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ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި އެ ރިޕޯޓު ރިވިއު ކުރާ
މުރާޖިރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

 .1ތަޢާރަފް
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވަޢިދު  2012ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ
މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަކީ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ދަށުން ދަފްތަރު ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓެވެ .އަދި މިކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ބޯޑުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެ.
 .2މަޤްޞަދު
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވަޢިދު 2012
ހ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ

ޕޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ،ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ
ރި ޯ

ލަޔާގަތާއި ،ގާބިލިއްޔަތާއި ،ފަންނުވެރިކަމާއި ،އިލްމުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގާއި ،ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި އަދި ސުލޫކު އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި އަދާކުރެވި ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ބަލައި ވަޒަންކުރެވޭނެ މިންގަޑަކާއި ،މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރާނެ އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައަޅައި ކަނޑައެޅުން.
ޕޓް ތައްޔާރުކުރެވެނީ ،މިނިވަންކަމާއި އެކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ނެތިކަން
ށ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރި ޯ
ކަށަވަރު ކުރުން.
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވަޢިދު  2012އަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި އެކު ތިމާވެށީގެ
ނ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުން.
ރ .ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި މުރާޖިރުންގެ މަސައްކަތްތައް އިންސާފުވެރި ކުރުމާއި ،މަސައްކަތްތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތަކީ
ފަންނީގޮތުން އެންމެ އެކަށޭނަ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުން.
 .3ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެޕްލައިވާ ފަރާތްތައް
ޕޓް ތައްޔާރުކުރާ
ޕޓް ހެދުމާއި ބެހޭ ޤަވަޢިދު  2012ގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވޭ އެންމެހައި ރި ޯ
ހ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ،ކޮންސަލްޓަންސީ ފަރމްތަކާއި ،ކުންފުނިތައް އަދި
ޕޓް ރިވިއުކުރާ މުރާޖިރުން
ށ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ނ .ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޛުކުރާ ދަފްތަރު ބޯޑު
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 .4ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޛުކުރުން
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވަޢިދު  2012ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މިކޯޓް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޛުކުރާނީ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ދަފްތަރު ބޯޑުންނެވެ.
 .5ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ،މުރާޖިރުންގެ ކޮންޑަކްޓް
ޕޓް
ޕޓްތައް ހައްދަވާ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ،ރި ޯ
ޕޓް ހެދުމާއި ބެހޭ ޤަވަޢިދުގެ ދަށުން އެކި އެކި ރި ޯ
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ރިވިއު ކުރައްވާ މުރާޖިރުންވާންވާނީ އަންނަނިވި ސިފަތަކާއި (ކޮލިޓީސް) ޒިންމާތައް އަދާކުރާ ބަޔަކަށެވެ.
ހ .މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ލަޔާޤަތާއި ،ޤާބިލިއްޔަތާއި ،ފަންނުވެރިކަމާއި ،އިލްމުގެ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތަކަށް!
ށ .މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިކަމާއި ،އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ،ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި އަދި ސުލޫކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ފަރާތަކަށް!
ނ .މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި އެންމެހައި މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ޢާންމު އުޞޫލު ތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައި ވުން!
ޕރަންޓް) އުޞޫލުން
ރ .ކުރާ މަސައްކަތާއި ،ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކަަަށް ޒިންމާ އުފުލާ ،ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭ ،ދެފުއްފެންނަ (ޓްރާންސް ޭ
ކަންކަން ކުރާ ފަރާތަކަށް!
ޕޓު ލިޔުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ
ޕމަންޓް ނުވަތަ އިންސްރުމަންޓްސް ރަގަޅަށް ކެލިބަރޭޓްކުރުމާއި ،ރި ޯ
ބ .ބޭނުންކުރާ އިކުއި ް
ފަރާތަކަށް!
ޅ .މަސައްކަތުގައި ހަވާލާދޭ ރިފަރެންސްތަކާއި ،ބޭނުންކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާފައިވާ ސޯސްތަކާއި ،ރިފަރެންސްތައް ތަފްޞީލުކަމާއެކު ބަޔާންކޮށް ،ހާމަ
ކުރާ ފަރާތަކަށް!
 .6އިހުމާލުވުން
ޕޓް ހެދުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012އާއި ޚިލާފުވުމަކީ
މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރި ޯ
އިހްމާލުވުން ކަމުގައި ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .މިގޮތުން:
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ސާބިތުވުން
ހ .އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ް
ޕޓް ހުށައެޅުން
ޕޓަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޢިލްމާޢި ޤާބިލްކަން ނެތި ،އެމަސައްކަތުގެ ނަތީޖައަށް ބިނާކޮށް ރި ޯ
ށ .ތިމާވެށީގެ ރި ޯ
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ތިމާވެއްޓަށް
ނ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގައާއި ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ް
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012ގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( )4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރި ޯ

ޖ ްނސީ
ޝ ްނ ެއ ެ
ޓ ްކ ަ
ރ ެ
މ ްނ ަ
ވ ަޔ ަރ ަ
ެއ ްނ ަ
ލ ްޕ ޮ
ޓ ް

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

ވރީ ހިނ ުގ ްނ
ނދ ަ
ފ ްނގިފިލަ ،ހ ު
ވ ަނ ަ
ލޑ ްިނ ްގަ 3 ،
ްގރ ްީނ ބި ް
ޖ20392 ،
މ ެލ ،ދި ެވހިރ ްއ ެ

www.epa.gov.mv

secretariat@epa.gov.mv

2 of 4

+960 798 0379

+960 333 5949

`
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Environmental Protection Agency

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުން ކުރެވޭ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއްގައި ،އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މާޢުލޫމާތު މި އެޖެންސީ އާއި ހިއްސާކޮށް ހުއްދަ ލިބުމަކާއި
ޕޓް އެވިޑެންސް ދިނުން
ނުލާއި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކްސް ާ
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012އިގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ރ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.
ޕއިންޓް
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012އިގެ  20ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލައިސަންސް ޮ
ބ .ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
އުނި ކުރެވިދާނެ ފަދަ އަމަލެއް ކުރުން.
 .7ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012އާއި ނުވަތަ މިޤަވާޢިދަށް
ހ .ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓްގެ ޢަމަލުތައް ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
ގެނެވިފައިވާ އެއްވެސް އިސްލާހަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ފެނި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
ް
ށ .މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ (ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ތެރޭގައި ދަފްތަރު ބޯޑުން އެމައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް
ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ  25ދުވަހުގެ (ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ތެރޭގައި ބޯޑުގެ ނިންމުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި
އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .8ޖަވާބުދާރީވުން
ހ .ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަހުލާޤު މިންގަނޑުން ބޭރުވެގެން ނުވަތަ އިހުމާލެއް އޮވެގެން ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
އެމައްސަލައެއް ދަފްތަރު ބޯޑުން ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް އަޅަންވާ ފިޔަވަޅެއް ބޯޑުން އަޅަންވާނެއެވެ.
ށ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ބަޔާނެއް ބޯޑުން ނެރެންވާނެއެވެ .އަދި އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ
ކޮންސަލްޓެންޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގައި ،އެ ފުރުސަތު އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ،ބޯޑުގެ
މެމްބަރުންނަށާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،ކޮންސަލްޓެންޓަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ރަސްމީކޮށް
ނ .ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކާއިމެދު މައްސަލައެއް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ް
ލިޔުމުން އެކަން ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ހުށައެޅޭތާ  3ދުވަހުގެ (ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ތެރޭގައި އެކަން

ކޮންސަލްޓެންޓަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
ރ .ކޮންސަލްޓެންޓަށް ލިޔުމުން މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  7ދުވަހުގެ (ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ތެރޭގައި ލިޔުމުން ރަސްމީކޮށް
ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ.
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ބ .މައްސަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޯޑުން އެދޭތާ ގިނަވެގެން  48ގަޑި
އިރުތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކޮންސަލްޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 .9މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން
ހ .ދަފްތަރު ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚަކާއި ،ވަގުތާއި ،ތަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،މައްސަލައިގައި
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންސަލްޓެންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
ށ .މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ޤައިރުހާޟިރުގައި މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ .ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު
ކޮންސަލްޓެންޓަށް ބޯޑުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ރ .ކޮމިޓީން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާއި ،އިންސާފްވެރިކޮށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިޖުރާޢީ ކަންކަން ފުރިހަމަ
ކުރުމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ބޯޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން ބޯޑުންނެވެ.
 .10ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޕޓް ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު  2012އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުގެ
ހ .ބޯޑުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރި ޯ
ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
 .11އިސްތިއުނާފް ކުރުން
ހ .ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓަށް ބޯޑުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް  30ދުވަސް (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ބޯޑުން
ދޭންވާނެއެވެ.
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން
ށ .އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކޮށްފިނަމަ ބޯޑުން އެޅުނު ފިޔަވަޅު އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ް
އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
 .12މާނަ ކުރުން
މި ކޯޑުގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި ބައިތަކާއި މަފްހޫމުތައް މާނަކުރުމުގެ އިހުތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވަނީ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ
ދަފްތަރު ބޯޑަށެވެ.
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Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392
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