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1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2014/R-45 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 43       އަދަދު: 85        ތާީރޚު: 22 ރަމަޟާން 1435  -  20 ޖުލައި 2014   އާދީއްތަ
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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

“އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު” އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކޮށް، 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( އުވާލުން.  .1

ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް 

ހަދަމުންގެންދަންޖެހޭ 

މުއްދަތު

އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީކޮންމެ )ހ(7.

ރޯޑްވާދިނަސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުތަކެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ އުޅަނދަކަށް  އެ  އުޅަނދެއް، 

ދަތުރުފަތުރުގެ  އާންމު  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ނުހަދާ  ރޯޑްވަރދިނަސް  ހަދަންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރުމަކީ  ސައިޓްތަކުގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ބޭނުންކުރުމާއި،  ނިޒާމުތެރޭގައި 

މަނާކަމެކެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހަދަމުން ގެންދަންވީ މުއްދަތުތައް:)ށ(

މުޅިން އައު އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކުރިން ރޯޑްވަރދިނަސް 

ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު، އުޅަނދަށް ގެންލުންވާފަދަ ހާލަތެއް ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވާނަމަ 

އަހަރު  ފެށިގެން 2  ތާރީޚުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  މުއްދަތަކީ  ޓެސްޓްގެ  ރޯޑްވަރދިނަސް 

ދުވަހެވެ. 2 އަހަރު ހަމަވުމުން އަހަރަކު 1 ފަހަރު ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ކުރިން  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ކުރާނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  އުޅަނދެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ  ހާލަތެއް  ގެންލުންވާފަދަ  އުޅަނދަށް  ހެދުމަށްފަހު،  ޓެސްޓް  ރޯޑްވަރދިނަސް 

ތާރީޚުން  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  މުއްދަތަކީ  ރޯދްވަރދިނަސްގެ  ނުވާނަމަ  އެކްސިޑެންޓެއް 

ފެށިގެން 1 އަހަރު ދުވަހެވެ. 1 އަހަރު ހަމަވުމުން އަހަރަކު 1 ފަހަރު ރޯޑްވަރދިނަސް 

އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

އެކްސިޑެންޓެއް  ގެއްލުންވާފަދަ  އުޅަނދަށް  ހަމަނުވަނީސް  މުއްދަތު  ރޯޑްވަރދިނަސްގެ 

އެއުޅަނދެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ހާލަތެއް  ނުފެތޭ  ނޑަށް  މިންގަ ރޯޑްވަރދިނަސް  ނުވަތަ 

ދުއްވުމަކީ  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށް  ނުފައްތާ  ނޑަށް  މިންގަ ހުންނަންވާ  ރޯޑްވަރދިނަސް 

މަނާކަމެކެވެ.
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ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 4.2 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   .2

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އިން  )އީ.ޕީ.އޭ(  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  ހުރީ  އެމިޝަން  އެގްޒޯސްޓް  އުޅަނދުގެ   4.2

ނޑަށްތޯ ބެލުން. ވިސިބަލް ސްމޯކް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރާ  ތިރީގައިވާ މޮޓޯ ]ވެހިކަލް އެމިޝަން ސްޓޭންޑަޑް[ މިންގަ

ނޑަށްވުރެ އެމިޝަންގެ  އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ވިސިބަލް ސްމޯކް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ ޓޭބަލުގައިވާ މިންގަ

މިންވަރު މަތިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

Parameters

DescriptionVehicle typeFuel Type PMHC+NOxHCCO

Measurements )g/km(

-2.00-2.00Motorcycles

Petrol -0.50-2.20Limited to 6 seaters )including driver(
Cars

-0.7-5.06 seaters above,but GVW upto 3.5t

PMHC+NOxHCCO
Light trucks including carsGVW upto 3.5t

Diesel 0.171.2-1.5

0.368.01.14.5GVW exceeding 3.5t

       

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް،   .3

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 4.2 ގައިވާ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ 

ތާރީޚުން ފެށިގެން 180 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.


