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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

:  ބުރާސްފަތި :  2018 ފެބުރުވަރީ 1 – 1439 ޖުމާދަލްއޫލާ 15ތާރީޚު 6އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 ގެަނއުމުގެ ަގވާއިދު  ޙުއިޞްލާ ވަނަ 5 ދު ައށްަގވާއި މާލޭ ޕްލޭނިންގ
  



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                  6 އަދަދު:     47 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

c  
   

  

  ފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮ މިނިސްޓްރީ

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޙުިއޞްލާ ވަނަ 5 ދު އަށްގަވާއި މާލޭ ޕްލޭނިންގ
  
  
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1.17ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  .1

  
އެކި އެކި ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާ ދައުލަތުގެ ބިންބިމުގައި  1.17  

ނޑަ އަާޅ ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ
. މިފަދަ ޑިވެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮންޓްރޯލާ ލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ގޮުތަގއި އެއްގޮތަށެވެ

ނޑައަޅާނީ  ނޑު ގޮތެއްގައި ކަ މާރާތުގެ އުސްމިން، ޢިމާރާތާއި އިމުގެ ދެމެދުގައި ޢިމައިގަ
. ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ނޑުތަކެވެ ހުންނަންވީ މިން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ ފަދަ މިންގަ

އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ބަންޑާރައާއި އަމިއްލަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ބިންތަކާއި 
) އަށްވުރެން އުސްކޮށް  196.85މީޓަރ ( 60ބަންޑާރައާއި އަމިއްލަ ގޯތި ގޯތީގައި  ފޫޓް

ބިމަކަށް ނުވަތަ އެ ބިންތަކަކަށް ޚާއްސަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްްސ  އިމާރާތްކުރާނަމަ އެ
ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފް ހައުސިންގ އެންޑް އިއޮ ރީނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްކަ

. މިގޮތުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އެ ބިމެއް ނުވަތަ  ލިބިގެންވެއެވެ
އެ ބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިމާރާތުގެ އުސްމިން، ސެޓްބެކް، ވެންޓިލޭޝަން، 

  ޕާކިންގ، މަގަށް ނެރުން ފަދަ ކޮންޓްރޯލްސްތަކެވެ.
  

  
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 3.1.1ގަާވއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  .2

  
ދެމެދު އިމާރާތްކުރެވޭނީ  މީޓަރއާއި 45ރ އަށްވުރެން އުސްކޮށް މީޓަ 30.48މާލޭގައި  3.1.1  

. އިމާރާތުގެ  2000އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން  އަކަފޫޓް ހަމަވާނެއެވެ
ފުޓްޕްރިންޓް ބެލުމުގައި އިމާރާތަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ހުސްކޮށް ވައިގޮޅިއަށް 

ނޑާފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ސެޓްބެކް ފަދަ ތަންތަނުގެ އޭރި . އެހެން ކަ ޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ
ނަމަވެސް އިމާރާތްކުރެވޭނީ ބިލްޑިންގ ސެޓްބެކް ނުލާ ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން ކަމަށްވާނަމަ 
އަދި އިމާރާތް ނުކޮށް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލަނީ ހަމައެކަނި އިމާރާތަށް ވަޔާއި އަލިކަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ވައިގޮޅިތަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އި މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަ
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އޭރިޔާ ނުވަތަ ބޮޑުމިން ބެލުމުގައި ބަލާނީ ވައިގޮޅިތަކުގެ އޭރިޔާ ނުވަތަ ބޮޑުމިން ވެސް 
ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާ ބެލުމުގައި ގޯތީގެ މަގަށްވާ އިމުން 

  ދާނެއެވެ.އި ގޯތިން ދޫކުރަންޖެހޭ އޭރިޔާވެސް ހިމަނައިގެން ބެލިކަންވަށްކުރުމަށްޓަކަ
 
 .މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން ގަވާއިދުގެއިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ  ގަވާއިދަށްބުނެވިދިޔަ  ގަވާއިދުންިމ  .3

 
ގެންނަ  ގަވާއިދުންވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިާވ ތަންތަން، މި  ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .4

 .ލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުންއިޞް
 

 
 .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ ގަވާއިދުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  ގަވާއިދަށްމި  . 5

 
  


