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ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  /ރަނގަޅުނަމަ ) ،(ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  /ރަނގަޅު ނޫންނަމަ ) (xމިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
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ޑިޒައިނަރު  /ޗެކަރ

މަގުމަތީ އިންފާރު ހުރީ  1.2މީޓަރަށް ރާނާ އޭގެމަތިން އެތެރެ ފެންނަ

ރ .ނަންބަރު

ގޮތަށް  0.6މީޓަރު އުސްމިނުގައި ޖާލި ފަދަ އެއްޗެއް ޖަހާފައެވެ .ނުވަތަ

ޕްރިލިމިނަރީ އާކިޓެކްޓް

ފާރުގެ ބަދަލުގައި  2މީޓަރު އުސްމިނުގައި ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލާފައެވެ.

ޕްރިލިމިނަރީ އިންޖިނިއަރ

މަގުމަތީ އިންފާރުގެ  1.2މީޓާރުގެ މައްޗަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް އެއްވެސް

އާކިޓެކްޓް

ބައެއް )ތަނބުފަދަ އެއްޗެއް( އަރާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންޖިނިއަރ

އަރިމަތި އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްގެ އިންފާރުގެ އުސްމިން  2މީޓަރަށް ވުރެ

އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ
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އުސްމިން:

އުހެއްނުވެއެވެ.

6

ށ އެދޭ ފޯމު ވަނީ
އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދައަ ް

ހަދާއިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން )އަކަމީޓަރުން(:

ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން )އަކަމީޓަރުން(:

ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،ރަޖިސްޓަރީއާ ދިމާވެ އެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން:

ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށެވެ.

ޤަވާޢިދު ހުއްދަކުރާ އުސްމިން:

3

ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ހުށަހަޅާފައި ވެ އެވެ.

އެފް.އެސް.އައި

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނީއަރގެ ސޮއި

އިމާރާތުގެ އެފް.އެސް.އައި ހުއްދަކުރާ މިންގަނޑަށް ފެތެއެވެ .އަދި

އަދި ތައްގަނޑާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ކަންކަން ވަނީ ބެލިފައެވެ.

ވެންޓިލޭޝަން ޓޭބަލް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެފައިވާ ބައިގެ

އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން  1.8މީޓަރު އަދި އެއަށްވުރެ ފުންވާނަމަ

ތިރީކައިރިން ހިޔާލީ ރޮނގެއް ˚ 45އޭންގަލްގައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުން

)އީ.ޕީ.އޭ ގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް( އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ތަޅުމުގައި ޖެހޭ ހިސާބުން ،ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ރޮނގާ

ސޮއިލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ހަމައަށް އިންނަ އޭރިޔާ

ކަލްކިއުލޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ސާރވިސް ޑަކްޓްތައް

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގެ ސްކޭލް ރަނގަޅެވެ.

ލިފްޓް ގޮޅިތައް

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ވަނީ ރަނގަޅަށް މިންތައް ޖަހާފަ އެވެ.

ޤަވައިދުގެ  14.5ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ ބެލްކަނިތައް

ވައިގޮޅިތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންތައް ހަމަވެ އެވެ.

 5ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ

ވެންޓިލޭޝަން ވައިގޮޅި އެންމެ ތިރިން ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ،އެންމެ

 18.5މީޓަރު މަތިން )ޓެރަސްގައި( ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް
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މައްޗާ ހަމައަށް ހުރަހެއްނެތި އެއްވެސް ފްލޯއަކުން ބައްދާފައެއް ނެތެވެ.

ހިޔާކުރާ ބައި

އިމާރާތުގެ އުސްމިން  18.5މީޓަރ ) 6ފަންގިފިލާ( އަށްވުރެ

ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ދޫކުރާ  14އަކަމީޓަރު

އުހެއްނުވެއެވެ.

މަތިހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި

ކުރެހުންތަކުގައި ޓައިޓްލް ބްލޮކް ހިމެނިފައިވެއެވެ) .ޕްލޮޓް ،ޑިޒައިންކުރި

ސެޓްބެކް

ފަރާތްތައް ،ތާރީޚް ،ކުރެހުމުގެ ނަންބަރު ހިމެނިފައި(
ކީ ޕްލޭން ،ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕްލޭނެއްގައި ގްރިޑް

ގޯތި އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ގޯތީގެ ސެޓްބެކް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ދައްކާފައިވެއެވެ.

ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ސެޓްބެކްގައި އިމާރާތުގެ ބައެއް ހަދާ ނުވަތަ

ޕްލޭންތަކުގައި ސެކްޝަން ކެނޑިފައިވާގޮތް ދައްކައިދީފައިވެއެވެ.

ހިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

އިމާރާތުގެ އުސްމިން  15މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ ނުވަތަ  5ބުރިއަށް

ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ދީފައިވަނީ ލޮކޭޝަން ޕްލޭންގައި މަގުމައްޗާއީވީ
ފަރާތަށް  1މީޓަރު ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
އިމާރާތުގެ އަރިމަތި އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކަށް އޭސީ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ހުރީ

ވުރެމައްޗަށް ނަގާފައިވާނަމަ އިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނާފައިވެއެވެ.
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ފުރިހަމަވެފައިވެ އެވެ.

ރށްވުރެ ބޮޑެއްނޫނެވެ.
މިޓަ ަ

ހުރިހާ ކުރެހުންތަކެއްގައި ޗެކަރގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ތައްގަނޑު ޖަހައި

އަރިމަތި އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކަށް ޑެކަރޭޓިވް ބޯޑަރ ،ރީޓްރެކްޓަބަލް ކެނޮޕީ
އަދި ސާރވިސް ޑަކްޓްސް ނެރެފައިވެއެވެ.

އިންފާރު

ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކަރގެ ސެޓްފިކެޓް

ނެރެފައެވެ .ނެރެފައިވާ ބައިގެ ފުޅާމިން އިމާރާތުގެ ފާރުން ފެށިގެން 0.45

5

އާންމުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ސޮއިކޮށްފައިވެ އެވެ.

8

ސައިޓް ޕްލޭން
ޞަފުޙާ 1

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ޗާޓާއި ،ސައިޓް ޕްލޭންގެ މިންތައް ދިމާވެ އެވެ.

ލުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ

ސައިޓްޕްލޭންގައި އިމާރާތުގެ އައުޓްލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ

އިމާރާތަށް

9

ވަދެނިކުތުމަށް

އޮންނަ

މަގު

ނުވަތަ

ގޯޅީގެ

ޝރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.
ަ

ނަން

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންވެގެން އޮތް ގޯއްޗަށް ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށް ދޮރު ކަނޑާފައިވެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ނޯތު ،ޕްލޮޓް އޭރިއާ ،ބިލްޑްއަޕް އޭރިއާ އަދި އޯޕަން އޭރިއާ

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ހުއްދަ ކުރެވޭ ބައިގެ ތެރެއަށް

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިރިއުޅޭ ބައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރީ ހަދާފައެވެ.

ވަށައިގެންހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ އުސްމިން ވަނީ ޖަހާފަ އެވެ.

ރށްވުރެ ތިރިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް
ބިމުން ފެށިގެން  3މީޓަ ަ

ވައިގޮޅިތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށް ،މިންތައް ޖަހާފަ އެވެ.

ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް އަދި އިމުން ބޭރަށް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންވެގެންވާ ގޯޅިއެއް އޮތްނަމަ ،ކޮން ފަރާތެއްގެ ގޯޅިއެއްކަން ވަނީ

އިމާރާތުގެ ވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން އެތެރެއަށް  750މިލިމީޓަރު އަދި

ސާފުކޮށް ބުނެދީފަ އެވެ.

ފުޅާމިނުގައި  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ .އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ

ޕާކިންގ

ވައިގޮޅީގެ ކޮންމެ އަ ި
ރމައްޗެއްގައި މަދުވެގެން  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ.
އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްބެކަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ތިރިން ކެނޮޕީ ފަދަ

ގޯތީގައި ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަދުވެގެން  14އަކަމީޓަރުގެ

ރޫޅާލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހިޔާކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެހިޔާގަނޑުގެ

އެރިޔާއެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިގުމިން އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ު
ފޅާމިނުގެ  80%އަށްވުރެ ދިގެއްނުވެއެވެ.

ގަރާޖް އޭރިޔާގެ މަގާވީ ފަޅީގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  3މީޓަރު

ހިޔާގަނޑު

ދީފައިވެއެވެ.

ހަރުކުރުމަށްޓަކައި

ޕާކިންގ އަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ޖާގަ އައުޓްލައިން އިން ދައްކާ ،އޭރިއާ

މެޒަނިންގއާ ގުޅޭ ފްލޯގެ  1/3އަށްވުރެ މެޒަނިން ފްލޯ ބޮޑެއް ނޫނެވެ.
ވޯކްވޭއެއް ،އަދި ފާޚާނާއެއް ހަދާފައެއް ނުވެ އެވެ.
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ނެރެފައެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައި ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ  80%އަށްވުރެ

މެޒަނިން ފްލޯރ ހިމެނޭ ފަންގިފިލާގެ ތަޅުމާއި ،މެޒަނިން އާ ދެމެދުގައި
ތަނެއް

ހިމެނިފައި

ދިގެއްނުވެއެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައިގެ ފުޅާމިން  1މީޓަރަށްވުރެ

އެތަނުގެ

ބޮޑެއްނުވެއެވެ.

އުސްމިނުގައި  2.1މީޓަރ ) 7ފޫޓު( ހަމަވެއެވެ.

ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން މަގާވީ ފަރާތު އަރިމަތީ ސެޓްބެކްއަށް

މެޒަނިން ފްލޯރ ހިމެނޭ ފަންގިފިލާގެ ތަޅުމާއި ،މެޒަނިން އާ ދެމެދުގައި

އިމާރާތުން ނެރެފައިވާ ބައި އަރިމަތީ ފުޅާ މިނުގެ  80%އަށްވުރެ

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ހިމެނިފައި ވާނަމަ އެތަނުގެ އުސްމިނުގައި

ދިގެއްނުވެއެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައިގެ ފުޅާމިން  1މީޓަރަށްވުރެ

 2.7މީޓަރ ) 7ފޫޓު( ހަމަވެއެވެ.

ބޮޑެއްނުވެއެވެ.

ރެއިލިންގ ގައި ) 1އެކެއް( މީޓަރ ހަމަވެ އެވެ.

ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

ވެންޓިލޭޝަން ،ޕްލޭނިންގ ޤަވައިދަށް ފެތެއެވެ.

ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި

ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.
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ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ބޭސްމަންޓް

އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2

ބޭސްމަންޓް ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް

ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.
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އިން ފިފްތް ފްލޯއަށް(
އިމާރާތުގެ ބައެއް ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން  3މީޓަރު މަތިން ވަނީ

އުސްމިނުގައި  2.1މީޓަރ ހަމަވެއެވެ.
ނުވާނަމަ

ށ )ފަސްޓް ފްލޯރ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއަ ް
އިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި ނުވަތަ

މެޒަނިން ފްލޯރ ގެ ތަޅުމާއި ،މަތީގައިވާ ސީލިންގ އާ ދެމެދުގެ

ދިރިއުޅުމަށް

ފަދަ

ގޯތީގެ އިމުން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެއެވެ.

މެޒަނިން ފްލޯ

ބޭނުންކުރާ

ބިމަށް

ތަނބު،

ދަގަނޑު

ހޮޅި

ސަޕޯޓެއް

ޖަހާފައިވެއެވެ .ހިޔާގަނޑާއި އެހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.
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ހަރުކޮށްފައިވަނީ

ހަމައެކަނި

ފާރަށެވެ.

ހިޔާގަނޑު

ލުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ

ތިރީބުރި )ގްރައުންޑް ފްލޯ(

ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ

އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ދޮރެއް ނެތެވެ.

ޝަރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.

ރތައް ބަހައްޓާފައިވާނަމަ ،ބަހައްޓާފައިވަނީ
ގޯޅި /އެލީއަށްވީ ފަރާތަށް ޮ
ދ ު

އިމާރާތުގެ ވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން އެތެރެއަށް  750މިލިމީޓަރު އަދި

ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން  3މީޓަރު މަތިންނެވެ .އަދި ދޮރުފަތްތައް

ފުޅާމިނުގައި  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ .އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ

ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު  750މިލިމީޓަރަށްވުރެ ބޭރެއް ނުވެއެވެ.
ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.
ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި
ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.
އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2
މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް

ވައިގޮޅީގެ ކޮންމެ ަ
އރިމައްޗެއްގައި މަދުވެގެން  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ.
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ހަވަނަ ފަންގިފިލާ )ޓެރަސް ފްލޯ(
އިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި ނުވަތަ
އިމާރާތުގެ ބައެއް ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން  3މީޓަރު މަތިން ވަނީ
ނެރެފައެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައި ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ  80%އަށްވުރެ
ބއިގެ ފުޅާމިން  1މީޓަރަށްވުރެ
ދިގެއްނުވެއެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ަ

ޞަފުޙާ 2

ބޮޑެއްނޫނެވެ.

ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީ ޝީޓު/ޑެކްގެ ތިރީ

ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން މަގާވީ ފަރާތު އަރިމަތީ ސެޓްބެކްއަށް

ކައިރިއަށް ހަމައަށް މަދުވެގެން  2.7މީޓަރު ހަމަވެއެވެ.

އިމާރާތުން ނެރެފައިވާ ބައި އަރިމަތީ ފުޅާ މިނުގެ  80%އަށްވުރެ

އިމާރާތުގެ އުސްމިން ،ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ރުފްބީމްގެ

ދިގެއްނުވެއެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައިގެ ފުޅާމިން  1މީޓަރަށްވުރެ

މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން

ބޮޑެއްނުވެއެވެ.

ލާފައިވާ ކަތި ފުރާޅު  2މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި

އިމާރާތުގެ  5ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަސް ވަނީ ލާފައެވެ .އަދި

ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ޕޭވްމަންޓް ލެވަލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސްގެ ތަޅުމާއި ހަމައަށް އިމާރާތުގެ

އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2

އުސްމިން  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް

އިމާރާތުގައި ލިފްޓް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ

ލުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ

ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި

ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ

ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާ ބައިގެ އުސްމިން  4މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް

ޝަރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.

ނުވެއެވެ.

ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް )ޓެރަސް( ގެ މަތިން ހަދާފައިވާ

ލިފްޓް ނުލާ އިމާރާތެއްނަމަ ،އިމާރާތުގެ އުސްމިން  15މީޓަރު

ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ  15އަކަމީޓަރަށްވުރެ

ހަމަކުރުމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވަލްގައި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބައި 3

ބޮޑެއް ނުވެއެވެ .އަދި އޭރިޔާގެ ބޭރުން ތަނބެއް އަދި ބެރިއެއް ނެރެފައެއް

ޔކުރުމަށް ކަތި ފުރާޅެއް
މީޓަރަށްވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ .އަދި ސިޑިގޮޅި ހި ާ

ނުވެއެވެ.

ލާފައިވާނަމަ ފުރާޅު ހިމެނޭގޮތަށް ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން  3މީޓަރަށްވުރެ

ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށް ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭ

އުހެއް ނުވެއެވެ.

ގޮތަށް ،ދަގަނޑު ހޮޅި ،ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޕަގޯލާ ނުވަތަ

އިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭން/ފާރުގެ އުސްމިން 1.2

ޓްރެލިސް ހަދާފައިވެއެވެ .އަދި ހަދާފައިވާ ބައިގެ ބޮޑުމިން ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ

މިޓަރަށްވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ.

އޭރިޔާގެ  30%އަށްވުރެ ބޮޑެއްނުވެއެވެ .ޕަގޯލާ އަދި ޓްރެލިސްއިން

އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2

ހަ ާ
ދފައިވާ ބައިގެ އަރިމަތި ބައްދާފައިވެއެވެ .ޕަގޯލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސްގެ

މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް

މަތިން ހިޔާކޮށްފައިވާ ބައިގެ ބޮޑުމިން  50%އަށްވުރެ ބޮޑެއް ނުވެއެވެ.

ލުމަށްފަހު ޭ
އގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ

ލފްޓް މެޝިންރޫމް އަށްވުރެ
އަދި އެބައިގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅިި /

ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ

އުހެއްނުވެއެވެ.

ޝަރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.

އިމާރާތުގެ ވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން އެތެރެއަށް  750މިލިމީޓަރު އަދި

ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި

ފުޅާމިނުގައި  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ .އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ

ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ވައިގޮޅީގެ ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައި މަދުވެގެން  600މިލިމީޓަރު ހަމަވެއެވެ.
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ތަޅުމުގެޗާޓާ ދިމާވެ އެވެ.

އިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ ރޫފް ސްލެބް ނުވަތަ

އިމާރާތުގެ އުސްމިން ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ސްޕރިންގ ލައިން

ކަތިފުރާޅުން ނެރެފައިވާ ބައި ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ  80%އަށްވުރެ

ނުވަތަ ޓެރަސް ސްލެބްއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

ދިގެއްނުވެއެވެ .އަދި ނެރެފައިވާ ބައިގެ ފުޅާމިން  1މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެއް

އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  6އަށް ވުރެ އިތުރެއް ނުވެއެވެ.

ނޫނެވެ.
ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން މަގާވީ ފަރާތު އަރިމަތީ ސެޓްބެކްއަށް
އިމާރާތް  1މީޓަރަށް ނެރެ އަދި އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި ނެރެފައިވާ
ރ ބޮޑެއް ނޫނެވެ.
ފުޅާމިން  0.2މީޓަރަށްވު ެ

ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީ ޝީޓު/ޑެކްގެ ތިރީ
ކައިރިއަށް ހަމައަށް މަދުވެގެން  2.7މީޓަރު ހަމަވެއެވެ.
އިމާރާތުގެ އުސްމިން ،ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ރުފްބީމްގެ
މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން

ވައިގޮޅިތައް ވަނީ މުޅިން ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ލާފައިވާ ކަތި ފުރާޅު  2މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

ޤަވާޢިދު ހުއްދަކުރާ އެންމެ އުސްމިނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްނަމަ،

އިމާރާތުގެ  5ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަސް ވަނީ ލާފައެވެ .އަދި

ފަހަތު އަދި އަރިމަތީ ސެޓްބެކްއަށް އިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ނެރެފައިވާ
ކަ ި
ތ ފުރާޅުގެ އަސްކަނި އަދި ދިޔަދޮވީގެ ފުޅާމިން  0.45މީޓަރަށްވުރެ
ބޮޑެއް ނުވެއެވެ.
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17

ސައިޑް އެލިވޭޝަން

ޕޭވްމަންޓް ލެވަލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސްގެ ތަޅުމާއި ހަމައަށް އިމާރާތުގެ
އުސްމިން  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.
އިމާރާތުގައި ލިފްޓް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ

ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން

ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި

ތަޅުމުގެޗާޓާ ދިމާވެ އެވެ.

ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާ ބައިގެ އުސްމިން  4މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް

އިމާރާތުގެ އުސްމިން ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ސްޕރިންގ ލައިން

ނުވެއެވެ.

ނުވަތަ ޓެރަސް ސްލެބްއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

ލިފްޓް ނުލާ އިމާރާތެއްނަމަ ،އިމާރާތުގެ އުސްމިން  15މީޓަރު

އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  6އަށް ވުރެ އިތުރެއް ނުވެއެވެ.

ހަމަކުރުމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވަލްގައި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބައި 3

ޞަފުޙާ 3

މީޓަރަށްވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ .އަދި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރުމަށް ކަތި ފުރާޅެއް

ފްލޯ ޕްލޭންތަކާ ،ކޮލަމް ލޭއައުޓްއާ ،ސްލެބް ޕްލޭންތަކާ ދިމާވެއެވެ.

ލާފައިވާނަމަ ފުރާޅު ހިމެނޭގޮތަށް ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން  3މީޓަރަށްވުރެ

ހުރިހާ ކޮލަމް އަދި ބީމް ތައް ވަނީ ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ.

އުހެއް ނުވެއެވެ.
އިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭން/ފާރުގެ އުސްމިން 1.2
މިޓަރަށްވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ.
އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2

20

އެއްވެސް ބައެއް ،ޢިމާރާތްކުރާ ގޯތީގެ އިމުން ބޭރެއް ނުވެ އެވެ.

21

ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަ ނޑައަޅާ

ހުރިހާ ފަންގިފިލާތަކެއްގެ ކޮލަމްތައް ދައްކާފައިވެއެވެ.

22

ވޮއިޑްތަކުގެ ކެނޑުންތައް ،ތަޅުމުގެ ޗާޓުތަކާ ދިމާވެ އެވެ.

ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި

18

ސެކްޝަން

ސްލެބް ރެއިންފޯސްމަންޓް ޕްލޭން  /ފްލޯ ޑެކިންގ ޕްލޭން
ހުރިހައި ފަންގިފިލައެއްގެ ސްލެބް ޕްލޭންތައް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ޝަރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.
ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ފަންގިފިލާތަކުގެ ބެރިތަކުގެ ޗާޓް )ފްލޯ ބީމް ޕްލޭން(
ހުރިހާ ފަންގިފިލާތަކެއްގެ ބީމް ޕްލޭންތައް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް
ފހު އޭގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ
ލުމަށް ަ

ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން

ހުރިހައި ވޮއިޑްތަކެއްގެ މިންތައް ރަނގަޅެވެ.
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ތަފުޞީލީ ކުރެހުންތައް )ޑިޓެއިލް ޑްރޮވިންގްސް(

ފަންގިފިލާތަކުގެ ތަޅުމުގެޗާޓާ ދިމާވެ އެވެ.

ސިޑިއާއި ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގތަކުގެ އުސްމިންތައް ރަނގަޅެވެ.

ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ދައްކާފައިވެއެވެ.

 125މިލިމީޓަރު ދިގުހުރަހުގައި )ޑަޔަމީޓަރުގައި( ހުންނަ ވަރުގެ ބޯޅައެއް،

އިމާރާތުގެ އުސްމިން ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ސްޕރިންގ ލައިން

ބެލްކަނީގައިވާ ހުސްތަންތަނުން ބޭރަކަށް ނުދާނެ އެވެ.

ނުވަތަ ޓެރަސް ސްލެބްއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ބެލްކަންޏެއް ނުވަތަ ޓެރަހުގައި

އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  6އަށް ވުރެ އިތުރެއް ނުވެއެވެ.

ހަރުކޮށްފައިވާ  2މީޓަރު އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްގެ ޑީޓެއިލްސް ވަނީ

ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީ ޝީޓު/ޑެކްގެ ތިރީ

ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ކައިރިއަށް ހަމައަށް މަދުވެގެން  2.7މީޓަރު ހަމަވެއެވެ.

ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ،ކުޑަކުދިންނަށް

އިމާރާތުގެ އުސްމިން ،ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ރުފްބީމްގެ

ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ) .ހަރުގަނޑެއް ފަދައިން އެރޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެ

މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށް  18.5މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން
ލާފައިވާ ކަތި ފުރާޅު  2މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނުވެއެވެ.
އިމާރާތުގެ  5ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަސް ވަނީ ލާފައެވެ .އަދި

އެވެ(.
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ތިރީބުރި ފިޔަވައި އެހެން ފަންގިފިލާތަކުގެ ކުޑަދޮރުތައް ވަނީ) 1 ،އެކެއް(

ޕޭވްމަންޓް ލެވަލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސްގެ ތަޅުމާއި ހަމައަށް އިމާރާތުގެ

މީޓަރު މަތީގަ އެވެ.

ވއެވެ.
އުސްމިން  18.5މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް ނު ެ

ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ،ކުޑަ ދޮރުތައް ހުޅުވޭ ގޮތް ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ.

އިމާރާތުގައި ލިފްޓް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ
ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި
ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާ ު
ކރާ ބައިގެ އުސްމިން  4މީޓަރަށްވުރެ އުހެއް
ނުވެއެވެ.
ލިފްޓް ނުލާ އިމާރާތެއްނަމަ ،އިމާރާތުގެ އުސްމިން  15މީޓަރު
ހަމަކުރުމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވަލްގައި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބައި 3
ށވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ .އަދި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރުމަށް ކަތި ފުރާޅެއް
މީޓަރަ ް
ލާފައިވާނަމަ ފުރާޅު ހިމެނޭގޮތަށް ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން  3މީޓަރަށްވުރެ
އުހެއް ނުވެއެވެ.

ޑޯ ،ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް

ހުރިހައި ދޮރުތަކެއްގެ ލޭބަލްތައް ވަނީ ފްލޯރ ޕްލޭންތަކުގައި ދައްކާފަ އެވެ.

25

ވެންޓިލޭޝަން ޝެޑިއުލް
ވެންޓިލޭޝަން ޝެޑިއުލްގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ފްލޯޕްލޭން އަދި
ޑޯވިންޑޯ ޝެޑިއުލާއި ދިމާވެއެވެ.
ވެންޓިލޭޝަން ޝެޑިއުލްގައި ދީފައިވާ އޭރިއާތައް ރަގަޅެވެ.
އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ގަވައިދުގެ 16.5
އަދި  16.6ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 26އިތުރުކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަން:

އިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭން/ފާރުގެ އުސްމިން 1.2
މިޓަރަށްވުރެ އުހެއްނުވެއެވެ.
އެހެން ގެއެއްގެ އިމަށްވާ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްގައި ތަޅުމުން ފެށިގެން 2
މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ނުވަތަ  1.2މީޓަރު ފާރު ބުރިއެއް
ލުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން  0.8މީޓަރު ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ވަނީ
ހަރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ
ޝަރުތުތައް ހަމަވެއެވެ.
ޖެހިގެން ހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި
ގްލާސްބޮކް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.
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