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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

އާދީއްތަ   : :  2016 މާރިޗު 13 -  1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 4ތާރީޚު 35އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ުލއުސޫޮގތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަާނގެ  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،    

  

  ލުއުސޫގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ
  
  

  އެްއވަނަ ބާބު 

 ބައިަތއް އާންމު

ލިބިގެން، އެ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ  ގެ ދަށުން ބާރުލަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުއުސޫމި   )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ބަޔާއި، ދެވަނަ ބަޔާއި އަދި ތިންވަނަ ބައިގެ އިތުރުން، އެ ގަވާއިދުގެ އެހެން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ލުތަކުގައި އުސޫއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އްޔާބައިތަކުގަ
ރެވޭނެ ގޮތްތައް އެކަށައަޅައި ބަޔާން ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަަމލު ކުރެވޭނެ ގޮތާއި، ޖޫރިމަނާ ކު 

  .ލެވެއުސޫ

  

ގޮތާއި ކުރެވޭ  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު ކުރާެނ[ ،ލަށް ކިޔަނީއުސޫމި   )ށ(    
  .މިހެންނެވެ] ލުއުސޫ ޖޫރިމަނާގެ 

 

ފައިވާ ކަންކަން ލުގެ މަޤުޞަދަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްއުސޫމި   )ހ(  2  މަޤުޞަދު
ކުރުމުގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ޖޫރިމަނާ  ތަންފީޒު 

ކުރުމުގައި އެއް ހަމަތަކެއް ހިފެހެއްޓުމާއި، ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު 
ނޑުތަކެއް އެފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގަ  ލައި، އެގޮތުގެ އިކަުލވައި އެއް މިންގަ

  .މަތީން ޢަމަލު ކުރުމެވެ

  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުާރ ލު ދިވެހިއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫމި   )ހ(  .3  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
ވަނަ ދުވަހުން  31 ވުމަށްފަހުދުވަސް ފާއިތު) ތިރީސް( 30ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

  .ފެށިގެންނެވެ
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  ނަ ބާބުދެވަ 

  ހުއްދަ ނުހޯަދއި މަސައްކަްތ ކުރުމާއި ކުރެހުމާ ޚިލާފަށް މަސައްކަްތކުރުން 

ތް އިމާާރހުއްދަ ނުހޯދައި 
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި 

  ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

ތް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ތެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް އިމާރާއެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުއްދަ ނުހޯދައި   )ހ(  .4
ްނ ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ކުރާކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަވާއިާދ . އަންގަންވާނެއެވެ އަދި އެ މަސައްކަތަކަށް ކަ
  .އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 45ގެ މަތީން ހުއްދަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ގައިވާ ގޮތު)ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
ހުއްދަ ނުހޯދައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި . ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ) ސާޅީސްފަހެއް(

ފިނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ނުވަތަ ށްކޮއިތުރަށް މަސައްކަތް 
  .އްސަަލ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި މަ

ތް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ތެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް އިމާރާއެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުއްދަ ނުހޯދައި   )ނ(    
އެގޮތުން މަސައްކަތް . ކޮށްފިނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރި ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ރުފިޔާެގ ) އެއްސަތޭކަ( 100/-ރަކަށް ތުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ އަކަމީޓައިމާރާ ކުރާ 
  .މަގުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް )ނ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    
  .ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ހުއްދަދެވޭނީ، 

  

 ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާ
ތް ކުރުމުގެ އިމާރާޚިލާފަށް 

  މަސައްކަތް ކުރުން 

ތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، އިމާރާ ހުއްދަދޭ އިދާރާކުން ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު،   )ރ(  .5
ތަނުގެ ފެށުމަށްފަހު،  މަސައްކަތް ކުރަން. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ފާސްކުރި ކުރެހުމާ

ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ، އެ ބަދަލެއް  އެއްވެސް ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެގެން
  .ގެންނަންވާނީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގއެވެ

ބަލައި  ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، ކުރިކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް އާ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ، . އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  .ކަމަކަށް ވަކިވަކިންނެވެ

ތަނުގެ އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ގައި  )ހ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    
، ކަށްވެފައިބަދަލަ ކޮށްފައިވާހުއްދަ ކުންނަ ބަދަލަކީ، ގަވާއިދަގެން  ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެގެން

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ށް ރެހުންތައް ތައްޔާރުކޮއެއްގޮތަށް ކު ކާއެ ބަދަލަ
އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް ކުރެހުންތައް  ،ނަމަވެސް. އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އަދި ބޭނުންކުރުމުގެ  .ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ
  .ވެހުއްދަ ނުދެވޭއެ

ތް ކޮށްފައިވާނަމަ، އިމާރާ ފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ށްތް ކުރުމަށް ހުއްދަކޮއިމާރާ  )ރ(    
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ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 
  .އެންގޭނެއެވެ

ފައިވާނަމަ، އެކަމެއް ތް ކޮށްއިމާރާމިންވަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  ކޮށްފައިވާހުއްދަ   .1      
 ނުކުރެވޭނަމަ ތަޅާލަން ނުވަތަ ރަނގަޅު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަވާއިދަށް ފެތޭގޮތަށް 

 -/10,000ދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު،  ދުވަހުގެ މުއްދަތު 90
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ދިހަ(

ކަމެއް  ތުގެ މަތީން، އެގައިވާ ގޮވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  )ރ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ވިހި( -/20,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ރ(ގެ މި މާއާްދ  .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންރުފި) ހާސް ސާޅީސް( -/40,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ރ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ވަނަ ފަހަރު، ހަތަރު

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ރުވުމަށްޓަކައި މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައިވާ ތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯއިމާރާ  )ބ(    އާއި ހުޅުވުންހުސްޖާގަ
 ދިމާވާގޮތަށް ހުޅުވުން  ހުސްޖާގައާ އޮތް ތްނުކޮށްއިމާރާވާ މިންވަރަށް، މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަނު

ބަހައްޓާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު 
  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

 ހުސްޖާގައާ އޮތް ތްނުކޮށް އިމާރާ ،ތިން މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ   .1      
 ރުމަށްރަނގަޅުކުބަަހއްޓާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް  ދިމާވާގޮތަށް ހުޅުވުން

އެންގުމާއެކު ފުރަތަމަ ފަހަރު،  ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީ  ދުވަހުގެ މުއްދަތު 60
  .އިން ޖޫރިމަނާކުރުންރުފިޔާ) ހާސް ދިހަ( -/10,000

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  60ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ވިހި( -/20,000ހަރު، ދެވަނަ ފަ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
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މަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރު 30ުނވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ސާޅީސް( -/40,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30މެއް ނުވާނަމަ، އެކަ

. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 
އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 

  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 އިތުރަށް ވާ މިންވަރަށްވުރެ ނެރުމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިމައްޗަށް ތުގެ ބައިތައް މަގުއިމާރާ  )ޅ(    ށް ނެރުން މައްޗަމަގު
ނެރެފައިވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، މައްޗަށް މަގު

  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ނެރެފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މައްޗަށް މަގު  އިތުރަށްވާ މިންވަރަށްވުރެ ކުރެވިފައިހުއްދަ  .1      
ދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު،  ދުވަހުގެ މުއްދަތު 90 ރަނގަޅުކުރުމަށް 

  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ދިހަ( -/10,000

ތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ގޮތުގެ މަވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ވިހި( -/20,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އެންގުމާއެކު،  ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުންދުވަހުގެ  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރިމަނާކުރުންރުފިޔާއިން ޖޫ) ހާސް ސާޅީސް( -/40,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ރު، ހަތަރުވަނަ ފަހަ 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

އަދި  ރެއިލިންގ ހަރުކުރުން
ޕްރޮޓެކްޓް  ލިފްޓް ގޮޅި 

  ކުރުން 

ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ރެއިލިންގ ތުގެ އިމާރާ  )ކ(  
ދާ އެއްގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ލިފްޓު ހަރުނުކޮށް ހަރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ގަވާއި

ތެއްގައި، ލިފްޓުގޮޅި އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަންދުކޮށްފައިނުވާނަމަ ތިރީގައި އިމާރާބޭނުންކުރާ 
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޔާން

  .އެންގޭނެއެވެ
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 ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ރެއިލިންގ ގަވާއިދާ   .1      
އެއްގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް  ކުރިމަތިވެދާނެ 
ދީ އެކަން  އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ އް ގެ މުއްދަތެދެމެދު  ދުވަހާ 3ދުވަހާއި  1

  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ދިހަ( -/10,000ފަހަރު، 

ތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ގޮތުގެ މަވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދެވަނަ  3 އެކަމެއް
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ވިހި( -/20,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ްނބަރު ވަނަ ނަ  2ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ތިންވަނަ  3 އެކަމެއް
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ސާޅީސް( -/40,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ކ(މާއްދާގެ  މި  .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު ހަތަރުވަނަ  3 އެކަމެއް
އަދި . ފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންރު) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ފަހަރު، 

ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް 
  .އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

އެހެން އޮތްކަމުގައި ވަނަ ނަންބަރުގައި  3 އިަދ 2 ، 1ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .5      
ދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ރެއިލިންގ ވިޔަސް، ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަ

ތަނަކީ މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ނުވުމާއެކު އެ
ގެ ) ކ(ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ތަނެއް ނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ 

ށް އިތުރު ރުމައެގޮތުން އެކަމެއް ރަނގަޅުކު. ގައިވާ ގޮތަށެވެ 7 އަދި  6 ، 5
ނުލައި، އެކަމެއް ވަގުތުން  ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  މުއްދަތެއް ދިނުމަކާ

މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކުރިން  ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުރި 
 -/25,000ތަނެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އެންގުމާއެކު،  އެ
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ސްހާ ފަންސަވީސް(

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  5ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .6      
އެކަމެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިމުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

، ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށް ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖޫރިމަނާ ވަނަ ނަންބަރު  6ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .7      
އެކަމެއް ، މަވާއިރުހަރުފިޔާ ) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ކުރަމުންގޮސް 
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މަށް ަނމަ، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުރިހުރަނގަޅުނުކޮށް 
  .ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 ގެ މީޓަރު  2ރެއިލިންގ އަދި 
  ނެތުން ފާރު 

ތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ރެއިލިންގ އަދި އިމާރާ  )އ(  
ލް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަރުކޮށްފަިއ މީޓަރުގެ ޕްރައިވަސީ ވޯ 2ގަވާއިދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ 

ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ،
  .ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ރެއިލިންގ  ބެލްކަނި،  .1      
މަ، އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަރުކޮށްފައި ނުވާނަ

ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް ވަގުތުން 
 ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުރި 

ށް އެންގުމާއެކު، މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަނެއް ބޭނުން ނުކުރުމަ
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސްސް ފަ ތިރީސް( -/35,000

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ނަންބަރު 1ގެ  )އ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިމުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ދިން 

 ފަސް( -/5,000ޅުނުކޮށް ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަ
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންގޮްސ ނަންބަރު 2ގެ  )އ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށް ، މަވާއިރުހަރުފިޔާ ) ހަތްދިހަ ފަސްާހސް( -/75,000

ދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ނަމަ، ހުއްދަދޭ އިރިހު
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ސަލާމަތީ  ގައިލިފްޓުގޮޅީ
  ނެތުން  ފިޔަވަޅު

ތުގައި ލިފްޓު ހަރުކުރުމަށް ޖާގަ އެކަށައަޅައި، ނަމަވެސް ލިފްޓު ހަރުނުކޮށް އިމާރާ  )ވ(  
ލިފްޓުގޮޅި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުނުކޮށް އަދި ސަލާމަތީގޮތުން ، ތެއްގައިއިމާރާބޭނުންކުރާ 

ތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ ކު،ކުރުމާއެ

މަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ސަލާ ހުރުމުން ލިފްޓުގޮޅި ބަންދުނުކޮށް   .1      
އަޅާފައިނުވާނަމަ، އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް ވަގުތުން
 ރި ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ތަނެއްގައި ހު

މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަނެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ސްސް ހާފަ ތިރީސް( -/35,000

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ވ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް  ރޭގައިމުއްދަތުގެ ތެމުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށް ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް،
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖޫރިމަނާ ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ވ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ، މަވާއިރުހަރުފިޔާ ) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ކުރަމުންގޮސް 

ނަމަ، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ރިހުރަނގަޅުނުކޮށް 
  .ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ވީ ފަރާތުގައި  ތިތަކާތް ނުވަތަ ގޯއިމާރާންވާ ތުގެ ޓެރަހުގައި ވަށައިގެން އިންވެގެއިމާރާ  )މ(    އުސް ފާރު ގެ މީޓަރު 2
މީޓަރުގެ ޕްރައިވެސީ ޕެނަލް ނުވަތަ ފާރު  2ރާނަންޖެހޭ ނުވަތަ ހަރުކުރުރަންޖެހޭ 

ނަމަ، ތިރީގައި ކަމަށް ވާ ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ރާނާފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

  .ނެއެވެއެންގޭ

މީޓަރުގެ ޕްރައިވެސީ ޕެނަލް ނުވަތަ ފާރު ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ރާނާފައި  2  .1      
ދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ މުއްދަތު 30 ރަނގަޅުކުރުމަށްނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފުރަތަމަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )މ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ކުރުންރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )މ(މި މާއްދާގެ         
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )މ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އެކު، އެންގުމާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ތިރީގައި  ލާފަށް މެޒަނިންގ ފްލޯރއެއް ހަދާފައި ވާނަމަ،ތެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިއިމާރާ  )ފ(    މެޒަނިންގ ފްލޯރ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެޒަނިންގ ފްލޯރއެއް ހަދާފައި ވާނަމަ، އެކަމެއް   .1      
 ފަސް( -/5,000ކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު، ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެ 90
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދު 30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               35 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

10 
 

  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުްނ) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .3      
ގަޅުކޮށްފައި އެކަމެއް ރަނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުގެ ދުވަ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

ލުކުރުމަށް އަމުރު އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަ
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ތެއްގައި ޕާކިންގގެ ގޮތުގައި އިމާރާގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،   )ދ(    ޕާރކިންގ
ބާއްވަންޖެހޭ ޖާގަ ބާއްވާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ 

  .ކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެކުރުމާއެ

ޕާކިންގގެ ގޮތުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ޖާގަ ބާއްވާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް   .1      
ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު،  90 ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ގެ ތެރޭގައި އަދި މި މުއްދަތު. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000
ލުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ އުސޫއަންގާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުނުކުރާނަމަ ވިޔަފާރީގެ 

ތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދ އިމާރާއިވާ ވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ދީފަކުއްޔަށް ދީފައި
ކުރުމަށް އެންގޭނެކަމަށް ލުނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަތައް ބާޠި

  .އެންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
ވިޔަފާރީގެ . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ނަރަފަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ލުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިއުސޫ
ތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ނަގާފައިވާ އިމާރާ އިވާ ދީފަ
  .ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުންއްދަތައް ބާޠިލު ހު

ގޮތުގެ މަތީން،  ވާވަނަ ނަންބަރުގައި 2 ވަނަ ނަންބަރާއި 1ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެްއ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން  30ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
ރުފިޔާއިން ) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ރު، އެންގުމާއެކު، ތިންވަނަ ފަހަ

ނޯޓިސް  އިހުސްކުރުމަށް އަންގަ އެތަން ، އަދި އެތަނެއްގައި. ޖޫރިމަނާކުރުން
  .ޓްރީން ހިއްޕުންމިނިސް
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .4      
ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުންކޮށްދިނުމަށް އެ

ބޭނުންވާ އެހީއަށް  ޚާއްޞަ
  ކުތުން ވަދެނި މީހުން 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޚާއްޞަ  )ތ(  
ގޮތަށް ހަދާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭ

  .މަތީން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ ގޮތުގެ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭގޮތަށް  ޚާއްޞަ  .1      
ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން  90 ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަދާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 

ރުފިޔާއިން ) ހާސް ފަސް( -/5,000އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު، 
  .ޖޫރިމަނާކުރުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ތ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ްނ އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލު  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ތ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދު 30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެްއ ވަނަ ނަންބަރު 3ގެ )ތ(މި މާއްދާގެ   .4      
 އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ތަށް ފޮނުވުންކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަ

   ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
  ޓެރަސް ބޭނުންކުރުން

ތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ އެންމެ އިމާރާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،   )ލ(  
ތެއްގެ މަތީގައި ހަދާފައިވާ ޓެރަސް، ދިރިއުޅުމަށް އިމާރާއުސްމިނަށް ހެދިފައިވާ 

ތިރީގައި  ކުން ހިޔާކޮށްފައިވާނަމަ،ބޭނުންކޮށްފައި ވާނަމަ އަދި ދާއިމީ ހިޔަލަ
. ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

  .ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށެވެ އާންމުމާނަކުރާނީ، " ދިރިއުޅުން "މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް 

ރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ތެއްގެ މަތީގައި ހަދާފައިވާ ޓެރަސް، ދިއިމާރާ  .1      
އެކަމެއް  ބޭނުންކޮށްފައި ވާނަމަ އަދި ދާއިމީ ހިޔަލަުކން ހިޔާކޮށްފައިވާނަމަ،
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ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު،  90 ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ރޭގައި އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެ. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000

ލުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ އުސޫއަންގާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުނުކުރާނަމަ ވިޔަފާރީގެ 
އްަދ ތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއިމާރާވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ދީފައިވާ ކުއްޔަށް ދީފައި
ކުރުމަށް އެންގޭނެކަމަށް ފާރިކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަތައް ބާޠިލުނުވަތަ ވިޔަ

  .އެންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެްއ ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ލ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
ވިޔަފާރީގެ . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ސްހާ ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ލުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިއުސޫ
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ނަގާފައިވާ  ތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތައިމާރާ އިވާ ދީފަ

  .ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުންހުއްދަތައް ބާޠިލު 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެްއ ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ލ(މާއްދާގެ  މި  .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
އަދި . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

  .ޓްރީން ހިއްޕުންނޯޓިސް މިނިސް އި ހުސްކުރުމަށް އަންގަ އެތަން، އެތަނެއްގައި 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެްއ ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ލ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30އެކަމެއް ނުވާނަމަ، 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ވުންކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނު

ތް ނުކޮށް އިމާރާ ތްކުރުމުގައި އިމާރާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،   )ގ(    ހުސްޖާގަ ދޫނުކުރުން 
ހުސްޖާގައިގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންޖެހޭ ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ ގޮތް 

ތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ގޮނޫން ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  .އެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެކުރުމާ

ތް ނުކޮށް ހުސްޖާގައިގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންޖެހޭ ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައިނުވާނަމަ، އިމާރާ  .1      
ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  90 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ސްފަ( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ގ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގު 30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
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  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުްނ) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ގޮތުގެ މަވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ގ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ ތެ 30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ގ(މި މާއްދާގެ   .4      
ފައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ރީޢަތަށް ފޮނުވުންކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަ

ދެމެދު  ތަޅުމާއި ފަންގިފިލާއާ
އުސްމިން ހުންނަންޖެހޭ 

  ނެތުން 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ   )ޏ(   ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މައިގަ
ހޭ އެންމެ ތިރިވެގެން  ހުންނަންޖެ އުސްމިނުގައި ދެމެދުންގިފިލަޔާ ބައިތަކުގެ ތަޅުމާއި ފަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ  އުސްމިން ބަހައްޓާފައިނުވާނަމަ،
  .ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ތަޅުމާއި ފަންގިފިލަޔާ ދޭތެރޭ އުސްމިނުގައި އެންމެ ތިރިވެގެން ހުންނަންޖެހޭ   .1      
ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ  90 ނގަޅުކުރުމަށްރައުސްމިން ބަހައްޓާފައިނުވާނަމަ، އެކަމެއް 

ރުފިޔާއިން ) ހާސް ފަސް( -/5,000އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު، 
  .ޖޫރިމަނާކުރުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ޏ(މި މާއްދާގެ   .2      
ރަނގަޅުކޮށްފައި އެކަމެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޏ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުގެ ދުވަ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

އެކަމެއް ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޏ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 
އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު އަދި ހުއްދަދޭ 

  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން
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 ހުއްދަ ނުކުރާ ބޭނުންތަކަށް 
  ތަން ބޭނުން ކުރުން 

 ފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެންށްއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ހުއްދަކޮގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ސ(  
ބޭނުންކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ  ބޭނުމަކަށް ތަން 

  .ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ބޭނުމަކަށް ތަން ބޭނުންކުރާނަމަ،  އިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެްނށްފަހުއްދަކޮ  .1      
ގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެން  90 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް 
އަދި މި މުއްދަތުގެ  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ލުން ބޭނުންކުރާ އުސޫތެރޭގައި އަންގާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުނުކުރާނަމަ ވިޔަފާރީގެ 
ތް އިމާރާ އިވާ ވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ދީފަތަނެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައި

ކުރުމަށް ތައް ބާޠިލުށް ނަގާފައިވާ ހުއްދައްދަ ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަބޭނުންކުރުމުގެ ހު
  .ކަމަށް އެންގުން އެންގޭނެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ސ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  90ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30އް ނުވާނަމަ، އެކަމެ 
ވިޔަފާރީގެ . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ވާ ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް ލުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިއުސޫ
ފާރިކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ތަ ވިޔަތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވައިމާރާ އިވާ ދީފަ

  .ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުންހުއްދަތައް ބާޠިލު 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ސ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30އް ނުވާނަމަ، އެކަމެ 

އަދި . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 
  .ޓްރީން ހިއްޕުންނޯޓިސް މިނިސް އި ހުސްކުރުމަށް އަންގަ އެތަން، އެތަނެއްގައި 

އެކަމެއް ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ސ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު  އަދި ހުއްދަދޭ
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 ވެއްޓޭގޮތަށް މައްޗަށްމަގު
  ތަކެތި ބެހެއްޓުން 

ވަތަ އެހެންވެސް ބެލްކަނީ، ޓެރަސް، ވައިގޮޅި އަދި އެހެންވެސް ތަނެއްގައި، ގަސްމުށި ުނ  )ޑ(  
 ވާގޮތަށް ނުވަތަ ވެއްޓިދާނެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ފެންޗަށްމައްއެއްޗެއް، މަގު 

ފައިބާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  .ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީ އެކަ 3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ފަސްހާސް( -/5,000ފަހަރު، 
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ޑ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަހު 3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޑ(މި މާއްދާގެ   .3      
ށްފައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޑ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  އްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

ށް އަމުރު އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަ
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

އެއްޗެހި ށްވާގޮތަށް މައްޗަމަގު
  ހަރުކުރުން 

ށް ނެރުމަށްފަހު، މައްޗަމަގު މިންވަރަކަށް ރުމަށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ ބޮޑުތް މަގަށް ނެއިމާރާ  )ޓ(  
ޑު ބެހެއްޓުމާއި އެފަދަ އެއަށްވުރެ ބޭރަށް ހުންނަގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާއި ބޯ

އެހެންވެސް އެއްޗެއް ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  .ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެޖޫރިމަނާ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  10 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ މާއްދާ  1ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އެންގުމާއެކު،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން 10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަ 10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .4      
ޅުކޮށްފައި އެކަމެއް ރަނގަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .އްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުންކޮށްދިނުމަށް އެދި މަ
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 އްދަ ނުހޯދައިހު
  ތްކުރުންއިމާރާ

 އާއި 5.1އާއި ދެވަނަ ބައިގެ  1.2އާއި  1.1މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ   )ޔ(  
ތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އެފަދަ އިމާރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  5.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ  ފަރާތަކާ މެދު ތިރީގައި
  .ކުރެވޭނެއެއެވެ

އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން  ހުއްޓުވުމާއެކު،  ފުރަތަމަ  ފަހަރު،   .1      
ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ  ޖުމުލަތުގެ ބައިގެ އިމާރާގަވާއިދާ ޚިލާަފށް ހަދާފައިވާ 

އަދި ހުއްދަ ނުހޯދައި . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ސަތޭކަ( 100/-އަކަމީޓަރަކަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45ތުގެ ކުރެހުން އިމާރާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ 

  .ހުށަހެޅުމަށާއި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން

އި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަށްފަހުގަވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  )ޔ(މި މާއްދާގެ   .2      
ތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް އިމާރާވެސް 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދެވަނަ ފަހަރު ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް އަންގައި، 
  .އެންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަށްފަހުގައި ވަނަ ނަންބަރު 2ގެ  )ޔ(މި މާއްދާގެ   .3      
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ތް އިމާރާވެސް 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަްށ ތިންވަނަ ފަހަރު ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް އަންގައި، 
  .އެންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަށްފަހުގައި ވަނަ ނަންބަރު 3ގެ  )ޔ(މި މާއްދާގެ   .4      
ވަނަ  1ގެ  )ޔ(ކަތް ކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ތްކުރުމުގެ މަސައް އިމާރާވެސް 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ  އިހުއްދަ ނުހޯދަގައިވާ ފަދައިން ނަންބަރު

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ) ސާޅީސް ފަސް( 45އިމާރާތުގެ ކުރެހުން 
ރު ކޮށްދިނުމަށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމު

  .އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ގޮތާއި ކުރެވޭ  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން އެކަމަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ  )ޕ(    ކަންތައްތައް އެހެނިހެން 
ނޑައަޅާފަިއ ޢަލުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް އުސޫޖޫރިމަނާ މި  މަލުކުރުމަށް ކަ

އެކު، ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ އެކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ،
  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  90 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ނަރަހާސްފަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގު 10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޓ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  ދުވަހުގެ  10ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ނޑަށް  ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ
ނުފެތޭ ނުވަތަ 
ނެތް  މެއްރައްކާތެރިކަ

  ތަން ތަން

ނޑަށް ނުފެތޭ ނަމަ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެ ތަނަކީ އިމާރާ  )ޖ(   ތެއް ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ
ތްކުރާކަން އިމާރާ ތެއް އިމާރާއެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ތަނެއްކަން ފާހަގަކޮށް 

ޑް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންނުވަތަ ހުރިކަން އެއްވެސް 
ކޮށްފިނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ޓުށް ރިޕޯއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

  .މަތިންނެވެ

ގ އެންޑް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން  .1      
ކޮށް، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޗެކު ތެއް ބަލައިއިމާރާން އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު

އަިދ . ތް ހުސްކުރަން އެންގުންއިމާރާ ތް ހުރިނަމަ، އެ އިމާރާގައި ލަތުހާ
ގައި ރަޖިސްޓަީރ ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި

) ދޭއް( 2ތުގެ ވެރިފަރާތުން އިމާރާފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ކޮށް
ތަކީ ސްޓްރަކްޗަރަލީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު އިމާރާ އެ  ގައި ތެރޭގެ ތާހަފު

  .ތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދިނުންއިމާރާ

 ،ގައިވާ ގޮތަށް ހުސްކުރަން އެންގުމުންވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  )ޔ(މި މާއްދާގެ   .2      
ތް ހުސްކުރަން އިމާރާފަރާތަށް ތް ބޭނުންކުރާ އިމާރާ ތުގެ ވެރިފަރާތުން އިމާރާ

  .ލިޔުމުން އެންގުން

ވަނަ  2ގެ  )ޖ(ގައިވާ ގޮތަށް އެންގުމުން ވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  )ޖ(މި މާއްދާގެ   .3      
 ތް ބޭނުންކުރާ އިމާރާވެރިފަރާތުން  ތުގެއިމާރާގެ މަތިން، ގައިވާ ގޮތުނަންބަރު

) ފަސް ހާސް ރީސްތި ( 35,000/- އެފަރާތެއް ފަރާތަށް  އަންގާފައިނުވާނަމަ 
ތް އިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް އިމާރާ އަދި  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ

ތުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އިމާރާހުސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެންގުމުގެ ގޮތުން 
. އިމާރާ ގޭބިސީގައި ނުވަތަ    ތުގެ ބައިތަކުގެ ބޭރުގައި ނޯޓިސް ހިއްޕުން

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނަ ނަންބަރުވަ  3ގެ  )ޖ(މި މާއްދާގެ   .4      
ސަބަބުން އެހެން  ނާންގައި އޮތުމުގެ ވެރިފަރާތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކެއް 
) ާހސް ފަސް ހަތްދިހަ( 75,000/-ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތް 
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  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން

އިންޖިނިއަރު ހުށަހަޅާ  ވާ ގޮތުގެ މަތިން،ގައިނަންބަރު ވަނަ 1ގެ  )ޖ(މި މާއްދާގެ   .5      
ނޑައެޅިގެން ޞައްޙަ  ކަން ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއްރިޕޯޓަކީ ކަ

ރުފިޔާއިން ) ފަސް ާހސް ހަތްދިހަ( 75,000/- އެނގިއްޖެނަމަ އިންޖިނިއަރު
  .ޖޫރިމަނާ ކުރުން

  

  

  ތިންަވނަ ބާބު 

  ތައް ނާަޅއި މަަސްއކަތް ކުރުން ސަލާމަތީގޮުތްނ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް   .6  
ލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހާބައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މި 

ޓޭނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ށްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފު. ވަނީއެވެމި
އިާދ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާ 

  .އެކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެއެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާ

ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ 
 ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި 
  މަސައްކަތް ކުރުން 

ކައި، މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެން ހިނގައިބިގައިވާ މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަ  )ހ(  
މީޓަރަށްވުރެ  1.8ފަރާތްތަކުގައި  ހުންނަ  ގޯޅިއަށް ނުވަތަ  މަގަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ 

ނޑެއް، ފިލާ ނުވަތަ ޓިނު ފަދަ އެއްޗަކުން އެކަށީގެން ވާފަދަ ރައްކާތެިރ ތިރިނޫން ބިއްގަ
ގޮތަކަށް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، 

  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން )ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ނަ ފަހަރު، ދެވަ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު 3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު )3(ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3އެކަމެއް ، ުނވާނަމަ
. ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ވުންކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނު

ނޑު   އަދި  ކަތިބިއްގަ
  ސޭފްޓީ ނެޓު 

ތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ، އިމާރާމީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި  3ފެށިގެން  ބިމުން  )ށ(  
ވީ ފަރާތަށް  ތާއިމާރާ އިމާރާތަކަށްވިޔަސް، ވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަދާގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ނޑު ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް އަދި އެ ބިއްގަ ،ކަތިކޮށް ޖަހަންޖެހޭ ބިއްގަ
ޖަހާަފިއ ) ސޭފްޓީ ނެޓް(ތުގެ މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ އިމާރާ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް  ނުވާނަމަ،
  .ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

އްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މު 3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ށ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3މެއް ނުވާނަމަ، އެކަ 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ށ(މި މާއްދާގެ   .3      
މެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި އެކަ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ށ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު  އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 ވަށައިގެންހުރި ތަންތަނަށް
  ގެއްލުންވުން 

 އާއި ތަންތަނުގެހުރި ގޭގެ ތުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން، ވަށައިގެން އިމާރާ  )ނ(  
ތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންމައްޗަފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގު 

ނޑާއި،  ނުފައިބާނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޖަހާ ދަލާއި، ދައު ހަރުކުރާ ފްރޭމާއި، ކަތި ބިއްގަ
ނޑު އި ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ، ލު ނުވާނެގޮތަށް ހަދަާހސިގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދު  ،އަދި އެ ބިއްގަ

އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު
  .އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ޅުކުރުމަށް ރަނގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

އިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގަވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ފަދަ  ގޯޅިއަށް ސިމެނިްތ/މަގު
  ތަކެތި ފޭބުން 

ކުރާނަމަ، ތެއްގެ މަސައްކަތްއިމާރާ އްގައި ތަނެ މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  3ދުވާރުން ފެށިގެން   )ރ(  
އާއި ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި މައްޗަށްންތަނަށް އަދި މަގުވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަ 

އެހެނިހެން ތަކެތި ފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަަވުޅ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ އެޅުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީ

  .ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު 1ގެ )ރ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ނާކުރުންރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ ) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ރ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ރ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އެންގުމާއެކު،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން 3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
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  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ނޑު  މީޓަރު  15( ކަތި ބިއްގަ
  )ތަނެއްނަމަ  އުސް

ކުރާނަމަ،  މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް  15ދުވާރުން ފެށިގެން   )ބ(  
ތުގެ މަގު ނުވަތަ އިމާރާމީޓަރ ތިރީގައި،  9މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ، ތިރިވެގެން 

ނޑެއް ޖަހާފައިމާރާގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ  އި ތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަ
 މަ، އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާ ވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި،ނުވާނަ

ނޑަށްވުރެ  މީޓަރ  12ޖެހެންއޮތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތި ބިއްގަ
އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން  ތުގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ އިމާރާއުސްތަނެއްގައި 

ނޑެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ތިރީގައި އި މީޓަރު  9 ތުރު ބިއްގަ
  .މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ޖޫރިމަނާކުރުން ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000، ދެވަނަ ފަހަރު

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އަލުން އެންގުމާއެކު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ބ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 ހުރި ތަންތަނަށް އިގެން ވަށަ
  ތަކެތި ފޭބުން 

ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން ފަަދ  މާއިޝީޓު އެޅުމާއި ތަނބުއެޅު ތެއްގެއިމާރާ  )ޅ(  
މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު، ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި 

ތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި، ކުލަ، ދަވާދު ފަަދ ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަ 
އެއްޗެއް ފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
އަޅާފައިނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެްއ 

  .ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަމެއް  .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .2      
ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަހުގެ ދު 3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

އެކަމެއް ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ޅ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 
ދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު އަދި ހުއްދަދޭ އި

  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ތެއްގައި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރާއިރު، ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުެގ އިމާރާ  )ކ(   ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރުން 
ގޯޅިއަށް، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެްސ  ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ

އެއްޗެއް ފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
އަޅާފައިނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެކަމެްއ 

  .ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ން ދި ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

މަތީން، އެކަމެއް  ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ކ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

ދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު އަދި ހުއް
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  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ނޑީގެ ނޑީގެ އިމާރާ  )އ(    މައްސަލަ އުފެދޭ ކު ތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކު
ތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަމަ އަދި ހަމަ އުނދަގޫ މީހުންނަށް ވާނެ ފަދަ ގޮ

ނޑި ސީދާ  އެއާއެކު ޓައިލް ކެފުމާއި ޕުޓީ ގޭނުން ފަދަ މަސައްކަތްކުރާއިރު އުފެދޭ ކު
މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅު އަޅާފަިއ 

ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ،
  .ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )އ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ފަނަރަހާސް( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )އ(އްދާގެ މި މާ  .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންރުފި) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު 3ގެ )އ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ނަ ފަހަރު، ހަތަރުވަ

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

 ބަހައްޓާ ތަކެތި 
  ބެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ޕްލައިވުޑް ފަަދ /ތުގައި ހުންނަ ޓިނުއިމާރާހައްދުގައި ނުވަތަ ތްކުރާ ސަރައިމާރާ    )ވ(  
ުނވަތަ ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ފަދަ  އެއްޗެހި، ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން 

ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  .މެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ވ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  މަށް ރަނގަޅުކުރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 
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ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ވ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ވ(އްދާގެ މި މާ  .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތާ
  ހެދުން 

މީހުން،  ޅޭ ތުގެ މަސައްކަތުގައި އުއިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އިމާރާ  )މ(  
އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް  ތުގެ މަތީން، ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 

އެކަށީގެންވާފަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަމަ،  އެ މަސައްކަތަކާ ގެންހެދުންއަޅައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް 

  .އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )މ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ށް ރަނގަޅުކުރުމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ގޮތުވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )މ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )މ(ގެ މި މާއާްދ  .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ބިއްގަނޑު  ބައިގައި ުނނިމޭ 
  އަދި ނެޓު ޖެހުން 

ބުރިތަކުގައި ގަވާއިދުގައި  ،މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި ބައިތަކާއިތެއްގެ އިމާރާހަދަމުންދާ   )ފ(  
ނޑު ނުޖަހައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ދަލާއި ބިއްގަ

ކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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  .އެންގޭނެއެވެ

ތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މުއްދަ 3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3 ނުވާނަމަ، އެކަމެއް
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .3      
ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެކަމެއް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ފ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަހުގެ ދު 3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު
  .އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

ތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަރީ އިމާރާ  )ދ(    އެއްބަސްވުން  ސަލާމަތީ
އެކު، މާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3ކުރުމަށް އެކަމެއް ރަނގަޅު  .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

 ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ކުރުމަށް ދިން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ބަރު ވަނަ ނަން 2ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ކުރުމަށް ދިން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު 3ގެ )ދ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ކުރުމަށް ދިން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
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. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ދިހަ ފަސްހަތް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 
އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 

  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

އެހެނިހެން ސަލާމަތީ 
  ކަންތައްތައް

ތަށް ސަލާމަތީ ފައިވާ ގޮގައި ބަޔާންކުރެވި ވަނަ ބައި 3ގެ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު  )ޕ(  
ލުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ވަކި އުސޫމަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އަދި މި  އިފިޔަވަޅުތައް ނާޅަ

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި  ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

  .އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ  3 ރަނގަޅުކުރުމަށްއެކަމެއް   .1      
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަސް( -/5,000ފަހަރު، 

ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު  1 ގެ )ދ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެ ދުވަހު 3ކުރުމަށް ދިން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަނަރަ( -/15,000ދެވަނަ ފަހަރު، 

މެއް ގޮތުގެ މަތީން، އެކަގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ކުރުމަށް ދިން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ތިރީސް( -/30,000ތިންވަނަ ފަހަރު، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ނަންބަރު  ވަނަ 3ގެ  )ދ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  3ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއެކު،  3ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
. ރިމަނާކުރުންރުފިޔާއިން ޖޫ) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( -/75,000ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު 
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

  

  

  ހަތަރުަވނަ ާބބު

  ގަާވއިދާ ޚިާލފަށް ފައުންޭޑޝަންގެ ަމަސއްކަތްކުރުން 

ރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައުންޑޭޝަންގެ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކު  .7  
ލަތްތައް ހާބައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި

އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން . ވަނީއެވެމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ  އި ންވަނަ ބައިގަނިންގ ގަވާއިދުގެ ތިޓޭނީ މާލޭ ޕްލޭށްފެ
  .ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް 
ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ 

  ޚިލާފުވުން 

ނުވެ، ފައުންޑޭޝަންެގ  ނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ހ(  
މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، 

  .އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ ވަގުތުން  މަސައްކަތް ހުއްޓަން  30ކުރުމަށް އެކަމެއް ރަނގަޅު  .1      
ރުފިޔާއިން ) ފަންސާސް ހާސް( -/50,000، އެންގުމާއެކު، ފުރަތަމަ ފަހަރު 

  .ޖޫރިމަނާކުރުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދުވަހުގެ  30  ދިން ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މަށް އަލުން އަންގައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރު 3 ނުވާނަމަ، އެކަމެއް
 -/100,000ދެވަނަ ފަހަރު،  މާއެކު،ސައްކަތް ހުއްޓުމަށް އެންގުވަގުތުން މަ

  .ކުރުން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ) އެއްލައްކަ(

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  2ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .3      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ރުމަށް އަލުން އަންގައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކު 30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
 -/200,000މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް އެންގުމާއެކު، ތިންވަނަ ފަހަރު،  ވަގުތުން

  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ދެލައްކަ(

ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު  3ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ   .4      
އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  30ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އަންގައި  30ނުވާނަމަ، އެކަމެއް 
 -/500,000ވަގުތުން  މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް އެންގުމާއެކު، ހަތަރުވަނަ ފަހަރު، 

އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ . ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) އްކަލަ ފަސް(
އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 

  .ފޮނުވުން

މެތަޑާއި  ފައުންޑޭޝަން
  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން

 އާ' ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް'ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ   )ށ(  
ޚިލާފަށް ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން 

  .ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

ނުވަތަ އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް   .1      
ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް ވަގުތުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަުޅ 
ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުރި މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކުރިން 

 -/100,000 މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލުމަށް އެންގުމާއެކު، އެތަނެއްގެ ދުވަހު
  .ނާކުރުންރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ ) އެއްލައްކަ(
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ށ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިމުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ދިން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ރަނގަޅުނުކޮށް ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް،  ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ސްފަންސަވީ( -/25,000

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންގޮސް ވަނަ ނަންބަރު 2ގެ )ށ(މި މާއްދާގެ   .3      
ރުފިޔާ ހަމަވުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށް ) އެއް މިލިއަން( -/1,000,000

މަށް ންގުމަށް ޢަމަލުކުރުހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެ ނަމަ،ހުރި
  .ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުންއަމުރު

ނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން، އިމާރާ  )ނ(    ބިންގަނޑު ކޮނުން  ތެއްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބިންގަ
ތްތަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، ތިރީގައި އިމާރާވަށައިގެންވާ 
ވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
  .އެންގޭނެއެވެ

އެކަމަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ   .1      
ގެއްލުމަކަށް ބަލައި، އެކަމެއް ވަގުތުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަުޅ 

ދަ ތަނެއްގައި ހުރި މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރުމަށާއި، އެފަ
 -/100,000މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލުމަށް އެންގުމާއެކު،  އެތަނެއްގެ ދުވަހު

  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) އެއްލައްކަ(

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމެއް ވަނަ ނަންބަރު  1ގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ   .2      
އެކަމެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ދިން މުއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށް ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން) ހާސް ފަންސަވީސް( -/25,000

ނާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖޫރިމަ ވަނަ ނަންބަރު 2ގެ )ނ(މި މާއްދާގެ   .3      
ރުފިޔާ ހަމަވުމާއެކު، އެކަމެއް ) މިލިއަންއެއް( -/1,000,000ކުރަމުންގޮސް 

ރަނގަޅުނުކޮށް ވާނަމަ، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
  .އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން

  

  ފަސްަވނަ ބާބު

  ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑިޒަިއންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެ

  ލު ފިޔަަވޅު ެއޅުމުގެ ުއސޫ ޙީފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި، ިއޞްލާ

ތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އިމާރާލުގެ މި ބަޔަކީ، ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާއި އުސޫމި   )ހ(  .8  މިބައިގެ ތަޢާރަފު 
ރާ ފަރާތްތަކުން ކުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޗެކުތް ޑިޒައިންއިމާރާކާ ޚިލާފަށް، ގަވާއިދުތަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               35 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

29 
 

ނޑައެޅުމުގެ  ނޑު ކަ   .ލެވެއުސޫޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މިންގަ

ތްކުރުމުގެ ރާއިމާ ލު ނެރުމުގެކުރިން ނެރިފައިވާ އުސޫ ލުގެ މި ބަޔަކީ، މިއުސޫ އަދި  މި   )ށ(    
ކާއި އަދި ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަ އިމާރާކާ ޚިލާފަށް، ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަ

މަލު ކޮށްފިނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭެނ މިންގަނޑު ޢަކުރާ ފަރާތްތަކުން ޗެކު
ނޑައެޅުމުގެ    .ލެވެއުސޫކަ

  

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކުއިމާރާ މަޤުޞަދަކީ،  ލުގެ މިބައިގެއުސޫމި   .9  
ތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމާއި އެފަރާ

. ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމާއި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ކުރުވުމެވެ
ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ޗެކުކުރުމުން، ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަންފީޒުލު އުސޫ މީގެ އިތުރުން މި

ނޑައެޅުމެވެނިސްބަތްވާގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައް ނޑުތައް ކަ   .ސަލަތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ މިންގަ

  

ންގ އެންޑް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިތަންފީޒުލުގެ މިބައި އުސޫ މި  )ހ( .10  ތަންފީޒުކުރުން 
ންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު

  .ންޓުންނެވެޑިޕާޓްމަ

ކުރާ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ސޫއުމި   )ށ(    
  .ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 31ދުވަސް ފާއިތުކޮށް، ) ތިރީސް( 30ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

ކުރާ ެޗކުފަރާތްތަކާއި އަދި  ޑިޒައިންކުރާތް އިމާރާކުރުމަށްފަހު، ތަންފީޒުލު އުސޫއަދި މި  )ނ(    
އި އަދި ހުށަހަޅާަފއިވާ ކުރެހުންތަކުގައި ހުރި ޔާމައްސަލަތަކުގައްކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

  . ލުގެ ދަށުންނެވެއުސޫ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ިފޔަވަޅު އެޅޭނީ މި

 ޗެކުކުރާ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތް ޑިޒައިން އިމާރާެފށުމަށްފަހު، ކުރަން ތަންފީޒުލު އުސޫއަދި މި
ގޮތުން ލު އައުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭއުސޫ ގުޅޭގޮތުން މި  ފަރާތަކާ

ލުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުންތަކުގައި އުސޫއި އަދި މި ޔާހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގައް
ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ އޭރުގެ ގަވާއިދުތަކާ  ޙީކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާހުރި މައްސަލަތަ

  .ލުގެ ދަށުންނެވެއުސޫ ނުވާގޮތަށް މި ޒު ތައާރަ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ 
ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް އަދި 

ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތް

ރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޗެކުކުރާ ފައިމާރާ  )ހ( .11
ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އިމާރާ. ވެނެލުން ސޫގެ އުކުރެވޭނީ، ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުބާޠިލު

. ޕޮއިންޓު ލިބޭނެއެވެ )ސަތޭކަ( 100 އަދި ޗެކުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު
ލުގެ އުސޫ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ވާއިދުތަކާއިގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަ އަދި ކަމާ

ނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ނުވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްފިދުތައް ހާސިލުޞަމަޤު
ގުޅިގެން  ތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޑިޒައިން ފަރުމާކުރާ ފަރާ

ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ގެ މަތިން ޕޮއިންޓް ގައިވާ ގޮތު 2ނުވަތަ  1ޖަދުވަލު ގެ ލުއުސޫ މި ރިޢާޔަތްކޮށް 
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ނޑެމުންދާނެއެވެ   .ކެ

ތަކުން ރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓުކުރާ ފަޗެކުތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އިމާރާ  )ށ(    
)  10އުނިކުރެވޭ ކޮންމެ   ކުރުމުން ލިޔުމުން އަންގައި މާލޭ ޕޮއިންޓެއް އުނި(ދިހައެއް

 000,1/-  ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 12.2ރު ބައިގެ ނަންބަ  ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ 
ރުފިޔާއާ ދެމެދު ) ހާސް ހަތްދިހަ ފަސް( 75,000/-  ރުފިޔާއިން ފެށިގެން) އެއް ހާސް(
މަުލ ޢަމިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް . ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެއަ

  .ކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ(ދިހައެއް)  10  .1       ތް ހައަދި ނަސޭ. ލިޔުމަކުން އެންގޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް ކެ
  .ދެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ(ވިހި)  20  .2       ރުފިޔާއިން ) އެއް ހާސް( 000,1/- ޕޮއިންޓް ކެ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ(ތިރީސް)  30  .3       ރުފިޔާއިން ) ހާސް ސްފަ( 000,5/-  ޕޮއިންޓް ކެ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަޕޮއި )ސާޅީސް( 40  .4       ރުފިޔާއިން ) ދިހަ ހާސް( 000,10/- ންޓް ކެ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ  )ފަންސާސް( 50  .5       ރުފިޔާއިން ) ވިހި ހާސް( 000,20/- ޕޮއިންޓް ކެ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ )ފަސްދޮޅަސް( 60  .6       ) ތިރީސް ހާސް( 000,30/- ޕޮއިންޓް ކެ
  .ނެއެވެރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ

ނޑިއްޖެނަމަ )ހަތްދިހަ( 70  .7       ރުފިޔާއިން ) ސް ހާސްސާޅީ( 000,40/- ޕޮއިންޓް ކެ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ )އަށްޑިހަ( 80  .8       ) ފަންސާސް ހާސް( 000,50/-  ޕޮއިންޓް ކެ
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ )ުނވަދިހަ( 90  .9       ) ފަސް ާހސް ދިހަތް ހަ( 000,75/-  ޕޮއިންޓް ކެ
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ނޑިއްޖެނަމަ އެފަރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  )ސަތޭކަ( 100 .10       ޕޮއިންޓް ކެ
  .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ

ގައި  2އަދި  1ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖަދުވަލު  4ގެ ) ށ(މާއްދާގެ  މި  .1  )ނ(    
އިން ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދެފަހަރަށްވުރެ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ

ނޑިފައިނުވާނަމަވެސް  )ސަތޭކަ( 100އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،  ޕޮއިންޓް ކެ
މަހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  3ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ (ދޭއް)  2އަދި މިގޮތަށް . ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ
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ވަނަ (ތިނެއް)  3އަދި . ދުވަހަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެހެްއޓޭނެއެވެމަސް 6
އަދި ތިންވަަނ . އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ 1އްޓޭނީ ހެފަހަރަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަހަރު 1ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 
  .ނެއެވެރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެހެއްޓޭ

ވަނަ  1ގެ ) ނ(ގްރެޖުއޭޓު އާކިޓެކްޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓު އިންޖިނިއަރ މިމާއްދާގެ   .2      
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެހެއްޓުމުން  ގައި ބަޔާންނަންބަރު

ގައި ބަޔާން  4ގެ ) ށ(މާއްދާގެ  އެހެންނަމަވެސް، މި. އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
ސަލަ ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ގްރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް އަދި ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މައް

 .ގްރެޖުއޭޓު އިންޖިނިއަރުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އައު ކުރެވޭނީ ގްރެޖުއޭޓް ލެވެލްގައެވެ

ގައި ވަނަ ނަންބަރު 1ގެ ) ނ(މާއްދާގެ  ޑިޒައިނަރުން މި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  .3      
ހިފެހެއްޓުމުން  ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެޖިސްޓްރޭޝަންބަޔާން

ޑިޒައިނަރ  އަންޑަރގްރެޖުއޭޓްއެހެންނަމަވެސް، . އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
  .ލެވެލްގައެވެ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓްއު ކުރެވޭނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަ

އެއްވެސް  އެފަދަ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ) ހ(މާއްދާގެ  ކުރެހުމަކާ ގުޅިގެން މި  )ރ(    
ނޑޭ  އި ވިއްޖެނަމަ، ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާމައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެ ދަދު އަޕޮއިންޓް ކެ

  .ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ދޭންވާނެއެވެ

ނޑިފައިވާ ޕޮއިންޓު ކުރާެޗކުޑިޒައިންކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ   )ބ(     ުދ ދަ އަގެ ޖުމުލަ ފަރާތެއްގެ ކެ
މިގޮތަށް . ށަހެޅިދާނެއެވެލަތެއްގައި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުހާބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ 

ނޑިފައިވާ ދުވަހު  5ހުށަހެޅުމުން ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ގެ ތެރޭގައި ކެ
  .ތައް އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެޕޮއިންޓު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2ނުވަތަ  1ކުރެހުމެއްގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައިވާނަމަ، ޖަދުވަލު   )ޅ(    
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޕޮއިންޓު ހުއްދައަށް އެދި 

ނޑޭނެއެވެ   .ކެ

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތަކަްށ ) ނ(އަދި ) ށ(މާއްދާގެ  މި  )ކ(    
ނޑިފައިވާކަން ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، ޑިޒައިންކުރާ ޗެކުނުވަތަ  ކުރާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ކެ
ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ފަރާތްތަކާ

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ) ނ(ވަނަ ނަންބަރު އަދި  4ގެ ) ށ(މާއްދާގެ  މި  )އ(    
ށް ޓްރަކްޗަރަހިފެހެއްޓޭ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް

  .އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ނ(ވަނަ ނަންބަރު އަދި  4ގެ ) ށ(މައްދާގެ  މި  )ވ(    
ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތެއްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެެހއްޓިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

ތް ިއމާރާއަދި . އެކަން ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ ގައިޗަރގެ ވެބްސައިޓުއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް
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  .ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ

ހުށަހެޅޭ މައްސަލެއް ނުވަތަ ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް   )ފ(    
ވަަނ  16ލުގެ އުސޫ ން، މިހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހާޒިރުވާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ) ހ(މާއްދާގެ 
ލަތެއްގައި ވަގުތީ ހާތެރޭގައި ހާޒިރު ނުވެއްޖެ  ހުގެދުވަ 5ނެތި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

  .    ގޮތުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ

  

ރެޖިސްޓްރޭޝަން 
ޓިއްޖެނަމަ އަލުން ހިފެހެއް 

  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް 

އަިދ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  11ލުގެ ސޫއު ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތެއްގެ މި  )ހ( .12

އެފަރާތެއްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެނަމަ  1(ނ) ގެ 
. އަިދ ޖޫރިމަނާ ،ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީހިފެހެއްޓިފައިވާ  ގެ ފައިސާ ދައްކައިފައި ވާނަމަވެ

ގެ ޖިސްޓަރީރަފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހައްޓާހިފަ ޖިސްޓަރީރަ
ފައިސާ ދައްކައިފައި  ގެޖޫރިމަނާނީ ކޮށްދެވޭ ނަމަވެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ މުއްދަތު ހަމަވި

  ވާނަމަވެ.

ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ،  ޖިސްޓަރީރަެޗކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ   )ށ(    
ގެ ) ނ(އަދި  4ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ލުގެ އުސޫ މި  ވޭނީ،ކުދޫއަލުން ރަޖިސްޓަރީ 

ތުރުން ޗެކަރ ގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިމަތިން ޖޫރިމަނާއިވާ ގޮތުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 1
  .އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވުމުންނެވެ

އަލުން ރަޖިސްޓަރީ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ޖިސްޓަރީ ރައެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު   )ނ(    
  .ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ ކުރެވޭނީދޫ

ކޮށްފައިވާ  އާރކިޓެކްޓް ނުވަތަ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ  .1      
  .ގްރެޖުއޭޓް ކެޓަގަރީގައެވެ  ކުރެވޭނީ،ދޫއަލުން ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތެއް 

އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް   .2      
  .ކެޓަގަރީގައެވެ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކުރެވޭނީ،ދޫ

އް، އަލުން ޗެކަރ އެއްގޮތުގައި ެޗކަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެ  .3      
އަހަރުގެ ފަހުން، މާލެ ޕްލޭނިންގް ގަވާއިދު ހަތަރުވަނަ  3ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ 

  .ބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  

ދަތު ހަމަވުމުން ގެ މުއްޖިސްޓަރީރަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކުތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އިމާރާ  )ހ( .13  ޕޮއިންޓް އައުވުން 
 100 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭޗެކު ކާއި،ފަރާތްތަ ޑިޒައިންކުރާރު އަލުން އައު ކުރާއި

  .ޕޮއިންޓު އައު ވާނެއެވެ  )ސަތޭކަ(

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               35 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

33 
 

 އިތައް ބަލަމައްސަލަ
ލެވޭ އިލަފާދިނުމަށް އެކުލަވަ

  ކޮމިޓީ 

ލައި ލަފާދިނުމަށް އް ބަޗެކަރުންގެ މައްސަލަތަނާއި، ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނަރުްނރަޖި  )ހ( .14
) 7 ޖުމުލަލެވޭ ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ އިއެކުލަވަ   .މެންބަރުންނެވެ (ހަތެއް

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާކިޓެކަޗަރަލް ޗެކަރ ޗެކު ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި   .1      
އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިނަރ  މެންބަރާއި، (އެކެއް) 1 ކެޓަގަރީން ޢައްޔަންކުރެވޭ

މެންބަރާއި، ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ (އެކެއް)  1 ޢައްޔަންކުރެވޭކެޓަގަރީން 
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިނަރ  މެންބަރާއި،(އެކެއް)  1ކެޓަގަރީން ޢައްޔަންކުރެވޭ 
)  1 ކެޓަގަރީން ޢައްޔަންކުރެވޭ   .މެންބަރެވެ(އެކެއް

) 1 ކުރާޢައްޔްަނމިނިސްޓަރ  ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަދި މިނިސްޓްރީ   .2        (އެކެއް
) 1 ކުރާތަމްސީލުޓްމަންޓް އި، މިނިސްޓްރީގެ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާމެންބަރާ  (އެކެއް

ންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް މެންބަރާއި، މިނިސްޓްރީގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އި
) 1 ކުރާސީލުޓްމަންޓް ތަމް ޑިޕާ   .މެންބަރެވެ (އެކެއް

 އި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަ) ހ(ކޮމިޓީ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މިމާއްދާގެ  މި  .3      
ނޑައަޅުއްވާމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ  (ހަތެއް) 7   .މެންބަރެވެ ކަ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ނަންބަރުވަނަ  1ގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(    
  .ލުންނެވެއުސޫޢައްޔަން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

ކޮށް އާންމުމިނިސްޓްރީން އް ހޯދުމަށް ތަމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްގެ ކޮމިޓީ  .1      
ކޮމިޓީގެ  ،ކުންރުންނަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަބަކޮމިޓީގެ މެން ،އިޢުލާން ކުރުމުން

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމެންބަރުންނަށް ވުމަށް އެދި 

ވާ ފަރާތެއް މެންބަރުންނަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަ  .2      
އިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަިއ ސްޓަރީވެފަގައި ރަޖި ންގެ ރަޖިސްޓަރީހޮވުމަށް ޑިޒައިނަރު

)  1ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ  ލައި،ވޯޓު ފަރާތެއް (އެކެއް
  .މެންބަރުން ގޮތުގައި ހޮވަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  16ލުގެ އުސޫ މި  ،މިގޮތުން ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތެއްގައި އެންގުމުން، އެ އެންގުމިނިސްޓްރީން  މުގައި ކަ

ނޑައަޅާތަނަކަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ   .ކަ

ލުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިންކުރާ އުސޫމާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މި  )ނ(    
 ލެވޭ ކޮމިޓީއިއް ބަލައި ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަޗެކުފަރާތްތަކާއި 

  .އަހަރަކުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ (ދޭއް) 2ކޮންމެ 

ލުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިންކުރާ އުސޫމާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މި  )ރ(    
ލެވޭ ކޮމިޓީގެ އިއް ބަލައި ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަޗެކުފަރާތްތަކާއި 

ކުރިމަތި ނުލި ، ފިނަމައިކުރިމަތިނުލަ މުން މެންބަރުކަމަށްރުމެންބަރުންނަށްވުމަށް އިޢުލާންކު 
    އްޔަންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދާއިރާއަކަށް މެންބަރަކު ޢަ
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އި މައްސަލަތައް ބަލަ
ލެވޭ އިލަފާދިނުމަށް އެކުލަވަ

މައްސަލަ  އަށް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީ
  ނިންމޭނެ ގޮތް 

)  5 ،ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ  )ހ( .15 އަދި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ . މުންނެވެމެންބަރުން ހަމަވު(ފަހެއް
މައްސަލައެއް ނިންމޭނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތުގެ 

  .މަތިންނެވެ

އޮތް ފަރާތެއްގެ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޢާއިލީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް   )ށ(    
ގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފަރާތެއްއެ ނޫން ޙަތު ފުށުއަރާ ނުވަތަ މަޞްލަ

ގޮތެއް ނިންމާ  ގައްޔާއި،އިރުމައްސަލަ ބަލާ  އެ ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ
  .  މެންބަރަކަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ ގައި އެވަގުތު

ލުގެ ބޭނުމަށް އުސޫ މި
  އެންގުން އެންގޭނެ ގޮތް

 އް އެފަރާތެ އިމިނިސްޓްރީގަނުވަތަ  ށް އަންގާ އެންގުންތައް އެންގޭނީ ސިޓީލުގެ ބޭނުމައުސޫމި  .16
  .މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެދީފައިވާ އީ ޖިސްޓަރީކުރިއިރުރަ

  

  

  ފަސްަވނަ ބާބު

  އިތުރު ކަންަތއްތައް 

ކަމަކާ ޚިލާފުވެގެން، އެކަމެއް  ނުވަތަ ްނގ ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް ބަޔަކާމާލޭ ޕްލޭނި  )ހ( .17  ރަނގަޅުކޮށްފައި އެންގުން 
ފަހު، ހުއްދަޭދ ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އިާދރާއަކުން އެންގުމުން އެކަމެއް 

  .އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާއިރު، މި   )ށ(    
ކޮޕީއެއް  ސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދުގެމި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައި

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

ނޑައެޅިޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު ،ލުގައިއުސޫމި  .18  މާނަކުރުން  ގެން އެހެން މާނައެއް ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަ
ފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ޒުތަކަށް ދީނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުހިނދަކު، އަންނަ  އިދޭހަނުވާހަ

  .ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެލަފު

ތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިމާރާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ] ހުއްދަދޭ އިދާރާ[  )ހ(    
ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަ   .ށެވެއެ ވަގުތެއްގައި ސަރުކާރުން ކަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާއި އެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަްއ ] ގަވާއިދު[  )ށ(    
  .ހިމެނޭގޮތުން، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ] ފާސްކުރި ކުރެހުން[  )ނ(    
  .ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަށެވެ ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން 
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  .ތުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށެވެއިމާރާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ] ވެރިފަރާތް[  )ރ(    

ން ނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީބު  ކަމަށް] ނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން [  )ބ(    
  .ވެޖިސްޓަރީއަށެ ރަކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ޖިސްޓަރީކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަ

ތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" އާކިޓެކްޓް"  )ޅ(    
ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ންގައި އާރކިޓެކްޓު ޖިސްޓަރީރަ ންގެރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ޑިޒައިނަރު

  .ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

ތް އިމާރާމިނިސްޓްރީގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ޑިޒައިނަރުން އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް"  )ކ(    
ންގެ ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ޑިޒައިނަރު 

 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ  5 ގްރެޖުއޭޓް ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑްއަންޑަރ ރަޖިސްޓަރީގައި 
  .ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ  3ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 

ތް އިމާރާމިނިސްޓްރީގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ" ކުރާ ފަރާތް ޑިޒައިން ތް އިމާރާ"  )އ(    
ޒައިނަރުންގެ ޑި ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ 

  .ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ  ރަޖިސްޓަރީގައި

މި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވެމުންދަނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ  ގެ ފަހުން 2014ޖޫން  11
ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގައިވާ ކެޓަގަރީ 4ގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  )2014(ގަވާއިދު 
  .މަތިންނެވެ

ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވީަނ" ކޮމިޓީ"  )ވ(    
ލެޭވ އިލަވަލުގެ ދަށުން އެކުއުސޫ ގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާިދނުމަށް މި ކުރާ ފަރާތްތަކުޗެކު

  .ކޮމިޓީއަށެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" މިނިސްޓްރީ "  )މ(    
  .އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެވެ

ތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ އިމާރާމިނިސްޓްރީގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ" ގުރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް"  )ފ(    
ޝަންގައި ގުރެޖުއޭޓް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ޑިޒައިނަރ ރެޖިސްޓްރޭ

  .ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެއާކިޓެކްޓް

ގެ ހުއްދަ ދެވޭ ތް ޑިޒައިންކުރުމުއިމާރާ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ގުރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ"  )ދ(    
ގެ ގައި ގުރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ޑިޒައިނަރުފަރާތްތަކު

  .ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

 ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ" ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް"  )ތ(    
ގެ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ޑިޒައިނަރުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުހުޒައިންކުރުމުގެ ތް ޑިއިމާރާ

ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  1،2،3،4،5،6ގައި ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް ރަޖިސްޓަރީ
  .ފަރާތްތަކެވެ

ކުރުމުގެ ޗެކުތް ޑިޒައިން އިމާރާމިނިސްޓްރީގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ކުރާ ފަރާތް ޗެކު"  )ލ(    
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ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ރަޖިސްޓަރީ
  .އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖިއަރުންނެވެ

އިން  2014ޖޫން  11 ،ންނަކީ ންނާއި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރުއާރކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރު
ށުްނ ގެ ހަތަރުވަނަ ބައިގެ ދަ ) 2014(ފެށިގެން މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު 

  .އެ ގިންތިތަކުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

ގެ ކުރިން ޕްރޮފެޝަނަލް  2014ޖޫން  11 ،އަދި ޕްރޮފެަޝނަލް އިންޖިނިއަރުންނަކީ 
. އިންޖިނިއަރުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

 ސްޓްރަކޗަރަލް ދަށުން، ގެ ) 2014(ދު މި ފަރާތްތަކަކީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއި
  .ޗެކަރުންނަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ
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   1- ޖަދުވަލު 

ނޑު ނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ކެޗެކު  އިފަރާތްތަކާ  ޑިޒައިންކުރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އިމާރާ    ޑޭނެ މިންގަ

  

 ާނޑެއްގެ އި މައްސަލައިގެ ބާވަތައް ބަލަޑޭނީ ނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ކެޗެކުރާތްތަކާއި ފަ ޑިޒައިންކުރާ ތް އިމާރ  ތިން މިންގަ

ނޑުތަ ޑޭނެނޕޮއިންޓް ކެ ވެ. މަތިންނެ  އެވެ.ވަނީމި ފައިކޮށްބަޔާންތާވަލުގައި ދަދު ތިރީގައިވާ އަޑޭނެ ނކެކާއި މިންގަ

: ތިރީގައި ބަޔާ ތަކަށް ގަވާއިދުހުށަހެޅިއިރުގައި ހިނގަމުންދިޔަ  ކުރެުހންމައްސަލަ ހުރި  ،ވާ މައްސަލަތައް ބެލޭނީފައިކޮށް ންނޯޓު

  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

  ްމައްސަލައަކަށް  މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ އެއްވެސް އިތުރު ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކޮށްތިރީގައި ބަޔާނ

ނޑޭނެ ޕޮއިންޓް ނި  ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެ، ޅައިންމާނީ ކޮމިޓީއަށް އެކަން ހުށަހަކެ

މައްސަލައިގެ 
  ގިންތި 

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

  ދަދުއަޕޮއިންޓް ކެނޑޭ 

  އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ
އާކިޓެކްޓް/ޑިޒައިނަރ 

  6އަދި  5ގްރޭޑް 

/ އާކިޓެކްޓް ގްރެޖުއޭޓް 

 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

  5 ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 

  

  

  

  

  

ބޮޑެތި 

  މައްސަލަތައް

  0.5  1.5  3  ޓްބެކް ދޫކޮށްފައި ނެތުންސެ ދޫކުރަން ޖެހޭ 

 އުސްމިނަށް ވުރެ  ކޮށްފައިވާރުމަށް ހުއްދަތް ކުއިމާރާ
  1.5  3  5  ތް އުސްވުން އިމާރާ

ދައްކާފައިވާ ގޯތީގެ އިން  ގައި ޅާފައިވާ ކުރެހުމުހަހުށަ
  ރީއާ ދިމާނުވުން ޓަރަޖިސް

3  1.5  0.5  

ޫނން އެހެން އިމަކުން  އިން ޅިފައިވާގޯތީގެ މަގާ ގު
ތުގެ އެއްވެސް ބައެއް އިމުން ބޭރަށް އިމާރާ

  ނެރެފައިވުން 

3  1.5  0.5  

ށް ނެރެވޭ ވަރަށް މައްޗަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް މަގުއިމާރާ
  ވުރެ އިތުރަށް ނެރެފައިވުން 

3  1.5  0.5  

.އައި ދޫކުރަން ޖެހޭވަރަށް  .ހުޅުމާލޭގައި އެފް.އެސް
  ދޫކޮށްފައި ނެތުން 

3  1.5  0.5  

 5ގޯތީގައި ދޫކުރަންޖެހޭ % އަވަށުގެ ވިލިނގިލީ 
  ދޫކޮށްފައި ނެތުން 

3  1.5  0.5  

ނުވަތަ ޖާގައެއްގައި  ހުސް  ބާއްވާ ތް ނުކްޮށއިމާރާ
  ހުންނަންޖެހޭ މިން ހަމަނުވުންގައި ވޮއިޑު 

3  1.5  0.5  

  0.2  0.4  0.5  ނެތުން  އޭރިއާ ދޫކޮށްފައި ގދޫކުރަންޖެހޭ ޕާކިން   
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މެދުމިނުގެ 

  މައްސަލަތައް

ތް ނުވަތަ އިމާާރހުއްދަނުކުރާ ގޮތަކަށް  އިދު ގަވާ
  ތުގެ ޖާގައެއް ބޭނުންކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުން އިމާރާ

0.5  0.4  0.2  

  0.2  0.4  0.5  ޖެހޭ އޭރިއާ ދޫކޮށްފައިނެތުންށް ދޫކުރަންވެންޓިލޭޝަނަ

ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ވަރަށް މިންހުއްދަކުރާ 
  ނެތުން 

0.5  0.4  0.2  

ތުގެ ބޭނުމަށް އިމާރާސަބަބުން  ބައެއްގެ  ތުގެއިމާރާ
  ބުރޫއެރުން

0.5  0.4  0.2  

ކުދި 

  މައްސަލަތައް

ގައިވާ ހުރަހުގެ ހު ޓެރަ ، ރެއިލިންގ، ބެލްކަނި  ގެ ސިޑީ
  އުސްމިން ހަމަނުވުން ނުވަތަ ފާރުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް 
0.3  

ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް 
0.2  

ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް 
0.1  

 ގެ ބެލްކަނީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދާ
  ރެއިލިންގ ނެތުން 

0.3  0.2  0.1  

ށް (ވެންޓިލޭޝަނަ ނުފެތުން  ގަވާއިދްަށކުޑަދޮރު އި ދޮރާ
 ގަވާއިދާ ށްހަމަނުވުމުގެ އިތުރަ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުދޫ

) ށް ހުންނަ ޚިލާފަ   ކަންތައްތައް

0.3  0.2  0.1  
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   2- ޖަދުވަލު 

ނޑު ނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ކެ ޗެކު ކާއި، ފަރާތްތަ  ޒައިންކުރާޑި ތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިމާރާ    ޑޭނެ މިންގަ

  

 ާތިން  ބަލައި ށްތަމައްސަލައިގެ ބާވަޑޭނީ ނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ކެޗެކު ފަރާތްތަކާއި އަދި  ޑިޒައިންކުރާތް އިމާރ

ނޑެއްގެ  ނޑުތައް އަދި ކެ  ޑޭނެ ނއެގޮތުން ޮޕއިންޓް ކެ  މަތިންނެވެ. މިންގަ ތާވަލުގައި ދަދު ތިރީގައިވާ އަޑޭނެ ނމިންގަ

 އެވެ.ވަނީމި  ފައިކޮށްބަޔާން

: ތިރީ  ގަވާއިދުތަކަށް ންދިޔަ ހުށަހެޅި އިރުގައި ހިނގަމު ކުރެހުން މައްސަލަ ހުރި ަފއިވާ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ ކޮށް ބަޔާން ގައިނޯޓު

  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

  ްމައްސަލައަކަށް  ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އެއްވެސް އިުތރު މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ކޮށްތިރީގައި ބަޔާނ

ނޑޭނެ ޕޮއިންޓް ނިންމާނީ ކޮމިޓީއަށް އެކަން   .ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެހުށަހަޅައި، ކެ

 

މައްސަލައިގެ 
  ގިންތި 

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

  ޕޮއިންޓް ކެނޑޭ އަދަދު

ސްޓްރަކްޗަރަލް   ޗެކަރ ސްޓްރަކްޗަރަލް
އިންޖިނިއަރ/ ޑިޒައިނަރ 

  3ގްރޭޑް 

ގްރެޖުއޭޓް އިންޖިނިއަރ/ 
 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
  3ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 

  

  

  

ބޮޑެތި 
  މައްސަލަތައް

ސްއާއި އިލްޅާފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެހަހަުށ
  ކަލްކިއުލޭޝަނާ ދިމާނުވުން 

3  1.5  0.5  

އެކަށީގެން  ތާއިމާރާ  ،ޅާފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރހަހުށަ
  ނުވުން 

3  1.5  0.5  

ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ވަރަށް މިން ހުއްދަކުރާ 
  ނެތުން 

3  1.5  0.5  

 އް ގަޅު ނޫން ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑެނރަ
  ޅާފައިވުން ހަހުށަ

3  1.5  0.5  

އަދި  ބީމްތަކުގެ، ކޮލަމްފައުންޑޭޝަން، 
 ރުން ހުގޯސްކޮށް  ތައްލޭބަލް ސްލެބްރެއިންފޯސްމަންޓްގެ

3  1.5  0.5  

  

މެދުމިނުގެ 
  މައްސަލަތައް

 ސެކްޝަނާ ޕްލޭންތަކާއި ، ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް
  ދިމާނުވުން 

0.5  0.4  0.2  

  0.2  0.4  0.5 ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރަލް ލޭއައުޓްތައް ދިމާނުވުން 

ތުގެ އިމާާރސްޓްރަކްޗުރަލް ކޮމްޕޯނަންޓްސްގެ ސަބަބުން 
  ބޭނުމަށް ބުރޫއެރުން 

0.5  0.4  0.2  

ކުދި 
  މައްސަލަތައް

ބީމްތަކުގެ އަދި ، ފައުންޑޭޝަން، ކޮލަމް
  އިންފޯސްމަންޓްގެ ލޭބަލްތައް ނެތުން ސްލެބްރި

0.3  0.2  0.1  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               35 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ގައި ޅާ ކުރެހުން ސެޓުހަހުއްދައަށް އެދި ހުށަ
  ސްޓްރަކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް ފުރިހަމަނުވުން 

0.3  0.2  0.1  

ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރަލް ލޭއައުޓް ޕްލޭންތަކުގައި 
  ގަޅަށް މިންތައް ޖަހާފައިނެތުން ނރަ

0.3  0.2  0.1  

  0.1  0.2  0.3  ގަޅު ނުވުން ނޅާފައިވާ ސޮއިލް ރިޕޯޓް ރަހަހުށަ

 

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


