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މާލޭގައި ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ފިހާރަ، ކެފޭ، ސައިހޮޓާ،
ރެސްޓޯރަންޓް، ބޭކަރީ، ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަން އަދި އެހެނިހެން
  އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު

  
ހަމައެކަނި މާލޭގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤަވާޢިދަކީ        

ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި އަދި މާފަންނަށް
ވިލިނގިލި އަވަށަކީ މުޅި ރަށަށް. ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ

ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ަހދައި، ތަފާތު
ބޭނުންތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅައިގެން ބިން ދޫކޮށް ތަރައްޤީ

ދާ ރަށަކަށްވުމާއެކު އެރަށުގެ ބިންކުރަމުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށްޕްލޭންގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ 

ނޫނީ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް
އަދި ވިލިނގިިލ އަވަށުގައި .ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ވަޑާންގެ،
ންނަށް އުނދަގޫވާ ޒާތުގެވާރކްޝޮޕްފަދަ މީހު

  .މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް
ފަދަ 
 ތަންތަން

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއި އަދި   1.1  .1
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން

ތަންތަން ހެދުމުގެބިންތަކުގައި ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕްފަދަ 
މިފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި. ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ މިކަމަށް މާލެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
  .ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ
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ގައި ހިމެނޭ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ވާރކްޝޮޕްގެ ގޮތުގައ1.1ި   1.2    
އަދި ބެލެވޭނީ ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށް

ދަވާދުލުން ފަދަ ކަންތައްކުރާ ތަންތަނާއި އިންޖީނު
ރިޕެއަރ ކުރުމާއި އަދި މެއިންޓަަނންސްގެ މަސައްކަތްކުރާ

ޑުގެ ތަފާތުނތަންތަނާއި ވެލްޑިންކުރުމާއި ދަގަ
އަދި އެ ވާރކްޝޮޕެއްގައި. މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނެވެ

ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ވާރކްޝޮޕް ހުރި މަގު
ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާފަދަ ގޮތަކަށް
ހުންނަކޮންމެ ވާރކްޝޮޕެއްވެސް މީގެތެރޭގައި

  .ހިމެނޭނެއެވެ
  

ވަޑާންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ލަކުޑި ކީހުމާއި މެށުމާއި   1.3    
ފަރުނީޗަރު ޖެހުންފަދަ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ

  .ތަންތަނެވެ
  

މަގެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެފޫޓަށްވުރެ ހަނި 12   1.4    
މަސައްކަތްކުރާ ވާރކްޝޮޕެއް ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް

  .ނުދެވޭނެއެވެ
  

މި ޤަވާޢިދުން ހުއްދަކުރާ ވާރކްޝޮޕްތަކުގެ  ތެރެއިން އެ   1.5    
ވާރކްޝޮޕެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވެހިކަލް

ބާލަންޖެހޭބޭނުންކޮށްގެން އާންމުގޮތެއްގައި ތަކެތި އަރުވާ 
ވާރކްޝޮޕެއްނަމަަ އެފަދަ ވާރކްޝޮޕެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ

2.4، 2.3، 2.2ދެވޭނީ މި ޤަވާޤިދުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 
  .އާއި އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށެވެ 2.5ނުވަތަ 

  
ފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި ގުދަން ހެދުމަށ12ް   2.1  .2  ގުދަން

  .ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
  

15ގުދަނުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން    2.2    
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ފޫޓް ހަމަވާނަމަ އަދި ގުދަން ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި
ފޫޓް 6ފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ ގުދަނުގެ ކުރިމަތިން  20

އެތެރެއަށް ޖައްސައި ހުސްޖާގައެއްގެ ގޮތުގައި
މިގޮތަށް އެތެރެއަށް ޖައްސާބައިގެ. ބާއްވަންވާނެއެވެ

ފުޅާމިން ހުންނަންވާނީ ގުދަނުގެ މަގާވީ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ
އަދި މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވާ. އެއްވަރަށެވެ

.ބާލަން ޖެހޭނީ މިގޮތަށް ހުސްކޮށް ބާއްވާ ޖާގައިގައެވެ
އަދި މިގޮތަށް އެތެރެއަށް ޖައްސާބައިގެ މަތިން އިމާރާތުގެ

ފެށިގެންއެއްވެސް ބައެއް ބޭރަށް ނެރެވޭނީ ބިމުން 
  .ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާގޮތަށެވެ 9މަދުވެގެން 

  
15ގުދަނުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން    2.3    

ފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ އަދި ގުދަން ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި
ފޫޓް 10ފޫޓް ހަަމަނުވާނަމަ ގުދަނުގެ ކުރިމަތިން  20

ހުސްޖާގައެއްގެ ގޮތުގައި އެބައިއެތެރެއަށް ގުދަން ޖައްސާ 
މިގޮތަށް އެތެރެއަށް ޖައްސާބައިގެ. ބާއްވަންވާނެއެވެ

ފުޅާމިން ހުންނަންވާނީގުދަނުގެ މަގާވީ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ
އަދި މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވާ. އެއްވަރަށެވެ

.ބާލަން ޖެހޭނީ މިގޮތަށް ހުސްކޮށް ބާއްވާ ޖާގައިގައެވެ
ތެރެއަށް ޖައްސާބައިގެ މަތިން އިމާރާތުގެއަދި މިގޮތަށް އެ

އެއްވެސް ބައެއް ބޭރަށް ނެރެވޭނީ ބިމުން ފެށިގެން
  .ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާގޮތަށެވެ 9މަދުވެގެން 

  
ފޫޓް ހަމަވާނަމަ، 20ގުދަން ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި    2.4    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ގުދަން އެތެރެއަށް 2.3، 2.2
  .ނުޖެހޭނެއެވެޖައްސާކަށް 

  
އެ އިމާރާތެއްގެ މަތީބުރިއެއްގައި ގުދަން ހަދާ ނަމަވެސް   2.5    

އިމާރާތުގެ ތިރީގައި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމް
ވަނަ މާއްދާގަައިވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން 2.3، 2.2
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 .ޖެހޭނެއެވެ
  

އަކަފޫޓަށްވުރެ 200ގުދަނުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާ    2.6    
ވަނާ މާއްދާގައިވާ 2.5އަދި  2.3، 2.2ކުޑަވާނަމަ 

  .ބައިތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
ގުދަނުގައި ރައްކާކުރާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ   2.7    

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ވަހާއި
އަޑާއި ކުޑީގެ ސަބަބުން އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް

އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ކަންތައްތައްއަވަށްޓެރިންނަށް 
މީގެ އިތުރުން ސިއްޙަތަށް. ރޭވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ

ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ތަކެތި ުގދަންކުރެވޭނީ އެފަދަ ތަކެތި
ގުދަން ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ

އަދި ގޭހާއި. ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ތަކެތިވެސް އަލިފާނުގެ

ގުދަން ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ގުދަން ކުރެވޭނީ އެފަދަ ތަކެތި
ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

  .މަތިންނެވެ
  

ގުދަނުގައި، އެތަނެއްގައި ރައްކާކުރާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން   2.8    
މިންވަރަކަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ އިންތިޒާމްއެކަށީގެންވާ 

  .ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ ފިހާރައިގެ ބޮޑުމިން   3.1  .3  ފިހާރަ
ކަނޑައެޅުމުގައި ފިހާރައަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު

  .ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

)ފޫޓު 8(މީޓަރ  2.44ފުޅާމިން މަގުގެ 3.1.1      
އަށްވުރެހަނިނަމަ، އެއްވެސް ފިހާރައެއް ހެދުމުގެ

  .ހުއްދައެއްނުދެވޭނެއެވެ
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އަކަމީޓަރ 929.03ފިހާރައިގެ ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިއާ  3.1.2      
އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އެފަދަ) އަކަފޫޓު 10،000(

ވަދެފިހާރައެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ ފިހާރައަކަށް 
ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.62
  

އަކަމީޓަރ 929.03ފިހާރައިގެ ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިއާ  3.1.3      
އަކަމީޓަރ 278.709އިން  )އަކަފޫޓް 10،000(
އާއި ދެމެދުގެ ވާނަމަ، އެފަދަ) އަކަފޫޓު 3000(

ފިހާރައެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެ
ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން

  . ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.10
  

278.709އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ ފިހާރައިގެ ޖުމްލަ ފްލޯރ  3.1.4      
އަކަ 185.806އިން  )އަކަފޫޓު 3000(އަކަމީޓަރ 

އާއި ދެމެދުގެ ވާނަމަ، އެފަދަ )ޓުއަކަފޫ 2000(މީޓަރ 
ފިހާރައެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެފިހާރައަކަށް ވަދެ
ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 15(މީޓަރ  4.5
  

185.806ފިހާރައިގެ ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ  3.1.5      
އަކަމީޓަރ 74.322އިން ) އަކަފޫޓު 2000(އަކަމީޓަރ 

އާއި ދެމެދުގެ ވާނަމަ، އެފަދަ ފިހާރައެއް) އަކަފޫޓު 800(
ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެފިހާރައަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް

3.05އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން  
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 10(މީޓަރ 

  
އަކަމީޓަރ 929.03އޭރިއާ  ފިހާރައިގެ ޖުމްލަ ފްލޯރ   3.2    

އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، މިފަދަ) އަކަފޫޓު 10,000(
ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެފިހާރައިގެ މަގާއި ފިހާރައެއް
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19.69(މީޓަރ  6ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު
  

)އަކަފޫޓު 4000(އަކަމީޓަރ  371.612މާލޭގަައި   3.3    
އެއަށްވުރެބޮޑުކޮށް ފިހާރައެއް ހަދާނަމަ މިޤަވާޢިދުގެނުވަތަ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 3.3.2އާއި  3.3.1
އަންލޯޑިންގ އާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމެންޓްއަށް/ ލޯޑިންގ

  .ސެޓްބެކެއް ދީފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

929.03ފިހާރައަށް ބޭނުންކުރާ ޖުމްލ ފްލޯރ އޭރިއާ  3.3.1      
371.612އާއި ) އަކަފޫޓު 10،000(އަކަމީޓަރ 
އާއި ދެމެދުނަމަ ފިހާރައިގެ) އަކަފޫޓު 4000(އަކަމީޓަރ 

)ފޫޓުގެ 6(މީޓަރުގެ  1.828މޫނުމަތީގެ ފުޅާމިނުން 
  .ސެޓްބެކެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ

  
929.03ފިހާރައަށް ބޭނުންކުރާ ޖުމްލ ފްލޯރ އޭރިއާ  3.3.2      

އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ) އަކަފޫޓު 10،000(އަކަމީޓަރ 
8(މީޓަރުގެ  2.438ފިހާރައިގެ މޫނުމަތީގެ ފުޅާމިނުން 

  .ސެޓްބެކެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ) ފޫޓުގެ
  

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ   3.4    
ފިހާރަތަކުން ނުކުންނަ ވަސް، ކުނޑި، އަޑު އަދި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް އަވަށްޓެރިންނަށް
.އުނދަގޫނުވާގޮތަްށ ފިޔަވަޅު އަޅަފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އަދި މިގޮތުން އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ

ރާގޮތް މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް ހުށަހަޅާހަދަން ގަސްދުކު
  . ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ

  
ތަކެތި) ދުވާރުމަތީގައި/މަގުމަތީ(ފިހާރައިން ބޭރުގައި    3.5    

  .ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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ފިހާރައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އިމްޕޯޓު މުދާ: ނޯޓު        

އުފައްދާވިއްކާ ތަންތަނާއި  ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި 
މީގެ ތެރޭގައި ކެއިންބުއިމުގެ. ތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނެވެ

ވިޔަފާރި ނުހިންގާ ހަމައެކަނި ހެދިކާފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ
  .ތަންތަންވެސް ފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނެއެވެ

  
ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، 
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި 

  ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަން

ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ ފަދަ   4.1  .4
ތަންތަން ހަދާ ހިންގަންވާނީ އެތަނަކުން ނުކުންނަ ވަހާއި
އަޑާއި ދުމާއި މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކުން ވަށައިގެން
ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި އަދި ތަންތަނަށް އުދަގޫނުވާ ގޮތަށް

އަދި މިގޮތުން އަޅަން. ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ
ދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ހަދަން ގަސްދުކުރާގޮތްގަސް

  .މާލޭ މުނިިސޕަލްޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ
  

އަދި ބޭކަރީ ފަދަ  ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް   4.2    
ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެތަނެއްގައި ކެއުމުގެ މައިގަނޑު
ބައިތައް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި އެތަނެއްގައި ކެއުމުގެ
މައިގަނޑު ބައިތައް ތައްޔާރުނުކުރާ ތަންތަންވެސް މާލޭގައި

10މަދުވެގެން  ހެދޭނީ އެތަނެއް ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި
  .ގައެވެމަގުފޫޓް ހަމަވާ މަގު

  
ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް

ފަދަ 
 ތަންތަން

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ ހޮޓެލް ނުވަތަ   5.1  .5
ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި
އެތަނަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ

  .ފުޅާމިނަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

އަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި )ފޫޓު 10(މީޓަރ 3.048 5.1.1      
ނުވަތަ ގޯޅިއެއްގައި ހޮޓެލް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްފަދަ

  .ތަންތަނެއް ނުހެދޭނެއެވެ
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އާއިދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އެނދު ހިމެނޭ 50އާއ30ި 5.1.2      

ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ،
އެޢިމާރާތާއި އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ

  . ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096ހަނިވެގެން 
  

ހިމެނޭއާއިދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އެނދު  100އާއ50ި 5.1.3      
ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ،
އެޢިމާރާތާއި އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.62ހަނިވެގެން 
  

އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓެލް،100 5.1.4      
އެޢިމާރާތާއިގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ، 

އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 30(މީޓަރ  9.144

  
ގައި ވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނީ 5.1.3މިމާއްދާގެ   5.2    

32.808(މީޓަރ  10އިފިޝަންޓްގައި ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮ
  .ހަމަވާނަމައެވެ )ފޫޓު
  

ގައި ވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނީ 5.1.4މިމާއްދާގެ   5.3    
39.370(މީޓަރ  12ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްގައި 

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު
  

އެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓެލް ނުވަތ50ަ   5.4    
ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަނުގައި ޕެސެންޖަރ ޑްރޮޕް

  .އޮންނަންވާނެއެވެޑްރޮޕް އޮފް، މަގަށްނުވާގޮތަށް /އިން
  

މަގުގެ ފުޅާމިން ކަމަށް ބެލޭނީ ހޮޓެލް ނުވަތަ   5.5    
ގެސްޓްހައުސްގެ މައިދޮރާށި އަދި ޕެސެންޖަރ ޑްރޮޕް
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ޑްރޮޕް އޮފް އަށް ކަނޑައެޅޭ އޭރިޔާ އާއި އިންވެގެން/އިން
  .ކުރިމަތިން އޮންނަ މަގެވެ

  
ހޮޓެލްއެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ  30މާލޭގައި   5.6    

ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްފަދަ ޢިމާރާތެއްގެ ތަފްސީލް
ކުރެހުންތައް ކުރަހާ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް
މުނިސިޕަލްޓީގައި އެދެންވާނީ، ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން

ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނަށްޓްމިނިސް
  .ހުށަހަޅައި އެ ފާސްވުމަށްފަހު، އެ ހުއްދައާއިއެކުއެވެ

  
މާލޭގައި ދިރިއުޅެން 
ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި 
ގޯތީގައި ވަޑާންގެ، 
ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، 
ފިހާރަ، ކެފޭ، 

ސައިހޮޓާ، 
ރެސްޓޯރަންޓް، ބޭކަރީ، 
ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް 
ފަދަ ތަންތަނާއި އިަދ 
އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ 
މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން 
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
ދިނުމުގައި ބެލެވޭ އިތުރު 

  ންތައްތައްކަ

ހުއްދައަށް އެދޭ އިމާރާތުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތާއި ދިޔަދޮވި    6.1  .6
 .އަދި ދިޔަދޮވި ހޮޅި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން

  
  .ގޭގެ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން   6.2  

  
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި   6.3  

ތަކެތި ނަގާ އެތަންޖަހާފައި ހުންނަ ބިއްގަޑު ފަދަ 
  .ސާފުކޮށްފައި އޮތުން

  
ދުވާރުމަތިންނާއި މަގުމަތިން ގާ ނަގައިފަވާނަމަ އެތަންތަން   6.4  

  .ރަގަޅުކޮށްފައި ހުރުން
  

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއް ނުވަތަ ޓެލެފޯން ފޮއްޓެއްފަދަ    6.5    
ދުރަށް ޖައްސާފައިވާނަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް 

.ރަގަޅުކޮށްފައި ހުރުންއެކަންތައް 

މުޅި އިމާރާތުގެ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ހުއްދަނަގަން   6.6    
  .ހުށަހަޅާބައިގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައި އޮތުން

  
އި މީހުން ދިރިއުޅޭމާލޭގަ

ސަރަޙައްދުގަ
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މަސްކެއްކުމާއި ދިލަޖެއްސުމާއި   7.1  .7
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ހެދުމަށް  އި
ހުއްދަ 
ނުދެވޭނެ 
 ތަންތަން

  .ހަވާދު މުގުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން

  .ސިމެންތި ގާއެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން   7.2    
  

  .ސޯމިލް ފަދަ ތަންތަން ދިކާޕެންޓްރީ އަ   7.3    
  

  .ސިމެންތި ގުދަންކުރާ ތަންތަން އަދި ވިއްކާ ތަންތަން   7.4    
  

  .ލަކުޑި ގުދަންކުރާ ތަންތަން އަދި ވިއްކާ ތަންތަން   7.5    
  

ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅޭ   7.6    
މީހުންނަށް ސިއްޙީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް

  .ގެއްލުމެއްވާފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރާ ތަންތަން
  

  .ވާރކްޝޮޕްތައްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ 1.2   7.7    
  

،7.1މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި    7.8    
ގައި ވާފަދަ 7.7އަދި  7.6، 7.5، 7.4، 7.3، 7.2

ގެ ކުރިނ2010ްޖެނުއަރީ  1މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން، 
އެކަންކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާލެ ނުވަތަ މާލެ

.ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެކައިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް 
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާރު ހިންގަމުންދާ މިފަދަ
ތަންތަން ހިންގަންވާނީ، އެތަނަކުން ނިކުންނަ ވަސް،
ދުން، އަޑު، އަލި އަދި ކުނޑިން، އެސަރަޙްައދެއް

މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ
ތަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށްއަދި މިގޮ. ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ

ސްވެފިޔަވަޅުނާޅާ ހިންގާ ތަންތަން މި މުއްދަތުގެ ކުރިން
  .ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ
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މެދުޒިޔާރަތް މަގާއި، ދަރުމަވަންތަ މަގާއި، ނޫރާނީ   8.1  .8  އެހެނިހެން ބައިތައް
ގޯޅިއާއި ހަކުރާ ގޯޅި އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ޙުސައިން

އިތުރުންވެސް އެއިރެއްގައިހިނގުމާއި އަދި މީގެ 
ކަނޑައަޅާ މަގުމަގާއި ސަރަޙައްދުގައި ގުދަންކުރުމާއި،
ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން މަގަށާއި އަދި ހިނގާ
މީހުންނަށް އުނދަގޫވާފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
އެމަގުގައި ހުންނަ ގޯއްޗާއި ބިންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ

މާލޭގެ އެކި މަގުތަކާއި އަދި. ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ މަގުތަކާއި
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި
ގޯއްޗާއި އަދި އެހެނިހެން ބިންތަކުގައި އެސަރަޙައްދުގެ
ޕްލޭނަށް ބެލުމަށްފަހު އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ތެރެއިން އެތަނެއްގައި
  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

  
ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ،   8.2    

ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ، ހޮޓެލް،
އިޤްތިޞާދީ ގެސްޓްހައުސްފަދަ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން

ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ތްަނތަނަށްމަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން 
ހުއްދައާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެދީފައިވާ 

   .ހުއްދަނަގާފައިވާ ބޭނުމަކަށް އެކަންޏެވެ
މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި ގޯތީގައި ހޮޓާ،   8.3    

ގެސްޓްހައުސް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ،
ބޭކަރީ ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހިންގަންވާނީ މި
ޤަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެ މަސައްކަތަކާ
ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އެހެން ދާއިރާތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ

  .ގެ މަތިންނެވެޤަވާއިދުތަކާވެސް އެއްގޮތްވާ ގޮތު
  

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި 

މާލޭގައި ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން،(މި ޤަވާއިދުގެ    9.1  .9
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ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ބޭކަރީ ފަދަ ފިހާރަ، ކެފޭ،  ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަން އަދި ތަންތަނާއި،

އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ) ހުއްދަދިނުމިާއ ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު

މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ނަޞޭހަތްދީ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

)ދެހާސް( 2000/-ޙުނުކޮށްފިނަމަ ފުރަތަ ފަހަރު އިސްލާ
ރުފިޔާ،) ފަސްހާސް( 5000/-ރުފިޔާ، ދެވަނަ ފަހަރު 
ރުފިޔާ) ދިހަ ހާސް( 10,000/-އަދި ތިންވަނަ ފަހަރު 

އަދި މިކަންތައް އިތުރަށް. އިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ
ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ އެ ތަނަކަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ

  .ން ބަންދުކުރެވޭނެއެވެބާތިލްކޮށް ތަ
  

          
 


