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 ހައުސިންގ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 ހުޅުމާލެ، ިދވެހިރާްއޖެ
 

 ގޯއްޗަށް  ކާ ވިއް " ފްރަންޓް  ބީޗް " އަތިރިމައްޗާކުރިމަތިން ދިރިއުޅުމަށް  އުސޫލުން  ބީލަމުގެ  ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހިން 
 ފޯމު  އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަން  

 
   LS-2022-BF-001  : ަނންަބރު ސީރިއަލް 

 
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި މު ފޯ

ައިދ ިމފޯމާއެުކ ހުަށހަަޅންޖެޭހ އެއްވެްސ ލިުޔެމްއ  ނަމަ ިއނުވާ ުފރިހަމަކޮްށފަމައުލޫާމތެްއ  ފުިރހަމަކުަރންޖެހޭ  އި މިފޯމުގަ ▪
 ހުށަހަާޅފަިއނުާވަނމަ ފޯމު ބަަލއެްއ ނުަގނެޭވެނއެވެ.

 މިފޯމުގަިއ ާވ ުހރިހާ ަމއުލޫާމތެްއެވސް ފުަރންެޖހެީނ ތާނަިއްނނެވެ. ▪
 )އެކެއް( ޯފމެވެ. 1ކޮންމެފަާރތަކަްށެވސް ހުަށހެޭޅނީ ިގނަވެގެްނ  ▪
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް އެކު އިފޯމާ 

މުއްދަުތ ހަމަވެަފއިާވނަމަ، މުްއދަތު ހަަމުނވާ އައި.ީޑ ކާޑު ަނންބަުރ އެނގޭނެަފަދ ފޮޓޯޖެހި ) ކޮޕީ ކާޑު  ޑީ.މުްއދަތު ހަަމނުވާ އައި ▪
   (ރަސްމީ ިލުޔމެއް.

 ސެކިއުިރޓީ ބިޑް ވާގޮަތށް ގައި ( ެއކެއް) 01 ޖަުދވަލު ▪
 ަގިއވާ ގޮަތށް ޕަަވރ އޮފް ެއޓަރނީ)ދޭއް(  02ޕަަވރ އޮފް އެޓަރީނ ޭދނަަމ ަޖދުވަުލ ގޯއްޗަްށ ެއޭދ ފަާރތުން އެެހން ފަާރތަކަށް  ▪

 އަިދ ެއއާިއ އެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ިލޔެކިުޔންަތއް 
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 ގަންނަން ހުށަހަޅާ އަގު 

އަތިިރމައްޗާކުިރަމތިން "ބީްޗ ފްަރްނޓް" އިްނ  ހުޅުމާެލ ެދަވނަ ިފޔަަވހިްނ ބީލަމުގެ އުސޫލުްނ ިވއްކުމަށް ަހމަެޖހިފަިއވާ ގޯީތގެ ތެެރއިން 
 ގޯއްޗެްއ ގަތުމަށްަޓކައި އަކަފޫޓަަކށް:

          

________________________________________________________________________ާތނަިއން:ޖގު އަ)
__________________________________________________________________________________

 ( އަުޅަގނޑު ުހަށހަޅަމެވެ.__________________________________________________________________

ުހށަހަާޅފައިާވ ައުގގެ ތަާފތެއްވާަނމަ، އަްސލު ައގު ަކމުަގއި ބަލާނީ ތާަނ  ުހށަަހޅާއިުރ ހިސާުބ ައކުރުންާނއި ތާަނ އަކުރުްނ )ނޯޓް: އަގު 
 އަކުރުްނ ލިެޔފައިވާ އަެގވެ.(

 
 އިޤްރާރު 

 
ުއޫސލުން ޯގތި ގަތުަމްށ އެދޭ ަފރާުތގައި ހުންަންނޖެޭހ މިފޯުމގައި އަުޅަގނޑު ދީަފިއވާ މަުޢލޫމާތަކީ ހުުޅމާޭލެގ ދެަވނަ ިފޔަވަިހން ބީލަމުގެ 
ތެދު މަޢުލޫާމުތކަމަށް އަުޅގަނުޑ އިޤްާރރުަވމެވެ.  ނީ ޝަރުުތތަްއ ބަަލއި ިކޔުމަްށފަުހ ޝަރުުތހަމަވާ ަފރާތެްއެގ ހަިއސިްއޔަުތން ދީަފއިވާ 
ބޭ ަފރާތް ަކނޑައެުޅަމށް ަހމަެޖހިފަިއވާގޮްތ ބަލަިއ އަިދ މިގޯިތތަކަްށ ކުރިަމތިލާ ަފާރތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ޯގތިަގތުމުގެ ުފރުސަތު ލި 

 ގޮއްިސނަމަ،ީބލަން އަނުބރާެގން  ފަހު ކުރުަމށް ކަށް ބީލަން ކާިމާޔބުބީލަން ާކމިޔާބުކުރާ ފަާރތްތަ  ވިސްނުމަށްަފހު ެއކަމަށް ރުހި ޤަބޫުލވެހުރެ،
ިލޔުުމަގއިާވ ކާިމޔާބުކުރިކަމުގެ  ބީލަްނ ބާތިްލެވއްެޖނަމަ، ނުވަތަ ޯފމުަގއި ަސއްަޙޫނން މަޢުލޫާމތު ުހރިކަން ސާބިުތެވ  ބީަލން  ނުަވތަ

އެުކ ހުށަހަޅާަފއިާވ ިބްޑ އިބީލަމާ  ެއއްބަސްުވމުަގިއ ސޮއިކުރުަމށް އިުއތިރާޒްކޮށްިފނަމަ، ޝަރުުތތަްއ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިްއެޖނަމަ، ނުވަތަ 
އަދި ހުުޅމާލެ ދެވަަނ ފިޔަވަިހން ބީލަމުެގ އުސޫުލން ވިއްކުަމްށ  އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ެނުގމާއިމެދު އިޢުިތާރޒު ނުކުރަމެވެ.ސެކިއުރިޓީ 

އިްނ ޯގއްޗެއް ގަުތމަށްޓަކަިއ އަަކފޫޓަކަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ައުގ،  "ފްރަންޓް ބީޗް" އަިތރިމައްޗާކުިރމަިތން ހަމަެޖހިފައިވާ ގޯތީގެ ެތރެިއން 
 ވެ. ބީލަން ކާިމޔާުބެވއްެޖނަމަ ެއ އަގު ދައްާކނެ ކަަމށް ެއއްބަސްަވމެ

އަޅުަގނޑުގެ ަނން ަމތީގައި ަރޖިްސޓްރީކުރެވިަފިއ  ގޯއްޗެއް /ބިެމއް ޮބޑު އަކަފޫޓަްށވުރެ 600 ބޭުނމަށް  ިދރިއުުޅމުގެ ަސރަަހއްުދން  ލެ މާއަދި، 
ައޅުގަނާޑއި އެކު އިތުުރ ފަާރތެްއެގ ުނވަތަ ފަރާްތަތކެއްގެ ަނންމައްަޗށް ަރޖިސްޓްީރ  ގޯއްޗެއް /ބިމެއް ސަރަަހއްުދން ލެމާ  ،ނުާވނެކަމަށާއި

 އަކަފޫޓަށްުވރެ ބޮޑު ަބއެްއ ައޅުގަނަޑށް ލިިބަފއިުނވާކަމަްށ ެއްއބަސްވަމެވެ. 600ކުރެވިފަިއާވނަަމ 

 ..................................................................................ނަން: .........................................................................

 

 ..........................................................................ސޮއި: ...................................................................... ތާރީޚް: 
 

 ދިވެހި ރުފިޔާ     .           
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 އްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ގޯ

.....ކާޑުަގއިާވ ގޮަތށް(: .........................................................................................................ފުރިހަަމ ަނން )ައއި.ޑީ   
................................................................. ޖިންސު: ........................................................އައި.ޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:   

 އުފަން ތާީރޚް: 
............................................................................... އަތޮާޅއި ރަށް: ..........................................ދާިއމީ އެޑްރެސް:   

 ........................................................ އަތޮާޅއި ރަށް: .....................................................މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް: 
.............................ފޯނު ނަންަބރު:........................................................................ މޯބައިްލ ަނންަބރު: ...................  
............................އީމެއިްލ އެްޑރެްސ ...........................................................................................................  

ން ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުރާނީ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތު)މިބައި ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ދީފައިވާ  އެޓަރނީ އޮފް ވަރޕަ
 ދޭން އިޙްތިޔާރުކުރާނަމަ(

 ............................ފުރިހަަމ ަނން )ައއި.ޑީ ކާޑުަގއިާވ ގޮަތށް(: ..................................................................................

 ............................އައި.ޑީ ކާުޑ ަންނބަރު: ............................................................ ޖިންސު: .................................
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 ހައުސިންގ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 ހުޅުމާލެ، ިދވެހިރާްއޖެ
 

 ގޯއްޗަށް  ކާ ވިއް ސައިޑް" "ބީޗް އިރިން ދިރިއުޅުމަށް އަތިރިމައްޗާކަ  އުސޫލުން  ބީލަމުގެ  ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހިން 
 ފޯމު  އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަން  

 
   LS-2022-BS-001  : ަނންަބރު ސީރިއަލް 

 
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި މު ފޯ

ައިދ ިމފޯމާއެުކ ހުަށހަަޅންޖެޭހ އެއްވެްސ ލިުޔެމްއ  ނަމަ ިއނުވާ ުފރިހަމަކޮްށފަމައުލޫާމތެްއ  ފުިރހަމަކުަރންޖެހޭ  އި މިފޯމުގަ ▪
 ހުށަހަާޅފަިއނުާވަނމަ ފޯމު ބަަލއެްއ ނުަގނެޭވެނއެވެ.

 މިފޯމުގަިއ ާވ ުހރިހާ ަމއުލޫާމތެްއެވސް ފުަރންެޖހެީނ ތާނަިއްނނެވެ. ▪
 )އެކެއް( ޯފމެވެ. 1ކޮންމެފަާރތަކަްށެވސް ހުަށހެޭޅނީ ިގނަވެގެްނ  ▪
 ޔެކިޔުންތަށް އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއިފޯމާ 

މުއްދަުތ ހަމަވެަފއިާވނަމަ، މުްއދަތު ހަަމުނވާ އައި.ީޑ ކާޑު ަނންބަުރ އެނގޭނެަފަދ ފޮޓޯޖެހި ) ކޮޕީ ކާޑު  ޑީ.މުްއދަތު ހަަމނުވާ އައި ▪
   (ރަސްމީ ިލުޔމެއް.

 ސެކިއުިރޓީ ބިޑް ވާގޮަތށް ގައި ( ެއކެއް) 01 ޖަުދވަލު ▪
 ަގިއވާ ގޮަތށް ޕަަވރ އޮފް ެއޓަރނީ)ދޭއް(  02ޕަަވރ އޮފް އެޓަރީނ ޭދނަަމ ަޖދުވަުލ ގޯއްޗަްށ ެއޭދ ފަާރތުން އެެހން ފަާރތަކަށް  ▪

 އަިދ ެއއާިއ އެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ިލޔެކިުޔންަތއް 
 



 

 ހައުިސންގ ޑެވެޮލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ިލމިޓެޑް  ޞަފްޚާ 2

 

 

 ގަންނަން ހުށަހަޅާ އަގު 

އަތިިރމައްޗާކުިރަމތިން "ބީްޗ ފްަރްނޓް" އިްނ  ހުޅުމާެލ ެދަވނަ ިފޔަަވހިްނ ބީލަމުގެ އުސޫލުްނ ިވއްކުމަށް ަހމަެޖހިފަިއވާ ގޯީތގެ ތެެރއިން 
 ގޯއްޗެްއ ގަތުމަށްަޓކައި އަކަފޫޓަަކށް:

          

________________________________________________________________________ާތނަިއން:ޖގު އަ)
__________________________________________________________________________________

 ( އަުޅަގނޑު ުހަށހަޅަމެވެ.__________________________________________________________________

ުހށަހަާޅފައިާވ ައުގގެ ތަާފތެއްވާަނމަ، އަްސލު ައގު ަކމުަގއި ބަލާނީ ތާަނ  ުހށަަހޅާއިުރ ހިސާުބ ައކުރުންާނއި ތާަނ އަކުރުްނ )ނޯޓް: އަގު 
 އަކުރުްނ ލިެޔފައިވާ އަެގވެ.(

 
 އިޤްރާރު 

 
ުއޫސލުން ޯގތި ގަތުަމްށ އެދޭ ަފރާުތގައި ހުންަންނޖެޭހ މިފޯުމގައި އަުޅަގނޑު ދީަފިއވާ މަުޢލޫމާތަކީ ހުުޅމާޭލެގ ދެަވނަ ިފޔަވަިހން ބީލަމުގެ 
ތެދު މަޢުލޫާމުތކަމަށް އަުޅގަނުޑ އިޤްާރރުަވމެވެ.  ނީ ޝަރުުތތަްއ ބަަލއި ިކޔުމަްށފަުހ ޝަރުުތހަމަވާ ަފރާތެްއެގ ހަިއސިްއޔަުތން ދީަފއިވާ 
ބޭ ަފރާތް ަކނޑައެުޅަމށް ަހމަެޖހިފަިއވާގޮްތ ބަލަިއ އަިދ މިގޯިތތަކަްށ ކުރިަމތިލާ ަފާރތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ޯގތިަގތުމުގެ ުފރުސަތު ލި 

 ގޮއްިސނަމަ،ީބލަން އަނުބރާެގން  ފަހު ކުރުަމށް ކަށް ބީލަން ކާިމާޔބުބީލަން ާކމިޔާބުކުރާ ފަާރތްތަ  ވިސްނުމަށްަފހު ެއކަމަށް ރުހި ޤަބޫުލވެހުރެ،
ިލޔުުމަގއިާވ ކާިމޔާބުކުރިކަމުގެ  ބީލަްނ ބާތިްލެވއްެޖނަމަ، ނުވަތަ ޯފމުަގއި ަސއްަޙޫނން މަޢުލޫާމތު ުހރިކަން ސާބިުތެވ  ބީަލން  ނުަވތަ

އެުކ ހުށަހަޅާަފއިާވ ިބްޑ އިބީލަމާ  ެއއްބަސްުވމުަގިއ ސޮއިކުރުަމށް އިުއތިރާޒްކޮށްިފނަމަ، ޝަރުުތތަްއ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިްއެޖނަމަ، ނުވަތަ 
އަދި ހުުޅމާލެ ދެވަަނ ފިޔަވަިހން ބީލަމުެގ އުސޫުލން ވިއްކުަމްށ  އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ެނުގމާއިމެދު އިޢުިތާރޒު ނުކުރަމެވެ.ސެކިއުރިޓީ 

" ިއން ޯގއްޗެއް ގަުތަމށްޓަކައި އަކަފޫޓަަކށް ހުަށހަޅާފަިއވާ އަގު، ބީލަްނ އިޑްސަ"ބީޗް  ކަިއރިން ޗާހަމަެޖހިފަިއވާ ގޯީތގެ ތެެރއިން އަިތރިމައް
  ކާމިޔާބުވެްއޖެަނަމ ެއ އަގު ދައްާކެނ ކަމަްށ ެއއްބަސްވަެމވެ.

އަޅުަގނޑުގެ ަނން ަމތީގައި ަރޖިްސޓްރީކުރެވިަފިއ  ގޯއްޗެއް /ބިެމއް ޮބޑު އަކަފޫޓަްށވުރެ 600 ބޭުނމަށް  ިދރިއުުޅމުގެ ަސރަަހއްުދން  ލެ މާއަދި، 
ައޅުގަނާޑއި އެކު އިތުުރ ފަާރތެްއެގ ުނވަތަ ފަރާްތަތކެއްގެ ަނންމައްަޗށް ަރޖިސްޓްީރ  ގޯއްޗެއް /ބިމެއް ސަރަަހއްުދން ލެމާ  ،ނުާވނެކަމަށާއި

 އަކަފޫޓަށްުވރެ ބޮޑު ަބއެްއ ައޅުގަނަޑށް ލިިބަފއިުނވާކަމަްށ ެއްއބަސްވަމެވެ. 600ކުރެވިފަިއާވނަަމ 

 ..................................................................................ނަން: .........................................................................

 

 ..........................................................................ސޮއި: ...................................................................... ތާރީޚް: 
 

 ދިވެހި ރުފިޔާ     .           





10007 10031 10109 10175 10225 10084 10435 10455 10523 10573 10794 10969 11000 11063 20056

10008 10030 10108 10176 10226 10122 10436 10454 10524 10574 10823 10970 11001 11064 20047

10019 10029 10121 10177 10227 10129 10437 10474 10525 10575 10805 10971 11002 11065 20015

10037 10028 10120 10178 10228 10155 10438 10473 10526 10576 10828 10972 11003 11066 20046

10038 10027 10119 10179 10009 10158 10439 10472 10527 10577 10799 10987 11004 11080 20054

10039 10026 10118 10180 10010 10354 10440 10471 10528 10578 10827 10988 11005 11081 20029

10040 10025 10132 10181 10011 10353 10447 10470 10529 10579 10825 10989 11006 11082 20018

10041 10024 10131 10182 10012 10352 10448 10469 10530 10580 10830 10990 11007 11083 20027

10049 10023 10130 10183 10013 10351 10449 10468 10531 10581 10831 10991 11008 11084 20050

10050 10022 10128 10184 10014 10350 10450 10488 10532 10582 10811 10992 11010 11085 20042

10051 10021 10133 10185 10015 10364 10451 10487 10533 10583 10806 10993 11012 11086 20037

10052 10020 10134 10186 10016 10363 10452 10486 10546 10584 10832 10994 11013 10995 20051

10053 10048 10135 10187 10017 10362 10453 10485 10545 10585 10834 10996 11014 11087 20016

10061 10047 10136 10188 10018 10361 10461 10484 10544 10598 10833 10997 11015 11088 20032

10062 10046 10137 10189 10066 10360 10462 10483 10543 10597 10793 11031 11016 11090 20036

10063 10045 10143 10190 10345 10374 10463 10482 10542 10596 10817 11032 11017 11092 20035

10064 10044 10144 10191 10346 10373 10464 10489 10541 10593 10798 11033 11018 11093 20041

10065 10043 10145 10192 10347 10372 10465 10490 10540 10594 10826 11034 11019 11094 20022

10067 10042 10146 10193 10348 10371 10466 10491 10539 10595 10837 11050 11020 11095 20044

10077 10060 10147 10194 10349 10370 10467 10492 10538 10592 10840 11051 11021 11096 20052

10078 10059 10153 10195 10355 10386 10475 10493 10537 10591 10787 11052 11022 11097 20045

10665 10058 10154 10196 10356 10385 10476 10494 10536 10590 10818 11067 11023 11098 20055

10080 10057 10156 10197 10357 10384 10477 10495 10535 10589 10839 11068 11024 11099 20020

10081 10056 10157 10198 10358 10383 10478 10496 10534 10588 10838 11069 11025 11100 20043

10082 10055 10163 10199 10359 10382 10479 10504 10547 10587 10812 11070 11026 11101 20040

10083 10054 10164 10200 10365 10381 10480 10503 10548 10586 10800 11071 11027 11102 20028

10093 10076 10165 10201 10366 10398 10481 10502 10549 10667 10795 11072 11028 11103 20024

10094 10074 10166 10202 10367 10397 10422 10501 10550 10716 10796 11073 11029 11104 20017

10095 10073 10167 10203 10368 10396 10421 10500 10551 10717 10822 11074 11030 11105 20033

10096 10072 10142 10204 10369 10395 10420 10499 10552 10668 10819 11075 11035 11106 20019

10097 10071 10141 10205 10375 10394 10419 10498 10553 10079 10807 11076 11036 11107 20048

10103 10070 10140 10206 10376 10393 10418 10497 10554 10715 10808 11077 11037 11108

10104 10069 10139 10207 10377 10410 10417 10505 10555 10713 10809 11078 11038 11109

10105 10068 10138 10208 10378 10409 10434 10506 10556 10719 10803 11079 11039 11110

10106 10092 10152 10209 10379 10408 10433 10507 10557 10718 10802 11049 11040 11111

10107 10091 10151 10210 10380 10407 10432 10508 10558 10670 10810 10973 11041 11112

10113 10090 10150 10211 10387 10406 10431 10509 10559 10664 10816 10974 11042 11113

10114 10089 10149 10212 10388 10405 10430 10510 10572 10666 10813 10975 11043 11114

10115 10088 10148 10213 10389 10411 10429 10511 10571 10714 10788 10976 11044 11115

10116 10087 10162 10214 10390 10412 10446 10512 10570 10669 10821 10977 11045 11116

10117 10086 10161 10215 10391 10413 10445 10520 10569 10720 10804 10978 11046 11117

10123 10085 10160 10216 10392 10414 10444 10519 10568 10710 10801 10979 11047 11118

10124 10102 10159 10217 10399 10415 10443 10518 10567 10721 10815 10980 11048 10986

10125 10101 10172 10218 10400 10416 10442 10517 10566 10712 10820 10981 11053 11054

10126 10100 10171 10219 10401 10423 10441 10516 10565 10711 10792 10982 11055 11091

10127 10099 10170 10220 10402 10424 10460 10515 10564 10824 10789 10983 11056 11011

10035 10098 10169 10221 10403 10425 10459 10514 10563 10841 10814 10984 11059 11058

10034 10112 10168 10222 10404 10426 10458 10513 10562 10829 10797 10985 11060 11009

10033 10111 10173 10223 10036 10427 10457 10521 10561 10836 10790 10998 11061 11089

10032 10110 10174 10224 10075 10428 10456 10522 10560 10835 10791 10999 11062 20038

List of Plots Allocated from Bidding Process from Hulhumale





1:16,930Scale:

PHASE 2

HIYAA

200262002520023

20021

2006520064200632006220061

20060200662006720068200692028520286

202952029420293202922029120290

20289

20288

20287

2030520301203162031520314

203072030820309

20310

20311

20312

20313
20326

20327

20328

20317
20318203192032020321

20323 20324 20325
20302 20303 20304

20300 20299 20298 20297

20306

20296 20059 20058 20057

BEACH FRONT

BEACH SIDE

އ�ތ�ރ�މ�އ�ޗ�  ކ�ރ�މ�ތ�ނ�

އ�ތ�ރ�މ�އ�ޗ�   ކ�އ�ރ�ނ�





PROJECT: LOT 20021 

Scale: N.T.S Drawn by: Jilan 

E 338736.8931 

E 338737.1610 
N 466918.5329 

NIKAGAS MAGU 

9.58M 

N 466920.8134 
�· j 

<\j 

E 338735.0912 () 
N 466922.2364 

E 338721.0237 
N 466926.2173 

(\ 
\___/' 

LOT 20021 

AREA= 218.95 SQM 

(2,356.76 SQFT) 

12.58M 

LOT 20022 

Checked by
� 

Date:16th August 2021 

E 338734.5535 
N 466909.3187 

N 

� 
r--

E 338717.5993 
N 466914.1165 

Remarks: 
DRAWING: PLOT MAP 

■ HOUSING 
DEVELOPMENT 
CORPORA TlON 

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT 

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE' 

REPUBLIC OF MALDIVES 

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892 

EMAIL : planning@hdc.com.mv 

Lo
t 2

00
20



Lot 

Number 
Description 

20021 P2 Beach Plots 

PROJECT: LOT 20021 

Scale: N.T.S 

PLOT LINE- - - - -------.
SETBACK LINE- - - - - --1------o-JI
BUILT UP AREA 

NIKAGAS MAGU 
9.58M 

12.58M 

LOT 20022 

Site 

('J 

� 
- r---

Land Use Plot Area Footprint Plot Ratio 
Coverage 

Max Floors/Height 

218.95 SQM 161.04 SQM 6 Floors/22.Sm Pure Residential 3.9 74% 
2,356.76 SQFT 1,733.4 SQFT (18.Sm bldg height +4m Lift Machine Room) 

DRAWING: SETBACK PLAN 

Drawn by: Jilan Checked by
� 

Date: 16th August 2021 Remarks: 

■ HOUSING 
DEVELOPMENT 
CORPORA TlON 

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT 

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE' 

REPUBLIC OF MALDIVES 

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892 

EMAIL : planning@hdc.com.mv 

Lo
t 2

00
20











































































































PROJECT: LOT 20286 
Scale: N.T.S Drawn by: Thorif 

E 338838.1500 LOT 20290 E 338834.9693 
N 467335.4015 

N 467325.5351 

(\ 
10.37M 

·�1_/ co 
4'S, 

LOT 20288 
--.J 

t '\ 

E 338833.5802-� L) 

N 467336.6967 
N 

LOT 20286 N 

f-

AREA= 168.25 SQM LO 
_J 

(1,811.03 SOFT) c.o 

---L 

---L 

LOT 20287 --.J 

-----E_'-)+' -------------+--'(_}-------
10.37M 

E 338822.3504 

N 467339.8795 

Checked by: 

NIROLHU MAGU 

Date:16th August 2021 

E 338819.5275 

N 467329.9049 

DRAWING: PLOT MAP 
Remarks: 

■ HOUSING 

DEVELOPMENT 

CORPORA TlON 
PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT 

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE' 

REPUBLIC OF MALDIVES 

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892 

EMAIL : planning@hdc.com.mv 



LOT 20288 

LOT 20287 

Lot 

Number 
Description Land Use Plot Area Footprint 

20286 P2 Beach Plots Pure Residential 
168.25 SQM 130.63 SQM 

1,811.03 SQFT 1,406.09 SQFT 

PROJECT: LOT 20286 

Scale: N.T.S Drawn by: Thorif 

LOT 20290 

10.37M 

10.37M 

NIROLHU MAGU 

Plot Ratio 
Site 

Coverage 

4.2 78% 

LO 
0 

c.o 
T""" 

LD 
00 
N 
= 
N 

f-
0 
_J 

Max Floors/Height 

6 Floors/22.Sm 

(18.Sm bldg height +4m Lift Machine Room) 

DRAWING: SETBACK PLAN 

Date: 16th August 2021 Remarks: 

■ HOUSING 

DEVELOPMENT 

CORPORA TlON 
PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT 

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE' 

REPUBLIC OF MALDIVES 

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892 

EMAIL : planning@hdc.com.mv 

-� L) 



























































































































EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20307
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 





8.74M

20
.1

1M

8.75M

20
.1

1M

1.
00

1.20

1.
00

LOT 20307

AREA= 175.91 SQM

(1,893.48 SQFT)

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20307 
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 





















EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20311
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 



E 338883.2841
N 467481.3545

E 338878.5218
N 467464.5259

E 338869.5243
N 467467.0721

E 338874.2865
N 467483.9007

ROAD

LOT 20311

AREA= 163.54 SQM

(1,760.33 SQFT)

LOT 20309

LOT 20312

LOT 20310

17.49M

9.
35

M

17.49M

9.
35

M

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20311
Drawn by: Nadheem Checked by: Date:16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: PLOT MAP
Scale: N.T.S 



LOT 20311

AREA= 163.54 SQM

(1,760.33 SQFT)

17.49M

9.
35

M

17.49M

9.
35

M

SETBACK LINE

PLOT LINE

BUILDABLE AREA

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20311
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 



EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20312
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 



E 338892.4251
N 467478.7677

E 338887.6628
N 467461.9391

E 338878.5218
N 467464.5259

E 338883.2841
N 467481.3545

17.49M

9.
50

M

17.49M

9.
50

M LOT 20312

AREA= 166.15 SQM

(1,788.42 SQFT)

LOT 20313

LOT 20314

LOT 20311

ROAD

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20312
Drawn by: Nadheem Checked by: Date:16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: PLOT MAP
Scale: N.T.S 



LOT 20312

AREA= 166.15 SQM

(1,788.42 SQFT)

17.49M

9.
50

M

17.49M

9.
50

M

SETBACK LINE

PLOT LINE

BUILDABLE AREA

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20312
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 



EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20313
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 



E 338892.4251
N 467478.7677

E 338887.6628
N 467461.9391

E 338903.2837
N 467475.6949

E 338905.1077
N 467474.1658

E 338905.2435
N 467471.7969

E 338900.4083
N 467458.3323

LOT 20313

AREA= 239.19 SQM

(2, 574.62 SQFT)

ROAD

ROAD

LOT 20314

LOT 20312

17.49M

13
.2

5M

14.31M2.37M

2.
38

M
11

.2
8M

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20313
Drawn by: Nadheem Checked by: Date:16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: PLOT MAP
Scale: N.T.S 



LOT 20313

AREA= 239.19 SQM

(2, 574.62 SQFT)

17.49M

13
.2

5M

14.31M2.37M

2.
38

M
11

.2
8M

SETBACK LINE

PLOT LINE

BUILDABLE AREA

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20313
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 



EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20314
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 





8.76M

22
.2

0M
8.74M

22
.7

5M

1.
0

1.20

1.
00

SETBACK LINE

PLOT LINE

BUILDABLE AREA

LOT 20314

AREA= 196.50 SQM

(2, 115.11 SQFT)

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20314
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 



EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20315
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 



E 338897.4978
N 467450.0679

E 338876.1407
N 467456.1116

E 338894.5872
N 467441.8034

E 338873.7596
N 467447.6973

8.76M

21
.6

5M

8.74M

22
.0

6M

LOT 20315

AREA= 191.69 SQM

(2, 063.33 SQFT)

NIKAGAS AMGU

LOT 20316LOT 20314

LOT 20308

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20315
Drawn by: Nadheem Checked by: Date:16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: PLOT MAP
Scale: N.T.S 





EMAIL : planning@hdc.com.mv

PROJECT: LOT 20316
Drawn by: Nadheem Checked by:  Date: 16th August 2021 Remarks: 

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

DRAWING: LOCATION MAP

N

Scale: N.T.S 



E 338894.5872
N 467441.8034

E 338873.7596
N 467447.6973

E 338871.3784
N 467439.2830

E 338891.6751
N 467433.5347

8.77M

21
.1

0M

8.74M

21
.6

5M

NIKAGAS AMGU

LOT 20315

LOT 20307

LOT 20316

AREA= 186.93 SQM

(2, 012.10 SQFT)

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20316
Drawn by: Nadheem Checked by: Date:16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: PLOT MAP
Scale: N.T.S 



8.77M

21
.1

0M

8.74M

21
.6

5M LOT 20316

AREA= 186.93 SQM

(2, 012.10 SQFT)

1.
0

1.20

1.
00

SETBACK LINE

PLOT LINE

BUILDABLE AREA

EMAIL : planning@hdc.com.mv

REPUBLIC OF MALDIVES

3RD FLOOR, HDC BUILDING HULHUMALE'

PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

TEL. +(960)3353535, FAX +(960)3358892

N

PROJECT: LOT 20316
Drawn by: Nadheem Checked by: Date: 16th August 2021 Remarks: 

DRAWING: SETBACK PLAN
Scale: N.T.S 





































































a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގެ 5އަދި  4  ެނއިބަރހުޑް  ހުޅުާމލެ

 ޤަވާޢިދުޕްލޭިންނގ އަދި ޢިާމރާތް ކުރުުމގެ 
  



  
                                              

1 

 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 

 ހުޅުމާލ  ނ އ ބަރހުޑް 4 އަދ ެ 5 ގ ެ

 ޤަވާޢިދު  ޕްލޭނ ންެގ އަދ ެ ޢ މާރާތްެ ކުރުމުގ ެ

ސިޓީއަކަށްވެފައި  ،ކީއަހުޅުމާލެ  .1 ތަޢާރަފް  ކުރަމުންދާ  ތަރައްޤީ  ހުޅުމާލޭގެ   ،ޕްލޭންކޮށްގެން 
ތައްޔާރުކުރުމާއި ޕްލޭންތައް  މާސްޓަރ  މަޝްރޫޢުތައް   ،ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ތަރައްޤީގެ 

ކޮންޓްރޯލްސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް  މިކަމާގުޅޭ  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއި  ވިލަރެސްކޮށް 
 ޓުމަކީ މި ކޯޕަރޭޝަން އުފެއްދި އެއް މަޤުޞަދު ތައްޔާރުކުރުމާއި މިކަންތައްތައް ެބލެހެއް

ޤަވާޢިދަކީ  ،ވީހިނދު  ކަމަށް ނަންަބރު    ،މި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   96/10ޤާނޫނު 
ހައުސިންގ   ،ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ާބރުލިިބގެން އުފެދި ހިނގަމުން އަންނަ

ހުޅުމާލޭގެ ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭޝަން  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ންފީޛު ތަ  މާސްޓަރ 
ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ 

 . ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދެވެއުޞޫލުތައް 

ގެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް  5އަދި  4ހުޅުމާލެ ނެއިަބރހުޑް މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "  .2 ނަން 
 ނެވެ. " މިހެންޤަވާޢިދުކުރުމުގެ 

 

 

 



  
                                              

2 

 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 ހުޅުމާލޭ ނެއިބަރހުޑްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  

 ންމުބައި( ޢާ  ) ޤަވާޢިދު ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  
  

"ޢިމާރާތް"ދުޢިވާޤަ  މި )ހ(  .3 މާނަކުރުން ބުނެފައިއެވަނީ ގައި  ޤަޫބލުކުރާ    ،ކަމަށް  ކޯޕަރޭޝަނުން  މި 
ިބމާ ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ.    ،ފެންވަރަށް ިބނާ ކުރެވޭ

އެންމެ ދަށްވެގެން ފާރު/ިބއްގަނޑުތަކެއް އަދި   ،ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނީ  ،މިގޮތުން
ޝީޓެއް ނުވަތަ ޑެކެއް އެކުލެވޭގޮތަށް، ޤުދުރަތީ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިކަން    ،ފުރާޅެއް

  ދިރިއުޅެވޭ ވަރަށް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.ފޯރު ކޮށްދެވޭނެގޮތަށް މީހަކަށް

ބުނެވިފައިއެވަނީޤަ  މި )ށ(    "ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،ވާޢިދުގައި  ހައުސިންގ 
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށެވެ.

ބުނެފައިއެވަނީދުޢިވާޤަ  މި )ނ(    ކަމަށް  "ވެްބސައިޓް"  ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،ގައި  ހައުސިންގ 
 އަށެވެ."  www.hdc.com.mv"ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ވެްބސައިޓް 

ޤަވާޢިދަށް  
ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމާއި،  
ޤަވާޢިދު 

 އިޞްލާޙު ކުރުން

މިޢިވާޤަ  މި  .4 ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ،  ވެްބސައިޓްގައި  ޢިވާޤަދަށް  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މި  ދު 
ދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޢިވާޤަޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި  

މި   ގޮތުން  މި  ލިިބގެންވެއެވެ.  ކޯޕަރޭޝަނަށް  މި  ޢިވާޤަމި  އިޞްލާޙު  ގެނެވޭ  ދަށް 
 ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާނެއެވެ.

ހިނގާނެ  ދު ޢިވާޤަ
 ދާއިރާތައް

ހިނގާނީޤަ  މި  .5 ދޫކޮށްފައިވާ    ،ވާޢިދު  ދިރިއުޅުމަށް  ނެއިަބރހުޑްތަކުން  ހުޅުމާލޭ 
ޢިމާރާތް  އެއްމެދު  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  މިޤަވާޢިދުގައި  އަދި  ގޯތިތަކަށެވެ. 

 ( 2ޖަދުވަލު  ) އެވެ.ނުހިމެނޭނެ

ގޯތީގެ އިން 
 ވަކިކުރުން

ގޯތިތަކަ )ހ(  .6 ހުރިހާ  ދޫކުރެވިފައިވާ  އެގްރީމަންޓްގައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ  ށްހުޅުމާލޭން  ނުވަތަ 
 ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމަށް ކަޑަ ޖަހާ ދޭނެއެވެ. މިންތަކަށް

ގޯތި ނުެބލެހެއްޓުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ    ނުވަތަ ގޯއްޗާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން  ވެރިފަރާތުން )ށ(   
އެނޫން ގޮތަކުން ވިއަސް ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ވެއްޓި، ގެއްލިއްޖެ 

 އަލުން ކަޑަޖަހައިދޭނެއެވެ. ށް ހުށަހެޅުމުންޙާލަތެއްގައި މި ކޯޕަރޭޝަނަ

ގޯތީދިރިއުޅުމަށް   )ނ(    މަސައްކަތެއް ދޫކުރެވިފައިވާ  އެއްވެސް  ކުރިން   ގައި  ފެށުމުގެ 
 ދިމާވޭތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެގްރީމަންޓްގައިވާ މިންތަކާއި ޖިސްޓްރީރަ

http://www.hdc.com.mv/
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

ޢިމާރާތުގެ 
ކުރެހުން 

ފާސްކުރުމާއި  
  ކުރެހުމަށް ަބދަލު

 ގެނައުން 

ގެނައުމަށްޓަކައި )ހ(  .7 ަބދަލު  ކުރެހުމަށް  ނުވަތަ  ފާސްކުރަން  ކުރެހުން  މި   ޢިމާރާތުގެ 

 ންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 
 ހުއްދަ ހޯދުން 

ކުރިން    މާރާތެއް ކުރުމުގެޢިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ އެފަދަ  ޢިހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް   )ހ(  .8
ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެ ހުއްދަ މި  ދުމަށްޓަކައި  މާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯ ޢިއެ  

 ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ދޫކުރެވޭނީ   މާރާތްޢި )ށ(    ހުއްދަތައް  އެހެނިހެން  ގުޅޭ  ހުއްދައާއި  އެ  ހުއްދައާއި  ކުރުމުގެ 
 މާރާތުގެ ކުރެހުން މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި މި ކޯޕަރޭޝަނުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.ޢި

ޢިމާރާތް 
ބޭނުންކުރެވޭނެ  

 ގޮތް

ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޅުމަށް  ދިރިއު )ހ(  .9
ޙާލަތްތަކުގައި ޢިމާރާތުގެ ުބރި )ގްރައުންޑް ފްލޯރ(  ޭބސްމަންޓް،  ަބއެއް  އަދި  ،  ތިރީ 

ޭބނުންތަކަށް  ުބރިފުރަތަމަ   ކޯޕަރޭޝަނުން  ،ދިރިއުޅުން ނޫން  ކުރާގޮތުގެ    މި  ހުއްދަ 
ކުރެވިދާނެ ޭބނުން  ކުރުމަށް  ުބރިފުރަތަމަ    ،އެގޮތުން  އެވެ.މަތިން   ހުއްދަދޭ  ޭބނުން 

ވާ ކަންތައް ތިރީގައި ަބޔާންވެފައި އެވަނީއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ   ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި
 ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު އަދި    ޓިއުޝަން ސެންޓަރު  ުބރި ޭބނުން ކުރުމުގައި ހުއްދަ ދެވޭނީ

ދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަން ނުޖެހޭފަދަ ކަންތަކަށެވެ.  ޚިއާންމުންނަށް އެއްވެސް    ފިޔަވައި  

 ؛ ސްޓޫޑިއޯ ވެރިކަމާ ެބހޭ ންނުފަ، ތަންތަންފަހާ (1)   

 ؛ ދާރާއޮފީސް/އިހޯމް  (2)   

 ؛އްޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަ (3)   

 ؛ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު (4)   

ވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި،  އިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގަ )ށ(   
 ކަމެއް ކުރުން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ؛ޢީ މަސައްކަތްސިނާ (1)   

 ؛ގުޅޭ/ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުންޒާތުގެ ތަކެތި ގެން އަލިފާން ހިފާ  (2)   

 ؛އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައްއާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ  (3)   

 ؛ދަ މަސައްކަތްތައްކުނޑި އުފެދޭ ނުވަތަ ތަން ހަޑިވާ ފަ (4)   
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 ؛ނުންކުރުން(ގުދަން ކުރުން )ވެއަރހައުސް ގެ ގޮތުގައި ޭބ (5)   

މަގުމަތި    ،ގައި ހުއްދަކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ުބރީތުރުން ފުރަތަމަ  އަދި މީގެއި (6)   
ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  އުޅަނދުތައް  ގޮތަކަށް  ތޮށްޖެހޭނެފަދަ 

ފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ފަދަ ތަންތަން  ހިމެނޭ ކެ
 ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އޭރިޔާ އެފް.އެސް.އައި  ޭބސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ    ،  ޢިމާރާތުގައި ޭބސްމަންޓެއް ހަދާނަމަ )ނ(   
)ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރު(  

 އަދި ޭބސްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ: ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ކިންގރޕާ (1)   

 ޔުޓިލިޓީސް ސާވިސް  (2)   

 ސްޓޯރެޖް ސްޕޭސް  (3)   

ގޯތީގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭަބއިގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ަބއިގެ  (ރ)  
 ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ ަބއިން ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 

 އެއްކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ޢިމާރާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ގޯތި ދެ ( ބ )  

ޢިމާރާތް 
ބޭނުންކުރަން  

 ފެށުން 

ގޯތި )ހ(  .10 ގޯތީގައި ވިއްކުމުގެ    ހުޅުމާލޭން  މުއްދަތުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި 
ޢިމާރާތް ޭބނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ    ،ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކޮށް

 ނެގުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. މި ކޯޕަރޭޝަނުން

 ،ދާ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހުއަލަށް ހަ )ށ(   
 ހުށަހަޅައި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.  މި ކޯޕަރޭޝަނަށްއެކަން 

)ހައެއް( އަހަރު ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައި ނުވާނަމަ،   6ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން   )ނ(   
ބާޠިލުވާ   ކުރެހުން  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަދި  ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ކުރެހުން  ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. ޙާލަތުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުރެހުން ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ، ގޯތީގައި  )ރ(  
ކުރެހުން  ހުށަހަޅައި  ކުރެހުން  އަލުން  ކޯޕަރޭޝަނަށް  މި  ކުރަންވާނީ  ޢިމާރާތް 

 ހޯދައިގެންނެވެ ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
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 ޢިމާރާތް ފަރުމާ ކުރުން  

ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ 
އޭރިޔާ  

 ،)ޖީ.އެފް.އޭ(
ފްލޯ ސްޕޭސް  
އިންޑެކްސް  

)އެފް.އެސް.އައި( 
އަދި އޯޕަން 

 ސްޕޭސް 

އަކީ   )ހ(  .11 އޭރިޔާ(  ފްލޯ  )ގްރޮސް  އޭރިޔާ  ޖުމްލަ  )  މިތަޅުމުގެ  ގައިރމާއްދާގެ   ) 
ަބއިތަކުގެ   ދެންހުރި  ފިޔަވާ  ަބއިތައް  ގައި ނުހިމެނޭ  އެފް.އެސް.އައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޖުމްލަ އޭރިޔާއެވެ. 

  އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ   (އެފް.އެސް.އައިފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް ) ( ށ)  
އިން ދިރިއުޅުމަށް އޭރިޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލެ

 ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

 ޒޯން 
ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  
 )އަކަފޫޓުން( 

 އެފް.އެސް.އައި 

 4ނެއިަބރހުޑް 

އާއި  2000-3000
 ދެމެދު

4.0 

އާއި  3000-4000
 ދެމެދު

4.3 

އާއި  4000-6000
 ދެމެދު

4.5 

 5ނެއިަބރހުޑް 
އާއި  1500-2500

 ދެމެދު
4.0 

ގައިވާ   6އެނެކްސް 
 ކަންމަތީ ގޯތިތައް 

- 4.6 
 

 ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް )އެފް.އެސް.އައި( ހިސާުބކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ ފޯމިއުލާ އަކީ: ( ނ)  

 )ޖީ.އެފް.އޭ( ޖުމްލަ އޭރިޔާ ތަޅުމުގެ( = އައި.އެސް.އެފް) އިންޑެކްސް ސްޕޭސް ފްލޯ
 އޭރިޔާ ގޯތީގެ

 ތިރީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ އެފް.އެސް.އައި. ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ަބއިތަކެވެ.  (ރ)  
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ން )ފަސްޓް ުބރި ފައިވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ގައި ދައްކާ  6ޖަދުވަލު    ގެޤަވާޢިދު މި (1)   
ފްލޯރއިން( ކުރިމަތީ ސެޓްެބކް ތެރެއަށް ނެރެފައިވާ ަބއިގެ ތިރީކައިރިން ޚިޔާލީ  

އޭންގަލްގައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުން ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުމުގައި    45°ރޮނގެއް  
ންޑް ގްރައު  ؛ޖެހޭހިސާުބން ކުރިމަތީ ސެޓްެބކް ރޮނގާ ހަމައަށް އިންނަ އޭރިޔާ

ތިރިކޮށްފައި  ވުރެ(  ލެވަލްއަށް  )ޕޭވްމަންޓް  ހަމަިބމަށްވުރެ  ތަޅުން  ފްލޯރގެ 
ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ، ދަމާލާ ރޮނގު ތަޅުމުގައި ޖެހޭ ހިސާުބކަމުގައި ބަލާނީ  

 ؛ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާބު 

 ؛ ސް ޑަކްޓްސަސަރވި (2)   

 ؛ލިފްޓް ގޮޅިތައް (3)   

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުބނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ   ވަނަ   18ގެ  ޤަވާޢިދު  މި (4)   
 ( 8ޖަދުވަލު  ) ؛ތައްބެލްކަނީ

 ؛ ގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާުބރީވަނަ  5 (5)   

މަތިން  18.5 (6)    ރޫމް   މީޓަރުގެ  ލިފްޓް/މެޝިން  ސިޑިގޮޅިއާއި  )ޓެރަސްގައި( 
 (14  ޖަދުވަލު ) ؛އިަބހިޔާކުރާ

ހިޔާކުރާ   (7)    ޓެރަސްގައި  އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި  ހުޅުމާލޭގައި 
 ( 14ޖަދުވަލު  ) ؛ ރިޔާއަށް ވާ އޭ 50ޓެރަސްގެ %

،  އިަބލަ  ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޯތީގެ ޮބޑުމިނަށްވަ   16މި ޤަވާޢިދުގެ   (8)   
ކަނޑައަޅާ  ގަރާޖު ފްލޯއިން  ގްރައުންޑް  ގޮތުގައި  ތެރޭގައި   ؛އޭރިޔާގެ  )މީގެ 

 އެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.( ޔާ އޭރި އަށް ދޫކުރާ 10ގޯތީގެ %

 ( 6ޖަދުވަލު  ) ؛ަބއިގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ޭބސްމަންޓް ޕަރކިންގ (9)   

 ( 7ޖަދުވަލު  ) .ގޮޅިމަތި ހިޔާނުކުރާ ވައި (10)   

ސެޓްެބކް ޕްލޭން 
އަދި ސެޓްެބކް 

 ބޭނުންކުރުން 

 ، ސެޓްެބކް ޕްލޭންގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ  ގޯތީގެ )ހ(  .12
 (11- 7ޖަދުވަލު  ގޮތަށެވެ. )އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްެބކް ޕްލޭންއާއި އެއް

މަގާވީފަޅިއަށް   ،ގޯއްޗެއްގެވެސް ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ަބލާނީ  ކޮންމެ )ށ(   
  1އަދި މޫނުމަތީ ފަރާތުގައި މަގާވީފަޅިއަށް    މީޓަރު ސެޓްެބކް ދެވިފައިވާ ފަޅިއެވެ.  1

މަގާއި   މައި  ސަރަޙައްދުން  ދެވިފައިވާ  ގޯތި  ގޯތިތައް،  ނުހުންނަ  ސެޓްެބކް  މީޓަރު 
 މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ވީފަޅިއަކީ ޢިމާރާތުގެ 
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އަރިމަތި ގޯތީގެ ސެޓް )ނ(    ކުރިމައްޗާއި  ގޮތުގެމަތިން  ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  ޕްލޭންގައި  ެބކް 
ފިޔަވައި ދޫކުރެވިފައިވާަބއި  ގޮތުގައި  ހިޔާކޮށްގެން  ،  ސެޓްެބކް  ހިސަާބކުން  އެއްވެސް 

 ނުވާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްެބކްގެ   ،އަށް ވާ ވަރު  80ފުޅާމިނުގެ %މާރާތުގެ ކުރިމަތީ  ޢި )ރ(  
ލެވެލް/ިބންމަތިންފެށިގެން   )ޕޭވްމަންޓް  ނެރެވިދާނެއެވެ.    3ތެރެއަށް  މަތިން(  މީޓަރު 

  ސެޓްެބކް ތެރެއަށް ނެރޭަބއި ެބލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި  ،މިގޮތުން
 ( 11- 7ޖަދުވަލު  . )ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

) )ބ(    ފުޅާމިނުގެ  އަރިމަތީ  ދޫކޮށްފައިވާ    1ޢިމާރާތުގެ  ސެޓްެބކް  ޮބޑުކޮށް  ވުރެ  މީޓަރަށް 
މީޓަރަށް    1  ޢިމާރާތުގެ އަރިމަތީ ސެޓްެބކްގެ ތެރެއަށް  ،އަށް ވާ ވަރު  80%ފަރާތުން(  

ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން   މަތިން(    3)ޕޭވްމަންޓް  މިގޮތުންމީޓަރު   ، ނެރެވިދާނެއެވެ. 
ަބއެއްގެ   ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ެބލްކަނި  ނެރޭަބއި  ތެރެއަށް  ވެސްސެޓްެބކް   ގޮތުގައި 

 ( 11- 7ޖަދުވަލު  ) އެވެ.ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ން ތިރި( ކެނޮޕީފަދަ ރޫޅާލެވޭ ތަކެތި ުބރި)ފުރަތަމަ  ،ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްެބކްއަށް )ޅ(  
ދިގުމިން  ޭބނުންކޮށްގެން ހިޔާގަނޑުގެ  މިފަދަ  ނަމަވެސް،  ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށެވެ. އަދި   80ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %
މިފަދަ  މިފަދަ ހިޔާގަނޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ފާރަށް ހިފާފައެވެ.

މަށް ތަނުބ، ދަގަނޑު ހޮޅި ފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ިބމަށް ހިޔާގަނޑެއް ހަރުލެއްވު
އެއްވެސް  ބޭނުންކުރާ  ހަރުކުރުމަށް  އެ  ހިޔާގަނޑާއި،  މިގޮތުން  ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ. 

 އާލާތެއް ގޯތީގެ އިމަށްވުރެ ޭބރަށް ނެރެފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 

ވާގޮތަށް ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުންނަ  ކާފައި  ގައި ދައް  11- 8ޖަދުވަލު    ގެދުޢިވާޤަ  މި )ކ(   
މީޓަރުގެ ސެޓްެބކް ދީފައިވާ   1ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްެބކް އަކީ މަގުމައްޗާ ވީފަރާތަށް  

 ފަރާތެވެ.

ދިޔަދޮވި    1 )އ(    އަސްކަންޏާއި  )ފުރާޅުގެ  ސެޓްެބކްއަށް  ފަހަތު  އަދި  އަރިމަތީ  މީޓަރުގެ 
ވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭސީ އައުޓްޑޯރ  ފިޔަވާ( ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ަބއެއް ނުނެރެ

ފެށިގެން    ،ޔުނިޓް ފާރުން  ނުވާނެހެން   0.45ޢިމާރާތުގެ  އިތުރު  މީޓަރަށްވުރެ 
 ނެރެވިދާނެއެވެ.

 ،މީޓަރު ހުންނަ ސެޓްެބކް ތެރެއަށް އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ލާންވާނީ  1.5ނުވަތަ    1.2 )ވ(   
 ޢިމާރާތުގެ އިމުން ޭބރުނުވާވަރަށެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ    0.2މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ސެޓްެބކްގެ ތެރެއަށް ޑެކަރޭޓިވް ޯބޑަރެއް ލާނަމަ،   )މ(   
 އިތުރު ނުވާނެހެން ޑެކަރޭޓީވް ޯބޑަރެއް ލެވިދާނެއެވެ.
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 ، ( ހުޅުވޭ ދޮރުއަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްެބކްއަށް ބިންމަތީ ަބއިގެ )ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ )ފ(   
އަވިން އަދި ވިއްސާރައިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް  

ފެށިގެން   އިމުން  ޢިމާރާތުގެ  ހިޔާގަނޑު  ހެދޭ  މިގޮތަށް  ކުރެވިދާނެއެވެ.   0.45ހިޔާ 
ން  މީޓަރަށް ވުރެއް ޭބރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަރުކުރެވޭ ހިޔާ ގަނޑުގެ ފުޅާމި

ޖަދުވަލު  ނެއެވެ. )މީޓަރު ޭބރަށް ނެރެވިދާ  0.25ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގެ އިތުރުން ފަރާތަކުން  
13) 

ތެރޭގައި  މި )ދ(    ސެޓްެބކް  ފްލޯރގެ(  )ގްރައުންޑް  ަބއިގެ  ބިންމަތީ  ދަށުން،  ،  ޤަވާޢިދުގެ 

ހެދިދާނެއެވެ.  މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ ގޮތަށް    0.3ތިރީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން  
 އަދި ސެޓްެބކްގައި މިގޮތަށް ހެދޭ ތަންތަން އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

 ؛ރ ޮބކްސްޕްލާންޓަ (1)   

 ؛ށިއަ (2)   

 .އިވާ ޕޫލްިބމުގެ އަޑިއަށް ފައްތާފަ (3)   

ގޯޅި )ތ(    އިމުގައި  އަރިމަތީ  ގޮތަށް  ގޯތީގެ  މަގަށްވާ  ހުންނަންވާނީ   އަދި  ދޮރު  ަބހައްޓާ 
 އެތެރެއަށްވާގޮތަށެވެ.  މީޓަރ 0.6އިންފާރަށްވުރެ މަދުވެގެން 

ޢިމާރާތުގެ 
 އުސްމިން

ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ    ގައި  11ޖަދުވަލު  އަދި    10ޖަދުވަލު  ގެ  ޤަވާޢިދު  މި )ހ(  .13
ެބލެވޭނީ ކަމުގައި  ލައިން    ،އުސްމިން  ސްޕްރިންގ  ފެށިގެން  ލެވެލްއިން  ޕޭވްމަންޓް 

)ނުވަތަ ރޫފް ީބމްގެ މަތީ ކައިރި( އާ ހަމައަށެވެ. ނުވަތަ ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމެންޓް 
ހަމައަ މަތީކައިރިއާ  ޑެކްގެ  ނުވަތަ  ސްލެްބ  ޓެރަސް  ފެށިގެން  އަދި  ލެވެލްއިން  ށެވެ. 

   މީޓަރެވެ. 18.5އެގޮތުން ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 

 އެވެ.ުބރި)ހައެއް(   6ނީ ެބހެއްޓޭޢިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން  )ށ(   

ުބރިއަށް ވުރެމައްޗަށް   5ނުވަތަ    ،މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ  15ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން   )ނ(   
 ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.  ،ނަގާނަމަ

 . ގައި ލިފްޓް ހަރުކުރާނަމަ ލިފްޓް ފަށަންވާނީ ގަރައައުންޑް ފްލޯއިންނެވެޢިމާރާތު )ރ(  

ކަމުގައި ބެލޭނީ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން  ،  ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް )ބ(   
 ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް ފެށޭ ހިސާުބންނެވެ.

ވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީޓު/ޑެކުގެ ތިރީކައިރިއާ ހަމައަށް   އެއްގައިުބރިކޮންމެ   )ޅ(  
 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. 2.7މަދުވެގެން 
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

ކުރެހު  11ޖަދުވަލު  ދުގެ  ޤަވާޢި  މި )ކ(    ވާގޮތަށް  ގެ  މަތީގައި މުގައި  އެންމެ  ޢިމާރާތުގެ 
ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ރޫފްީބމްގެ  ،ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ،ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ

މީޓަރަށްވުރެ   2މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް    18.5މަތީ ކައިރިއާ ހަމައަށް  
 އުސްނުވާނެ ގޮތަށް ލެވިދާނެއެވެ. 

ލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލެވޭ ޓެރަހުގެ   ވެސް   ގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއްުބރީވަނަ    6ޢިމާރާތުގެ   )އ(   
 މީޓަރަށްވުރެ އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ.  18.5ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ، ތަޅުން

، ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނައި  ގެ   11ޖަދުވަލު  ދުގެ  ޤަވާޢި  މި )ވ(   

ގެ ޢަދަދު ހަމަކޮށް، ޓެރަހުގެ  ުބރީމިޤަވާޢިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ  
ލިފްޓް   4މަތީގައި   އަދި  ސިޑިގޮޅި  ޢިމާރާތުގެ  އުސްނުވާނޭހެން    މީޓަރަށްވުރެ 

ލިފްޓް  ގެ މަތީގައި ަބހައްޓަން ޭބނުންވާ  ޓެރަހުމެޝިންރޫމްގެ ހިޔާކުރާަބއި ހެދިދާނެއެވެ.  
)މެނުފެކްޗަރަރސް   4  މެޝިންރޫމް ތަފްޞީލް  ލިފްޓްގެ  އުސްވާނަމަ  މީޓަރަށްވުރެ 

 ސްޕެސިފިކޭޝަން( ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޓެރަސް   ،މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު  15ލިފްޓް ނުލާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން   ( މ)  
މީޓަރަށެވެ. ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރަން    3ލެވެލްގައި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރާަބއި އުސްކުރެވޭނީ  

ފުރާޅާ ހުންނަންވާނީ  އި  ކަތިފުރާޅެއްލާނަމަވެސް  އުސްމިން  ސިޑިގޮޅީގެ    3އެކު 
 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށެވެ.

ރޫފްއޭރިޔާ އަދި  
ލިފްޓް  

 މެޝިންރޫމް

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ލެވިދާނެއެވެ.  ،ރޫފްސްލެްބ ނުވަތަ ކަތިފުރާޅެއްލާނަމަޢިމާރާތުގެ  )ހ(  .14

 ؛އަށްވާވަރަށް ގޯތީގެ އިމާހަމައަށް 80ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީފުޅާމިނުގެ %  (1)   

ފަރާތުގެ   1ކަތިފުރާޅެއްނަމަ،   (2)    ސެޓްެބކްދޫކޮށްފައިވާ  ޮބޑުކޮށް  މީޓަރަށްވުރެ 
% ފުޅާމިނުގެ  މީޓަރަށްވުރެ   0.2ހަމައިން    އިމާ  އައްވާވަރުގެ  80އަރިމަތީ 

 ؛ ޭބރުނުވާވަރަށް

ކުރި (3)    ގޯތީގެ  ދޫކޮށްފައިވާ   1މަތިފިޔަވާ  ކަތިފުރާޅެއްނަމަ،  ސެޓްެބކް  މީޓަރުގެ 
 ؛މީޓަރަށްވުރެ ޭބރުނުވާވަރަށް 0.45ފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ އިމުންފެށިގެން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އިމާ    ގައި  11ޖަދުވަލު  ނަމަ،  ރޫފްސްލެެބއް (4)   
 ؛ހަމައަށް
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

އަދިުބރީނަ  ވަ  6 )ށ(    ލިފްޓް  އެރުމަށް  އަށް  )ޓެރަސް(  ސްލެްބ  މަތީ  ސިޑި ގެ   
ދައްކާފައިވާގައި  11ޖަދުވަލު    ދާނެއެވެ.ބޭނުންކުރެވި ޓެރަހަށް      ލިފްޓުން  ގޮތަށް 

އިވިނަމަވެސް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި  ނުކުމެވޭގޮތަށް ހެދި ކަމުގަ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމަށްފަހު، ޓެރަހުގެ ތަޅުމުން ފެށިގެން ލިފްޓް ގޮޅި

މި ބޭނުންކުރެވޭނީ  )  ވަނަ  13ގެ  ދުޢިވާޤަހިޔާކުރުމަށް  ގައި ވމާއްދާގެ   )
އެކު  ނާޝަސްޕެސިފިކޭ  ގެނަމަވެސް ލިފްޓް މެޝިން ރޫމް  ވެ.މީޓަރެ  4ނެފައިވާފަދައިން  ުބ

މީޓަރާއި ހަމައަށް ހުއްދަ    7ލިފްޓުގެ އުސްމިން ޓެރެސް މަތީ ސްލެްބ އިން ފަށައިގެން  
    އުސްވެގެން ނުވާނެ އެވެ.   މީޓަރަށްވުރެ  25.5ލަ  މްމާރާތުގެ ޖުޢިދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  

 

ގެ މަތީ ސްލެްބ  ުބރީ  ވަނަ  6 ގޮތަށް  ފައިވާދައްކާ  ގައި   14ޖަދުވަލު    ދުގެޢިވާޤަ  މި )ނ(   
އޭރިޔާ   ޖުމްލަ  މެޝިންރޫމްގެ  ލިފްޓް  އަދި  ސިޑިގޮޅި  މަތިން  ގެ    15)ޓެރަސް( 

 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ޮބޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އަކަމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިޔާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ    15ުބނެވުނު  ( ގައި  ނ މާއްދާގެ )  މި )ރ(  
 އެއް ސްޓްރަކްޗަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަކަމީޓަރުގެ    15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާކުރާަބއިގެ    18.5ޢިމާރާތުގެ   )ބ(   
 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ޭބރުން އެއްވެސް ތަނެބއް ނުވަތަ ެބރިއެއް 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ    ،މީޓަރުގެ މަތިން ޓެރަސް ބޭނުންކުރާނަމަ  18.5 )ޅ(  
 އޭރިޔާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ަބއެއް ދާއިމީކޮށް ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަނޑު  ( ކ)  
 ޕަގޯލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސް ފަދަ  ޭބނުންކޮށްގެން ލަކުޑި ނުވަތަ ފިލާ ފަދަ ތަކެތި  ،  ހޮޅި

ޖުމްލައޭރިޔާގެ   ޓެރަހުގެ  ހެދޭތަކެތި  މިގޮތުން  ހެދިދާނެއެވެ.  އަށްވުރެ    30%ތަކެތި 
ޮބޑުވެގެންނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް އަރިމައްޗަކުން ަބއްދައިގެންނުވާނެއެވެ.  

މި ހިޔާގަނޑުތަކުގައި އަދި  މިގޮތުން   50%  ފަދަ  ހާމައަށެވެ.  ނުަބއްދާ  ހުންނަންވާނީ 
ހާމައަށް ަބއިތަކާއި  ހުންނަ  ެބދިފައި  ހުންނަންވާނީ    ހިޔާކުރުމުގައި  ހުންނަަބއިތައް 

ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް  އުސްމިން  ތަކެތީގެ  މިފަދަ  ަބހާލެވިފައެވެ.  އެއްދުރުމިނެއްގައި 
 މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާ ަބޔަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 :ހުޅުމާލޭގައި ޢިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެރަސް ހިޔާކުރުން )އ(   

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދުހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ   (1)   
ދަދު ހަމަކޮށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާގެ  ޢަގެ  ުބރީޢިމާރާތްކުރެވޭ  

 އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާނޭ ގޮތަށް ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ. %50
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 ޖުމްލަ އޭރިޔާކަމުގައި ބަލާނީ ސިޑިގޮޅިޔާއި ލިފްޓް މެޝީންރޫމް ނުލާ ޓެރަހުގެ (2)   
 ( 14)ޖަދުވަލު  އެވެ. އޮންނަ އޭރިޔާ

މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހިޔާކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެަބއި ހިޔާކުރުމަށް އަޅާ  (3)   
 ޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޭބނުންކުރާ ގޮތުގެ ޢި  ފުރާޅު/ޝީޓު/ޑެކު
 މަތިންނެވެ. 

އަޅާ ޝީޓަކީ/ޑެކަކީ (4)    ހަކަތަ  ޢިހުޅުމާލޭގައި    ފުރާޅަކީ/ ހިޔާކުރުމަށް  ޢާދަކުރަނިވި 
ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރެވޭގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ  

 ަބޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 ވެ.ދިރިއުޅުމަށެހަމައެކަނި  ބޭނުންކުރެވޭނީ ހިޔާކުރެވޭަބއި (5)   

ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާ ަބޔަށްވުރެ   ،ހިޔާކުރެވޭ ަބއިގެ އުސްމިން (6)   
 އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ގޮތުގައި ޓެރަހުގައި  ޢިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް )އެފް.އެސް.އައި( ގެ (7)   
 ހިޔާކުރެވޭ އޭރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމާ  ޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސޯލާޕެނަލް  ޢި (8)   
އަދި މި ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް    ނަގަންވާނެއެވެ. ެބހޭ ވުޒާރާއަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

 މިކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޕާރކިންގ 
ގޮތުގައި 

 ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާ 

ޢިމާރާތެއްގެ )ހ(  .15 އެ    ކޮންމެ  ަބއި  ވެސް  ބިންމަތީ  ފްލޯރ(ޢިމާރާތުގެ   އަދި   )ގްރައުންޑް 
ގައި އެ ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން ޕާރކިންގ  ޭބސްމަންޓް

 (6ޖަދުވަލު  )ވާނެއެވެ.ންނަންހުއޭރިޔާ އެއްގެގޮތުގައި ޖާގައެއް ކަނޑައެޅިފައި 

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ   ނަންވާނީންހުއޭރިޔާ    ޕަރކިންގ  މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ )ށ(   
 ކުރެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަނުގައެވެ.

ޖާގައިގާ   )ނ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެއްގެގޮތުގައި  އޭރިޔާ  ޕާރކިންގ  ތެރެއިން  ޢިމާރާތުގެ 
)މެނުފެކްޗަރަރސް  ތަފްޞީލް  އޭގެ  ަބހައްޓާނަމަ  ސިސްޓަމް  ޕާރކިންގ  މެކޭނިކަލް 

ހުށަހަޅަން ތަފްޞީލް  ސްޕެސިފިކޭޝަން(  ދެވޭނީ  ޖާގަ  ޕަރކިން  އަދި  ވާނެއެވެ. 
 އާއެއްގޮތަށެވެ.

ޢިމާރާތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕާރކިންގ އޭރިޔާ ހުންނަންވާނީ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް އަދި   )ރ(  
 ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށެވެ. 

ގޮތުގައި ( ބ )   އޭރިޔާ  ޕާރކިންގ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ   ކަނޑައެޅޭ  ތިރީގައި   ހުންނަންވާނީ 
 ގޮތަށެވެ. 
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 ސައިކަލް ޕާރކިންގ:  (1)   

ގޯއްޗެއްގެ - %  ސް ވެ  ކޮންމެ  ކުޑަނުވާޖާގައެއް   އަށްވުރެ  10ގޯތީގެއޭރިޔާގެ 
އްދެއްގެ ގޮތުގައި ސައިކަލް ޕާރކިންގްއަށް ކަނޑައެޅިފައި  ޕަރކިންގ ސަރަހަ

 ނަންވާނެއެވެ. ންހު

ނެރު  - ފަސޭހަވާނޭގޮތަށްޕާރކުކޮށް  ޕާރކު    ،މަށް  ސަރަޙައްދު،  ޕާރކިންގ 
 ( ފެތެން ޖެހޭނެއެވެ.މީޓަރު 2 × މީޓަރު 1ކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް )

 : ކާރު ޕާރކިންގ (2)   

ދޫކުރެވޭ އޭރިޔާގައި ާބއްވާނެ ވެހިކަލްއެއް ނެތް ފަރާތަކުން ގެ ގޮތުގައި  ގަރާޖު -
 ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.މި އޭރިޔާ  އެ

ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ، ޤަވާޢިދުގެ އެންމެ ކުޑަ   - ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ  ކާރު ޕާރކު 
 މިންގަނޑަށް ފެތެންވާނެއެވެ. 

 ކުރުމަށް   ކު ޕާރ  ކާރު  އަކަށްޔާއޭރި  ގޯތީގެރަށްވާ  އަކަމީޓަ  92.9ކޮންމެ   -
މަދުވެގެން  ގަރާޖު ބޭނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އޭރިޔާއެއް    14ގެ  އަކަމީޓަރުގެ 

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތުގެ  ރާޖުގަ - މަގާވީފަޅިއަށްވާ  ދިމާލުގެ   އޭރިޔާގެ  ވަންނަ   ޕާރކިންގގެ 
އޭރިޔާގެ  ފުޅާމިނުގަ ގަރާޖް  މީޓަރު   3މަދުވެގެން    ފުޅާމިނުގައިއާއި 

ޕްލޮޓެއްގައި ހުންނަންވާނީ ގަރާޖް އަށް މިގޮތުން ކޮންމެ    ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ވަންނަން އެންމެ ގޭޓެކެވެ. އަދި މި ގޭޓް ޕްލޮޓްގެ ކުރިމަތީ ފަޅީގެ ދިގުމިނުގެ 

 އަށްވުރެ ޮބޑު ވެގެން ނުވާނެ އެވެ.  %50

މުގައި ެބލެވޭނީ މަގާވީފަޅިން )ސެޓްެބކް ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާުބކަ -
 ހިސާުބންނެވެ.  ދޫކޮށްފައި( ޢިމާރާތް ފެށޭ

ދޮރުގެ ތަފްޞީލް )އުސްމިން/މެޓީރިއަލް/ލޮކޭޝަން( ޢިމާރާތްކުރުމަށް   ގަރާޖު -
 ންތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކުރެހު ޅާހުށަހަ

ޕާ (ޅ)   އޭރިޔާ   ގޮތުގައި  ކިންގރޭބސްމެންޓް  ތިރީގައި   ކަނޑައެޅޭ  ހުންނަންވާނީ 
 ގޮތަށެވެ.  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ
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ސަރަޙައްދު   (1)    ޕާރކިންގެ  އަދި  ތެރޭގައި  ޭބސްމެންޓް  އެފް.އެސް.އައި 
 . ނޭނެއެވެނުހިމެ

ޭބސްމެންޓްގެ ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީ ޝީޓުގެ ތިރީކައިރިއާ ހަމައަށް މަދުވެގެން   (2)   
 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.  2.4

ހަމަވުމުން (3)    ޝަރުތު  ހަދާ    މަތީގައިވާ  އަޑީގައި  ިބމު  އެއްކޮށް  އަދި  
ދޫކުރުމަށްފަހު ޭބސްމެންޓް ހެދުމުގެ    މީޓަރު  1ގޯތީގެ އިމުން    ޭބސްމަންޓެއްނަމަ
އެހެން ނޫންނަމަ ޭބސްމަންޓް ހަދަން ހުއްދަ ދެވޭނީ  ކޮންމެ   ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

 ޕްލޮޓަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ސެޓްެބކް ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތްވަ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

އެހެން   ( ކ)   ތަންފިޔަވައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކުރެހުމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް 
 މި ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ.  ،ަބދަލުކުރާނަމަތަނަކަށް ގަރާޖު 

އުޅަނ ( އ)   ކުރެވޭ  ފާސްކުރުމަށް ޢަ ގެ  ދުޕާރކު  ކުރެހުން  ކުރެވޭނީ  ފާސް  ދަދު 
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

މާރާތުގެ މައި  ގަރާޖު ނުވަތަ ޢި  ،އަދި އިންތިޒާމު  ފުރޮޅުލީގޮނޑިއަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ޖާގަ ( ވ)  
 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ދޮރުގައި 

 އެވެ. ރާނާފަ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިންފާރު ވާންވާނީ ގޯތީގެ )ހ(  .16  ގޯތީގެ އިންފާރު

 ދައްކާފައި ވާގޮތަށް މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނޭނީ ގައި   12ޖަދުވަލު  ގެ  ޤަވާޢިދު  މި (1)   
އުސްވެގެން   މަގުމަތީ    1.2އެންމެ  އަދި  ރާނާނަމަމީޓަރަށެވެ.   ،އިންފާރު 

ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ ސެޓްެބކް އަދި ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްެބކްގެ 
 ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން   މި (2)   
ފެށިގެން    0.8 ިބމުން  ނުވަތަ  ލެވިދާނެއެވެ.  ފެންސެއް/ގޭޓެއް   2މީޓަރަށް 

 މީޓަރުގެ އުސްމިނުގެ ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. 

ސްޓަރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ަބއެއް )ތަނުބ ފަދަ އެއްޗެއް( ކުރިމަތީ ސެޓްެބކްގެ  (3)   
 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. މީޓަރުން މައްޗަށް  1.2ފާރުގެ 

ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ގޯތީގެ އަރިމަތި )މަގާވީ    ގައި   12ޖަދުވަލު    ދުގެޢިވާޤަ  މި (4)   
 2ފަޅި ފިޔަވާ( އަދި ފަހަތު ސެޓްެބކްގެ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން  

 މީޓަރަށެވެ.

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފަރުމާކުރެވޭ ކޮޅު ތޫނުކުރެވިފައިވާ ފެންސް ފަދަ   (5)   
 އުސްމިނުގެ ތެރޭގައެވެ.ތަކެތި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނީ މި 
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މަތީގައި  )ށ(    ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  ޢިމާރާތް  ިބނާކުރެވޭ  ގޯތީގައި 
 ަބޔާންކުރެވުނުގޮތަށް އިންފާރު ރާނާފައިވާނަމައެވެ. 

ބެލްކަނި އަދި  
ޓެރަސް   

)ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެ 
 ޓް( 

ޓެރަހުގެ   )ހ(  .17 ބެލްކަންޏާއި  ހުންނަންވާނީ  ޢިމާރާތުގެ  އުސްމިނުގައި  ޗެންޗޭނުގެ/ފާރުގެ 
މީޓަރެވެ. އަދި ޢިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވޭ ޗެންޗޭނުގައި އަންނަނިވި    1.2ތަޅުމުން ފެށިގެން  

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް   (1)    އޭގެ  ހުންނަންވާނީ  ފާރު  ނުވަތަ  ރެއިލިންގ  ހުންނަ  ހަދާފައި 
މީޓަރު ހުންނަވަރުގެ ޯބޅައެއް )ސްފިއަރ    0.125ޓަރުގައި  ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީ
 އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. 

ގޮތަށް  (2)    ހަރުގަނޑެއް  ހުންނަންވާނީ  ފާރު  ނުވަތަ  ރެއިލިންގ  ހުންނަ  ހަދާފައި 
ގޮތަށް، ނުކުރެވޭ  ރައްކާތެރި    ބޭނުން  ކުޑަކުދިންނަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތީ  އަދި 

 ގޮތަކަށެވެ. 

ނުވަތަ   )ށ(    ެބލްކަނިތައް  ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އެފް.އެސް.އައީގެ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ެބލްކަނީ 
 އޭރިޔާތަކަކީ: 

 1.2 ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ެބލްކަނީގެ ވަށައިގެން  ގައި  8ޖަދުވަލު  ދުގެ  ޤަވާޢި  މި (1)   
މިން، އަށްވާ    45މީޓަރު އުސްމިނުގައިވާ ފާރު ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގުމިނުގެ %

ެބލްކަނީގެ ޭބރުފަރާތު އިމުން ފެށިގެން ެބލްކަނީގެ އެތެރެއަށް އޮފްސެޓްކޮށްލުމުން  
ބެލްކަންޏެއް   މި އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި މުޅި ެބލްކަނި ހިމެނޭނަމަ، އެ  ؛އޮންނަ އޭރިޔާ

އޭރިޔާއިން   މި  ނަމަވެސް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި  އެފް.އެސް.އައި  އެއްކޮށް 
އެ ޖާގައެއްގެ އޭރިޔާ އެފް.އެސް.އައި ގެ    ،ގައެއް ވާނަމަޭބރުގައި ެބލްކަނީގެ ޖާ
 ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

 1.2އްކާފައި ވާގޮތަށް ެބލްކަނީގެ ވަށައިގެން  އި ދަ ގަ   8  ޖަދުވަލު ގެ  ދުޢިވާޤަ  މި (2)   
މީޓަރު އުސް ފާރުގައި ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގައި ތަނެބއް ނުވަތަ ފާރެއް )މައްޗާއި 

  މިން ބެލުމަށް ޓަކައި ޭބނުން ކުރާނީ އެ   އަށްވާ  45ޖެހެންދެން( ވާނަމަ، %
މީޓަރުގެ ފާރުުބރީގެ ނުވަތަ   1.2ތަނެބއްގެ ނުވަތަ ފާރެއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ  

 ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ. 

ވައިގޮޅި އަދި  
   ދޮރާއި ކުޑަދޮރު

ހުޅުވިފައި   ގައި   12  ޖަދުވަލު   މިޤަވާޢިދުގެ )ހ(  .18 ގޮތަށް  އިމުން    ،ހުންނައިރު ދައްކާފައިވާ 
ޭބރަށް މަގަށް ނުވަތަ އެލީއާއި ވީ ފަރާތަށް ދޮރުތައް ލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން  

ހުޅުވިފައި   3ފެށިގެން   ދޮރުފަތްތައް  ހުޅުވޭ  މިގޮތަށް  އަދި  މަތިންނެވެ.  މީޓަރުގެ 
 މީޓަރަށްވުރެ ޭބރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.  0.75ހުންނައިރު 
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

ަބއެއްގެ ޢިމާރާތުގެ   )ށ(    ކޮންމެ  ޢިމާރާތުގެ  ފޯރުވުމަށްޓަކައި،  އަލިކަން  ވަޔާއި  ަބއިތަކަށް 
  އޮންނަ  އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ވަރުގެ ހުޅުވުމެއް ޢިމާރާތް ނުކޮށް  %10 ތަޅުމުގެ ޮބޑުމިނުގެ

ހުސް ޖާގައަކާ ދިމާވާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދޮރު، 
 ހުޅުވުންތަކަށެވެ. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ްބލޮކް  ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ

ކުޑަދޮރު   ދަމާދޮރާއި  ތަންތަނާއި  ހުންނަ  ޖަހާފައި  ިބއްލޫރި  ނުހުޅުވޭގޮތަށް  ނުވަތަ 
 )ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ( ގެ ނުހުޅުވޭ ަބއި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އިމުގައި(    ގައި   7ޖަދުވަލު  ދުގެ  މިޤަވާޢި )ނ(    )ގޯތީގެ  ޢިމާރާތުގައި  ގޮތަށް  ދައްކާފައިވާ 
ހަދާނަމަ އެތެރެއަށް    ،ވައިގޮޅިއެއް  މަދުވެގެން  އަދި    0.75އެވައިގޮޅީގައި  މީޓަރު 

ވައިގޮޅިއެއް    0.6ފުޅާމިނުގައި   ތެރޭގައި  ޢިމާރާތުގެ  އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  މީޓަރު 
އަރިމައްޗެއްގައި  ،ހަދާނަމަ ކޮންމެ  މަދުވެގެން    ގޮޅީގެ  މީޓަރު   0.6ވެސް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރެވޭ  )ރ(   ދިރިއުޅުމަށް  ފޯރުވުމަށްޓަކައި،  އަލިކަން  ވަޔާއި  ަބއިތަކަށް  ޢިމާރާތުގެ 
ސްޓޯރޭޖް   ވާންވާނެއެވެ.  ވެންޓިލޭޓް  ތަނެއްވެސް  ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ގޮތުގައި 

ޖާގަތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ 
ވަނަ   2.16ދުގެ  ޢިވާޤަ  މަލުކުރަންވާނީ މިޢަފޫޓަށް ވުރެ ޮބޑުވެއްޖެނަމަ  އަކަ  45ޖާގަ  

 ނެވެ.ތީން ( ގައިވާގޮތުގެ މަށމާއްދާގެ )

ެބލެވޭނީ ހުޅުވުމާ ދިމާއިން  )ބ(    ހުޅުވުމަކުން )އޯޕަނިންގ އަކުން( ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް 
 15ތަޅުމުގެ ޮބޑުމިނުގެ %މީޓަރު ދުރުމިނަށެވެ. އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިޔާ    6ފެށިގެން  

  7.5ދިމާއިން ފެށިގެން    ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވުމާ  ،އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ
ވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން   މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. މި ަބޔާން ކުރެވުނު ދެ ޙާލަތުގައި

 މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ.  4ވާނެކަމަށް ެބލޭނީ ފަރާތަކަށް ވެންޓިލޭޓް

އޭރި  ވެސް  މާރާތެއްގެޢިކޮންމެ   )ހ(  .19 ކުނިވެނި  ފުޓްޕްރިންޓް  އަށްވުރެ    1.5%  ގެ ޔާޢިމާރާތުގެ 
ެބހެއްޓުމަށް  ކުޑަނުވާޖާގައެއް   ކަނޑައެޅިފައި  ޙަސަރަ   ޞައްޚާކުނި  ގޮތުގައި  އްދެއްގެ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ެބހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ )ށ(     ، ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަށް ދޮރެއް ލެވި  ، ކުނި 
 ވަށައިގެން ަބންދު ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އަންނަ ފަރާތަށް ފަސޭހައިން ވަދެ   އިކުނި ަބހައްޓާ ސަރަޙައްދު ހުންނަންވާނީ ކުނި ަބލަ )ނ(   
 ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ަބނޑަހަގެ  
 )ސްޓޯރޭޖް(

އަކަފޫޓަށްވުރެ   45  ޔާބެނުންކުރެވޭ ޖުމްލަ އޭރިގައި އެންމެ ޮބޑުވެގެން  ތުަބނޑަހަގެ ގޮ )ހ(  .20
 ޮބޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

ގުދަންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ގެވެށި މިތަނުގައި   )ށ(   
 އާލަތްތަކެވެ. 

ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ  ކުރުމުގައި    ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކެމިކަލްފަދަ ތަކެތި ގުދަން )ނ(   
 އްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.ޢަކަމާެބހޭ މު

ކެފޭގެ ޭބރު 
މާލަން )އައުޓްޑޯ 

 (ޔާއޭރި

  ހަދާ އަދި  އްލޯގައި ކެފޭ ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓް އެއް ފަދަ ތަނެފު  ގްރައުންޑްގެ  ޢިމާރާތު )ހ(  .21
ގެ ޢިމާރާތު  ،ފަރުމާ ކުރާނަމަ  ށްޭބރުގައި މީހުންތިޭބ ގޮތަގައިވާ ގޮތަށް    15ޖަދުވަލު  

 ދޭން ވާނެ އެވެ. އްމީޓަރުގެ ސެޓްެބކެ 2ފުޓް ޕިރިންޓް އިން 

ޖަދުވަލު    ،މީޓަރަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ  2ނޫނީ    މީޓަރު  2ޢިމާރާތުގެ އަރިމަތީ ސެޓްެބކް   )ށ(   
މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން، އެތެރެފެންނަ )ވަޔާއި   1.2ިބމުން ފެށިގެން    ގައިވާ ގޮތަށް  15

 އަލި ދައުރުވާނެގޮތަށް ހުންނަ( ފެންސެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މޭޒު  ގޮނޑި،  ގޯތީގެ އިމުން ޭބރުގައި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ )ނ(   
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އަދި ގޯތީގެ އިމުން ޭބރު ހިޔާ 

 ގެފައުންޑޭޝަނު
 ފުންމިން 

ޢިމާރާތެއްގެ )ހ(  .22 ކަނޑައަޅާނީ  ކޮންމެ  ފުންމިން  ފައުންޑޭޝަނުގެ  ޢިމާރާތުގެ   ،ވެސް 
 ސްޓްރަކްޗަރއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ހަދާ އިންޖިނިއަރެވެ. 

ފައުންޑޭޝަނުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުންވެގެން ހުންނަންވާނީ    ،ގެ ޢިމާރާތެއްނަމަުބރީ  1 )ށ(   
 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

 ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާ   ، މީޓަރަށްވުރެ އުސްނަމަ  5ުބރި ނުވަތަ    1ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން   )ނ(   
   އަދި އެކު "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް" ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮއި 

 ތައްގަނޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފައުންޑޭޝަން   )ރ(   އެއަށްވުރެ  1.8ޢިމާރާތުގެ  އަދި  ފުންވާނަމަމީޓަރު  )އީ.ޕީ.އޭގެ   ، 
 ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް( އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތުގައި   )ހ(  .23 ޖީޕޮންގެ ޚިދުމަތް ނިމޭއިރު  ޢިމާރާތްކޮށް  ވެްބސައިޓްގައި   މިކޯޕަރޭޝަނުގެ  ވެރިފަރާތުން 
ގައިޑްލައިންސް" އާއެއްގޮތަށް ޖީޕޮން "އިންިބލްޑިންގ ކޭބްލިންގ  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ  

ހުންނަންވާނެއެވެ ހިމެނިފައި  ޑަކްޓެއް  ސިސްޓަމްއަށް  ކޭބްލިންގ  މިޑަކްޓް   .ފައިަބރ 
 ބޭނުންކުރެވޭނީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ޢިމާރާތަށް ޖީޕޮން ނެޓްވަރކް ޤާޢިމު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 އެހެނިހެން ބައިތައް  

ބޭނުންކުރާ  )ހ(  .24 ަބއިތައް  ންމުއާ ޢިމާރާތް  ބޭނުންކުރާއިރު،  ޢިމާރާތް  އަދި  ކުރާއިރު،  ޢިމާރާތް  ގޯތީގައި 
މާރާތް ޢިފަރާތްތަކަށާއި ޢިމާރާތާ އިންވެގެން ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށް  

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ. 

 ވެރި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރުމާ ހަމައަށް މި  ގެ ވެރިފަރާތަށްިބމުދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ   )ށ(   
،  ހިނދަކު ބޭނުންވެއްޖެ މި ކޯޕަރޭޝަނުން،  ެބލުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ފަރާތުން

 މި ކޯޕަރޭޝަނަށް  ހުއްދަ ހެދުމުގެ ަބލައި ވަދެ ގޯއްޗަށް،  އަންގައި ދުރާލާ ފަރާތަށްވެރި
 .ލިިބގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން  ކޯޕަރޭޝަންގެމި  ނުވަތަ

ވެރި )ނ(    ފަރުވާ ގޯތީގެ  މީހަކު،  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ގޯތީގައި  ނުވަތަ  ފަރާތުން 
ަބހައްޓަންވާ ވަރަށް ފަރުވާ ނުަބހައްޓައި ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން، 

އަލިފާން ހިފައިގެން ނުވަތަ ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެންޮބޑުވެގެން ނުވަތަ  ނުވަތަ ގޯތީގައި  
އިންވެގެންވާ  ޢިމާރާތާ  އެ  ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ  އެ  ގޯއްޗަށް ނުވަތަ  އެ  ފެންހެދިގެން، 
އެހެން ޢިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިޭބ ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ،  

 ވާނެއެވެ.ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަން

 ަބލަހައްޓައި  ރަނގަޅަށް،  މުދާ ނުއުފުލޭ ެބހެއްޓޭ ގޯތީގައި،  ޢިމާރާތްތަކާއި ކުރެވޭ ގޯތީގައި )ރ(  
ގޯތީގެ ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު،  މަރާމާތުކޮށް ޒިންމާ،  ވެރިފަރާތުން   ދެމެހެއްޓުމުގެ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ. 

އެހެނިހެން އެފަދަ ސާމާނު، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ގޯތީގައި އުފެދޭ ކުނިުބންޏާއި   )ބ(   
 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.  ،އުކާލުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ

އެ )ޅ(   ނުވަތަ  އެކުގައި  ޢިމާރާތް  މުޅި  ކުރެވޭ  ނަމަވެސް،    ގޯތީގައި  ަބއެއް  ޢިމާރާތުން 
ރޫޅާލުމާއި، ގޯތީގައި ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ނައްތާލުމާއި، ނުވަތަ  

 ގެންނަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ. 

ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ހިަބއިންދޭނަމަ  ،ގަންނަ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ގޯތި ވިއްކާނަމަ )ކ(   
މިލްކުކޮށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ގޯތި  ގޮތަކުން  މިލްކުކޮށްދެވޭ    ، ދޭނަމައެނޫންވެސް  ގޯތި 

މަޢުލޫމާތު ެބހޭ  އި  ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ފަރާތުގެ  ކަމާ  ަބދަލުކުރުމަށް  މިލްކުވެރިކަން  އެކު 
ހުށަހަޅާތާ   އިދާރާއަށް  މި    10ސަރުކާރުގެ  މުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ  )ދިހައެއް( 

 ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުނ  

ދާ ޢިވާޤަ
 ންމުޚިލާފުވު

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ )ހ(  .25 ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  މި  ކުރުމުގައި   ،ޢިމާރާތް 
ގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގޮތުގެ  ޤަވާޢިދުގައިވާ  އިދާރީ  ޢިމާރާތްކުރުމާެބހޭ  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ  ވެްބސައިޓްގައި 
ކުރުމާ  މަތިން ވަގުތުން އި  ޖޫރިމަނާ  މަސައްކަތް  ކުރަމުންގެންދާ  އެފަރާތަކުން  އެކު، 

ހުއްޓާލަން އަންގައި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި  
 ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
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PLOT AREA F.S.I 

2000 SQFT - 3000 SQFT 4.0 

3000 SQFT - 4000 SQFT 4.3 

4000 SQFT - 6000 SQFT 4.5 
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DRAWING: SETBACK LAYOUT & F.S.I (NEIGHBOURHOOD 4) 
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PLOT AREA F.S.I 

2000 SQFT - 3000 SQFT 4.0 

3000 SQFT - 4000 SQFT 4.3 

4000 SQFT - 6000 SQFT 4.5 
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DRAWING: SETBACK LAYOUT & F.S.I (NEIGHBOURHOOD 4) 
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PLOT AREA F.S.I 

1500 SQFT - 2500 SQFT 4.0 
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DRAWING: SETBACK LAYOUT & F.S.I (NEIGHBOURHOOD 5) 
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