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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރ

 މާލެ،

 ދިވެިހާރއްޖެ.

 

ނަގާ ގެ ދަށުން ގަވާޢިދު މާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ ޢި  މެދުވެރިކޮށް  ވަޞީލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް 
  އުޞޫލު އެދޭނެގޮތާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނެގޮތުގެ  ށް ތަކަ ހުއްދަ 

 

ތައް މެދުވެރިކޮށް ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދި ތްވަޞީލައިލެކްޓްރޯނިކް  ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި  ނަން 
ހުށަހެޅުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ އެކިއެކި ހުއްދަތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  ޢުސޫލެކެވެ.އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި 

އިާމރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ  މެދުވެރިކޮށް  ވަޞީލަތްކިޔާނީ، " އިލެކްޓްރޯނިކް   އުޞޫލަށްމި  (ށ)
 " އެވެ.އުޞޫލު ނަގާ ހުއްދަތަކަށް އެދޭނެގޮތާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނެގޮތުގެ ގެ ދަށުން ގަވާޢިދު 

  އަންނަނިވި ކަންކަން ހާޞިލުކުރުމެވެ.  މަޤުޞަދަކީ އުޞޫލުގެމި  .2 މަޤުޞަދު 

މެދުވެރިކޮށް ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް އިސްލާހް  ތައްވަޞީލަތްއިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ( 
 ؛ގެނައުމާއި ކުރެހުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވީގޮތް ކަނޑައެޅުން

މެދުވެރިކޮށް އެދުމުގައި  ވަޞީލަތްއިލެކްޓްރޯނިކް ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ހުއްދަތަކަށް  (ށ)
ނޑައެޅުން  ؛އަމަލުކުރަންވީގޮތް ކަ

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ  ކުރެހުންސެޓުގެ ޑިޖިޓައިލް ފައިލްގެ  ވަޞީލަތްއިލެކްޓްރޯނިކް  (ނ)
 އަދި ؛ެޅުންޝަރުތުތަކާއި ކުރެހުމުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ސްޓޭމްޕްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައ
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މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި  ވަޞީލަތް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް  (ރ)
ނޑައެޅުން  .އަމަލުކުރަންވީގޮތް ކަ

ޢަމަލު ކުރަން  އުޞޫލަށްމި 
 ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ވަނަ 2921 އިމެ 1ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ،  އުޞޫލަށްމި  .3

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި އުޞޫލުމި  .4 މާނަކުރުން 
ބޭނުމަށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެއުޞޫލު މި  ،ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަ ކުރެވޭނީ

 ގޮތަށެވެ.

މެދުވެރިކޮށް ވަކި  ޓް " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  އިންޓަރނެވަޞީލަތް ލެކްޓްރޯނިކް "އި (ހ)
  ށެވެ.ވަސީލަތަތެރެއިން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާ ގެ ވިއުގައެއް

  އުޞޫލުގެމި 
ހިނގާނެ  ޖްރާއާތުތައްޢި

 ޙާލަތް 

ގައި  1ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެހިނގާނީ، މި  ޖްރާއާތުތައްޢިބަޔާންކުރާ އެންމެހައި  އުޞޫލުގެމި  .5
 ހުށަހެޅުމަށާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައެވެ. މެދުވެރިކޮށް ވަޞީލަތްއިލެކްޓްރޯނިކް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް

ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން 
ހުއްދައަށް އެދި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ޢާންމުކުރުން 

-އީ  ނެހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާއަކަށް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ހުއްދަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ .6
 ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާތަކުން  މެއިލް އެޑްރެސް، ޕޯޓަލް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

އެ ހުއްދައަކަށް  ށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ،އަހުއްދައިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް  (ހ) .7 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
 އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، ތިރީގައިވާ ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށެވެ.

އަދި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ވަކި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމަށް  
ދޫކުރާ އިދާރާއިން  ޢާންމުކޮށް އަންގާފައިވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ހުއްދަ

 އަންގާފައިވާގޮތަށެވެ.

ގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާޢިދުޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ  (1)
ހުއްދަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު އެކަމަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އިދާރާތަކުން  ކަ
 ނުވަތަ؛ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމު އެޓޭޗްކޮށް ހުށަހެޅުން.

"ގެ ގަވާޢިދު"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ  R-1010/2019  ނަންބަރު  ގަވާޢިދު  (2)
ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޕޯޓަލް ނުވަތަ އެޕް ލިކޭޝަންގައި ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަ
 .ހުށަހެޅުން
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ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުކަން  ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ  )ށ(
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފަރާތުން ވެރިފައި ކުރުން ނުވަތަ 

 ލިޔުން އެޓޭޗްކުރެވޭނެގޮތަށް ހެދުން. ހުއްދައެއްގެ  ދޭވެރިފަރާތުން 

ވަކި ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ( ގައިވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން 2( އަދި )1( ގެ )ހމި މާއްދާގެ ) )ނ(
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރަން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ކަ

ވަނަ  19އަދި 0، 8 އުޞޫލުގެ ހުށަހަޅަންވާނީ މި އްހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަ )ރ(
އެދި ހުށަހަޅާ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޕީ.ޑީ.އެފް. ފޯމެޓުގައެވެ. އަދި ހުއްދައަށް

ވަނަ މާއްދާގައި  8 އުޞޫލުގެ  ނަމަ އެ ހުއްދައަކާ ގުޅޭ އަދި މިހުށަހެޅުމުގައި ކުރެހުމެއްވާ
 ފައިލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (dwg)ބަޔާންކުރާ ފަދަ އޮޓޯކެޑް 

 އެންމެ ދަށްވެގެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލުގެ ރިސޮލިއުޝަން ހުއްދަ ދޫކުރާ  )ބ(
ނޑައަޅާޑީ.ޕީ.އައި. ފައިލްތަކުގައި 159 އަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ، ހުންނާނެ ފަދައިން ކަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.ޢާންމުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިސޮލިއުޝަން ކަނޑައަޅައި 

ކަމަށް ވަނީނަމަ، ހުށަހަޅަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް-ކުރެހުން ހުށަހަޅަނީ އީ )ޅ(
ޓަލް އަށް ޕޯފަރާތުގެ އީމެއިލް ކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވެރި

ފާސް ގައި -އެހެންނަމަވެސް އީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އިންނެވެ.
މެއިލް -ފާސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އީ -ނަމަ، ބޭނުންކުރަންވާނީ އީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ،އެޑްރެހެވެ. އަދި ހުއްދަ ދޫކުރާ   އިދާރާތަކުން ވަކިގޮތެއް ކަ
މެއިލް އެްޑރެހެއް ނެތްނަމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި -ވެރިފަރާތުގެ އީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުއްދައިގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ދީފައިވާ  (1) 
އެ  އެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ކާޑު ގެ ކޮޕީ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭދިވެހި ފަރާތުގެ 

 .ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހުން ހުށަހެޅުން

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދައިގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް  (2) 
ކާޑު ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ފަރާތުގެ  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ 

އަދި ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ، ކުންފުންޏެއް ނަމަ  ކޮޕީ
 .އެޑްރެހުން ހުށަހެޅުން މެއިލް-އީ ކުންފުންނީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެކު އެ ފަރާތުގެ 

ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ފައިލްތަކުގެ ނަން  )ކ(
 (0001HouseNameDwg200625ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. )މިސާލު 



4 

 ދިވެހިރާއްޖެ.، 29302އަމީނީމަގު، މާފަންނު، މާލެ، |  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 construction@planning.gov.mv| އީމެއިލް:  www.planning.gov.mv | ވެބްސައިޓް: 700-4004 (960)+ފޯނު: 

 

 އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށުގެ ކޯޑު ހިމެނުން. (1) 

 (G.DH)މިސާލު: 

 ރަށުގެ ކޯޑުގެ ފަހަތަށް ތަނުގެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔުން. (2) 

 (House Name)މިސާލު:  

 ނަމަ ލެޓިނުން ލިޔުން.ދިވެހި ނަމެއްތަނަށް ދީފައިވަނީ  (3) 

 (Thundi)މިސާލު:  

 ތަނުގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ލިޔެކިއުމުގެ ބާވަތް ހިމެނުން  (4) 

 (dwg, calc, report, other)މިސާލު: 

 )މިގޮތަށް ތާރީޚް ހިމެނުމުގައި  ލިޔެކިއުމުގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ތާރީޚް ހިމެނުން. (5) 
 (299625 ދުވަސް،މަސް،އަހަރު

 ހުށަހެޅޭނެ ހުއްދައަށް އެދި  ލިޔެކިއުން ބަލައިގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް-އީ )އ(
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން ޢާންމުކޮށް އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިލްގެ ބޮޑުމިން 

ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން  Microsoft OneDriveނުވަތަ  Google Driveއަދި  )
ެމއިލްގައި ލިންކް -އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖް ޑްރައިވަކަށް އަޕްލޯޑުކުރާނަމަ އީ

މަސައްކަތު  )ވިހި( 29ފައިލްތައް މަދުވެގެން  ލާއަދި ސްޓޯރޭޖަށް . ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ
 ދުވަހަށް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް އެ ފޯލްޑަރުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް  )ވ(
ނުވަތަ  Google Drive)ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފައިލް އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖްއަކަށް 

Microsoft OneDrive  )ްނުވަތަ މިފަދަ އެހެން އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖް ޑްރައިވަކަށ
އަދި މިފަދަ ސްޓޯރޭޖް އެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ  އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ.މަކީ އަޕްލޯޑުކުރު

ނޑައަޅާ   ހިނދެއްގައި އަޕްލޯޑްކުރަން ހުއްދަ ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކަ
އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖަށެވެ. އަދި މިފަދަ އޮންލައިން ސްޓޯރޭޖްގައި އާންމުން ފައިލް 

ހުއްދަ ދީފައިވާ ފޯލްޑަރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އާންމުންނަށް އަޕްލޯޑުކޮށް ކޮޕީ ކުރުމަށް 
އަދި މިފަދަ ފޯލްޑަރަށް ލާ  ފޮހެލުމުގެ )ޑިލީޓް ކުރުމުގެ( ހުއްދަ ދީފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރެހުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި އެފޯލްޑަރުން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނަގާ 
ގި ފަރާތާއި ތާރީޚް އަދި ފައިލުގެ ތަފްޞީލު އެނގޭގޮތަށް ފައިލްތަކުގެ ލޮގް، ފައިލް ނެ

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ލޮގެއް
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ޙުއްދައަށް އެދި ކުރެހުމެއް 
ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ 

 ފުރިހަމަކުރަންވީ ކަންކަން 

  ނަންބަރު   ގަވާޢިދުކުރެހުން ވާންވާނީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ކުރެހުމެއް ނަމަ  )ހ( .8
2019/R-1004 ުވަނަ މާއްދާގައި  24 ގެ "ގަވާޢިދު އިދާރީ  މާބެހޭ"ޢިމާރާތްކުރ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ޗެކްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ގަވާޢިދު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ  ކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ  )ށ( ގެ ދަށުން ކަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމު" "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް ތަކަށެވެ. 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެހުމެއް ހުށަހަޅާއިރު މުޅި ކުރެހުން  (ނ)
ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓް  )ފޯމެޓުގައި  dwgއޮޓޯކެޑް ފައިލުގައި ) ސެޓުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. ގެ އިތުރުން

ކޮޕީއެއް ކިޔަން ފަސޭހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ރޮނގުތައް އެކްސްޕްލޯޑްނުކޮށް 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ކުރެހުންތައް އޮޓޯކެޑް ފައިލްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސައިޓް ޕްލޭން؛ (1)

 ؛ފްލޯ ޕްލޭންހުރިހާ އާކިޓެކްޗުރަލް  (2)

 ރޫފް ނުވަތަ ޓެރަސް ފްލޯ ޕްލޭން؛ (3)

 ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން؛ އަދި  (5)

 ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް.-ޑޯ ހުރިހާ  (6)

ފައިލް ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  dwg( ގައިވާ ކުރެހުންތަކުގެ ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)
 ތަފްޞީލުތައް ނުހިމަނާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

  ފަރުނީޗަރު؛ (1)

  ޓްލްބްލޮކް؛އިޓަ (2)

  ސްޓޭމްޕް؛ އަދި (3)

 ސޮއި. (4)

ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލް )އެކެއް( އަށް ވުރެ ގިނަނަމަ  1ގެ އަދަދު ޞަފްޙާ ކުރެހުމުގެ ހުށަހަޅާ  (ބ)
އެއް ފައިލެއްގައި ނަންބަރު ތަރުތީބުން އެއް ހުންނަންވާނީ ޞަފްޙާހުރިހާ ހުށަހެޅުމުގައި 
 އެކުލަވާލާފައެވެ.

ނީ ބަދަލުކުރާ ކުރެހުންތައް ކުރެހުމަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ހުށަހަޅާކަމުގައިވާނަމަ، ހުށާހަޅަންވާ (ޅ)
 ވަކިން އެކުލަވާލާފައެވެ. 
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ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ޕޯޓަލެއް  ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްބމި މާއްދާގެ ) (ކ)
އެއް ޞަފްޙާއަދި އެ ޕޯޓަލުގައި ވަކި ވަކިން ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލުގެ ކޮންމެ މެދުވެރިކޮށްނަމަ 

ހުށަހަޅަންވާނީ ޕޯޓަލްގައި  ހުއްދައަށް އެދި އަޕްލޯޑްކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ
.ޑީ.އެފް. ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ޕޯޓަލަށް ވަކި ވަކިން ކުރެހުމުގެ ޕީ

ތައް ހުންނަންވާނީ ނަންބަރުޖަހައި ތަރުތީބުން ކުރެހުންއަޕްލޯޑްކުރިނަމަވެސް 
 އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ.

ގެ )ށ( ގައި  8މި މާއްދާގެ ވީނަމަވެސް ހުންނަންވާނީ  ކުރެހުން ސްކޭންކޮށްފައި (އ)
ސްކޭލަށެވެ. އަދި ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލް އަށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކުރެހުން ތަކުގެ ޕޭޕަރ ސައިޒް އާއި ކުރެހުމުގެ ސްކޭލިންގ ދިމާވާން ވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ކަޅާއި ހުދުންހުންނަންވާނީ  އް ކުރެހުންތަކުގެ ލައިންތަކާއި އަކުރުތަ (ވ)
ފަނޑުކޮށް ނުވަތަ މާހިމަކޮށް ރޮނގު ބަލަން ދަތިވާގޮތަށް އަދި ކުލަ ގްރޭސްކޭލްގައެވެ. 
 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

 (stretch)ނުވަތަ ދެމިފައި  (skew)އެއް ކަތިވެފައި ޞަފްޙާއެއްވެސް ކުރެހުމުގެ  (މ)
 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ބަލަން އުނދަގޫގޮތަކަށް 

 ވަނަ މައްދާގައިވާ ފަދައިންނެވެ. 19 އުޞޫލުގެކުރެހުމުގައި ސްޓޭމްޕް ކުރަންވާނީ މި  (ފ)

އަްށވުރެ ިގަނ ޞަފްޙާ އް އެ
ލިޔެކިއުެމްއ ގެ ޞަފްޙާ 

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ޙާލަތްތަުކަގިއ 
 މަލުކުރަްނވީގޮތް ޢަ

 

 ޞަފްޙާ  އަށްވުރެ ގިނަ ޞަފްޙާ)އެކެއް(  1ކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓު ނުވަތަ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މިނޫންވެސް  .0
ހިމެނޭ ލިޔެކިއުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް 

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަ

މަތިން ތައްޔާރުކޮށް އެފަދަ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އި ޢުސޫލާމި  ވާންވާނީހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން  )ހ(
 ކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ.އްދަ އޮތް ފަރާތަލިޔެކިއުމެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހު

އެއް ތަރުތީބުން ކުރެހުން ވަކިން އެކުލަވާލައި، ޞަފްޙާޕީ.ޑީ.އެފް. ހުށަހަޅަންވާނީ ހުރިހާ  (ށ)
އެކުލަވާލައި، ސްޓްރަކްޗަރަލް ރިޕޯޓު ވަކިން އެކުލަވާލައި އަދި ކަލްކިއުލޭޝަން ވަކިން 

 އެހެން ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ވަކިން އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައެވެ.

 ދަށުން  އުޞޫލުގެ މި
ހުށަހަޅާ ކުރެހުމުގައި 

 ސްޓޭމްޕްކުރުން 

 

ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތްތައް މެދު )ހ( .19
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ އަށް ޗެކަރ  ކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ސްޓޭމްޕް ތެރެއިން ގޮތަކަށް 

ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕް އަދި ޑިޖިޓަލް މުގެ އޮރިޖިނަލް ފައިލްގައި ކުރެހު (1)
 ؛ޅުންހުށަހެ ކުރުމަށްފަހު ޕީ.ޑީ.އެފް. ކޮށްސޮއި
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ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕް އަދި ޑިޖިޓަލް  މުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލްގައި ކުރެހު (2)
 ؛ޅުންހުށަހެސޮއިކުރުމަށްފަހު 

އޮންލައިން ޕޯޓަލްގައި ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ސޮއިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިވާނަމަ  (3)
 ނުވަތަ ؛ ސްޓޭމްޕްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފައިލް ހުށަހެޅުންއެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

ކުރެހުން ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު ސްޓޭމްޕްކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ޕީ.ޑީ.އެފް (4)
 ޅުން.ސްކޭންކޮށްފައި  ހުށަހެ

މިނިސްޓްރީން ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް  )ށ(
 ސްޓޭމްޕް ކުރަންވާނީ އެ ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މެދުވެރިކޮށް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕެއް  (ނ)
ކުރެވިދާނެއެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕް ގެ ސްކޭނެއް ބޭނުންދޫކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެފަރާތަށް 

 ގައިވާ މިންތަކަށެވެ. 2ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެހުންނަންވާނީ މި  މިންތައް ސްޓޭމްޕްގެ  އެގޮތުން

ތަކުން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ 
 ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން 

ވަނަ  5 އުޞޫލުގެމަދުވެރިކޮށް މި  ވަޞީލަތް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ( .11
މާއްދާގައިވާ ހުއްދަތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަން، 

)ދޭއް( ދުވަސް ތެރޭގައި  2ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 
 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާހުށަހަޅާފައިވަނީ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ  (1)
 ؛ށްތަވެރިފަރާ ޢިމާރާތުގެ އިތުރުން 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރެހުމުގެ ހުއްދައަކަށް ނަމަ، އެ ކުރެހުމުގެ ލައިސަންސްޑް  (2)
ޗެކަރ އަދި އާކިޓެކްޓް، ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ، ސްޓްރަކްޗަރަލް 

 .އަށް އާކިޓެކަޗަރަލް ޗެކަރ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުން އަދި  )ށ(
ކަން މި މާއްދާގެ )ރ( އްޚަޞަސޮއިގެ  ކުރެހުން ތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ސްޓޭމްޕާއި ކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކަ
ނޑައަޅާފައި  ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން ވަކިގޮތަކަށް ކަ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އިންރާހުއްދަދޫކުރާ އިދާ  ނުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަދައިން

ފާސް -ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށްނަމަ އެ ފަރާތް އީ (1)
 މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރުން. 
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( ގައި 1ފަރާތާއި ވެރިފަރާތް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވާ (2)
އްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ޞަފާސް މެދުވެރިކޮށް -ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އީ 

ނެތްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ވެރިފަރާތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
ށް ފޯން، އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރާއަ

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރެހުމުގެ ހުއްދައަކަށް ނަމަ، އެ ކުރެހުމުގެ ލައިސަންސްޑް  (3)
އާކިޓެކްޓް، ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ، ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ އަދި 

އިން އާކިޓެކަޗަރަލް ޗެކަރ އީމެއިލް ނުވަތަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރާ
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. އެދުމުން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލިޔެކިޔުމުގެ ސައްޙަކަން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  )ނ(
ނޑައަޅައިފިނަމަ، ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މި  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ވަކި މުއްދަތެއް ކަ ކަ

ފައިނުވާނަމަ ހުށަހަޅާ ( ގައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީ 3މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ލިޔެކިޔުންތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ 

 ލިޔެކިޔުން އެ އިދާރާއިން ބާޠިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސައްހަކަން  )ރ(
ނޑައެޅިދާނެއެވެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  . އަދި މި މުއްދަތު ހުއްދަ ދޭ އިދާރާތަކަށް ކަ

ނޑައެޅުމަށްފަހު ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާންކުރުމަށްފަހު  ކަ
 މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ުހްއަދ  ހުއްދަ ދޫކުރާ އިާދރާއިން
ދިނުން ނުވަތަ މުާޢމަލާްތ 

 ކުރުން 

ޑިޖިޓަލް ކޮށް ކުގެ ލިޔުމާއި ކުރެހުން ސެޓު ނުވަތަ ރިޕޯޓު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަތަ )ހ( .12
 ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން  ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ސްކޭންކޮށްފައި ޕޯޓަލް، އެޕް  ސޮއިކުރުމަށްފަހުޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު ސްޓޭމްޕްކޮށް  (1)
  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފަރާތަށް ފޮނުވުން؛ -ނުވަތަ އީ 

މެއިލް  -އީޕޯޓަލް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ސްޓޭމްޕް އަދި ޑިޖިޓަލް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު  (2)
 މެދުވެރިކޮށް ވެރިފަރާތަށް ފޮނުވުން؛

ދޭކަމުގައިވާނަމަ ކުރެހުމުގައި ޒިންމާވި ލައިސަންސްޑް ކުރެހުމަކަށް ހުއްދަ  (3)
އާކިޓެކްޓް، ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ، އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ އަދި  
ސްޓްރަކަޗަރަލް ޗެކަރ އަށް އެންގުން؛ އަދި ރިޕޯޓެއް ދޫކުރާކަމުގައިވާނަމަ އެ 

 ؛ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
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( ގައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( 3ދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވެރިފަރާތް އަ  (4)
( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔެކިއުން ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން  3( އިން )1ގެ )

އެސް.އެމް.އެސް. އެއް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކީ 
 އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދަ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ރާތަކުން އިދާ  ހުއްދަ ދޫކުރާ )ށ(
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.  ހުއްދައާއި ހަވާލުވާނެ ފަރާތް ކަމަށް ކަ
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 1 ޖަދުވަލު 

 ގެ ޢިމާރާތްތައް( 1)ބާވަތް  އެދި ހުށަހެޅޭނެ ހުއްދަތައް  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  ކަށް މި ތަ ހުއްދަ  މާ ގުޅޭ ޢިމާރާތްކުރު 

 ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ފާސްކުރުން ޢިމާރާތެއްގެ  .1

 ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމް ފާސްކުރުން ޢިމާރާތުގެ  .2

 ފާސްކުރުން ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް  .3

 ން ކުރެހުން ފާސްކުރުޢިމާރާތުގެ  .4

  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް .5

 ޢިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހުއްދަ  .6

 މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ހުއްދަ  .7

ނޑުމުން އަލުން ހުއްދަ ގެ ޢިމާރާތު .8  ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް މެދުކެ

 ޢިމާރާތެއް ތަޅާލަން ހުއްދަ  .0

 ޢިމާރާތެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކޮނުމުގެ ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  .19

 ފައުންޑޭޝަންގެ އިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރާ ހުއްދަ  ޢިމާރާތެއްގެ .11

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ  ޢިމާރާތް .12
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 2 ޖަދުވަލު 

 ގޮތް  ހުންނަންވީ  ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕް ގެ ސްކޭނެއް ބޭނުންކުރައްވަނަމަ ސްޓޭމްޕްގެ ސައިޒް 

 

ގައި ވާ ސްކޭލް ނުގެއްލޭނެހެން ތިރީ ހުންނަންވާނީ  ނަމަ ސްޓޭމްޕްގެ ސައިޒްވާދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕް ގެ ސްކޭނެއް ބޭނުންކުރައް 

 .އި ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެމިންތަކާ
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 މިލިމީޓަރު  35ފުޅާމިން  .2
 

 

 

 

 


