ރަޖިސްޓަރީ

ޙުއްދަދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުގެ "ރަޖިސްޓަރީ"އެއް،

ތަކުގެ "ރަޖިސްޓަރީ"އެއް.

ޢިމާރާތް

ތތަކުގެ
ކުރާފަރާ ް

ޤަވާޢިދުގެ

ދަށުން

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ "ރަޖިސްޓަރީ"އެއް.

ށ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަ ް
އެންމެ

ދުޅަހެޔޮކަމާއި

އެންމެ

އަދި

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

އިދާރީ

ކަންތައްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
)(14
)(15

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން .07

"ރަޖިސްޓްރާ"އަށް
ލިބިދޭ

ބާރު،

އެހެން ފަރާތަކަށް
ދެވުން

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށާއި އަދި މައްސަލަތައް
ދިރާސާކުރުމަށް މަޤުފަހިކޮށްދިނުން
މިނޫނަސް

ޤާނޫނުގައި

“ރަޖިސްޓްރާ”

އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ނވަތަ ސަލާމެއްގައި ހުންނަ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ
ު
“ރަޖިސްޓްރާ” ޗުއްޓީއެއް

އޮފީސް ކަމެއް ނުވަތަ އެހެންކަމަކަށް ނަމަވެސް ވީއްލާފައިވާ ހިނދެއްގައި،
“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާ ކުރުމަށް ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސިވިލް ސާވަންޓަކާ “ރަޖިސްޓްރާ”

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ސިވިލް

ސާވަންޓަކަށް

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

ބާރުތައް

އަދި

އެހެނިހެން ބާރުތައް ދެވިފައިވާކަން ؛
)(1

ލިޔުމަކުން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި،

)(2

ރ” އަށް
ބާރު ހަވާލުކުރުމުގައި ބައެއް ބާރުތައް އުނިކޮށް “ރަޖިސްޓް ާ
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ލިޔުމަކުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ސިވިލް

ސާވަންޓަށް ދީފައިވާ ބާރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެއެވެ .އަދި،
)(3

“ރަޖިސްޓް ާ
ރ”ގެ ބާރު އެހެންފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް

އެކަމުން

“ރަޖިސްޓްރާ”އަށް

ލިބިގެންވާ

އެއްވެސް

ބާރެއް

އުނިވެގެންނުވެއެވެ.
)ނ(

ރގެ
ރަޖިސްޓް ާ

ބާރުގެ

ދަށުން

ސިވިލް

ސާވަންޓަކަށް

ލިބިދީފައިވާ

ބާރެއް

ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ރ(

މަސައްކަތްތަކުގެ ވާޖިބު ،އަދި އެހެނިހެން ބާރުތައް ދެވިފައިވާ ފަރާތަކީ މިޤާނޫނާއި
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަދޫކުރާ

.08

)ހ(

ދދޫކުރާ އިދާރާތަކަކީ މިޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ

“ރަޖިސްޓްރާ” ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ އަންނަނިވި އިދާރާތަކެވެ .އެއީ

އިދާރާތައް

ޙުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވުޒާރާތަކާއި" ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"،

"ޤައުމީ އިދާރާ"" ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"،

"ރަށު ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ"ތަކާއި ،އެ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
)ށ(

ރ"ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ؛
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަދޫކުރާ އިދާ ާ
)(1

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާއެއް ދޭންނުޖެހޭ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަދިނުން.

)(2

ޢިމާރާތް ބޭނުންކު ު
ރމުގެ ޙުއްދަދޫކުރުން ،އަދި

)(3

އެ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ޙުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ އިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތެއް ބެލުން ،އަދި

)(4

މަރާމާތު ކުރަން ލިޔުމަކުން އެންގުން ،އަދި

)(5

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރުން ،އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

ރ"ތައް މި ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ ބާބުގައި
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ

)ރ(

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ދދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުން ޙުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި

ކަނޑައެޅިފައިވަ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"އަކަށް ޙުއްދަ ދެވިފައިވާ ފެންވަރާއި

ގިންތީގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާ"ތަކުގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު

.9

)ހ(

މި

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކީ:
)(1

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާ"ގެ

ރ" އެއްގެ
ދދޫކުރާ އިދާ ާ
ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.
)ހ(

އެ އިދާ ާ
ރ އަކީ އެ ޙުއްދަ އެއް ދޫކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ވެފައިވާ އިދާރާ އެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި

ނ.
ރއަކަށް ހުށަހެޅުމު ް
ށ އެދި އެ އިދާ ާ
ނ ޙުއްދަޔަކަ ް
)ށ( ވެރިފަރާތަކު ް
)(2

ޙުއްދަ

ދީފައިވާ

ކުރެހުން

ސެޓާއިއެކު

އެ

ކުރެހުމާއި

އެއްގޮތަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުން ،އަދި

)(3

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔު ް
ނ" ހުށަހެޅުމުން "އިމާރާތް ބޭނުން

)(4

ޤާނޫނު ހިންގާ ވުޒާރާއިން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ވަކި ބާވަތެއްގެ

ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" ދޫކުރުން ،އަދި

ޢިމާރާތެއް

ވަކި

މުއްދަތެއްގެ

ތެރޭގައި

އެ

އިމާރާތުގެ

މަޤްޞަދު

ޙާޞިލްވޭތޯ ބެލުން ،އަދި
)(5

މި ނޫނަސް މި ޤާނޫނުގެ ަ
ދށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.

)(6

ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި "ބިލްޑިންގް ކޯޑަ"ށް އިމާރާތްތައް ތަބާވޭތޯ
ބެލުން
)ހ(

އިމާ ާ
ރތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުން ،ނުވަތަ

)ށ(

ތ
ނ ،ނުވަ ަ
ނ ކުރާ ބޭނުމެއް ބަދަލުވުމު ް
އެ އިމާރާތަކު ް

)ނ(

އެ އިމާ ާ
ނ ،އަދި
ތއްގެ ޙިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބަދަލުވުމު ް
ރ ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(7

ސިއްޙީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ކަމުނުދާ ނުވަތަ ބިންހެލުން އައުން ގާތް
ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އިމާރާތްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6ގައި ވާ ކަންތައްތަކަކީ އެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ

ދޫކުރާ އިދާރާ"އަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިނުވާ ނަމަ އެކަމަށް
ޤާބިލް

އެ

އެހެން

ސަރަޙެއްދެއްގައިވާ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާ"އެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނު ހިންގާ "ވުޒާރާ" ގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މަސައްކަތެއް

ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަދި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އެ

ޙުއްދަ

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލައެއް

ދޫކޮށްފައިވާ

ކުރިއަށް

އިދާރާއަކަށް

ގެންދާކަން

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މީގެ އިތުރުން )ހ( އިން )ށ( އަށް ވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކަމަކާގުޅޭ
ނުވަތަ އެކަމަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރުން.

އިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

.10

)ހ(

ފަރާތް

ވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރާއެވެ.

"އިމާރާތްކުރުމުގެ
ދޫކުރާ

އިދާރާ"

.11

)ހ(

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

ރ"ތަކުގެ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދު
ދ ާ
ދ ދޫކުރާ އި ާ
"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ މަޝްވަރާއާއެކު

ތަކާ

ގުޅިގެން
މަސައްކަތްތައް

އެފަދަ

ޙުއްދަތައް

ބާޠިލް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ގެންދާނީ،

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުގެ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުގައި

ކަނޑައެޅުން:
ޙުއްދަ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ދ ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑަ އެޅުމާއި ،ޙުއްދަ ދިނުމާއި އަދި

“ރަޖިސްޓްރާ” ހަދަންވާނެއެވެ.

)ށ(
)ނ(

ރ"ތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އޮޑިޓް މަދުވެގެން
"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ

ކޮންމެ ) 3ތިނެއް( އަހަރުން ) 1އެކެއް( ފަހަރު ކޮށް އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
ރ”
“ރަޖިސްޓް ާ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

ރ"
އިދާ ާ

ށ
އަކަ ް

ޙުއްދަ

ދޫކުރަންވާނީ އެ ފަރާތަކަށް ޙުއްދަ ދެވޭނެ ދާއިރާ ތަކާއި ދަރަޖަ ކަނޑަ
އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
)ރ(

ދއިގެ ދާއިރާ އާއި ދަރަޖަ މުޠާލިޢާކުރުމުން
ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާ ތަކުގެ ޙުއް ަ
ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް “ރަޖިސްޓްރާ”އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި )ހ(
ގައިވާ

ޤާވާޢިދުގެ

މަތިން

އެ

އިދާރާއެއްގެ

ދާއިރާ

ނުވަތަ

ދަރަޖަ

އވެ .އަދި ރަޖިސްޓްރީއަށް މި ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
އިސްލާޙުކުރެވިދާނެ ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ބ(

ށ ދޫކުރެވިފައިވާ ޙުއްދައިގެ ދަރަޖަ
ރ" އަ ް
ދ ދޫކުރާ އިދާ ާ
"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ

ބަދަލު ކުރުމަށް އެދި  18ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅުމުން ،އެ ފަރާތެއްގެ
ނަން އެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

"އިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާ"

.12

)ހ(

ރ" ތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ
"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ
)(1

ތައް

ރަޖިސްޓަރީ

)(2

ކުރުން.

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ދ ދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުގެ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ
ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވުމުންނެވެ .އަދި
މިފަދަ

އިދާރާ

ތަކުގައި

ހުންނަ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް" އަތުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސައްޙަ
ހުއްދައެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

 4ވަނަ ބައި :ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހެދޭ ޤާވާޢިދާއި އުޞޫލުތައް އަދި ނެރޭ އެކި އެކި އެންގުންތައް

މި

ޤާނޫނު

.13

)ހ(

ތަންފީޛު
ކުރުމަށްޓަކައި
ހެދޭ ޤަވާއިދު

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޤަވާޢިދުތައް ހަދަންވާނެއެވެ.
)(1

ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

)(2

“ބިލްޑިންގ ކޯޑު”

)(3

“ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުންތައް”

)(4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ޤަވާޢިދު

)(5

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާޢިދު

)(6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އިންސް ެ
ޕކްޓަރުންގެ ޤަވާޢިދު

އަދި މިނޫންވެސް ޤަވާޢިދެއް އުފައްދަން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޤަވާޢިދެއް ކަނޑައަޅާ އާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި

ޤާނޫނު .14

ހިންގުމަށް ނެރޭ
އެކި
އެންގުންތައް

އެކި

)ހ(

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިންގުމަށް ނެރޭ އެކި އެކި
އެންގުންތައް

މިގޮތުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކުން ހަދާ އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

އާންމުކުރާ

އެންގުންތައް

އާންމުންނަށް

ފަސޭހައިން

ލިބޭނެގޮތް

ހަދަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ނ
މިގޮތުން އާންމުކުރާ އެންގުންތައް އާންމުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރަން ފުރުޞަތު ދިނުމު ް
ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ބޯޑު" އަށް ހުށަހަޅާ ތަޙްލީލު ކުރުމަށްފަހު އެ ތަޙްލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އ
ނެރިފައިވާ އިންޒާރު ނުވަތަ އެންގުން މުޠާލިޢާކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތްއްގަ ި
މުޠާލިޢާކުރަންވާނެއެވެ.
.15

“ބިލްޑިންގ
ކޯޑު”

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ  13މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިލްޑިންގ ކޯޑެއް

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ .މި ބިލްޑިންކޯޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ޢިމާރާތަކުން ހާޞިލް ވާންޖެހޭ

ކަންކަމާއި،

ޢިމާރާތްތަކުން

ހާޞިލްވާންޖެހޭ

ކަންކަމުގެ

މިންވަރާއި

ދަރަޖަ

ކަނޑައެޅުމެވެ.
)ށ(

އެހެނިހެން
އާއި

ކޯޑް .16

ސްޓެންޑަޑް

“ބިލްޑިންގ ކޯޑު”ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބައިތައް

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ޢިމާރާތަކުން ޙާސި ް
ނ) .ފަންކްޝަނަލް ރިކުޔަރމަންޓް(،
ލވާންޖެހޭ ކަންކަ ް

)(2

ޢިމާ ާ
ނ ހާޞިލްވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަޒަންކުރެވޭނެ މިންގަނޑު.
ރތަކު ް

އަދި

)ޕަރފޯމަންސް ކްރައިޓީރިއާ(

)ނ(

“ބިލްޑިންގ ކޯޑު” ހިންގުމަށްޓަކައި  13ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ބިލްޑިންގް ކޯޑް

)ހ(

13

ކޮންޕްލައިންސް ހަދަންވާނެއެވެ.
ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުންހެދޭ

ޤަވާއި ަ
ދކުން،

ތިރީގައިވާ

ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށްފައިވާ ކޯޑެއް ،ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ،ސްޓޭންޑަޑެއް ،ޤަވާއިދެއް އެއްކޮށް
އޭގެ

ބަޔެއްވިޔަސް

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ޢަމަލުކުރެވޭ

ކޯޑެއް،

ތައް

ނުވަތަ

އަހުލުވެރިކުރުން

ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަރޑެއް ،ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ
އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން؛
)(1

)(2

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނެރެފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑްސް ،ނުވަތަ
“ރަޖިސްޓް ާ
ރ” ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޯގަނައިޒޭޝަނެއް
ނުވަތަ ރާއްޖެއިންގެ ބޭރުގެ ފަރާތެއްގެ ސްޓޭންޑަރޑްސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ނމެ ކޯޑެއް،
މި މާއްދާގެ ) (1ގެ ދަށުން “ރަޖިސްޓްރާ” ކަނޑައަޅާ ކޮ ް

ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަޑެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް ރަސްމީ ބަންދުނޫން
ހުރިހާ

“ރަޖިސްޓްރާ”

ގަޑިއެއްގައި

އޮފީހުގައި

ގެ

ބެލޭނެ

އިންތިޒަމް

“ރަޖިސްޓްރާ” ޤާއިމް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ބެލެވޭ
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ،މި މާއްދާގެ ) (1ގެ ދަށުން “ރަޖިސްޓްރާ”
އަދި

ކަނޑައަޅާ

ތައެްގަނޑުޖަހާ

އެއީ

ކޮޕީއެއްކަމަށް

އަސްލާއިއެއްގޮތް

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ

ކޯޑެއް،

“ރަޖިސްޓްރާ”

ނުވަތަ

ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް

ސްޓެންޑަޑެއް ،ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވޭ
ކޯޑެއް ،ސްޕެސިފިކޭޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓެންޑަޑެއް ،ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
"ބިލްޑިންގ

.17

)ހ(

ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ

"ބިލްޑިންގ

ކޯޑަށް

ފެތޭތޯ

ބަލާ

ލިޔު ް
ނ"އަކީ

“ބިލްޑިންގ

ކޯޑު”ގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލީ ލިޔުންތަކެވެ" .ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ
ބަލާ ލިޔުން"އެއްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

ލިޔުން"

)(1
)(2

ނފަށާ ތާރީޚް،
ނ"އަށް ޢަމަލުކުރަ ް
"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
އަދި
"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ރން ފެށުމުގެ
ށ ޢަމަލުކު ަ
ނ"އަ ް

ކުރިން

ދެވިފައިވާ

ޙުއްދައެއްގެ

ދަށުން

ކުރެވޭ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތަކަށް އެ "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" ގައިވާ
ކަންކަމަށް

ނުވަތަ

އޭގެ

ބަޔަކަށް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަން

ނުވަތަ

ނޫންކަން.
)(3

)ށ(

އެކްސެޕްޓަބްލް ސޮލިޔުޝަ ް
ނ ނުވަތަ ވެރިފިކޭޝަން މެތަޑެއް ނުވަތަ،
މެތަޑް ތަކެއް.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ނ"އެއެްގައި

ތިރީގައިވާ ކަންކަމުންކަމެއް

ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
)(1

ކޮންޓްރެކްޗުއަލް
ޝަރުތުތަކެއް ނުވަތަ

ނުވަތަ

ވިޔަފާރި

އާއިބެހޭ

މިންގަނޑުތަކެއް/
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

)(3
.18

"ބިލްޑިންގ

)ހ(

ނ ނޫނީ
ދދޫކުރު ް
ދހޯދުން ،އެ ޙުއް ަ
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ޙުއް ަ
ހާއްސަކަމަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިސްނާވާ ކަމެއް.
މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ގަނޫނުގެ ަ
ދށުންހެދޭ ޤަވާޢިދަކާ ފުށޫއަރާ ކަމެއް.

މި ޤާނޫނުގެ  13މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން “ބިލްޑިންގ ކޯޑު”ގެ
"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން"އެއް ހަދާ އެކަށައެޅުމަށްފަހު ،އަދި މި ފަދަ

ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ

ޑޮކިއުމަންޓަކަށް ގެންނަ އުނި އިތުރު “ރަޖިސްޓްރާ” އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔުން"

އާންމުކުރުން
)ށ(

ނ" އަކީ ޓެކްނިކަލް
މިގޮތުން ހެދޭ "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ލިޔުމަކަށްވާތީ ،އިނގިރޭސި ބަހުން އާއްމުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނ
 5ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ހޯދު ް
ޙުއްދަ
ގޮތް

ދެވޭނެ .19

ދ ދެވޭނެގޮތާއި އަދި
ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގިންތިތަކާއި ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަންތަނާއި އަދި މި
ޙުއްދަ ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ބަޔާންކޮށްފައި
ވާންވާނެއެވެ.

ޙުއްދަނެތި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

.20

)ހ(  36ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޙުއްދައެއްނެތި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް

އެއްވެސް

ތަނެއްގައި ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ޙުއްދަ ނެތި އެފަދަ މަސަތްކަތެއް ކުރުމަކީ

މަސައްކަތެއް

ކުށެކެވެ.

ނުކުރުން.

)ށ( މިފަދަ ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާ މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވާފަދައިން ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
)ނ( މި ފަދަ ކުށެއް ކުރާފަރާތެއް  .....ރުފިޔާ އަށްވުރެން ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާ

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

މަސައްކަތް

ނުހުއްޓާ

ކުށް

ތަކުރާރު

ކުރަމުންދާނަމަ ،އެ ތަކުރާރު ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރަން ހަވާލުވެފައިވާ

މަސައްކަތުގެ  00%އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

16

 16ޖޫން 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

އަދި މިހެން ޙުއްދަ ނެތި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނަމަ ނުވަތަ

ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަވެއްޖެނަމަ  39ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގ
އިމާރާތްކުރުމު ެ

.21

)ހ(

މި ޤާނޫނު ހިންގަން ފެށުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް
ކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަން ޖެހޭ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ" ނެގުމަށް

މަސައްކަތަށް

ފަހުގައެވެ.

ހދުން
ޙުއްދަ ޯ

މިނޫންގޮތަކަށް ބުނެވިފައިނުވާ ހުރިހާ ޙާލަތްއްގައި ،މި މާއްދާގައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނޫން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށް މި ބައި ހިނގާނެއެވެ.

އެގޮތުން:
)(1

)ށ(

ތއްގެ
ތއްގެ މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ އިމާރާ ެ
ވަގުތީ އިމާރާ ެ
ބޭނުންހިފުން.

)(2

 81ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލެއް

)(3

ތ
ނ އިސްތިސްނާކުރާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނުވަ ަ
ޤަވާޢިދު ް

އިމާރާތް

ގެނައުން

އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއް ،އަދި
ކުރަނީ

ފިޔަވަހިތަކަކަށް

ބަހާލައިގެންނަމަ،

ފިޔަވައްސަކަށް

ކޮންމެ

ވަކިވަކިން ޙުއްދަޔައް އެދެވިދާނެ އެވެ.
.22

އިމާރާތް
ކުރުމުގެ
ޙުއްދަޔައް އެދުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .23

ޙުއްދަ

ށް

ދ"ގައި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙުއްދައަށް އެދެންވާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ހ(

އެދޭފަރާތުން

ތ އަދާކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެއާއި
މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަ ް
ގުޅިގެން

ކުރަންޖެހޭ

ކަމެއްކުރުމަށްޓަކާ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާ"އަކުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ އަށް އެދޭފަރާތުން

ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ ފީ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ ) (1ގެ ދަށުންދައްކަންޖެހޭ ފީ ގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ؛
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(1

ޙުއްދަ ދޫކުރެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނަށް )ޓޯޓަލް ފްލޯ

)(2

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ގެ ރޭޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

)(3

މިގޮތުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފީ

އޭރިއާއަށް( ބަލާ ،އަދި

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އިން ފާސް
ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .24

ޙުއްދައަށް

)ހ(

މި ފީ ދައްކާ ީ
ނ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރެވޭ އިރަކު އެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަކަށެވެ.
ދޔަށް އެދިހުށަހެޅުމުން  20 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ

ވާ ދެގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް އިޙްތިޔާރުކޮށް އެކަން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ

އެދި

ޢިދާރާ"އިން ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ވާ ގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ

ހުށަހަޅާ

ޙުއްދަޔަށް އެދިހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން
ޕްރޮސެސް ކުރުން

)ށ(

)(1

ޙުއްދަ ދިނުން ،ނުވަތަ

)(2

ޙުއްދަ ނުދީ އަނބުރާ ރައްދުކުރުން.

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދައަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ފަދައިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ

ޢިދާރާއަށް އެކަމަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވަނީނަމަ އެމަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަޢުލޫމާތު ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މުއްދަތެއް
އިތުރަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވުމުން ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ

މުއްދަތު ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.
)ނ(

އިމާރާތްކުރުމުގެ

ދދިނުމުގައާއި
ޙުއް ަ

ނުވަތަ

ޙުއްދަނުދީ

ހިފެހެއްޓުމުގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ ޢިދާރާއިން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ
ޤަވާޢިދުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
.25

ސިވިލް
ވާރކްސްގެ
ގޮތުގައި

ބެލެވޭ

މަސައްކަތްތަކަށް

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ މާނަކުރުމުގެ ބައިގާ ޢިމާރާތްކުރުމެވެ ބުނެވިފައިވާ ބަހުގެ މާނައިގާ
ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި ސިވިލް ވާރކްސް ގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ ހުރިހާ

ކަމަކާއި ތަނެއް ރާއްޖޭގައި ހަދަންވާނީ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާއަކުން ޙުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ޙުއްދަ

)ށ(

ހޯދުން

)ޢިމާރާތުގެ
މާނައިގެ

ބޭރުން

 16ޖޫން 2011

މިގޮތުން ސިވިލް ވާރކްސް ގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ
މިންގަނޑުތައް މިކަމާ ގުޅޭ "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" ގައި
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތައް(
ޕްލޭނިންގ
ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

.26

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ޢިމާރާތްތަކާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތަކަށް ޙުއްދަ ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާއިރު އެފަދަ މަސައްކަތަކީ ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޙުއްދައެއް ބޭނުންވާ

ނަގަންޖެހޭ

މަސައްކަތަކަށް ވާނަމަ ،އެކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕްލޭނިންގ ޙުއްދައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޙުއްދަތައް ނެގުން

އަދި ޢިމާރާތްތަކާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓްތައް ފަރުމާކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނިންގ ޤާނޫނެއްގެ
ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ޙުއްދަތައް ހޯދުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .27

ޙުއްދަދިނުން.

)ހ(

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޭންވާނީ
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި
ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" އަށް ފެތޭތޯ
ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

)ށ(

ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވަނީސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
)(1
)(2

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .28

ޙުއްދަ ބާޠިލްވުން.

)ހ(

ޙުއްދަދިނުމަށްޓަކާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޖޫރައެއް ހަމައަށް ލިބުން،
އަދި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާއެއް
ހަމައަށް ލިބުން.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ށފަހު ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ދ އެއް ދޫކުރުމަ ް
ތެރެއިން ދިގު މުއްދަތެއް ހަމަވާއިރު އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާނަމަ
އެ ޙުއްދައެއް ބާޠިލްވާނެއެވެ.
)(1

ދ ދޫކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  12މަސްދުވަސް
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ

)(2

ދދޭ ފަރާތުން
ށ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ
ތ ް
)ހ( ގައި ބުނެވިފައިވާ މުއްދަ ަ
އިތުރުކޮއްދީފައިވާ މުއްދަތެއް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ކަރަންޓުގެ
މަސައްކަތަށް

.29

)ހ( މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދައެއް
ހޯދަންޖެހޭނީ ތިރީގައިއެވާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނަމައެވެ.

ޙުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ

ތއްގައި ) ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އަލަށް އިމާރާތްކުރުމަށް
) (1އެ އިމާރާ ެ

ޙާލަތްތައް

ހުށަހަޅާ ( ހުރި ނުވަތަ ހުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިޒާމަކަށް ބޭނުންވާ
ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް؛

މި

ގޮތުން

އެ

މަސައްކަތަކީ

އެ

ޢިމާރާތެއްގެ

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެޢިމާރާތަކަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް
ޝެޑިއުލެއް

ތައްޔާރުކުރާނަމަ

އޭގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނިޒާމަކަށްވާންވާނެއެވެ.
"ބިލްޑިންގ
ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ

.30

ލިޔުން" ދޫކުރުން
"ޢިމާރާތް ބޭނުން .31
ކުރުމުގެ

ދޫކުރުން.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ
އެކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ
ޢިމާރާތެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރާ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރެއް ދޫކުރާ ސެޓިފިކެޓެކެވެ.
)ހ( ޢިމާރާތެއް ހަދާނިމިގެން ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ހަދާނިމިގެން
އެ ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ

ޙުއްދަ"

ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" އަށް

ކރެވިދާނެއެވެ .މި ޙުއްދަ
ބަލެމަށްފަހު ،އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫ ު

ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
) (1އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރި އިދާރާއަކުން
އަދި،

) (2އިމާރާތް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ،އަދި
) (3އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއްގައެވެ.
)ށ(

ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް އެއްބަސްވާނަމަ މިފަދަ އެހެން އިދާރާއަކުން
"ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
)(1

އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ،އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް؛ އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

)ށ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙުއްދަ ދިން އިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއެއް

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާތް
ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ނުވަތަ ދެކޮޅުހަދާނަމަ އެކަމެއް
ޙައްލުކުރާނީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކުންނެވެ.

)ނ(

އިމާރާތެއް

ވަގުތީގޮތުން

ބޭނުން

ކުރުމަށްޓަކައި

ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން "ވަގުތީ
ދިރިއުޅުމުގެ ޙުއްދަ"އެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙުއްދައެއްގެ ދަށުން

ޢިމާރާތެއްގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ޙުއްދައިގާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޢިމާރާތެއްގެ
ބޭނުންހިފަން

.32

)ހ(

މި ޤާނޫނުގައި އެނޫންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ ހިނދެއްގައި  ،އެ
ނުވަތަ

ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން "އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ

ޙުއްދަ"އެއް

ފެށުން.
)ށ(

ޢިމާރާތަކަށް

ލިޔުމަކުން

ދޫކުރުމުގެ

ކުރިން

އެ

ޢިމާރާތެއްގެ

ބޭނުން

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ ) (1އިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން މަނައެއްނުކުރެއެވެ.
)(1

ޢިމާރާތެއް

އެ

ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބަޔަކުން ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުމަށް،

ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުނަ ނުދިނުމައްޓަކާ އެ ޢިމާރާތެއްގައި
)(2

މީހަކު

ބެހެއްޓުން.

މި ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ވަގުތީ

ގޮތުން ބޭނުންެ ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" އެއް ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ
ބޭނުންހިފުން.

)ނ(

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދީފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް އިމާރާތް
ބޭނުންކުރަން އެދޭނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން ޙުއްދަ
ނަގަންވާނެއެވެ .މި ފަދައިން ޙުއްދަ ނުނަގާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .33

ޙުއްދައަށް ބަދަލު
ގެނައުން

)ހ(

 27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ،އެ ޙުއްދައަށް

ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރި އިދާރާއަށް

ކުރެހުމާއި

ބަދަލެއް

އެބަދަލެއް

އަންގުވައިދޭ

ތަފްޞީލް

ހުށަހަޅައިގެން

އެ

ގެނެވިދާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(
)ނ(

މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ބަދަލުގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް
ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
އިމާރާތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަށް

ފާސްވުމުން  27ވަނަ މާއްދާގައި ދެވިފައިވާ ޙުއްދަ ބާޠިލްވެ ދެން ޢަމަލުކުރާނީ މި
މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ޙުއްދައަށެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތްތަކަށް
ޙުއްދަ

ގެ .34

މި ޤާނޫ ު
ނ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާއިރު ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ
ނގެ  27ވަނަ މާއްދާއި ް

ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެ އިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗާރ ގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޙުއްދަޔަށް
އެދެންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުވާ

ނަގަން

ފަރާތުން

ޖެހޭ ޙާލަތް

)ޑިވަލޮޕަރ(

އެކަމަށް

ހޯދުމަށް

ޙުއްދަ

އެދި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަދި

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޙުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
ސްޓްރަކްޗަރގެ
މަސައްކަތް

.35

)ހ(

ސްޓްރަކްޗާރ ގެ މަސައްކަތެއް ފަށާ ފުރިހަމަނުކޮށް  3މަސްދުވަހަށް ވުރެ
ދިގުމުއްދަތަކަށް

މެދުކެނޑުމުން
ޙުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގެންދަންވާނީ

ނަގަން

މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދެން

އިތުރަށް

ދޫކުރި

މަސައްކަތް

އިދާރާއަކުން

އަލުން

ކުރިޔަށް
ޙުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ޖެހޭ ޙާލަތް
)ށ(

އަދި މިގޮތުން މެދުކެނޑިފައިވާ މަސައްކަތެއް ފެށޭނީ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ
ދަށުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދަޢިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ

ފަރާތެއް" އެތަނެއްގެ ޙާލަތް ދެނެގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓާއި މަސައްކަތް
ދއުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ބަޔާނަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
ކުރިއަށް ގެން ި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .36

ޙުއްދައެއް
އިމާރާތް

ކުރެވިދާނެ
ޙާލަތްތައް

ނެތި

)ހ(

 26ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ޙުއްދައެއް ނެތި ތިރީގައިމިވާ މަސައްކަތްތައް

ކުރެވިދާނެއެވެ .މި ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް  38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން ޙުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
)(1

ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދުން

އިސްތިސްނާވާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް ،ނުވަތަ
)(2

ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްއްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ޙުއްދައަށް ހޯދުމަށް
ނޭނގޭނެ ،މަސައްކަތްތައް .މި ފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ފުރާނަ ނުވަތަ ސިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ،ނުވަތަ މުދަލަށް

)ހ(

ބޮޑެތި ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ޙާލަތްއް ،ނުވަތަ
ކޮމްޕްލަޔަންސް

)ށ(

ލއްގައި ބަޔާން
ޝެޑިއު ެ

ކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

އެޢިމާރާތަކަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެ
ހިމެނޭ

ޝެޑިއުލެއްގައި
ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު

ހިދުމަތްތަކެއްގެ

މަސައްކަތް

ނިޒާމް
ޙާލަތްއްގައި

ކުރާނެ

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި.
)(3
)ށ(

 29ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދަ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ،ނުވަތަ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން

ދއެއް ނެތި އިމާރާތް ކުރެވިދާނެ
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއް ަ

ޙާލަތްތައް ކަނޑައަޅާ މި ޤާނޫނު ހިންގާ ވުޒާރާއަކުން ޙާލަތްތަކެއް އާންމު
ކުރަންވާނެއެވެ.
ނުރައްކަލެއް
ދިމާވެދާނެފަދަ

.37

)ހ(

ބިމެއްގައި

ތިރީގައިވާ ކަމަކަށް ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ ޢިދާރާއިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ޙުއްދަ ދީގެންނުވާނެއެވެ.
)(1

އިމާރާތްކުރުމަށް
ޙުއްދަ ދޫކުރުން

)(2

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތް ހުރި ބިމަކީ ނުވަތަ
ތަނަކީ

އެއްގޮތަކުން

ނުވަތަ

ގިނަގޮތްގޮތުން

އެއަށްވުރެ

ގުދްރަތީ

ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެފަދަ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވުން
އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން އެ އިމަރާތަކަށް ނުވަތަ އެތަނާއިންވެގެންވާ
ޢިމާރާތަކަށް ،ބިމަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގުދުރަތީ ނުރައްކަލެއް ދިމާވުން
ނުވަތަ އިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުން.

)(3

މި

މާއްދާގައި

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޙުއްދަ

މިފަދަ

ދޫކުރާ

ތަންތަން

ޢިދާރާ،

އެ

ސަރަޙެއްދެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ ޢިދާރަތަކުން އަދި ޤާނޫނު
ހިންގާ ވުޒާރާއިން މި ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
އިމާރާތް
ކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަށް

.38

)ހ(

އިމާރާތް

ދއެއްނެތި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ވީ
ކުރުމުގެ ޙުއް ަ

އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އެ މަސައްކަތަކަށް "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ
ލިޔުމެއް" ހޯދުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ޙުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ.

ޙުއްދަ ހޯދުން
23

 16ޖޫން 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ށ ނޭދި ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ .އަދި މިފަދަ ކުށެއް
)ހ( ގައިވާ ފަދައިން ޙުއްދައަ ް
......

ކުރާފަރާތެއް

ރުފިޔާ

އަށްވުރެ

ބޮޑުނޫން

އަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާ

ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

އަދި މިހެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ނުފެތޭނަމަ ބަދަލުކުރުމަށް
އެންގޭނަމައެވެ .މިހެން ގެންނަ ބަދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދިނުމަކީ ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.39

ޚާއްޞަ

)ހ(

ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ހޯދުމަށް އެދުމުން ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ޢިމާރާތަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން "މަސައްކަތް ޤަބޫލު ކުރާ

"މަސައްކަތް
ޤަބޫލު

ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ޙުއްދައެއް ނެތި އިމާރާތް

ޙުއްދަ" )ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް(

ކުރާ

ޙުއްދަ" ދޫކުރުން

ޤަބޫލު ކުރާ ޙުއްދަ" ދޫކުރެވޭނީ؛
)(1

)ށ(

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ" .މަސައްކަތް

އެ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަކަށް ވާނަމަ ،ނުވަތަ

)(2

އެ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތް

)(3

މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާ އަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނަމައެވެ.

ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ނުނަގާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވާނަމަ ،ނުވަތަ

ޙުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދަޢިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ
ފަރާތެއް"

އެތަނެއްގެ

ޙާލަތް

ދެނެގަތުމަށްފަހު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓެއް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ތއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ގައިވާ ޙާލަ ެ

އިދާރާއަކުން ޙުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯރޓަށް

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2އަދި ) (3ގައިވާ ޙާލަތްއްގައި "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ

ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"އަކުން "މަސައްކަތް ޤަބޫލު ކުރާ ޙުއްދަ" ދޫކުރަންވާނީ،

ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯރޓަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ބ(

މި މައްދާ މިހެން އޮތުމަކުން މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

)ހ(

ރ ފަރާތަކުން
ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަނެއް ބޭނުންކު ާ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހޯދާންޖެހޭ ޙުއްދަ ހޯދުމުން އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ.
ޢިމާރާތަކަށް
ނުވަތަ

ތަނަކަށް

.40

ބަދަލެއް ގެނައުން

އެ ތަނަކުން ޙާސިލްވާންޖެހޭ މިންގަނޑު ހާސިލްނުވާ ގޮތަކަށް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް
ނަގާ ،ބަދަލުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވިފައިވާފަދަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެ ތަނަކުން ނުވަތަ
އެއްޗަކުން ހިދްމަތް ލިބެންޖެހޭވަރަށް ނުވަތަ ބޭނުންހިފެންޖެހޭވަރަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ
ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އެ ފަދަތަނަކުން ނުވަތަ
އެއްޗަކުން އެ ހިދްމަތް ނުވަތަ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި އަލުން ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ކުށެއް ކުރި ފަރާތެއް
"ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫ ާ
ނ ޚިލާފަށް .41
ކޮށްފައިވާ

)ހ(

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ
ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ އިދާރާއަކުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތަކާމެދު

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ

ޢަމަލުކުރެވޭނެ

މަތިން

ގޮތް

"ޢިމާރާތްކުރުމާ

ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ބެހޭ

ޤަވާޢިދު"އާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިން

ށ ކިޔަމަން ނުވެއްޖެ ނަމަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގައިފައިވާ އެންގުމަކަ ް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މި ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ވެފައިވާކަމެއް
ތ ބަދަލު
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާ  ،އެ މަސައްކަތެއް ތަޅާލުން  ،ނެގުން ނުވަ ަ
ކުރުން ،ނޫނީ އެ މަސައްކަތެއް ތެޅުވުން  ،ނެންގެވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުވުން އަދި
މި ނޫނަސް

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ފެންނަގޮތުގައި އެ

ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުން ،އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން
ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކުރަން ދިޔަ ޚަރަދު ކުށްކުރިފަރާތުން ނެގުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

މި މާއްދާގެ ) (1ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު ،އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް "ޢިމާރާތްކުރުމާ
ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަކި ވުޒާރާއަކުން .42

ޙުއްދަ

ޢިމާރާތް

ދޭ

ވަކި ކަހަލަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ޙުއްދަ ހޯދަން ވަކި ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ ވަކި
ގޮތެއް ވަޒީރު ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙުއްދަ ހޯދަންވާނީ
އެ ވުޒާރާއަކުން ،ވަޒީރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.
މިފަދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

ޙުއްދަ

ހޯދަން

ޖެހޭ

ގޮތް

ގެޒެޓުކޮށް

އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް ،މި ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
 6ވަނަ ބައި :މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ،އުޞޫލުތަކަށް މަސައްކަތްތައް ފެތޭތޯ ބެލު ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ) .43ހ(
ކުރާ

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން އެމަސައްކަތަކީ
ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދަށް

ފެތޭ

މަސައްކަތެއްކަމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޭ

އިދާރާއިން ކަނޑަ އަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްތައް
މިންގަނޑުތަކަށް
ފެތޭތޯ ބެލުން

)(1

ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތައްތައް

)(2

ބިލްޑިންގ ކޯޑާއި "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ނ" ގައިވާ

)(3

)ށ(

ކަންތައްތައް
ހަކަތައިގެ މަސައްކަތެއް ނަމަ އެ މަސައްކަތެއް އިލެކްޓްރިސިޓީ އެކްޓް
ގެދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައިވުން

“ބިލްޑިންގ ކޯޑު”ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ބެލުމުގައި ،އެކަމަކާއި

ގުޅިގެން،

“ރަޖިސްޓްރާ”

ނުވަތަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޭ

އިދާރާއިން

އިންޒާރެއް ނެރެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ކަމެއް މަނާކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

މަތީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވުމުން ،މި ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ

ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ) .44ހ(

ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ނ ތިރީގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް
މީހަކަށް

ކަންކަން ކުރާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

ކުރާ
ކުރުން

ލާޒިމުނުވާ
ކަންތައްތައް

)ށ(

)(1

އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން “ބިލްޑިންގ ކޯޑު”ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

)(2

“ބިލްޑިންގ ކޯޑު”ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ

ހާޞިލްވާން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން

މަސައްކަތަކަށް ،އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

މި މާއްދާގެ ) (1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އިތުރު މަސައްކަތްތައް
ކުރެވޭނީ އެ މަސައްކަތެއް މި ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާޔަކާ ޚިލާފްނުވާ ނަމައެވެ.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް  .45ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ތަބާވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައިވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ
ފެތޭތޯ

ބަލާ

ލިޔުން" އެއްގައިވާ
ގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުން.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން" އެއްގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.
އެހެން

ނަމަވެސް،

ގޮތެއްނޫނެވެ.

ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން"
ދޫކުރުން.

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ

ގޮތަށެވެ.
)(1

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އަދި،

)(2

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި ،އަދި

)(3

ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން"
ދޫކުރާނެ އިދާރާ

ބަލާ

ފުރިހަމަކުރުމަކީ ބިލްޑިންގ ކޯޑް ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްއޮތް ހަމައެކަނި

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ) .46ހ(

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް .47

"ބިލްޑިންގ

ކޯޑަށް

ފެތޭތޯ

ލިޔުން"

އެއްގައިވާ

ކަންކަން

)ހ(

އެކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަގެއް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއަށް ދެއްކުމުން.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔު ް
ނ" އެއް

ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ ޢިދާރާއަކުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް .48
ފެތޭތޯ

ބަލާ

ލިޔުން"

އަކަށް

ބަދަލެއް
ނުވަތަ

)ހ(

ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް އެއްބަސްވާނަމަ އެހެން

ތކުރުމުގެ ޙުއްދަ
ޢިމާރާ ް

ދޫކުރާ ޢިދާރާއަކުން "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
)(1

އެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ،އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް؛ އަދި

)(2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙުއްދަ ދިން އިދާރާއެއް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އުޞޫލެއްގެ

މަތިން،

"ބިލްޑިންގ

އެ

ކޯޑަށް

ފެތޭތޯ

ބަލާ

ލިޔުން"އަކަށް

ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނެސް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ގެނައުން
ބާޠިލް

ކުރުން

)ށ(

ނ ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ކުރެވޭ ބާޠިލްތައް މިކަމަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައި ް

)ނ(

މި ގޮތުން އެ ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާ "ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔު ް
ނ"

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާއަކުން އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

އާންމު ކުރުމުގެ ކުރީގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ،އެ ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދެއްގައި ،އެކަމެއް ނުހިނގާނެއެވެ.
 7ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ ދޫކުރުމާއި ޙުއްދަ ބާޠިލްކުރުން
ޙުއްދަ ދޫކުރުން

.49

)ހ(

މި ޤާނުނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކާ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ފަންނީ

ފަރާތްތަކާއި،

ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ފަރާތްތަކާއި ،ޢިމާރާތްކުރާ

ތަކެތި

ޓެސްޓުކުރާ

ޙުއްދަ

ފަރާތްތަކަށް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ޙުއްދަ ދޫކުރިކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނުގެ

ދަށުން އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުންނެވެ .މި ޤާނޫނުގެ
ޤޞަދަކީ:
ދަށުން ޙުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަ ް
)(1
)(2

އެ ޙުއްދަ އަކާ ގުޅޭ ފެންވަރާއި ޝަރުތުތައް އެ ފަރާތެއްގައި ހުރިކަން
ވަޒަން ކުރުމަށާއި އަދި އެކަން ރެކޯޑް ކުރުން ،އަދި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާތަކުގެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކަކީ
މަސައްކަތްތަކަށް

ފަންނީ
ވުމާއެކު

މި

އަދި
ފަދަ

މަސައްކަތްތަކަށް ޤާބިލު އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްކަން ދެނެގަނެވޭނެ
ގޮތެއް ޤާޢިމުކުރުމަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ޙުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ދޫކުރާ
ޙުއްދައިގާ

ހުރިހާ

ހުންނަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ބަޔާންކޮށްފައި

ޤަވާޢިދުތަކުގައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙުއްދަ

ކުރާނެ ގިންތިއެއް

ނުވަތަ ގިންތިތަކެއް

“ރަޖިސްޓްރާ” ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" ގެ ލަފަޔާއެކު،
އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދެއްގެ މަތިން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ
ދޫކުރާ އިދާރާ"ތަކުގެ ގިންތިތައް ،އަދި

)(2

އިމާރާތް

ރމުގެ
ކު ު

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތް

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކުރާ

ފަރާތްތަކާއި

ފަރާތްތަކުގެ
މަތިން

ޤަވާޢިދެއްގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ގިންތިތައް

އެކަމަށް

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ރކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ ލަފަޔަކާ އެކުގައެވެ.
ޙަ ަ
)ރ(

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކާތްތެރިވާ އިދާރާތަކާއި ،ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ
ދޫކުރަންވާނީ

އަދި

ހަދަންވާނީ

ޤަވާޢިދުތައް

އެކަމަކާ

ގުޅޭ

ބޯޑެއްގެ

މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ
ޤާއިމްކޮށް

.50

)ހ(

ބެލެހެއްޓުން

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން ޤާޢިމްކުރަންޖެހޭ
ރަޖިސްޓަރީތައް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން "ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ" އާއި
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ" އާއި
"ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ" އާއި "ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ރަޖިސްޓަރީ" އެއް ޤާޢިމްކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި މި ރަޖިސްޓަރީތަކަކީ އާންމުކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)ށ(

މިފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ މި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
)(1

އިދާރާތަކާއި

ފަރާތްތަކަކީ

ޙުއްދަ

އޮތް

ފަރާތެއްތޯ

ބެލުމާއި،

އެ

ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ގެ ޙާލަތް ދެނެގަތުމާއި ،އެ ފަރާތުގެ ޙުއްދައިގެ
މަޢުލޫމާތު އެނގުން،
29
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2
)(3
)(4
)(5

އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ލިބެން ހުރުން،
ފަރާތްތަކާއި

އިދާރާތަކާއި

މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުން،
އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް
އާއްމުކޮށް އެނގޭނެގޮތެއް ހެދުން،
އިދާރާތަކާއި

ފަރާތްތަކާއި

މެދު

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަދި މިނޫނަސް އެހެން ކަންތައް ކުރުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

)ނ(

މި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޤަވާޢިދެއްގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
ޤވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ވަކި މަޢުލޫމާތު ތަކެކެވެ.
މިގޮތުން ބެލޭނީ ަ

ޙުއްދަ އައުކުރުން

.51

ޙުއްދަ އައު ކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ސައްޙަތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އައުކޮށް
ނނަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެ ް

ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ .52

ފަރާތްތަކުގެ

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތައް ޙުއްދައެއް
ދީފައިވާ ގިންތިއެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ މި
ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަސްޢޫލިއްޔަތު.

އަދި އެފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ޙުއްދައިގެ ދަށުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަމަށް
ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ
ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އެނގޭނަމަ
އެކަމެއް “ރަޖިސްޓްރާ”އަށް ނުވަތަ "ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ" އަށް
އަންގަން ވާނެއެވެ.

ޙުއްދަ
ބާޠިލްކުރުން.

.53

)ހ(

ތިރީގައިވާ ސަބަބަކަށްޓަކާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޙުއްދަ 6

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ އެ ޙުއްދަ ބާޠިލް
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކަމާ ގުޅޭ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ މަތިން “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(1
)(2
)(3
)(4

ނ
ޙުއްދަ ހޯދީ ނުވަތަ އާކުރީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުށަހަޅައިގެ ް
ކަމަށްވުން.
ޙުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކަށް ޙުއްދަ
ދޫކުރުމަށް ބެލި ޝަރުތުތަކަށް އުނިކަމެއް އައުން.
ރއް ނުވަތަ
މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވާފަދަ ކުށެއް ،މަކަ ެ
ހީލަތެއް އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުން.
ި
ސއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،މި ޤާނޫނުން
ޤަވާއިދުން

ނުވަތަ

ޙުއްދައެއް

ދީފައިވާ

ފަރާތެއް

އަދާކުރަންޖެހޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
)(5
)(6

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް މި ޤާނޫނާ
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވުން.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއި ު
ދގެ ދަށުން އަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން
"މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤް ކުރާ ކޮމިޓީ" އިން އެފަރާތަކާމެދު އަޚްލާޤީ
ފިޔަވަޅެއް އެޅުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއްކުރުން.

)(7

)ށ(

އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފެންވަރަށް ނެތުން.

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ
ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު “ރަޖިސްޓްރާ” ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

)(1

49

)(2

އެ ފަރާތެއްގެ ނަ ް
ނ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުން.

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

އެފަރާތަކަށް

ދެވިފައިވާ

ޙުއްދައެއް

ބާޠިލްކުރުން؛ އަދި

ޙުއް ަ
ލކުރެވިފައިވާ ކަން އަންގާތާ  14ދުވަހުގެ
ދ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ނުވަތަ ބާޠި ް

ތެރޭގައި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތަކަށް  49ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ޙުއްދަ،

“ރަޖިސްޓްރާ”

އށް
ަ

އަނބުރާ

ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޙުއްދަ އަނބުރާ ރައްދުނުކުރުމަކީ

ކުށެކެވެ.

31

 16ޖޫން 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީގައި އެފަރާތަކާ
ގުޅޭ ގިންތިއެއްގައި ލިޔެ ،އެފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ އަލުން އިޢާދަ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާޠިލްކުރެވޭ ޙުއްދަތަކާއި އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ،ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެކަން
ކރަންވާނެއެވެ.
އެނގިފައިވާނަމަ އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙުއްދަ ބާޠިލް ު

ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ .54

ފަރާތަކާމެދު

)ހ(

ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ
ފަރާތެއް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ ކުރަމުންދަނީ މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ މި

މައްސަލައެއް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ

ހުށަހެޅުން

އެފަދަ މައްސަލައެއް “ރަޖިސްޓްރާ” މެދުވެރިކޮށް "މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރާ

ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު “ރަޖިސްޓްރާ” ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ގަސްދުކުރާ ނަމަ،
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން ،ގަސްދުކުރި ސަބަބެއް އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ގަސްދުކުރި
ޙުއްދައެއް

ދީފައިވާ

ޢިދާރާއަކަށް

ނުވަތަ

ފަރާތަކަށް

އަންގާ

އެކަމަކަށް

ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
)ނ(

 41ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަމުރުގެ އިތުރުން ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން

އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ބެލުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ދޭންވާނީ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތާއި ރައްދުވާފަރާތުންނެވެ .މައްސަލަ ސާބިތުވުމުން މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފަރާތުން ދީފައިވާ ޚަރަދު އަނބުރާ އެފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.

އަދި މައްސަލަ ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުން ދީފައިވާ ޚަރަދު
އަނބުރާ އެފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ނެގޭ ޚަރަދު  10000ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޙުއްދައާ ގުޅޭގޮތުން .55
ކުރެވޭ ކުށްތައް

)ހ(

އިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

އިދާރާތަކުގެ

ތެރެއިން

ނުވަތަ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ޙުއްދަ ނެތި
އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ އެއް އޮތްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެ
އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއް  ...........ރުފިޔާއަށް ވުރެ
ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

ޙުއްދަ ދީ ަ
ރމުން އެފަރާތެއް
ފއިވާ ފަރާތެއްގެ ޙާލަތް ބަދަލުވުމުން އެކަން ނާންގާހު ު
ކުށްވެރިވާނެއެވެ.

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ .56
އިދާރާއެއް

ނުވަތަ

)ހ(

ފަރާތްތަކާ

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ
ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާއި މެދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ،
ޤަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން އެ މައްސަލައެއް "މައްސަލަބަލައި ތަހުޤީިގުކުރާ ކޮމިޓީ"

ގުޅޭގޮތުން

އަށް ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމާއި

ނަމަވެސް އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ

ފިޔަވަޅު އެޅުން

މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.

މައްސަލަ

)ށ(

މިގޮތުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކާ މެދު ހުށަ ެ
ހޅޭ މައްސަލައެއް "މައްސަލަބަލައި
ތަހުޤީިގުކުރާ

ކޮމިޓީ"ން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

އެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޤަވާޢިދެއްގައި

ޤަވާޢިދުގެ

މަތިން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބަލާ،

ގޮތެއްގެ

ކުށެއް
މަތިން

“ރަޖިސްޓްރާ” ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ރ” ފިޔަވަޅެއް އަޅާއިރު އެ ފަރާތަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި
“ރަޖިސްޓް ާ

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ އޮތް ޢިމާރާތްކުރުމގުެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަންނީ ފަރާތްތެއް ނޫންނަމަވެސް ،އެ ފަރާތެއް ޤާނޫނާ ނުވަތަ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުއެޅިދާނެއެވެ.

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ .57

ފަރާތްތަކުން

ކުރާ

ކުށްތަކަށް
ހެކިބަސްނެގުން.

)ހ(

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސްނެގުމުގައި
ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

"މައްސަލަބަލައި

ތަހުޤީިގުކުރާ

ކޮމިޓީ"

ބަލަމުންދާ

މައްސަލައެއް

ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީގެގޮތުގައި ބަޔާނެއް ،ލިޔުމެއް
އގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެ
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ ޝަރުއީ ކޯޓެ ް
ފަދަ ބަޔާނެއް ،ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުއްނަމަވެސް

އެ ކޮމިޓީއަށް

ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

މި ފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހުވައެއްގެ ދަށުން ހެކިބަސް ނަގަން ޖެހިއްޖެ
"މައްސަލަބަލައި

ހިނދެއްގައި

ތަހުޤީިގުކުރާ

ހުވާލައިދެވިދާނެއެވެ.
)(3

ހޯ ު
ދމަށް

ހެކިބަސް

ހާޒިރުކުރެވޭ

ފަރާތެއްގެ

މެންބަރަކަށް

ކޮމިޓީ"ގެ

ހެކިބަސް

ލިޔުމަކުން

ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ ލިޔުމެއްގެ ސައްޙަކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ހުވައެއް
ކުރުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީން އެފަރާތަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

)(4

"މައްސަލަބަލައި

އެޑްވައިޒަރެއްގެ

ތަހުޤީިގުކުރާ
ގޮތުން

މީހަކު

ށ
ކޮމިޓީ"އަ ް
ނުވަތަ

ލފާދިނުމަށް
ަ
މީހުން

ޙާއްސަ

އައްޔަންކުރުން

)މިސާލަކަށް ،ލަފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް އެހީއެއް ހޯދުން (
)ށ(

އަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން "މައްސަލަބަލައި ތަހުޤީިގުކުރާ ކޮމިޓީ"ގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް އެކްޓް......ގެ ދަށުން ޝަރުއީ

ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަކީ
އަޑުއެހުމެކެވެ.

ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ .58

ފަރާތްތައް

މިންގަނޑުތަކާއި
އަދަބުތައް.

"މައްސަލަބަލައި ތަހުޤީިގުކުރާ ކޮމިޓީ"އަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި މިވާ ފަދައިން
އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޚިލާފުވުމުން

)ހ(

54

ވަނަމާއްދާގެ

ދަށުން

ހެދިފައިވާ

ޤަވާޢިދުގައި

ކަނޑައެޅިފއަިވާ

ކުށެއް

ދެވޭ

)(1

ށ  ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީ އިން
އެ ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްކޮ ް
އުނިކޮށް ،އެ ފަރާތަކަށް އަލުން ޙުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ
އެކަން އެންގަންވާނެއެވެ.

)(2

އެ ޙުއްދައެއް ދިނުމަށް އެފަރާތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

ހަމަވަންދެން ނުވަތަ  12މަސް ދުވަހަށް ވުރެދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް

ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓުން .އަދި ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ރެކޯޑްކުރުން.

)(3

އެ ފަރާ ެ
ތއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރަންޖެހޭނަމަ އެފަދައިން
ޢަމަލުކޮށް ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ،އަދި އެކަން ރަޖިސްޓަރީ ގައި
ރެކޯޑްކުރުން
34
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(4

)(5

)ށ(

އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ އަމުރެއްގައި

ވަކި ތަމްރީނެއް

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެފަދައިން އެންގުން.
އެ

ފަރާތެއް

......

ރުފިޔާއަށް

ވުރެ

ބޮޑުނޫން

އަދަ ަ
ދކުން

ޖޫރިމަނާކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްފަހު އޭގެ އިތުރުން އެ ފަރާތެއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ) (5ގައިވާ ފަދައިން ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ ،އެނޫން

ޙާލަތެއްގައި

ކޮންމެ

މައްސަލައެއްގައިވެސް

"މައްސަލަބަލައި

ތަހުޤީިގުކުރާ

ކޮމިޓީ"އަށް އެޅޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1އުން )(5އަކަށްވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްފިޔަވަޅެކެވެ.

)ނ(

ށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5ގެ ދަށުން
ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކަ ް

)ރ(

 56ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަ ެ
ތއްގައި ،އެ ކަމެއް "މައްސަލަބަލައި ތަހުޤީިގުކުރާ

)ބ(

ރަޖިސްޓަރީ ގައި ރެކޯޑްކުރުމުގެ

ޖޫރިމަނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީ" އިން ބެލުމަށް ދިޔަ ޚަރަދެއް އެ ފަރާތަކުން ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅާ

ފިޔަވަޅެއް

އިތުރުން ،އެ އެޅި ފިޔަވަޅަކާމެދު ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން
އާންމުކޮށް ހާމަ ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ .59
ފަރާތް

ޖޫރިމަނާ

ނުވަތަ

އަގު

ނުދެއްކުން.

 58ވަނަ މާއްދާގެ ).1ރ( ނުވަތަ ) (4ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ،

ދައްކަންއަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  62ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ" ،މައްސަލަބަލައި
ތަހުޤީިގުކުރާ ކޮމިޓީ" އިން ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

)ހ(

އެ ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްކޮށް ،ބާޠިލް ކުރިކަން ރަޖިސްޓަރީ ގައި ރެކޯޑްކުރުމަށް
ރަޖިސްޓްރާ އަށް އެންގުން .ނުވަތަ

)ށ(

އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންދެން އެ ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓުން ،އަދި  12މަސް

ފާއިތުވާއިރު އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ ބާޠިލްކޮށް ،ބާޠިލް
ކުރިކަން ރަޖިސްޓަރީ ގައި ރެކޯޑުކުރުން.
35
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

 8ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުން
އިމާރާތް
މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ .60

)ހ(

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު"
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ބެލެހެއްޓުން.

ރ
ދާއި ާ

ތަރައްޤީކޮށް

ކުރިއަރުވާ

ލަފާގެ

ބޯޑު"

މަތިން

ހަދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަކުން އިސްތިސްނާ ނުވާ ކޮންމެ
ޙާލަތްއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެމަސައްކަތަކަށް
ޙުއްދަ ދެވިފައިވާ ގާބިލް މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

)ނ(

ށކެވެ .އަދި އެފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވާ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ހިލާފް ވުމަކީ ކު ެ

)ރ(

މި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުމެއް ،ބެލުމަށް އެ

ފަރާތަކާމެދު "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން ފިޔައަޅަންވާނެއެވެ.

އިމާރަތަކާއި އެއްވެސް މާލީ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއްވާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް"އެއް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އައްޔަން
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ .61
މަސައްކަތަކާ
ގުޅިގެން

)ހ(

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙްލީލެއް އެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާ

ކުރާ

ޓެސްޓުތައް.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ
ރ” އަންގާ އިމާރާތް
ފަރާތަކުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ށ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވާ ފަރާތަކުން
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ޓެސްޓަކަ ް
އިސްތިސްނާ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް

ހުށަހެޅުމުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑުގެ" ލަފާގެ
މަތިން އެ ތަޙްލީލެއް ހެދުމުގެ އިސްތިސްނާ “ރަޖިސްޓްރާ”އަށް ދެވިދާނެއެވެ.
އިމާރާތް
ފަރާތުގެ

ކު ު
ރވާ .62

މަސްޢޫލިއްޔަތު.

)ހ(

ތއްގައި އިމާރާތެއް
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަކުން އިސްތިސްނާއެއް ނުވާ ހުރިހާ ޙާލަ ެ
ކުރުވާ ކޮންމެފަރާތަކުންވެސް އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމަށް ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަދި
މަސައްކަތް

ބެލެހެއްޓުމަށް

އެކަމަކަށް

ޙުއްދައެއް

ދީފައިވާ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް"އެއް އަދި "ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާެތް"އް
"ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދު"ގެ

ދަށުން

އައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ނަމަ

އެފަދަ

ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

މި ޤާނުން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފް ކަމެއް އިމާރާތް
ކުރުވާފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އާއްމުކޮށް އެގޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ ކަމެއް
ހިނގާނަމަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އިމާރާތް ކުރުވާފަރާތުން
ނއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަމެއް ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
އަންގަންޖެހޭ ެ
އަދި

މިގޮތުން

އެންގުންތައް

އަންގާ

މަޢުލޫމާތުށްޓަކައި

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
ސައިޓް
ސުޕަވައިޒަރުން

.63

)ހ(

މި

ގާނޫނުގެ

މަސައްކަތްތައް

62

ނުވަތަ

ބެލެހެއްޓުމަށް

64

ވަނަ

ސައިޓް

މާއްދާގެ

ދަށުން

ސުޕަވައިޒަރުން

އިމާރާތްކުރުމުގެ

އައްޔަންކުރަންޖެހޭނެ

ޙާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އައްޔަންކުރުން

އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޔަން ކުރެވޭ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް" އުން ،އެ އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރެއް ،ނުވަތަ ސައިޓް

ސުޕަވައިޒަރުންތަކެއް އައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރަކަށް އިމާރާތް ކުރުވާ ފަރާތް،

ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް ،ނުވަތަ މި ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ވާ
ފަރާތެއް އައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

)ރ(

މިމާއްދާގެ

) ށ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އަދި

)ނ(

ދާއިރާގައި

އާއި

ހިލާފް

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ވުމަކީ
ފަންނީ

ކުށެކެވެ.
ފަރާތްތަކަށް

މި

ގޮތުން

ހެދިފައިވާ

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކަށް އަދަބު ދެވޭނެއެވެ.
އިމާރާތް
ކުރާފަރާތުގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

.64

)ހ(

ރާއްޖޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރާ ފަރާ ެ
ތއް؛
)(1

ވާންވާނީ

"ޢިމާރާތްކުރާ

ވެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ

ރަސްޓަރީ"ގައި

ރަޖިސްޓަރީ

އަދި އެފަރާތެއް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި ،މި ޤާނޫނުގެ
)(2

ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ "ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާ ް
ތ"އެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް

"ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާވާޢިދު"ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މި

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(3

)(4

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަކުން ޙުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެހުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ހިނގާތަނެއްގައި މި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ
ޚިލާފް ކަމެއް ހިނގާކަން އިމާރާތް ކުރާފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
އެނގޭނެކަމަށް

އާއްމުކޮއް

ޙުއްދަ

އިމާރާތްކުރުމުގެ

ބެލެވޭ

ދޫކުރާ

ފަދަ

ކަމެއް

ހިނގާނަމަ

އިދާރާއަށް

ރތް
އިމާ ާ

ކުރާފަރާތުން

އަންގަންޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
މިގޮތުން

އެންގުންތައް

އަންގާ

“ރަޖިސްޓްރާ”ގެ

މަޢުލޫމާތުށްޓަކައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
)(5

ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޤަވާއިދުގައި

ސްޓްރަކްޗުރަލް

މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ދަނީ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށްތޯ
ބެލުމަށް ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރެއް ،ސިވިލް
އިންޖިނިއަރެއް

ބިލްޑިންގ

ނުވަތަ

އިންސްޕެކްޓަރެއް

އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
)(6

މި

ޤާނޫނާއި

"ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދު"އާއި

"ޢިމާރާތްކުރާ

ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާ އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ޚިލާފުވުމަކީ ކުށެކެވެ.
އަދި މިކަން "ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" އެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.
ސިއްހީގޮތުން
ނުރައްކާތެރި

.65

)ހ(

ސއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން،
ި
މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

އިމާރާތް

ބެލުމަށްފަހު

އެ

ޢިމާރާތަކީ

ސިއްހީގޮތުން

ނުރައްކާތެރި

އިމާރާތެއްކަމަށް،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ހިންގާ އިދާރާއަކުން،
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގައި ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އިމާރާތެކެވެ ބުނެފައި އެވަނީ މި

ޤާނޫނުގެ  113ވަނަ މާއްދާގެ )ށޑ( ގައި "ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އިމާރާތް"
އެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ އިމާރާތްތަކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ކުރަމުންދާ
އިމާރާތްކުރުމުގެ

.66

)ހ(

އިމާރާތްކުރުމުގެ،

އިމާރާތަށް

ގެނައުމުގެ

ބަދަލެއް

އިމާރާތެއް

ނުވަތަ

މަރާމާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ އިމާރާތަކަށް ،އިންވެގެން ހުރި އިމާރާތަކަށް،

މަސައްކަތެއްގެ

މީހަކަށް ،ތަނަކަށް ،މުދަލަކަށް ނުވަތަ ގުދުރަތީ އުފެދުމަކަށް ގެއްލުމެއްވާނެ

ސަބަބުން

ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ނުރައްކަލެއް

މިފަދަ

ކުރިމަތިވުން

މަސައްކަތެއްގެ

ނުރައްކަލެއް

ސަބަބުން

ކުރިމަތިވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި

"އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

)ހ( ގައި ބުނެފައިވާގޮތަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތިރީގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

އެ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާނެނަމަ ނުވަތަ
ކުރިމަތިވުން

ގާތްނަމަ،

އިމާރާތް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ވަގުތުން

ހުއްޓުވާލުން
)(2

ނ ސަބަބުތަކާއި ،އެ ކަމުގެ
އެ ފަދަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވި ނުވަތަ ދިމާވެދާ ެ
ނުރައްކަލުން ސަލާމްތެވާނެ ގޮތްތަކާއި ،އަދި އެ ނޫނަސް ބޭނުންވާ
ދިރާސާ އާއި ޓެސްޓުތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަންނީ ފަރާތެއްގެ އެހީގެ ދަށުން "ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ހެދުމަށް
އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

)(3

)(2

ބުނެފައިވާ

ގައި

ރިޕޯޓަށް

ލމަށްފަހު
ބެ ު

ނުވަތަ

މަސައްކަތް

ރަނގަޅުކޮށްގެން

ފެންނަނަމަ

އެގޮތަކަށް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ގެންދިއުމަށް

ކުރިއަށް

މަސައްކަތް
ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ޙުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.
)(4

)(2

ގައި

ބުނެފައިވާ

ރިޕޯޓަށް

ބެލުމަށްފަހު

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުފެންނަމަ ،ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް އިމާރާތުގެ

ވެރިފަރާތަށް އެ އިމާރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް  10ދުވަސް ތެރޭގައި
އަންގަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

ރ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނެ ޭ

އަމުރެއްގައިވާ ކަންކަން ،އެކަންކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އެ

ފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އެ
ކަމެއްކުރުމަށްފަހު

އެކަމެއް

ކުރުމަށް

ދިޔަ

ޚަރަދު

އިމާރާތުގެ

ވެރިފަރާތުން

ހޯދިދާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ،އެ ކަމަކަށް
ދިޔަ ޙަރަދު ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދިދާނެއެވެ.
ކޮށްފައިވާ
އިމާރާތްކުރުމުގެ

.67

)ހ(

އިމާރާތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރުގެ ސަބަބުން އެ އިމާރާތަކަށް،
އިންވެގެން ހުރި އިމާރާތަކަށް ،މީހަކަށް ،ތަނަކަށް ،މުދަލަކަށް ނުވަތަ ގުދުރަތީ

މަސައްކަތެއްގެ

އުފެދުމަކަށް

ސަބަބުން

އިމާރާތްކުރުމުގެ

ނުރައްކަލެއް

ސަރަޙެއްދެއްގެ އިދާރާއަކަށް އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުރިމަތިވުން

ގެއްލުމެއްވެދާނެކަމަށް
ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އެއްވެސް
އިދާރާއަކަށް

ފަރާތަކަށް
ނުވަތަ

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
އެ

އިމާރާތެއް

ހުރި

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
"އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ނރައްކަލެއް
ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން،

ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ނ ސަބަބުތަކާއި ،އެ ކަމުގެ
އެ ފަދަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވި ނުވަތަ ދިމާވެދާ ެ
ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތަކާއި ،އަދި އެ ނޫނަސް ބޭނުންވާ ދިރާސާ އާއި
ޓެސްޓުތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތެއްގެ އެހީގެ
ދަށުން އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ހެދުމަށްފަހު އިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު އިމާރާތް ރަނގަޅުކޮށްގެން
އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު އިމާރާތް ބެހެއްޓުމަށް
ނުފެންނަނަމަ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެ އިމާރާތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ޅ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ

ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއްގައިވާ ކަންކަން ،އެކަންކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ،އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަކުން އެ ކަމެއްކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުން

ހޯދިދާނެއެވެ.

އަދި

ފަރާތުން

އެ

އެ

ޚަރަދު

ދިނުމަށް

އިންކާރުކުރާނަމަ ،އެ ކަމަކަށް ދިޔަ ޙަރަދު ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން
ހޯދިދާނެއެވެ.
ނުރައްކާތެރި
ޢިމާރާތް ތައް.

.68

)ހ(

އިމާރާތެއް ބައުވުމުން ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް އަރުވާފައި ހުރި ބަރުދަނެއްގެ ސަބަބުން
ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ޙާލަތް ހުރިގޮތަކުން އެ އިމާރާތަކީ ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތެއް
ކަމަށް ވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތަކަށްވުން ގާތް ޢިމާރާތެއްކަމަށް
ފެނިއްޖެ ޙާލަތްއްގައި ،އެކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ
ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތެއް ހުރި ސަރަޙައްދެއްގެ އިދާރާއަކަށް
އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ
ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތެއް ހުރި ސަރަޙައްދެއްގެ އިދާރާއަކުން
މިކަން ބެލުމަށްފަހު ،ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެފަދަ ޢިމާރާތެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ،
އެފަދަ ޢިމާރާތަކުން މީހުން ހުސްކޮށް އެ ޢިމާރާތަކަށް ވަދެނުކުމެ ނުވެވޭނެ ގޮތަށް
ބަންދުކުރުން

ނުވަތަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ބިއްގަނޑެއްޖަހާ

އިންތިޒާމެއް

ވަކިކުރަން

ހަމަޖައްސަން

ނުވަތަ
އެތަނެއްގެ

އެ

ޢިމާރާތެއް
ވެރިފަރާތަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އެ ފަދަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވި ނުވަތަ ދިމާވެދާ ެ
ނ ސަބަބުތަކާއި ،އެ ކަމުގެ
ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތަކާއި ،އަދި އެ ނޫނަސް ބޭނުންވާ ދިރާސާ އާއި
ޓެސްޓުތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތެއްގެ އެހީގެ
ދަށުން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ހެދުމަށްފަހު އެއަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ރަނގަޅުކޮށްގެން

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ

ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އެންގުމެއް" ނުވަތަ
"ބަންދުކުރުމުގެ އެންގުމެއް" ނެރުމުގެ ކުރިން އެ އެންގުމެއް ނެރެން އުޅޭކަން

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް އަދި ޢިމާރާތްބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ

ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ޢިމާރާތް ތަޅާލަން ފެންނަނަމަ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތަށް

އެ

ޢިމާރާތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ކ(

10

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން މި މާއްދާގެ )ނ() ،ރ() ،ބ( އަދި
)ޅ( ގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއްގައިވާ ކަންކަން އެކަންކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަށް އެ ކަމެއްކުރުމަށްފަހު އޭގެ އަގު ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ހޯދިދާނެއެވެ.

އަދި އެ ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ،އެ ކަމަކަށް ދިޔަ ޚަރަދު
ހ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދިދާނެއެވެ.
ކަމާބެ ޭ
)އ(

ޙުއްދަނަގާފައިވާ ބޭނުން ނޫން އެހެން ކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.
ނުރައްކާތެރި
ޙާދިޡާއެއް ދިމާވުން

.69

)ހ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ އެހެން
ޢިމާރާތެއްގައިނަމަވެސް

ނުރައްކާތެރި

ޙާދިޡާއެއް

ހިނގައިފިކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ލިބިއްޖެނަމަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރި އިދާރާއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ
އ ޙާދިޡާ އެއް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް
އިދާރާއަކަށް ލިބުމުން ،އެ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ެ
ބަލަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދައިން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްކީ މަސައްކަތް
ހުއްޓާލަންޖެހޭފަދަ ކަމަކަށްވާނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން ހުއްޓާލާ މި މާއްދާގެ
އެހެނިހެން ބައިތަކުގައި ވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގައި ނުރައްކާތެރި ޙާދިޡާއެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ޢިމާރާތަކަށް،
އިންވެގެން ހުރި ޢިމާރާތަކަށް ،މީހަކަށް ،ތަނަކަށް ،މުދަލަކަށް ނުވަތަ ގުދުރަތީ
އުފެދުމަކަށް ގެއްލުމެއްވާފަދަ ނުރައްކާތެރި ކޮންމެ ޙާދިޡާއެކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ
ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އެތަނެއްގެ
ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( ގައިވާ އެންގުންތައް އަދި ރިޕޯރޓުގެ ކޮޕީއެއް 1
މަސްދުވަހުގެ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ތެރޭގައި

ޙުއްދަ

އިދާރާއިން

ދޫކުރާ

“ރަޖިސްޓްރާ”އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކަށް އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ
ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރަމުންދާ
ކޮށްނިމިފައިވާ

ނުވަތަ .70

)ހ(

ނުވަތަ

ކުރަމުންދާ

ކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއްގެ

ފެންވަރު

ބެލުމަށްޓަކައި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ”

ކުރުމުގެ

ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްއްގައި ،އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު ،އެ

މަސައްކަތްތައް ބަލާ

ފަދަ ތަނެއް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން

ޗެކްކުރުން

ވަނުމަށް އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ޙުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތް

)ށ(

ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް

ގުޅިގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް ވަންނަ ފަރާތުން
އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ފަދައިން އެތަނެއްގައި

ބަލަހައްޓާ ލިޔުންތައް ،ފޮތްތައް ނުވަތަ ރެކޯޑްތައް ދައްކަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައިވާ

ކަމެއްކުރުމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” ނުވަތަ މިމާއްދާގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްއްގައި
އެތަނަށް

ވަދެވޭވަރުގެ

އާނގައެއް

ހެދިދާނެއެވެ.

އަދި

ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މައުދަނެއްގެ

ޢިމާރާތް

ކުރުމަށް

ތަހްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ،އަގެއް ދެއްކުމަކާނުލާ ނެގިދާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

ދއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެތަނެއްގެ އެސެސްމަންޓެއް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަ ަ

ހަދަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް"އެއް ނުވަތަ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތް"ތަކުގެ ޓީމެއް އައްޔަންކޮށްގެން 1 ،މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެތަނެއްގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދާ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން އެ ތަނުގެ

ވެރިފަރާތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ރަނގަޅުކުރުމަށް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” އެތަނެއްގެ
ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލާބެލުމެއްގައި މައްސަލައެއް

ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،އެފަދަ ރިޕޯޓު ތަކުގެ ކޮޕީ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއިން

ރޖިސްޓްރާ”
“ ަ

އަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ

ސަރަޙައްދަކަށް ވަންނަ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުމަކީ
ކުށެކެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ބ( އިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކަށް އެތަނެއްގެ

ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ

ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.
 9ވަނަ ބައި :ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ޙުއްދަ ދިނުން
ޢިމާރާތް

ކުރުމަށް .71

ބޭނުނުންކުރާ
ތަކެއްޗަށް
ނެގުން

)ހ(

ޙުއްދަ
)ށ(

ޙުއްދައެއްނެތި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުނުންކުރާ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކޮށް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ މި

ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ގެ ދަށުން ޢިއުލާނުކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

.72

ތަކެއްޗާއި
ޓެސްޓުކުރާ
ދިނުން

.73

ޓެސްޓުކުރާ

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަދި "ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް"އަކަށް ޙުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރާނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ ލަފާގެ މަތިން “ރަޖިސްޓްރާ” އެވެ.

ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ

ތަކެއްޗާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ޙުއްދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ
ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި

ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ

ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ފެންވަރާއި މިންގަނޑު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު

ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކައް ބަލާ އެކަންކަމަށް ޙުއްދަ ދިނުމެވެ.
.74

ތަކެއްޗާއި
ޓެސްޓުކުރާ

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ

ގޮތް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ޙުއްދަ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާނީ  72ވަނަ

ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ

މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން “ރަޖިސްޓްރާ” އެވެ.

ދިނުމުގައި
“ރަޖިސްޓްރާ” ގެ

)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ

ގޮތަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާނީ  72ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

މަސްޢޫލިއްޔަތު

“ރަޖިސްޓްރާ” އެވެ.

)ނ(

ތަކެއްޗަށް ޙުއްދަ ދިނުމަށް އަދި މި ފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅޭ

އުޞޫލުތަކާއި

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދުގައި “ރަޖިސްޓްރާ” ހިމަނަންވާނެއެވެ.
.75

ތަކެއްޗާއި
ޓެސްޓުކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ޙުއްދަ
ދިނުމާއި

ގުޅިގެން

އާއްމުކޮށް
އަންގަންޖެހޭ

)ހ(

ތަކެއްޗަށް ޙުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އާއްމުކޮށް އަންގަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް

ތިރީގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ކަނޑައަޅާ

“ރަޖިސްޓްރާ”

އެކަން

އާއްމުކޮށް އަންގަންވާނެ އެވެ؛
)(1
)(2

ކަންތައްތައް
)(3

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ތަކެއްޗަށް

ޙުއްދައެއް

ހޯދަން

ޖެހޭ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތް؛ އަދި

"ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް"ގެ ޓެކްނިކަލް އޮޑިޓް މަދުވެގެން ހަދަންޖެހޭ

މުއްދަތު.
މި

ނޫނަސް

"ތަކެތި

ޓެސްޓުކުރާ

“ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ފެންނަ ކަންކަން.

ފަރާތް"

ކުރަންޖެހޭނެ

ކަމަށް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި .76

އެތެރެކުރާ
ފަރާތްތައް

މި ޤާނޫނުގެ  75މާއްދާގެ ދަށުން ޙުއްދަ ދެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް

ޙުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ގެޒެޓްކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

އާއްމުކުރުން

 10ވަނަ ބައި :އެހެނިހެން ބައިތައް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

.77

)ހ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން ފެންނަ ހާއްސަ ތަންތަނާ
ތަކެތި

ފެނިއްޖެނަމަ

މަސައްކަތް

ނުވަތަ

އެތަނެއްގެ

ހުއްޓާލުމަށްފަހު

ކަމާ

ބެހޭ

ސަރުކާރުގެ

ކުރަމުންދާ

އިދާރާއަކަށް

ސަރަޙައްދަކުން

އެފަރާތަކުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން

ފެންނަ

ސަރަޙައްދީ

އިދާރާއަކަށް

މިކަން

ނގާ
އަ ް

ހުއްޓާލާ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިގަތުމަށް  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ

ޙާއްސަ

ތަންތަނާ ތަކެތި

އިދާރާއާއި މަސައްކަތްކުރާ ފާރާތާމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް

ގެންދަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ތަރިކައާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދަކުން ފެންނަ ހާއްސަ ތަންތަނާ

)ށ(

ތަކެތި ރިޕޯޓު ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެއްގައިވާ ގޮތުގެ
މތިން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.
ަ

ވަގުތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ

.78

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދަކުން ،ވަކި ގަޑިޔަކަށް ނުވަތަ
ވަކި

ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި

ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް

އެ

ގަޑިޔަކަށް

ނުވަތަ

ވަގުތެއްގެތެރޭގައި ނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ކަންތައްތައް

އަދި ވަގުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،އެ ވަގުތު ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް ނުކޮށް ހުރުމަކީ އިތުރު
ކުށެކެވެ.
އިސްތިޢުނާފް
ކުރުން.

.79

)ހ(

މި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ
“ރަޖިސްޓްރާ”

އަޅާފިޔަވަޅަކާ

މެދު

ހިތްހަމަ

ނުޖެހޭފަރާތްތަކުން،

އެ

އެންގުމެއްލިބޭތާ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމެއް އިސްތިޢުނާފް ކޮށްދިނުމަށް އެދި

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން އިސްތިޢުނާފަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އުން  1މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

ޑން
ބޯ ު

ބަލާ،

ނިންމާފައިވާ

އެ

ގޮތެއް

ހުށަހެޅި

މައްސަލައެއް

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"އަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަރުއީ ޙުކުމަކާއި
ގުޅިގެން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ”
މވާފައިވާ ނިންމުމެއްނަމަ،
ނިން ަ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ

ބޯޑު" އުން އެ ޙުކުމެއް އެ އޮތްގޮތަކަށް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.
ޙާއްސަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ

 .80އާންމު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނަމަ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާތަނެއް ނަމަ އެ
ފަދަ ތަންތަނަށް ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވަދެނުކުމެވެވޭނެ

މީހުންނަށް

ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވަދެނުކުމެވެވޭނެ
ގޮތުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން
މި
ޤާނޫނު .81
ތަންފީޛުކުރާފަރާތްތަ
ކުން

)ހ(

ޒިންމާވާން

ދ ބޭނުންވާ
ރ”ގެ ޙުއް ަ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ
މަސައްކަތަކާ

މިޤާނޫނާއި

ގުޅިގެން

ޤަވާޢިދާ

ޢަމަލުކޮށްގެން،

އެއްގޮތަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއެއް“ ،ރަޖިސްޓްރާ” ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
މުވައްޒަފެއް ކުށްވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ.

ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް
)ށ(

މި

ޤާނޫނުގައިވާ

އެއްވެސް

މާއްދާއަކުން،

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހިންގާތަން ،ނުވަތަ ސައިޓް ގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާގޮތް މި ގާނޫނަށް
ތަބާވޭތޯ ބެލުމަށް )އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް( ނުވަތަ އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ،

ސެޓިފިކެޓެއް

އެންގުމެއް

ނުވަތަ

ލިޔުމެއް

އެނޫންވެސް

ތެދުތޯ

ބެލުމަކަށް

“ރަޖިސްޓްރާ” ގެ މައްޗަށް މަޖްބޫރެއް ނުކުރެއެވެ.
)ނ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ
ރ” ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
މުވައްޒިފެއް މި ގާނޫނު ހިންގުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ އަމަލެއް ނުވަތަ
ޙާލަތްއްގައިނަމަވެސް

،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއެއް،

“ރަޖިސްޓްރާ” ނުވަތަ އެ މުވައްޒިފެއް ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާއެއްނުވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

ޙުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދޫކުރާ

އިދާރާ

ނުވަތަ

ރ”
“ރަޖިސްޓް ާ

ގެ

ޒިންމާއަދާކުރުމުގައި  ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތެއްގައި  ،އެ މުއާމަލާތުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރެވުން އާލާތެއްގައި ވާ ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއް ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ
މުޢާމަލާތް ކުރި ވަޞީލަތެއް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ މުއާމަލާތަށް އަންނަ
ނުވަތަ

އުނިކަމަކާ

އެ

ތއް
މުއާމަލާ ެ

ފުރިހަމަ

ނުވުމަކުން،

ސަރުކާރު،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއެއް“ ،ރަޖިސްޓްރާ” ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
މުވައްޒިފެއް ޒިންމާއެއްނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް .82
ކުރާ މަސައްކަތުގެ

)ހ(

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

މި

ނ
ގާނޫ ާ

ޚިލާފުވެގެން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ

ދޢުވާ
ަ

އުފުލުމަށްޓަކާ ،އެކަމަކާ ޒިންމާވާ އެހެންފަރާތެއްވާކަމަށް ސާބިތުވަންދެން ބެލެވޭނީ
އެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އަދި

އެ މަސައްކަތަކާ ޒިންމާވާ އެހެންފަރާތެއްވާކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދައުވާ

ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވާނީ އެ ސާބިތުވި ފަރާތެކެވެ.
)ށ(

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތަކަށް މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނުކޮށްގެން ދަޢުވާއުފުލޭ
ހިނދު،

ތިރީގައިވާ

ޙާލަތްތައް،

އެ

އުފުލޭފަރާތުގެ

ދަޢުވާ

ދިފާއުގައި

ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
)(1
)(2

ނގާފައިވަނީ އެ ދައުވާއުފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ ނޫން
އެފަދަ އަމަލެއް ހި ް
އެހެން މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައިވުން .ނުވަތަ،
ނ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަންގާއެންގުމެއް
އެ ފަދައަމަލަކާއި ބެހޭގޮތު ް
ނުވަތަ އަމުރެއް އަންގާފައިވަނީ އެ ދަޢުވާއުފުލޭ މިލްކުވެރިޔާ ނޫން
އެހެން މިލްކުވެރިޔަކަށް ކަމުގައިވުން.

ޢިމާރާތުގެ

.83

ވެރިފަރާތުން

)ހ(

އެކަމެއް

ބޭނުންކުރާފަރާތުން
ކުރުން.

ނުކޮށްފިނަމަ" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"ގެ ޙުއްދައާއި އެކު އެ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން އެކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޢަމަލުނުކުރުމުން،
ޢިމާރާތް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާ ު
ތގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެފަރާތުން

)ށ(

އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާފަރާތުން ދިޔަ ޚަރަދު ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުން
ކެނޑިދާނެއެވެ.

ނެގޭނެއެވެ.

ނުވަތަ

ޢިމާރާތުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ދައްކާ

ކުލިން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

އެ ފަދަކަމަކަށް ދިޔަ ޚަރަދު ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ހަމަޔަށް ލިބެންދެން،
ޢިމާރާތުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ،އެ ޢިމާރާތެއް

ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުނުކޮށް

ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ޢިމާރާތް
ބޭނުން .84
ފަރާތުން
ކުރާ
.
ޢިމާރާތުގެ

)ހ(

ޢިމާރާތުގެ
ޙާލަތްއްގައި
)(1

ވެރިފަރާތުގެ
މަސައްކަތަކަށް
ހުރަސްއެޅުން

ވެރިފަރާތުން

އެ

ޢިމާރާތެއްގައި

މަސައްކަތެއް

ކުރަންޖެހިއްޖެ

)(2

ޢިމާރާތް

ބޭނުންކުރާފަރާތަށް

ލިޔުމަކުން

އެ

މަސައްކަތެއް

ކުރަން

ގަސްދުކުރާކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ޢިމާރާތް ގެ ވެރިފަރާތުން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޢިމާރާތް
ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ ،ކޯޓު އަމުރަކުން ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުން އެ ޢިމާރާތެއްގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް
ކުރުމަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާފަރާތައް
އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި ކޯޓަށް ފެންނަނީނަމަ  ،ޢިމާރާތް ގެ ވެރިފަރާތުން ކޯޓުގެ
އަމުރުހޯދުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާފަރާތުން
ނަގާދެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

ތށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން
ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާ ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރެވި
ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ލަސްވުމެއްގެ ނަތީޖާއަކަށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް
ޒިންމާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފަރާތަކުންނެވެ.

ތގެ
ޢިމާރާ ު
ވެރިފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ހޯދުން.

.85

)ހ(

މި ޤާނޫނާއި މި ޤަނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ އެއްވެސް ޤަވާޢިދަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ

ދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ކުރި މަސައްކަތަކަށް ،ދިޔަ ޚަރަދު ،މި ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްނިމުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ދައްކާ
ޚަލާސް ކުރަންދެން )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކަމާ ބެހޭ ޝަރުޢީ އިދާއިރާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ށ
ބައިބަޔަ ް

.86

ބަހާލައިގެން
ޚަރަދުވި

)ހ(

ޙުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް
ޚަރަދެއް

ފައިސާ

ދެއްކުން.

ދޫކުރާ

ނުވަތަ

ނަގަންޖެހޭނަމަ،

އިދާރާ

މަސައްކަތަކާއި
އެ

ޚަރަދެއް

ނެގިދާނެއެވެ.
ނުވަތަ

ނުވަތަ
85

“ރަޖިސްޓްރާ”

ގުޅިގެން
ވަނަ

އެއްވެސް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

މާއްދަގައިވާ

ފަދައިން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް

ފެންނަނީނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަހާލައިގެން
 10އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

)ށ(

ބަހާލައިގެން ފައިސާދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ދައްކަން އޮތް ވަގުތައް ނުދައްކައިފިނަމަ،
މޅިޖުމްލަ އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި
ނުދެއްކިބާކީ އޮތް ު
ބެލެވިދާނެއެވެ.
އަދި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމުގައި އެ ޢިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަން ނުވަތަ ޢިމާރާތް

ބޭނުންކުރާފަރާތް ބަދަލުވެފައިވީ ނަމަވެސް  82ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާ

ފަރާތުން  85ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ނެގިދާނެއެވެ.
ޢިމާރާތެއްގެ
މިލްކުވެރިކަން

.87

)ހ(

ރ” މިޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ

ޢިމާރާތެއްގައި ކުރުވާފައިވާ ކަމަކަށް ހަރަދެއް ދައްކަން އޮތް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް
ޢިމާރާތެއް ވިއްކާލި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރިނަމަވެސް އެ ހަރަދެއް

ބަދަލުވީނަމަވެސް

އެ

ވެރިފަރާތުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ދެއްކުމަށް
އެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާވާނެއެވެ.

ނަގަންޖެހޭނެ
ޒިންމާ
)ށ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” އެ ފައިސާއެއް

ހޯދުމަކަށް ،ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޢިމާރާތް
ގަންނަފަރާތުން

ނުވަތަ

ބޭނުންވާނަމަ ،އެ

މިލްކުވެރިކަން

ލިބޭފަރާތުން ،އެ

ޚަރަދެއް

ދައްކަން

ކމަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އިން އެއްވެސް
ޚަރަދު ދެއް ު

ހުރަހެއްނޭޅޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ހިފަހައްޓާފައިވާ
ނުވަތަ

.88

ރ”ގެ
ދރާގެ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އި ާ

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ގެންދާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް

ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ގެންދެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިލްކުވެރިކަމާމެދު

ގެންގޮސްފައިވާ

އެއްވެސް

މުދަލާއި ތަކެތި

ފަރާތަކުން

އެއްޗެއްކަމުގައި

ދައުވާނުކުރާނަމަ،

ސަރުކާރަށް

ނެގިފައިވާ

މުދަލެއް

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

މުޢާމަލާތެއް

ހިންގުމުގެ

ބަލާ ،ވިއްކާލާ

ނުވަތަ

ބާރު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށްފިނަމަ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ

ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓްރާ” ކަނޑައަޅާވަކި ޝަރުތުތަކަކާއިއެކު އެ މުދަލެއް ނުވަތަ
އެއްޗެއް އެފަރާތަކަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން
ހަވާލުކުރުން

.89

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ،އަމުރެއް ،ނުވަތަ
ނޯޓިސެއް އެފަރާތަކާ ފުރިހަމައަށް ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ
ޤަވާޢިދު"ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަވާލުކުރުމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ .90
ކުރުން

)ހ(

ރ” ބަލަމުން ގެންދާ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ “ރަޖިސްޓް ާ
މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން  ،އެކަމެއްގެ މައޫލޫމާތް ދެވޭނެކަމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އަށް

އެނގޭފަރާތަކަށް

ޙުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއަށް

ނުވަތަ

“ރަޖިސްޓްރާ”

ލމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުން ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތެއް
އެކަމާއިބެހޭ މައޫ ޫ
ދޭންވާނެއެވެ.

ލިޔުންތަކުގެ
ސައްޙަކަން

.91

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުން ،އެ އެންގުމުގައިވާ

)ހ(

މި މާއްދާގައި އެހެންގޮތަކަށް ނުވާ ހުރިހާ ހިނދެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ކުށެކެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ،ލިޔެވޭ  ،ނެރެވޭ އަދި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް ،
އެ އެއްޗެއް ސައްހަނޫންކަމަށް ސާބިތުވަންދެން ބެލެވޭނީ ސައްހަ ލިޔުމެއްގެ

ދެނެގަތުން

ގޮތުގައެވެ.
)ށ(

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިޔާއެއްގެ
ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވޭ މަޢުލޫމާތެއް "ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ" އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިން ހުށަހެޅުމުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ކޯޓުތަކުގެ ބާރު.

.92

އާންމު އަދަބު.

.93

ސަރުކާރުގެ

.94

ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖާ ކޯޑާއި ޚިލާފުނުވާ ހުރިހާ ޙާލަތްއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ނުވަތަ
ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކުން މި ޤާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބުދިނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާފަރާތެއްގެ ޙުއްދަ

ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .ނުވަތަ 50،000 ،ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
ނުވަތަ  6މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއެކު  50،000ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން

އަދަދަކުން ޖޫރިމާނާ ކުރުމާއިއެކު 6 ،މަސް ދުަވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި
ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މައްޗައް

ޤާނޫނު

)ހ(

ތިރީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މައްޗައް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
)(1

ހިނގުން.

)(2

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ބޭނުމެއްކުރާ ޢިމާރާތެއް ،ބިމެއް،
ބިމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔެއް ،ތަނެއް އަދި
ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިނގާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ އިންޖިނިއަރިންގް މަސައްކަތްތައް ހިންގާ
ތަންތަން

އިންތިގާލީ
ކަންކަން.

.95

މި ޤާނޫނު ހިންގަންފަށާ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް،
)ހ(

ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ޙުއްދަޔެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނަމަވެސް  ،ބެލެވޭނީ މި
ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

ލިޔުމެއް

،

ޙުއްދަޔެއް

ނުވަތަ

ލައިސަންސެއް ކަމުގައެވެ.
)ށ(

ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދައެއް ބަލާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވިފައިވާ
"އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)ނ(

ދޫކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް ޙުއްދަކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް ބަލާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ދެވިފައިވާ "އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" އެއް ނުވަތަ "ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންެ
ށގެންވާ
ކުރުމުގެ ޙުއްދަ" އެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ނުވަތަ ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަ ީ

ފެންވަރަށް ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުގައެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ރ(

ދދީފައިވާ ވަގުތީ
ނ ޙުއް ަ
ނ ގާވާއިދަކުން ނުވަތަ އުސޫލަކު ް
ޢަމަލު ކުރަމުން އަން ަ
ޢިމާރާތެއްގެ ޙުއްދަ ބާޠިލް ވަންދެން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ނުވަތަ ސައްހަ
ނޫންކަން ސާބިތުވަންދެން ބެލޭނީ ސައްހަ ޙުއްދައެއް ކަމުގައެވެ.

)ބ(

މި

ޤާނޫނުގެ

ނ
ދަށު ް

ޙުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދޫކުރާ

އިދާރާ

ތަކަށާއި

“ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ނުވަތަ ޢަމަލު ކުރަމުން އައި ގާވާއިދަކާ
ނުވަތަ އުޞޫލަކާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ތަކުގެ މައްޗައްވެސް ހިނގާނެއެވެ.

 11ވަނަ ބައި:މި ޤާނޫނު ހިނގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެހޭ ބޯޑުތަކާ ކޮމިޓީތައް
ބޯޑުތަކާ ކޮމިޓީތައް .96

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ އެކި އެކި ބައިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑުތަކާ

އުފެއްދުން

ކޮމިޓީތައް ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވުޒާރާއިން
އުފައްދަންވާނެއެވެ.

ބޯޑެއް،
ކޮމިޓީއެއްގެ

ނުވަތަ .97

މަސައްކަތާއި

)ހ(

ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ނުވަތަ ބެލެމުންދާ މައްސަލައާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ އެއްޗިއްސެވެ.

ގުޅޭ
)ށ(

މަޢުލޫމާތު

ވީމާ މިފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތުއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވެއްޖެނަމަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުން

)(1

ވަޒީރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކާ އެ މަޢުލޫމާތުއް ލިބުމުގެ
މުހިންމުކަން ،އެ ފަރުދެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްވުރެ
އިތުރުނުވާ ޙާލަތެއްގައި.

)(2

އެ މައުލޫމަތަކީ އެ މަޢުލޫމާތުއްގެ ޒާތު ް
ނ ،އެ
އެފަރާތެއްގެ

މެންބަރެއް

ނުވަތަ

ތ ކޮމިޓީއެއް
ބޯޑު ނުވަ ަ
ޝަރުޢީ

މުވައްޒިފެއްނަމަވެސް

ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ރައްކާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުއްކަމުގައި ނުވުން.
ބޯޑެއް

ނުވަތަ .98

ނ
ކޮމިޓީއެއް ހިންގާ ެ
އުޞޫލުތައް

)ހ(

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
އުޞޫލުތައް

ޤާނޫނުގެ

މާއްދާތަކުގައި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

6

53

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

 16ޖޫން 2011

ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މެމްބަރެއް ނުވަތަ އެފަދަ މެމްބަރަކާއި
ގާތް ގުޅުމެއް ވާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އެ ފަދަ
އ އެ މެމްބަރެއް ހިމެނޭ ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް
ފަރާތެއްގެ މައްސަލައެ ް
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަކާ
ކރާއިރު އެފަރާތް ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދައިން
ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ު

ޢަމަލުނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

.99

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު"
އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”
100
“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް .

)ހ(

ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”ގެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ހުރިހާ ބޯޑަކުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ
ނިންމުންތައް މުޠާލިޢާކުރުމާއި ،ހަދާ ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކުރުމަކީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު"ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެވެ.

ހައިސިއްޔަތާއި
)ށ(

ބާރުތައް.

“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

101

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް .
ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”ގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް.

ނ ހަމައެކަނި އެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި
ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރަންވާ ީ
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައެވެ.

“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު”ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ ؛
)ހ(

ދ
ފސްކުރުން؛ އަ ި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަށް ާ

)ށ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އަމަލްތަކާއިމެދު
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ތަހްގީގްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް
ބެލުން.

)ނ(

މި ޤާނޫ ު
ނގައިވާ ފަދައިން“ ،ރަޖިސްޓްރާ” ގެ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން
އިސްތިޢުނާފަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުން.

)ރ(

މި

ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައިން “ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ

ބޯޑު”ގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވެމުންދާގޮތް މުޠާލިޢާކޮށް
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކައް ރިޕޯރޓް ކުރުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ބ(

މި

ފަދައިން

ނގައިވާ
ޤާނޫ ު

“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ދާއިރާގައި

ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު”ގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވެމުންދާގޮތް
މުޠާލިޢާކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކައް ރިޕޯރޓް ކުރުން.

)ޅ(

މިނޫންވެސް

މި

ގުޅުން

ދާއިރާއާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ހުރި

މައްސަލަތަކުގައި

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

102

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް .
ކުރިއަރުވާ

ބޯޑު”

އެކުލެވިގެންވާގޮތް.

)ހ(

)ށ(

ނވަނީ “ރަޖިސްޓްރާ” އާއެކު މަދުވެގެން  7މެންބަރުންގެ
ނވާ ް
ބޯޑު އެކުލެވިގެ ް
މައްޗަށެވެ .އަދި ގިނަވެގެން  15މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާންވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ހޯމް މިނިސްޓްރީ ،އެޓާރނީ
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީސް،

ޤަޢުމީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސީ،

ޔުނިވަރސިޓީ،

އިންޖިނިއަރިންގ އެސޯސިއޭޝަން ،އާރކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ގެ ފަރާތުން،
ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެކަކުއެވެ .އަދި މި ދާއިރާއަށް ޙިދުމަތް ކުރުމަށް އުފެދޭ

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަން ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރަށް
“ރަޖިސްޓްރާ” އެވެ.
)ނ(

)ރ(

ަ
ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ލފާފުޅާއެކު
ވަޒީރެވެ.
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަން

ކުރެވޭނީ )2ދެ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން

މިމެމްބަރުން މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް
ބެލުމަށްފަހު ،އަލުން ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
“ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއަރުވާ

ބޯޑު”

މެންބަރުންގެ
ކިބައިގާ ހުންނަންވާ
ޝަރުތުތައް

103

)ހ(

ބޯޑަށް

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

އައްޔަން

ކުރަންވާނީ،

ތިރީގައިވާ

ކަންކަމަށް

ބެއްލެވުމަށްފަހު އެކަންކަމަށް ކުފޫހަމަވާ ،އެކަށިގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ވަޒީރަށް
ކަށަވަރުވުމުންނެވެ.
)(1
)(2

ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރު ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،އަދި
އެ ފަރާތެއްގެ ތައުލީމީފެންވަ ު
ރ ،ތަޖްރިބާ އަދި ފަންނީ ކުޅަދާނަ ކަމާއި
ގުޅިގެންނެވެ.
55
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

ވަޒީރު ބޯޑުގެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވިނަމަވެސް ،ކޮންމެ މެންބަރެއްވެސް
އައްޔަން ކުރެވެނީ ވަކިފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތެއް ތަމްސީލް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،
ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތް އަދާކުރުމަށެވެ.

)ނ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި

104
.

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ތަޢުލީމާއި
ތަޖްރިބާހުރި ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"
އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"
އެކުލަވާލުން.
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި

105
.

)ހ(

މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާއަތް ،އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް މި ދާއިރާގައި
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ބޯޑު"ގެ ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ ބޯޑުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެންނެވެ.

ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ
)ށ(

ބޯޑު"ގެ

ނ ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި
ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްގެ ބޭނު ް
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައެވެ.

ހައިސިއްޔަތާއި
ބާރުތައް.
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ

106
.

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ ؛
)ހ(

ރ” އަށް ލަފާދިނުމާއި ފަންނީ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤަވާޢިދު ހެދުމުގައި “ރަޖިސްޓް ާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި

ފަރާތްތަކުގެ
ބޯޑު"ގެ
ތތައް.
މަސްޢޫލިއްޔަ ު

)ށ(

ށ ޙުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ބަލަންޖެހޭ

އުޞޫލުތަކަށް

ބަލާ

ޙުއްދަ

ދޫކުރެވިދާނެ

ފަރާތްތައް

ކަނޑައަޅާ

“ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން؛ އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" އަށާއި “މައްސަލަ

ބަލާ ތަޙްޤީޤް ކުރާ ކޮމިޓީ”އަށާއި “ރަޖިސްޓްރާ” އަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

)ރ(

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތައް
ހިންގުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި

107
.

)ހ(

ޙަރަކާތްތެރިވާ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު" އެކުލެވިގެ ް
ނ

ވާންވަނީ

މަދުވެގެން

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު"

)ށ(

އެކުލެވިގެންވާގޮތް.

7

މެންބަރުންގެ

މައްޗަށެވެ.

އަދި

ގިނަވެގެން

11

ނބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ތަރައްޤީކޮށް
ބޯޑަށް މެ ް
ކުރިއަރުވާ ބޯޑު" ގެ ލަފަޔާއިއެކު ވަޒީރެވެ.

)ނ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު" އަށް މެމްބަރުން
ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ )2ދެ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން

މިމެމްބަރުން ،މެމްބަރުން މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް
ބެލުމަށްފަހު ،އަލުން ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި

108
.

)ހ(

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ށ އެއްވެސް
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު" އަ ް

ފަރާތެއް

އައްޔަން

ކުރަންވާނީ

،

ތިރީގައިވާ

ކަންކަމަށް

ބެއްލެވުމަށްފަހު

އެކަންކަމަށް އެކަށިގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ވަޒީރަށް ކަށަވަރުވުމުންނެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ

)(1

ބޯޑު"ގެ

މެންބަރުންގެ

)(2

ކިބައިގާ ހުންނަންވާ
ޝަރުތުތައް
)ށ(

ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރު ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އަދި
އެ ފަރާތެއްގެ ތައުލީމީފެންވަރު  ،ތަޖްރިބާ އަދި ފަންނީ ކުޅަދާނަ ކަމާއި
ގުޅިގެން

ވަޒީރު ބޯޑުގެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވިނަމަވެސް  ،ކޮންމެ މެންބަރެއްވެސް
އައްޔަން ކުރެވެނީ ވަކިފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތެއް ތަމްސީލް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،
ބޯޑުގެ މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތް އަދާކުރުމަށެވެ.

މައްސަލަބަލާ
ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ

 109މި ދާއިރާގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބަލުމަށާއި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް
" .މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ"އެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

މައްސަލަބަލާ
ތަޙުޤީޤުކުރާ

110
.

)ހ(

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތަކާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ

ކޮމިޓީގެ

މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރާނީ "މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ" އިންނެވެ.

ހައިސިއްޔަތާއި

)ށ(

ބާރުތައް.

މައްސަލަބަލާ
ތަޙުޤީޤުކުރާ

މ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ި

ނކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ކޮމިޓީގެ
ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްގެ ބޭނު ް
މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައެވެ.

" 111މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ"ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ ؛
.
)ހ(

ކޮމިޓީގެ

މ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ި
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތަކާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް.

މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙްޤީޤްކުރުން؛ އަދި
)ށ(

ނ ،ރަޖިސްޓްރާ ގެ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން
މި ޤާނޫނުގައިވާފަދައި ް
އިސްތިޢުނާފަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ޝަކުވާތައް

މައްސަލަތައް

ނުވަތަ

ބަލާ

ތަޙްޤީޤްކުރުން؛ އަދި
)ނ(

މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްނަމަ އެފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އެމައްސަލައާއި މެދު
ގޮތެއް

ނިންމަން

މައްސަލައިގެ

ތަޙުޤީޤު

ރިޕޯރޓް

“ރަޖިސްޓްރާ”އަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައިން މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
އެއްފަހަރު

އަދާކުރެވެމުންދާގޮތުގެ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދާއިރާ

ރިޕޯރޓެއް

ތަރައްޤީކޮށް

މަދުވެގެން

ކުރިއަރުވާ

6

ބޯޑު"

މަހުން

އަށް

)ބ(

މިނޫނަސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ނުވަތަ

)ހ(

ނ ވާންވާނީ މަދުވެގެން  5މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އަދި
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެ ް

މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރުން؛

މައްސަލަބަލާ

112

ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ .

އެކުލެވިގެންވާގޮތް.

ގިނަވެގެން  7މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން )1އެކެއް( މެމްބަރަކު ،އެސޯސިއޭޝަން
/ވުޒާރާން ޙުއްދަ ވެފައިވާ )3ތިނެއް( ފަންނީ މީހުން ،މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ )މަސީ(ގެ ) 1އެކެއް( މެމްބަރަކު
މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް
ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ.

)ނ(

)ރ(

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅާއެކު
ވަޒީރެވެ.
މައްސަލަބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ )1އެކެއް(

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން މިމެމްބަރުން ،މެމްބަރުން

މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ،އަލުން
ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ފަންނީ ބާވަތާއި ބޮޑު-ކުޑަ މިނަށް
ބެލުމަށްފަހު ،ކޮމިޓީގެ މެމްމަބަރުންނާއި އެކު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ،އެ ދާއިރާއެއްގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން،
ކޮމިޓީއާއެކު އެވަގުތު މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

 12ވަނަ ބައި :މާނަ
މާނަ

113

.

މި ގާނޫނުގައި އެހެން މާނައެއް ދޭހަވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ:
)ހ(

ހަކަތައިގެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:

މަސައްކަތެއް

)(1
)(2

)ށ(

ދނެތް
ޙުއް ަ

ގޭހުގެ މަސައްކަތަކަށް؛ ނުވަތަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަރަންޓުގެ

މަސައްކަތަކަށެވެ.

ގެމާނައަކީ މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ،މި ޤާނޫނު ހިންގާ އިދާރާގެ ނުވަތަ
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއެއްގެ ޙުއްދަ ހޯދަން
ޖެހޭ ޙާލަތްއްގައި ،ޙުއްދަ ނުހޯދާ އޮތުން ނުވަތަ ޙުއްދަ
ނުހޯދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކުރުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ނ(

]ޙުއްދަ

ދެވިފައިވާ ކަމަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ބުނެފައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އެވަނީ،

ހަރަކާތްތެރިވާން

ނުވަތަ

މި

ދާއިރާގައި

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ.
ކުރާ ފަރާތް[

)ރ(

ޙުއްދަ ދެވޭ ގިންތި

)ބ(

]ނިންމުން[

)ޅ(

ރ"
"ރަޖިސްޓް ީ

)ކ(

]“ރަޖިސްޓްރާ”[

)އ(

ރެޓްރޯފިޓް

)ވ(

"“ބިލްޑިންގ ކޯޑު”"

ގެމާނައަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދައެއް ދެވިފައިވާ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ފަރާތަކަށް

ޙުއްދަ

ދެވިފައިވާ

ގިންތިއެކެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
)(1
)(2

މި ޤާނޫނުން ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅާ ކޮންމެ
ފިޔަވަކަށް؛ އަދި
ޤާނޫނު

ހިންގުމުގައި

ކަމަކާމެދު

އަންގާ އެންގުމެކެވެ.

ގެމާނައަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދަފްތަރެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނު ނުވަތަ ގާނޫނުގެ

ބަޔެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ،މި ގާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ

ދަށުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތެވެ.

ގެމާނައަކީ ޢިމާރާތެއްގެ އެކްސްޓީރިއަރ ފީޗަރއެއް ،އަލުން
އައު

އެކްސްޓީރިއަރ

ފީޗަރއެއް

ހަރުކުރާ

ފަދައިން

ބަދަލެއް ގެނައުން ނުވަތަ އަލުން ހަރުކުރުން.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

މި ގާނޫނުގެ  13ވަނަ

މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ
މިންގަނޑުތައް އެކުލެވިގެންވާ ޤަވާޢިދަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)މ(

"ބިލްޑިންގް

)ފ(

"ބަދުލުކުރުން"

)ދ(

ބިނާކުރުން

)ތ(

ބިނާވެށި

)ލ(

"ބިލްޑިންގ

)ގ(

"ބިލްޑިންގ

ކަމަށް

އިންސްޕެކްޓަރ"

ބުނެފައި އެވަނީ،

ޢިމާރާތްކުރުވާ

ވެރިފަރާތް،

ފަރާތް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ބެލުމަށް ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
ކަމަށް

ބުނެފައި

ޢިމާރާތެއް

އެވަނީ،
އެޅުން،

އަލުން

ޢިމާރާތަކާއި
އަލުން

ގުޅޭގޮތުން

ކޮޅަށްޖެހުން ،

މަރާމާތުކުރުން ،ބޮޑުކުރުން  ،އަދި އިތުރުކުރުމަށެވެ.
ބިނާކުރުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމަކީ ބިނާވެށީގައި ހިމެނޭ
ތަންތަން

ޢިމާރާތައި

ހަދާ،

ނުވަތަ

ނިޒާމުތައް

ޤާޢިމްކުރުމެވެ.
ބިނާވެށީގައި

ހިމެނެނީ

ޒަރޫރީބޭނުންތައް

ފުއްދުމަށް

ޤާޢިމްކުރާ ނިޒާމުތަކާ ،ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި،
ގެދޮރާއި ،މަގު ،ނަރުދަމާ ،ކަރަންޓު އަދި ހާބަރު ފަދަ
އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަންތަނެވެ.
ކޯޑަށް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ

ފެތޭކަމުގެ ލިޔުން"

ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ

ސެޓިފިކެޓަކަށެވެ.

)ޏ(

ކޯޑަށް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިގާނޫގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި

ފެތޭތޯ ބަލާ ލިޔުން"

ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

]ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ނ:

ބޭނުން[

)(1

ތިރީގައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަ ް
ނތައްތަކަށެވެ.
)ހ(

ޢިމާ ާ
ރތުގައި

ކުރުމަށް

ގަސްދުކުރެވިފައިވާ

ބޭނުމަކާ

ހިލާފްނުވާފަދަ ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތީ
ބޭނުމަކަށް؛ ނުވަތަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށ(

)ނ(

ނމު
އާ ް

ކުރަންޖެހޭ

ގޮތެއްގައި

މަރާމާތަކަށް؛ އަދި
ޙާދިޡާއަކާ

އަލިފާނުގެ

ގުޅިގެންކުރާކަމެއް ،ނުވަތަ އެނޫނަސް
ހާއްސަ ޙާލަތްއްގައި ކުރާކަމަކަށް.

)(2

)ސ(

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ

)ޑ(

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޢިމާރާތް

އެހެނިހެން

އަލުންއެޅުމާއި،

މަރާމަތުކުރުން މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.

ގެ މާނައަކީ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ޤަވާޢިދަކުން

ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ހިސާބުކުރެވޭ ފީތައް.

ނިޒާމް )ސްޕެސިފައިޑް

)(1

ސިސްޓަމް(

ގެމާނައަކީ ތިރީގައިވާ ފަދަ ނިޒާމެއް ނުވަތަ
ފީޗަރއެއް.
)ހ(

ރތުގެ އެތެރޭގައި ވާ ،އަދި
ޢިމާ ާ

)ށ(

ޢިމާރާތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
އެހީވާ

)

އޮޓޮމެޓިކް

މިސާލަކަށް

ސްޕްރިންކްލާ ( އަދި
)ނ(

މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނިޒާމެއް

ކަމަށް

ޤާނޫނު

ހިންގާ

ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއް.
)(2

ޢިމާރާތަށް ވަދެ ނުކުމެވުމަށް އެހީވެދިނުމަށް
ހަރުކުރެވިފައިވާ

މެކަނިކަލް

ނިޒާމްވެސް

ހިމެނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ޒ(

"ކުރެހުމާއި

ލިޔުންތައް"

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި މާނައަކީ ؛
)(1

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް  ،ބަދަލެއްގެނައުމަށް ،
ތެޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ،އެ ކުރެހުންތަކާއި
ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކާ
ކުރެހުންތަކާއި

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
ލިޔުންތަކަށެވެ.
)(2

އެލެކްޓްރޯނިކް

މީޑިއާ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނަމަ

އެއްގައި
އެ

،

މީޑިޔާއެއް

ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
)(3

އެ ޢިމާ ާ
ރތެއް ކުރުމަށް ،ބަދަލެއް ގެނައުމަށް،
ނުވަތަ

ތެޅުމަށް

މަސައްކަތް

ނެގުމުގެ

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާގޮތް.
)(4

ޢިމާ ާ
ރތެއް

ނުވަތަ

ހެދުމުގައި

ބަދަލެއްގެނައުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަންވެސް
ހިމެނެއެވެ.
)ހ(

ޢިމާ ާ
ރތެއް

ކުރުމަށް

ބޭނުން

ގަސްތުކުރެވިފައިވާ ގޮތް.
)ށ(

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ސްކެޑިއުލް

ފެރިހަމަ

ކުރުމަށްޓަކާ އެ ޢިމާރާތް އެއްކުރުމަށް
ޙުއްދަޔަށް

ފަރާތުން

އެދޭ

ހުށަހަޅާ

ސްޕެސިފައިޑް ސިސްޓަމް.
)ނ(

ކޮމްޕްލަޔަންސް
ކުރުމަށްޓަކާ

ސްކެޑިއުލް
އެ

ފެރިހަމަ

ސްޕެސިފައިޑް

ސިސްޓަމެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ އަދި
މަރާމާތު ކުރާނެ ގޮތް.
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)ޓ(

“އިން ”

)ޔ(

"އިސްލާހްކުރެވިފައިވާ

ކަމަށް

ކުރެހުން"

މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ

އެތަނުގެ އިމުގެ އެތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއް
އަދި ތަންތަން.
ބުނެފައި

މި

އެވަނީ،

27

ގާނޫނުގެ

ވަނަ

އިދާރާއަކުން ޙުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކުރެހުމަކާ
ނުވަތަ

ތަފާތުކުރެހުމެއް،

ގެނެވިފައިވާ

އުނިއިތުރެއް

ކުރެހުމަކަށެވެ.
)ޕ(

"ޢިމާރާތް"

ނ:
"ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
)(1

ނުވަތަ

އެއްތަނުން

ވަގުތީ

ނުވަތަ

އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭފަދަ ނުވަތަ

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް
މިފަދަ

ދާއިމީ

ނުގެންދެވޭފަދަ

ތަންތަނުގެ

ދިރިއުޅުމަށާއި،
މެޝިނެރީ

ބިނާތަކަށެވެ.

އިންސާނުން

ތެރޭގައި

ޖަނަވާރު

ގެންގުޅުމަށާއި،

މުދާ

ރައްކާކުރުމަށް

އާއި

ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.
)(2

ށ
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަ ް

)ހ(

މެކޭނިކަ ް
ލ،

ނުވަތަ

އިލެކްޓްރިކަލް

އެނޫންވެސް ނިޒާމްތަކާއި؛ އަދި
)ށ(

ނުދުއްވޭގޮތަށް
ދާއިމަށް

ނުވަތަ

މީހުންދިރިއުޅޭ
ނުވަތަ

ހަރުކުރެވިފައިވާ
ދިގުމުއްދަތަކަށް

އެއްގަމު

އުޅަނދެއް

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރާއި؛

އަދި
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އެ

)ނ(

ހަރުކުރެވިފައިވާ

އެއްޗެއް

ތަނަކުންފެށިގެން  7މީޓަރަށް ވުރެ

އުސްކޮށް ،ޢިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ

ޢިމާރާތުގެ

ނުވަތަ
ބަޔެއްގޮތަށްނަމަވެސް،
ނުވަތަ

ދަނޑި

ވާ

ޓަވަރު.

މުވާސަލާތީ

)މީގެތެރެއަކު  2މީޓަރަށްވުރެ ފުޅާނޫން

ޑިޝް އޭރިއަލްއެއް ނުހިމެނެއެވެ(.
)(3

ފުރިހަމަވުމުން

ޢިމާރާތް

ޢިމާ ާ
ރތެއްގެ

އެއް

ގޮތުގައި ،އެއްބަޔެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އާންމު
ގަސްދުކުރެވިފައިވާ

ބޭނުންތަކަށް

އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢިމާރާތްތަކަށެވެ.
)(4

2

ނުވަތަ

މި މާއްދާގެ )ށ (1.ގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރެވޭނީ
ހަމައެކަނި:

ތގައި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢިމާރާ ު

)ހ(

ހަރުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމްތަކަށާއި؛ އަދި
އެ

)ށ(

ނިޒާމަކީ

“ބިލްޑިންގ

ކޯޑު”ގެ

ދަށުން ހުންނަން ލާޒިމުކުރާ ނިޒާމަކަށް
ވާނަމަ؛
“ބިލްޑިންގ

ހަރުކޮށްފިނަމަ،

ނުވަތަ

ކޯޑު”ގައި

ބަޔާން

ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުރުން ލާޒިމު ކުރާ

ނިޒާމަކަށް ވާނަމައެވެ.
)(5

މި

މާއްދާގެ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
)ހ(

)ނ (

އަށް

ޢަމަލު

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ކުރެވޭނީ
ކަންކަމާއި
ޙުއް ަ
ދ

ނެގުމާއިބެހޭގޮތުން؛ އަދި
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)ށ(
)ނ(

)(6

"ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ފެތޭކަމުގެ ލިޔު ް
ނ"
އެއް؛ އަދި/ނުވަތަ
ކޮންޕްލަޔަންސް

އަކާއި

ޝެޑިއުލް

ބެހޭގޮތުން.

ޢިމާރާތުގެ މާނައިގާ ތިރީގައިވާ ތަންތަންވެސް
ހިމެނެއެވެ.
)ހ(

އެއްގަމު ް
ނ،

ކަނޑުން

ވައިގެމަގުން

ނުވަތަ

ދަތުރުކުރުމުގައި

ބޭނުންހިފާ

ޓަރމިނަލް،
މުޅި

އިންޓާރޗޭންޖް،

އަދި
ޢިމާރާތް

އެއްގަމުގައިވާ ނަމަވެސް ނުވަތަ މެޅި
ޢިމާރާތް އެއްގަމުގައި ނޫނަސް.
)ށ(

އަދި

ބޭންކްތައް

ޓީ.އެމް.

އޭ.

މެޝިން ބަހައްޓަން ހަދާ ތަންތަން
)ނ(

ކިންދަގާޓެންސް

އާއި

ޗައިލްޑްކެއާ

ސެންޓަރުތައް  ،ޑޭކެއާ ސެންޓަރުތައް
އަދި އޯފަނޭޖް ފަދަ ތަންތަން.
)ރ(

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޢިމާރާތް
ތަކާއި

ޕްރޮފެޝަނަލް

ހިދްމަތްތައް

ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޢިމާރާތް ތައް
)

ކޮންޕިއުޓަރ

ސެންޓަރުރައްވެސް

ހިމަނައިގެން (
)ބ(

މައި

،

ސަރަޙައްދީ

އަދި

އޮފީސް

ތަކާއި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް
ހިދްމަތްދޭ ތަންތަން.
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)ޅ(

ކޯޓު ޢިމާރާތް ތައް.

)ކ(

ފުލުސް އޮފީސްތައް.

)އ(

އާމުން ދިރިއުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ގެ،
އެޕާރޓްމަންޓް،
ދަނާލް،

ގެސްޓްހައުސް،
މީހުންގެ

އުމުރުންދުވަށްވީ

ފެލުޓްތައް ،ހޮސްޓެލްސް  ،އަދި ހޮޓާ
ފަދަ ތަންތަން.
)ވ(

ރިޒޯޓެއް

މިނޫންވެސް

އަދި

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުން
ފަދަ

ހެދިފައިވާ

ކަންކަމަށް

ޑިވަލޮޕްމަންޓެއް ފަދަ ތަންތަން.
)މ(

ބަލި

ތިބުމަށް

މީހުން

ހަދާފައިވާ

މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލް ތައް )
އާމު އަދި ޕްރައިވެޓް (
)ފ(

ސިއްހީ

މެޑިކަލް

ހިދްމަތްދޭ

،

ޕެރަމެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ސާރޖެރީ
ފަދަ މަރުކަޒް ތަކާއި ޢިމާރާތް ތައް.

)ދ(

ތައުލީމް

ދި ު
ނމަށް

ޕޮލިޓެކްނިކް

،

ސެކަންޑަރީ

އަދި

ހެދިފައިވާ

،

ޔުނިވާސިޓީ

،

އިންޓަމީޑިއެޓް

މަދަރުސާ ތަކާއި މިނޫނަސް ތައުލީމް
ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތް ތައް.
)ތ(

އާރޓްގެލެރީ
ކުތުބްހާނާ

،

ދާރުލްއާސާރު
ފަދަ

،

ސަގާފީ

މަރްކަޒްތަކާއި ޢިމާރާތް ތައް.
)ލ(

އަޅުކަންކުރުމަށް

ބޭނުންކުރެވޭ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

މަރުކަޒުތަކާއި ޢިމާރާތް ތައް.
)ގ(

އާމުކޮށް

އެއްވެއުޅޭ،

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ

ހަރަކާތްތައް

ހިންގާތަންތަނާއި،

،

ކްލިބްތަކާއި

ތަކާއި،

ކުޅިވަރުއެކުވެނި

ސްޓޭޑިއަމާއި ،ބައިސްކޯފްގެތަކާއި ،
ތިއޭޓަރުތަކާއި  ،ސިނެމާ ފަދަ މީހުން
އެއްވެ އުޅޭތަންތަން.
)ޏ(

ޝޮޕިންމޯލް

ތަކާއި

،

ޝޮޕިންގްސެންޓަރު ތަކާއި އެހެނިހެން
ފިހާރަތައް.
)ސ(

ރެސްޓޯރެންޓް  ،ކެފޭ ސައިހޮޓާ ފަދަ
ކެއުންބުއިމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ޢިމާރާތް
ތައް.

)ޑ(

ނީލަންގެ ތަކާއި  ،ޝޯރޫމްތައް.

)ޒ(

ޕަބްލިކް ލޯންޑް ީ
ރ

)ޓ(

)ޔ(

ނ
އާންމު ފާހާ ާ

ފަދަ ތަންތަން
ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަން ތަކާއި އެފަދަ
ހިދްމަތް ދޭ ތަންތަން.
ސަހަރާތަކާއި

ކަށުކަމާކެމީގެ

ކަންތައްތައް ކުރާ ތަންތަން.
)ޕ(
)ޖ(

ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް.
ކާރުޕާކުތަކާއި،

އުޅަންދުފަހަ ު
ރ

ޕާކުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ މަރުކަޒްތަކާއި
ޢިމާރާތް ތައް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ޗ(

)(7

)(8

އުމްރާނީ

މަސައްކަތްތައް

ހިންގާ

ޢިމާރާތް ތަކާއި ފެކްޓަރީތައް.

ހަޓެއް ،ޝެޑެއް ނުވަތަ ފުރާޅެއް އެޅިފައިވާ
ބިނާއަކަށެވެ.
ބިންގަނޑު

ނުވަތަ

ހިފެހެއްޓުމަށް

ފަސް

ފޭބިޔަނުދިމަށް ހެދިފައިވާ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ
ސްޓްރަކްޗަރއަކަށެވެ.

)(8

ބޯޓެއް ނުވަތަ ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނ ު
ދފަހަރު
ފިޔަވައި ،ތިރީގައިވާ ފަދަގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ
ފްލޯޓިންގް ސްޓްރަކްޗަރއަކަށެވެ.
)ހ(

)ށ(

ފެނުގައި ސަޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ
ސަޕޯޓުކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ބިނާއެއް؛
ނެވިކަމުގެ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންނުކުރާނެ
ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ނުވަތަ

ސްޓްރަކްޗަރ އެއް؛ އަދި
)ނ(

)(9

)(10

ދާއިމީކޮ ް
ފއި
ފއި ނުވަތަ އަޅާ ަ
ށ އަޅާ ަ
ބޭއްވޭނެ ސްޓްރަކްޗަރއެއް.

ކަލްވާޓެއް ،ބްރިޖެއް  ،ހުރަސްކުރާ ފާލަމެއް ،
ޓަނަލެއް ނުވަތަ އަންޑާޕާސް އަކަށެވެ.
ނަރުދަމާ

ޕްލާންޓެއް،

ޓްރީޓްމެންޓް

ނަރުދަމާއެއް ،ކާނެއް  ،ސްވިމިންޕޫލެއް ،
ނުވަތަ

އެ

ދިޔާއެއްޗެއް

ނޫންވެސް
ނުވަތަ

،
ގޭހެއް

ހަރު

ނުވަތަ

ރައްކާކުރުމަށް

ބޭނުންކުރާ ނޮންޕްރޮޕްރައެޓަރީ ތާންގީއަކަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(11

ވިންޑް ޓަރބައިނެއްފަދަ ބިނާތައް؛

)(12

ބަނދަރެއް ،ފާލަމެއް ފަދަ ތަނެއް؛

)(13

ހިޔަލެއް؛ އަދި

)(14

މި ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެވިފައިނުވާ
ހިނދެއްގައި ޢިމާރާތު ގެ މާނައިގާ ޢިމާރާތެއްގެ
ބަޔެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

)(15

މި

ނޫންވެސް

ވަޒީރު

ޢިމާރާތެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި ،ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ވަގުތީ
ނުވަތަ

ދާއިމީ

ނުވަތަ

ސްޓްރަކްޗަރއެއް

ބިނާއަކަށެވެ.
)ޖ(

"ޢިމާރާތް"

ކަމަށް ބުނާބަހުގެ މާނާގައި ނުހިމެނެނީ:
)(1

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޔުޓިލިޓީ ނިޒާމެއް
ނުވަތަ ނިޒާމެއްގެ ބަޔެއް؛
ހ.

ޢިމާރާ ު
ތގެ

ބޭރުގައިވާ

ޔުޓިލިޓީ

ނިޒާމެއް ނުވަތަ ނިޒާމެއްގެ ބަޔެއް؛
އަދި
ށ.

އެ

ޢިމާރާތެއްގެ

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ

ޔުޓިލިޓީ

ނިޒާމް

އަދި

ހަމަޔަށް

އ ގުޅާފައިވާ
މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކަ ި
ނުވަތަ ގުޅަން ގަސްތުކުރާ އެ ކަމަކާ
ގުޅޭ ޔުޓިލިޓީ ނިޒާމެއް؛ އަދި
ނ.

ބަޔެއް

ތގެ
ޢިމާރާ ު
ޢިމާރާތުގައި
ދަނޑި

ކަމުގައި

ހަރުކުރެވިފައިވާ،

ނުވަތަ

ނުވަތަ
ވައު

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޓަވަރުނޫން ސްޓްރަކްޗަރއެއް؛ ނުވަތަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ރ.

ޔުޓިލިޓީ ނިޒާމެއްގެ ނުވަތަ ޔުޓިލިޓީ
ނިޒާމެއްގެ

ބަޔެއްގެ

ޓަވަރެއް،

ދަނޑިއެއް،
ހުރި

ވަކިން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރެއް ނުވަތަ
ޕައިލޮންއެއް ،ނުވަތަ
)(2
)(4

ކެރޭނު؛ ނުވަ ަ
ތ
އެހެން

ސްޓްރަކްޗަރއެއްގައި

ހަރުކުރެވިފައިވާ

ނުވަތަ ހަރުކުރެވިފައިނުވާ

ނަމަވެސްވަކިން

ހުންނަ މެޝިނަރީ ސިސްޓަމްތައް؛
)(5

ތިރީގައިވާ ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޯޓެއް،
އަދި

ފެރީއެއް

ނޫނަސް

އެ

ކަނޑުދުއްވާ

އުޅަނދެއް؛
ހ.

ދަތުރު
ޒަރީއްޔާއިން

ކުރަނީ
ނުވަތަ

އިންޖީނެއްގެ
ނޫންނަމަވެސް؛

އަދި
ށ.

)(6

)(7

ކޮންމެގޮތަކުން ދަތުރުކުރެވުނުނަމަވެސް،
ނުވަތަ

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަ ު
ތގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ސްކަފޯލްޑިންގް ،ނުވަތަ،
ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ގައި

ހެދޭ

ޢިމާރާތް ގެ ބަޔެއްނޫން ތަންތަން )ފޯލްސްވާކް(
ނުވަތަ،

)(8

ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ޗ(

ޢިމާރާތްކުރުން

)ހހ(

"ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް"

ޢިމާރާތްކުރުން ނުވަތަ ބިނާކުރުމަކީ ބިނާވެށީގައި ހިމެނޭ
ޢިމާރާތައި

ހަދާ،

ތަންތަން

ނިޒާމުތައް

ނުވަތަ

ޤާޢިމްކުރުމެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
)(1

އެ ފަރާތެއް އެކަނި ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކާއި
ފަރާތްނޫން

އެކުގައިނަމަވެސް،

އެ

އެހެންފަރާތްތަކުން،

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތަކަކާއި ހަވާލުވާ ފަރާތަށެވެ.
)(2

)ހށ(

"ޢިމާރާތް

)ހނ(

"ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ ކަމަށް

ނޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަންގެ
ޭ
ދަށުން ޙުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
އެވަނީ،

ބުނެފައި

މި

8

ގާނޫނުގެ

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން،

ޙުއްދަ"

ކުރުމުގެ

ޢިމާރާތް

މަސައްކަތް

ދޫކުރާ

ކުރުމަށް

ޙުއްދައަކަށެވެ.
ކުރުމުގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ

ޙުއްދަދޭ ފަރާތް"
)ހރ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ"

)ށ( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ފަރާތަށެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތަކަށް
ބެލުމާއި،

އެކަމާއި

ޙުއްދަ

ދިނުމާއި،

ގުޅޭ

އެކި

އެކި

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި
ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރާ

ވުޒާރާއިން

ޙުއްދަ

ދީފައިވާ

އިދާރާއެކެވެ.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،ޤަޢުމީ އިދާރާ ،އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

ނުވަތަ

ރަށު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ހބ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ ބިލްޑިންގ ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ،ޢިމާރާތްކުރާ
ފަރާތް ،ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

ސުޕަވައިޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރ
ކު ާ

ފަރާތްތައް

އަދި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ތަކެތި

ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
ކުރުމުގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:

)ހޅ(

"ޢިމާރާތް

)ހކ(

"ޢިމާރާތް

)ހއ(

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ބެލުން"

)(1

ޢިމާރާތް

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ

ގޮތް

ލއި،
ބަ ަ

ހެދިފައިވާ ކުރެހުމާއި ،ލިޔުންތައް ބެލުމަށް؛
ނުވަތަ

)(2

ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާގޮތް ބެ ު
ތ
ލމަށް؛ ނުވަ ަ

)(3

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަ ީ
ނ،
ޙުއްދަދެވިފައިވާ

ކުރެހުމާއި

އެއްގޮތަށްތޯ

ބެލުމަށް؛ ނުވަތަ
)(4

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ޝެޑިއުލެއްގައިވާ

ކަންކަންފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ
ރިޕޯޓެއް ހެދުން ،ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުން ،
ނުވަތަ ބެލުމަށެވެ.

ޤަވާޢިދު"

މަސައްކަތް"

ކުރުމުގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދަށެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ނ:
)(1

)(2

ޢިމާރާތް ކުރުން  ،އިތުރުކުރުން  ،ނުވަތަ
ތަޅާލުން؛ ނުވަތަ
ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލެއްގަނައުން ،ބަޔެއް
އިތުރުކުރުން ނުވަތަ މަރާމާތްކުރުން؛
ނުވަތަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(3

ޢިމާރާތެއްގައި ވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތަކާ
އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ

ގުޅިފައިވާ

ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ވެންޓިލޭޓިންގ
ހަރުކުރުމަށް،

ސިސްޓަމެއް

ނުވަތަ

އިތުރުކުރުމަށް،

ބަދަލުކުރުމެވެ .އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތުގައި މިފަދަ )(2) ،(1
އަދި

)(3

ކުރުމަށް
ގޮތުން

މަސައްކަތްތައް

ގައިވާ

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ސައިޓު

މަސައްކަތްތައްވެސް

ކުރެވޭ

ހިމެނެއެވެ.
)ހވ(

]ޢިމާރާތް

ކުރުވާފަރާތް"

)(1

ކަމަށް
ނުވަތަ

ބުނެފައިވަނީ
)(2

ޢިމާރާތުގެ

ގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އެވާ

ވެރިފަރާތް
ކަމަކަށްޓަކައި
ކުރުވާ

މަސައްކަތް

ފަރާތަކަށެވެ.
)(2

ކަމަށް

ބުނެފައި

ވިއްކުމަށްޓަކައި،
ތެރެއިން

ޢިމާރާތް

އެވަނީ،

އަންނަނިވި

ކަމެއް،

ހަދައި

ކަންކަމުގެ

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ގޮތުގައި

ކުރާފަރާތަކަށެވެ.
)ހ(
)ށ(

ތ
ޢިމާރާތް ކުރުން؛ ނުވަ ަ
ކުރުމަށް

ޢިމާރާތް
މަގުފަހިކޮށްދީ،

ތަނަވަސް

ކޮއްދިނުން؛ ނުވަތަ
)ނ(

ޢިމާރާތް

ކުރި

ޢިމާރާތް

ކުރުމަށް

މަގުފަހިކޮށް
ކޮއްދިން

ނުވަތަ
ތަނަވަސް

ފަރާތަކުން

އެ

ޢިމާރާތް ގަތްފަރާތް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ހމ(

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް

ޢިމާރާތްކުރާ

ފަރާތަކީ

މި

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

ކުރެވޭ

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.
މި

ޢިމާރާތް

ގާނޫނުގައި

ނުވަތަ

ކުރާފަރާތް

"ކޮންޓްރެކްޓަރ" ގެނެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ،ތިރީގައިވާ

ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
)(1

)(2

ޢިމާރާތް ކުރާފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ
ޕާޓްނަރުން.
ރގެ
ރތުގެ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަ ު
ޢިމާރާތް ކުރާފަ ާ
އެކަށީގެންވާ

ހިއްސާ

ގިނައަދަދެއްގެ

އޮންނަ

ވިޔަފާރިއެއް.
)(3

ޢިމާރާތް ކުރާފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކީ
ވިޔަފާރި ޝަޙްސެއްނަމަ،
)ހ(

އެ

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ގިނައަދަދެއްގެ

އެކަށީގެންވާ

ހިއްސާ

އޮންނަ

ފަރާތެއް.
)ށ(

އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ
ނުވަތަ

ސެކްރެޓަރީއެއް

އެފަދަ

މަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް.
)(4

ޢިމާރާތް ކުރާފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަ ަ
ރކީ ،
ކުންފުނީގެ ސެކެޓްރީކަން ،ޑިރެކްޓަރުކަން ނުވަތަ
އެފަދަ މަގާމެއްފުރާ ފަރާތެއް.

)(5

ޢިމާރާތް ކުރާފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކީ
ޓްރަސްޓީ

އެއްނަމަ

،

އެ

ޓްރަސްޓަކުން

ފައިދާލިބޭ ފަރާތެއް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(6

ޢިމާރާތް ކުރާފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ
ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތެއް ،ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ
ޢިމާރާތް

ވަޒީފާގައި

ނުވަތަ

ކުރާފަރާތް

ކޮންޓްރެކްޓަރު ވާ ފަރާތެއް.
ނ
)ހފ( "ޢިމާރާތަކު ް
ޙާޞިލްވާންޖެހޭ
މިންގަނޑު
ގިންތި"
)ހދ( "ޢިމާރާތަކުން

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ޢިމާރާތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ
ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ބޭނުމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ފެންވަރު އަދި
ބަލާ ޢަދަދުގެ މިންވަރަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި

ޙާޞިލްވާންޖެހޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އެ ޢިމާރާތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް

މިންގަނޑު"

ނުވަތަ ހިފެންޖެހޭ ބޭނުމެއް:
)(1

ރތުގައިވާ
ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޢިމާރާތާއި ޢިމާ ާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ
ޢިމާރާތުގެ

ބޭނުންހިފޭ
ބޭނުންހިފޭ

ފެންވަރާއި،
ވަދެ

ފެންވަރާއި،

ނުކުމެވުމުގެ ފަސޭހަކަމުގެ ފެންވަރަށް؛ ނުވަތަ
)(2

)ހތ( "ޢިމާރާތް
ހިފުމަށް
ޙުއްދަ"
)ހލ(

]އެކްސްޓީރިއާ

ފީޗަރ[

މި

ބާބުގެ

ށ،
ބޭނުމަ ް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރަށެވެ.

ބޭނުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ ޢިމާރާތެއް ފުރިހަމަ
ދޫކުރާ ކުރުމުން އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ
ޙުއްދައަކަށެވެ.
ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ތގައި
ޢިމާރާ ު

ދާއިމީކޮށް

ހަރުކުރެވިފައިވާ ،ޢިމާރާތުގެ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ
ޢިމާރާތާއި ،ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ބޭރަށް ވާގޮތަށް ހުންނަ،
ތިރީގައިވާފަދަ ކަމަކަށެވެ.
)(1

އެއާކޮންޑިޝަން

ޔުނިޓެއް،

ނުވަތަ

ކޮންޑެންސިންގް ޔުނިޓެއް؛ އަދި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

ހުޅުވާލެއްޕޭގޮތަށް ހުރި ނުވަތަ ހަރުކުރެވިފައިވާ
ނަމަވެސް

ޝަޓަރ

ކުޑަދޮރެއް،

ނުވަތަ

ޖާލިއެއް؛ އަދި
)(3

ބްރެކެޓެއް ،ކޯނިސެއް ،މުށިގަނޑެއް ،ނުވަތަ
ޖަހާފައިވާ ޕްލާސްޓަރ )ސިމެންތި( ކްލެޑިންގެއް
ނުވަތަ ކަރޓްންވޯލެއް) .ސައިޑިންގ ނެތް(؛

އަދި
)(4

)(5
)(6

ދިޔަދޮވި ،ދިޔަދޮވިހޮޅި ނުވަތަ ފުރާޅުގެ ބަޔެއް؛
އަދި
ނިތްގަނޑެއް ނުވަތަ ސަންޝޭޑެއް؛ އަދި
މި

ނޫނަސް

ތއްގައި
ޢިމާރާ ެ

ދާއިމީގޮތެއްގައި

ހަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔެއްގެ
ގޮތުގައި ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުން
ބޭރަށްވާގޮތަށް

ހުންނަ ،އެކްސްޓީރިއާ

ފީޗަރ

އގެގޮތުގައި ވަޒީރު ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓުކުރާ
އެ ް
އެއްޗެއް.
)ހގ(

)ހޏ(

]އަލިފާނުގެ ނުރައްކާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިރީގައިވާ ކަމަކުން ނުވަތަ
އެފަދަކަމަކާއި ގުޅިގެން ގެއްލުމެއް ވާކަންކަމަށެވެ.

އާއްމުކޮށް އެންގުން

)(1

ދ
އަލިފާން ރޯވުމާއި ފެތުރުން ،އަ ި

)(2

އަލިފާ ް
ނ

ރމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ
ރޯވުމާއި ފެތު ު

ދުމާއި ގޭސް.

ގެމާނައަކީ ތިރީގައިވާފަދައިން އާންމުކޮށް އެންގުން.
)(1

އާންމުކޮށް

ނެރޭ

އެއްދުވަހު

ނޫހެއްގައި

ކޮންމެވެސް
ޝާއިޢު

ކުރުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)(2

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.

)(3

ހުރިހާވަގުތެއްގައިވެސް،

އެކަށީގެންވާ

އާންމުކޮށް ބެލެންހުންނަ އިންޓަނެޓް
ސައިޓެއްގައި ޝާއިޢުކުރުން.

)ހސ( އުސޫލް )ރޫލްސް (

ގެ މާނައަކީ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ނުވަތަ ނެރެވޭ
އެއްޗެކެވެ.

)ހޑ(

ޢިމާރާތް
މަސައްކަތުގައި

ކުރުމުގެ )(1

ތިރީގައިވާ ފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަގުތީ
ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ފްރޭމެއް  ،އެލުވާފަވާ

ބޭނުންކުރެވޭ

ސްޓޭޖެއް  ،ނުވަތަ އެލުވާފައިވާ އައްޓެއް،

ސްކަފޯލްޑިންގް

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ

)ހ(

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް
އަދި

ބޭނުންކުރުމަށް

އުޅޭ

ބަޔެއް

އެ

ބަޔެއްގެ

ސަލާމަތަކަށް ،ނުވަތަ
އެ

)ށ(

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ނންވާ
ބޭ ު

ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ،އަދި
)(2

ސްކަފޯލްޑިންގް ރޭވުމަށް ނުވަތަ ހަރުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފިލާ  ،ކަޕްލިންގް  ،ފާސްޓްނިންގ
ޕިން

،

ފިޓިންގް،

ނުވަތަ

އެ

ނޫންވެސް

އާލާތެއްވިއަސް ހިމެނެއެވެ.
)ހޒ(

އުމުރު ކުރު ތަކެތި

)ހޓ(

]ވަޒީރު[

ގެމާނައަކީ އެ އެޗަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ނުދީފިނަމަ
،

ދާއިމީ

މަސައްކަތެއް

ޢިމާރާތެއްގެ

ކުރުމަށް

އެކަށިގެންނުވާ ވަރަށް ކުރުމުއްދަތެއްގައި ،އެ ތަކެތީގެ
ފެންވަރު ގެއްލިގެންދާ ތަކެތި.
ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއިގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވުޒާރާއެއް
ހިންގުމާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ވަޒީރަކަށެވެ.

ނުވަތަ

އޭނާ

ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ހޔ(

]ވެރިފަރާތް[

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
)(1

އެ ޢިމާރާތަކުން ކުލި އެ ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ
އެހެންފަރާތެއްގެ

ޙައިޞިއްޔަތުން

ނުވަތަ

އޭޖެންޓެއްގެގޮތުން

ނަމަވެސް

ފަރާތެއް

ލިބޭ

ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ  ،އެ
ކުލި

ޢިމާރާތަކުން

އެ

ޙައިޞިއްޔަތުން

ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ

އޭޖެންޓެއްގެގޮތުން

އަމިއްލަ

އެހެންފަރާތެއްގެ
ލިބޭނެ

ނަމަވެސް

ފަރާތަކަށެވެ .އަދި މީގެ ތެރޭގައި ރަހުނެއްގެ
ގޮތުގައި ގެ ހަވާލުވާ ފަރާތްވެސް ހިމެނެއެވެ؛
ނުވަތަ
)(2

ބައިބަޔަށް
ބައެއްނަމަ،

ބެހިފައިވާ
އެ

ހަވާލުވެފައިވާ

ނމު
ޢާ ް

ޢިމާރާތެއްގެ

ޢިމާރާތެއް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ކުންފުންޏެއް

އެ

ޢިމާރާތުގެ

ނުވަތަ

ޢާންމު

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ސަރަޙައްދު

ކުލި

ފީ

ނުވަތަ

ލިބޭ

ފަރާތަށެވެ؛ ނުވަތަ
)(3

ބައިބަޔަށް

ބެހިފައިވާ

ސަރަޙައްދުގެ

ތއްގެ
ޢިމާރާ ެ

ޢާންމު

ބަޔަކުން ކުލިލިބޭ ފަރާތެއް،

ނުވަތަ އެ ބަޔެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ
ފަރާތަކަށެވެ؛ ނުވަތަ
)(4

ހައުސިންގް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ

ދަށުން ދިރިއުޅުމަށް ހެދިފައިވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރި
ޢާންމުބަޔެއްނަމަ،

ޢިމާރާތެއްގެ

އެ

ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ ބޯޑަށެވެ؛ ނުވަތަ
)(5

ބައިބަޔަށް

ބެހިފައިވާނުވާ

ޢާންމުބަޔެއްނަމަ،

އެ

ބަޔެއް

ރތެއްގެ
ޢިމާ ާ
ބެލެހެއްޓުމަށް

ޙަވާލުވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެ ބަޔަކުން
ކުލި

ލިބޭފަރާތެއް،

ނުވަތަ

އެ

ބަޔެއް

ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

މިމާއްދާގެ ބޭނުމަށް ،ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ މާނައަކީ ،ފެންވަރު

)ހޕ(

ތ
ވަގުތީ ޢިމާރާ ް

)ހޖ(

"ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންެ ގެމާނައަކީ

ދަށް

އުމުރުކުރު

ނުވަތަ

ބޭނުންކޮށްގެން

ތަކެތި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމުއްދަތަކަށް ހަދާ ވަގުތީ ތަންތަނެވެ.
ޢިމާރާތެއް

ދޫކުރެވޭ

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

ކުރުމުގެ ޙުއްދަ"

ވަގުތީ ޙުއްދައެކެވެ.

)ހޗ(

ވިޔަފާރި

ގެމާނައަކީ ތިރީގައިވާ ކަމެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ،ވިޔަފާރީގެ

)ށހ(

ވައިދައުރުކުރާ ނިޒާމް

)ށށ(

]ވުޒާރާ[

)ށނ(

]ފަސްހިފަހައްޓަން

ދާއިރާއެއް ،ފަންނެއް ،ވަޒީފާއެއް ،އަދި މި ނޫނަސް
ނަފާއެއްގެ ބޭނުމުގައި ކުރެވޭއަމަލެއް،
)(1
)(2

މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދްމަތެއް ޯ
ފރުކޮއްދިނުމަށް ،
ނުވަތަ ހޯދުމަށް
ގޭބިސީ ޔުނިޓެއް ގަތުމާއި ،ބިމު ް
ނ ވިޔަފާރިއެއް
ކުރުމަށް.

ގެމާނައަކީ މެކޭނިކަލް ގޮތަކުން ވައި އެތެރެކޮށް ނުވަތަ
ބޭރުކުރާ ނިޒާމެއް.
ކަމަށް

ބުނެފައި

މި

އެވަނީ،

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއިގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

އެވަގުތަކަށް

ވުޒާރާއަކަށެވެ.

)ށރ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮނެފައިވާ ތަނެއްގެ ގުންޑޮޅި

ހެދިފައިވާ

ހިފެހެއްޓުމަށް

ސްޓްރަކްޗަރ[

ހިފެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ އެއް

"ފިޔަވަޅު"

ނުވަތަ

އަޅާފައިވާ

ފަސްގަނޑެއް
ނުވަތަ

ސްޓްރަކްޗަރ ސިސްޓަމަކަށެވެ.
ޙުއްދަ

ދެވިފައިވާ

ކަމަށް

ބުނެފައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތަކާ

ބެހޭގޮތުން ،ކުރެވިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ،ނުވަތަ

ޙުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ދެވިފައިވާ

އެވަނީ،
ދާއިރާގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުތަކާއިމެދު ބަލާބެލުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ
ބެލުމަކުން ނިންމޭ ނިންމުމަކަށެވެ.
)ށބ(

]ފޯލްސްވާކް[ :

ކަމަށް

އެވަނީ،

ބުނެފައި

ކުރުމުގެ

ޢިމާރާތް

މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގެތެރޭގައި:
)(1

އެއްޗެއް

ރޭވުމަށް

ނުވަތަ

އާލާތެއް

ނުވަތަ

އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ސަޕޯޓްކުރުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ވަގުތީ ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ނުވަތަ
ފްރޭމަކަށް؛ ނުވަތަ

)(2

ޢިމާރާތުގެ ދާއިމީބައެއް ،އޭގެ އަމިއްލަޒާތުގައި
އަމިއްލަބާރުގައި ހުރެވެންދެން ސަޕޯޓުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ދަގަނޑު ހޮޅި ،ޕްރޮޕް ،ނުވަތަ
ޕްރޮޕްރައެޓަރީ ފްރޭމަކަށެވެ.

)(3

ކެރޭނެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ގުނުމުގައި

)ށޅ( "ދުވަސް"
)ށކ( "ތަކެތި

ފޯލްސްވާކްގެ ތެރޭގައި ސްކަފޯލްޑިންގް ނުވަތަ
ސަރުކާރު

ބަންދު

ނޫން

ދުވަސްތަކެއް

ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ޓެސްޓުކުރާ ކަމަށް

ބުނެފައި

ބޭނުންކުރާ

ފަރާތް"

އެވަނީ

ތަކެއްޗާއި،

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އެތަކެތި

ދާއިރާގައި

ބޭނުންކުރާ

ގޮތް

ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދ"
)ށއ( "ޤަވާއި ު

ގެމާނައަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢި ު
ދތަކެވެ.

ރ"
)ށވ( "ޤަޢުމީ އިދާ ާ

އަކީ އެ ޕްރޮވިންސް އެއް ހިންގުމަށް އެ ސަރަޙައްދެއްގައި

)ށމ(

"ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙައްލު"

އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެވެ.
ކަމަށް

ބުނެފައި

މަގްސަދުތައް

އެވަނީ،

“ބިލްޑިންގ

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކާ

ކޯޑު”ގައިވާ

ގަބޫލުކުރެވޭ

ހައްލަކަށެވެ.
)ށފ(

"ގާތް

ގުޅުމެއްވާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަންމަ ،ބައްޕަ ،މާމަ ،ކާފަ،
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

ފަރާތެއް"

ބޭބެ ،ދައްތަ ،ކޮއްކޮ އަދި އަނބިދަރިންފަދަ ގާތް އާއިލީ
ގުޅުމެއްވާފަރާތެކެވެ .އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއްވާ ފަރާތެއް،
އޭގެ ތެރޭގައި އެއްތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ދަށުން
މަސައްކަތް ކުރާމީހުންވެސް ގާތް ގުޅުމެއްވާ ފަރާތެއްގެ
މާނައިގާ ހިމެނެއެވެ.
 37ވަނަ

)ށދ(

]ގުދުރަތީ ނުރައްކާ[

)ށތ(

ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

)ށލ(

ސައިޓްވޯކް

)ށގ(

ސްޓްރަކްޗަރަލް

ގެމާނައަކީ ފޯސަސް އަދި މޮމެންޓްސް ގެ ބާރުނަގާ

އެލިމެންޓްސް

ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް .މީގެ ތެރޭގައި ،ފައުންޑޭޝަން އާއި

ކަމަށް

މި

ބުނެފައި އެވަނީ،

ޤާނޫނުގެ

މާއްދާއިގާ ބުނާ ގޮތަށް ގުދުރަތީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން
ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަކަށެވެ.
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ބޮޑު ނުވަތަ ކުޑަ މަސައްކަތަކަށް
ނަމަވެސް
ސުޕްވައިޒަރު

63

ވަނަ

ކަމަށް

މާއްދާގެ
)

އެކަނި

ދަށުން
ނުވަތަ

ސައިޓް
ގުރޫޕެއްގެ

ގޮަތުގައިނަމަވެސް ( ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް.
ޢިމާރާތެއްކުރުމަށް  ،ބަދަލެއްގެަނައުމަށް  ،ތަޅާލުމަށް ،
ނުވަތަ މީގެންކަމެއް ފަހިކުރުމަށް ސައިޓްގައި ކުރެވޭ
މަސައްކަތް ،މީގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއްގެ ބިމަށް ގެނެވޭ
ބަދަލެއް ،ނުވަތަ )ބިމަށް ކުރެވޭ( މަސައްކަތެއްވެސް
ހިމެނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ގެ ބުޑުތައް ،ބެރިތައް ،ތަނބުތައް ،ޝިއަރކޯރ
ތައް،

ސްޓްރަކްޗަރަލް

ފާރުތައް،

ސްޓްރަޓް

ތައް،

ގްރައުންޑް އެންކަރުތައް ،ސްލެބް ،ޓްރަސްތައް ،ސިޑި،
ލޯޑް ބެއަރިންގް ވޯލް ތައް ،އަދި މި ނޫނަސް ފޯރސް
އާއި މޮމެންޓް ނެގުމަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ
ބައިތައް .މީގެ ތެރޭގައި ދޮރާއި ކުޑަދޮރު އަދި ނޮންލޯޑް
ބެއަރިންގްވޯލްސް އެއް ނުހިމެނެއެވެ.
)ށޏ( ސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް

ނޓް ހެދުމަށް
ގެމާނައަކީ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އެލިމެ ް
ކުރެވޭ މަސައްކަތް

82

 16ޖޫން 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށސ( ސުޕަވައިޒް

ގެމާނައަކީ ތިރީގައިވާފަދަ މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކާ
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް
ކުރެވޭގޮތް ބުނެ ،ކޮންޓްރޯލް ކޮށް ،އަދި ބެލެހެއްޓުން.
)(1
)(2

)ށޑ(

އެ މަސައްކަތެއްކުރެވެނީ އެކަށިގެންވާ
ފެންވަރަކަށް ކަމަށް ،އަދި
އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެނީ އެ މަސައްކަތެއް
ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ޙުއްދަޔާއި އެއްގޮތަށް.

ސިއްހީގޮތުން

ސިއްހީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތަކީ ތިރީގައިވާ ފަދަ

ނުރައްކާތެރި ޢިމާރާތް

ކަމެއް އެކުލެވޭ ޢިމާރާތެކެވެ.
)(1

ޢިމާރާތް

ހުރިތަނަކުން

ޢިމާރާތް

ނުވަތަ

ކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ނުވަތަ ބައުވެ ހަލާކުވުގުމުގެ
ނުވަތަ

ސަބަބުން

ކުރަން

މަރާމާތު

ޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުން
ނކަމަށް ބެލެވޭ
ލިބޭ ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބިދާ ެ
ޢިމާރާތްތަކެވެ.
)(2

ޢިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ފެނާއި ފިނި ވަނުމުގެ
ސަބަބުން އެ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ތެއްކަން
އުފެދުން

ހުއްޓުވާ

އެކަށީގެންނުވާވަރަށް

ނުވަތަ

ނިޒާމަކަށް
އެ

ނިޒާމް

މައްސަލަ ޖެހިފައިވުން.
)(3

ޢިމާރާތަކީ އެތަނެއްގައި ފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް
ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ވީނަމަވެސް އެ
ލިބޭ

ޢިމާރާތަށް

ފެނަކީ

ބޭނުންކުރަން

އެކަށީގެންނުވާ ފެނަކަށް ވާނަމަ
)(4

ޢިމާރާތެއްގައި
ކަމަކަށް

ށ
ކުރުމަ ް

އެކަށީގެންވާވަރަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސާފުތާހިރުވުމުގެ

ހިދްމަތް ނެތުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް )ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެކްޓް(

)ށޒ(

ތ[
]ޒިންމާވާ ފަރާ ް

)ށޓ(

]ޖިއޯޓެކްނިކަލް

ކަމަށް

އެވަނީ،

ބުނެފައި

އެކްސްޓީރިއާ

ރތެއްގެ
ޢިމާ ާ

ފީޗަރ އަކާއި ގުޅިގެން ނަމަ:
)(1

) ށ(

)ނ (

އަދި

ބުނެވިފައިނުވާ

ގައި

ޙާލަތްތަކުގައި  ،އެ އެއްޗެއްހަރުކުރެވިފައިވާ
ނުވަތަ

ބަޔެއްކަމުގައިވާ

ޢިމާރާތެއްގެ

ޢިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތް.
)(2

)ނ(ގައި

ބުނެފައިވާ

ޑެވެލޮޕްމަންޓް

ފަދަ

ހައުސިންގް

ކޯޕޮރޭޝަންގެ

ހައުސިންގ

އެސްޓޭޓެއްގެ އާންމު ތަނެއް.
)(3

އެކްސްޓީރިއާ

ފްލެޓެއްގެ

އަކީ

ފީޗަރ

ޖާއްޔެއް ،ޝަޓާ އެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއްނަމަ،
ޒިންމާވާނީ އެ ފްލެޓެއްގެ ވެރިފަރާތް.

ކަންކަން[

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތެއްގެ ބިމުއަޑީގައި ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން
)(1

ހަމަބިމުން

އަޑީގައި

ޖެހޭ

ކުރަން

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ނެގޭ ނުވަތަ
ހުންނަ ވެއްޔާއި ،ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސްޓްރަކްޗަރ
ތަހްޤީޤް

ނުވަތަ

ކުރުން

އަސަރު

އޭގެ

ދެނެގަތުމަށާއި؛
)(2

ކުރަން

ހަމަބިމުން

އަޑީގައި

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއް

ޖެހޭ

ނުވަތަ

ޢިމާރާތް
ފާރެއްގެ

ސްޓެބިލިޓީ އަށް ބިމުގައިވާ ފެނުގެ ސަބަބުން
ދިމާވެދާނެ ކަންކަން އެނަލައިޒްކުރުމަށާއި؛ އަދި
)(3

މި ނޫނަސް ހަމަބިމުން އަޑީގައި ކުރަން ޖެހޭ
ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ސައެންސަސް

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބޭނުންކޮއްގެން

އާތު

ބަލަންޖެހޭ

ޖިއޯޓެކްނިކަލް ކަންކަން ބެލުމަށެވެ.
 13ވަނަ ބައި :ޖަދުވަލު
84

ވަޒީރު

ޤާދޫދު ހިދްގާ ވުޒާރާ
ބޯޑު

ރަޖިސްޓްރާ

ކައުދްސިލް

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބޯޑު
 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެއ
 .ޤަވާއިދު ހެދުމާ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުދް
 .މައްސަލަ ތަހުޤީޤް
ކުރުމަފް އެހީވުދް

މަސީ

މައްސަލަ ބަލައި
ތަޙްޤީޤު ކުރާ
ކޮމިޓީ
 ޢިމާރާތް ކުރުމު ެގ
ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި
ގުޅިގެދް އުފެދޭ
މައްސަލަތައް ބަލައިގަދެ
ތަހުޤީޤު ކުރުދް

އިދްޖިދިއަރސް
އެސޯސިއޭޝަދް

އާރކިޓެކްޓްސް
އެސޯސިއޭޝަދް

ދޯޓު :ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް:
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ކޯޑް ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަދްސް ޑޮކިއުމަދްޓް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު -ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްބަލާ ޤަވާއިދު

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮފް
ކުރިއަރުވާ ބޯޑު
 މިޤާދޫދުގެ ދަފުދްއެކުލަވާލެވޭ ހުރިހާ
ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް
ދިދްމާ ދިދްމުދްތައް
މުޠާލިއާކޮފް ހަދާ
ޤަވާއިދުތައް ފާސްކުރުދް

......
އެސޯސިއޭޝަދް

 ޤާދޫދާއި ޤަވާއިދު އެދްޑޯޒް ކުރުދް -ބޯޑަފް/ކޮމިޓީއަފް މީހުދް އައްޔަދްކުރުދް

-

މިޤާދޫދާއި ގުޅިގެދް ހަދަދްޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުދް
އެދްގުދްތަކާއި އިދްޒާރުތައް ދެރުދް
ރަޖިސްޓްރީތައް ޤާއިމްކޮފް ބެލެހެއްޓުދް
ހުއްދައާއި ގުޅިގެދް ކުރަދްޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުދް
މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަފް މަގުފަހިކޮފްދިދުދް
ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަފް އިދާރީ އެހީ ފޯރުކޮފްދިދުދް

ޤައުމީ އިދާރާ

އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ
އިދާރާ

ސިޓީ ކައުދްސިލް

 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުދް ދިރިއުޅުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުދް ޢިމާރާތުގެ މަޤްސަދު ޙާސިލްވޭތޯ ބެލުދް ބިލްޑިދްގ ކޯޑަފް ތަބާވޭތޯ ބެލުދް މިޤާދޫދާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަފް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުދް

ރަފު ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ

 .114އިދާރީ އޮދިގަދޑު

 .115ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ގޮތް
ދޯޓު:
 އާރކިޓެކްޗަރަލް ސްޓޭމްޕް :ޢިމާރާތުގެއާރކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުދްތައް ޕްލޭދިދްގ ޤަވާއިދަފް
އަދި ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަދްސަފް ފެތޭތޯ ބަލާ
ޗެކްކުރުމަފްފަހު ޖަހާ ސްޓޭމްޕް
 އިދްޖިދިއަރިދްގ ސްޓޭމްޕް :ޢިމާރާތުގެސްޓްރަކްޗަރަލް ކުރެހުދްތައް ޗެކް ކުރުމަފްފަހު ޖަހާ
ސްޓޭމްޕް
 އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި އިދްޖިދއަރިދްގ ސްޓޭމްޕްޖަހާފައިވާދަމަކ އޮތޯރިޓީއިދް ޗެކްކުރާދީ ހަމައެކަދި
ގޯތީގެ އިމަފް ކުރެހުދްތަފް ފެތޭތޯއެވެ.
 ކުރެހުމެއްގައި ހަމައެކަދި އާރކިޓެކްޗަރަލް ސްޓޭމްޕްޖެހިފައިވާދަމަކ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރުމަފްޓަކައި
އޮތޯރިޓީއިދް އައުޓްސޯސް ކޮފްގެދް ދުވަތަ
މިދިސްޓްރީއަފް ހުފަހަޅައިގެދް ކުރިއަފް
ގެދްދަދްވާދެއެވެ.
 ކުރެހުމެއްގައި ހަމައެކަދި އިދްޖިދިއަރިދްގ ސްޓޭމްޕްޖެހިފައިވާދަމަކ އާރކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުދްތައް
ޗެކްކުރުމަފްޓަކައި އޮތޯރިޓީއިދް އައުޓްސޯސް ކޮފްގެދް
ދުވަތަ މިދިސްޓްރީއަފް ހުފަހަޅައިގެދް ކުރިއަފް
ގެދްދަދްވާދެއެވެ.

ގޭގެ ވެރިފަރާތް

ސްޓޭމްޕް ޖެހިފައިދުވާ
ކުރެހުދް

 -1އާރކިޓެކްޗަރަލް ސްޓޭމް ް
ޕ
 -2އިދްޖިދިއަރިދްގ ސްޓޭމްޕް

 3ހަފްތާ

އޮތޯރިޓީދް ހުއްދަދިދުދް
 އޮތޯރިޓީއިދް ހުއްދަދޫކުރެވޭ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ދެތްދަމަ އ .އައުޓްސޯސް ކުރުދް
 .މިދިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިދް އެދްޑް އެދްވަޔަރަމަދްޓަފް ހުފަހަޅައިގެދް
ކުރިއަފް ގެދްދިއުދް.

ސްޓޭމްޕް ޖެހިފައިވާ
ކުރެހުދް

 1ހަފްތާ

އޮތޯރިޓީދް ހުއްދަދިދުދް

 .116ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ގޮތް

ފައުދްޑޭޝަދް އަދި
ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް
ކުރެވެމުދްދާ ވަގުތު
އިދްސްޕެކްޓަރ ހުރުދް

 3ބުރިއަފްވުރެ އުސްދޫދް
އިމާރާތްތައް

އޮތޯރިޓީ

 ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުދް މަސައްކަތް ކުރެވެމުދްދަދީއިދްސްޕެކްޓަރެއް ބަހައްޓައިގެދް ޤަވާއިދާ
އެއްގޮތަފްތޯ ބެލުދް.

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް

އިދްސްޕެކްޓަރގެ ބެލުމުގެ ދަފުދް
މަސައްކަތް ކުރިއަފް ގެދްދިއުދް

ދޯޓު :އިދްސްޕެކްޓަރގެ މަސައްކަތް:
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުދްދާއިރު މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތް ބަލާ ކޯޑް ކޮމްޕްލަޔަދްސްއަފް ފެތޭތޯ
ބަލާ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުދް.

 3ބުރިއަފްވުރެ އުސް ޢިމާރާތްތައް

އިދްސްޕެކްޓަރުގެ އަތުދް ކޯޑް
ކޮމްޕްލަޔަދްސަފް ފެތޭތޯބަލާ
ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުދް.

 .117ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެދް ކުރާ ޓެސްޓްތައް

މިދިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިދްގ
އެދްޑް އެދްވަޔަރަމަދްޓް

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެދްވެރިފަރާތުދް ހުފަހަޅާ ސެޓްފިކެޓް ޗެކްކޮފް
ހުއްދަދިދުދް

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތް

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް
 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެދް ކުރަދްޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުދް
 -މިދިސްޓްރީއަފް ހުފަހެޅުދް

 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެދް ކުރެވޭ ޓެސްޓްތައްހެދުމަފްޓަކައި އެކަމަފް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަފް
ހުފަހަޅައިގެދް ކުރެވޭ ޓެސްޓްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް މިދިސްޓްރީއަފް
ހުފަހެޅުދްކ ދުވަތަ
 ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަފް ހުފަހަޅައިގެދް ކުރިއަފްގެދްދިއުދް
ދޯޓު :އެހެދް ގައުމެއްގެ އެޕްރޫވަލް ސެޓްފިކެޓެއްވެސް
ހުފަހެޅިދާދެއެވެ.

