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މލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދރ
މލެ،
ދިވެހިރއްޖެ.

މލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕރކިންގ ޒޯންތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕރކް ކުރުމުގެ އުޞޫލް

މި އުޞޫލަކީ މލޭ ސިޓީގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ އުޅަނދު ފަހަރަށް އަގުނަގައިގެން ޕރކުކުރުމަށް ޖގަ ދޫކުރުމަށް ހަދފައިވ
އުޞޫލެކެވެ( .ޕރކިންގ ޒޯނުގައި ޕރކުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރތްތަކުން މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަންވނެއެވެ ޕރކުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރެވޭނީ މި އުޞޫލަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވ ފަރތްތަކަށެވެ).

ޕ
ޕ އަދި ވެހިކަލް ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
 .1ޕރކުކުރުމުގެ ޖގަ ހޯދުމަށްއެދި އެކަމަށް އެދިލައްވ ސިޓީއަކއި އެކު ،އައިޑީކޑުގެ ކޮ ީ
ހުށައަޅނީ މލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އންމު ޚިދުމަތްތަކއިބެހޭ ބަޔަށެވެ .ޖގަހޯދުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅަންވނީ ވެހިކަލްގެ
ޕވަރ އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައިވ ފަރތުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވެހިކަލް ބޭނުންކުރ
ވެރިފަރތުން ނުވަތަ ަ
ފަރތްތަކުންނެވެ.
 .2ކޮންމެ ފަރތަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއްޖގައެވެ.
 .3ސަރުކރު ހިއްސވ ކުންފުނިތަކަށް ޕކިންގ ޖގަ ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .4ޕކިންގ ޒޯނުން ޖގަ ލިބޭ ފަރތްތައް ކަނޑައެޅޭނީ

ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޕކިންގ ޖގަ ލިބިލައްވފައިވ

ދެފަރތުން ޖގަ ލިބިފައިވ ސަރަހައްދު ދެފަރތުންވެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން
ޖގަ ލިބިފައިވ ސަރަހައްދު ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ޖގަ ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެއްފަހަރުއެވެ.
 .5ޕކުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ،މިހރު ދުއްވަން ބޭނުންކުރ ހލަތުގައިވ ،މލޭސިޓީގައި ޤަވއިދުން ރެޖިސްޓްރީކޮށް
ރޯޑްވދިނަސް ހައްދ އަހަރީ ފީ ދައްކ އަދި އިންޝުއަރެންސްކޮށްފައިވ އުޅަނދެއް ކަމުގައި ވން ވނެއެވެ .މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅ ފަރތްތަކުގެ ހުށަހެޅުން ކެންސެލްވނެއެވެ.
 .6ޒޯނުން ޖގަ ދޫކުރނީ ޕރކުކުރަން އެދޭފަރތުގެ ނަމުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބވަތެއް ވަކި ރެޖިސްޓްރީ ނަމްބަރެއްގެ ވަކި
އުޅަނދެއް ޕކުކުރުމަށެވެ .އެޖގައިގައި އެހެން ބވަތެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރެއްގެ ވެހިކަލެއް ޕރކުކުރުމަކީ
މަނކަމެކެވެ.
 .7ޕރކުކުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ އުޅަނދެއް އެހެން ފަރތަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިފިނަމަ އެއުޅަނދު ބޭއްވުމަށް ދެވިފައިވ ހުއްދަ
ބތިލުވނެއެވެ.

ވހިރއްޖެ.
ގލޮޅު ،މލެ ،ދި ެ
ގަ ،
ބޮޑުތަކުރުފނުމަ ު
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Boduthakurufaanu Magu, Galolhu, Male’,
Republic of Maldives.
+(960) 3327171

+(960) 301 1913

 .8ޒޯނުން ޖގަދެވިފައިވ އުޅަނދު ޕކުނުކޮށް ޖގަ ހުސްކޮށް ގިނަދުވަހު ހުހަށް ބއްވފައިވނަމަ  15ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ބެލުމަށްފަހު އެޖގަ ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެހެން ފަރތަކަށް އެޖގަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .9ޒޯނުގައި ޕރކުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރތަކަށް " ޕރކުކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިހުއްދައިގައި އެފަރތުގެ
ތަފްސީލއި ،އުޅަނދުގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަމްބަރއި ހުއްދަ ދެވުނު މުއްދަތު އެގެން އޮންނނެއެވެ.
 .10ޕރކުކުރުމުގެ ހުއްދަ (ސްޓިކަރ) ފުރަތަމަ ހަދައިދޭއިރު އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގނެއެވެ .ނަމަވެސް ހުއްދަ (ސްޓިކަރ)
ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލކުވެގެން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުވެގެން ،ބަދަލުގައި އަލުން ހުއްދައެއް ހަދނަމަ100/- ،
ރުފިޔ (ސަތޭކަ) ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.
 .11ޒޯނުގައިއުޅަނދު ޕރކުކުރަންވނީ ހުއްދަދެވޭ ޖގައިގައި އެޖގައަށްވުރެ ބޭރުނުވ ގޮތަށް ތަރުތީބުކޮށެވެ .އެހެން ފަރތަކަށް
ދޫކުރެވިފައިވ ޖގައެއް ނުވަތަ ޖގައިން ބައެއްގައިވެސް ޕރކުކުރުމަކީ މަނކަމެކެވެ .މިފަދަ އަމަލު ހިންގ ފަރތް ފުރަތަމަ
ފަހަރު  100/-ރުފިޔ (ސަތޭކަ) އިން ޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެއެވެ 02 .ވަނަ ފަހަރު  200/-ރުފިޔ (ދުއިސައްތަ) އިން
ޖޫރިމަނކުރެވޭނެއެވެ 03 .ވަނަ ފަހަރު ދީފައިވ ޕކިންގ ޖގަ އަތުލެވޭނެއެވެ.
 .12ޒޯންތެރޭގައި ހުއްދަ ނެތި ޕރކުކުރ ފަރތްތަކުގެ އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން އުޅަނދު ޓޯކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ވެހިކަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނަސް އެކަމުގެ ޒިންމ މިކައުންސިލުން ނުނަގނެއެވެ.
 .13ޕކުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރތްތަކުން ،ކޮންމެ މީލދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ
ދައްކަންވނެއެވެ .އޭގެ ފަހުން ފައިސ ބަލައިގަންނނީ  50/-ރުފިޔގެ (ފަންސސް) ޖޫރިމަނއއެކުގައެވެ .މަހުގެ  15ވަނަ
ދުވަހއި ހަމައަށް ފައިސ ނުދައްކ ފަރތްތަކުގެ ޕކިންގ ހުއްދަ ބތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .14ޒޯންތެރޭގައި އުޅަނދެއް ޕރކުކުރަމުންދއިރު ،ނުވަތަ ޕރކުކުރެވިފައި އޮއްވ އުޅަނދަށް މީހެއްގެ ފަރތުން ނުވަތަ
ޤުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މިކައުންސިލުން ޒިންމއެއް ނުވނެއެވެ .ޕރކިންގ ޒޯނުގައި ޕރކުކޮށްފައިވ
ވެހިކަލެއްގައިވ މުދަލެއް ނުވަތަ އުޅަނދުން ބައެއް ނުވަތަ މުޅި އުޅަނދު ވަގަށް ނެގިކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ އެއްވެސް
ޒިންމއެއް މިކައުންސިލަކުން ނުނަގނެއެވެ.
 .15ހ .ސަލްމން މިސްކިތް ސަރަހައްދު ،ހ.އަލިމަސް ކނިވ ސަރަހައްދު އަދި މ .ދަންޑަހެލު ޕކިންގ ޒޯންތަކުގެ ތެރެއިން
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ ޒޯންތަކުން ،ޤަވއިދުން ފައިސ ދައްކަވފައިވ ބޭފުޅުން ،އެބޭފުޅުން އެދިލައްވނަމަ ،ސިޓީ
ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުން އައުކޮށްދޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވ ޖގަ ބޭނުންވ ކަމަށް ސިޓީގައި ބަޔން
ކޮށްފައި ނުވނަމަ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ޕކިންގ ޖގަލިބޭ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅޭނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
 15 .16ޖުލައި  2021ގެ ނިޔަލަށް މ .ދަންޑަހެލު ޕކިންގ ހުސްކުރަން ޖެހިފައިވތީ ،ދަންޑަހެލު ޕކިން އިން ޖގަ ލިބިފައިވ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަވެފައިނުވ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޤަވއިދުން ފައިސ ދައްކަވަމުން ގެންދަވ ބޭފުޅުންނަށް
އެމުއްދަތަށް އެހެން ސަރަހައްދަކުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕކިންގ ޖގަ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
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secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

