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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ 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

:  ބުދަ :  2016 މޭ 4 - 1437 ރަޖަބު 27ތާރީޚު 72އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ( އެއް ކުނި ބަަހއްޓާ ޖާގަ ނުވަތަެސންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް (ގާރބޭޖް ޫޗޓް

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭ އުސޫލު މާރާތުގައި ކަ  
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 ( އެއް ކުނި ބަހައްޓާ ޖާގަ  ނުވަތަސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް (ގާރބޭޖް ޗޫޓް

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭ އުސޫލުމާރާތުގައި ކަ  

 
  

ގެ ވަނަ މާއާްދ 11.14އުސޫލަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަބައިގެ   މި)ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 .ލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެއިދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވަ

 
 ުނވަތަ ) ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް " ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(    

  .އެވެ" ބެހޭ އުސޫލުނޑައެޅުމާކުނި ބަހައްޓާ ޖާގައެއް ޢިމާރާތުގައި ކަ 
  

 ޢިމާރާތްތަކުގައި މާހައުލެއް ރައްކާތެރި  ޞިއްޙީގޮތުން ޞަދަކީމަޤު އުސޫލުގެ މި  .2  ޞަދުމަޤު
 .ކޮށްދިނުމެވެޤާއިމު
  

 އުސޫލަށް މި ފެށިގެން  ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގައި ގެޒެޓު ސަރުކާރުގެދިވެހި އުސޫލު މި  .3  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
 . ފެށޭނެއެވެ ޢަމަލުކުރަން

  
މާރާތްތަކުގައި ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯަސްލ އި   ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް ހަދާ 3  .4  ންމު އުސޫލުތައް އާ

 . ނުވަތަ ކުނި ބަހައްޓާ ޖާގައެއް ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ) ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ޗޫޓް 
  

ހަމަޔަށް ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި، މި އުސޫލުގައި  ބުރިއާ  10ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް،  4  .5  
ނ އަދި މި ޖާގަ . އެއްގޮތަށް ކުނި ބަހައްޓާ ޖާގައެއް ހަދަންވާނެއެވެ ޑުތަކާ ބަޔާންކުރާ މިންގަ

ނޑައަޅަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއިންނެވެ   .ކަ
  

ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަްލ ޫޗްޓ  11  .6  
ނޑުތަކާއަދި ކުނިބަހައްޓާ ޖާގަ މި އުސޫލު )ގާރބޭޖް ޗޫޓް( އެއްގޮތަށް  ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            72 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

4

ނޑައަޅަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް . ހަދަންވާނެއެވެ އަދި މިގޮތުން ކުނިބަހައްޓާ ޖާގަ ކަ
 .ފްލޯއިންނެވެ

  
ބަހައްޓާ ޖާގައިގެ ފާރުތަކާއި ތަޅުން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ޓައިލްސް ނުވަތަ ފަސޭހައިްނ  ކުިނ  .7  

 . ދޮވެލެވޭ ކަހަލަ ބާވަތަކުންނެވެ
  

ހެދިަފއި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން  )ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯަސލް ޗޫޓް   .8  
 .ބާވަތަކުންނެވެދޮވެލެވޭ ކަހަލަ 

  
ބަހައްޓާ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނަކީ  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ހަދާ ޢިމާާރތްތަކުގައި ކިުނ  .9  

 .އަށްވާ އޭރިއާއެވެ 1.5%ގެ މާރާތްތަކުގެ ފުޓްޕްރިންޓުމަދުވެގެން އެ ޢި 
  

)  3000ގައި މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުޢި .10   ބަހައްާޓ  ތަންތާގައި ކުނިއަކަފޫޓް ހަމަވާ (ތިންހާސް
 .އަށްވާ އޭރިޔާއެވެ 3%ގެ މާރާތްތަކުގެ ފުޓްޕްރިންޓުޖާގައިގެ ބޮޑުމިނަކީ މަދުވެގެން އެ ޢި

  
ބަހައްޓާ ޖާގަ،  ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުނި ބުރިއާ ހަމަޔަށް ހަދާ 10ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް،  4. 11  

. ރޭގައިވެސް ހެދިދާނެއެވެގޯތީގައި ޢިމާރާތާއި ވަކިންވެސް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ތެ
ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުނިބަހައްޓާ ޖާގަ ހުންނަންވާނީ ސެންޓްރަލް  11

 .  އާ ގުޅޭގޮތަށެވެ) ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް 
  

ހުންނަންވާނީ ) ޗޫޓް ގާރބޭޖް (ކުނިބަހައްޓާ ޖާގަ އަދި ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް . 12  
 .  ބޭރު ނުވާގޮތަށެވެ ގެ ތެރެއިންޖާގައި މި ،ކުނި ހާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަ

  
އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ވަސް އަދި  ކުނި ހުންނަންވާނީ އެއްވެސް ބަހައްޓާ ޖާގައަށް އަޅާ ކުިނ. 13  

  ކޮށްފައެވެ.އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭރު ނުވާގޮތަށް ބަންދު 
  

ގުޅައި ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމެއް  ކުނިބަހައްޓާ ޖާގަ ހުންނަންވާނީ ދޮވެވޭގޮތަށް ފެްނ .14  
  ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

  
)  5އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން  ބަހައްޓާ ޖާގައިގެ ކުިނ .15    . ހުންނަންވާނެއެވެ ފޫޓު (ފަހެއް

  
ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ހުންނަންވާނީ ) ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓް  .16  

ހުޅުެވން ހުންނަންވާނީ ކުޑަކުދިންނަށް  އަދި ގާރބޭޖް ޗޫޓު. ޅޭނެ ގޮތަށެވެބުރިއަކުންވެސް ކުނިއެ
 .  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ

  
އިންިޗ  18ގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން )ގާރބޭޖް ޗޫޓް(ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް  .18  
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  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
   

ޚިލާފުވުމުން އުސޫލާ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގޮތާއި  ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލު ކުރެާނ ދާމާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއި"މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  .19
 .  ގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ"ކުރެވޭ 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.


