






















h 

ލިިމޓެޑް ަޕރޭަޝން ކޯ ަހއުިސްނގ ިޑެވޮލޕްަމންޓް 
  ުހުޅމާލެ ިދެވިހާރއްޖެ 

 :   BF-LS22-000ީސރިއަލް ނަންބަރު

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  އްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ގޯ

.....ކާޑުަގއިާވ ޮގަތްށ): .........................................................................................................ުފރިހަަމ ަނން (ައއި.ީޑ   

 : : ........................................................އަިއ.ޑީ ކާުޑ ނަންބަރު ................................................................. ޖިްނސު  
 ުއފަްނ ާތީރްޚ: 

 : ............................................................................... ައޮތާޅއި ަރްށ: ..........................................ދާިއމީ އެްޑެރސް  
: ........................................................ ައޮތާޅއި ަރްށ: .................... ................................. ިމާހުރ ިދިރުއޭޅ ެއޑެްރސް

................... : .............................ޯފނު ނަްނަބުރ:........................................................................ ޯމބައިްލ ަނންބަރު  
............................................................................................................................................އީމެއިްލ އެްޑެރްސ   

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

  ............................ުފިރހަަމ ަނން (ައއި.ީޑ ކާޑުަގއިާވ ޮގަތްށ): ..................................................................................

................................. : : ............................................................ ޖިްނސު ............................އަިއ.ޑީ ކާުޑ ނަްނަބރު

 ުއފަްނ ތާީރްޚ: 
 : ............................................................................... ައޮތާޅއި ަރްށ: ..........................................ދާިއމީ އެްޑެރސް

: ........................................................ ައޮތާޅއި ަރްށ: .................... ................................. ިމާހުރ ިދިރުއޭޅ ެއޑެްރސް
................... :   .............................ޯފނު ނަްނަބުރ:........................................................................ ޯމަބއިްލ ަންނަބރު

...........................................................................................އީމެއިްލ އެްޑެރްސ .................................................

 އ އއ އ މ މ ދ ދ

 އ އއ އ މ މ ދ ދ

  އިން" ފްރަންޓް ބީޗް" ދިރިއުޅުމަށް، އަތިރިމައްޗާކުރިމަތިން އުސޫލުން ބީލަމުގެ ހުޅުމާލެއިން
 ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމު  ވިއްކާ

  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި މު ފޯ

 ަައިދ ިމޯފމާެއުކ ުހަށަހަޅންެޖޭހ އެްއެވްސ ލިުޔެމްއ  ނަމަ ިއނުވާ ުފިރަހަމޮކްށފަ މައުލޫާމެތްއ  ުފިރަހަމކުަރްނެޖހޭ  އި ިމފޯުމގ

 ުހަށަހާޅަފއިނާުވނަމަ ޯފމު ބަަލއެްއ ނުަގނެޭވެނއެެވ.

 .ިމފޯުމގަިއ ާވ ުހިރާހ މައުލޫާމެތްއެވްސ ުފަރްނެޖެހީނ ާތނަިއްނނެެވ  

 ެ(ެއކެއް) ޯފެމެވ. 1ަފާރަތަކްށވެސް ުހަށެހޭޅނީ ގިަނެވގެން  ކޮްނމ

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް އެކު އިފޯމާ 

  ިމުްއަދުތ ހަަމވެފައިާވނަަމ، މުއްަދުތ ހަަމުނވާ އަިއ.ީޑ ާކޑު ނަްނަބުރ އެނގޭެނަފަދ ފޮޯޓޖެހި ( ޮކޕީ ކާޑު  ޑީ.މުއްަދުތ ހަަމުނވާ އައ

   )ަރްސމީ ިލުޔމެްއ.
 ުގެ ައސްލު ެސިކުއިރޓީ ބިޑް ާވޮގަތށް  ަގއި ) ެއކެއް ( 01 ޖުަދވަލ

  02ޕަަވރ ޮއްފ އެަޓރނީ ޭދނަަމ ަޖދުވަުލ ގޯްއަޗްށ ެއޭދ ފަާރުތން ެއެހން ަފާރަތަކްށ  (  ަގިއވާ ޮގަތްށ ޕަަވރ ޮއފް އެޓަރނީ(ދޭއް
 އަދި އެއާިއ ެއކު ުހަށަހަޅްނެޖޭހ ިލޔެިކުޔންަތއް 
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 ގަންނަން ހުށަހަޅާ އަގު

ގޯްއޗެްއ ައިތިރމަްއާޗުކިރމަިތްނ "ީބޗް ްފަރންޓް" އިްނ  ްނ ބީަލމުެގ ުއސޫލުން ިވއްުކަމްށ ަހމަެޖިހަފއިާވ ޯގީތެގ ެތެރިއންއިުހުޅމާލެ 

:   ަގުތަމށްަޓކަިއ ައަކފޫަޓަކށް

           

:ގު (އަ _________________________________________________________________________ާތަނއިން

__________________________________________________________________________________

  ____________________________________) އަުޅަގނޑު ުހަށަހަޅމެެވ._____________________________

: އަގު  އަުގ ައަކޫފޓަަކްށ ުހަށަހާޅަފިއވާ ުހަށހަާޅފައިާވ ައުގގެ ަތާފތެއްވާަނމަ،  ުހަށަހާޅިއުރ ިހާސުބ ައުކުރންާނއި ާތަނ އަުކުރން (ނޯޓް

  ކަުމގަިއ ބަާލނީ ާތނަ އަުކުރްނ ލިެޔަފއިާވ ައެގެވ.)

  
  އިޤްރާރު

  

ުއސޫލުްނ ޯގިތ ަގުތަމްށ އެދޭ ަފާރުތަގއި ުހްނނަްނެޖޭހ ަޝރުުތަތްއ ބީލަުމެގ އިްނ ިމފޯުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ީދަފއިވާ ަމޢުޫލާމަތީކ ުހުޅާމލެ
ާރުރަވމެެވ. އަދި މޯިގިތަތކަްށ ެތދު މަުޢޫލާމުތކަަމށް ައުޅަގނޑު އިޤު  ނީބަަލއި ކިުޔަމްށަފހު ަޝުރުތަހަމވާ ަފާރެތއްގެ ަހިއިސްއަޔުތން ީދފަިއވާ 

ުފުރަސުތ ިލބޭ ަފާރްތ ަކނޑަެއުޅަމްށ ަހމަެޖިހަފިއާވޮގްތ ބަަލއި ިވްސނުަމްށަފހު ެއކަަމްށ ުކރިމަިތލާ ަފާރްތަތުކގެ ެތެރިއްނ ޯގިތަގތުމުެގ 
ފޯުމގަިއ  ބީަލން ުނަވތަ  ޮގއްސިނަމަ،ީބލަން ައނުބާރގެން  ފަހުުކުރމަށް  ަކށް ީބަލން ކާިމާޔބުބީަލން ާކމިާޔުބކުރާ ަފާރްތތަ  ުރހި ަޤބޫލުެވުހެރ،

ލިުޔމުަގއިވާ ަޝުރުތތައް ުފިރަހަމ ކާިމާޔުބކުިރކަުމެގ  ެވ ބީލަްނ ާބިތްލވެއްެޖަނަމ، ނުަވތަ ަސްއޙަޫނން ަމުޢލޫާމތު ުހިރަކްނ ާސިބތު 
އެްޗ.ީޑ.ީސ އެކު ުހަށަހާޅަފިއާވ ބިޑް ެސިކއުރިީޓ އި ބީަލމާ ެއއްބަްސވުުމގައި ސޮިއުކުރަމށް ިއުއިތާރްޒޮކްށިފަނމަ، ނުުކެރިވއްެޖނަަމ، ނުަވތަ 

ބީަލމުގެ ުއސޫލުްނ ވިްއުކަމށް ަހަމޖެިހަފިއވާ ޯގީތގެ ެތެރިއްނ އިން އަދި ުހުޅމާލެ  ިއުޢިތާރޒު ުނުކަރމެވެ.ައށް ނެުގމާިއމެުދ 
ިއން ޯގްއެޗއް ަގުތަމށްަޓކައި ައަކފޫަޓކަށް ހުަށަހާޅަފއިވާ ައގު، ބީަލން ާކިމޔާބުެވއްެޖނަމަ އެ އުަގ  "ްފަރްނޓް ީބޗް" ައިތިރމަްއާޗުކިރަމިތން

  ދަްއާކނެ ކަަމްށ ެއްއަބސްަވމެެވ. 
ިވަފިއ ގޯްއޗެއް ައޅަުގނުޑގެ ަނން މަީތަގއި ަރިޖްސޓީްރުކރެ /ބިެމއް ޮބޑު އަަކޫފަޓްށވުރެ 600 ބޭުނމަށް  ިދރިުއޅުުމގެ  ަސަރަހއްުދން  މާލެއަިދ، 

ގޯްއޗެްއ ައުޅގަނޑާއި ެއކު ިއތުުރ ަފާރެތްއގެ ުނަވތަ ަފާރްތަތކެްއގެ ނަންމަްއަޗްށ ރަިޖސްްޓީރ /ބިެމއް ަސރަަހއްދުން  ާމލެ ،ނުާވެނކަމަާށއި 
 ޑީ.ސީ ައދި، ައުޅަގނަޑީކ އެްޗ. ައަކފޫަޓްށުވެރ ބޮޑު ަބއެްއ ައޅުަގނަޑްށ ިލިބފައިުނވާކަަމްށ ެއްއަބސްަވމެެވ. 600ުކރެިވފަިއާވނަަމ 

  މެުދެވިރޮކްށ ުހުޅާމލެއިްނ ބީލަުމގެ އުސޫލުން ިބމެްއ ަގެނފަިއވާ ފާަރެތްއ ނޫންަކަމށް ެއްއަބްސވަެމެވ.

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

  

 :   .................................................................................................. ާތީރްޚ: ..............................................ޮސއި

  

                .      ދިވެހި ރުފިޔާ  
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10007 10031 10109 10175 10225 10084 10435 10455 10523 10573 10794 10969 11000 11063 20056 20290

10008 10030 10108 10176 10226 10122 10436 10454 10524 10574 10823 10970 11001 11064 20047 20291

10019 10029 10121 10177 10227 10129 10437 10474 10525 10575 10805 10971 11002 11065 20015 20292

10037 10028 10120 10178 10228 10155 10438 10473 10526 10576 10828 10972 11003 11066 20046 20293

10038 10027 10119 10179 10009 10158 10439 10472 10527 10577 10799 10987 11004 11080 20054 20294

10039 10026 10118 10180 10010 10354 10440 10471 10528 10578 10827 10988 11005 11081 20029 20295

10040 10025 10132 10181 10011 10353 10447 10470 10529 10579 10825 10989 11006 11082 20018 20296

10041 10024 10131 10182 10012 10352 10448 10469 10530 10580 10830 10990 11007 11083 20027 20297

10049 10023 10130 10183 10013 10351 10449 10468 10531 10581 10831 10991 11008 11084 20050 20298

10050 10022 10128 10184 10014 10350 10450 10488 10532 10582 10811 10992 11010 11085 20042 20299

10051 10021 10133 10185 10015 10364 10451 10487 10533 10583 10806 10993 11012 11086 20037 20300

10052 10020 10134 10186 10016 10363 10452 10486 10546 10584 10832 10994 11013 10995 20051 20301

10053 10048 10135 10187 10017 10362 10453 10485 10545 10585 10834 10996 11014 11087 20016 20302

10061 10047 10136 10188 10018 10361 10461 10484 10544 10598 10833 10997 11015 11088 20032 20303

10062 10046 10137 10189 10066 10360 10462 10483 10543 10597 10793 11031 11016 11090 20036 20304

10063 10045 10143 10190 10345 10374 10463 10482 10542 10596 10817 11032 11017 11092 20035 20305

10064 10044 10144 10191 10346 10373 10464 10489 10541 10593 10798 11033 11018 11093 20041 20306

10065 10043 10145 10192 10347 10372 10465 10490 10540 10594 10826 11034 11019 11094 20022 20307

10067 10042 10146 10193 10348 10371 10466 10491 10539 10595 10837 11050 11020 11095 20044 20308

10077 10060 10147 10194 10349 10370 10467 10492 10538 10592 10840 11051 11021 11096 20052 20309

10078 10059 10153 10195 10355 10386 10475 10493 10537 10591 10787 11052 11022 11097 20045 20310

10665 10058 10154 10196 10356 10385 10476 10494 10536 10590 10818 11067 11023 11098 20055 20311

10080 10057 10156 10197 10357 10384 10477 10495 10535 10589 10839 11068 11024 11099 20020 20312

10081 10056 10157 10198 10358 10383 10478 10496 10534 10588 10838 11069 11025 11100 20043 20313

10082 10055 10163 10199 10359 10382 10479 10504 10547 10587 10812 11070 11026 11101 20040 20314

10083 10054 10164 10200 10365 10381 10480 10503 10548 10586 10800 11071 11027 11102 20028 20315

10093 10076 10165 10201 10366 10398 10481 10502 10549 10667 10795 11072 11028 11103 20024 20316

10094 10074 10166 10202 10367 10397 10422 10501 10550 10716 10796 11073 11029 11104 20017 20317

10095 10073 10167 10203 10368 10396 10421 10500 10551 10717 10822 11074 11030 11105 20033 20318

10096 10072 10142 10204 10369 10395 10420 10499 10552 10668 10819 11075 11035 11106 20019 20319

10097 10071 10141 10205 10375 10394 10419 10498 10553 10079 10807 11076 11036 11107 20048 20320

10103 10070 10140 10206 10376 10393 10418 10497 10554 10715 10808 11077 11037 11108 20021 20321

10104 10069 10139 10207 10377 10410 10417 10505 10555 10713 10809 11078 11038 11109 20023 20323

10105 10068 10138 10208 10378 10409 10434 10506 10556 10719 10803 11079 11039 11110 20025 20324

10106 10092 10152 10209 10379 10408 10433 10507 10557 10718 10802 11049 11040 11111 20026 20325

10107 10091 10151 10210 10380 10407 10432 10508 10558 10670 10810 10973 11041 11112 20057 20326

10113 10090 10150 10211 10387 10406 10431 10509 10559 10664 10816 10974 11042 11113 20058 20327

10114 10089 10149 10212 10388 10405 10430 10510 10572 10666 10813 10975 11043 11114 20060 20328

10115 10088 10148 10213 10389 10411 10429 10511 10571 10714 10788 10976 11044 11115 20061 ‐

10116 10087 10162 10214 10390 10412 10446 10512 10570 10669 10821 10977 11045 11116 20062 ‐

10117 10086 10161 10215 10391 10413 10445 10520 10569 10720 10804 10978 11046 11117 20063 ‐

10123 10085 10160 10216 10392 10414 10444 10519 10568 10710 10801 10979 11047 11118 20064 ‐

10124 10102 10159 10217 10399 10415 10443 10518 10567 10721 10815 10980 11048 10986 20065 ‐

10125 10101 10172 10218 10400 10416 10442 10517 10566 10712 10820 10981 11053 11054 20066 ‐

10126 10100 10171 10219 10401 10423 10441 10516 10565 10711 10792 10982 11055 11091 20069 ‐

10127 10099 10170 10220 10402 10424 10460 10515 10564 10824 10789 10983 11056 11011 20285 ‐

10035 10098 10169 10221 10403 10425 10459 10514 10563 10841 10814 10984 11059 11058 20286 ‐

10034 10112 10168 10222 10404 10426 10458 10513 10562 10829 10797 10985 11060 11009 20287 ‐

10033 10111 10173 10223 10036 10427 10457 10521 10561 10836 10790 10998 11061 11089 20288 ‐

10032 10110 10174 10224 10075 10428 10456 10522 10560 10835 10791 10999 11062 20038 20289 ‐

List of Plots Allocated from Bidding Process from Hulhumale
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ޕްލޭނިންގ އަދި ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4ނެއިބަރހުޑް  ހުޅުމާލެ
 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  

 ތަޢާރަފް   .1

 

 ހުޅުމާލެކުރުމަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޛު މާސްޓަރ ޕްލޭން ތަންފީ  މި ގަވާއިދަކީ، ހުޅުމާލޭގެ

 ތައްއުޞޫލު ގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މާރާތްކުރުމުޢި އިދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގަދިރިއުޅުަމށް އިން  4 ނެއިބަރހުޑް 

ނޑައަޅައިދޭ ގަވާއިދެވެ.    ކަ

 

 ނަން  .2

ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ހުޅުމާލެ ނެއިބަރހުޑް 

  ކުރުމުގެ ގަވާއިުދ " މިހެންނެވެ.

 މާނަކުރުން  .3

"ޢި(ހ) މިގަވާއިދުގައި "  ،ކޯޕޭަރޝަނުން ޤަބޫލުކުާރ ފެންވަރަށް ބިނާ ކުރެވޭ މި ނީ ވަފައިއެކަމަށް ބުނެ މާރާތް

. އެންމެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނީ މިގޮތުން  ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ

ނޑުފާރުދަށްވެގެން  އެކުލެވޭގޮތަށް، ޤުދުަރތީ ކަންތަކުން  ޓެއް ނުވަތަ ޑެކެއްޝީ ،ފުރާޅެއްތަކެއް އަދި /ބިއްގަ

 އެވެ. ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ މީހަކަށް ިދރިއުޅެވޭވަރަށް  ށްރައްކާެތރިކަން ފޯރު ކޮށްދެވޭނެގޮތަ

" ކަަމށް ބުނެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަމި އިދުގައި "ވާގަ(ށ) މި ން ކޯޕަރޭޝަން

  ށެވެ.ލިމިޓެޑަ

ލިމިޓެޑްގެ (ނ) މި ގަވާއިދުގައި "ވެބްސައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން 

  އަށެވެ. "www.hdc.com.mvވެބްސައިޓް "
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" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރުްނ  (ރ) މި ގަވާއިދުގައި "ސިނާއީ މަސައްކަތް

 ހުއްދަ ކުރާ އެްނމެހައި މަސައަްކތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 މާއި، ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން މަލުކުރަން ފެށު ޢަ ގަވާއިދަށް  .4

  

. ޢަމިގަވާއިދަށް  މަލުކުރަންފަށާނީ، މިގަވާއިދު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

. މި ގޮތުން މި ގަވާއިދަށް  އަދި މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކޯޕޭަރަޝނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ

 .  ގެނެވޭ އިޞްލާޙު މި ކޯޕަރޭޝަުނގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާނެ އެވެ

 

  ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާތައް  .5

  ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށެވެ.އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިން  4ނެއިބަރހުޑް  މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ހުޅުމާލެ

  ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުން  .6

ރޑިނޭޓް ޖެިހ ޗާޓެއް ގޯތީގެ  (ހ) ހުޅުމާލޭން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުރިާހ ގޯތިތަކެއްވެސް ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ކޯ

ރޑިނޭޓް ޕޮއިންޓް  . އަދި މި ޗާޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯ ތަކުގައި، ގޯތީގެ އިްނ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެކު ވާނެއެވެ

  ވަިކކުރުމަށް ކަަޑ ޖަހާ ދޭނެއެވެ.

(ށ) ވެރިފަރާތުން ގޯތި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ވިއަސް ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުަމްށ 

" ހުށަހެޅުމުން އަލުން  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ވެއްޓި، ގެއްލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި ކޯޕަޭރޝަނަްއށް "އިން ވަކުިކރާ ފޯމް

       .   ކަޑަޖަހައިދޭނެއެވެ

(ނ) ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ޯކރޑިނޭޓް ޖެހި ޗާޓާއި ގޯތީގައި 

  .  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ދިމާވޭތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ

 އިންފާރު ރޭނުން  .7

) މަސްދުވަސްތެރޭ އެންމެ  10ވެގެން ގިނަ(ހ) ގޯއްޗާ ޙަވާލުވާތާ  ) ފޫޓު  4ވެގެން ތިރި(ދިހަ  (ހަތަރު

) އިންފާރެއް ރާނަންވާނެއެވެ.އުސްމިނު   ގެ (ވަގުތީ

ފާރު އިން(ށ) ގޯތީގައި ބިނާކުރެވޭ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް 

  ރާނާފައިވާނަމައެވެ.
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ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

. އަދި މަގުމަތީ އިންފާރު ރާނާނަމަ 1.2އުސްވެގެން  ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ ސެޓްބެްކ  ،މީޓަރަށެވެ

 .  އަދި ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ

 0.6އި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގ2ަ(

މީޓަރުގެ އުސްމިނުެގ  2މީޓަރަށް ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބިމުން ފެށިގެން 

ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ްސޓަރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ބައެއް (ތަނބު ފަދަ އެއްޗެއް) ކުރިމަީތ 

 މީޓަރުން މައްޗަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 1.2 ސެޓްބެކްގެ ފާރުގެ

)  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 3( ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ގޯތީގެ އަރިމަތި (މަގާވީ ފަޅި ފިޔަވާ

  މީޓަރަށެވެ. 2އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްގެ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން 

ނުކުެރވިފައިވާ ފެންސް ފަދަ ތަކެތި ) ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމށް ފަރުމާކުރެވޭ ކޮޅު ތ4ޫ(

  ހަުރކުރެވިފައި ުހންނަން ވާނީ މި އުސްމިނުގެ ތޭެރގައެވެ.

 މާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ޢި  .8

  

މާރާތެއް ޢިކުިރން އެ  މާރާތެއް ކުރުމުގެޢިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ އެފަދަ ޢި (ހ) ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް 

ހޯދުމަށްޓަކައި "ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"  މި ކޯޕަރޭޝަަނށް ކުރުމުގެ ހުއްަދ 

  ހުށަހަޅައި އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

މާރާތުގެ ކުެރހުން ިމ ޢިކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ ހުއްދައާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭނީ  މާރާތްޢި(ށ) 

.ކަޯޕރޭޝަނަށް    ހުށަހަޅައި މި ކޯަޕރޭޝަނުން ފާސްކުރުމުންނެވެ

) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ބިން ތަރައްގީކޮށް، އިމާރާތްކޮްށ،  05ހަވާލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ނ) ގޯއްޗާ (ފަހެއް

  އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައި އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

  

 ފާސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނައުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  .9

(ހ) ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ "ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 

. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިދުގެ  ގިައ  14އެނެކްސް ޢިމާރާތުގެ ކުރެުހން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ

 .އެވަނީއެވެ

(ށ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ފޯމާއެކު ފުރިހަމައްަށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުވާނެ އެވެ.
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އެނެކްްސ ފެށުމާއެކު ކެުރުހން ހުށަހެޅުމާއި ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ (ނ) މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ނެގޭނެ އެވެ. 15

 ފައުންޑޭޝަން ފުންމިން  .10

ނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ައްށ  (ހ) ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ކަ

 ރާތުގެ ސްޓްރަްކޗަރަލް ޑިޒައިން ހަދާ އިންޖިނިއަރެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް ޢިމާ

ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުންވެގެން ހުންނަންވާނީ  ،ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތެއްނަމަ 1(ށ) 

 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނަމަ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި އެުކ  5ބުރި ނުވަތަ  1(ނ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

ނޑާއި އެކު  "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަްނ މެތަޑް" ސްޓްރްަކޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

) މީޓަރު އަދި އެއަށްވުރެ ފުންވާނަމަ (އީ.ޕީ.އޭގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 1.8(ރ) ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން 

.   އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން  .11

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް  10އެނެކްސް (ހ) މިގަވާއިދުގެ 

 . ) އާއި ހަމައަށެވެ ލެވެލް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ސްޕްރިންގ ލައިން (ނުވަތަ ރޫފް ބީމްގެ މަތީ ކައިރި

. ނުވަތަ ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމެންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެ ކްގެ މަތީކައިރިޔާ ހަމައަށެވެ

.  18.5އަދި އެގޮތުން ޢިމާރާތް ކުރެވޭެނ އެންމެ އުސްމިނަކީ    މީޓަރެވެ

ބުރިއަށް ވުރެމައްޗަށް ނަގާަނމަ  5މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ ނުވަތަ  15(ށ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

 ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުަގއި ބެލޭނީ  ،ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް(ނ) ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް 

 ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލް ފެށޭ ހިސާބުންނެވެ.

 (ހައެއް) ފަންގިފިލާއެވެ. 6(ރ) ޢިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ 

(ބ) ކޮންމެ ފަންގިފިލާ އެއްގައިވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީޓު/ޑެކުގެ ތިރީކަިއރި އާއި ހަމައަށް މަދުވެގެން 

2.7  .  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ
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ގެ ުކރެހުމުގަިއ ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ  10އެނެކްސް (ޅ) މިގަވާއިދުގެ 

މީޓަުރ  18.5ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށެިގން ރޫފްބީމްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށް  ،ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްނުވާނެ ގޮތަށް ކަތި ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ. 2ހަމަުކރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް 

. މިގޮތުން ލެވޭ ޓެރަ 5(ކ) ޢިމާރާތުގެ   ،ހުގެ ތަޅުންވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއް ލެވިދާނެއެވެ

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްވެގެންނުވާނެއެވެ. 18.5ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މިގަވާއިދުގަިއ  ،ގެ ކުެރހުުމގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނައި 10(އ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރަށްވުެރ  4ކޮށް، ޓެރަހުެގ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަ 

 އުސްނުވާނޭހެން ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ހިޔާުކރާބައި ހެިދދާނެއެވެ.

މީޓަރު ހަމުަކުރމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވެލްގައި  15(ވ) ލިފްޓް ނުލާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

. ސިޑިގޮޅި ިހޔާކުރަން ކަތިފާުރޅެއްލާނަމަވެސް ފުރާޅާއެކު  3ނީ ސިޑިގޮޅި ިހޔާުކރާބައި އުސްުކރެވޭ މީޓަރަށެވެ

.  3ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ    މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަަރށެވެ

 ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސް  (ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެޓް) .12

ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން (ހ) ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭނުގެ/ފާރުގެ އުސްމިނުގައި 

. އަދި ޢިމާރާތުގައި ހަރުުކރެވޭ ޗެންޗޭނުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެެވ. 1.2   މީޓަރެވެ

) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ އޭގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުްނ 1(

) ނުދާވަރަށެވެ. މީޓަރު ހުންނަވަރުގެ 0.125ޑަޔަމީޓަރުގައި    ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް

ނޑެއް ގޮތަށް ބޭނުން ނުކުެރވޭ 2( ) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ ހަރުގަ

  ގޮތަށް،އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެެވ.  

 ހިމެނޭ ބެލްކަނިތައް ނުވަތަ އޭރިޔާތަކަކީ:(ށ) ބެލްކަނީ ތަކުގެ ތެރެއިން އެފް.އެސް.އައީގެ ތެރޭގައި ނު

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

އަށް ވާމިން، ބެލްކަނީގެ ބޭރުފަާރތު އިމުން  45އުސްމިނުގައި ވާ ފާރު ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގުމިނުގެ %

. މި އޭރިާޔގެ ތެރޭގައި މުޅި ބެލްަކނި ފެށިގެން ބެލްކަނީގެ އެތެރެއަށް އޮ  ފްސެޓްކޮށް ލުމުން އޮންނަ އޭރިޔާއެވެ

ހިމެނޭނަމަ، އެބެލްކަންޏެއް އެއްކޮށް އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިޭރޔާއިން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.  ބޭރުގައި ބެލްކަނީގެ ޖާގައެއް ވާނަމަ އެ ޖާގައެއްގެ އޭރިޔާއެއް އެފް.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 2(

އަށް  45އުސް ފާރުގައި ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގައި ތަނބެއް ނުވަތަ ފާރެއް (މައްޗާއި ޖެހެންދެން) ވާނަމަ، %
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މީޓަރުގެ ފާރުބުރީގެ  1.2ރެއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ ވާމިން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުން ކުރާނީ އެތަނބެއްގެ ނުވަތަ ފާ

  ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ.

 ރޫފްއޭރިޔާ އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް  .13

 ންނަނިވި ގޮތަށް ލެވިދާނެއެވެ.އަ  ލާނަމަ(ހ) ޢިމާރާތުގެ ރޫފްސްލެބް ނުވަތަ ކަތިފުރާޅެއް

 .އަށްވާވަރަށް ގޯތީގެ އިމާހަމައަށް 80%ކުރިމަތީފުޅާމިނުގެ  ) ޢިމާރާތުގ1ެ(

ތުގެ އަރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ސެޓްބެކްޫދކޮށްފައިވާ ފަރާ 1ތިފުރާޅެއްނަމަ، ކަ) 2(

  މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް. 0.2 ންއިއައްވާވަރުގެ އިމާހަމަ %80

މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތުން  1ގޯތީގެ ކުރުމަތިފިޔަވާ ، ތިފުރާޅެއްނަމަކަ) 3(

 .މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް 0.45އިމާރާތުގެ އިމުންފެށިގެން 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތުގެ އިމާ  4އަދި  2ލެބެއްނަމަ، އެނެްކސް ފްސްރޫ) 4(

 ހަމައަށް.

) އަށް އެރު 5) ށ( . ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް މަށް ލިފްޓް އަދި ސިޑި ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ

ގޮތަށް ލިފްޓުން ޓެރަހަށް ނުކުމެޭވގޮތަށް ހެދި ކަމުގައިވިނަމަވެސް ޢިމާރާްތ  ަގއި ދައްކާފައިވާ 10އެނެކްސް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމްަށފަހު، ޓެރަހުގެ ތަޅުމުން  ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަ

ިއ ) ގައވަނަ މާއްދާގެ ( 11ފެށިގެން ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާކުުރމަށް ބޭނުންކެުރވޭނީ މިގަވާއިދުގެ 

   މީޓަރެވެ. 4ބުނެފައިވާފަދައިން 

)  5ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  13) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް ނ( ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް

 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 15ގެ މަތިން ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ 

އަކަމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިާޔކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ އެއް ސްޓްރަކްަޗރ  15ނެވުނު ) ގައި ބު ނ) މިމާއްދާގެ (ރ(

 އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަކަމީޓަރުެގ ބޭރުން  15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާުކރާބައިގެ  18.5) ޢިމާރާތުގެ ބ(

 އެއްވެސް ތަނބެއް ނުވަތަ ބެރިއެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ރުގެ މަތިން ޓެރަސް ބޭނުންކުރާނަމަ މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވާ އޭރިޔާގެ އިތުރުން މީޓަ 18.5) ޅ(

 އެއްވެސް ބައެއް ދާއިމީކޮށް ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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ލަުކިޑ  ،) ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަނޑު ހޮޅިކ(

. މިގޮތުން  ނުވަތަ ފިލާ ފަދަ ަތކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޕަޯގލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސް ފަދަ ތަކެތި ހެދިދާނެއެވެ

. މިފަދަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް  30ހެދޭތަކެތި ޓެރަހުގެ ޖުމްލައިޭރޔާގެ % އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

.  50%އަރިމައްޗަކުން ބައްދައިގެްނނުވާނެއެވެ. އަދި މަތި ހިޔާކުރުމުގައި  ހުންނަންވާނީ ނުބައްދާ ހާމައަށެވެ

މިގޮތުން ހިޔާކުުރމުގައި ބެދިފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ހާމައަށް ހުންނަބައިތައް ހުންނަންވާނީ އެއްދުރުމިނެއްގަިއ 

ބަހާލެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިްނރޫމް ހިޔާކުރާ ބަޔަށްވުެރ އުސްވެގެްނ 

  ނުވާނެއެވެ.

 ވައިގޮޅި އަދި ދޮރާއި ކުޑަދޮރު  .14

ހުންނައިރު އިމުން ބޭރަށް މަގަށް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި  11(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރުގެ މަތިންނެެވ.  3ނުވަތަ އެލީއާއި ވީ ފަރާތަށް ދޮރުތައް ލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން 

 މީޓަރަށްވުރެ ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 0.75ތްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވޭ ދޮރުފަ

 (ށ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ަބއެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ 

%10  . އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ވަރުގެ ހުޅުވުމެއް ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސް ޖާގައަކާ ިދމާވާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ

. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަްށ  ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދޮރު، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

ާހފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދުޮރ ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ުނވަތަ ނުހުޅުވޭގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަ

) ގެ ނުހުޅުވޭ ބައި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.   (ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ

) ވައިގޮޅިއެއް  6(ނ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި (ގޯތީގެ އިމުގައި

.  0.6މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  0.75އެތެރެއަށް ހަދާނަމަ އެވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ

މީޓަރު  0.6އަދި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަމަ ގޮޅީގެ ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިުރހާ ތަނެއްވެސް (ރ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ދިރި 

ވެންޓިލޭޓް ވާންވާނެއެވެ. ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އަކަފޫޓަށް ވުރެއް ބޮޑުެވއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންވާީނ  45ނަމަވެސް ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަ 

. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން  17 މިގަވާއިދުގެ  ނެވެ

) ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން ފެށިގެން   6(ބ) ހުޅުވުމަކުން (އޯޕަނިންގ އަކުން

. އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިާޔ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %  ،އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ 15މީޓަރު ދުރުމިަނށެވެ

. މިބަޔާންކުރެވުނު  7.5ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވުމާއިދިމާއިން ފެށިގެން  މީޓަރުގެ ދުުރމިނަށެވެ

  މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. 4ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ފަރާތަކަށް 
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  މާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ޢި  .15

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުެރޭވ  މުއްދަތުގައި ގޯތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތިވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިހ) ހުޅުމާލޭން (

ހުއްދަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ނެގުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ބޭނުން  ކުުރމުގެ ޢިމާރާތް ބޭނުން  ،ޢިމާރާތްކޮށް ޢިމާރާތްެއ

   ކުރަން ފަށަންވާނެ އެވެ.

ިމ އެކަން  ،މާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ޢި ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާީނ  ޢިމާރާތްހަދާ  ) އަލަށްށ(

 އެވެ. ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކަޯޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

ފައިނުވާނަމަ، ފާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކޮށްއަހަރު ތެރޭގައި ) ފަހެއް( 5) ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން ނ(

 ހުއްދަ  ކުރުމަށް ދެވިފައިވާއަދި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެުހން ބާޠިލުވާ ޙާލަތުގައި ޢިމާރާތް ކެުރހުން ބާޠިލުވާނެ އެވެ. 

  ބާޠިލުވާނެ އެވެ.

ިމ ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކުރެހުން ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ، ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވާނީ ނ) މި މާއްދާގެ (ރ(

 ކަޯޕރޭޝަނަށް އަލުން ކުރެހުން ހުށަހަޅައި ކުެރހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ހުއްދަ ހަޯދއިގެންނެވެ.

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް  ޢިމާރާތް  .16

(ހ) ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް 

 ،އަދި ބޭސްމަންޓް ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް  ގެ ބިންމަތީ ބައި (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)ޢިމާރާތުޙާލަތްތަކުގައި 

ކޯަޕރޭޝަނުން ހުއްދަ ކުރާގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުުރން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 (ށ) ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ުކުރން ހުއްދަނޫން ކަްނކަން:

 ؛) ސިނާޢީ މަސައްކަތ1ް(

 ؛) އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގުޅޭ/ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުނ2ް(

 ؛) އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައ3ް(

ނޑި އުފެދޭ ނ4ު(   ؛ވަތަ ތަން ހަޑިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް) ކު

) ) ގުދަން ކުުރނ5ް(   (ވެއަރހައުސް ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
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ފަދައިން  ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވިފައިވާ ،ގައި ބޭސްމަންޓެއް ހަދާނަމަޢިމާރާތު(ނ) 

. ބޭސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ އޭރިޔާ އެފް.އެސް.އައި (ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި  ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

) ތެރޭ ހިމެނޭނެޢާތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި  އެވެ. ަޔތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރު

ކޮމާޝަލް އިޭރޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ، ޮކމާޝަލް އޭރިޔާގެ ޖުމްލަ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް  ސްމަންޓް ބޭ(ރ) 

) ރގެފްލޯރއާއި، ފަސްޓް ފްލޯ    ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ އެވެ. (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ

ނޑުމާއި،  ގޯތިން އަނެއް ) އެއްބ( ގޯތިއެއްކޮށްގެން އެއްވެސް  2ގޯއްޗަށް ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް ދޮރުކެ

 އެވެ. އް ކޮށްގެން ނުވާނެޢިމާރާތެމަސައްކަތެއް އަދި 

ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭަބިއގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިގެ ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ  ) ގޯތީގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެންޅ(

  އެވެ. ގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެ ބައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ

 ސެޓްބެކް ޕްލޭން އަދި ސެޓްބެކް ބޭނުންކުރުން  .17

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް ޢިމާރާތް  3 އެނެކްސް އަދި 1(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

 ކުރެވޭނީ އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްބެކް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

މީޓަރު ސެޓްެބްކ  1(ށ) ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެވެސް ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަގާވީފަޅިއަށް 

 ދެވިފައިވާ ފަޅިއެވެ.

 ތިއަރިމަ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމައްޗާއި  ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 4،3،2،1 އެނެކްސް(ނ) މިގަވާއިދުގެ 

 އެއްވެސް ހިސާބުަކން ހިޔާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ފިޔަވައި ސެޓްބެކް ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާބައި

މަތީ ސެޓްބްެކގެ ތެރެއަށް ރިކުޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު 80(ރ) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %

މީޓަރު މަތިން) ނެރެވިދާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެެރއަށް  3(ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން 

 .   ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ

) ސެޓްބެކް މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް 1( ނުގެފުޅާމި އަރިމަތީ) ޢިމާރާތުގެ ބ(  80% ޫދޮކށްފައިވާ ފަރާތުން

މީޓަުރ  3މަތީ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް (ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން އަރި ޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު

. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ  ) ނެރެވިދާނެ އެވެ މަތިން

  ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. 

) ކެނޮޕީފަދަ ރޫާޅލެވޭ ތަކެތި  ،ތީ ސެޓްބެކްއަށް) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަޅ( (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ތިރި

ނޑުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރިަމީތ  ބޭނުންކޮށްގެން . ނަމަވެސް، މިފަދަ ހިޔާގަ ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ

. އަދި މިފަދަ ހިޔާގަނޑު  80ފުޅާމިނުގެ % ހަރުކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ ހަމައެކަިނ އަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށެވެ
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ނޑު ހޮޅި ފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ބިމަށް  ފާރަށް ހިފާފައެވެ. ނޑެއް ހަރުލެއްވުމަށް ތަނބު، ދަގަ މިފަދަ ހިޔާގަ

ނޑާއި، އެ ހަރުކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ގޯތީެގ  . މިގޮތުން ހިޔާގަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ

 ނެރެފައި ހުރެެގންނުވާނެއެވެ.އިމަށްވުރެ ބޭރަށް 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތީ  4،3 ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސްކ(

 މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެވެ.  1ސެޓްބެކް އަކީ މަގުމައްޗާއި ވީފަރާތަށް 

) ޢިމާރާތުގެ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް (ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮ މީޓަރުގެ 1) އ( ވި ފިޔަވާ

. އެހެންނަމަވެސް އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ޢިމާރާތުގެ ފާރުން ފެށިގެން  ،އެއްވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ

0.45  .   މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން ނެރެވިދާނެއެވެ

ވާނީ އިމާރާތުެގ ލާން އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ރެއަށްތެސެޓްބެކް  ންނަ ހު މީޓަރު  1.5ނުވަތަ  1.2) ވ(

  އިމުން ބޭރުނުވާވަރަށެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު  0.2) މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް ޑެކަރޭޓިވް ބޯޑަރެއް ލާނަމަ، މ(

  ޑަރެއް ލެވިދާނެއެވެ.ނުވާނެހެން ޑެކަރޭޓީވް ބޯ

) ހުޅުވޭ ދޮރު) ފ( އަވިން އަިދ   ،އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް ބިންމަތީ ބައިގެ (ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ

. މިގޮތަށް  ވިއްސާރައިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް ހިޔާ ކުރެިވދާނެއެވެ

ނޑު ޢިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ހެދޭ  . މިގޮތަށް  0.45ހިޔާގަ މީޓަރަށް ވުރެއް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑުގެ ފުޅާމިން ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގެ އިތުރުން ފަރާތަކުން  މީޓަރު ބޭރަްށ  0.25ހަުރކުރެވޭ ހިާޔ ގަ

. (އެނެކްސް    )12ނެރެވިދާނެއެވެ

ތިރީގައި  ،އުންޑް ފްލޯރގެ) ސެޓްބެކް ތެރޭގައި) މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ިބންމަތީ ބައިގެ (ގްރަދ(

މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ ގޮތަށް ހެދިދާނެއެވެ. އަދި ސެޓްބެކްގައި މިގޮތަށް  0.3ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން 

  ހެދޭ ތަންތަން އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ) ޕްލާންޓަރ ބޮކްސް 1(

 ) އަށި 2(

  ފައްތާފައިވާ ޕޫލް ) ބިމުގެ އަޑިއަށް 3(
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 ހުޅުމާލޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެރަސް ހިޔާކުރުން   .18

(ހ) ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްުކެރޭވ 

ައށްވުރެ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަށް  50ގެ %ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓަެރހުގެ މަތީގައި ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ

  ހިޔާކުރެވިދާނެ އެވެ. 

(ށ) ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާަކމުގައި ބަލާނީ ސިޑިގޮޅިޔާއި ލިފްޓް މެޝީންރޫމް ނުލާ އޮންނަ އޭރިޔާއެވެ. 

  )13(އެނެކްސް 

 /ުފާރޅު ޝީޓު/ޑެކު(ނ) މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ިހޔުާކރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެބައި ހިޔާކުުރމަށް އަޅާ 

  .   އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ހުޅުމާލޭގައި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ  /ފުރާަޅކީ (ރ) ހިޔާކުރުަމށް އަޅާ ޝީޓަކީ/ެޑކަކީ 

  ވާންވާނެއެވެ.ސޯލާޕެނަލް ހުަރކުރެވޭގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ ފުަރމާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް 

 (ބ) ހިޔާކުރެވޭަބއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

  ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔުާކރާ ބަޔަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެެވ. ،(ޅ) ހިޔާކުރެވޭ ބައިގެ އުސްމިން 

ހިާޔުކރެވޭ ޭއިރާޔ ޢިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ގެގޮތުގައި ޓެރަހުގައި  (ކ)

  ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(އ) އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ ުކރިން އެކަމާ ެބހޭ ވުޒާރާއަކުްނ 

 އަދި މި ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް މިކޯަޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ނަގަންވާނެއެވެ. ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ހެދުން  .19

(ހ) ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ، ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން މި ޯކޕަރޭޝަަންށ 

ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން މި ކަޯޕރޭޝަނުގެ ހުއްަދ ނަގައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ހޮޅި، ލަކުޑިބެލެވޭނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޫރޅާލެވޭގޮތަށް،  ޓިނު، ފިލާ ނުވަތަ ސަތަިރ  ،ހަމައެކަނި ދަގަ

 ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ތަންތަން ނުވަތަ ބިނާތަކެވެ.

 1މީޓަރަށެވެ. އަދި  5(ށ) ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް އެންމެ އުސްވެގެން ހެދޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން 

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.(އެކެއް) ފަންގިފިލާއަށްވުރެ އިތުރު 
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(ނ) ވަގުތީ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކެުރހުން ފާސްކުރުަމށްފަހު އެ ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދަ ެދވޭނީ ކުރެހުން ފާްސުކާރ 

. ތަނުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ  90ދުވަހުން ފެށިގެން  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ (ނުވަދިހަ

) ދުވަސް (ސަރާުކރު ބަންދުނޫްނ)  7ވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހިނދެއްގައި ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިފައި (ހަތެއް

. މިގޮތަށް ހުށަނާޅާނަމަ ކޯޕޭަރޝަނުން  ،ކުރިން އެކަމަށް އެދި ކޯޕޭަރޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެ އެވެ

. އަދި ތަނުގަ  އި ހަދާފައިވާ ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ރޫޅާލަންވާނެ އެވެ.

(ރ) ވަގުތީ ހުއްދަ ދޭ ބިންތަކުަގއި އެއްވެސް ސިނާޢީ އަދި ކޮމާޝަލް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޮކށްގެންނުވާނެ 

  އެވެ.

 ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާ  .20

އަކަމީޓަރުގެ  14ކުރުމަށް މަދުވެގެން އަކަމީޓަރުގެ އޭރިއާއަކަށް ގާަރޖްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 92.9(ހ) ކޮންމެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ނޑައެޅޭ އޭރިޔާ އޮންނަންވާނީ  އޭރިޔާއެއް ކަ އިމާރާތްކުރުމަްށ އެވެ. މިގޮތުން ކަ

. ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ އޭރިޔާަގއި ބާއްވާނެ  ފާސްކޮށްފައިވާ ކުެރހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަނުގައެވެ

 ކޯަޕޭރޝަނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.މި އޭރިޔާ  ވެހިކަލްއެއް ނެތް ފަރާތަކުން އެ

) ޢިމާރާތް ފެށޭ (ށ) ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާބުކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަގާވީފަޅިން  (ސެޓްބެކް ދޫކޮށްފައި

 ހިސާބުންނެވެ.

 މީޓަރު ހުންނަންވާނެ އެވެ. 3(ނ) ގަރާޖް އޭރިޔާގެ މަގާވީފަޅިއަށްވާ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

 ގަާރޖް ކަށް ފިޔަވާ އެހެން ތަނަ ކުރެހުމުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަން އިމާރާތްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ(ރ) 

  އެވެ.އްދަނަގަންވާނެހު ިމކޯޕަރޭޝަނުން މަދަލުކުރާނަބަ

 ގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) އަދި އޯޕަން ސްޕޭސް ޢިމާރާތު  .21

ޔަތްކޮށް ިހޔާ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. ޢާ(ހ) އެފް.އެސް.އައި އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި

އިން ދިރިއުުޅމަށް ދޫކުރެވިަފއިވާ ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑްެކްސ  ފިޔަވަހި 2ހުޅުމާލޭ މިގޮތުން 

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. 

  އެފް.އެސް.އައި   ގޯތީގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)  ޒޯން 

  4.0  އާއި ދެމެދު 3000-2000   4ނެއިބަރހުޑް 

  4.3  އާއި ދެމެދު 4000-3000 4ނެއިބަރހުޑް 

  4.5  އާއި ދެމެދު 6000-4000  4ނެއިބަރހުޑް 
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 (ށ) ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ހިސާބުުކރުމަްށ ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާ އަކީ:

.އެސް.އައި) =                 ިޢމާރާތުގެ ޖުމްލަ ހިޔާކުރެޭވ އޭރިޔާ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް

 ގޯތީގެ އޭރިޔާ                                                  

. ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަކެވެ.  (ނ) ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ އެފް.އެސް.އައި

(ފަސްޓް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން 5) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(  

( އޭންގަލްަގއި  45°ޔާލީ ރޮނގެއް ޚިތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެފައިވާ ބައިގެ ތިރަީކއިރިން ކުރިމަ ފްލޯރއިން

ތިރިއަށް ދަމާލުމުން ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުމުގައި ޖެހޭހިސާބުން ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ރޮނގާ ހަމައަށް އިންނަ 

. ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުން ހަމަބިމަށްވުރެ (ޕޭވްމަންޓް ލެވަ  ) ތިރިކޮއޭރިޔާއެވެ ފައި ހުރިކަމުގަިއ ށްލްއަށް ވުރެ

 ވާނަމަ، ދަމާލާ ރޮނގު ތަޅުމުގައި ޖެހޭ ހިސާބުކަމުގައި ބަލާނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާބެވެ. 

 ) ސަރވިަސސް ޑަކްޓް 2(

 ) ލިފްޓް ގޮޅިތައް 3(

 ބެލްކަނީތައް ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 11) މިގަވާއިދުގެ 4(

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ  5) 5(

) ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް/މެޝިން ރޫމް ހިޔުާކރާބައި 18.5) 6(  މީޓަރުގެ މަތިން (ޓެރަސްގައި

ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށްބަލާ، 20މި ގަވައިދުގެ ) 7(

ނޑައަ  އޭރިޔާާޅ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ކަ

 ) މަތި ހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި 8(

 އެހެނިހެން ބައިތައް  .22

  

(ހ) ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރާއިރު، އަދި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ އިުރ، ޢިމާރާތް ބޭނުނުްކރާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ގޯތީގެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެން ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަްށ އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، 

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތުން  ގަންނަ  އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ  ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކުރުމާ ހަމައަށް މި )(ށ

 ،އަންގައި ދުރާލާ ފަރާތަށް ގަންނަ ،ހިނދަކު ބޭނުންވެއްޖެ ކޯޕަރޭޝަުނން މި ،ލުމަށްޓަކައިބެ އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ
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ނޑައަޅާ  ފަރާތުން  ކޯޕޭަރޝަންގެ މި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަނަށް މި ހުއްދަ ހެދުމުގެ ބަލައި ވަދެ ގޯއްޗަށް(ނ)   ކަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް

ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ގޯތީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ފަރުވާ ބަހައްޓަންވާ ވަރަށް ފަރުވާ (ރ) 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުްނ، ނުވަތަ ގޯތީގައި އަލިފާން ހިފައިގެން ނުވަތަ ނުބަހައްޓައި ކުާރ ކަމަކުން ނުވަތަ 

ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެންބޮޑުވެގެން ނުވަތަ ފެންހެދިގެން، އެ ގޯއްޗަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތާ 

ރިހަމަ ޒިންމާ، ގޯތީގެ އިންވެގެންވާ އެހެން ޢިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ފު

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ،މަރާމާތުކޮށް  ބަލަހައްޓައި  ރަނގަޅަށް  ،މުދާ ނުއުފުލޭ  ބެހެއްޓޭ ގޯތީގައި ،ޢިމާރާތްތަކާއި ކުރެވޭ ގޯތީގައި) ބ(

  ވާނެއެވެ.މުގެ ޒިންމާ، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންދެމެހެއްޓު ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު

އުފެދޭ ކުނިބުންޏާއި އެހެނިހެން އެފަދަ ސާމާނު، ަކނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އުކާލުން ނުވަތަ ) ގޯތީގައި ޅ(

  ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ. ،ނައްތާލުމުގެ ފިުރހަމަ ޒިންމާ

) ގޯތީގައި ކުރެވޭ މުޅި ޢިމާރާތް އެކުގައި ނުވަތަ އެޢިމާރާތުން ބައެއް ނަމަވެސް، ނައްތާލުމާއި، ނުވަތަ ކ(

ރޫޅާލުމާއި، ގޯތީގައި ކުރެވިފިައވާ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދަ 

  ނަގައިގެންނެވެ.

ނުވަތަ ހިބައިންދޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ގަންނަ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ގޯތި ވިއްކާނަމަ(އ) 

ލިޔެިކޔުންތަކާެއުކ  ،ގޯތި މިލްކުކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢޫލޫމާތު ،މަގޮތަކުން ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭނަ

(ދިހައެއް) ދުވަހުެގ  10މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިާދާރއަށް ހުށަހަޅާތާ 

 މުއްދަތުގައި މި ކޯަޕރޭަޝނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން   .23

  

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޢިމާރާތް ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ިމ ) ގޯތީގައި ހ(

ރ (އެއްހާްސ 1,000.00ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،ށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްފިނަމަޚިލާފަ ގަވާއިދާ

) އާއި، ) އާ ދެމެދުގެ ޢަ ފަސްލައްކަރ (500،000.00ރުފިޔާ މާއެުކ، އެފަރާތަކުްނ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުރުފިޔާ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަލުތައް އެޅުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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