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 ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 

އި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަން އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގަ
 ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް:

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްާދ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ މެޓީރިއަލްސްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ  .1
 މެޓީރިއަލްސް އަކީ އެކަށީގެންވާ ތަކެތިތޯ ބަލާ އޭގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮށް، އެތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

 )މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލް(

ގެ ހުރިހާ  1 ވުރެ އުސް ޢިމާރާތްތަކާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ފުންވާ ބާވަތް މީޓަރަށް 37 .2
 ޢިމާރާތް ތަކެއްގެ ކުރެހުން ފާސް ކުރުމުގެކުރިން އެތަންތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމްސް ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.

 )ފައުންޑޭޝަން އެޕްރޫވަލް(

 މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލް  -1

 

 ތައާރަފް މަސައްކަތުގެ  ➢

މަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ކަމުގައިވާ ސިމެންތި، ދަނގަޑު، ހިލަ އަދި ވެލި ފަދަ އަސާސީ މި 
ބާވްތަތައް ތައް އެތެރެކުރާ ފަާރތްތަކާއި، އެތަެކތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ފަރާތްތަްއ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އަިދ 

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ ބޭނުންކުރުމަްށ އެތެރެ ކުރަނީ  އިންޑަސްޓްރީގައި
މެޓީރިއަލްތަކެއްތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމާއި އެތެރެކުރުމުގައި ކޮންޓްރޯލް މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅުމާއި އެތަކެތި އެކަށީގެންވާ 

މިގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެޭހ ހުއްަދތައް ދޫކުރުމަށް  ގޮތެއްގައި ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ުކރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ ޢިމާރާތް ކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނޫގެ ދަށުން މިކަމަށްޓަކައި 

ލް ކުރުމުެގ ޤަވާޢިދު" ގެ ހަދާފައިވާ "ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ެއތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯ
 ދަށުންނެވެ.

 

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންކަން  ޙިދުމަތް  ➢

o  ެކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްަތްށ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގ
 ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްުޓން.

o   ްކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓިރިއަލްސް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުނ 

o .ްޝަރުތުތައް ހަމަވާ އެޕްލިކޭޝަްނތަށް ޕްރޮސެސްކޮށް ސެޓުފިކެޓު ހަދާ ހަވާލު ކުރުނ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އާ ޙިއްސާ ކުރުން.އެޕްރޫވް ވެފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަސްޓަމްސ 

o  ުއަޅަން ފޮނުވުން.ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް ިފޔަވަޅ 

o .ްމިމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
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 ހޭދަވާ ވަގުތު ދެވޭ ގޮތާއި  ޙިދުމަތް  ➢

އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަށް ފުރިހަމަވެފައި  1
 ޞައްޙަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންކަމުގައި ވާނަމަ،

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ  10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
 ދޫކުރެވޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ 2
 ސް ދެވޭ.ދުވަ 5

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވެ އިތުރަށް ސަރުކާރު  3
 ދުވަސް ވުމުން، 5ބަންދުނޫން 

އީމެއިލް އިން އެންގުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ 
 ދުވަސް ދެވޭ. 5ކުރަން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

 އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން ކެންސަލް ކުރެވޭ. ދުވަސް ވުމުން،  5ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވެ އިތުރަށް  4
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 ފައުނަޑޭޝަން އެޕްރޫވަލް  -2

 ތައާރަފް  ➢

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،)ށ(،)ނ(ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑު  22މިއީ "ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދު"ގެ 

ބަޔާންކުރާކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޢިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމްސް ތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

)ތިރީސް އެކެއް( މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްކޮށް  31އެންމެ އުސްމިން ދުވާރުން ފެށިގެން ޢިމާރާތުގެ  މިމަސައްކަތަކީ

ގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަން ކުރުމަށް  4/93ޢިމާރާތެއްކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓަމްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަށް ކުރާ ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ސިސް

 ބެލުމަށްފަހު އެއަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހުއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންކަން  ޙިދުމަތް  ➢

o  ްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށ

 ބެލެހެއްޓުން.

o   ްފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުނ 

o ާލު ކުރުން.ޝަރުތުތައް ހަމަވާ އެޕްލިކޭޝަންތަށް ޕްރޮސެސްކޮށް ހުއްދަ ތައްޔާރުކޮށް ހަވ 

o .ްޤަވާއިދާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވުނ 

o .ްމިމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުނ 

o  

 ވަގުތު  ހޭދަވާ  ގޮތާއި  ދެވޭ  ޙިދުމަތް  ➢

އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަށް ފުރިހަމަވެފައި  1
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންކަމުގައި ވާނަމަ،ޞައްޙަ އަދި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ  10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
 ދޫކުރެވޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، 2
 ދުވަސް ދެވޭ. 10

 އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން ކެންސަލް ކުރެވޭ.  ދުވަސް ވުމުން، 5އިތުރަށް ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވެ  3
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 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން މިނިސްޓްރީއަށް ނާފް ކުރުމަށް އު ސްތި އި  -3

 އާރަފް ތަ  ➢

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މިމަސައްކަތަކީ، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެދު އެފަރާތްތަކުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަތަކާމ

ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ގެ ދަށުން އެމައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤު ކޮށް ގޮތް 

ގަޅައްތޯ ބަލާ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އެމައްސަލަތަކުގައި ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ރަނ

ކުރަންޖެހޭނަމަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އިސްތިއުނާފް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެމައްސަލަތަކަށް ގޮތް ނިންމުމުގެ ގޮތުން 

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.  

 

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންކަން  ޙިދުމަތް  ➢

o ްތަހުޤީގުކުރުން ބަލާ ގޮތް ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާ އެމައްސަލައިގައި ،ބަލައިގަނެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފަށ . 

o ްހޯދުން އެލިޔެކިޔުންތައް ،ޖެހޭނަމަ ހޯދަން ލިޔެކިޔުންތައް އިތުރު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފަށ. 

o ްހުރިތޯބަލާ ކަންތައްތަކެއް އުފެދޭ ސުވާލު ގޮތާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފަށ، 

 .ތަޙުޤީޤުކުރުން ބަލާ އަލުން އެކަންކަން ވާނަމަ ބަލަންޖެހޭކަމެއް އަލުން ނުވަތަ ހުރިނަމަ

o ްހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށްފަހު ބަލާ މައްސަލަތައ. 

o ްހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމާގޮތް މައްސަލަތަކަށް ކޮމިޓީން ،ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތައް ނިންމާ ބަލާ މިގޮތަށ 

 . ބެލެހެއްޓުން ރައްކާކޮށް ލިޔެކިޔުން އެކަމާބެހޭ އެންގުމާއި ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތާއި

o ުއިޞްލާޙުތައް ލަފާކުރާ ކަމަށް ގެންނަންޖެހޭނެ އެޤަވާޢިދަށް ކުރުމާއި މުޠާލިއާ ޤަވާޢިދު ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފ 

 .  އެންގުން ސެކްޝަނަށް އެކަމާގުޅޭ ގެނައުމަށް އެއިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް

o .ްމިމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 

 ޙިދުމަތް ދެވޭ ގޮތާއި ހޭދަވާ ވަގުތު  ➢

 5ގަންނަތާ މައްސަލަ ބަލައި  ފް ޢުނާއިސްތި ނާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން،ޢުތިއިސް 1
އް ލިޔުމުން ޖަވާބު ވަސްތެރޭގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަދު
 ނުން ދި

އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތަށް ފުރިހަމަވެފައި  2
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންކަމުގައި ވާނަމަ،ޞައްޙަ އަދި 

މައްސަލަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
 ށެހެޅި ންމާ ނިންމުން މައްސަލަ ހުން ނިއިކޮމިޓީބަލައި 

މައްސަލައިގެ ނަމަވެސް އެންގުން. ލިޔުމުން ފަރާތަށް 
ހުލަތު ލަބަލާ މުމައްސަ ޤީޤުތަކަށް ބާވަތުން ތަޙު 

 ގުން.ޅި ފަރާތަށް އެންސަލަ ހުށަހެމައް ވާނަމައިތުރު

 ހުށަހެޅި ކޮށް ހުށަހެޅުން ބާތިލް ށަހެޅި ޢުނާފަށް ހުއިސްތި ނުވާނަމަ، ސައްޙަލިޔެކިޔުންތައް  3
 ން ފަރާތަށް އެންގު
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