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  ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ       

  

 ުކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އުސޫލ އެން.ސީ.އޭ ގެ ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައް

 

 )ހ( .1 ތަޢާރުފް

 

ކުއްޔަށް  ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައްެ ގޭ(.އީއެން.ސ)  މިއީ، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

 ެގޮތްާނޢަމަލުކުރ ބޭނުންކުރުމުގައި ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައްދޫކޮށްގެންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް 

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.  

 )ށ(  

 

ފަރާތް" ކަމަށް ބުނުމުން ނިސްބަތް ކުރެވެނީ، "ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތް" ނުވަތަ "ކުއްޔަށް ހިފާ 

ވަކި ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަގެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ އަގަކާނުލައި ޕްރެކްޓިސް ރޫމެއް 

 ނުވަތަ ރޫމްތައް ބޭނުން ހިފަން އެދޭ ނުވަތަ ބޭނުން ހިފާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ްބަތް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އަދި، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނުމުން ނިސ

 އެންޑް ހެރިޓޭޖަށެވެ.

 

މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދަކީ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގެ، ވަކިން  .2 މަޤްޞަދު

ގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ، ފަންނުތަކާއި ފަންނުވެރިކަމާ ޚާއްޞަކޮށް ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

ގުޅުންހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 ހިފުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. 
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ފަންނުވެރިންނަށާއި 

ފަންނުވެރިކަމުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށް 

  އިސްކަން ދިނުން

 

ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތަކުގައި ހަރަކާތްތައް ތާވަލުކޮށް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ފަންނުވެރިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް  .3

 އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. 

 

އިމާރާތާއި 

ވަސީލަތްތަކާއި 

ތަކެއްޗަށް 

  ރައްކާތެރިކަން

4. 
 )ހ(

 

އިމާރާތުގެ އެއްވެސް އިތުރު ތަނަކަށްވަދެ އަދި އިމާރާތުގައި ހުރި ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ފިޔަވައި 

ގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއް ީތަކެއްޗާއި ކުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަދި ގެއްލުން ދ

ބަދަލު ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ައި ގެއްލުމުގެ ލިބިއްޖެނަމަ، އެލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާނަގ

  ށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެން.ސީ.އޭ އަށް ދޭންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސް އަ

  
 )ށ(

އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ހަރުކުރުމާއި ހަރުކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް ނެއްޓުމާއި އަދި ތަޅުމަށް 

ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަ  ެ ތެރެއަށްގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ އެއްޗެއް ޢިމާރާތުގ

 ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރަންވާނީ އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން 

  ބެލެހެއްޓުން

 )ހ( .5

 

 

 

އެންމެހައި ތެއް ނިމުމުން އެ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެނައި  ަކާޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ އެޙަރ

ތަން ހުސްކޮށް ސާފު ، ސާމާނާއި، ކުންޏާއި އުކާލަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ގެންގޮސް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި ގެނައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯލުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެގެން  )ށ(  

 ނުވާނެއެވެ.  

 

ޕްރެކްޓިސް ކުރުމާއި 

 ކުރުމުގެ ވަގުތު

 )ހ( .6

 

 އެވެ. ގައާ ދެމެދު 12:00އާ ރޭގަނޑު  2:00ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ މެންދުރު 

 އާ ދެމެދުގައެވެ. 11:00ން ރޭގަނޑު  4:00 ހަވީރު ހުކުރު ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ކުރެވޭނީ

 މިނިޓަށް މަސައްކަތް ނުވަތަ ހަރަކާތް މެދުކަނޑާލަން ވާނެއެވެ. 10ނަމާދު ވަގުތަށް  )ށ(  
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ޕްރެކްޓިސް ރޫމް 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައް ދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް އެން.ސީ.އޭ އަށް  )ހ( .7

 ހުށަހެޅުމުން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

"ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" އެން.ސީ.އޭ ގެ ރިސެޕްޝަނުން  )ށ(  

މި ފޯމުގެ ނަކަލެއް  ާނެއެވެ.އިން ލިބެން ހުންނ www.nca.gov.mvއަދި ވެބްސައިޓް: 

 ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ  ()ނ  

 ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  
 )ރ(

 

)ތިނެއް(  03ބަންދުނޫން  ،ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބޭނުންވެ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ތާރީޚްގެ

 އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަސް ކުރިން މިސެންޓަރަށް 

 )ބ(  

 

 ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުންނެވެ. 

  
 )ޅ(

 

ގަޑިއިރަށް )ދޭއް(  2ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން   ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އެއްފަރާތަކަށް އެއްފަހަރާ

އިތުރު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދުވަހަށެވެ. އަދި )ސާދަ(  14ޖެހިޖެހިގެން 

 އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެހެންފަރާތަކުން ޕްރެކްޓިސް ރޫމަށް އެދިލައްވާފައި ނުވާނަމައެވެ.

 ބޭންޑް ޕްރެކްޓިސް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕުރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި )ކ(  

 ހޮނިހިރު ދުވަހު ދުވަހާއި ހުކުރުއަށް އަދި،  11:30 ން ރޭގަނޑު 2:00 މެންދުރުފަހު

އަށެވެ. )ގަޑިތައް މިގޮތައް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި  11:00ރޭގަނޑު ން  16:00 ހަވީރު

 ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލަން ވާނެއެވެ.( މިނެޓަށް 10 ވީނަމަވެސް ނަމާދު ގަޑިތަކަށް

 1ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބްކު ކުރުމަށްފަހު ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ރަސްމީ  )އ(  

ގަޑި އިރު ކުރިން  1ދުވަސް ކުރިން އަދި އިމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ 

 އެން.ސީ.އޭއަށް އެކަން އަންގަވަން ވާނެއެވެ. 

http://www.nca.gov.mv/
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ޕްރެކްޓިސް ކުރެއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއި ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން  )ވ(  

 ގަޑިއަށް ޕްރެކްޓިސް ނިންމެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންވާނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރެކްޓިސް ކުރާ ގަޑިތަކުގައި، ޢާންމު އަހުލާޤީ  )މ(  

 މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

 އެވެ. ރުފިޔާ )ސަތޭކަ( -/100ގަޑިއިރަށް  1ންސް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް ދުވާލަކު ާޑ )ހ( .8 ރޫމްގެ ކުލިޕްރެކްޓިސް 

 އެވެ. ރުފިޔާ )ސަތޭކަ( -/100ގަޑިއިރަށް  1ބޭންޑް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް ދުވާލަކު  )ށ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާއި މިނިސްޓްރީ ގެ ދާއިރާގެ  )ނ(  

އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަށް ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައް ކުއްޔަކާނުލައި ބޭނުން ކުރުމަކަށް މި އުސޫލުން 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އުސޫލުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސްރޫމް ދޫކުރެވިފައިވީނަމަވެސް  މި )ރ(  

އެން.ސީ.އޭގެ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެވަގުތަކަށް ޕްރެކްޓިސް 

 ރޫމްތައް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،ޚިލާފްވާނަމަ ުތަކާއިޕްރެކްޓިސް ރޫމް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ޤަވާޢިދަށް ނުވަތަ ހެދިފައިވާ އުސޫލ )ބ(  

އެފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިސްރޫމް އަތުލުމުގެ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު 

 އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 

ކުލި ދެއްކުމާއި ކުލި 

 ބަލައިގަތުން

އަދި މި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ  އިންނެވެ. އެން.ސީ.އޭ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  )ހ( .9

 1:30ން މެންދުރުފަހު  9:00ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 އަށެވެ.



5 |  

 

 )ށ(  

 

ކުއްޔަށް  %50ދުވަސް ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ކުލީގެ  1ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ހިފާފަރާތުން އެން.ސީ.އޭ އަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 

 ފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ބޭނުންނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތަކުގެ 

ތެރޭގައި މަނާ 

ހަރަކާތްތަކާއި އެ 

ހަރަކާތްތަކާ 

ގުޅުވައިގެން ކުރުން 

 މަނާ ކަންކަން

 )ހ( .10

 

 

 

ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އިސްލާމްދީނާއި، އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ

އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ކަންކަމާއި ތަކެތި ހިމެނޭ، ނުވަތަ އެއިން ކަމަކަށް 

ހިތްވަރުދޭ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ ތަސްވީރު ނުވަތަ އިޝާރަތް އެކުލެވޭ އެއްވެސް 

 ؛ތެއްހަރަކާ

 ؛ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ށ()  

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް )ނ(  

 

ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަނުގައި ހިންގާ ނުވަތަ ހިނގާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް  .11 ޒިންމާ އުފުލުން

 ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އެވަގުތެއްގައި ހިފާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ 

 

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

 ުން ފެށިގެންނެވެ. ޚމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން މި އުސޫލު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއު ކުރާ ތާރީ 12.

 


