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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

:  އާދީއްތަ  :  2017 ސެޕްޓެންބަރު 17 – 1438 ޛުލްޙިއްޖާ 26ތާރީޚު 127އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ަގވާިއދު ގެނައުުމގެވަނަ އިޞްލާުޙ  4މާލޭ ޕްލޭނިންގ ަގވާއިަދށް 
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      މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ 
 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 4މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 
 

 

. 10ގަާވއިުދެގ ެއއްަވނަ ަބއިެގ  .1  ަވނަ މާްއދާ އަްނަނނިިވ ޮގތަްށ ިއްޞލާޙުކުރުން

  

 ޕާކިންގއާ ގުޅޭ އިތުރުބައި   .10  
  

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ( 30.48މިގަވާއިދުގެ ދަށުން   10.1     މާރާތެއްގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ ޢިފޫޓު
ބޭސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް މަގުގެ ލެވެލަށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި 

) އަށްވުރެ  4.921މީޓަރ ( 1.5އެ އުސްކުރާ މިން، މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން  ފޫޓް
. އަދި މީޓަރާ ހަމައަށް އިތުރަށް އުސްކު 1.5މާރާތުގެ އުސްމިން ޢިއުސްނުވާނަމަ މުޅި  ރެވިދާނެއެވެ

 މިގޮތަށް އުސްކުރާ ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕާކިންގެ ބޭނުމަށެވެ.
  

ނޑައެޅިފައިވާ އޭރިއާ ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުމުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު   10.2     ޢިމާރާތުގައި ޕާކިންގ އޭރިއާގެގޮތުގައި ކަ
. އަދި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ނޫނީ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް  ނުދެވޭނެއެވެ

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޕާކިންގއަށް ކަ
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައި އަދި މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޕާކިންގ 

ނޑައަޅާފައިވާ ަސރަހައްދު ޕާކިންގ ނޫން ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ . މިގޮތަށް ހުއްދަނެތި ޕާކިންގއަށް ކަ
.  ، އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ  ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ

  
) އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތުގެ ޕާރކިން 100މީޓަރ ( 30.48މިގަވާއިދުގެ ދަށުން   10.3     ގ ފޫޓް

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި ހަމަކުރުމަށްޓަކައި، ދުވާރުން ފެށިގެން އަޑިއަށް  މީޓަރުގެ  4ކަ
ބޭސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އަދި މިބައި އިމާރާތުގެ އުސްމިން ހަމަކުރުމުގައި 

އިން ފެށިގެން މައްޗަށް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އިމާރާތުގެ އުސްމިން ބެލުމުގައި ބަލާނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް
 ހުންނަ ބަޔަށެވެ.

  
) އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތުގެ ޕާރކިންގ  100މީޓަރ ( 30.48މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   10.4     ފޫޓް

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި އިމާރާތުގެ ބޭސްމަންޓް ލެވެލް އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯރ ނޫން  ކަ
. އަދި ޕާކިންގ އަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ އިމާރާތުގެ އެހެން ބައިތަކުންވެ  ސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
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ނޑައަޅާ ޢިހަމަޖެއްސުމަށް  މާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޅިގޯތީގެ އިމުގެ ތެރެއިން ޕާރކިންގއަށް ކަ
 ޖާގަ ހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.

  
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ޕާރކިންގެ މައްސަލަ   10.5    

ހައްލު ކުރުމަށާއި، މިހާރުވެސް ޕާރކްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފައިވާ، މާލޭގައި ހިނގާބިގާވެ 
ގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޕާރކިންގއެއް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެމަ

މާރާތްތަކުން ޢިހަމަޖައްސައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޕާރކިންގ ޖާގަ، މީގެ ފަހުން ތަރައްޤީ ކުރާ 
. އަދި ހުޅުމާލެއަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ

މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު ތަރައްޤީކުރާ ބްރިޖްއާއި ގުޅިގެްނ  ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ތަނަކަށްވާތީއާއި
މުސްތަޤުބަލުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާނެތީ އެކަމަށްވެްސ 

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ފުޓްޕްރިންޓްގަިއ  100( މީޓަރ 30.48ރިޢާޔަތްކޮށް،  ފޫޓު
މިއަދުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް، މާރާތްތަކުގައި ޢި މާރާތްކުރެވޭޢިށް ވުރެ ބޮޑައަކަފޫޓަށް 5000

 .   ފެށިގެން ޢަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ނިންމާފައެވެ
  

ނޑައެ  ޢިމާރާތްތައް ބަހާލައިފައިވަނީ ކުރާޅުމަށްޓަކައި، މާލޭގައި ތަރައްޤީ ޕާރކިންގ ބޭނުމަށް ކަ
4  .  ކެޓަގަރީއަކަށެވެ

  
 ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ،ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން (ސްކޫލްތަކާއި  10.5.1      

 ( އޭރިއާއެއްގައި ތަރައްޤީކުރާ ޢިމާރާތްތަކުން އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  0500ޕޮލިސް ފިޔަވައި
ފަންގިފިލާ ނުވަތަ އެއާއި އެއްވަރުގެ އޭރިޔާއެއް އާންމު ޕާރކިންގ އަށް  4

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޞަޚާއް
  

 5000 ،ސްކޫލް ތަކާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ޕޮލިސް ފަދަ ުމއައްސަސާތަކުން 10.5.2      
ތަރައްޤީ ކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި، އެއިމާރާތެއްގެ  ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު އޭރިޔާ އެއްގައިއަކަ

ބޭނުމާއި، ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕާރކިން ޖާަގ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

  
 ފުޓްޕްރިންޓް  އި މާރާތްތަކުގަޢިއަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ގޯތިތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ  5000 10.5.3      

ފަންގިފިލާ ނުވަތަ އެއާއި އެއްވަރުގެ އޭރިޔާއެއް  2 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 5000
. ޚާ ޕާކިންގ އަށް   އްޞަކުރަންވާނެއެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަޑުތަކާއި ފުށުއަރާނަމަ،  9މި ގަވާއިދުގެ  10.5.4      

 . ނޑުތަކާ އުޞޫލުތަކަށެވެ  އިސްކަންދޭންވާނީ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
  

 
 .ންބަރު ތަރުތީބުކުުރންުބނެިވިދޔަ ގަާވިއަދށް ިއތުރުކުާރ ާމްއދާތަކާ ގުިޅެގން ެއ ަގވާިއުދގެ މާްއާދތަކުގެ ނަ  ،މި ގަާވއިުދން .2
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ބުެނވިިދޔަ ަގާވއިުދގެ ވަކި މާްއދާއަކަްށ ުނވަަތ ވަކި މާްއދާެއްއގެ ަބޔަކަށް ަޙާވލާދީފަިއވާ ތަްނަތން، ިމ ަގވާިއުދން ގެްނަނ   .3
 .އިޞްލާުޙތަކާ ގުިޅގެްނ ބަދަލުުކރުން

 

 .މި ަގވާިއދަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފަާށނީ، މި ަގވާިއދު ިދެވހިސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ުދވަުހން ެފިށެގންެނވެ  .4
  

  

 


