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އެޕާރޓްމަންޓް : ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ހުޅުމާލެ 

 ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީ ކުރުން 

 ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހްތަކާއިއެކު) 2013 ޑިސެމްބަރ 29(

 ތަޢާރަފް  .1

 

އެޕާރޓްމަްނޓް ކޮމްޕްލެކްސް  (ދެއެއް) ގައި  2މިވަީނ ހުުޅމާލެ ރެޒިޑެންޝަލް ނެިއބަރހުޑް މިޤަވާއިދު ހެދިފައި  1.1

ނޑައެޅިފައިވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް   ތަކަށެވެ.ބިން ކަ

ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް އިމާރާތެއް ހަދާއިރު އެއިމާރާތެއް ހަަދން ފެށުމުގެ ކުރިްނ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ  1.2

 ވާނެއެވެ. މިކޯޕަރޭޝަނުން ހޯދަން

 ކޯޕަރޭޝަނަށްއަލަށް ހަދާ އިމާރާތްތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށަން ވާނީ އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެކަން މި 1.3

 ހުށަހަޅައި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުުމގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި މިޤަވާއިދުގައި އިމާރާތޭ ބުނެވޭނީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް  1.4

ޤަބޫލު ކުރާ ެފންވަރަށް ިބނާ ުކރެވޭ ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ިބނާ ފަަދ ހުރިހާ ތަނެްއ  ކޯޕަރޭޝަނުންބޭނުންކޮށްެގން މި

 ހިމެނޭ ތަންަތނަށެވެ.

 ބިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް  .2

 

    އެއްމެދު އިމާރާތް ތަރައްޤީ ކުުރމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިްނތައް ޫދކުރެވިފައިވަނީ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށެވެ. މިގޮތުން  2.1

މިބިންތައް ޭބނުން ކުރެވޭނީ ހަަމއެކަނި ފްލެޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަެށވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަނާއި އެހެްނ 

އެވެ. އަދި މިބިމުގައި ހެދޭ ފްލެްޓތަކެއްވެސް ގެސްޓްހައުސް އުސޫލުން ކަމަކަށް މިބިންތަްއ ބޭުނން ުނކުރެވޭނެ

 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2002/1ާޤނޫނު ނަންބަރު އެއްމެދު އިމާރާތް ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރަންވާނީ 2.2 

އެއްމެދު އިމާރާތާއި ބެހޭ ރުއްވާފައިވާ ގައި ނެ 2006މެއި  21ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން 

 ޤަވައިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 އަދި ސެޓްބެކް  އެފް.އެސް.އައި މާރާތުގެ އުސްމިނާއި، އި  .3
        

 ބުރިއެވެ. 5އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ  3.1

 ކުރެހުމުގައި އެވަނީއެވެ.ބިމުގެ ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންޖެހޭވަރު ކޮންމެ ބިމެއްގެ  3.2

 އެވެ. 4.12އިމާރާތުގެ އެފް.އެސް.އައި އަކީ  3.3
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 {އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ}=  {ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި)}

 ގޯތީގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ                               

 

މަތީކައިރިއަށް ނުވަތަ ޓެރަސް ފްލޯގެ ސްލެބްގެ އިމާރާތުގެ އުސްމިން ޕޭވްމަންޓް ލެވަލްއިން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ  3.4

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާނެ ގޮތަށް ކަތި ފުރާޅެއް  2 މަތިންއޭގެ ރަށެވެ. އަދި މީޓަ 16.50މަތީ ކައިރިއަށް ނެގޭނީ 

  މީޓަރަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 18.50ވުމާއިއެކު އިމާރާތުގެ އުސްމިން  ލެވިދާނެއެވެ.

ފުރާޅެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންކްރީޓް ސްލެބްއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އިމާރާތުގެ އުސްމިނަކީ ފޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެްނ 

  މީޓަރެވެ. 16.50

މީޓަރު  3އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ސެޓްެބކްގެ ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ އަްސކަނި ބެލްކަިނ ފަދަ ތަންަތން އަދި  3.5

 އަށްވާ ވަރުގެ ބައެއް ނެރެވިދާނެއެވެ. 80ގެ ފުޅާމިނުގެ %މަތިން އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ

އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް މަގުމައްޗަށް ނުނެރެވޭނެއެވެ. މީގެ ެތރޭގައި ފުރާޅުގެ އަސްކަނި ދިޔަދޮވި އަދި ދޮރުފަތް  3.6

 ހިމެނެއެވެ.

 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް . 4

 

"ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތަްފޞީލް" ގައިވާ  4.0

(އިމާރާތުގެ ވެންޓިލޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި "މާލެ ޕްލޭނިންގ ކޮޕީ  1ކޮޕީއާއި ލިޔުންތަކުގެ  3ކުރެހުންތަކުގެ 

ގޮތަށް އަމަލު ގައިޑްލައިންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްރުމުގެ އެނޫންވެސް އިމާރާތްކު ،ޤަވާއިދު"ގެ އިތުރުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެްނޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގަިއޑްލައިންސްއާއި އެއްގޮތަށް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  4.1

 ލޭއައުޓް ހުށަހެޅުން.

 އިންފާރު ރޭނުން   -5

 

ފެށިގެން އެންމެ  ލެވެލްިއން އެތެރެ ނުފެންނަ ޮގތަށް ހެދޭނީ ޕޭވްމަންޓްމަގުމައްޗަށްވާ އިންފާރު ހަދާަނމަ  5.1

ފެންނަ ޮގތަށް ޖާލި ފަދަ ެއއްޗަކުން އެންމެ  ެއތެރެއަދި އޭގެ މަތިން  މީޓަރުގެ އުސްމިނުގައެވެ. 1.2އުސްވެގެން 

ފާރުތައް ބޭނުން ހަމައަށް އުސްކުރެވިދާނެއެވެ. ގޯތި ވަށައިގެން ދެން ހުރި މީޓަރާއި  3.6އުސްވެގެން 

 އުސްމިނެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 ފައުންޑޭޝަން ފުންމިން  .6

 

 .މީަޓރު 1.8ދި އެންމެ ފުންވެގެން އަ ، މީޓަރު 1.1ޕޭަމންޓުން ފެށިެގން)  އެންމެ ތިލަ މިން (މަގުމަތީ 6.1

                                                    އެއްމެދު އިމާރާތްތަކުގައި މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް  -7

 

ންވާީނ ލިފްޓް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނައަދި  ތަރައްޤީ ކުރެވޭ އެއްމެދު އިމާރާތްތަކުގައި ލިފްޓް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. 7.1

ކޮަމންއޭރިޔާއަކީ އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްޓަކަިއ  އަރާ ފޭބޭ ގޮތަށެވެ.ކޮމަން އޭރިޔާ ތެރެއިން 

 ކޮމަންއޭރިޔާގައިސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރި އަދި ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

  ންވާނެއެވެ.ކުރާގޮތް ބަޔާންކުރަގަސްދުރުމަށް ކުރާނަމަ އެކަން ކުސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް ޤާއިމް

  ތަރައްޤީ ކުރެވޭ އެއްމެދު އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފްލެޓްތަކުަގއި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ފަސޭހައިން ހަރުކުރެވޭގޮތަށް  7.2
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 ވަޔަރ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީ ކުރެވޭ އެއްމެދު އިމާރާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ  7.3

 ފެންވަރަށް އަލިފާން ނިއްވާ ނިާޒމް ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުންނަންވާެނއެވެ.

 ގާއިމްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އިމާރާތުގައި އުފެދޭ ކުނިނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުނި ޖަމާކުރެވޭެނ ފަސޭހަ ނިޡާމެއް  7.4

ހިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ފެން،ކަަރންޓް މީޓަުރ ފަދަ ތަކެތީގެ އިމާރާތަށް ގުޅާދީފައި ުހްނނަ  7.5

 ބަލާ ހެދޭނެ ގޮަތށް ސާރވިސް އޭރިޔާއެއް ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ފްލޯ ސްޕޭސް                                                    -8

 30ވެ. އަދި އިމާރާތެއްގައި ގިނަވެގެން އެޕާރޓްމަންޓްއެ 10ހެދޭނީ ޖުމްލަ  ގިނަވެގެން ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައި  8.1

 އިމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ. ނިދާކޮޓަރި

އަކަފޫޓް  24ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ބޮޑުމިނުަގއި ފޫްޓ  4 މަދުވެގެން ފުޅާމިނުގައިއިމާރާތުގައި ހަދާ ފާހާނާތަކުގެ   8.2

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 އަކަފޫޓް ހުންނަންާވެނއެވެ. 120ނިދާ ކޮޓަރީގައި މަދުވެގެން  1އިމާރާތުގެ ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓްއެއްގެ   8.3

އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުްނ ޓެރަސް ބޭނުން ކުރެވޭނީ މިއެއްމެދު އިމާރާތެއްގައި ޓެރަސްއެއް ހެދިދާނެއެވެ.   8.4

ބާއްވަން ބޭނުންވާ ހަްފލާތަކަްށ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ބޭނުންތަަކށެވެ. ޓެރަސްގެ ހިޔާކުރެވޭ ބައިގައި 

ސް ެއފަދަ ތަނެއް އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަަކށް ބޭުނން ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ިޖމްއެއް، ނުވަތަ ެއނޫންވެ

 ގޮތަށް ަތނެއް ހެދިދާެނއެވެ.ނުވާ ހިލާފު އާއި  8.1އިދުގެ މާއްދާ މިޤަވާ އުޅުމަށްރިދިހެދިދާނެއެވެ. އަދި 

) އެއް ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓްއެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ސްޓޯރ ރޫމްޔޫޓިލިޓީ އޭރިޔާ (އެއްޗިހި ދޮވެ ހިއްކުން،   8.5

 ނުވަތަ އިންވެގެްނނެވެ. ބަދިެގއާއި އެއްކޮށް ހުންނަންާވނީ އަދި އެތަން

(ސެޓްބެކް) ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި    ހުސްޖާގަ އޮންނަ އިމާރާތް ނުކޮށްބިމުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި   8.6

  އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ.

                                                    ދޮރާއި ކުޑަދޮރު  -9

އެއްއިންވާ ފަރާތުގައި ކުޑަދޮރެއް ނުބެހެއްޭޓނެއެވެ. އެފަރާތުގައި ކުޑަދޮރު ބަހައްޓާނަމަ އިމާރާތުގެ ގޯތީގެ އިމާއި  9.1

ިމލިމީޓަރު އެތެރޭގައެވެ. މިގޮތުން ބެހެްއޭޓ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ޖެހިގެން ހުންަނ  750ބެހެއްޓޭނީ 

 އިމާރާތަށް ނުފެންނަ ގޮަތށް ސްކްރީން ކުރެވިފައެވެ.

                                                    ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ސިޑިގޮޅިއާއި  -10

އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ މިއަސްކަނީގައި އެންމެ  10.1

 މީަޓރެވެ. 0.45ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 

ގެ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް)  2ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ (އެނެކްސް އިމާރާތުގެ ޓެރަސް ފްލޯގެ މަތި ޑިޒައިންކޮށް   10.2

މީޓަރު ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ (ޗެންޗޭން) ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ.  1އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން 

ން ލިބޭެނ ކާތެރިކައަދި ރެއިލިންގ ނުވަތ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަްނވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައް

 ގޮތަށެވެ.
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  މީަޓރަށެވެ. 4ލިފްޓް މެޝިން ރޫމް ހެދޭނެ ެއންމެ އުސްމިނަކީ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތިން ފެށިެގން   10.3

                                                    ހިޔާކުރުން  -11

ވަރަށް އިމާރާތުގެ  ރެ އިތުރު ނުވާއަށްވު 15މުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާގެ %ބިއާއި ސިޑިގޮޅީގެ އިތުރުން ލިފްޓް ގޮޅި 11.1

 ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ.ޓެރަސް 

 އެނެކްސް  -12

 

 ސަރަހައްދު އަދި ޖެނެރަލް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި ވަކިވަކި ޕްލޮޓްތަކުގެ ސަރަހައްދު. .1

 ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ކުރެހުން. .2

 ކުރެހުން. ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ވަށާފާރު .3

 އިތުރު ކަންތައްތައް 

 ކުރެހުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ސައިޓް ޕްލޭން (ގޯތީގެ ނުވަތަ ިބމުގެ އިމާއި އިމާރާތުގެ ސަރަހައްދާއި ހުސްތަނުގެ ޖާގަ، މިންތަާކއިއެކު ދައްކައިދޭ     .1

ކުރެހުން، އަދި ސައިޓް ޕްލޭންގައި، ގޯތި ނުވަތަ ބިމާއި އިންެވގެން އޮންނަ މަގާއި ގޯޅީގެ ނަން އަދި ފުޅާމިން 

 .)ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން .2

 ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން  .3

 ފްލޯ ޕްލޭން .4

 ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން  .5

 ސައިޑް އެލިވޭޝަން .6

 ސެކްޝަނަލް އެލިވޭޝަން  .7

 ރޫފް ޕްލޭން .8

 ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ .9

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް  .10

 ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް  .11

 ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން  .12

ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ (ޗެންޗޭން) ނުވަތަ ނަގާ ފާރު ފަދަ އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި،  .13

 ތަންތަނުގެ ަތފްޞީލް 

 ބިންގއިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް ޕްލަމް .14

 ވިޝުއަލް ސޮއިލް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓް  .15

 ޕްރޮޓެކްޝަން ލޭއައުޓްފަޔަރ  .16

 ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް  .17

ކޮޕީ (އިމާރާތުގެ ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނާއި އޭރިޔާ ފަދަ މިންތައް ބެލޭ ގޮތަށް "ޑީ.ޑަބްލިއު.ޖީ"  ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓް .18

 ފޯމެޓްގައި)



 planning@hdc.com.mvއީމެއިލް:، 3358892ފެކްސް:، 3355161ފޯން: ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 
5 

 

 ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް  ރެހުންތަކުގެ ކު 

 (ސިސްޓަމް އިންޓަނޭޝަނަްލ) ޔުނިޓްއަށެވެ. S.Iހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ  .1

 -ސްކޭލް:ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ  .2

 1:500އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  10،000އަދި  1:50، 1:100، 1:200ސައިޓް ޕްލޭން:  •

 1:50، 1:100ފްލޯ ޕްލޭން، އެލިވޭޝަްނ، ސެކްޝަން:  •

  1:1، 1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50، 1:100ޑިޓެއިލް ޑްރޮއިންގ:  •
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