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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
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 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2016 ޖުލައި   21 – 1437 ޝައްވާލް 16ތާރީޚު 98އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ަގާވއިދު  ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނަުއމުގެ 1ގަާވއިދަްށ  ެބހޭބޭހާ
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   ލްތުހެމިނިސްްޓރީ އޮފް 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1ގަވާއިދަށް  ބެހޭބޭހާ
   

ށް ހުރި މާއްދާތައް ގެ ނިޔަލަ 4.4.7އިން  4.4.1ށް އިޞްލާޙުކޮ ގޮތަށް އަންނަނިވި 4.4 މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ ބޭހާބެހޭ .1
. އުނިކު  ރުން

  

ޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަ ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޞިއް  4.4  .4  
.  2ޖަދުވަލު    ގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ

  

.  6.10ވަނަ މާއްދާގެ  6ހާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ބޭ .2   އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
  

ކޮށް ކަންކަން ފުރިހަމަ އެންމެހައި  ވާތިރީގައި ވޭީނޑޮކްޓަރީބޭސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެ  6.10  .6  

 އާމިވެ. މޯލްޑިވްސް ފުްޑ އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްަދ ހޯދައިގެންނެ
   ބޭސް އެތެރެކޮށް ރައްކާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ޚިލާފަށް ހޯލްޭސލްކުރުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  3ބޭސް ގުދަންކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6.10.1      
 .   ފެންވަރުގެ ތަނެއް ހުރުން

ގުދަންކުރުމަށް ބޭސް ގުދަންކުރާ ތަނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި  6.10.2      
. ޓަރަޖިސް   ރީކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވުން

ގައި ބޭސް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ބޭސް ގުދަންކުރާ ތަން  6.10.3      
  ރީކުރުން.ޓައި ރަޖިސްގުދަނެއްގެ ގޮތުގަ 

  
  .ގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން 6.12ވަނަ މާއްދާގެ  6ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  .3

ބޭސް ނުވަތަ ބޭހުގެ މާއްދާ އެކުލެވޭ މެދުވެރިކޮށް  ޕޯސްޓް  ނުވަތަންޓަރނެޓް އި  6.13    
 ސިޓީއެއް އޮވެގެންނެވެ. ބޭސް ޙައްޞަ ،ކުރަންވާނީ އެތެރެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބާވަތްތައް 

ބޭސް ނުވަތަ ބޭހުގެ  މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ނުވަތަ ޕޯސްޓް
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  މަނާކަމެކެވެ. ކޮށް ވިއްކުމަކީމާއްދާއެއް އެކުލެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއް އެތެރެ

  

. އަ 3އަދި ޖަދުވަލު  2ޖަދުވަލު ، 1ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  . 4   ންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ . މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހ5ި   ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               98 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

3 
 

  1-  ދުވަލު ޖަ 

ނޑުވާގެ ބޭސް ފިހާރަ ހުންނަން 1ގްރޭޑް    ނެ މިންގަ

  

ތަނެއް ތައްޔާރު  ރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެރީކު ޓަރަޖިސް ތަނެއް އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭސް ވިއްކުމަށްޓަކައި ބޭސްފިހާރަ

   .ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ

  

  .ފާރުތަކާއި ތަޅުން އަދި ސީލިންގް ހުންނަންވާނީ ކުލަ ނުފޮޅޭ އަދި ފެން ނުފާއްދާ އެއްޗަކުން ހަދާފައެވެ .1

   ވެ.ޓެއަކަފޫ (ސަތޭކަ) 100 މަދުވެގެންތަޅުމުަގއި ހުންނަންވާނީ އިގެ ފިހާރަ .2

 ،މަރުކަޒު  ޞިއްޙީ ،ބޮޑުދޮރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. (މީގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލް ން މަގުމަތިން ވަދެވޭ ގޮތަށް ފިހާރައަށް ވަންނަ  .3
  ).ރަ ނުހިމެނެއެވެ ގަމުންދާ ބޭސްފިހާންތަކުގެ ޢިމާރާތުގައި ހިމެޑިކަލް ސެންޓަރު

. (ކައުންޓަރު ތަނާ އެކަށީގެންވާ ފަދަ  ކުރެވޭފަސޭހައިން ސާފުބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  .4 ކައުންޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
  ).ވެ ހުންނަންވާނީ ހަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބޭސްތައް ފިހާރައަށް ވަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ނުނެގޭފަދަ ގޮތަކަށެ

. އަދި ތަނުގެ  25 ފިނިހޫނުމިން ކޮށްފިހާރަ ހުންނަންވާނީ އެއަރ ކަންޑިޝަން .5 ) ޑިގްރީއަށްވުރެ މަތި ނުވާގޮތަށެވެ (ފަންސަވީސް
   . ގޭނެ މީޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެނފިނިހޫނުމިން އެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަޅަށް ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއްނޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތެރެ ނުފެންނަ ރަ ޑްކޮންޓްރޯލް .6

ނޑުޑްރަގްސް ފިޔަވައި އެހެން ބޭސްތައް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރު ޑްކޮންޓްރޯލް .7 ނެއެވެ. (ބޭސް ބަހައްޓާ ތައް ހުންނަންވާ ގަ
ނޑުހަރު   ތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭގޮތަށެވެ.)ގަ

ންޖެކްޝަން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އައިސްއަލަމާރިއެއް އި  ،މިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭހާއިހޫނުވަކި ޚާއްޞަ ފިނި .8
   ހުންނަންވާނެއެވެ.

.  އަދި ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ބޭހާ ޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.ނކުނިއަޅާނެ ވަށިގަ .9  ވަކިންނެވެ

ގިރޭސި ބަހުން ނންނާއި އި ގޭ ވަރަށް ދިވެހި ބަހުނއެ ދުރުން ކިޔަން ގައި އެ ބޭސްފިހާރައިގެ ނަން ގެ ނަންބޯޑުއިބޭސްފިހާރަ .10
 .ބޭރުން ފެންނާނެހެން ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ،ެޔލި

" މި ދެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން .11 " އަދި "ފާމަސީ  ލަފުޒެއް ނުހިމެނޭނަމަ، އެ  ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި "ބޭސްފިހާރަ
" އަދި އިނގިރޭސި އަކުރުން "ފާމަސީ" ، ނަމުގެ ބަޔަކަށް ނުވާގޮތަށް، ބޭސްފިހާރައިގެ ނަންބޯޑުގައި ތާނަ އަކުރުން "ބޭސްފިހާރަ

 މި ދެ ލުަފޒު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

" މި ދެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް  .12 ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ، "ބޭސްފިހާރަ" ނުވަތަ "ފާމަސީ
އެ ނަމުގެ  ،ބޭސްފިހާރައިގެ ނަންބޯޑުގައި، އެބަހަކުން ،ގޮތުގައި ހިމެނިފައިފައިނުވާ ލަފުޒުނަުމގެ ބައެއްގެ  ލަފުޒެއް ނަމަ، އެ
 ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ބަޔަކަށްނުވާގޮތަށް 

. އަދި ބޭސްފިހާަރ  އަތްދޮެވވޭނެ  ގައިބޭސްފިހާރައި .13 އިންތިޒާމް ނުވަތަ އަތް ސާފުކޮށް ސެނިޓައިޒްކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ
  ލަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.ސީ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ވަ
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) ގައިވާ 2010/15 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14 ''ދުންފަތުެގ  އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ،ތިންގޮތުގެމަ (ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
'' މާލުޢުއިސްތި    ންވާނެއެވެ.ބަހައްޓަ ސްޓިކާއެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުރުން މަނާ

 ބޭސްފާިހރައިގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ބޭސްފިހާރައިގެ މީހުން އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފުން ވެރިންނާއި  ގެބޭސްފިހާރައި .15
   އެތެރެއަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކައުންޓަރަށްވުރެ 

  .ގެންދަންވާނެއެވެ ފިލުވަމުން ގަވާއިދުން އާބާތުރަ ކޮށްށް މަރާމާތުޅަގަނތްތައް ރަ ލަސީ އި ވަތާގެ އިމާރާބޭސްފިހާރައި .16

 އެއްޗެއްސަށް ދިރޭ ފަދަ މިއަދި  ރަފިހޯނު، ކު، ދިނހިކަ ،މީދާ ޅާ، ދޫނި،ބުހުންނަންވާނީ  ކޮށްފައިމާރާތްއި ބޭސްފިހާރަ .17
  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ބޭސްފިހާރަ އަށަނުގަންނަގޮތަށް ސޫފާސޫފި މިނޫންވެސް  އެއްޗެއްސާއިމި އަދި .ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ

   .ހުންނަންވާނެއެވެ ގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ބޭސްފިހާރައި .18

ހަލާކުވާ  އި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.ނޑުގަަހރުގަ ގެބޭސްފިހާރައިމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބޭސް  ބޭހާއި،ހަލާކުވެފައި ުހންނަ  .19
 ވަކިންނެވެ.  ނައްތާލެވެންދެން ބަހައްޓަންވާނީ އެނޫން ބޭހާބޭހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްފަަދ ތަކެތި 

 ނުވާނެއެވެ. ގައި ޖެހިފައި ހުރެގެންފާރު ގއާއިލިްނބޭސްތައް ސީ ކާއިބޭސްފޮށިތަ ހުންނައިރު  ބަހައްޓާފައި ބޭސް އިގަނޑުހަރުގަ .20

  

___________  
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  2ޖަދުވަލު 

ނޑުތައް    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ބޭސް ވިއްކާ ތަން ހުންނަންވާނެ މިންގަ

  

) 75 މަދުވެގެންމުގައި ތަޅުފިހާރައިގެ ބޭސް .1 . ހުންނަންވާނެ އަކަފޫޓު (ހަތްދިހަ ފަހެއް   އެވެ

  .ހަދާފައެވެ އެއްޗަކުން ނުފާއްދާ ފެން އަދި ނުފޮޅޭ ކުލަ ހުންނަންވާނީ ސީލިންގ  އަދި ތަޅުން  ފާރުތަކާއި .2

. ންވާ ތަނާ ެއކަށީގެ ފަސޭހައިން ސާފު ކުރެވޭފަދަ ބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  .3 (ކައުންޓަރު ކައުންޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
  ).އި ބަހައްޓާފައި ހުންަނ ބޭސްތައް ފިހާރައަށް ވަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ނުނެގޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ ނޑުގަހުންނަންވާނީ ހަރުގަ

) ޑިގްރީއަށްވު 25ފިނިހޫނުމިން  ކޮށްފިހާރަ ހުްނނަންވާނީ އެއަރ ކަންޑިޝަންބޭސް .4 އަދި  .ރެ މަތި ނުވާގޮތަށެވެ(ފަންސަވީސް
  . ގޭނެ މީޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެނަތނުގެ ފިނިހޫނުމިން އެ

  ގަޅަށް ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.ނޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތެރެ ނުފެންނަ ރަ ޑްކޮންޓްރޯލް .5

ނޑުންވާ ހަރުޑްރަގްސް ފިޔަވައި އެހެން ބޭސްތައް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީެގ ޑްކޮންޓްރޯލް .6 ތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. (ބޭސް ބަހައްޓާ ގަ
ނޑުހަރު    ތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭގޮތަށެވެ.)ގަ

އިންޖެކްޝަން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އައިސްއަލަމާރިއެއް  ،މިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭހާއިހޫނުވަކި ޚާއްޞަ ފިނި .7
   ހުންނަންވާނެއެވެ.

.  ޑެއް ހުންނަންވާނެެއވެ.ނޅާނެ ވަށިގަކުނިއަ .8  އަދި ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ބޭހާއި ވަކިންނެވެ

" މި ދެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން ލަފުޒެއް ނުހިމެނޭނަމަ،  .9 " އަދި "ފާމަސީ     ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގެ ބަެއއްގެ ގޮތުގައި "ބޭސްފިހާރަ
" އަދި އިނގިރޭސި އަކުރުން ނަމުގެ ބަޔަކަށް ނުވާގޮތަށް، ބޭސްފިހާރައިގެ ނަންބޯޑުގައި، ތާ އެ ނަ އަކުރުން "ބޭސްފިހާރަ

" މި ދެ ލަފުޒު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  "ފާމަސީ

" މި ދެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް  .10 ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ، "ބޭސްފިހާރަ" ނުވަތަ "ފާމަސީ
އެބަހަކުން، ބޭސްފިހާރައިގެ ނަންބޯޑުގައި، އެ ނަމުގެ  ގައި ހިމެނިފައިފައިނުވާ ލަފުޒު،ލަފުޒެއް ނަމަ، ެއނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތު

 ބަޔަކަށްނުވާގޮތަށް، ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

. އަދި ބޭސްފިހާަރ ވެވޭނެ އިންގައި އަތްދޮބޭސްފިހާރައި .11 ތިޒާމް ނުވަތަ އަތް ސާފުކޮށް ސެނިޓައިޒްކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ
  ލަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.ސީ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ވަ

) ގައިވާ 2010/15 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .12 ދުންފަތުެގ " އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ،ގޮތުގެމަތިން (ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
   ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސްޓިކާއެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ." އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ 

ގެ ބޭސްފިހާރައި ބޭސްފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތެުގ ހުއްދަނެތި ގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ބޭސްފިހާރައި .13
   އެތެރެއަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކައުންޓަރަށްވުރެ 

  ގެންދަންވާނެއެވެ. ފިލުވަމުން ކޮށް ގަވާއިދުން އާބާތަުރމަރާމާތު ގަޅަށްނލަތްތައް ރަ ސީ ގެ އިމާރާތާއި ވަބޭސްފިހާރައި .14

ހޯނު، ކުރަފި އަދި މިފަދަ ދިޭރއެއްޗެއްސަްށ ، ހިކަނދި ،މީދާ ޅާ، ދޫނި،ބުހުންނަންވާނީ  ކޮށްފައިމާރާތްއި ބޭސްފިހާރަ .15
  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ބޭސްފިހާރަ އަށަނުގަންނަގޮތަށް އެއްޗެއްސާއި މިނޫންވެސް ސޫފާސޫފި  މި އަދި .ތަށެވެނުވަދެވޭގޮ

   .ގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުިރ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ބޭސްފިހާރައި .16
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ހަލާކުވާ  އި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.ނޑުގަަހރުގަ ގެބޭސްފިހާރައިމަވެފައިވާ ބޭސް މުއްދަތު ހަ ބޭހާއި،ހަލާކުވެފައި ުހންނަ  .17
  ވެ.ވަކިންނެ ނައްތާލެވެންދެން ބަހައްޓާނީ އެނޫން ބޭހާބޭހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްފަަދ ތަކެތި 

   ުނވާނެއެވެ. ގައި ޖެހިފައި ހުރެގެންރުފާ ކާއި ބޭސްތައް ސީލިންގއާއިބޭސްފޮށިތަ ހުންނައިރު  ބަހައްޓާފައި ބޭސް އިނޑުގަހަރުގަ .18

  

______________  
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  3 ޖަދުވަލު 

  ބޭސް ގުދަން ހުންނަންވާ ގޮތް 

  

  ބޭސް ގުދަނުގެ އިމާރާތް . 1

) އަކަފޫޓެ 200 މަދުވެގެންތަޅުމުގައި ހުންނަންވާނީ  ގުދަނުގެ ބޭސް   ހ. . (ދުއިސައްތަ  ވެ

. މިގޮތުން ގުދަނުގެ ވެރިންނާއި މުށްނީ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ކޮގުދަން ހުންނަންވާ  ބްޭސ  ށ. ވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ފައެވެ
  މީހުން ބޭސްފަދަ ތަކެތި ގުދަނަށް ވައްދައި ބޭރުކުރުން ފަދަ ކަމަކްަށ ނޫނީ ގުދަނަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.  ނީ ކުލަނުފޮޅޭ އަދި ފެންހުންނަންވާ ފާރުތަކާއި ތަޅުން އަދި ސީލިންގ ބޭސްގުދަނުގެ  ނ.   ނުފާއްދާ އެއަްޗކުން ހަދާފައެވެ

 ދިރޭއެއްޗެއްސަށް  މިފަދަ އަދި ކުރަފި ،ހޯނު ،ހިކަނދި ،މީދާ ،ދޫނި ،ބުޅާ ހުންނަންވާނީ  އިމާރާތްކޮށްފައި  ގުދަންބޭސް  ރ.

   .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ންބޭސްގުދަ އަށަނުގަންނަގޮތަށް ސޫފާސޫފި މިނޫންވެސް މިއެއްޗެއްސާއި އަދި. ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ

   ގަޅަށް މަރާތުކުރެވި ގަވާއިދުން އާބާތަުރ ފިލުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ނލަތްތައް ރަ ސީ އި ވަބޭސް ގުދަނުގެ އިމާރާތާ  ބ.

  

   ލަތްތައް ސީގުދަނުގެ ވަ ބޭސް . 2

)  25ނިހޫނުމިން ފި ްށންކޮންޑިޝައެއަރކޮ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެކްކުރެވޭގޮތަށްގުދަން ހުންނަންވާނީ  ބޭސް  ހ.  (ފަންސަވީސް
  . ވެޑިގްރީއަށްވުރެ މަތި ނުވާގޮތަށެ

ނައްތާލާ ތަކެތި ހިމެނޭގޮތަށް) ހަލާކުވެގެން ނާއި ހަމަވެގެން މުއްދަތު ކުރާ އަދި ގުދަންރެކޯޑްސް ( ބޭސްގުދަނުގައި ބޭހުގެ ސްޓޮކް   ށ. 
  ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

. ންއަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމުވެފައި ހުންނަ  ނ.    ވާނެއެވެ

 ޑްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރޯލްޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވް ޑްކޮންޓްރޯލް  ރ. 

. އެގަޚާއްޞަ ތަނެއްއި ނުވަތަ ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ ޑްރަގްސް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވޭ ވަކި ކަބަޑެއްގަ    ވެ

 ދުންފަތުގެ " އެތެރޭގައި އިމާރާތުެގ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ޤާނޫނުކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ  ދުންފަތް( 2010/15 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ބ.

  ންވާނެއެވެ.ބަހައްޓަ ނޯޓިސްއެއް ނުވަތަ ސްޓިކާއެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ " މަނާ  އިސްތިޢުމާލުކުރުން

ބެހެއްޓުމަށް ގުދަނުގައި ވަކިތަނެއް ނައްތާލެވެންދެން ވެފައިވާ ޭބސްފަދަ ތަކެތި ހަލާުކވެފައިވާ ބޭހާއި މުއްދަތުހަމަ  ޅ.

  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

  ބޭސްގުދަނުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .ކ

  އް ބިންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.ބޭސްތަކާއި ފޮށިތަބޭސްގުދަނުގައި ބޭސް އަޅާފައިވާ   އ.
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ނޑުބަހައްޓާ ހަރު ބޭސްގުދަނުގައި ބޭސް  ވ. ނޑުހަރު ތައް ހުންނަންވާނީ ދެ ގަ ގެންގުޅެވޭނެ  އިދޭތެރެއިން ފަސޭހައިން ބޭސްއުފުލަ  ގަ

ނޑުއަދި ހަރު ޖާގަ އޮންނާނެ ގޮތަކަށެވެ.   ސާފުކުރެވޭގޮތަށެވެ.ތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ގަ

   ފާރުގައި ޖެހިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ސީލިންގއާއި  އްބޭސްތަ ތަކާއިބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު ބޭސްފޮށި އި ބޭސްނޑުގަހަރުގަ  މ.

ކަިއ ޓަ ބެހެއްޓުމަށްތަކެތި  ބަހައްޓާނަމަ އެއިންޖެކްޝަން  ވެކްސިނާއި ވަކި ޚާއްޞަ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭހާއި  ފ.
) ގަޑިއިރުގެ ބެކަޕް ކަރަންޓު  1އަދި އައިސްއަލަމާރިއަށް މަދުވެގެން އެކަށީެގންވާ އައިސްއަލަމާރި ހުންނަންވާނެއެވެ.  (އެކެއް

 .   ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހުންނަންވާނެއެވެ

  

  ޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަހައްޓަން ބޭސްގުދަނުގައި  .3

 ދުވަސް (ދޭއް) އަހަރު 2އި ބޭސް ވިއްކާފައި ހަދާ ރަސީދު ފަދަ ތަކެތި މަދުވެގެން ވިއްކާނަމަ އިންވޮއިސް އާ ބޭސް ގުދަނުގައި  ހ. 
. ހަމައެކަނި ބޭސް ރައްކާ، ަވންދެން ) 2ގެ ކޮޕީ ކޮށް ބަހައްޓާނަމަ ޑެލިވަރީ ނޯޓުބަހައްޓަންވާނެއެވެ ދުވަހުގެ އަހަރު (ދޭއް

  މުއްދަތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އި އެންގުންތަކާއި ގަވާއިދުފަދަ ތަކެިތ ޢުލޫމާތާގުޅުންހުރި މަ ބޭސް ގުދަންތަކާ ،އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާްޑރަގް  ެއންޑްްސ ފުޑް މޯލްޑިވް ށ. 

  ބަލަންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ބޭސްގުދަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ނެއެވެ. ވާބަލަހައްޓަން ކޯޑުކޮށް ރިކޯޑުފަހަރު ރި(އެކެއް)  1 މަދުވެގެން ކޮށް ދުވާލަކުފިނިހޫނުމިން މެއިންޓެއިން ގުދަނުގެ  ނ. 

  

____________  

  

 

  

  

  


