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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ،ޢިމާރާތުގެ ބޭނުންކުރުމާއި،
ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުސޫލު
ބ
އވަނަ ބާ ު
އެ ް
ނ
ފެށު ް
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.3

)ހ(

ނ
މި އުސޫލަކީ ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  1.16ވަނަ މާއްދާއާއި ،ދެވަ ަ
ވ
ބައިގެ  5.16އަދި  5.19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައި ާ
އުސޫލެކެވެ.

)ށ(

މި

އުސޫލަށް

ކިޔާނީ،

"ޢިމާރާތް

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމާއި،

ޢިމާރާތުގެ

ބޭނުންކުރުމާއި ،ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުސޫލު"
އެވެ.
މި

އުސޫލުގެ

މަޤުޞަދަކީ،

މާލޭ

ޕްލޭނިންގ

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ތަންފީޛުކުރުމާއި ،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ވނަ ބާބު
ދެ ަ
ނ
ރ ް
މއި ޢިމާރާތް ބޭނުންކު ު
ހއްދަ ދޫކުރު ާ
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ހުއްދަ ހޯދުމާއި ،ބޭނުން
ކުރުމާއި ،ބޭނުން
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)ހ(

ނލައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ
ޢިމާރާތް ކުރުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ު
ބައެއްވިޔަސް ،ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މުޅި ޢިމާރާތުގެ ،ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކިވަކި
3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު30 :

ކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މ
ބައިތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަ ަ

ކުރުމާއި ،ބަދަލު ގެނައުން

ކުރުމަށްފަހު ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް ،ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ތަނެއް
ބޭނުންކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އަދި ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ .އެނޫން
ގޮތަކަށް އެ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ނ(

ޢިމާރާތް

ނުވަތަ

ޢިމާރާތުގެ

ބައެއްވިޔަސް،

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ހދުމަށްފަހު،
ޯ

އެ ޢިމާރާތެއްގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ،
އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން
އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް

އަޅައިގެންނެވެ.

މިނޫން

ގޮތަކަށް

ޢިމާރާތުގައި

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ހޯދުން

.5

)ހ(

ތ
ނ ފެށުމުގެ ކުރިން ]ޢިމާރާ ް
ނކުރަ ް
މުޅި ޢިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު ،އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނު ް
ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދުމަށްޓަކައި ،ކަމާގުޅޭ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

]ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޢިމާރާތެއް ކޮށްފައި ވަނީ
ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ،ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއިން
އެތަނަކަށް ގޮސް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗެކުކުރާއިރު ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރި ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހަދާފައިވާނަމަ،
]ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފަށް ]ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ނ ބެލުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައެއް
ދޫކޮށްފިނަމަ ،އެކަން ހިނގާފާއިވާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ ް
ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

)ބ(

މުޅި ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކިވަކި ބައިތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ،
އެ ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ
ބޭނުންތަކަށެވެ .އަދި ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރާނަމަ ،އެކަން
އ
ބަޔާންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ،އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަ ި
ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ނންމުމަށްފަހު ،އެ ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް
ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ހަދައި ި
މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޢިމާރާތުގެ
ވެރިފަރާތުން ،ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ،
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު30 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ޅ( އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ،މުޅި ޢިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު ،ޢިމާރާތުގެ
އެހެނިހެން ބައިތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުން އިސްތިސްނާއެއް
ނުވާނެއެވެ.

)އ(

ވނަމަވެސް،
ޢިމާރާތުގެ ވަކި ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ީ
ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި ،ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ
ދަށުން ހުއްދަދިން ބައި ނުވަތަ ޔުނިޓުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ،މުޅި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ވ(

ބޭނުންކުރުމުގެ

ޢިމާރާތް

ހުއްދަ

ދޫކުރަންވާނީ،

ކަމާގުޅޭ

އެހެން

ޤާނޫނުތަކާއި،

އ
ދށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފަ ި
ގަވާއިދުތަކާއި ،އަދި މި އުސޫލުގެ ަ
ވާނަމައެވެ.
ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރުން

.6

)ހ(

ގ
ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިކަމެއް ެ
ސަބަބުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި
ނމިފައިވާ ބައި ނުވަތަ ބައިތައް ބޭނުން
ނުވަތަ ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޢިމާރާތުން ި
ކުރުމުގެ

ވަގުތީ

ހުއްދައެއް

ހޯދުމަށް

ޢިމާރާތުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ހުއްދަދޭ

އިދާރާގައި

އެދެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ކށް އެދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުއްދައަ ަ
ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ،އެ ޢިމާރާތެއް
ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ބައި ނުވަތަ ބައިތައް ހުރީ ފާސްކުރި ކުރެހުންތަކާއި
ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވުން؛

.2

ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތް

ނުވަތަ

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކަށް ސަލާމަތީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ އެއްވެސް
ކަމެއް ނެތުން؛
.3

ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތް

ނުވަތަ

ސ
ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކަށް ޞިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ އެއްވެ ް
ކަމެއް ނެތުން؛
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަކަށް އެދޭއިރު،
މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ ހުއްޓެން ޖެހުނު ސަބަބު ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު30 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދ" ދެވޭ ބައި ނުވަތަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއް ަ
ބައިތައް ހުންނަންވާނީ ،ޢިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނުނިމި ހުރި ބަޔާ ވަކިކޮށްފައި،
ދ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ .އަ ި
ނުނިމިހުރި ބައިގެ ސިޑިން އަރައިގެންދާއިރު ނުވަތަ ފައިބައިގެންދާއިރު ،ނުރައްކަލެއް
އ
ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ތަނަކަށް ނުދެވޭނެގޮތަށް ހަދާފައިވުމާއި ،ލިފްޓްގޮޅި ފަދަ ތަންތަނުގަ ި
 1.5މީޓަރު އުސް ފާރު ރާނާފައި ނުވަތަ ބިއްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ
ދ
ދ ޭ
ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއް ަ
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ޢިމާރާތް

ވަގުތީ

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރާއިރު،

އެ

އ
ތިރީގަ ި

ހުއްދައިގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

)ކ(

.1

ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ނަން؛

.2

ހުއްދަ ދެވޭ ތާރީޚު؛

.3

ހުއްދަ ދެވޭ މުއްދަތު؛

.4

ހުއްދަ ބާޠިލުވާ ތާރީޚު؛

.5

ހުއްދަ ދެވުނު ފަންގިފިލާތަކާއި ބައިތައް؛

.6

ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ދ"،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއް ަ
އެ ޢިމާރާތަށް ވަންނައިރު ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)އ(

ލިފްޓް ބެހެއްޓުމަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައިނަމަ އެ ޢިމާރާތެއްގެ  5ވަނަ ބުރި ނުވަތަ
 15މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައިވާ ތަންތަނަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ
ލިފްޓު ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ.

)ވ(

ނވެމްބަރު  2015ގެ ކުރިން
ދގެ )އ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ޮ 9
މި މާއް ާ
ލިފްޓް

ފަރުމާކޮށް،

ބަހައްޓާގޮތަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ހޯދައިގެން

ކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތެއްގައި ލިފްޓު ބަހައްޓާފައިނުވާނަމަ ،އެ ޢިމާރާތެއްގެ  5ވަނަ ބުރި ނުވަތަ
 15މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައިވާ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  9ނޮވެމްބަރ  2016ގެ
ކުރިން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  1އަހަރުދުވަހަށް ]ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ[
އެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ޢިމާރާތެއްގެ  5ވަނަ ބުރި ނުވަތަ
ދ
 15މީޓަރަށް ވުރެ އުހުގައިވާ އެހެން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ވަގުތީ ހުއް ަ
ދޫކުރެވޭނީ ،ކުރިން ދޫކުރި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ .އިސްވެ
6

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު30 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދެންނެވުނު

ގޮތަށް

"ޢިމާރާތް

ވަގުތީ

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ"

ދޫކުރެވޭނީ

ކޮންމެ

ބަޔަކަށްވެސް އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ .އަދި މިގޮތަށް "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ"
ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެން ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭނީ
މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އިތުރު ކަންތައްތައް

.7

)ހ(

ޢިމާރާތުގެ

ބައިތައް

މަގުމައްޗަށް

ނެރުމަށް

ހުއްދަކުރާ

އެންމެ

ބޮޑު

ށ
މިންވަރަކަ ް

ނެރުމަށްފަހު ،އެއަށްވުރެ ބޭރަށް ހުންނަގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާއި އެފަދަ
އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ށ(

ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނީގައި ނުވަތަ ޓެރަހުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ގަސްމުށި ނުވަތަ
މުދާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް ވެއްޓޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ނ(

ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބަޔަކުން ނުވަތަ ބައެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން މަގުމައްޗަށް
ފެން ފައިބާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ ހަދާފައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މީގެތެރޭގައި،
ބެލްކަނިން ފައިބާ ފެނާއި ،އެއަރކޮންޑިޝަނުން ފައިބާ ފެނާއި ،ދިޔަދޮވިން ނުވަތަ މިފަދަ
އެހެންވެސް ތަނަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ފައިބާ ފެން ހިމެނެއެވެ.

7

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

