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 ގެ 5އަދި  4  ެނއިބަރހުޑް  ހުޅުާމލެ

 ޤަވާޢިދުޕްލޭިންނގ އަދި ޢިާމރާތް ކުރުުމގެ 
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 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 
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 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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 ؛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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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

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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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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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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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

 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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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

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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 ޤަާވޢިދު  ކުރުމުެގ ޢިމާރާތް އަދި ޕްލޭނިންގ  ެގ5 އަދި 4 ެނއިބަރހުޑް ހުޅުމާލެ

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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 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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 1ޖަދުވަލު  
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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 

 3ޖަދުވަލު  

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 

 4  ޖަދުވަލު

DRAWING: SETBACK LAYOUT & F.S.I (NEIGHBOURHOOD 4) 
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PLOT AREA F.S.I 

1500 SQFT - 2500 SQFT 4.0 

 5ޖަދުވަލު  

DRAWING: SETBACK LAYOUT & F.S.I (NEIGHBOURHOOD 5) 
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