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ހުޅުމާޑެ ޕްޑޭދިދްސ އަޔި އިމާޒާގް ކުޒުމުސެ ސަވާއިޔު
(ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުކ ޓޭލް )1
 -1ގައާޒުޓް

ހުޅުމާޑެއަކީ

ޕްޑޭދްކޮފްސެދް

ޕްޑޭދްގައް

ގައްޔާޒުކުޒުމާއިކ

ގަޒައްސީކުޒަމުދްޔާ
ގަޒައްޤީސެ

ޒަފަކަފްވެޓައިކ

މަޝްޒޫޢުގައް

ހުޅުމާޑޭސެ

ވިޑަޒެލްކޮފް

ލަޒަޙައްޔުގަކުސެ

މާލްޓްޒ

އަޔި

މިކަމާސުޅޭ

ބެޑެހެއްޓުމާއި

ޏިވެޑޮޕްމަދްޓަޑް ކޮދްޓްޒޯޑްލް ގައްޔާޒުކުޒުމާއި މިކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުމަކީ މި ކޯޕަޒޭޝަދް އުޓެއްޔި އެއް
މަޤުޞަޔުކަމަފްވީހިދޔުކ މި ސަވާއިޔަކީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ކުދްޓުދްތާބެހޭ ސާދޫދުސެޔަފުދް ބާޒުޑިބިސެދް އުޓެޔި
ހިދސަމުދް އަދްދަކ ހައުލިދްސ ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޯޕަޒޭޝަދް ޑިމިޓެޏުދް ހުޅުމާޑެ ޓޭލް  1އިދްކ ލިދާއީ
ބޭދުދްގަކަފް ޔޫކޮފްޓައިވާ ބިދްގަކުސައި އިމާޒާގްކުޒުމުސެ ކަދްކަދް ހުދްދަދްޖެހޭ ސޮގް ކަދޏައަޅައިޔިދުމަފް
ހެޔިޓައިވާ ސަވާއިޔެވެ.
 -2ދަދް
މި ސަވާއިޔަފް ކިޔާދީ "ހުޅުމާޑެ ޕްޑޭދިދްސ އަޔި އިމާޒާގްކުޒުމުސެ ސަވާއިޔު (ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުކ ޓޭލް  )1މިހެދްދެވެ.

 -3ސަވާއިޔު ހިދސާދެ ޔާއިޒާގައް
މި ސަވާއިޔު ހިދސާދީ ހުޅުމާޑެ ޓޭލް  1އިދްކ ލިދާއީ ބޭދުދްގަކަފް ޔޫކޮފްޓައިވާ ބިދް ގަކަފެވެ.

 -4ބިދް ބޭދުދްކުޒެވޭދެ ސޮގް

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

(ހ) ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުދް ޔޫކުޒެވިޓައިވާ ބިދްގައް ޔޫކުޒެވިޓައިވަދީ މައިސަދޏުސޮގެއްސައި ލިދާއީ މަލައްކަގް ކުޒުމަފެވެ.
މިސޮގުދް ކުޒެވޭދޭ މަލައްކަގްގައް ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި އެވަދީއެވެ .ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ މަލައްކަގްގައް ޓިޔަވައި އެހެދް
މަލައްކަގެއް ދުވަގަ އެމަލައްކަގެއް ކުޒުމަފް ކަދޏައަޅާޓައިވާ ޒޯދް ޓިޔަވައި އެހެދް ޒޯދެއްސައި އެމަލައްކަގެއް ކުޒެވޭދީ
މިކޯޕަޒޭޝަދުދް ޑިޔުމުދް ހުއްޔަޔޭ ސޮގެއްސެ މަގިދްދެވެ.

ލިދާއީ ބިދް ގަކުސެ ކުޒެވޭ މަލައްކަގްގަކުސެ ގަޓްޞީޑް:
ޒޯދް  :1ކާބޯގަކެއްޗާ ސުޅުދްހުޒި


ކާބޯ ގަކެގި ސުޔަދްކުޒުދް



ކޯޑްޏް ލްޓޯޒޭޖް



ކޭޓަޒިދްސ



ކާދާސެ ބާވަގްގައް ގައްޔާޒުކުޒުމާއި ބަދްޔުކުޒުދް



މި ޒޯދުސައި ޑިލްޓު ކުޒެވިޓައިވާ ގަކެގި ހޯޑްލޭޑްކޮފް ވިއްކުދް( .އެގަކެގި ހުދްދަދްވާދީ ލަޒުކާޒުދް ކަދޏައަޅުއްވާ
އިޔާޒާއެއްސެ ޤަވާޢިޔަފް ޓެގޭސޮގަފެވެ).

ޒޯދް  : 2ޔިޒިއުޅުމަފާއި ވިޔަޓާޒީސެ ބޭދުމަފް


ސުޔަދްކުޒުދް



ކޯޑްޏް ލްޓޯޒޭޖް



ޑޯދްޏްޒީސެ މަލައްކަގް



ކާޒު ޔޮވުދް



ޑައިޓް ވޯޒކްޝޮޕް (މަޒާމާގު ކުޒުމާއި ޒޭވުދް)



މި ޒޯދުސައި ޑިލްޓު ކުޒެވިޓައިވާ ގަކެގި ހޯޑްލޭޑްކޮފް ވިއްކުދް( .އެގަކެގި ހުދްދަދްވާދީ ލަޒުކާޒުދް ކަދޏައަޅުއްވާ
އިޔާޒާއެއްސެ ޤަވާޢިޔަފް ޓެގޭސޮގަފެވެ).

ޒޯދް  : 3ކޮދްލްޓްޒަކްޝަދް މަލައްކަގާއި ގަޒައްޤީއާ ސުޅުދްހުޒި


ސުޔަދްކުޒުދް



ޕްޒީމިކްލް ކޮދްކްޒީޓް ގައްޔާޒު ކުޒުމާއި ލަޕްޑައި ކުޒުދް



އުޅަދޔުގަކާއި އާޑާގްގައް ކުއްޔަފް ޔޫކުޒުދް



މެކޭދިކަޑް ވޯޒކްޝޮޕް އަޔި ކާޒޕެދްޓޒީސެ މަލައްކަގް

ޒޯދް  : 4ލަޒަހައްޔަފް ބިދާވާ


ބޮދްޏެޏް ވެއަޒހައުލް



ޑޮޖިލްޓިކްސެ ޚިޔުމަގް



ހެވީ ވެހިކަޑް ޕާޒކްކުޒުދް

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

(ފ) މިސަވައިޔަފް އަމަޑުކުޒަދް ޓަފާ ހިލާބުދްކ ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުދް އަޑަފް ބިމެއް ކުއްޔަފްހިޓާ ޓަޒާގަކަފްދަމަކ ބިދްކުއްޔަފް
ޔިދުމުސައި އަމަޑުކުޒެވޭދީ ގިޒީސައިވާ ސޮގުސެމަގީދްދެވެ.
 1276 )1އާއި  2557އަކަމީޓަޒާ ޔެމެޔުސެ ބިމެއްދަމަ ޔޫކުޒާދީ  1ބިދް

 551 )2އާއި  1275އަކަމީޓަޒާ ޔެމެޔުސެ ބިމެއްދަމަ ސިދަވެސެދް ޔޫކުޒާދީ  2ބިދް
 355 )3އާއި  555އަކަމީޓަޒާ ޔެމެޔުސެ ބިމެއްދަމަ ސިދަވެސެދް ޔޫކުޒާދީ  3ބިދް

(ދ) މި މާއްޔާސެ (ފ) ސައިވާ ސޮގުސެމަގީދް ބިދްކުއްޔަފް ޔެވިޓައިވާޓަޒާގަކަފް ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުދް އިގުޒު ބިމެއް ކުއްޔަފް
ޔެވޭދީކ ކުޒިދް ދަސާޓައިވާ ބިމުސެ ދުވަގަ ބިދްގަކުސެ އެއްބަލްވުމާ އެއްސޮގަފްކ މިކޯޕަޒޭޝަދުދް ޤަބޫޑުކުޒާ މިދްވަޒަފް
މަލައްކަގްކުޒަމުދް

ދުވަގަ

ޚިޔުމަގް

ޔެމުދްޔާދަމައެވެ.

މިސަވައިޔު

އާދްމުކުޒުމުސެކުޒިދް

ބިދްކުއްޔަފް

ދަސައިޓައިވާ

ޓަޒާގްގަކަފްވެލް ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުދް އިގުޒުބިމެއް ކުއްޔަފްޔެވޭދީކ ކުޒިދްދަސާޓައިވާ ބިމުސެ ދުވަގަ ބިދްގަކުސެ އެއްބަލްވުމާ
އެއްސޮގަފް މިކޯޕަޒޭޝަދުދް ޤަބޫޑުކުޒާ މިދްވަޒަފް މަލައްކަގްކުޒަމުދް ދުވަގަ ޚިޔުމަގް ޔެމުދްޔާދަމައެވެ.
(ޒ) މިސަވައިޔު އާދްމުކުޒުމުސެކުޒިދްކ ކުއްޔަފްޔީޓައިވާ ބިދްގަކުސެގެޒެއިދްކ ޖެހިޖެހިސެދްވާ ބިދްގައް އެއްކޮފްސެދް އިމާޒާގް
ކުޒާދަމަ އަމަޑުކުޒަދްވާދީ ގިޒީސައިވާސޮގުސެ މަގީދެވެ.
 )1އެއްކޮފްޓައިވާ ބިދްގަކުސެ ޖުމުޑަ އޭޒިޔާ  555އަކަމީޓަޒަފްވުޒެ ބޮޏުވާދަމަ މިޤަވާއިޔުސެ ( )6އަޔި ( )7ވަދަ މާއްޔާސައިވާ

ސޮގުސެމަގިދް ލެޓްބެކާއި އެޓް.އެލް.އައި (ސޯގީސެ އޭޒިޔާއާއި ގަޅުމުސެ ޖުމްޑަ އޭޒިޔާއަފް ޒިއާޔަގްކޮފް ހިޔާ ކުޒެވޭ

މިދްވަޒު) ބެހެއްޓުދް
 )2އެއްކޮފްޓައިވާ ބިދްގަކުސައި ކުޒާ އިމާޒާގުސެ ޏީޓޭޑް ކުޒެހުދް ގައްޔާޒުކުޒުމުސެ ކުޒިދް އިމާޒާގްކުޒުމަފް ބޭދުދްވާސޮގުސެ ޓްޑޯ
ޕްޑޭދެއް މިކޯޕަޒޭޝަދަފް ހުފަހަޅައި ޑިޔުމުދް ހުއްޔަ ހޯޔުދް

(ބ) ލިދާއީ ލަޒަހައްޔުދް ޔޫކުޒާ ބިމުސައި ކުޒާ އިމާޒާގުސެ ޖުމްޑަ ޓްޑޯ އޭޒިޔާސެ މަޔުވެސެދް  65%ބޭދުދް ކުޒަދްވާދީކ
ހުއްޔަޔެވިޓައިވާ ލިދާއީ ބޭދުމަފެވެ .އެލިދާއީ މަލައްކަގަކާ ސުޅިޓައިވާ އެހެދިހެދް ބޭދުދްގަކަފްކ އިމާޒާގުސެ ޖުމްޑަ ޓްޑޯއޭޒިއާސެ
 45%އަފްވުޒެ ސިދަ ދުވާސޮގަފް ކޯޕަޒޭޝަދުދް ހުއްޔަކުޒާ ކަމަކަފް ބޭދުދް ކުޒެވިޔާދެއެވެ.

(ޅ) ލިދާއީ ބޭދުމަފް ޔޫކޮފްޓައިވާ ބިދް ގަކުސައި ކުޒުދް ހުއްޔަ ދޫދް ކަދްކަދް:
 )1ހުޅުމާޑޭސެ ގިމާވެއްޓަފާއި އާދްމު ލިއްހަގަފް ސެއްޑުދްވާޓަޔަ މަލައްކަގް

 )2އެއަޒޕޯޓަފާއި އެއަޒޕޯޓުސައިކުޒާ މަލައްކަގްގަކަފް ބުޒޫއަޒާޓަޔަ މަލައްކަގް
(ކ) އިމާޒާގުސައި ބޭލްމަދްޓެއް ހަޔާދަމަ މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައިވާ ޓަޔައިދް ބޭލްމަދްޓް ބޭދުދް ކުޒެވިޔާދެއެވެ .ބޭލްމަދްޓްސެ
ސޮގުސައި ހެޔޭ އޭޒިޔާ އެޓް.އެލް.އައި (ސޯގީސެ އޭޒިޔާއާއި ގަޅުމުސެ ޖުމްޑަ އޭޒިޔާއަފް ޒިއާޔަގްކޮފް ހިޔާ ކުޒެވޭ މިދްވަޒު) ގެޒޭސައި
ހިމެދޭދެއެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

-6

ލެޓްބެކް ޕްޑޭދް އަޔި ލެޓްބެކް ބޭދުދްކުޒުދް
(ހ) ބިދް ގަކުސައި އިމާޒާގް ކުޒުމުސައި ލެޓްބެކްސެ ސޮގުސައިކ ގިޒީސައިވާ ގާވަޑުސައިވާ ސޮގުސެމަގީދް ޖާސަ ޔޫކުޒަދްވާދެއެވެ.

ބިމުސެ ބޮޏުމިދް (އަކަމީޓަޒު)

ކުޒިމަގީ ލެޓްބެކް

ޓަހަގު ލެޓްބެކް

އަޒިމަގީ ލެޓްބެކް

 555އަފް ވުޒެކުޏަ

 1މީޓަޒ

 1މީޓަޒ

 1މީޓަޒ ޔެޓަޒާގުދް

 555އަފް ވުޒެބޮޏު

 1މީޓަޒ

 3މީޓަޒ

 3މީޓަޒ އެއްޓަޒާގުދް

(ފ) ޖެހިސެދްހުޒި ޔެ ބިދް ދުވަގަ އެއަފްވުޒެސިދަ ބިދްގައް އެއްކޮފްސެދް އިމާޒާގްކުޒާދަމަ މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައިވާ ސޮގުސެމަގީދް
 555އަކަމީޓަޒަފްވުޒެ ބޮޏު ބިދްގަކުސައި ލެޓްބެކް ޔޫކުޒާ އުލޫޑާ އެއްސޮގަފް އަމަޑުކުޒަދްވާދެއެވެ.
(ދ) ލެޓްބެކްސެ ސޮގުސައި ޔޫކޮފްޓައިވާ ބައިކ އެއްވެލް ހިލާބަކުދް ހިޔާކޮފްސެދް ދުވާދެއެވެ.
 -7އިމާޒާގުސެ ޓްޑޯ ލްޕޭލް އިދްޏެކްލް (އެޓް.އެލް.އައި)
(ހ) އެޓް.އެލް.އައި އަކީ ސޯގީސެ އޭޒިޔާއާއި ގަޅުމުސެ ޖުމްޑަ އޭޒިޔާއަފް ޒިއާޔަގްކޮފް ހިޔާ ކުޒެވޭ މިދްވަޒެވެ .މިސޮގުދް ހުޅުމާޑެ
ޓޭލް  1އިދްކ ލިދާއީ ބޭދުދްގަކަފް ޔޫކޮފްޓައިވާ ބިދްގަކުސެ ޓްޑޯޒ ލްޕޭލް އިދްޏެކްލް ގިޒީސައިވާ ގާވަޑުސައި އެވަދީއެވެ.
ބިމުސެ ބޮޏުމިދް (އަކަމީޓަޒު)

އެޓް.އެލް.އައި

 500އަފް ވުޒެކުޏަ

4.0

 500އަފް ވުޒެބޮޏު

4.3

(ފ) ޓްޑޯ ލްޕޭލް އިދްޏެކްލް (އެޓް.އެލް.އައި) ހިލާބުކުޒުމަފް ބޭދުދްކުޒާ ޓޯމިއުޑާ :
ޓްޑޯ ލްޕޭލް އިދްޏެކްލް (އެޓް.އެލް.އައި) = ޢިމާޒާގުސެ ޖުމްޑަ ހިޔާކުޒެވޭ އޭޒިޔާ (ޖީ.އެޓް.އޭ)
ބިމުސެ އޭޒިޔާ
(ދ) ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ގަދްގަދަކީ އެޓް.އެލް.އައި .ގެޒޭސައި ދުހިމެދޭ ބައިގަކެވެ.
( )1ލަޒވިލަލް ޏަކްޓްގައް
( )2ޑިޓްޓް ސޮޅިގައް
( 5 )3ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާސެ ލިޏިސޮޅި އޭޒިޔާ
( )4މަގި ހިޔާދުކުޒާ ވައިސޮޅި

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި
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އިމާޒާގުސެ އުލްމިދް.
(ހ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  1ސައި ޔައްކާޓައިވާސޮގަފް އިމާޒާގުސެ އުލްމިދް ކަމުސައި ބަޑާދީކ ޕޭވްމަދްޓް ޑެވެޑް/ސްޒައުދްޏް
ޑެވެޑްއިދް ޓެފިސެދް 6ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާސެ (ޓެޒަހުސެ) ޝީޓުސެ މަގީކައިޒިއާ ހަމައަފެވެ .އެސޮގުދް އިމާޒާގް ކުޒެވޭދެ އެދްމެ
އުލްމިދަކީ  1885މީޓަޒެވެ.
(ފ) ސްޒައުދްޏް ޓްޑޯސައި އުލްގަޅުމެއް އެޅިދަމަވެލްކ އިމާޒާގުސެ އުލްމިދް ބަޑާދީޕޭވްމަދްޓް/ސްޒައުދްޏް ޑެވެޑް ޓެފޭ
ހިލާބުދްދެވެ.
(ދ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  2ސެ ކުޒެހުމުސައިވާސޮގަފްކ އިމާޒާގުސެ އެދްމެ މަގީސައި ކަގިޓުޒާޅެއް ދުވަގަ ޝީޓެއް އެޅިޔާދެއެވެ.
ކަގިޓުޒާޅެއްދަމަ އިމާޒާގުސެ އުލްމިދްކ ޕޭވްމަދްޓް ޑެވެޑްއިދް ޓެފިސެދް ޒޫޓްބީމުސެ މަގީކައިޒިއާ ހަމައަފް  18..މީޓަޒު
ހަމަކުޒުމަފްޓަހު އޭސެމައްޗަފް  2މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްދުވާސޮގަފް ޑެވިޔާދެއެވެ .ޝީޓެއް އަޅާދަމަ އަޅަދްވާދީ  1885މީޓަޒަފްވުޒެ
އުލްދުވާ ވަޒަފެވެ.
(ޒ) އިމާޒާގެއްސައި އެދްމެ ސިދަވެސެދް ބެހެއްޓޭދީ  6ޓަދްސިޓިޑާއެވެ.
(ބ) ކޮދްމެ ޓަދްސިޓިޑާއެއްސައިވެލް ގަޅުމުދް ޓެފިސެދް މަގީޝީޓުސެ/ޏެކުސެ ގިޒީކައިޒިއާ ހަމައަފް މަޔުވެސެދް  287މީޓަޒު
ހުދްދަދްވާދެއެވެ.
(ޅ) އިމާޒާގުސެ  6ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ (ޓެޒަލް) ސައި ހިޔާކުޒެވޭދީ ހަމައެކަދި ލިޏިސޮޅިއާއި ޑިޓްޓުސެ މެޝިދްޒޫމަފްވާބައި
އެކަދްތެވެ .އަޔި މިބައި  15އަކަމީޓަޒަފްވުޒެ ބޮޏުވެސެދް ދުވާދެއެވެ .ބާކީ ބައިސައި ޓެޒަހެއް ޑެވިޔާދެއެވެ .މިސޮގުދް ޑެވޭ
ޓެޒަހުސެ ގަޅުދްވެލްކ ޕޭވްމަދްޓް/ސްޒައުދްޏް ޑެވެޑްއިދް ޓެފިސެދް  1885މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްވެސެދް ދުވާދެއެވެ .އަޔި ޑިޓްޓު
މެޝިދްޒޫމުސެ އެދްމެއުލްބައި (ޒޫޓްލްޑެބު)  2285މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްވެސެދް ދުވާދެއެވެ.
(ޚ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  2ސެ ކުޒެހުމުސައިވާސޮގަފް އިމާޒާގުސެ އެދްމެމަގީ ޓަދްސިޓިޑާ  15މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްވާދަމަ ޑިޓްޓެއް
ހިމަދާދްވާދެއެވެ .ދަމަވެލް ޑިޓްޓް މެޝިދްޒޫމުސެ އެދްމެއުލްބައި (ޒޫޓްލްޑެބު)  2285މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްވެސެދް ދުވާދެއެވެ.

 -9އިމާޒާގް ކުޒުމުސެ ހުއްޔަ ހޯޔުދް
(ހ) އިމާޒާގްކުޒުމުސެ ހުއްޔައާއި އެ ހުއްޔައާ ސުޅޭ އެހެދިހެދް ހުއްޔަގައް ޔޫކުޒެވޭދީ އިމާޒާގުސެ ކުޒެހުދް (ހައުލިދްސ
ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޯޕަޒޭޝަދް ޑިމިޓެޏަފް ހުފަހަޅައި މި ކޯޕަޒޭޝަދުދް) ޓާލްކުޒުމުދްދެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

(ފ) ހުޅުމާޑޭސައި އެއްވެލް އިމާޒާގެއް ކުޒަދްވާދީ އެ އިމާޒާގެއް ކުޒުމަފް ދަސަދްޖެހޭ އެދްމެހައި ހުއްޔަކ ހައުލިދްސ
ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޯޕަޒޭޝަދް ޑިމިޓެޏުދް ޑިޔުމުދް ހޯޔުމަފް ޓަހުސައެވެ.
(ދ) އިމާޒާގް ކުޒުމުސެ ސަވައިޔާ ޚިޑާޓަފް މަލައްކަގް ކުޒާދަމަ ދުވަގަ ޓާލްކޮފްޓައިވާ ކުޒެހުމާ ޚިޑާޓުވާދަމަކ ޖޫޒިމަދާ
ކުޒެވޭދެއެވެ.

އަޔި

އެކަމަކަފް

ކަދޏައަޅާޓައިވާ

ޓިޔަވަޅު

އެޅޭދެއެވެ.

އަޔި

ސަވާއިޔާ

ޚިޑާޓަފް

ކޮފްޓައިވާކަދްކަދްކ

މިކޯޒޕަޒޭޝަދުދް އަދްސާ ސޮގެއްސެމަގީދްކ ޒަދސަޅު ކުޒަދްވާދެއެވެ.

 -15އިމާޒާގް ބޭދުދްކުޒަދް ޓެފުދް
(ހ) އަޑަފްހަޔާ އިމާޒާގުސެ ބޭދުދް ކުޒަދްވާދީކ އިމާޒާގުސެ މަލައްކަގް ދިދްމުމަފްޓަހު އެކަދް މިކޯޕަޒޭޝަދަފް ހުފަހަޅައި އިމާޒާގް
ބޭދުދްކުޒުމުސެ ހުއްޔަ ހޯޔުމަފްޓަހުއެވެ.
(ފ) ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒާގާ ސިދަވެސެދް  2އަހަޒު ގެޒޭސައި އިމާޒާގްކޮފްދިދްމާ ހުއްޔަޔެވިޓައިވާ ލިދާއަގް ޤާއިމްކޮފް ޚިޔުމަގް
ޔޭދްވާދެއެވެ.

 -11އިމާޒާގުސެ ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒުމާއި ކުޒެހުމަފް ބަޔަޑުސެދައުދް
(ހ) އިމާޒާގުސެ ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒަދް ދުވަގަ ކުޒެހުމަފް ބަޔަޑެއް ސެދައުމަފްޓަކައި ހުފަހަޅާދީ "ހުޅުމާޑޭސައި ހަޔާ އިމާޒާގުސެ
ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒުމަފް އެޔޭ ޓޯމު" އިދްދެވެ .މި ޓޯމުސެ ދަމޫދާ މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  1ސައި އެވަދީއެވެ.

 -12ވެހިކަޑް ޕާޒކިދްސ ސޮގުސައި ކަދޏައަޅާ އޭޒިޔާ
(ހ) ކޮދްމެ ބިމެއް ސައިވެލް ޕާޒކިދްސސެ ސޮގުސައި އޮދްދަދްޖެހޭ މިދްވަޒުސެ ގަޓްލީޑު ގިޒީސައި މިވަދީއެވެ.
 )1އޮޕަޒޭޝަދަޑް ޕާޒކިދްސ
 1255އަކަމީޓަޒަފްވުޒެ ކުޏަ ބިމެއް ދަމަކ މުޔާއުޓުޑާ އުޅަދޔު (ޑޮޒީ/ވޭދް) އަފް  1ޖާސަ
 1255އަކަމީޓަޒަފްވުޒެ ބޮޏު ބިމެއް ދަމަކ މުޔާއުޓުޑާ އުޅަދޔު (ޑޮޒީ/ވޭދް) އަފް  2ޖާސަ
 )2ދޮދް-އޮޕަޒޭޝަދަޑް ޕާޒކިދްސ (ހިޔުމަގް ޑިބިސަގުމަފް އަދްދަ މީހުދްދަފް )
އެ ބިމެއްސެ ބޭދުމަފް އެކަފީސެދްވާ ވަޒަފް އެބިމެއްސެ ގެޒެއިދް ދޮދް-އޮޕަޒޭޝަޑަދް ޕާކިދްއަފް ޖާސަ ޔޭދް ވާދެއެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

 -13މުޔާ އަޒުވާ ބޭޑުދް
(ހ) ބިމުސައި މުޔާ އަޒުވައި ބޭޑުމަފްޓަކައި މަޔުވެސެދް  24އަކަމީޓަޒުސެ ލަޒަހައްޔެއް ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަދްވާދެއެވެ .އަޔި އެ
ލަޒަހައްޔަކީ ވެހިކަޑްގަކަފް (ޑޯޒީ/ވޭދް) ޓަލޭހައިދް ވަޔެކ ދިކުމެވޭޓަޔަ ގަދަކަފް ވާދްވާދެއެވެ.
(ފ) މުޔާ އަޒުވައި ބޭޑުމަފް ޚާއްޞަކުޒާ ލަޒަޙައްޔު އޮދްދަދްވާދީ ކުއްޑި ހާޑަގެއްސައި ސޯގިދް ދުކުދްދަދް ހުދްދަ މަސަކަފް
ޔަގިދުވާ ސޮގަކަފެވެ.
-14

އިދްޓާޒު ޒޭދުދް
(ހ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  2ސައިވާ ސޮގަފްކ މަސުމަގީ އިދްޓާޒު ޒާވަދްވާދީ އުލްވެސެދް  182މީޓަޒަފެވެ.
(ފ) މިމާއްޔަސެ (ހ) ސައިވާ ޓަޔައިދް މަސުމަގީ އިދްޓާޒު ޒޭދުމަފްޓަހު އޭސެ މަގިދް  586މީޓަޒަފް ޓެދްލެއް/ސޭޓެއް ޑެވިޔާދެއެވެ.
ދުވަގަ ބިމުދް ޓެފިސެދް  2މީޓަޒުސެ އުލްމިދުސެ ޓެދްލެއް/ސޭޓެއް ޑެވިޔާދެއެވެ.
(ދ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  2ސައިވާ ސޮގަފްކ ސޯގީސެ އަޒިމަގި އަޔި ޓަހަގު އިދްޓާޒު ޒާވަދްވާދީ އުލްވެސެދް  2މީޓަޒަފެވެ.

-15

ޓައުދްޏޭޝަދްސެ ޓުދްމިދް
(ހ) ކޮދްމެ އިމާޒާގެއްސެވެލް ޓައުދްޏޭޝަދްސެ ޓުދްމިދް ކަދޏައަޅާދީ އިމާޒާގުސެ ލްޓްޒަކްޗަޒއަފް ޒިއާޔަގްކޮފްކ އިމާޒާގުސެ
ލްޓްޒަކްޗަޒަޑް ޏިޒައިދްހަޔާ އިދްޖިދިއަޒެވެ.
(ފ)  1ބުޒީސެ އިމާޒާގެއްދަމަ ޓައުދްޏޭޝަދްސެ ސޮގުސައި އެދްމެ ޓުދްވެސެދް ހުދްދަދްވާދީ ޕޭވްމަދްޓް/ސްޒައުދްޏް ޑެވެޑްއިދް
ޓެފިސެދް  586މީޓަޒު އަޏިއަފެވެ.
(ދ) އިމާޒާގުސެ އުލްމިދް  1ބުޒި ދުވަގަ  5މީޓަޒަފްވުޒެ އުލްދަމަ އިމާޒާގުސެ ކުޒެހުމާއެކު "ޓައުދްޏޭޝަދް ޕްޒޮޓެކްޝަދް
މެގަޏް" ލްޓްޒަކްޗަޒަޑް އިދްޖިދިއަޒުސެ ލޮޔާއި ގައްސަދޏާއެކު ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
(ޒ) އިމާޒާގުސެ ޓައުދްޏޭޝަދް  188މީޓަޒަފްވުޒެ ޓުދްވާދަމަ އީ.އައި.އޭ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

-16

ބެޑްކަދި އަޔި ޓެޒަލް (ޒެއިޑިދްސ/ޕެޒަޕެޓް)
(ހ) އިމާޒާގުސެ ބެޑްކަދްތާއި ޓެޒަހުސެ ޗެދްޗޭދުސެ/ޓާޒުސެ އުލްމިދުސައި ހުދްދަދްވާދީ ގަޅުމުދް ޓެފިސެދް  182މީޓަޒެވެ.
(ފ) އެހެދް ސޯއްޗެއްސެ އިމަފްވާސޮގަފް ބެޑްކަދްތެއް ދުވަގަ ޓެޒަހެއް ހަޔާދަމަ އެ ޓްޑޯއެއްސެ ގަޅުމުދް ޓެފިސެދް މަޔުވެސެދް 2
މީޓަޒުސެ އުލް ޕްޒައިވެލީ ޕެދަޑްއެއް ހަޒުކުޒަދްވާދެއެވެ .ދުވަގަ  182މީޓަޒުސެ ޓާޒުބުޒިއެއް ޑުމަފްޓަހު އޭސެމަގިދް  588މީޓަޒު
އުލްމިދުސެ ޕްޒައިވެލީ ޕެދަޑެއް ހަޒުކުޒަދްވާދެއެވެ .މިސޮގަފް ހަޒުކުޒާ ޕްޒައިވެލީ ޕެދެޑްސައި އަދްދަދިވި ޝަޒުގުގައް ޓުޒިހަމަ
ވާދްވާދެއެވެ.
( )1ޕްޒައިވެލީ ޕެދަޑްސެ ގެޒެއިދްކ ވަޔާއި އަޑި އިމާޒާގުސެ ގެޒެއަފް ޓުޒިހަމައަފް ވަދްދަ ހުޒުދް.
( )2ޕްޒައިވެލީ ޕެދަޑްސެ ގެޒެއިދްކ އިދްވެސެދް ހުދްދަ އިމާޒާގް ލީޔާ ހާމައަފް ދުޓެދްދާދޭހެދް ހުޒުދް.
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ޒޫޓްއޭޒިޔާ އަޔި ޑިޓްޓް މެޝިދްޒޫމް
(ހ)

އިމާޒާގުސައި

ޒޫޓް

ލްޑެބްއެއްޑާދަމަ

ލްޑެބް

އެ

ލެޓްބެކަފް

އިމާޒާގުސެ

ދެޒެސެދް

ދުވާދެއެވެ.

އަޔި

ލިޏިސޮޅި/ޑިޓްޓްމެޝިދްޒޫމް ހިޔާކުޒުމުސައިވެލް ލެޓްބެކަފް ދެޒެސެދް ދުވާދެއެވެ.
(ފ) އިމާޒާގުސައި ކަގިޓުޒާޅެއްޑާދަމަކ ޔިޔަޔޮވި ހިމެދޭސޮގަފް  5845މީޓަޒަފް ލެޓްބެކަފް ދެޒެވިޔާދެއެވެ .ލެޓްބެކަފް
އަލްކަދްތާއި ޔިޔަޔޮވި ހިމެދޭހެދް  5845މީޓަޒަފް ދެޒެވިޔާދެއެވެ.
(ދ) އިމާޒާގުސެ  6ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާސެ ހިޔާކުޒެވޭބައިސެ ބޭޒުދް އެއްވެލް ގަދބެއް ދުވަގަ ބެޒިއެއް ހުޒެސެދްދުވާދެއެވެ.
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ވައިސޮޅި އަޔި ޔޮޒާއި ކުޏަޔޮޒު
(ހ) އިމާޒާގުސެ އެއްވެލް ޔޮޒެއް/ކުޏަޔޮޒެއް ހުޅުވާޓައި ހުދްދައިޒު އިމުދް ބޭޒަފް ހުޒެސެދް ދުވާދެއެވެ( .އެދެކްލް  3އަފް
ބައްޑަވާ)
(ފ)

ޖެހިސެދްހުޒި

ބިމުސެ

އިމަފްވާސޮގަފް

ހުދްދަ

ޓާޒުސައި

ކުޏަޔޮޒު

އަޔި

ސްޑާލްބްޑޮކް

ޓަޔަ

ގަކެގި

ހުޒެސެދްދުވާދެއެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

ހަޒުކޮފްޓައި

(ދ) މިސަވާއިޔުސެ އެދެކްލް  3ސައި ޔައްކާޓައިވާސޮގަފް އިމާޒާގުސައި (ބިމުސެ އިމުސައި) ވައިސޮޅިއެއް ހަޔާދަމަ އެ ވައިސޮޅީސައި
މަޔުވެސެދް އެގެޒެއަފް  5875މީޓަޒު އަޔި ޓުޅާމިދުސައި  586މީޓަޒު ހުދްދަދްވާދެއެވެ .އަޔި އިމާޒާގުސެ ގެޒޭސައި ވައިސޮޅިއެއް
ހަޔާދަމަ ސޮޅީސެ ކޮދްމެ އަޒިމައްޗެއްސައިވެލް މަޔުވެސެދް  586މީޓަޒު ހުދްދަދްވާދެއެވެ.
(ޒ) އެހެދް ކަދްގައްގަކަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ  40%ސެ ގެޒޭސައި ޔިޒިއުޅުމަފް ގަދްގަދް ހަޔާދަމަ އެ ބައިގަކަފް ވަޔާއި އަޑިކަދް
ޓޯޒުވުމަފްޓަކައިކ ކޮދްމެ ބައެއްސެ ގަޅުމުސެ ބޮޏުމިދުސެ  15%އަފްވުޒެ ކުޏަދުވާވަޒުސެ ހުޅުވުމެއް އިމާޒާގްދުކޮފް އޮދްދަ ހުލް
ޖާސައަކާ ޔިމާވާސޮގަފް އޮދްދަދްވާދެއެވެ .ހުޅުވުދް ކަމަފް ބުދެޓައިއެވަދީކ ޔޮޒުކ ކުޏަޔޮޒުކ އާދސަޓަޔަ ހުޅުވުދް ގަކަފެވެ.
ހަމައެކަދި އަޑިވެއްޔުމަފް ހުދްދަ ސްޑާލް ބްޑޮކް ދުވަގަ ދުހުޅުވޭސޮގަފް ބިއްޑޫޒި ޖަހާޓައި ހުދްދަ ގަދްގަދާއި ޔަމާޔޮޒާއި ކުޏަޔޮޒު
(ލްޑައިޏިދްސ ޏޯ އެދްޏް ވިދްޏޯ) ސެ ދުހުޅުވޭ ބައި މީސެ ގެޒޭސައި ދުހިމެދޭދެއެވެ.
(ޅ) ހުޅުވުމަކުދް (އޯޕަދިދްސއަކުދް) ވެދްޓިޑޭޓް ވާދެކަމަފް ބެޑެވޭދީކ ހުޅުވުމާޔިމާއިދް ޓެފިސެދް  6މީޓަޒު ޔުޒުމިދަފެވެ .އަޔި
ހުޅުވުމުސެ އޭޒިޔާ ގަޅުމުސެ ބޮޏުމިދުސެ  15%އަފްވުޒެ ކުޏަދުވާދަމަ ވެދްޓިޑޭޓްވާދެކަމަފް ބެޑޭދީކ ހުޅުވުމާޔިމާއިދް ޓެފިސެދް 785
މީޓަޒުސެ ޔުޒުމިދަފެވެ .މިބަޔާދްކުޒެވުދު ޔެޙާޑަގުސައިވެލް ހުޅުވުމުސެ އަޒިމަގިދް ވެދްޓިޑޭޓްވާދެކަމަފް ބެޑޭދީ ޓަޒާގަކަފް 4
މީޓަޒުސެ ޔުޒުމިދަފެވެ.
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ވަސުގީ އިމާޒާގް ހެޔުދް
(ހ) ވަސުގީ އިމާޒާގެއް ކަމުސައި ބަޑާދީ ޓަލޭހަކަމާއެކު ޒޫޅާޑެވޭސޮގަފްކ ޔަސަދޏު ހޮޅިކ ޑަކުޏިކ ޓިދުކ ޓިޑާ ދުވަގަ ލަގަޒި ޓަޔަ
ގަކެގި ބޭދުދްކޮފްސެދް ހަޔާޓައިވާ ގަދްގަދެވެ.
(ފ) ވަސުގީ އިމާޒާގެއް އެދްމެ އުލްވެސެދް ހެޔޭދީ ޕޭވްމަދްޓް ޑެވެޑްއިދް ޓެފިސެދް  5މީޓަޒަފެވެ .އަޔި  1ޓަދްސިޓިޑާއަފްވުޒެ
އިގުޒުވެސެދް ދުވާދެއެވެ.
(ދ) ވަސުގީ އިމާޒާގްގަކުސެ ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒުމަފްޓަހު އެ އިމާޒާގަކަފް ހުއްޔަ ޔެވޭދީ ކުޒެހުދް ޓާލްކުޒާ ޔުވަހުދް ޓެފިސެދް 95
(ދުވަޔިހަ) ޔުވަހުސެ މުއްޔަގެވެ .މި މުއްޔަގު އިގުޒު ކުޒަދް ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ (ވަސުގީ ހުއްޔައިސެ) މުއްޔަގު ހަމަވުމުސެ  7ޔުވަލް
(ޒަލްމީ ބަދްޔުދޫދް) ކުޒިދް އެކަމަފްއެޔި ކޯޕަޒޭޝަދަފް ޑިޔުމަކުދް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ .މިސޮގަފް ހުފަދާޅާދަމަ ހުއްޔަ ޔިދް
މުއްޔަގު ހަމަވުމުދް ވަސުގީ އިމާޒާގުސެ ހުއްޔަ ބާޠިޑް ވާދެއެވެ .އަޔި ގަދުސައި ހަޔާޓައިވާ ވަސުގީ އިމާޒާގް ޒޫޅާޑަދްވާދެއެވެ.

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

މާދަކުޒުދް
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(ހ) މި ސަވާއިޔުސައި "އިމާޒާގް" ކަމަފް ބުދެޓައިވަދީކ އެއްގަދުދް އަދެއްގަދަފް ބަޔަޑު ދުކުޒެވޭ ސޮގަފްކ އެކި ބާވަގުސެ ގަކެގި
ބޭދުދްކޮފްސެދް ކޯޕަޒޭޝަދުދް ޤަބޫޑުކުޒާ ޓެދްވަޒަފް ބިދާ ކުޒެވޭކ ބިމާއި ސުޅިޓައިވާ ބިދާޓަޔަ ހުޒިހާ ގަދެއް ހިމެދޭ
ގަދްގަދަފެވެ.
(ފ)

މި

ޤަވައިޔުސައި

"ކޯޕަޒޭޝަދް"

ދުވަގަ

"އެ

ކޯޕަޒޭޝަދް"

ކަމަފް

ބުދެވިޓައިވަދީ

ހައުލިދްސ

ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް

ކޯޕަޒޭޝަދަފެވެ.
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ސަވާއިޔަފް އަމަޑުކުޒަދް ޓެފުދް

މި ސަވާއިޔަފް އަމަޑުކުޒަދް ޓަފާދީކ މިސަވާއިޔު ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓްސައި ޝާއިޢު ކުޒާ ޔުވަހުދް ޓެފިސެދްދެވެ .މި ސަވާއިޔަފް
އަމަޑުކުޒަދް ޓަފާ ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދްކ ކުޒިދް އަމަޑުކުޒަމުދްޔިޔަ ހުޅުމާޑެ ޕްޑޭދިދްސ އަޔި އިމާޒާގް ކުޒުމުސެ ސަވާއިޔު
ބާގިޑްވީއެވެ.
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ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

Annex 2
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ޕްލޭ ި

Annex 3
Boundary Wall

A - Boundary wall on the front setback should be of maximum 1.2m from pavement level
B - Boundary wall on side and rear setback should be of maximum 2m from pavement level

Annex 4
Void

A - Voids should have at least the above given dimensions to be used for ventilation
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Annex 5
Floor Space Index









Plot Area
Rear Space
One Side Space of the remaining two sides
Front Space
Vehicle Parking & Loading Space
Buildable Area
Maximum Total Floor Area

= 500 m2
=3m
=3m
=1m
= 24 m2 (4 m x 6 m)
= 357 m2 (21 m x 17 m)
= 2000 m2 (500 x 4)

FSI = 4
Minimum Pure Industrial Use = 60% of TFA
Maximum Supporting Services = 40% of TFA
TFA = Total Floor Area, PA = Plot Area, FSI = Floor Space Index

= 1:4
= 1200 m2
= 800 m2
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Annex 1
Drawing Approval Forms

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

އދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ސިނާއީ ސަރަހައްދު ،ފޭސް )1
ލނިންގ ަ
ހުޅުމާލެ ޕް ޭ
ނ ލިމިޓެޑް ފޯން 3353535 :އީމެއިލްplanning@hdc.com.mv :
މންޓް ކޯޕަރޭޝަ ް
ވލޮޕް ަ
ނޓް ،ހައުސިންގ ޑި ެ
ޓމަ ް
މންޓް ޑިޕާ ް
ޑވެލޮޕް ަ
ނންގ އެންޑް ި
ޕްލޭ ި

