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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2016 މޭ 3 - 1437 ރަޖަބު 26ތާރީޚު 69އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ންމު އުސޫލުއާ  ބަލާނެ ހުއްދަ ިދނުމުގައި ގެގަރާޖުޕާކިންގ މާލޭގައި   
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
ންމު އުސޫލު އާ ބަލާނެ ހުއްދަ ދިނުުމގައި ގެގަރާޖުޕާކިންގ މާލޭގައި   

 
  

ގެ ވަނަ މާއްދާ 11.15ބައިގެ  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަަނމި  އުސޫލަކީ،  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
  .ލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެއިދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވަ

  
މާފަންނުގަިއ ، ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި މި އުސޫލަކީ، މާލޭގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން  )ށ(   

ހުއްަދ  ޕާކިންގ ގަރާޖަށް  ކުރުމަށް ހަދާއް ޕާކުހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުތަ
 .ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލެވެ

  
ންމު އާ ބަލާނެ އްދަ ދިނުމުގައި ހު ގެގަރާޖުޕާކިންގ މާލޭގައި " ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ނ(   

 .އެވެ" އުސޫލު
  

ނޑައެޅުމުގެ މަޤުންއާ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ގެޕާކިންގ ގަރާޖު   .2  މަޤުޞަދު ޞަދަކީ، މާޭލެގ މު އުސޫލުތައް ކަ
ކުރުމާއި، ޕާކިންގ ގަރާޖު ހެދުމަށް ހުއްަދ ކުރެވޭ ވެހިކަލްތައް ކޮންޓްރޯލުމަގުތަކުގައި ޕާކު

  .ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމެވެ
 

މި އުސޫލަށް ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި ،މި އުސޫލު .3  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
 .ކުރަން ފެށޭނެއެވެޢަމަލު
  

ހުއްދަ ދެވޭނީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ  ގެގަރާޖުޕާކިންގ ގޯތިތަކުގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކަށް  ގެމާލޭ .4  ގަރާޖަށް ހުއްދަ ދިނުން 
 .ތަނަކަށެވެތަން ގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭން ދޭންޖެހޭ ޕާކިންގ އޭރިއާގަވާއިދުގެ ދަށު

  
ގަރާޖެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 

  ޝަރުޠުތައް
 .ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނެކެވެ ށްބަންދުކޮނީ، ވަށައިގެން ގަރާޖެއްކަމުގައި ބެލޭޕާކިންގ  )ހ(  .5

  
 ތަނުގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެްނ އެދި ހުށަހަޅާ ހުއްދައަށް  ގެގަރާޖުޕާކިންގ  )ށ(    
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 .އަކަފޫޓު ހަމަވާންވާނެއެވެ) ސަތޭކަ( 100
  

އިންިޗ ) ހަތަރެއް ( 4ފޫޓު ) އަށެއް ( 8ޅާމިނުގައި މަދުވެގެން ގަރާޖުގެ ފުޕާކިންގ  )ނ(    
 .ފޫޓު ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ) ބާރަ( 12ދިގުމިނުގައި މަދުވެގެން . ހަމަވާންޖެހޭނެވެ

 
ފޫުޓ ) ހަތެއް ( 7ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  ވަންނަ ގަރާޖަށް ޕާކިންގ  )ރ(    

 .ހަމަވާންވާނެއެވެ
  

ފޫޓު ) ދިހައެއް( 10ްނވެގެން އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން ގަރާޖާ އިޕާކިންގ  )ބ(    
ކޮށްފައިވާ އަދި މި މަގުތަކަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ވަނުން ހުއްދަ . ހަމަވާންވާނެއެވެ

 . ވާންވާނެއެވެ ގައިމަގެއްކަމު
  

މަދުވެގެްނ  ގައިތަޅުމާއި ސީލިންގއާ ދެމުެދ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ ވެހިކަލް ޕާކު )ޅ(    
6  (  . ފޫޓުގެ ހުސްޖާގަ ހުންނަންވާނެއެވެ(ހައެއް

  
ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ ވެހިކަލް ބާއްވާ ަބއިގެ ތަޅުން އޮންނަންވާީނ  ގެގަރާޖު ޕާކިންގ  )ކ(    

 . އެއްހަމައަކަށް ލެވެލް ކުރެވިފައެވެ
  

ބޮޑުމިނުގެ  ގަރާޖުގެޕާކިންގ ޕާކިންގ ގަރާޖަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް،  )އ(    
 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އަކުތެރެ
  

ވެހިކަލްގެ ބާވަތްތަކަށް 
ގަރާޖުގެ ޕާކިންގ ބަލައި، 

ނޑައެޅުން   ބޮޑުމިން ކަ

ނޑައަޅަގަރާޖު ޕާކިންގ  )ހ(  .6 އުޅަނދުެގ  އެ ގަރާޖެއްގައި ބާއްވާ ،ންވާނީ ގެ ބޮޑުމިން ކަ
 .  ފަހު، އެ އުޅަނދުގެ މިންތަކަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ގޮތަށެވެބޮޑުމިން ބެލުމަށް 

   
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި މާރާތް ކުރުމަށް އި ،ތަނަކީ އެދޭ  ހުއްދައަށް  ގެ ގަރާޖުޕާކިންގ  )ށ(    

އެހެން ބޭނުމަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވާނަމަ އަދި އެހެން ބޭނުމަކަށް 
ހުއްދައެއް ) ގުދަންކުރުން، ތަކެތި ވިއްކުން ފަދަ ވިޔަފާރި ުއސޫލުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް(

 ވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރިން ދީފައި، ހުއްދަ ދެވޭނީ ށްޕާކިންގ ގަރާޖަނަގާފައިވަނީނަމަ، 
 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
މާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި ޕާކިންގގެ ގޮތުގައި އި )ނ(    

ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް، ވެހިކަލް ޕާކުކުރުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ހުއްދައެްއ 
އްދަ ދީފައިާވ ހު ގެގަރާޖުޕާކިންގ އަދި މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގައި ޕާކުކުރުމަށް، . ނުދެވޭނެއެވެ

ތަނެއްގައި، އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެ ގޯތީގައި ރަޖިސްޓަރީ 
ކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ބާއްވާނެ އެހެން ގަރާޖެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ކުރިން ދީފައިވާ 

 . ނެވެކުރުމުންއްދަ ބާޠިލުހު ގެ ގަރާޖުޕާކިންގ 
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ތަނަށް  ގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ތަނެއް ތަޅާލަންވާނީ، އެގަރާޖުޕާކިންގ  )ރ(  

 .އެވެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލް ބާއްވާނެ އެހެން ގަރާޖެއް ދެއްކުމަށްފަހުގަ
 

 ކަމަށް މާަނއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މާލޭގައި ވެހިކަްލ ދުއްވުން މި  )ބ(  
ނޑައަޅާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ހުންނަ ގޯތިތަކަށް، ޕާކިންގ ގަރާޖު ހުއްދައެއް  ކަ

ފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގުތަކުގައި ހުންނަ ގޯތިތަކަށްވެްސ ) ދިހައެއް( 10އަދި، . ނުދެވޭނެއެވެ
 .ނުދެވޭނެއެވެ އެއްހުއްދަ ގެ ގަރާޖުޕާކިންގ 

  
ެގ ދޮރު ހުންނަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް ވަންނަން  ހުއްދަ ގެ ގަރާޖުޕާކިންގ ށް ޕާކުކުރުމަ )ޅ(  

 .ކުރިމަތީގައި ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ހުއްދަ ދެވޭނީ،  ގެގަރާޖުޕާކިންގ މާރާތްތަކަށް، އިހަދާފައިާވ  މާލޭގެ ގޯތިތަކުގައި )ކ(  
އަދި، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިުދެގ . ނަގާފައިވާނަމައެވެ" މާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައި"

ތަށް، މާރާތްތަކުގައި، ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި ވާގޮއިދަށުން ޕާކިންގ ބާއްވަންޖެހޭ 
ްނގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި. ފައި ވާނަމައެވެށް ކޮމާރާތުގެ ޕާކިންގ ޤާއިމުއި

ގޮތަށް  ކުރެހުމުގައިވާފާސްކޮށްފައިވާ  ކުރާއިރު،މާރާތް ޗެކުއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު
މާރާތަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ އިޕާކިންގ ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ 

 .ވާނެއެވެވާ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ބާޠިލުދީފައި
  

ޖެހޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ންދައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަހުއް ގެޕާކިންގ ގަރާޖު  )އ(  
މަށް އަދި މިކަ. ގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުއެންޑް 

ކޮންމެހެން  އިރުހަޅާހުއްދައަށް އެދި ހުށަ .ވެލިބޭނެއެން ބޭނުންވާ ފޯމު މިނިސްޓްރީ
  .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔެކިއުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
  "ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމުމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ އި ވަކިކަމަކަށް "  .1    

  
  .ކޮޕީއެއް ރަޖިސްޓަރީގެ  ގޯތީގެ  މާރާތާއިއި  .2    

  
ރައްޔިތެއްކަްނ ުނވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް   .3    

  .އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  

އް ޕްޭލެނރފްލޯގަރާޖު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ތަން އޮންނަ ފަންގިފިލާގެ   .4    
އްގެ ފާސްކޮށްދީފައިވާ ފްލޯރޕްލޭނެ މާރާތްކުރުމަށްޓަކައިއިކީ، މި ފްލޯރޕްލޭނަ(

ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ކުރީގެ ) އެކެއް( 1ނަމަވެސް، . ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ
. ނުޖެހެއެވެ އްކަށެށްފައިވާ ކުރެހުމެއް ހުށަހަޅާމާރާތެއްނަމަ، ކޮންމެހެން ފާސްކޮއި
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ފައި ށް ފާހަގަކޮކުރެހުމުގައި، ގަރާޖުގެ ވަށައިގެންވާ މިންތައް  ހުށަހަޅާ އަދި
  .)ވާނެއެވެ ހުންނަން

  
ލުވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދައާ ހަވާ ކުްނފަރާތަހެން ވެރިފަރާތް ނޫން އެ  .5    

  .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި
  

ޚިލާފުވުމުން ސޫލާ އު
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކުރެވޭ  ،ގޮތާއި ކުރާނެ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު"ނަމަ މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެ .7
  . ގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ "ޖޫރިމަނާގެ އުސޫލު

  
  
  

______________ 



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.


