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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 ގަވާއިދު ޕްލ ނިންގ  މާލ  

މާލެއަކީ ބިމުގެ ދަތިަކން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްސާސްކުރަމުންދާ ތަނެއްކަމުން މާލ ގައި މިހާރު ކުރެވ   )ހ(  .1 ނަން  ތައާރުފާއި 
ށް ކުރެވ  އިމާރާތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން މާލ ގައި އިމާރާތްތަކަކީ ގިނަ ބުރިތަކަަކށް އުސްކޮ

މައްސަލައަކީ، ގޯތި ބައިކުރުމުގެ  ގެދޮރުއެޅުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގައި ދިމާވާ އެންމެބޮޑު އެއް 
ސަބަބުން ކުދި އ ރިޔާތަކުގައި އުސް އިމާރާތްތައް ހަދަމުންދިޔުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާެނ 

 ގެ ޙާދިޘާތަކާގުޅ  މައްސަލަތަކުގެ އިތުރަށް، އެގޮތަށް ކުދިކުދިސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އަލިފާނު
ތަންތަންކޮޅުގައި އިމާރާތްކުރުުމން ސިޑިއާއި އިމާރާތަށް ބ ުނންވާ އެހެނިެހން ޚިދުމަތްތަކަްށ 

ކޮޓަރިތައްފަދަ ސީދާ ބ ނުންކުރާ ޖާގަތައް  ،ދޫކުރަންޖެހ  ބައި ނިސްބަތުން އިތުރުވެގެން ދިޔުމުން
 ވަރަށްވުރެ ކުޑަވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ އެތަނެއްގައި އުޅ ބައެއްގެ ސަލާމަތާއި،އެކަށީގެންވާ 

ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުަމްށޓަކައި ބަލަންޖެހިފައިވާކަމެކެވެ. 
އިމާރާތް  ވީމާ، މިސަބަބުތަަކށްޓަކައި އިާމރާތުގެ އ ރިޔާއާއި އެވްރެޖް ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްޮކށް

ކުރެވ ނެ އުސްމިނަކާއި، އިމާރާތަށް ވަންނަ ގޯޅި ނުވަތަ މަުގގެ ފުޅާމިނަށް ބަލާ އިމާރާތުގެ 
ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.   އުސްމިން ކަ

)ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާބެހ  ޤާޫނނު( ގެ ދަށުްނ  2008/6މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ށ(  
 ބާރުލިބިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ން ފަށާ ޢަމަލުކުރަ 
 ތާރީޚް 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ   .2
އިން ފެށިގެން ޢަަމލުކުރަމުން  2015މ   20ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި ގަވާއިދަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، 

 ގ ގަވާއިދު( ބާޠިލުާވނެއެވެ.ގަވާއިދު )މާލ  ޕްލ ނިން R-140/2015އައި ނަންބަރު 

ކުރީގައި 

ހިނގާފައިވާ 

 ކަންކަމަށް 
މިގަވާއިދު 

ހިންގުމާއި 
 އިސްތިސްނާތައް 

 މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުަވތަ ކޮްށފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަކަށް މި )ހ( 
ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހ   މީގެތެރ ގައި ސަލާމަތީ، ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް

ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށް  ކުރީގައި ދެިވފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ، ބަދަލުތަކެއް
 ބަދަލެއްގެންަނނަމަ، އެ ބަދަުލތަެކއް އިސްތިސްނާގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ.
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ްއ ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުަމށްފަހު، މިގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެ )ށ(  
 މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.

 ގޯތިތައް އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމުން ދިމާވާ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި .3 މަޤްޞަދު 
މައްސަލަތަކާއި އިސްރާފުވާ ޖާގަތައް މަދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އިމާރާތުގެ އ ރިޔާއާއި އެވްރެޖް ފުޅާމިނުގެ 

ނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާ މި މިންގަނޑުތަކުގެ ނި ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިންގަ ސްބަތުން އިމާރާތްކުރެވ  އުސްމިން ކަ
ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިބަޔަށް ފުރިހަމަ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބ ނ  ފަދަގޮތަކަށް އިމާރާތް  ،ސަބަބުން

ރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅ  ފަރާތްތަކަށް ފަރުމާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން، އިމާ
ޞިއްޙީގޮތުން ކޮށްފާނެ ނ ދެވ  އަސަރުތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މާލ ގެ ބައިބޯވުްނ، 

 އެކަށީގެންވާ މިނެއްގައި ބެހެއްުޓމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ުޖމްލަ ގޮތެއްގައި މިގަވާއިދަކީ ދިރިއުޅ 
ދި ޞިއްޙީ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް، ބިމުގެ ބ ނުން ިމހާރަށްވުރެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތީ އަ

 ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފ ނެގޮްތތަށް ޯހދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގަވާއިދު 

 ތަންފީޒުކުރުން 
 އިންނެވެ. ފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންމިގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނީ  )ހ( .4

 

ގެނެސް އިސްލާހުކުރާނީ މިގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެއިރަކަށް ގެންނަންޖެހ  ބަަދލުތައް   )ށ(  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންނެވެ.

 އެއްވަނަ ބައި 

މާފަންނު ، ހެންވ ރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި  

 ކުގެ ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދު މިއަވަށްތަ 

 . އިމާރާތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް 1 

މި ގަވާއިދުގައި އިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާީނ، އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ނުގެްނދެވ  ގޮތަށް، އެިކ "އިމާރާތް"  .1 މާނަކުރުން 
 ދަ އެންމެހައި ތަންތަނެވެ.ބާވަތުގެ ތަކެތި ބ ނުންކޮށްެގން ަހދާ، ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާތައް ފަ 

އިމާރާތުގެ 

އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން:
 ފުޓް ޕްރިންޓް 

އިމާރާތެއް ހަދަންާވނީ  )ހެންވ ރު، ގަލޮޅު، ަމއްޗަންގޮޅި، މާފަންނު މި އަަވްށތަކުގައި( މާލ ގައި 1.1 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކުރެހުންތަކާއި 1މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަްނބަރު 

ހުށަހަޅައި "އިމާރާތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  ލިޔުންތައް
ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އަދި "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" އެ ފަރާތުން ހޯދުމަްށފަހުގައެވެ. 

ރާ ސަރަޙައްދުގެ އަދި މީގެ އިތުރުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ކުރިން "އިމާރާތްކު
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިްސޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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 ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރުން: "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން )ހ(   

ށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު "މާލ  ސިޓީގައި އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަ .1    

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް" އަދި މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމާއެކު  1ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި" ފުރިހަަމކޮށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. "މާލ  ސިޓީގައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް އިންފްރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް" ދޫކުރާނީ 

 .ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ

 އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރ  .2    

ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި" ގައިވާ "އިމާރާތް 1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފުރިހަމަކޮށް

ގައިާވ ގޮތްތަކުގެ  6ހުށަހަޅާއިރު، މިގަވާއިދުގެ އިުތރުބައިގެ ނަންބަރު 

 ތެރެއިން އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅ ނެއެެވ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" "އިމާރާތުގެ ކުރެ .3    
ދޫކުރާއިރު ކުރެހުން ާފސްކުރިކަމުގެ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ނޑު ޖެހިފައިވާ ކުރެހުންސެޓް ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ތައްގަ

 އްދަ" ދޫކުރުން:ހު "އިމާރާތް ކުރުމުގެ  )ށ(   

އްދަ" ދޫކުރެވ ނީ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ހު "އިމާރާތް ކުރުމުގެ  .1    

ވަަނ މާއްދާގައި  2ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގެ  ލިޔުން" ހޯދުމަށްފަހު، މި

ވާގޮތުގެ މަތިން "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި 

ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ތައް ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންއި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
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"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއި "އިމާރާތް ކުރުމުގެ  .2    
ިހނދެއްގައި މި ދެ ހުއްދަ  އެއްކޮށް ވެރިފަރާތުްނ ބ ނުންވެއްޖެ، ހުއްދަ"

އެއްކޮށް ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވ ނެެއވެ. މިގޮތަށް ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް ދޫކުރެވ ނީ 
މި ގަވާއިދުގެ ، އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް ާފސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު

( ގައި ހުށަހެޅުމަްށ 2( އަދި )1ގެ )ހ(ގެ ) 1.1އެއްވަނަބައިގެ 
އިުތރުން "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ

ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންތައް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކަަމކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުަވތަ ބިމެއްގައި "އިމާރާތްކުރުމުގެ  1.2  
 ހުއްދަ" ނުހޯދާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް، އިމާރާތުގެޕްލ ނިންގ، އާކިޓެކްޗަ 1.3  

 ބައިބައި ތައްޔާރުކޮށް ހުއްދަ ދެވ ނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ގައި ބުނެފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި  6އަދި  1މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންަބރު  )ހ(   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ،ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ

ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން "އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދާފައިވާ އިން
 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

"އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކޮމްޕޯނަންޓަށް ހުއްދަދެވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ށ(   

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކުރާ "ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކަރ"ގެ 

 ރާތްތަކަށެވެ. ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަ

"އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ކޮމްޕޯނަންޓަށް ހުއްދަދެވ ނީ ިމނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ  )ނ(   

ގެ ހުއްދަ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރާ "އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ"

 ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޕްލ ނިންގ އާކިޓެކްޗަރަލް ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ެތރ ގައި، މިގަވާ )ރ(   

ނޑުތައް ހިމެނ ނެއެވެ.  މިންގަ
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ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބ ނުންކުރާ  ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި )ބ(     މައިގަ
މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރި އެއްބުރި  6ގޮތަށް ހަދާ އެއްބުރި ނުވަަތ 

ރެުހންތަކާއި ލިޔުންތައް "އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ ކު
 ހުއްދަ" ހޯދާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަްށވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީ އާއި  )ޅ(   

ގައި  4ގެ ނަންބަރު  ކްލާސްތައް މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަބައި އަދި އިތުރުބައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

އަށް ހުށަހަޅުއްވާ "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމު" ގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަދި ސްޓްރަކޗަރަލް ޑިޒައިންގައި ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅ   އާކިޓެކްޗަރަލް

 ކަށް އެފަރާތްތަކުން ިޒންމާވާން ޖެހ ނެއެވެ.ކުރެހުންތަ

މިިނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިމާރާތެއް ހަދަންވާނ  1.4  
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ 

މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ގަވާއިދުން  ލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެްނނަްނވާނީ
ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

ބަދަލެއްކަމުގައި ބެލެވ ނީ ފާސްޮކށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަަމށްވަނީ 
އަދި ކުރަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލެއް ނަމައެވެ. ނުވަތަ ކޮްށފައިވާ 

ނާންނަކަމަށްވަނީ ނަމައެވެ. އަިދ ފާސްކުރި ކުރެހުމުގައާއި ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް 
މިނިސްޓްރީ ބަދަލެއް ގެނެސްފިކަމުގައި ވަީނ ނަމަ އެބަދަލަކާ އެއްކޮށް އާުކރެހުމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އޮފް ހައުސިންގ އެން

 ،އިމާރާތްކުރުމުގައި މިގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ 1.5  

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކާއި 

 ވާ ބިމެއްނަމަ އެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ.ޙަވާލުކުރެވިފައި

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ޢާއްމުކޮށް ފެންނަގޮަތްށ  1.6  

 އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރ ގައި  4ރިކަމުގެ ލިޔުން" ހޯދުމަށްަފހު، ިގަނވެގެން "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކު 1.7  

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ނުހޯދައިފިނަމަ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އައު 

ކުރަންޖެހ ނެއެވެ. މިގޮތުން "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާކުރެވ ނީ 
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އަހަރުދުވަހުގެ ތެރ ގައި "މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާިއދު" އާއި  އިމާރާތްކުރުމާއިބެހ   4އެލިޔުންނެގިތާ 

އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެ އިރެއްގައި ހިނގާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުެގ މަތިން ކުރެހުްނތައް އިްޞލާޙުކޮށްފައި

ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ހައުސިންގ އެ

  މަތިންނެވެ.

އަހަުރދުވަހުގެ ތެރ ގައި އިމާރާތްކުރަން  4"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދުމަށްފަހު ގިނަވެގެން  1.8  

އި ހުންނަ ތަންަތނުގައި ނުފަށައިފިނަމަ "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ބާތިލްވާނެއެވެ. ހުއްދަ ބާތިލްވެފަ

އިމާރާތްކުރެވ ނީ ހުއްދަ އައުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮުތން "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" އައުކުރެވ ނީ 

އަހަރުދުވަސް ވެފައިނުވާ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއެކު  4ގިނަވެގެން 

މިނިސްޓްރީ  ގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން""އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅި

އް އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންތަ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

ޫނންވެސް އެހެން ބ ނުމަކަށް ބިްނ  އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފައުންޑ ޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ މި 1.9  
އެ  ކޮންނަންވާނީ "ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް" ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު،

މެތަޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނުވަތަ އެ  ،ކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ދަށުން ަމސައްކަތް ކުރާ އިންޖިނިއަރެއްގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ. އެގޮތުން ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު 

ކޮން މަސައްކަތެއްގެ ކޮން ބައެއްކަން( އެނގ  ގޮތަށް، އެ  )ފައުންޑ ޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
މަސައްކަތް ކުރި އިރު ކުރީ ކޮން އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުންކަން އެނގ  ގޮަތށް، 

އަދި މި މަސައްކަތް ކުރެވ ނީ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން، ލޮގެއް ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ. ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން  މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

 .ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ  3މެތަޑާއި ބެހ  މަޢުލޫމާތު މިގަވާިއދުގެ ތިންވަނަބައިގެ ަނންބަރު 

އިމާރާތުގެ ފައުންޑ ޝަން އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް  1.10  
ފެންޕަންުޕ ކުރަންވާނީ ނުވަތަ ބިމުން ެފްނދަމަންވާނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ކުރުމަށްޓަކައި ބިމުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ޕްރޮޓެކްޝަން އ ޖެންސީ އާއި 
 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

އިމާރާތެއް ތަޅާލަންވާނީ އެ  އިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބ ނުމަކަށްޓަަކއި 1.11  
ތަނެއްގައި ހުރި ކަރަންޓާއި، ޓެލެފޯނާއި، ފާޚާނާ އަދި ފެން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދ  ފަރާތްތަކުން 
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އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅ  ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، އެތަންތަނުން ހުއްަދ 
 ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ށް ނުވަތަ މިޫނންވެސް އެހެން ބ ނުމަކަްށޓަކަިއ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އިމާރާތެއް ކުރުމަ 1.12  
އެ  އަށް  ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހުއްދަ  އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، އަދި އެ 
ެގން ދި މިޮގތަްށ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުެގ ބައެއް ތަޅާލަންވާީނ، އިންވެހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަ

ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. އިމާރާތެއް 
ަވތަ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުުމގެ ސަބަބުން އިންވެގެންވާ ގޯއްަޗކަށް ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ނު

އިމާރާތުގެ ބަޔަކަށް ވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ، އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން 
 އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ.

  
ދުން އެކަން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންްޑ ގަވާއިލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ެގންނަންާވނީ 

ވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމެއްގެ ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެ އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ބަދަލެއްކަމުގައި ބެލެވ ނީ ފާްސކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް

ކްޗަރ އަށް ބަދަލެއް މާރާތެއްގެ ސްޓްރައިނަމައެވެ. ނުވަތަ ކޮށްފައިާވ އަދި ކުރަމުންދާ ވަނީ
ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް  މުގައިވަނީނަމައެވެ. އަިދ ފާސްކުރި ކުރެހު ނާންނަކަމަށް

ކުރެހުމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ  އެއްކޮށް އާ އިބަދަލެއް ގެނެސްފިކަމުގައި ވަީނނަމަ އެބަދަލަކާ
 އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަ ގިފިލިތަކާއި ފާޚާނާތައް އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ އިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާއިރު ނިވާކަމެއްނެތި ފެން 1.13  
ސަބަބުން ނިވާކަމެއްނެތި ފެްނަނ ގިފިލިތަކާއި ފާޚާނާތައް، "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދެއްވާ 

 ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިވާކޮށްދ ންވާނެއެވެ.

އްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ  ޗެކްކޮްށ އިމާރާތްކުރުމަށް ފައުންޑ ޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން އިމުގެ އެ 1.14  
ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބެލުމަށްޓަކައި 
 ހޯދަންޖެހ ނެއެވެ.

އިމާރާތްކުރަންވާނީ ވަށައިގެންހުިރ ގ ގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި، ގޯތިތެރެއަށާއި، މަގަށް ނުަވތަ  1.15  
އި އެހެނިެހން ތަކެތި ނުފަިއބާނެ ފަދަ ޮގތެއްގެ މަތިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާ

ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު 
ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 3އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން މިގަވާއިދުގެ 

 ތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާެނއެވެ.ކަން
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އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް ބ ނުންކުރަން ފަށަންވާނީ "އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ  1.16  
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަ" 

 "އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވ ނީ 

އެކި އެކި ބ ނުމަށް ސަރުކާުރން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުާރ ބިންބިމުގަިއ އިމާރާތްކުރަންާވނީ  1.17  
ނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަ

ނޑައަޅާނީ ކޮންޓްރޯލް ޕްލ ނާއި އެއް ނޑުގޮތެއްގައި ކަ ގޮތަެށވެ. މިފަދަ ޕްލ ނެއްގައި މައިގަ
އިމާރާތުގެ އުސްމިން، އިމާރާތާއި އިމުގެ ދެމެދު ހުންނަންވީ ިމން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ ފަަދ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ތަކެވެ. އަދި ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބ ނުންތަަކށް ދޫކޮށްފައި ހުންަނ 

މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިމާރާތްކުރަންވާީނ އެ ބިމަކަށް  ބިންތަކުގައި
ނޑައަޅައިފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސްއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ

ކޮންސެޕްޓް ޕްލ ން ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 ށް ހުށައަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަ

 އިމާރާތުގެ އުސްމިން  .2 

އިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވ ނީ އެ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ، ދުވާރުން ފެށިގެން  .2 
ރުން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާ ހަމައަށެވެ. ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާ

 ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ. 
 

ނޑައެޅުމުގައި ބެލ ނީ އެ އިމާރާތެއްގެ ފުޓްޕްރިންޓަށާއި  2.1   އިމާރާތެއް ހެދ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
ތުން ފުޅާމިނަށާއި އެ އިމާރާތަކަްށ ަވދެނިކުތުމަށް އޮްނނަ މަގު ނުވަަތ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށެވެ. މިގޮ 

ނޑުތައް މި  އަށް  2.1.6އިން  2.1.1އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ  ބ ނުންކުރާނެ މިންގަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 
ނޯޓް: މީގައިވާ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބ ނުންކުރާނީ މީޓަރުންެނވެ. އަދި އ ރިޔާ ބ ނުންކުރާނީ 

 ސްކެއަރ މީޓަރުންނެވެ.
 

  -ޝަންޓް ހޯދަން ބ ުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފި 2.1.1   
 

 
 

)އިމާރާތުގެ ބ ރުން ބ ަރށް ހުްނނަ ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން ހޯުދމަށްފަހު އިމާރާތުގެ 
ބޮޑުމިން )އ ރިޔާ( އެމިނުްނ ގެއްލުމުން ލިބ ިމނަކީ އިމާރާތުގެ ވިޑްތް 

  = ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް
 ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން 

އ ރިޔާ×   
1 
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 ކޮއިފިޝަންޓެވެ.( 

ތިރީބުރި )ފުްޓ ޕްރިންޓް( ހިމެނ   މި ފޯމިއުލާގައިވާ "އ ރިޔާ" އަކީ، އިމާރާތުގެ
 ބިމުގެ އ ރިޔާއެވެ.

މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތަށް ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މިންތައް ހުރިގޮތުން އިމާރާތުގެ 
ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ނުހޯދ ނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް 

ގޯއްޗެއްނަމަ، މިބަޔާން ުކރެވުނުގޮތް ބ ނުމެްއ  ހަނިދިގުކޮށް ލެނބުން ލައްވާފަިއވާފަދަ
ނުކުރެވ ނެއެވެ. ވުމާއެކު، މިފަަދ ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ަތނެއްގެ ިވޑްތް ކޮއިފިޝަންްޓ 
ނޑައަޅާނީ  އާއި އެގޯއްޗެއް ނުވަތަ ަތނެއްގައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ ުއސްމިން ކަ

 . ރއިންނެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

އިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އ ރިޔާއަށް ބަލައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ  2.1.2   
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބ ނުންކުރެވ ނީ  )ހ( އާއި )ށ( ގައި  މި މަޢްދާގެއުސްމިން ކަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތެވެ.

ނޑައެޅުމަ )ހ(     ށްޓަކައި ބ ނުންކުރެވ ެނ އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
އިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓަށްަބލަިއ  ،ފުރަތަމަ ގޮތަކީ

ނޑައެޅުމެވެ. މިގޮތުން  އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
އިމާރާތުގެ އ ރިޔާގެ ، ބ ނުންކުރެވ ނީ އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް

 އެވެ. ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަމަ

  -މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބ ުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:
 

 
                     

  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބ ނުންކުރެވ ެނ  )ށ(     އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

ދެވަނަ ގޮތަކީ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓަށް ބަލައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ 

ނޑައެޅުމެވެ. މިގޮތް ބ ނުންކުރެވ ނީ އިމާާރތުގެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އިމާރާތުެގ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ 

 އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.  ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔާ
 

1.2 + 0.3875 x 

ކުެރވ ނެ  ާމރާތްއި
 އެންމެ އުްސމިން 

 ވިޑްތް ކޮއިިފޝަންޓް ާމރާތުގެ އި
0.7             

 

2

 

 

  

= 
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  -މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބ ުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:
 

 
 

ގެ އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިެގ މިބަޔާން ކުރެވުނު ދެގޮތު
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެވެ.  4ނަންބަރު 

އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ  100އަކަމީޓަރ ) 9.291އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް  2.1.3   
އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް 

ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނިނަަމ އެއްބުރިއަށް ވުރެ  6މީޓަރ ) 1.829 ކޮއިފިޝަންޓް
 އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. 

އިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށްބަލައި  2.1.4   
ނޑައެޅ ނީ މި މާއްދާގެ ތާވަލް  ގައިވާ  1އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

ގައި  5ގެ އިތުރު ަތފްޞީލު މިގަވާއިދުގެ އިތުުރބައިގެ ނަންބަރު  1ވެ. ތާވަްލ ގޮތަށެ
ނޑަށް ޢަމަލުކުރެވ ނީ، އުސްމިނުގައި  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިތާވަލުގައި ހިމެނ  މިންގަ

 ފޫޓު( ާއ ހަމައަށް އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރާނަމައެވެ.  100މީޓަރ ) 30.48

  1ތާވަލް     
 

 މިން މަގު / ގޯޅީގެ ފުޅާ
 )މީޓަރުން(

 އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން
 )މީޓަރުން(

 އަށްވުރެ ހަނިނަމަ  1.219
 6އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ނުވަތަ 

 މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ނުކުރެވ ނެ
 1.524ހަމަވެފައި  1.219

 ހަމަނުވާނަމަ 
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ  3

 ޓަރާއި ހަމައަށްމީ 9އުސްވެގެން 

 1.829ހަމަވެފައި  1.524
 ހަމަނުވާނަމަ 

ށް އަދި ރަވަ ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާ 6
މީޓަރާއި  19.20އެންމެ އުސްވެގެން 

 ހަމައަށް
 ހަމަވެފައި  3.048 ހަމަނުވާ 

1.829 
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ  8

 މީޓަރާއި ހަމައަށް 25.20އުސްވެގެން 
 އާއި ހަމައަށް 30.48 ރެ ބޮޑުއަށްވު  3.048

ބަހާފައި ހުްނނަ ގޯތީެގ، ގޯޅި ލައިގެން ބަހާފައި ހުންނަ ޯގިތވެސް  2.1.4.1    
އުސްމިން ބެލުމުަގއި މަގުގެ ފުޅާމިންކަމުގައި ބަލާނީ ބެހި  ،ހިމެނ ގޮތަށް

ކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން =އިމާރާތް  
1.2+  0.3875  ×މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އި  
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 ގޯތީގެ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނެވެ.

ވައިގެން ބަހާފައިާވ ގެ ކުރިން ގޯޅި ބާއް 2003މެއި  26އަދި  2.1.4.2    
ގޯއްޗެއްގައިވާ ބައިތަކުގައި އިމާރާތްކުރާނަމަ، ގޯޅީގެ ފުޅާމިން ކަމުގައި 
ބެލެވ ނީ ބަހާފައިވާ މައިގޯއްާޗއި އިންވެގެން އޮންނަ މަިއމަގުގެ 
ފުޅާމިނަށެވެ. މިބައިބައި އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރާއިރު، އިމާރާތުގެ 

ނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ އެއް އިްނ  2.1ވަނަ ބައިގެ އުސްމިން ކަ
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 2.1.4

އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ  4000އަކަމީޓަރ ) 371.612އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން  2.1.5   
 ފޫުޓ( އެވެ. 100މީޓަރ ) 30.48އިމާރާތެއް ހެދ ނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 

ގޯޅީގެ އިގެން ގޯތި ބައިކުރާކަަމށްވާނަމަ، އެގޯއްޗެއް ބައިކުރާއިރު ގޯޅިއެއްލަ 2.1.6   
 ފޫޓު( ހުންަނންވާނެއެވެ. 4މީޓަރު ) 1.2 ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން

ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ، އަކަފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ 600ގޯތި ބައިކޮށްގެން ބައެއްގައި  2.1.7   
ބ ނުންވެއްެޖ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާ ބައިބައި އެއްކޮށް އިމާރާތްުކރަން 

ނޑައަޅާނީ އެ އެއްކޮށްލެވުނު ބައިތަކުގެ  ހިނދެއްގައި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ުއސްމިން ކަ
ޖުމްލަ ބޮޑުމިނާއި އަދި އެއްކޮށްލެވުނު ބައިތަކުގެ ވިޑްތްކޮއިފިޝަންޓާއި އަދި ގޯތި 

 އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ެބލުމަށްފަހުގައެވެ.

ވަިކވަރަކަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވެން ނެތް  ތަފާތު ސަަބބުތަކަްށޓަކައި 2.2  
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ތަންތަނުގައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.

ރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާ 2.1.2މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  2.3  
ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ އުސްމިނަށްވުރެ މައްޗަށް އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް  އުސްމިން ކަ
މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުގައި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް 

ވެ. އަދި މިބައިތައް އެންމެ އުސްކޮށް ބ ނުމެއް ނުހިފ ގޮަތށް ހަދާފައިާވ ތަނަކަށް ވާންޖެހ ނެއެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ  2.1.2ހެދ ނީ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 

މީޓަރ އުސްނުވާ ވަރަށެވެ. މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބ ނުންާވ  4 ،އުސްމިނަށްވުރެ
ސިފިކ ޝަން( ުހށަހަޅަން ޖެހ ނެއެވެ. އިމާރާތުެގ ލިފްޓްގެ ތަްފޞީލް )ެމނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެ 

ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއް ހަދާނަމަ މިއަސްކަނީގައި އެންމެ 
ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ އިތުރު  3.280މީޓަރ ) 1ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓ ނީ 
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އަކުން  4އަދި  ،3ގައިވާ  ކުރެހުން  5އިގެ ނަންބަރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބަ 
 ދައްކުވައިދ ނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  2.1 އެއްވަނަ ބައިގެގަވާއިދުގެ  އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މި 2.4  
ތިން ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، ފުރާޅެއް އެޅުމަށް އިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަ

ފޫޓު( އެވެ. މިއާބެހ  އިތުރު  4.921މީޓަރ ) 1.5ފެށިގެން މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވ ނީ ގިނަވެގެން 
 ގައި ދައްކުވައިދ ނެއެވެ. 5ތަފްޞީލް ކުރެހުން 

އިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކ ޝަން ބ ުނމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންަޓނާ އާިއ ސެޓެލައިޓް ޑިޝްފަދަ ތަކެތި  2.5  
އުސްމިނުގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ނަމަވެސް މާލެއަކީ އިންޓަނ ޝަނަލް އިމާރާތްކުރެވ  

އެއަރޕޯރޓެއްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ތަނަކަށްވުމާއިއެކު އިމާރާތްަތކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި 
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްޓަންާވނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކުން އެކަމާއި ގުޅ ގޮތުން 

 .ވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެހަދާފައިވާ ގަ

ގައި އެއްކޮށް އެއް ގޯތީ ނަވަކި ދެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ދެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގި 2.6  
އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިމާރާތްުކރުމަށް ހުއްދައަށް އެދ ނަަމ، ހުއްދަދޫކުރެވ ނީ ވަކި ގޯތިަތށް 

 ރުމަށްފަހު،  މިރަޖިސްޓްރީގެ މައްޗަށެވެ.އެއްކޮށް، އެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކު

 މީޓަރާއި ހަމަޔަށް އިމާރާތްކުރުން  45ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48އިމާރާތުގެ އުސްމިން  .3

 އިމާރާތުގެ އުސްމިން 3.1 

ނަކީ ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިާމރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމި 100މީޓަރ ) 30.48މާލ ގައި  3.1.1  
 ފޫޓު(  އެވެ. 196.85މީޓަރ ) 60

ޫފޓު( އާިއ  147.638މީޓަރ ) 45ފޫޓު( ައށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48މާލ ގައި  3.1.2  
އަކަފޫޓް  2000ގައި އެންެމ ކުޑަވެގެން ތުގެ ފުޓްޕުރިންޓުއިމާރާހަމައަށް އިމާރާތްކުރެވ ނީ 

ގައި އިމާރާަތށް ަވޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ބެލުމު ތުގެ ފުޓްްޕރިންޓުއިމާރާހަމަވާނަމައެވެ. 
ނޑަ  ނުގެ އ ރިޔާ ފައިހުންނަ ބައިތަކާއި ސެްޓބެކްފަދަ ތަންތަ އިހުސްކޮށް ވައިގޮޅިއަށް ކަ

 ނުހިމެނ ނެއެވެ. 

ޫފޓު( އާިއ  147.638މީޓަރ ) 45ފޫޓު( ައށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48ގައި މާލ  3.1.3  
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެ އިމާރާތުގެ  ހަމަޔަށް އިމާރާތް ކުރާނަމަ، ިއމާރާތް ކުރެވ  އުސްމިން ކަ

ޅީގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަްނޓާއި، އެ އިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުުތމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯ، ފުޓްޕްރިންޓާއި
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 ފުޅާމިނަށެވެ.

ވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  ގައިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނެ ފޮމިއުލާ މި  3.1.3.1   
 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 2.1.1

   3.1.3.2 

 

 147.638މީޓަރ ) 45ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48މާލ ގައި 
ތް ކުރާނަމަ، އިމާރާތް ކުރެވ  އުސްމިން ބެލުމުގައި ބ ނުްނ ފޫޓް( އާއި ހަމައަށް އިމާރާ

  -ކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:

  -މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބ ުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:

 
 

 

ފޫޓު(  100މީޓަރ ) 30.48ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުްނ  3.1.3މިމާއްދާގެ   3.1.4  

މީަޓރާއި ހަމަޔަށް އިމާރާތް ހެދ ނީ ގޯތީގެ އިމާގުޅ  މައިމަގުގެ  45ކޮށް އަށްވުރެ އުސް

 ފޫުޓ ހަމަވާނަމައެވެ. 20ފުޅާމިނުގައި ހަނިވެގެން 
ފޫޓު ހަމަވާވަރަށް އިމާރާތް  20ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ،  20ގޯތީގެ އިމާގުޅ  މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  3.1.5  

ފޫޓް  15ގޯތީގެ ފުޅާމިނަށްވީ ަމއިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  އެތެރެއަށް ޖައްސަންވާނެއެވެ. ަނމަވެސް،
ޫފޓު(  100މީޓަރ ) 30.480ހަމަނުވާނަމަ، މިޮގތަށް އިމާރާްތ އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 

 މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. 45އަށްވުރެ އުސްކޮށް 

ރާތް އެެތރެއަށް ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތަްށ އިމާ 3.1.5މި މާއްދާގެ  3.1.6  
ފޫުޓ( އަށްވުރެ  100މީޓަރ ) 30.480ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަިތން މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި 
ފޫޓު ހަމަކުރުމަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް  20އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 

ރި އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހު
 ބައި ނުހިމަނައެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން  3.1.6އާއި  3.1.5މި މާއްދާގެ  3.1.7  
މަށް ޖައްސާބަިއ މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިެމނ ނީ މަގުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވުމާެއކު، މަގުފުޅާކުރު

ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް ގޯތީެގ އިންފާރު ރާނަންވާނީ ިމބައި ނުހިަމނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އ ރިޔާ 
ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މި ބިން ހިމެނ ނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްހަދައި 

 ،ގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތަށްބ ނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބ ނުންކުރާ މަ

1.2 + 0.3875 x 

ާމރާތް ކުެރވ ނެ އި
 އެންމެ އުްސމިން 

 ވިޑްތް ކޮއިިފޝަންޓް ާމރާތުގެ އި
1.5             

 

2
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ބ ނުންކުރާގޯތީގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނ  އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ިމބައި 
 ބ ނުންކުރަންވާނީ ބ ނުންވެއްޖެ ާޙލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވ ގޮތަށް ުހްނނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުަމށެވެ.

ނުޑގެ އިތުރުން، އެއްމަގަށްވުެރ ގައި ބަޔާންކޮށް 3.1.3މި މާއްދާގެ  3.1.8   ފައިވާ މިންގަ
ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.480ގިނަމަގަށްވާގޮތަށް އޮްނނަ ގޯްއޗެއް 

އިމާރާތްކުރާނަމަ، ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮންނަ މައިމަގު ފިޔަވައި ެއހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި 
 ފޫޓް ހަމަވާންވާެނއެވެ. 15މަދުވެގެން 

އިންވެގެން އޮންނަ   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައިމަގު ފިޔަވައި ގޯއްޗާ 3.1.8 މި މާއްދާގެ 3.1.9  
އިމާރާތުން އެމަގަށްާވ ، ފޫޓު( ހަމަވާނަމަ 10މީޓަރ ) 3.048އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުަގއި 

ރިކަމަށް ބެލެވ ނެއެވެ. ފޫޓް ހު 15ފޫޓް ހަމަކުރުމުން މަގުގައި  15ބައި އެތެރެއަށް ޖައްސައި 
ފޫޓު( ހަމަނުވާނަމަ،  10މީޓަރ ) 3.048ނަމަވެސް، މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގައި 

ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.480މިގޮތަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ަޖއްސައިގެން 
 މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. 45

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތަްށ އިމާރާތް އެެތރެއަށް ޖައްސައިގެން ހަދާފައި  3.1.9އްދާގެ މި މާ 3.1.10  
ފޫޓު(  100މީޓަރ ) 30.480ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއް  ފަރާތުގައި 

 15 މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި، އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ހަދާނަމަ
ފޫޓް ހަމަކުރުމަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި އިމާރާތް 

 އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން  3.1.10އާއި  3.1.9މި މާއްދާގެ  3.1.11  
ގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިެމނ ނީ މަގުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވުމާެއކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބަިއ މަ

ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް ގޯތީެގ އިންފާރު ރާނަންވާނީ ިމބައި ނުހިަމނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އ ރިޔާ 
އެއްގޮތަށް އިމާރާތްހަދައި  ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މި ބިން ހިމެނ ނީ މި ގަވާއިދާ

ބ ނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަަކށް އާންމުން ބ ނުންކުރާ މަގުގެ ުނވަތަ ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތަށް، 
ބ ނުންކުރާގޯތީގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނ  އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ިމބައި 

 ގޮތަށް ުހްނނަ ތަކެއްޗެވެ.ބ ނުންކުރަންވާނީ ބ ނުންވެއްޖެ ާޙލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވ 

މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ  45ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.480 3.1.12  
މައިމަގަށްވާ އިން ނޫން ެއހެްނ އިމަކާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި އެއްކޮޅުން ވަދެވ ގޮތަށް ހަދާފައިާވ 

 ވެ.ގޯޅިއެއް ވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެ

ފޫޓު( ހަމަވާނަމަ ގޯޅިއަށްވާ އިމުގައި  14.764މީޓަރ ) 4.5ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި  )ހ(   
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 ޖައްސައިގެން އިމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ.

ފޫޓު( އަށްވުރެ ަހނިަނމަ  މި ގަވާއިދުގެ  14.764މީޓަރ ) 4.5ގޯޅީގެ ފުޅާމިން  )ށ(   
ޓަރ ސެޓްބެކެއް މީ 1 ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  3.2.1އެއްވަނަ ބައިގެ  

 ދ ންވާނެއެވެ.

އިންވެގެްނ އިމާރާތްހަދާއިރު  މިގޮތަށް އެއްކޮޅުން ވަދެވ ގޮަތށް ހުންނަ ގޯޅިއާ )ނ(   
ވަނަ މާއްދާގައި  3.2.1ގޯޅިއަށްވާ އިމުގައި މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސެޓްބެކް ދ ކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ.  ކަ

 ކްއިމާރާތުގެ ސެޓްބެ 3.2 

މީަޓރާ ހަމަޔަށް ހަދާ އިމާރާތެއްެގ  45ޫފޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.480 3.2.1  
އިންެވގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެްނ  ފައުންޑ ޝަނާއި އެހެނިެހން ބަިއތައް ހުންަނންވާނީ މަގަކާ 
( އެތެރ ގައެވެ. ފޫޓު  3.821މީޓަރ ) 1ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިުމންފެށިގެން ކުޑަވެގެން 

ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ   3.281މީޓަރުގެ ) 1މިގޮތުން ދޫކުރާ 
ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި 

 މިޖާގައިގެ ބ ނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މަގަކާ އިންވެގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި ގައި ބަ 3.2.1މި މާއްދާގެ  3.2.2  
ފޫޓު(   3.281މީޓަރ ) 1ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން ކުޑަވެގެްނ  ،އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން

ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން  9މީޓަރ ) 2.743އެތެރެއަށް ޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބިމުންފެށިެގން 
ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝ ޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި އަދި އެއަރ  އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި

ކޮންޑިޝަނަރ ފަދަ އިމާރާތުގެ ސަރވިސްއަށް ބ ނުންކުރާ ތަކެިތ ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި އިމާރާތުެގ 
ފޫޓު( އަށްވުރެ ބ ރަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި  1.49މީޓަރ ) 0.457އިމުންފެށިގެން 

ޖާގަ ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅެވ ގޮތަށް ބ ުނންކުރާ ބައެއްގެގޮތުގަިއ  ފޫޓު( ގެ 1.49މީޓަރ ) 0.457
 ނުބ އްވ ނެއެވެ.

 އިމާރާތްތަކުގެ ބަިއަތއް މަގަށް ހަދާ މީޓަރާ ހަމައަށް 45ފޫޓު( ައށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48 3.3 
 .ނެރުން

 100މީޓަރ ) 30.48އި، ްތަތކުގައިމާރާފޫޓް( ައށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ  100މީޓަރ ) 30.48 3.3.1  
ތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބ ރަށް މަގަށް ނެރެގެން އިމާރާފޫޓް( މަތިްނ، 

 ނުވާނެއެވެ.
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 100މީޓަރ ) 30.48ްތަތކުގައި، އިމާރާފޫޓް( ައށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ  100މީޓަރ ) 30.48 3.3.2  
ކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝ ޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި ތެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންއިމާރާފޫޓް( އަށްވުރެ މަތިން 

ތުގެ ސަރވިސްއަށް ބ ނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ އިމާރާފަދަ  އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ
ފޫޓު( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް  1.49މީޓަރ ) 0.457ފެށިެގން  މަގަށް ނެރެވ ނީ އިމުން

 ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިމާރާތުގެ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްެގ  3.3.2މިމާއްދާގެ  3.3.3  
ލެވެލްގައިވެސް ކޮންކްރީޓް ގަލާިއ ސަންޝ ޑިންގ ނުވަތަ ބެލްަކނި އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ 
ފަދަ އިމާރާތުގެ ސަރވިސްއަށް ބ ނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުަމށްަޓކައި އިމާރާތުގެ އިމުން ބ ރަށް 

 75ފޫޓު( ނެރެވ ނީ މުޅި އިމާރާތުގެ ވަށަމިނުގެ % 1.49މީޓަރ ) 0.457ރާ ނެރެން ހުއްދަކު
 އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ. 

ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮްށ އިމާރާތްކުރުމަށް ފަރުމާކުރާ އިމާރާތެއްގެ  100މީޓަރ ) 30.48މާލ ގައި  3.4 
ނޑައަޅާނަމަ، އެ އިމާރާތެއްގެ އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބ ނު 50ތަޅުމުގެ % މަކަށް ކަ

ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް ހުށައަޅައި 
ޕްލ ނިންގ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.  މިދެންނެވުނު ޕްލ ނިންގ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތެއްގައި 

ކޮންސެޕްޓް ޑިަޒއިނެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ިމކޮންސެޕްޓް ، މަޖެހިފައިވާ ބ ނުްނ ބަޔާންކޮށްކުރުމަށް ހަ
ޑިޒައިންގައި އިމާރާތުގައި އެކުލެވިފައިވާ ފްލޯރތަކުގެ އ ރިއާ ާއއި އެފްލޯރ އެއްގައި ކުރަން ަހމަޖެހިފައިވާ 

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   ބ ނުން ކަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބެލ ނީ އެ  3.4ދާގެ މިމާއް 3.5  ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕްލ ނިންގ އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި މައިގަ
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދާއި، އެސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީ އިމާރާތްކުރުމަށް  އިމާރާތެއްކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބ ނުމަށް އެކަށ ނެ ސަރަހައްދަކަށްވުންފަދަ   ކަންަތއްތަކެވެ. ކަ

 ބެހ   މީޓަރާއި ހަމަޔަށް އިމާރާތްކުރުމާ  60 ،މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 45 މާލ ގައި އިމާރާތުގެ އުސްމިން . 4

ހަމައަށް އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއް ބ ނުމަކީ، ކުރެވ  އިމާރާްތތަކުގެ ވަށައިގެްނ  މީޓަރާ 60މާލ ގައި  .4 
ފަދަ އިމާރާތްތައް ގިނަ، ިބމުގެ ފުޓްޕްރިންޓް ނުވަތަ ގޯިތެތރ ގެ ބިމުގެ  ހުސްޖާގަ އުފެއްދުމެވެ. މިއީ މާލެ

ހުސްޖާގަ މަދު ތަންތާނގައި ހުސްޖާގަ އުފެއްދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ގޮތެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މީހުން 
އިގެ ގޮުތން، ނުވަަތ ދިރިއުޅ  ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރިކުދި ބިންތައް އެއްކޮށްެގން  ގޯިތތެރ ގެ ހުސްބިމުގެ ޖާގަ

 ،މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް 45އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިމާއްދާގައި 
 60މީޓަރުން ފެިށގެން  45މިޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތް ކުރުން މާނަ ކުރަނީ އިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި  60

 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ އިމާރާތް ތަކަށެވެ. 60އުސް ނަމަވަސް  މީޓަރަށް ވުރެ 45މީޓަރު ހަމަވާ ނުވަތަ 
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 އިމާރާތްކުރާ ބިން ނުވަތަ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަދި އިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިން 4.1 

މީޓަރާ ހަމައަށް އިމާރާތްކުރެވ ނީ އިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ނުވަަތ  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.1.1  
އަކަފޫޓް  4000އަކަފޫޓް ހަމަވާނަމައެވެ. މިގޮތުން  4000ޑުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ގޯތީގެ ބޮ

  އިމާރާތަށްވުރެ ގިނަ އިމާރާތްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. 1ހަމަވާ ގޯއްޗެއްގައި 

މީޓަރާހަމައަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވ ނީ އިމާރާތް  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.1.2  
 އަކަފޫޓް ހަމަވާނަމައެވެ. 3000އިމާރާތްތަކުގެ ފުޓްޕްރިންްޓގައި މަދުވެގެން  ނުވަތަ

މީޓަާރ ހަމައަށް އިމާރާތް ކުރެވ ނީ ިބން ނުވަތަ ޯގތީގެ އިމާއި ގުޅ   60އިމާރާތުގެ އުސްމިން  4.1.3  
ފޫޓް ހަމަވާަނމައެވެ. އެއް މަގަށްވުރެ ގިނަ  20މައި މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

ށްވާގޮތަށް އޮްނނަ ގޯއްޗެއްަނމަ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންަނ މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގަ
 ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ. 15މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

ފޫްޓ  20ފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ،  20ފޫޓް ހަމަވެ،  15ގޯތީގެ އިމާއިގުޅ  މައި މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  4.1.4  
މިޓަރާއި ހަމައަށް އިާމރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް  60ށް އެތެރެއަށް ޖައްސަިއގެން ހަމަވާވަރަ

ފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ، މިގޮަތށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން  15ގޯތީގެ އިމާގުޅ  މައި މަގުގައި 
 މީޓަރހަމައަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. 60

ފޫޓް   15ފޫޓް ހަމަވެ، 10ފިޔަވައި އެހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުަގއި  ގޯތީގެ އިމާއިގުޅ  މައި މަގު 4.1.5  
މިޓަރާ ހަމައަށް އިމާރާތް  60ފޫޓް ހަމަާވވަރަށް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން  15ހަމަނުވާނަމަ، 

ފޫޓް  10ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އިމާއިގުޅ  މައި މަގު ފިޔަވައި އެހެން މަގުމަގުގައި 
މީޓަރާއި ހަމައަށް އިމާރާތެއް  60މިގޮަތށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން ހަމަނުވާނަމަ، 
 ނުކުރެވ ނެއެވެ.

ގައި ބަޔާނކޮށްފައިވާ ފަދަިއން  4.1.5އަދި  1.44.މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިެގ ނަންބަރ  4.1.6  
އްގެ ގޮތުގައެވެ. އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިމެނ ނީ މަގުގެ ބައެ

ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުްނ އުނިކޮށް ޯގީތގެ އިންފާރު ރާނަންވާީނ މިބައި 
ނުހިމަނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އ ރިޔާ ބެލުމުގައި މިބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ 

ގައިގެ ގޮތުގައި މިބައި ބ ނުމެްއ ސެޓްބެކް ނުވަަތ ގޯތީގެ އިމުްނ ފެށިގެން ދޫކުރަންޖެހ  ހުސްޖާ 
ނުކުރެވ ނެއެވެ. އަދި މިބިން ހިމެނ ނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް ހަދައި ބ ނުން ކުރަމުންދާ 
މުއްދަތަކަށް ޢާންމުން ބ ނުންކުާރ މަގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނ  

ކުރަންވާނީ ބ ނުންވެއްޖެ ހާަލެތއްގައި ބަދަލުކުރެވ ގޮތަށް ހުންނަ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބ ުނން
 ތަކެތި ބެހެއްޓުަމށެވެ.
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 އިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް ނުވަތަ ގޯީތގެ އިމުން ފެށިގެން ދޫކުރަންޖެހ  ހުސްޖާގަ 4.2 

 މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ ބައިތައް ހުންަނންވާނީ  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.2.1  
އިމާރާތައް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބ ނުން ކުރާ މައިމަގާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ 

 މިޓަރ އެތެރ ގައެވެ. 1ފަރާތަކުން ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެްނ ކުޑަވެގެން 

ގައި މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް ބައެއް މަތީ 60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.2.2  
 ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް އަދި މަގަށް ނެރެގެން ުނވާނެއެވެ.

 އެހެނިހެން ބައިތައް  4.3 

އިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންަނންވާނީ އިމާރާތައް ވަެދ ނިކުުތމަށް ބ ުނން ކުރާ މައި ދޮުރ  4.3.1  
ރވިސް ބ ނުމަށް ިއތުރު ދޮރު ނުވަަތ ފިޔަވައި، އިމާރާތުގެ އެކި އެކި މެއިންޓެނެންސް އަދި ސަ

ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަކީ  އެންޓެރެންސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުތުމަްށ ކަ
ފަސ ހައިން މީހުންނަށް ވަދެނިުކމެ އުޅ ވ ފަދަ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމުގައި 

ޗެހީގައި އިމާރާތައް ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށް ބ ނުންާވ ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިސަރަހައްދަކީ ދުއްވާ އެއް
އޯފް ޒޯންއެއް އެކުލެވިގެންވާ ސަރަހައްދެއްކަމުގައި -އިން، ޑްރޮޕް -ފަރާތްތަކަށްޓައި ޑްރޮޕް

 ވާންވާނެއެވެ.

މީޓަރާއި ހަމައަށް ކުރާ އިމާރާތްތައް ހުންނަންާވނީ  ވައިގެ  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.3.2  
ރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހ  ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އ ވިއ ޝަން އޮތޯރިޓީން ދަތުރުފަތު

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ނޑުތަކަށް ފެތ ގޮަތށެވެ. އަދި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ، ކަ މިންގަ
ތް ކަމުގެ ލިޔުްނ އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ކުރެހުްނތަާކ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެ

 އެ އޮތޯރިޓީން ހޯދުމަށްފަުހ، އެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.

މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރާ އިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރެވިފައި  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.3.3  
 ހުންނަންވާނީ އަިލފާނުގެ ހާދިސާިއން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ފަޔަރ އެސްކ ޕެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ގެއިތުރުން އިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ  އެކަށީގެންވާ ފަޔަރ ސ ފްޓީ އަދި މީ
 ސިސްޓަމެއް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ފައުންޑ ޝަން ޑިޒައިންކުރުން 4.4 

މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވ  އިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑ ޝަން  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.4.1  
ންނަންވާީނ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކޗަރ އިން ފަރުމާކުރެވިފައި ހު
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ހުއްދަ ކުރާ ފައުންޑ ޝަން ސިސްޓަމަކާ އެއްގޮތަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ ފައުންޑ ޝަން ސިސްޓަމަކަށް 
ބ ނުންވާެނ މެތަޑޮލޮޖީ ފައުންޑ ޝަން ސިސްޓަމާ އެކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ 

 ރ އަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.އިންފްރާސްޓްރަކޗަ

މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވ  އިމާރާްތ ހެދުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުމަށްޓަކަިއ  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.4.2  
މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ،ބޯހޯލް ޓެސްޓާއި އެެހނިހެން ިޖއޮޓެކްނިކަލް އިންވެސްޓިގ ޝަްނތައް ހަދައި

ރަކްޗަރއަށް އެ އިންވެސްޓިގ ޝަންތަކުގެ ރިޕޯްޓ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖިއޮޓެްކިނކަލް އިންވެސްޓިގ ޝަންތަްއ ހަދަންވާނީ އަިދ އެ 
އިންވެސްޓިގ ޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އްގޮތަށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަށައަޅާ ގައިޑްލައިނަކާ އެ
ނޑައަޅާނީ މި  ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމަކުން ނުވަަތ ފަރާތަކުންނެވެ. އިމާރާތް ކުރެވ ނެ އުސްމިން ކަ
އިންވެސްޓިގ ޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓްަތކަށް ބަލައި އިމާާރތްކުރާ ބިމުަގއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިމާރާތް 

ނޑައަޅާ ކުރެވ ނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެ ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ
 އުސްމިނަކަށެވެ.

ޖިއޮޓެކްނިކަލް އިންވެސްޓިގ ަޝން ރިޕޯޓާއެކު އިމާރާތްކުރަން ހުށަހަޅާ ފައުންޑ ޝަން ނުވަަތ  4.4.3  
 ފައުންޑ ޝަންތަކުގެ ބާވަްތތައް، އ ގެ ތަފްޞީލާއެކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

މީޓަރާއި ހަމައަށް ކުރެވ  އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި ވިންޑް  60 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 45 4.4.4  
 ލޯޑް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އިމާރާތްކުރާއިރު، އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި  4.4.5  
 ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުިލބ ެނފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވ  އިމާރާތުގެ އެތެރ ގެ ފާރުތަކާއި  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45 4.4.6  
ޕާޓިޝަންތައް ފަދަ، އިމާރާތުެގ ކޮންކްރީޓް ފްރ މް ފިޔަވައި އެންމެހައި ބައިތައް، ހަދަންވާީނ 

ން ބ ނުްނ ކުރާ މެޓީރިއަލްސް ޝެޑިޔުލް ލައިޓްވެއިޓް މެޓީރިއަލް ބ ނުްނކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތު
އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅާ 

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުން  .5 

 5.1.5އިން  5.1.1  އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ ވާނީ މި އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރަން 5.1 
 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރާގޮތަށެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 295 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 22 

އިމާރާތެއްގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި އިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުގެ  5.1.1  
އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ މިންވަރަކަށް އިމާރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައަކާ ދިމާވާގޮތަށް  10%ބޮޑުމިނުގައި 

ހުޅުވުން )އޯޕަނިންގ( ހުންނަްނވާނެއެވެ. ހުޅުވުންކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ 
ހުޅުވުން ތަކަށެވެ. ހަމައެކަިނ އަލިވެއްދުމަށް ހުންަނ ގްލާސް ބްލޮކް ނުަވތަ ނުހުޅުވ ގޮަތށް 

އްލޫރި ޖަހާފައިހުންނަ ތަްނތަާނއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު )ސްލައިޑިންގ ޑޯރ އެންޑް ވިންޑޯރ( ގެ ބި
 ނުހުޅުވ ބައި މީގެތެރ ގައި ނުހިެމނ ނެއެވެ.

 6ހުޅުވުމަކުން )އޯޕަނިންގ އަކުން( ވެންޓިލ ޓް ވާނެކަމަށް ބެލ ނީ ހުޅުވުމާ ދިމާއިން ފެށިގެން  5.1.2  
އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ  15ދި ހުޅުވުމުގެ ސައިޒު ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. އަ

މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ.  7.5ވެންޓިލ ޓް ވާނެކަމަށް ެބލ ީނ ހުޅުވުމާދިމާއިން ފެށިގެން 
މިބަޔާންކުރެވުނު ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންިޓލ ޓްވާނެކަމަށް ެބލ ނީ ފަރާތަަކށް 

 ރުމިނަށެވެ. މީޓަރުގެ ދު 4

މިލިމީޓަރ  600 × 600އިމާރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައެއްގައި ހުރަހެއްނެތި ކުޑަވެގެން  5.1.3  
ހުންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ހުސްާޖގައެއް އެހެން ގޯއްޗަކާއި އިންެވގެން ބާއްވާނަަމ އިމުންފެށިެގން 

 މިލިމީޓަރ ހުންނަންވާނެއެވެ.  750ކުޑަވެގެން 

އިމާގުޅިގެންހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ދޮރެއް،  ގޯއްޗެއްގެ 5.1.4  
ކުޑަދޮރެއް، ފެންލައިޓެއް، އާނަގއެއް ފަދަ އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް ނުވަތަ ފިކްސްޑު ގްލާސް ފަދަ 

ނޑުމެއް، އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާ ގުޅ  އެއްޗެއް ބ ނުންކޮށްގެން ނުހުުޅވ ހެން ހަދާފައިހުްނނަ ކެ
އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. އިންފާރު ނޫނަސް އެެހން ގޯއްޗެއްގެ އިމަކާވީ ފަރާތަށް 

ނޑުމެއް ބެހެއްޓ ނީ ެއންމެ ކުޑަވެގެން  މިލިމީޓަރ  750ހުޅުވުމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެ
 އެތެރ ގައެވެ.

އެ އިމާރާާތއި އިންވެގެންވާ މަގާއި ގޯޅިފަދަ  ،ލުގައިއިމާރާތްނުކޮށް ބާއްވަންެޖހ  ހުސްޖާގައިގެ ބަދަ 5.1.5  
ތަންތަން ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ އެތެރެއިން ނެގ  
ބައިބަޔަށް ވަދެނިކުތުަމށް އެގޯިތންނަގާ ގޯޅި ނެގިފައިވާ ގޯތި ިފޔަވައި އެހެން ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ 

ތަނެއްގެ ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް އަދި އާނގައެއްފަދަ އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް އިމާރާތެއް ނުވަތަ 
 ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ  7.5އިމާރާތެއްގެ އެންމެ ތިރީ ދެ ބުރީގައި )ދެބުރީގެ ޖުމްލަ އުސްމިން  5.1.6  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ  އުސްނުވާވަރަށް( ދިރިއުޅުންފިޔަވައި އެހެން ބ ނުމަކަށް ހަދާ ތަްނތަނަށް
އަށް  5.1.3އިން  5.1.1މެކ ނިކަލް ގޮތުްނ ވެންޓިލ ޓްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، މިގަވާިއދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ ހުސްޖާގައާއި ހުޅުވުން ނުބަހަްއޓާ ިއމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
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އަށް  5.1.5އިން  5.1.1ވާއިދުއިުދގެ އިމާރާތުގެ ދެންހުރި ބުރިތަކަށް ނުވަތަ ބައިތަކަށް މިގަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަިތން ަވޔާއި އަލިކަން ލިބ ނ ގޮތަށް ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމހުސްޖާގައަކީ ސުރެންސުރެން ހާމައަށް އޮންނަ ތަނަކަށް ވާންާވނެއެވެ. އަދި 

ނުވަަތ ތިރީ ދެ ބުރި ދިރިއުޅުމަށް  ،ތިރީ ބުރި އެއްވެސް އިރެއްގައި އިމާރާތުގެ އެންމެ
އަށް ބަޔާންކޮށފައިވާ ގޮތަށް ވަޔާއި އަލިަކްނ  5.1.5އިން  5.1.1ބ ނުންކުރާނަމަ މިގަވާއިދުގެ 

 ލިބ ނ ެހން ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

ބިްނބިމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ހަދާ ތަންތަްނ  ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 5.1.7  
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބ ނ ހެން  5.1.5އިން  5.1.1މިގަވާއިދގެ 

 ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ށް އިމާރާތްކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮ  100މީޓަރ ) 30.48އުސްމިނުގައި  .6
 މަގަށްނެރުން 

ފޫޓު( އާއި  ހަމަައށް އިމާރާތުެގ އެއްވެސް  9މީޓަރ ) 2.743ދުވާރުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިެގްނ މައްޗަށް  6.1 
 ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބ ރަށް މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް ިއމާރާތެއްގެ  20މީޓަރ ) 6.096މަތިން  ފޫުޓ( އަްށވުރެ  9މީޓަރ ) 2.743 6.2 
ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ އިމުން ފެށިގެން 

 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ނުނިކުްނަނ ވަރަށެވެ. 18މީޓަރ ) 0.457

ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް  20ޓަރ )މީ 6.096ފެށިގެން  ދުވާރުން 6.3 
އަށް  6.3.4އިން  6.3.1ަގވާއިދުގެ  މަގަށް ނެރެވ ނީ މަގުެގ ފުާޅމިނަށް ނިސްަބތްކޮށް މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަިތންނެވެ. )މީގެތެރ ގައި ސްލެބް ހިފަހައްަޓންއަޅާ ބީމް ނުހިމެނެއެވެ.(

ފޫޓު(  25މީޓަރ ) 7.620ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަާގއި  25މީޓަރ ) 7.620މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  6.3.1  
 1.219އަށްވުރެ ފުޅާ މަގުމަގުގައި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ. 48މީޓަރ )

ފޫޓު(  25މީޓަރ ) 7.620ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަާގއި  20މީޓަރ ) 6.096ނުގައި މަގުގެ ފުޅާމި 6.3.2  
 0.965އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ. 38މީޓަރ )
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ފޫޓު(  20މީޓަރ ) 6.096ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަާގއި  15މީޓަރ ) 4.572މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  6.3.3  
 0.736އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައ އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ. 29މީޓަރ )

ފޫޓު(  15މީޓަރ ) 4.572( ހަމަވާ މަގުމަާގއި ފޫޓު 10މީޓަރ ) 3.048މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  6.3.4  
 0.457އަށްބުރެ ހަނިމަގުމަގުގައި އިމާާރތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ަތނެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.   18މީޓަރ )

ެވގެން ހުންަނ ގޯތީގެ އެއްވެސް ަތނެއް ނުވަަތ ފޫޓު( ައްށވުރެ ފުޅާނޫން މަގުމަގާއި އިން 6މީޓަރ ) 1.8288 6.4 
 ބައެއް މަގަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ގޯތީގެ އިމުން ބ ރަށް  20މީޓަރ ) 6.096ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން  9މީޓަރ ) 2.743 6.5 
ވަތަ ތަނެއް، ފާރު ރާނާ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ނުވަތަ ޑެކު ފަދަ އެއްވެސް ބައެއް ނު ،މަގަށް ނެރ 

މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ބެްއދުމާއި ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު ައދި ފެންލައިްޓ ފަދަ އެއްޗެއް ެބހެއްޓުމާއި 
 ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެވ ފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ުރފަތާއި އިމާރާތުގައި ހުްނނަ ދޮާރއި ކުޑަދޮރު ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅ  އިމުގައި ހުންނަ ދޮރާށީެގ ދޮ 6.6 
ފޫުޓ( އަށްވުެރ ތިރިން އިމުން ބ ރަށް މަގަށް ހުޅުވ ގޮތަށް  12މީޓަރ ) 3.657އަދި ފެންލައިޓުގެ ދޮރުަފތް 

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ާޓ ފޫޓު( އާ ދެމެދު އިމާރާތުގެ އިމުގަިއ ބަހައް 20މީޓަރ ) 6.096ޫފޓު( ާއއި  12މީޓަރ ) 3.657 6.7 
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަގަށް ހުޅުވ ގޮތަށް ހަދައިގެން  18މީޓަރ ) 0.457ދޮރު/ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް 

 ނުވާނެއެވެ. 

ފޫޓް( އަށްވުރެ  25މީޓަރ ) 7.620ފޫޓް( އަށްވުރެ މަތިން  20މީޓަރ ) 6.096ފެށިގެން  ދުވާރުން 6.8 
އް މަގުަމއްޗަށް ނެރެން ހުއްދަކުރާ ވަރަްށވުރެ ބ ރަށް ހަނިމަގާއި ގޯޅީގައި  ހުްނނަ ިއމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެ

 ދޮރުފަތް ހުޅުވ ގޮތަށް ހުރެގެން ުނވާނެއެވެ. 

މީޓަރ  3.657ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު އެ ގޯއްޗެއްގެ އެތެރެއިން ނެގ  ބައިބަޔަށް ވަދެނިކުތުމަށް އެގޯތިންނަގާ  6.9 
ގޯިތފިޔަވައި އެހެން ގޯއްޗެއްގައިހަދާ އިމާރާތެއް  ފޫޓު( ައށްވުރެ ހަނި ގޯިޅގޯޅިއަށް އެގޯޅި ނެގިފައިވާ 12)

ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ބެލްކަނި ފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް ނެރެގެން 
 ނުވާނެއެވެ.
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 އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖެހުން  .7

ފޫޓު( އާިއ ހަމައަށް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތަްއ  68.898މީޓަރ ) 21ން ފެށިގެން މައްޗަށް ދުވާރު 7.1 
ފޫޓު( ހުންނަވަރަށް  3.281މީޓަރ ) 1ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދާފައި ހުްނނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

ބެލްަކނީގައި ޖަހާ ރެއިިލންގ ނުވަަތ  ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަހާޮގތަްށ ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ޮގތަށެވެ. ިމގޮތުން
އަދި ހަދާފައި ހުންަނންވާީނ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުެގ އެއްވެސް  ،ރާނާފައިވާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް
މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި  125ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

ހަދާފައި ުހންނަންާވނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންަންށ ރައްކާތެރި  ،ކޮށްރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިން
 ގޮތަކަށެވެ.

އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާީނ  ،މީޓަރުން ފެށިގެން މައްޗައް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތަްއ ޑިޒައިންކޮށް 21 7.2 
ލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަހާޮގތަށް ނުަވތަ ޫފޓު( ުހންނަވަަރށް ރެއި 3.937) ީމޓަރ 1.2އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

އަދި ހަދާފައި  ،ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ެބލްކަނީގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުަވތަ ރާނާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް
މިލިމީޓަރ  125ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުަވތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

ހަދާފައި  ،ރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަިދ ރެއިލިންގ ނުވަަތ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަ
 ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ޮގތުން ުކޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެެވ.

 1.2އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން  ،އިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓެރަސްތައް ޑިޒައިންކޮށް 7.3 
ފޫޓު( ުހންނަަވރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަާހގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ޮގތަށެެވ. މިގޮތުން  3.937މީޓަރ )

އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ  ،ބެލްކަނީގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް
ނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްިފއަރ އެއް( މިލިމީޓަރ ހުން 125ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

ހަދާފައި ހުްނނަންވާީނ ސަާލމަތީ ގޮތުްނ  ،ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާުރ ޑިޒައިންކޮށް
 ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަެށވެ.

ވަތަ އެއްވެސް ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނު 7.4 
ބައެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ބާއްވާނަމަ، ޖެހިެގން ޮއތް ގޯތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި ިއމާރާތްކުރާ 

 ފޫޓު( އުސްފާރެއް ރާނާ ނުވަތަ ހުރަހެއް ހަދަންާވނެއެވެ. 6.562މީޓަރުގެ ) 2ގޯތީގެ އިމުގައި ކުޑަވެގެން 

ންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރެއިިލންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަހަންޖެހ ނީ ުނވަތަ ފާރެއް އަށް ބަޔާ 7.3އިން  7.1މިގަވާއިދުގެ  7.5 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ެބލްކަނި އަދި  7.4ރާނަން ޖެހ ނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.

މިލިމީޓަރ  850ނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން ހަދާފައި ހުންނަންވާ ،އިމާރާތުގައި ހިމެނ  ސިޑި ޑިޒައިންކޮށް 7.6 
ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިްނގ )ޗެންޗ ނު( ނުވަތަ ފާރު ާރާނ ގޮތަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގަިއ އާއްމުކޮށް 

ހަދާފައި ުހންނަންވާީނ  ،ބ ނުންކުރާގޮތަްށ ހުްނނަ ސިޑީގެ )ކޮމަން ސްޓެއަރގެ( ރެއިިލންގ ޑިޒައިންކޮށް
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 ަރއްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ. ސަލާމަތީގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް

ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެްނ މަދުވެގެްނ  ،ފޫޓުމަިތން އިމާރާތުގައި ބަހައްޓާ 9ބިމުންފެށިެގން  7.7 
 ފޫޓު( ގެ އުސްމިނުގައެވެ.  3.281މީޓަރ ) 1

 މެޒަނިންގ ފްލޯރ .8

 ސީލިންގާިއ ދެމެދުގައި ހަދާ އިތުރު ތަޅުމެކެވެ.  މެޒަނިންގ ލެވެލްއަކީ އިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާގެ ތަޅުމާއި 8.1 

 އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ.  3/1މެޒަނިންގގެ ގޮތުގައި ހަދާ ފްލޯރއެއް މެޒަނިންގއާ ގުޅިފައިވާ ފްލޯރގެ  8.2 

ށްވުރެ ފޫުޓ( އަ 7މީޓަރ ) 2.1މެޒަނިންގ ފަންގިިފލާއެއްގެ ތަުޅމާއި ސީލިންގއާއި ދެމެދު ހުންަނ އުސްމިން  8.3 
ތިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މެޒަނިންގ ހިމެނ  ފަންިގފިލާގެ ތަޅުމާއި، އެ މެޒަނިންގ އާ ދެމެދުގައި ވެސް 

 ފޫޓު( އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. 7މީޓަރ ) 2.1ސާފު އުސްމިން 

އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކަިއ  މެޒަނިންގ ފްލޯރ އާއި މެޒަނިްނގ ފްލޯރ ހިމެނ  ަފންގިފިލާގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި 8.4 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. 5ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

ފޫޓު(  3.281)  މީޓަރ 1މެޒަނިންގ ފްލޯރ ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންާވނީ އުސްމިނުގައި ތިރިވެގެން  8.5 
 ނައިފައެވެ.ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ނުވަތަ ފާރު ރާ

 މެޒަނިންގ ފްލޯރއެއްގައި ފާޚާނާއެއް އަދި ވޯކްވ ފަދަ ތަނެއް ހަދާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 8.6 

 ޕާކިންގ .9

ނޑުތައް ތަްނފީޒުކުރެވ ނީ މާލ ގެ  .9  އަވަށް ކަމަށްވާ  4ތިރީގައި ބަޔާނކޮށްފައިވާ ޕާރކިންގއާބެހ  މިންގަ
 މާފަންނު މިއަވަށްތަކަށެވެ. އަދި ، ހެންވ ރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި

 ކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެއީ:  2ޕާކިންގގެ ބ ނުމަށް، މާލ ގައި ަހދާ އިމާރާތްތައް ބަހާލެވެނީ މައިަގނޑު 

 : ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތްަތއް. Aކެޓަގަރީ 

ފިޔަވައި އެހެން ބިްނބިުމގައި ހަދާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްަލ ގޯތި    :Bކެޓަގަރީ 
 އިމާރާތްތަކެވެ.
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 Aކެޓަގަރީ  9.1 

ހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކާއި  އާއިފޫޓު(  100މީޓަރ ) 30.48ގައި ހިމެނ   Aކެޓަގަރީ  9.1.1  
ނޑުތައް ތިރީގައި  އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށްހަދާ އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަލަްނވީ މިންގަ

 މިވަނީއެވެ.

އަކަފޫޓް( ހަމަެވ  3000އަކަމީޓަރ ) 278.709އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާގައި  9.1.1.1   
އުސްކޮށް  ބުރިހަމަވެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އަދި 

ޑައެޅިފައި ނޕާރކިންގ އަށް ކަ 20އިމާރާތްކުރާނަމަ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އަކަފޫޓު( އާއި  2000އަކަމީޓަރ ) 185.806އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާއަކީ  9.1.1.2   
އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދު ނަމަ، އަދި އިމާރަތްކުރުމަށް  3000އަކަމީޓަރ ) 278.709

ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، އިމާރާތުގެ  5ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ 
 ޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ނށް ކަޕާރކިންގ އަ 20ފުޓްޕްރިންޓްގެ %

އަކަފޫޓު( އާއި  1000އަކަމީޓަރ ) 92.903އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާއަކީ  9.1.1.3   
އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދު ނަމަ، އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް  2000އަކަމީޓަރ ) 185.806

މާރާތުގެ ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، އި 5ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ 
 ޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ނޕާރކިންގ އަށް ކަ 20ފުޓްޕްރިންޓްގެ %

 92.903( އާއި 600އަކަމީޓަރ ) 55.762ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާއަކީ އިމާރާ 9.1.1.4   
އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދު ނަމަ، އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1000އަކަމީޓަރ )
 20ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %އިމާރާއުސްނަމަ، ތަ އެއަށްވުރެ ބުރި ނުވަ 5އުސްމިނަކީ 

 ޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ނޕާރކިންގ އަށް ކަ

އަކަފޫޓު( ނުވަތަ  600އަކަމީޓަރ ) 55.762ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާައކީ އިމާރާ 9.1.1.5   
ބުރި  5 ތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީއިމާރާއެއަށް ވުރެ ކުޑަނަމަ، އަދި 
ޕާރކިންގ އަށް  10ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %އިމާރާނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، 
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ކަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާކިންގއަށް ދޫކުާރ އ ރިޔާ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ  9.1.1މި މާއްދާގެ  9.1.2  
ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސ ހަކަމާއެކު މަގުމަތިން ، ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް

ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ  ވަދެ ނިކުމެވ ނެ ގޮތްތައް ރ ވިފަިއ ހުންނަންާވނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ
ބައިތަކަކަށް ބަާހލެވިދާނެއެވެ. ަނމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަުކން އެއްވެސް ބައެއް އިމާރާތުގެ 
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ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮަތްށ ބާއްވާ ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ައށް 5ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
 20އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުން ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ  %، ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރ މްޕް

 ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ.

ޓު( ައށްވުރެ ފޫ 100މީޓަރ ) 30.48ގައި ހިމެނ  އިާމރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  Aކެޓަގަރީ  9.1.3  
ފޫޓު( އާއި ހަމައަްށ އިމާރާތްުކރާ އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް  147.638މީޓަރ ) 60އުސްކޮށް 

ނޑުތައް ތިރީގަިއ މިވަނީއެވެ.  ބަލަންވީ މިންގަ

 

މީޓަރ  45ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  9.1.3.1   
 30ައްށ އިމާރާތްކުރާނަމަ، އިމާރާތުގެ ުފޓްޕްރިންޓްގެ %ފޫޓު( އާއި ހަމަ 147.638)

ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި 
އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްޫނނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސ ހަކަމާއިއެކު 

ވާނެެއވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވ ނެ ގޮތްތައް ރ ވިފައި ހުންނަން
ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިާދނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާާލ  ކަ

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން  1.5ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އ ރިޔާގެ %
ވަަތ ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްާވ ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނު

 30ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ  މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުުމގެ އ ރިއާގެ % ،ރ މްޕް
ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި މި ގަވާއިދުގެ ، ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ޕާކިްނގއަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން  3.2
މީޓަރ  1ކުްނ ގޯތީގެ އިުމންފެށިގެން ެއންމެ ކުޑަވެގެން ާބއްވަންޖެހ  ހުރިހާ ފަރާތްތަ

ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި  6.562) ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލ ންކުރެވިފައި  1ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 

ވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން ވަދެނިކުމެވ  އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެުފރޮޅުލީ ދުއް
 ގޮތަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބ ނުންަތކަށް ބ ނުންކުރުމަްށ  9.1.3.2    މައިގަ
ފޫޓު(  147.638މީޓަރ ) 45ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48

ޕާރކިންގއަށް  33ޓުެގ %އާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިން
ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ އިމާރާތުގެ  ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ  50ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، 

ށް ފަސ ހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވ ެނ ގޮތްތައް ރ ވިފައި ދުއްވާއެއްޗިއްސަ
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ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަކަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ
ބަހާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ިމގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްެވސް ބައެއް ޖުމްލަ 

ވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތަށް ބާއްވާ އަށްުވރެ ކުޑަވެގެން ނު 1.5ފްލޯރ އ ރިޔާގެ %
ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ   ،ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރ މްޕް

ނޑައަޅާ  33އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ % ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ޕާކިންގއަށް ކަ
ިއ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާ 3.2މިގަވާއިދުގެ  ،އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި

އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން 
ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ  6.562މީޓަރ ) 1އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހ  

ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް  ޕާކިންގއަށް ކަ
ޕްލ ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސަިއކަލު ފަދަ ދެފުރޮޅުލީ  މީޓަރ ހުސްޖާގަ 1 ދޫކުރާ

 ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބ ނުންތަަކށް ބ ނުންކުރުމަށް ކުާރ  9.1.3.3    މައިގަ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  20އިމާރާތެއްކަމަށް ބެލެވ ނީ އިމާާރތުގެ ފްލޯރ އ ރިއާގެ %

މިންވަރެއް ދިރިއުޅުންނޫްނ އެހެނިހެްނ ހުއްދަކުރެިވފައިވާ ބ ުނންތަކަށް 
 ބ ނުންކުރާނަމައެވެ.

ފޫޓު( އަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ  147.638މީޓަރ ) 45 9.1.3.4   
ނޑައަޅަން ޖެހ ގޮތް އެފަދަ އިމާރާތްތަކާއި ގުޅ   ޗެޕްޓާރ ޕާރކިންގއަށް ޖާގަ ކަ

 ތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 60ފޫޓު( ައށް ުވރެ އުސްކޮށް،  147.638މީަޓރ ) 45ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  9.1.3.5   
 5ތުގެ ޖުމްލަ ތަުޅމުގެ އ ރިއާގެ %އިމާރާމީޓަރާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާަނމަ، މުޅި 

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.  މިގޮތަށް ދޫކުރާ  50ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %އިމާރާ

އ ރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާ 
އެއްޗެއްސަށް ފަސ ހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވ ެނ ގޮތްތައް ރ ވިފަިއ 

ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަކަށް ހުންނަ ންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ
ބަހާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ިމގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްެވސް ބައެއް ޖުމްލަ 

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ  1.5ފްލޯރ އ ރިޔާގެ %
ޕާކިްނގއަށް ދޫކުރަންޖެހ   ،ނުވަތަ ރ މްޕް ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު

ނޑައަޅާ  5ތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %އިމާރާ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ޕާކިންގއަށް ކަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،  3.2މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  ، އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި

ރާތްތަކުން ގޯތީެގ މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަ
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ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ  6.562މީޓަރ ) 1އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހ  
ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް  ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ

 މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލ ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ 1ދޫކުރާ 
 ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރުމަށް  9.1.3.6     45މައިގަ
މީޓަރާއި ހަމައަށް  60ފޫޓު( އަށް ވުރެ އުސްކޮށް،  147.638މީޓަރ )

ޕާކިންގއަށް  10ގެ އ ރިއާގެ %ުތގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުއިމާރާއިމާރާތްކުރާނަމަ، މުޅި 
ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ  ތުގެ އިމާރާބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ

އަށްވުެރ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮަތށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ  50ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
ތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގަިއ އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްޫނނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާ އިމާރާ
ޗިއްސަށް ފަސ ހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވ ެނ ގޮތްތައް ރ ވިފައި އެއް

ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަކަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ
ބަހާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ިމގޮތަށް ބަާހލާ ބައިތަުކން އެއްެވސް ބައެއް ޖުމްލަ 

ގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތަށް ބާއްވާ އަށްުވރެ ކުޑަވެ 1.5ފްލޯރ އ ރިޔާގެ %
ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ   ،ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރ މްޕް

ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ.  10ތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ %އިމާރާމުޅި 
ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ދާގައިާވ ވަނަ މާއް 3.2ދުގެ ގަވާއިމި  ،ޕާކިންގއަށް ކަ

ގޮތަށް، މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 
ފޫޓު(  6.562މީޓަރ ) 1ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހ  

ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.   ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލ ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާީނ  1ރާ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކު

 ސައިކަލު ފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

މީޓަރާއި ހަމައަށް   60މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް 45ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  9.1.3.7   
ޕާކިންގއަށް  5ޅުމުގެ އ ރިއާގެ %އިމާރާތްކުރާނަމަ، މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަ

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ އިމާރާތުގެ  ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ
މިގޮތުން ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. 50ފުޓްޕްރިންޓްގެ %

ނޑައެޅުމުގައި، އިމާރާތުގެ ވަރޓިކަލް ސަރކިއުލ ޝަން )ސިޑިއަދި  ބޮޑުމިން ކަ
މެކ ނިކަްލ ސަރވިސަރސް އަދި ޑަކްޓިން، ޕާރކިންގ އަށް ، ބ ސްމަންޓް(، ލިފްޓް

ނޑައަޅާ އ ރިޔާ އަދި އެކްސެސް، ލޯޑިންގ އަންލޯޑިންގ، ެޓރެސް އަދި ބެލްކަނީ،  ކަ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ  ފަދަ ބައި ބައި ނުހިަމނައި ބޮުޑމިން ކަ

ރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫ
ފަސ ހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަެދ ނިކުމެވ ނެ ގޮްތތައް ރ ވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
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ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަކަްށ ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ
ލޯރ ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ަބހާާލ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބަެއއް ޖުމްލަ ފް

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ  1.5އ ރިޔާގެ %
ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ  މުޅި  ،އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަުގ ނުވަތަ ރ މްޕް

ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ޕާކިންގއަށް  5އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ %
ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާއި  3.2ދުގެ ގަވާއިމި ، އިކަ

އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޯގތީގެ އިމުންފެށިގެްނ 
ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ  6.562މީޓަރ ) 1އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހ  

ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިދާ  ނެއެވެ.  ަނމަވެސް މިގޮތަށް ޕާކިންގއަށް ކަ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލ ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސަިއކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ  1ދޫކުރާ 

 ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

 Bކެޓަގަރީ  9.2 

ވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ގައި ހިމެނ  އިމާރާތްތަކަކީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ނު Bކެޓަގަރީ  9.2.1  
 ފިޔަވައި އެހެން ބިން ބިމުގައި ަހދާ އިމާރާތްތަކެވެ.

ފޫޓު( އާ ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާ  100މީޓަރ ) 30.48ގައި ހިމެނ ،  Bކެޓަގަރީ  9.2.2  
ނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަަލންވީ މިންގަ

(  އާ ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާ ނަމަ، މުޅި އިމާރާތުގެ ފޫޓު 100މީޓަރ ) 30.48 9.2.2.1   
ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް  8ޖުމްލަތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ %

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާގެ % އަށްވުރެ  50ކަ
ގައި އޮންނާކަްށ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ އެންމެތިރީބުރީ

މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސ ހަކަމިއެކު މަގުމަތިން ވަެދ 
ނޑައެޅުމުގައި މި  ނިކުމެވ ނެ ގޮތްތައް ރ ވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ރިއާ ކަ

ސް އ ރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަާހލެވިދާނެެއވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް  1.5ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އ ރިޔާގެ %

ޕާކިންގއަށް  ،ބާއްވާ ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރ މްޕް
 ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. 8ދޫކުރަންޖެހ  މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ %

މީޓަރ  60ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48ގައި ހިމެނ   B ކެޓަގަރީ 9.2.3  
ފޫޓު( އާ ހަަމއަށް އިމާރާތްކުރާ އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަލަންީވ  147.638)
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ނޑުތައް  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މިންގަ

މުޅި  ،ރާނަމަމީޓަރާ ހަމައަށް އިމާރާތްކު 60ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ) 30.48 9.2.4  
ޕާކިންގއަށް ބާއްަވންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަްށ  10އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ %

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އ ރިއާ އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.  75ފުޓްޕްރިންޓް އ ރިޔާގެ % ،ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ދޫކުރާ އ ރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާަކްށ މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސ ހަކަމާއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ިނކުމެވ ނެ ގޮތްތަްށ ރ ވިފައި 
ނޑައެޅުމުގައި މި އ ރިއާ ބައިތަކަށް ަބހައިލެވިދާނެއެވެ.  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އ ިރއާ ކަ

އަށްވުރެ  1.5%ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބަިއަތކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އ ރިޔާގެ 
ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އ ރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަަތ 

ތެރ ގައި  10ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހ  މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އ ރިއާގެ % ،ރ މްޕް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3.2ދުގެ މިގަވާއި، ނުހިމެނ ނެއެވެ. ޕާކިންގއަްށ ަކނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި

ގޮތަށް، މަގަކާ ިއންވެގެންވާ ފަާރތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ަފރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިުމންފެށިގެްނ 
ފޫުޓ( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް  6.562މީޓަރ ) 1އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހ  

ނޑައަޅާ އ ރިޔާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެ މީޓަރ ހުސްޖާގަ  1ސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ ކަ
ޕްލ ންކުރެވިފައި އޮންނަންވާީނ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސ ހައިން 

 ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

 ޕާކިންގއާ ގުޅ  އިތުރު ބައި . 10

ރެވ  އިމާރާތެއްގައި ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކު 100މީޓަރ ) 30.48މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  10.1 
ބ ސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް މަގުގެ ލެވެލަށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި އެ އުސްކުރާ 

ޫފޓު( އަށްވުރެ އުސްނުވާނަމަ މުިޅ އިމާރާތުގެ  4.921މީޓަރ ) 1.5މިން، މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ެފިށގެން 
އުސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އުސްކުރާ ބ ސްމަންޓް  މީޓަރާ ހަމައަށް އިތުރަށް 1.5އުސްމިން 

 ބ ނުންކުރެވ ނީ ހަމައެކަނި ޕާކިްނގެ ބ ނުމަށެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ އ ރިއާ އިމާރާތްކޮށް ނިމުމުން ޗެކްކުރުމަށް ފަހު  10.2  އިމާރާތުގައި ޕާކިންގ އ ރިއާގެ ގޮތުގައި ކަ
ނެއެވެ. އަދި އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ ތެރ ގައި، ޕާކިންގއަށް ނޫނީ އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ ުހއްދައެއް ނުދެވ 

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިްނގ އެންޑް  ކަ
ތަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށައަޅައި އަދި މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޕާކިންގ ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެެވ. މިގޮ

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ޕާކިންގ ނޫން އެހެން ބ ނުމަކަށް ބ ުނންކުރާނަމަ ، ހުއްދަނެތި ޕާކިންގއަށް ކަ

 އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ާބތިލް ކުރެވ ނެއެވެ.  

ފޫޓް( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތުގެ ޕާރކިންގ  100މީޓަރ ) 30.48މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  10.3 
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ނޑައެ މީޓަރުގެ ބ ސްމަންޓެއް  4ޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި ހަމަކުރުމަށްޓަކައި، ދުވާރުން ެފށިގެން އަޑިއަށް ކަ
ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެެވ. އަދި މި ބައި އިމާރާތުގެ އުސްމިން ހަމަކުރުމުގައި ނުހިެމނ ނެއެވެ. 

 ިށގެން މައްޗަށް ހުންނަ ބަޔަށެވެ.އިމާރާތުގެ އުސްމިން ބެލުމުގައި ބަލާނީ ޕ ވްމަންޓް ލެވެލްިއން ފެ

ފޫޓް( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތުގެ ޕާރކިންގ  100މީޓަރ ) 30.48ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި 10.4 
ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި އިމާރާތުގެ ބ ސްމަންޓް ލެވެލް އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯރ ނޫން އިމާރާތުގެ  ކަ

ްއސިދާނެއެވެ. އަދި ޕާކިންގ އަށް ބ ނުންވާ އަދަދު ހަމަޖެއްސުމަށް އިމާރާތް އެހެން ބައިތަކުންވެސް ހަމަޖެ
ނޑައަޅާ ޖާގަ ހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.    ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޅިގޯތީގެ އިމުގެ ތެރެއިން ޕާރކިންގއަށް ކަ

 އެހެނިހެން ބައިތައް  .11

ދާފައިާވ އިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދާފައި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެނިކުތުމަށް ހަ 11.1 
ހުންނަންވާީނ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބ ނުންވާ ީމހުންަނށް އެ ިއމާރާތަކަށް ފަސ ހަކަމާއެކު އަރާފައިބާ އަދި 

 ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

ދާފައިވާ ޓެރަސް، އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދ ދެވ  އެންމެ އުސްމިނަށް ހެދިފައިވާ އިމާރާތެއްގެ މަތީގައި ހަ 11.2 
ތަކަށް ބ ުނންކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ބ ނުންތަަކށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި ހަދާ ންދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބ ނު

ތަންތަން ދާއިީމ ހިޔަލަކުން ހިޔާކުރެވިފައި ހުރެގެންނުވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ބ ނުމަްށ "ދިރިއުޅުން" 
 ތަަކށެވެ.މާނަކުރާނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބ ނުން

މަގުމަތީ އިން ފިޔަވައި އެހެން އިމަކާ ގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބައެއް ވިޔަސް އިމުގައި  11.3 
މިލިމީޓަރުގެ ުފޅާމިނުގެ ހުސް ޖާގައެއް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.  750ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދާނަަމ އެންމެ ކުޑަވެގެން 

މިލިމީޓަރގެ ފުޅާމިނުގެ  750އްސައިގެން ހަދާނަމަ، މިބަޔާްނ ކުރެވުނު އިމާރާތުގެ ބައެއް އިމުގައި ޖަ
ހުސްޖާގައިގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ހަމަވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ެއހެން ނަމަވެސް ހުސްޖާގަތައް ހުންނަންވާީނ 

 މިފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށްޓަަކއި ވަދެ ނިކުމެވ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގަ 11.4  އި ދިރިއުޅުމަށް ބ ުނންކުރާ ބައިތަކުެގ ަތޅުމާއި ފަންގިފިލަޔާ ދ ތެރ  ުއސްމިނުގައި މައިގަ
ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަރާޖް / ސްޓަޑީ ރޫމް / އެޓިކް / މެޒަނިންގ  8.858މީޓަރ ) 2.70މަދުވެގެން 

ސް ތަނެއްގެ ތަޅުމާ ފްލޯރފަދަ ތަންތަން މީގެތެރެއިްނ އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެ
ފޫޓު( އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ  7މީޓަރ ) 2.1ސީލިންގއާ ދެމެދުގައިވާ އުސްމިން 

 ތަންތަނަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބ ނުންކުރާ ތަންތަނުގެ ޮގތުގައި ުނހިމެނ ނެއެވެ.

ލަްނޖެހ  ކަންތައްތައް ބަލާއިރު ިމ ގަވާއިދުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާ ކުރެހުމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބަ 11.5 
ިމނިސްޓްރީ މަޤުޞަދާ ޚިލާފުވާކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ުކރެހުމަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ 
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 .އިންނެވެއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މާލ ގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް،  11.6 
ބ ކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި އެެހނިހެން އިޤްިދޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންަތން ހެދުމަްށ ، ކެފ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް އެދުމުގައި،  އިމާރާތްކުރުމަށް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް
ގައި ގެޒެޓްވަހުގެ ތެރ ގައި ދު 30ރާތާ ކުމިގަވާއިދު ގެޒެޓް އިން ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ.

ޅ ގޮތުން މާއި ގުއްތަކުގެ އިތުރުން އިމާރާތްކުރުއިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ކަންތަ 11.7 
 އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮުތގެ މަތިންނެވެ.

 ކުގައި ލިފްޓުބަހައްަޓން ވާނެެއވެ.އިމާރާތަ ހަދާ މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 15ބުރި ނުވަތަ  5މާލ ގައި  11.8 

 ގު" މާނަކުރެވިފައިވަނީ ގޯޅި ވެސް ހިމެނ ގޮތަށެވެ.އިދުގައި "މަގަވާމި  11.9 

މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަެދވ  ތަނުގެ ކުރިމަތިން އެތަން ހިެމނ  ގޯތީގެ މަގުގެ އިމުން ފެށިގެްނ އެމަގުގެ  11.10 
 އަނެއް ފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާ ހަމައަށެވެ.

ޗަކަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއް މަގުގެ އިމާ ގުޅިފައިވާ ގޯތީގެ ބައިން އިމާރާތް މަގަށް ދެމަގަށްވާ ގޮތަށް ކަންމައް 11.11 
ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ އެ ކަންމައްޗަކާއި ގުޅިފައިވާ ދެ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައިގެންނެެވ. މިގޮތުން 

ށް ބަހާލައިެގން ކަން ަވށްވެފައިވާ މަގުގެ ފުޅާމިން ނެގުމުގައި ގޯތީެގ ކަން ވަށްވެފައިވާ ބައި ހަމަޔަްށ ދެ ބަޔަ
ބައިގެ މެދުން އެއް މަގަކާ ގުޅިފައިވާ ބައިގެ އިމުންފެށިގެން ނެރެވ ނީ އެމަގުގެ ފުޅާމިނަށްބަލައިގެންނެވެ. ހަމަ 
މިގޮތަށް، ކަން ވަށްވެފައިވާ ބަިއގެ މެދުން، ދެވަނަ މަގާ ގުޅިފައިވާ ގޯތީގެ އިމުން ބ ރަށް ނެރެވ ނީ އެ މަގުގެ 

 ށް ބަލައިގެްނނެވެ.ފުޅާމިނަ

 ޑިގްރީއަށް ކަންހަމަވާ ގޮތަށެވެ. 90މާރާތުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރެަފއި ހުންނަންވާީނ، މަގުމަތީ އިމާއި އި 11.12 

އިމާރާތްތުގެ މަސައްކަތްކުރަން ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ގެ  11.13 
 ންޖެހ  ޞިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ އުޞޫލު" ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ."އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެ

ތް ތަކުގައި ސެންޓްރަލް ވ ސްޓް އިމާރާމީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށްހަދާ  12.80ބުރި ނުވަތަ  4މާލ ގައި  11.14 
އި ހުންނަްނ ވާނެއެވެ. ކޮށް ކަލެކްޓް ކުރެވ ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުނި ޖަމާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް   އަދި ސެންޓްރަލް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓު ހުންނަންވާނީ 
ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެެވ.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެކުލަވާލާ މިންގަ
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ނަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މާލ ގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުފަހަރު ބާއްވަން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ގަރާޖެއް ހުން 11.15 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެކުލަވާލާ   ހުންނަންވާނީ  ގަރާޖް

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  މިންގަ

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވ  ޖޫރިމަނާ  .12

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮާތ ޚިލާފަށް އިާމރާތްކުރުމުގެ  1.2އާއި  1.1 އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ މި 12.1 
މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވ ނެއެވެ. އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

ނޑައެޅިފައިވާ 1އިތުރަށް ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ  ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަ
މަތިން ދައްކަންޖެހ  ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަދެވ  އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އ ރިޔާގެ 

)އެއްސަތ ކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ގޯތީގެ ނުަވތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާްތ ޖޫރިމަނާ ުކރެވ ނެއެވެ.  100/- އަކަމީޓަރަކަށް
ދުވަހުގެ  45ކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް އަދި ހުއްދަ ނުހޯދާ ކޮްށފައިވާ މަސައް

މުއްދަތެއް ދެވ ނެއެވެ. މި މުއްަދތުގެ ތެރ ގައި ކުރެހުން ހުށަނާަޅއިފި ނަމަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުެގ ވެރިފަރާތް 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅ ނެއެވެ.

ދާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ވަނަ މާއް  1.2އާއި  1.1 އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ މި 12.2 
ކަމެއްކޮށްފި ނަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާަފށް އެ ކުރިކަމެއް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅުކުރަްނ ވާނެއެވެ. 

 1,000/-އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ގ ގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް އެ ކުރި ކުށެއްގެ ބޮޑުކުޑަ މިނަށް ބަލާ 
ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ  އި)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ 75,000/-ސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން )އެއްހާ

 ކުރެވ ނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ،  މި 12.3 
ނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ގ ގެ،  ތަނުގެ ވެރިފަާރތް ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވ 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  -/5,000މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް، އެ ކުރި ކުށެއްގެ ބޮޑުކުޑަ މިނަށް ބަލާ 
 )އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ. -/150,000

ގަވާއިދުގެ ތިންަވނަ ބައިގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަްށ ފަުއންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ގަވާއިދާ  މި 12.4 
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ތަްނތަުނގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވ ނެއެވެ. އަދި އެކުރި ކުށެއްގެ ބޮޑުކުޑަ މިނަށް ބަލާ  

)އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ  -/1,000,000ން )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެ -/50,000
 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުްނ ފެއްޓ ީނ  12.3 އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ މި 12.5 
ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް  ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަނަ 3ގަވާއިދުގެ  ޖޫރިމަނާ ދައްކާ އަދި މި

 އެޅުމަށް ފަހުގައެވެ.
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ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސަްއކަތް އަލުން ފެްއޓ ނީ ޖޫރިމަނާ ދައްކާ އަދި  12.4ގަވާއިދުގެ  މި 12.6 
އިދާ މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާ

 ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަުހގައެވެ.

ނޑަށް ނުފެތ  ނަމަ ނުވަތަ  12.7  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރާ ނަމަ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ
ން ފާހަގަކޮށް އިމާރާތެއް ތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ތަނެއްކަ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިމާރާތްކުރާކަން ނުވަތަ ހުިރކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ރިޕޯރޓް ކޮށްފިނަމަ، ކަމާބެހ  ފަރާތްަތކާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތެއް ބަލާ ޗެކްކުރުމަކީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ިމގޮތަށް ަބލާ  ރާސްޓްރަކްޗަރގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް
 ޗެކްކުރުމަށް ފަހު، މަތީގައި ަބޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި އިމާރާތް ހުރިނަމަ، އެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން 

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 
 ހ ނެއެވެ.ޖެ

، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި އިމާރާތެއް ހުސްކުރަން އެންގުމަށް ފަހު 12.7މި ގަވާއިދުގެ  12.8 

އިތުރަށް އެ އިމާރާތެއް ބ ނުންކޮށް، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ގޯތީގެ ނުވަތަ އެ 
 ނަގަންޖެހ ނެއެވެ. އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިމާރާްތ ބ ނުންކުރާ ފަރާަތށް އިމާރާްތ ހުސްކުރަން ލިޔުމުން އަންގާ، އިތުރަށް  12.9 
އިމާރާތް ބ ނުންކުރާ ފަރާުތން ިއމާރާތް ބ ނުންކުރަމުން ެގންދާަނމަ، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ 

 ކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހ ނެއެވެ.ޙާލަތެއްގައި އިމާރާތް ބ ނުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  12.7މި ގަވާއިދުގެ  12.10 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެންގުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިމާރާތުގެ  ،ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ 
)ދ އް( ހަފްާތތެރ  އެ އިމާރާތަކީ ސްޓްރަކްޗަރަލީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮުތން ރަގަޅު  2ވެރިފަރާތުން 

އް އިމާރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ރިޕޯޓެ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ކަމާިއބެހ  އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހ ނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި 

ރިފަރާތުގެ އިތުރުން ރިޕޯޓު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ޯގތީގެ ނުވަަތ އިމާރާތުގެ ވެ
 ހުށަހަޅާ އިންޖިނިއަރ ޒިންމާ ަނގަންޖެހ ނެއެވެ.
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 ދެވަނަބައި 

ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދު  ވިލިނގިލި އަވަށުގެ   
 ގޯތި ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ކުރަންޖެހ  ކަންތައްތައް . 1

ޔާނެ ނަމެއް ާފސްކުރުމަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރ ަގއި ގޯއްޗަށް ކި 3ގޯތި ޙަވާލުކުރެވ  ތާރީޚުން ފެށިގެން  1.1 
ަމސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ގ ގެ ނަމާއި ނަންބަރު  3ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ނަން ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އެނގ  ގޮތަށް ނަން ބޯޑު ހަދައި މަގުމައްޗަށް ފެންނަ ގޮތަށް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ގެ ތެރ ގައި އެ ގޯތީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށަންާވނެއެވެ.މަސްދުވަހު 12ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1.2 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ ގޯތީގައި އިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެން  5ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1.3 
 ފަށަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ެތރ ގައި ދިރިއުޅެން ނުފެށިނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ގޯތި ވަކިވާނެެއވެ.

ގޯތީގައި އިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެން ފެށުމާއެކު ގ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަަދންވާނެއެވެ. ގ ގެ ރަޖިސްޓްރީގަިއ ޖެއްސ ނީ  1.4 
މާލ  ރަށްވެހިންނެވެ. މިގޮތުން ގ ގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން ޖެއްސ ނީ އެ ގެއެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅުން 

 ހުއްދަކުރާ ޢަދަދަކަށެކެވެ.

 . ގޯއްޗާ ބެހ  ބައި 2

ގޯތީގެ މަގުމަތީ ފާރު ރ ނުމަކީ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އިމުގައި ފާރު ރާނަންވާނީ،  2.1 
ނުވަތަ އިމާރާތެއް ކުރަންވާނީ، އިން ވަކިކުރުމަށް ދަމާފައިވާ ރޯނު ނުވަތަ ޖަހާފައިވާ އޮލަނބު ބަލާ 

ދި މި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ގޯތި ޗެކުކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަ
 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިްނގ އެންޑް މަގުމަތީ ފާރު ނުވަަތ ފާރުްނ ބައެއް ވިޔަސް ތަޅާލަންވާީނ  2.2 
ގޯއްޗަށް ވަންނަ މައިދޮރު ބެހެއްޓުމާއި،  ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި މަގުމަތީ ފާުރގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

 އެކަން ކުރަންވާނީ އެފަރާތުން ހުއްދަ ހޯަދއިގެންނެވެ. މިދޮރު ހުންނަތަން ޫނން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުާރނަމަ

ފޫޓުގެ ރ ޑިއަސްއަށް ވަށް  12 ،ދެ މަގަކާ އިންވެގެން އޮންނަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ދެ މަގާ ގުޅ  ކަން 2.3 
 ނެއެވެ.ކުރަންވާ

އަދި ފޯނު ފަދަ ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ،ކަރަންޓާއި، ފެނާއި 2.4 
ގޯއްޗެއްގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި، އެފަރާތްތަކުން ބަާލބެލުމުގައި ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި، ޖަންކްޝަން 

 ބޮކްސް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވިނަ ނޮޅައި، އަިދ ސާފުކޮށް  ،ގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ގޯތީގެ މަގުމަތީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި 2.5 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ގޯތީގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ އިންދައިގެން ހައްދާ ރުކުގެ ފަން ނުވަތަ ގަހުގެ ގޮފި ެޖހިގެން ުހްނނަ ގޯތީގެ  2.6 
 ދާގޮތަށެވެ.އިމުގެ ތެރެއަށް ނު

ގޯތިތެރ ގައި އެ ކަމެއްގެ ސަަބބުން އެހެްނ މީހުންަނށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ދަރަޖައަކަށް ުނަބއިވަސްދުވާ  2.7 
މަސައްކަތާއި އަޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވާފަދަ ަކންތައްތައް ކުރަންވާނީ އަވަްށޓެރިންނަށް 

 އުނދަގޫނުވާފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ.

 އްޔަށްދިނުން ކު  .3

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫުކރެވ  ގޯތި ގެދޮރު، ނުވަތަ ގޯިތ ގެދޮރުން ބައެއް ވިޔަސް އެްއވެސް ކަމެއް  3.1 
ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދ ންވާނީ، ނުވަތަ ގެދޮރުގައި މީހުން ބަިއތިއްބަން ވާނީ އެކަން މިނިްސޓްރީ އޮފް 

ށަހަޅައި އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެްނނެވެ. އަދި ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހު
ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ކުްއޔަށް މީހުން ބައިތިއްަބންވާނީ، އެގެއެއްގެ ، އެފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދ ންވާނީ 

ޖާގައޮތް އަހުލުވެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަްނތައްތައް މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ ހުރެފައި، އެގެއެއްގައި އިތުރަްށ 
 ވަރަކުންނެވެ.

 މިގަވާއިދުގައި އެގެއެއްގެ އަހުލުވެރިންކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، ތިރީގަިއވާ މީހުންނެވެ. 3.2 

 އެ ގެއެއްގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ ައނބީންނާިއ، ފިރިންނާއި ދަރިން. )ހ(  

އަމިއްލަ  ،ވާ މީހާއަށް ޝަރުޢީޮގތުން ބަަލންޖެހިފައިވާއެ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވާފައި )ށ(  
 ގެދޮރު ނެތް މީހުން.

އެ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް އިމާރާތެއް  ،ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައި 3.3 
ން ފަރާތަކުން އިާމރާތެއްކުރި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ޯގއްޗެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެނޫ

ނުވަތަ އެ އިމާރާތުން  ،ނަމަވެސް އެ އިމާރާތްކުރި ފަރާތަކަށް އެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް ވިޔަސް 
 ބައެއް ވިޔަސް ރަޖިސްޓްރީކޮށެއް ނުދެވ ނެއެވެ.

 ގޯތި ވަކިކުރުން  .4

ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް،  ،ތިންވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 1.3މިގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބައިގެ  4.1 
ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ވަކިކުރެވ  ގޯއްޗެއްގައި ބިންގަލެއް އަޅާ، ގޯއްޗެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެގޯތި 

ނޑިން ނަމަވެސް ގެއެއްއަޅާ ނުވަތަ ތަނެއް ހަދައި ނުވަތަ ވަޅެއް  ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ރާނާ، ނުވަތަ ފަނާއި ދަ
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ބަހައްޓާފައި ހުރިނަމަ، ާޤޫނނުގައިވާ ގޮތުމަތީން ޝަރީަޢތް މެދުވެރިކޮށް އެތަންތަނާިއ ތަކެއްޗަށް 
 ދަލުދެވ ނެއެވެ.ބަ

ވަކިކުރެވ  ގޯތީގެ ވަށައިގެްނ ރާނާފައިވާ މަގުމަތީ ފާރުކަމަށް ހިމެނ  ފާރަކަށް ބަަދުލ ދިނުމެއް  4.2 
ނުއޮންންނާނެއެވެ. ގޯތީގެ އިމުގަިއ ހުންނަ )އިންވެގެން އޮންނަ ޯގއްޗާއި ދެމެދުގެ( މެދުފާރަކީ ގޯތި ވަކިކުރެވ  

 ނަމަ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތީްނ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުެދވ ނެއެވެ.ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފާރެއް ކަމުގައިވާ

ނުވަތަ އެ ގޯތީގައި ހައްދާ ރުއްަގހަކީ ގޯތި  ،މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ހުްނނަ 4.3 
އުފުރައިގެން ގެންެދވ  ކަހަަލ  އެފަރާތަކުން ވަކިކުރާއިރު އަގުދ ގޮތަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ.

ރުއްގަސް ގެންދިޔުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ބަދަލު ދިުނން އޮްނާނނީ އެ ގޯތި ވަކިކުރެވުނު ީމާހގެ އަމިއްލަ 
 ތަކެތިން ބަދަުލދީގެން މިލްކު ކޮްށފައިހުރި ރުއްގަހަށެވެ.  

 އިމާރާތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  .5

މި ގަވާއިދުގައި އިމާރާތެއް ކަމަްށ ބުނެފައިވާީނ، އެއް ަތނުން ައނެއް ތަނަްށ ނުގެންދެވ  ގޮތަްށ،  އިމާރާތް:  .5 މާނަކުރުން:
އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި ބ ނުންޮކށްގެން ހަދާ، ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާތައް ފަދަ އެންމެހަިއ 

 ތަންތަނެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން: އިމާރާތުގެ ފުޓް ޕްރިންޓް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1ށުގައި އިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު ވިލިނގިލީ އަވަ 5.1 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ގޮތުގެމަތިން ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް 

ރުމުގެ ހުއްދަ" އެފަރާތުން ހުށަހަޅައި "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އަދި "އިމާރާތްކު
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ކުރިން "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ 
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 މަށްފަހުގައެވެ.އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރު

 ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ދޫކުރުން: "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން )ހ(  

     (i)  ެއިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާއިރު "މާލ  ސިޓީަގއި އިމާރާތްކުރުމުގ
ގައިވާ  1ގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ަނންބަރު  ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް" އަިދ މި

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހ  ތަކެތި" ގޮތުގެމަތިން 
މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހައުސިންގ އެންޑް އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފުރިހަމަކޮށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. "މާލ  ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް" ދޫކުރާނީ 
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 . ފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން

     (ii)  ގައިވާ  1އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރ
"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި" ފުރިހަމަކޮށް  

ޅާއިރު، ހުށަހަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 
ގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަށް  6މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

 ހުށަހެޅ ނެއެވެ. 

     (iii)  ްއިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑ"
ޑު ޖެހިފައިވާ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ތައްގަނ ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކުރާއިރު

 ކުރެހުންސެޓް ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 :"އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދޫކުރުން )ށ(  

ގަވާއިދުގެ  "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ހޯދުމަށްފަހު، މި (1)     
ދުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައް 2ތިންވަނަބައިގެ 

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
މިނިސްޓްރީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެދ  ފޯމާއެކު 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

، ހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއި "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ""އިމާރާތުގެ ކުރެ (2)     

އެއްކޮށް ވެރިފަރާތުން ބ ނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި މިދެހުއްދަ ެއއްކޮށް ވެރިފަރާތަށް 
ދޫކުރެވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދެހުއްދަ އެއްކޮށް ދޫުކރެވ ނީ އިމާރާތުގެ 

ގެ  1.1ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  މި، ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމަށް ހުަށހަޅާއިރު
ގައި ުހށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަްނތައްތަކުގެ އިތުރުން  (2އަދި ) (1)ހ(ގެ )

"އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" 
ޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަ

ކުރުމަށްފަހު އެދ  ފޯމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ަކމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި "އިމާރާތުެގ ކުރެހުން  5.2 
މުގެ ހުއްދަ" ނުހޯދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި "އިމާރާތްކުރު ،ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް، އިމާރާތުގެޕްލ ނިންގ، އާިކޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ބައިބަިއ  5.3 
 ކަށެވެ.ތައްޔާރުކޮށް އަދި ހުއްދަ ދެވ ނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަ

ގައި ބުނެފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ތައްާޔރު  6އަދި  1މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންަބރު  )ހ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން "އިމާރާތް ޑިޒައިން  ،ކުރަންވާނީ

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކް ކުރެވ ނީ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދާފައިވާ "އި )ށ(  
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

"އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކް ކުރެވ ނީ އާކިޓެކްޗަރަލް ބަިއ ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދާފައިވާ  )ނ(  
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބ ނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދާ  ،ގޯއްޗެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ )ރ(   މައިގަ
މީޓަަރށްުވރެ އުސްނޫން އެއްބުރި އިމާރާތްތަކާއި ތަްނތަނުގެ ކުރެހުްނތަކާއި  6އެއްބުރި ނުވަތަ 

ލިޔުންތައް "އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް 
 އެވެ.ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ

އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތްަތކުގެ ކެޓަގަރީއާއި ކްލާސްތައް މި  )ބ(  
ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮްފ  4ގަވާއިދގެ ހަތަރުވަނަބައި އަދި އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  

"އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯުމ" ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅުއްވާ 
ގައި އާކިޓެކްޗުރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން ގައި ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުަށހެޅ  

 ކުރެހުންތަކަށް އެފަރާތްތަކުން ިޒންމާވާން ޖެހ ނެއެވެ.

ރަކްޗަރއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް 5.4 
ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަަކށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް ބަަދލެއް ގެންނަންވާީނ 

އެކަން މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައި  ،ގަވާއިދުން
 ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ރާތްކުރުމުގައި މިގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަުމގެ ޒިންމާ، އިމާ 5.5 
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 ފުލަންޖެހ ނެެއވެ.ބިމެއްނަމަ އެބިމެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން، އު

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ޢާއްމުކޮށް ފެންނަގޮަތށް، ިއމާރާތްކުރާ  5.6 
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 ސައިޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންަންނވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރ ގަިއ "އިމާރާތް އަހަރު 4"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ހޯދުމަށްފަުހ، ގިަނވެގެން  5.7 
ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ނުހޯދައިފިނަމަ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އައުކުރަންޖެހ ނެއެެވ. މިގޮތުން 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރ ގައި "މާލ   4"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާކުރެވ ނީ އެ ލިޔުން ނެގިތާ 
" އާއި އަދި އިމާރާތްކުރުމާއިބެހ  އެެހނިހެން ގަވާއިދުތަކަްށ އެއްވެސް ބަދަލެއް ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދު

އައިސްފައިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ހިނގާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރެހުންތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައި، 
ވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން، ގަ

 މަތިންނެވެ.  

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރ ގައި އިމާރާތްކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ  4"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ހޯދުމަށްފަހު ގިނަވެގެން  5.8 
ަދ "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ބާިތލްވާނެއެވެ. ހުއްދަ ބާތިލްވެފައި ހުންނަ ަތންތަނުގަިއ އިމާރާތްކުރެވ ނީ ހުއް

އާކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން "އިާމރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" އާކުރެވ ނީ ބާތިްލނުވާ  "އިމާރާތުެގ ކުރެހުން 
ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއެކު "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވ  

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ޗަރގައިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކް އެއްބަސްވުން"
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި، ފައުންޑ ޝަން އެޅުމަށް ނުަވތަ މިޫންނވެސް އެހެންބ ނުމަކަްށ ބިންޮކްނނަންވާނީ،  5.9 
"ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް" ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް 

ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކުރެވ ނީ މި
އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށން، އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެކެވެ. ފަުއންޑ ޝަން 

 ފައިވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާއިބެހ  މަޢުޫލމާތު މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގަިއ ހިމަނާ

އިމާރާތުގެ ފައުންޑ ޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ުކރުމަށްޓަކައި  5.10 
ބިމުގެ ފެން ޕަންޕުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ބިމުން ފެންދަމަންވާީނ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ އ ޖެންސީ  

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

އިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބ ނުމަކަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ތަޅާލަންވާނީ އެ ތަނެއްގައި ހުރި  5.11 
އްގެަމތިން އެ ޓެލެފޯނާިއ، ފާޚާނާ އާއި ފެން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދ  ފަރާތްތަކުން އަންގާ ގޮތެ، ކަރަންޓާއި

 ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅ  ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، އެތަންތަނުން ހުއްަދ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

އިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބ ނުމަކަށްޓަަކއި އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް  5.12 
ތެއް ނުވަަތ އިމާރާފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެ ތަޅާލަންވާނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން

ތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި ހުށަހަޅައި އެ ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އިމާރާތެއް އިމާރާ
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 ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާަލންވާނީ، އިންވެެގން ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ަރއްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ސަބަބުން އިންވެގެންވާ ގޯއްޗަކަށް 
ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އިާމރާތުގެ ބަޔަކަށް ވާ ގެއްލުމުގެ ިޒންމާ، އިމާރާތް ތަޅާލުމުެގ ހުއްަދ ހޯދާފައިވާ 

 ފަރާތުން އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ.

ފާޚާނާތައް އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ، ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަ ގިިފލިަތކާއި، ތްކުރަމުން ގެންދާއިރުއިމާރާ 5.13 
ސަބަބުން، ނިވާކަމެއްނެތި ފެްނަނ ގިފިލިތަކާއި ފާޚާނާތައް، "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދ  ފަރާތުން އަންގައި 

 ގޮތެއްގެ މަތިން ނިވާކޮށްދ ންވާެނއެވެ.

ށް ފައުންޑ ޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން އިމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްހުރިތޯ  ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމަ 5.14 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހ ނެއެވެ.

މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ، ރެއަށާއިގޯތިތެ، އިމާރާތްކުރަންވާނީ، ވަށައިގެން ހުރި ގ ގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި 5.15 
ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައިބާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން، ރަްއކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. އަދި 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ސަލާމާތަށްޓަކައި އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން، 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ުފރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.ވަނަ ބައި 3  މި ގަވާއިދުގެ

އިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް ބ ނުން ކުރަންަފަށންވާނީ "އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ"  5.16 
ރއިން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. މި ހުއްަދ ދޫކުރާނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

 އުޞޫލެއް މިނިސްޓަރީއަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެކި އެކި ބ ނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންިބމުގައި އިމާރާތްކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  5.17 
ވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލ ނާއި އެއްގޮތަށެވެ. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަނޑައަޅާ ޑި

ނޑައަޅާނީ އިމާރާތުގެ އުސްމިން، އިމާރާތާއި ިއމުގެ ދެމެދު  ނޑުގޮތެއްގައި ކަ މިފަދަ ޕްލ ނެއްގައި މައިގަ
 ހުންނަންވީ މިްނ، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ ފަދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްޯރލް ތަކެވެ.  

ދުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ގަވާއިމާރާތެއް ނަމަވެސް މި އިގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ދު ތަންފީޛުކުރުމުގަވާއިމި  5.18 
ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާޮގތާއި ޚިލާފަށް ހުރި ކަންތަްއތައް އިސްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. އިސްލާޙު ނުކުރާނަމަ މި 

 ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެަފރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅ ނެއެވެ.ގަވާއި

ތުގެ ބ ނުންކުރުާމއި، ބ ނުން ކުރަން ފެށުމަށްަފހު މަސައްކަތް އިމާރާތް ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި، އިމާރާ 5.19 
 ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުޞޫލެއް މިނިސްޓަރީއަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އުސްމިން  .6

ތުގެ އުސްމިންކަމުގައި ބެލެވ ނީ އެއިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން އިމާރާ .6 
ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ. ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެްނ 

 .ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ

ބުރި ނުވަތަ  6ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ  6.1 
 ފޫޓު( އެވެ. 63މީޓަރ ) 19.20

ވަކިން އިމާރާތްކުރާ ބައެއްގެ ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިން އިމާރާތްކުރާނަމަ 6.2 
ފޫޓު(  63މީޓަރ ) 19.20ބުރި ނުވަތަ  6އަކަފޫޓު ހަަމވެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  600ނުގައި ބޮޑުމި

 އާހަމައަށް އިމާރާތްކުރެވ ނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިްނ ިއމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން އިމާރާްތކުރާ ބައެއްގެ  6.3 
މީޓަރ  7ބުރި ނުވަތަ  2ޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ އަކަފޫ 600ބޮޑުމިން 

 ފޫޓު( އެވެ. 22.9659)

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިްނ ިއމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން އިމާރާްތކުރާ ބައެއްގެ  6.4 
މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  6ށްވުރެ އުސްކޮށް ނުވަތަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، އެއްބުރިއަ 100އ ރިޔާ 

ފޫޓަށްވުރެ ހަނިނަމަ، އެއްބުރިއަށްުވރެ އުސްކޮށް  6އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. އަދި ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 
 އިމާރާތެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.

ފޫޓު(  5މީޓަރ ) 1.524ވެގެން އެގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނި، ގޯތި ބައިކުރުމަށްޓަކައި ގޯޅިއެއް ހަދާނަމަ 6.5 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނަށްވުރެ މައްޗަށް އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް  6.1މި ގަވާއިދުގެ  6.6 
މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުގައި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބ ނުމެއް 

ގައި  6.1ފ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަަކށް ވާންޖެހ ނެއެވެ. އަދި މިބައި އެްނމެ އުސްކޮށްހެދ ނީ މިގަވާއިދުގެ ނުހި
މީޓަރ އުސްނުވާވަރަށެވެ. މި މިނަށްވުރެ  4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތްުކރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިނަށްވުރެ 

ނުފެްކޗަރަރސް ސްޕެސިފިކ ޝަން( ހުށަހަޅަން އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބ ނުންާވ ލިފްޓްގެ ތަފްީޞލް )މެ
ޖެހ ނެއެވެ. އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް މެޝިްނރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ 

ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެުވނު ބައިތަކުގެ  3.280މީޓަރ ) 1މިއަސްކަނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓ ނީ 
އަކުން  4އާއި  3ގެ ކުރެހުން  5ވާއިދުގެ އިތުރު ބައިގެ ނަންބަރު އިތުރު ތަފްޞީލް މި ގަ

 ދައްކުވައިދ ނެއެވެ.
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ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނުެގ އިތުރުން،  6.1އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ  6.7 
މީޓަރ  1.5ރުކުރެވ ނީ ގިނަވެގެން ފުރާޅުއެޅުމަށް އިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން މައްޗަްށ އިތު

 5ގެ ކުރެހުން  5ފޫޓު( އެވެ. މިއާބެހ  އިތުރު ތަފްސީލް މި ގަވާއިދުގެ އިތުރު ބައިގެ ނަންބަރު  4.921)
 ގައި ދައްކުވައިދ ނެއެވެ.

އިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކ ޝަން ބ ނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްަފދަ ތަކެތި  6.8 
ރާތްކުރެވ  އުސްމިނުގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ނަމަވެްސ އިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާ އާއި އިމާ

ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްަޓންވާީނ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާއިން ކަމާއި ގުޅ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުތަކާއި 
ނީ އެ އިމާރާތަކީ އެފަދަ ސްޓްރަކްޗަރއެއް އެއްގޮތަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގައި އެންޓަނާއެއް ޖަހަންވާ

ހަރުކުރިނަމަވެސް އިމާރާތުގެ މައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނ ދެވ  އަސަރެއް ނުކުރާފަދަ 
 އިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ.

 ތްތައް ހެދ ނެ އުސްމިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބ ނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ހަދާ އިމާރާ  .7

އިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމުގައި ެބލެވ ނީ އެ އިމާރާތުގެ ެއންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ދުވާރުްނ ފެށިގެން  .7 
ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ. ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެްނ 

 ޑެކްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ. ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ

ވިލިނގިލި އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބ ނުަމށް ހަދާ އިމާރާތްތައް ހެދ ނެ  7.1 
 60.696މީޓަރ ) 18.5ބުރިއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް އިމާރާތެއްގެ އުސްމިން  6އެންމެ އުސްމިނަކީ 

ބުރިއާއި ަހމައަށް ހެދ ނީ އިމާރާްތހަދާ ގޯީތގެ އ ރިޔާ  6އުސްވެގެން ނުާވނެއެވެ. މިގޮތަށް ފޫޓު( އަށްވުރެ 
މީޓަރ  185.806އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ ކުޑަ ނޫންނަމަެއވެ. އަދި ބިމުގެ އ ރިޔާ  2000މީޓަރ ) 185.806

ފޫޓު(  42.651)މީޓަރ  13ބުރިއަށެވެ. އެއީ  4އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އިމާރާތްކުރެވ ނީ  2000)
 އަށްވުރެ އުސްނުވާ ވަރަށެވެ.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނަށްވުރެ މައްޗަށް އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް  7.1ގަވާއިދުގެ  މި 7.2 
މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުގައި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބ ނުމެއް 

ގައި  7.1ތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަަކށް ވާންޖެހ ނެއެވެ. އަދި މިބައި އެްނމެ އުސްކޮށް ހެދ ނީ މިގަވާއިދުގެ ނުހިފ ގޮ
މީޓަރ އުސްނުވާވަރަށެވެ. މިމިނަށްވުރެ  4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާްތކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިނަށްވުރެ 
ްކޗަރަރސް ސްޕެސިފިކ ޝަން( ހުށަހަޅަން އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބ ނުންާވ ލިފްޓްގެ ތަފްީޞލް )މެނުފެ

ޖެހ ނެއެވެ. އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް މެޝިްނރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ 
ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެުވނު ބައިތަކުގެ  3.280މީޓަރ ) 1މިއަސްކަނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓ ނީ 

 އަކުން ދައްކުވައިދ ނެއެވެ. 4އާއި  3ގެ ކުރެުހން  5ގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދު
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، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނުެގ އިތުރުން 7.1އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މި ގަވާއިދުގެ  7.3 

މީޓަރ  1.5ވ ނީ ގިނަވެގެން ފުރާޅުއެޅުމަށް އިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން މައްޗަްށ އިތުރުކުރެ
ގައި  5ގެ ކުރެހުން  5ފޫޓު( އެވެ. މިއާބެހ  އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  4.921)

 ދައްކުވައިދ ނެއެވެ.

އިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކ ޝަން ބ ނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްަފދަ ތަކެތި  7.4 
ވ  އުސްމިނުގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ނެއެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި އިމާރާތްކުރެ

ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހަްއޓަންާވނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހ  އިދާރާއިން ކަމާއި ގުޅ ގޮތުން ހަދާފައިވާ 
މާރާަތކީ އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގައި އެންޓަނާެއއް ޖަހަންވާނީ އެ އި

ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހަރުކުރި ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ މައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނ ދެވ  އަސަރެއް 
 ނުކުރާފަދަ އިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުން  .8

މަގުމަތިން ގެއަްށ  5ންވާނީ އެ ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑުމިނުގެ %ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ގޯއްޗެއްގައި އިމާރާތެއް ހަދަ 8.1 
ވަނަ  9 މި ގަވާއިދުގެ ދަވަނަ ބައިގެ  ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި، ހިޔާނުކޮްށ ހާމައަށް ބާއްވާގޮތަށެވެ. އަދި 

މާއްދާގައި ވާގޮތަށްވެސް އަދި ެއހެންނޫން ޮގތަކަށްވެސް މި ބަޔަްށ ގަލެއް ނުވަތަ ބެލްކަނީ ފަދަ ެއއްޗެހި ނެރެ 
ގެ ކުރެހުން  5ވަތަ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިއާބެހ  އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާިއދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު ނު
 ގައި ދައްކުވައިދ ނެއެވެ. 7

ގައި  8.1 މި ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަހާފައިވާ ގޯތިތަކުގައި، ގޯތި ެބހުމަށް ލާފައިވާ ގޯޅި 8.1.1  
ިހމެނ ނެއެވެ. މިއާބެހ  ިއތުރު ތަްފޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިެގ  ކަމުގައި 5ބަޔާންކޮށްފައިވާ %

 ގައި ދައްކުވައިދ ނެއެވެ. 8ގެ  ކުރެހުން  5ނަންބަރު 

 8.2.5ިއން  8.2.1 ދެވަނަ ބައިގެ ގަާވއިދުގެ އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިމާރާްތ ޑިޒައިން ކުރަންވާނީ، މި 8.2 
 ީތން، އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާިއ އަލިކަން ފޯރާގޮތަށެވެ.އަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ

އިމާރާތެއްގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، އިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުެގ  8.2.1  
އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ބޮޑުމިނަކަށް އިމާރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައަކާ ދިމާވާގޮތަށް  10ބޮޑުމިނުގައި %

ވުން )އޯޕަނިންގ( ހުންނަްނވާނެއެވެ. ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެަފއިއެވަނީ، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅު
ހުޅުވުން ތަކަށެވެ. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ނުވަތަ ނުހުޅުވ ގޮތަްށ، 

ންޑޯ( ގެ ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުންނަ ަތންަތނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު )ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވި
 ނުހުޅުވ  ބައި މީގެ ތެރ ގައި ނުިހމެނ ނެއެވެ.
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 6ހުޅުވުމަކުން )އޯޕަނިންގ އަކުން( ވެންޓިލ ޓް ާވނެކަމަށް ެބލެވ ނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން ފެށިގެން  8.2.2  
އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަަމ  15ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިުނގެ % ،މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. އަިދ ހުޅުވުމުގެ އ ރިޔާ

ފޫޓު( ގެ  24.606މީޓަރ ) 7.5ލ ޓްާވނެކަމަށް ބެލ ނީ ުހޅުވުމާދިމާއިން ފެށިގެން ވެންޓި
ދުރުމިނަށެވެ. މިބަޔާންކުރެވުުނ ދެ ޙާލަތުގައި ވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެްނޓިލ ޓްވާނެކަަމށް 

 ފޫޓު( ގެ ދުރުމިނަށެވެ. 13.123މީޓަރ ) 4ބެލ ނީ ފަރާތަކަށް 

މިލިމީޓަރ  600×600ގައެއްގައި އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ކުޑަވެގެން އިމާރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާ 8.2.3  
ހުންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ހުސްޖާގައެއް އެހެން ގޯއްޗަކާއި އިންވެގެން ބާއްވާނަމަ އިމުން ފެށިގެން 

 މިލިމީޓަރ ހުްނނަވާނެއެވެ. 750ހަނިވެގެން 

، ތަނެއްގެ ނުަވތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ދޮރެއް ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް 8.2.4  

ކުޑަދޮރެއް، ފެންލައިޓެއް، އާނގައެއް ފަދަ އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅ  
އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. އިންފާރު ނޫނަސް އެހެން އިމަކާވީ ފަރާތަށް ހުޅުވުމެއް 

 ށްވާ ގޮތަށެވެ.މިލިމީޓަރ އެެތރެއަ 750ބެހެއްޓ ނީ 

އިމާރާތެއްގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި އިމާރާްތނުކޮށް ބާއްވަންޖެހ  ހުސްޖާގައިގެ  8.2.5  
ބަދަލުގައި އެ އިމާރާތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގާއި ގޯޅިފަދަ ތަންތަން ވަޔާއި އަލިކަން ވަންނަގޮތަށް 

 ބ ނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި  ،އަވަށުގެ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް ބުރިއެއް ނުވަތަ ބައެއްވިލިނގިލީ  8.3 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.2.3އާއި  8.2.1އެހެން ބ ނުމަކަށް ބ ުނންކުރާ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  

ހުޅުވުްނތައް ބަްއދާލައިގެްނ  ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހ  އިާމރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައާއި ަބހައްޓަންޖެހ 
 ނުވާނެއެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރުން . 9

) މާލ ގެ ގޯތިގޯއްޗާއި ބިން  78/54ގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  9.4އިން  9.1ގަވާއިދުގެ  މި .9 
ން ހެދުމާއި މަގަށް ދޮރު ބިމުގެ އިން ވަކިކުރުމާ އިމުގައި ނުވަތަ އިމާ ކައިރީގައި އިމާރާތްކޮށް ތަންތަ

ނޑުމާއިބެހ  ޤާނޫނު( ގެދަުށން ހެދިފައިވާ މާއްދާތަކެކެވެ.  ކެ

ފޫޓް( އާ ހަމައަށް އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ  9މީޓަރ ) 2.743ފެށިގެން މައްޗަށް  ދުވާރުން 9.1 
 ތަނެއް އިމުން ބ ރަށް މަގަށް ނެެރގެން ނުވާނެއެވެ.

ފޫޓު( އާ ހަމައަށް އިމާރާތެްއގެ ފުރާޅާއި  20މީޓަރ ) 6.096( އަްށވުރެ މަތިން ފޫޓު 9މީޓަރ ) 2.743 9.2 
މީޓަރ  0.457ކޮންކްރީޓް ގަލާއި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް މަގަށް ނެރެވ ނީ އިމުންފެށިގެން 
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 އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް ަމގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ. 18)

ފޫޓު( އަށްވުރެ މަިތން އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް  20މީޓަރ ) 6.096ފެށިެގން  ބިމުން 9.3 
އަށް  9.3.4އިން  9.3.1ަގވާއިދުގެ  މަގަށް ނެރެވ ނީ މަގުެގ ފުާޅމިނަށް ނިސްަބތްކޮށް މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

ފޫޓު(  25މީޓަރ ) 7.620ިއ ފޫުޓ( ހަމަވާ މަގުމަގާ 25މީޓަރ ) 7.620މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.1  
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަަގްށ  48މީޓަރ ) 1.219އަށްވުރެ ފުޅާ މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.

ފޫޓު(  25މީޓަރ ) 7.620ފޫުޓ( ހަމަވާ މަގުމަގާިއ  20މީޓަރ ) 6.096މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.2  
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް  38މީޓަރ ) 0.965ނެރެވ ނީ  އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް

 މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.

ފޫޓު(  20މީޓަރ ) 6.096ފޫުޓ( ހަމަވާ މަގުމަގާިއ  15މީޓަރ ) 4.572މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.3  
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް  29މީޓަރ ) 0.736އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.މަގަށް 

ފޫޓު(  15މީޓަރ ) 4.572ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި  6މީޓަރ ) 1.828މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.4  
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް  18މީޓަރ ) 0.457އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވ ނީ 

 މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ.

ޅާނޫން މަގުމަގުގައި ހުންނަ އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް މަގަށް ފޫޓު( އަށްވުރެ ފު 6މީޓަރ ) 1.828 9.4 
 ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ފޫޓު( އާ ހަމައަށް އިމުން ބ ރަށް މަގަށް  20މީޓަރ ) 6.096ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން  9މީޓަރ ) 2.743 9.5 
ރު ރާނާ މިފަދަ އެއްވެސް ނެރ  އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ޑެކުފަދަ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް، ފާ

އެއްޗަކުން ބެއްދުމާއި ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓް ފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 
 ދިރިއުޅެވ ފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގައި ހުްނނަ ދޮާރއި ކުޑަދޮރު ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅ  އިމުގައި ހުންނަ ދޮރާށީެގ ދޮުރފަތާއި އިމާރާތު 9.6 
ފޫުޓ( އަށްވުެރ ތިރިން އިމުން ބ ރަށް މަގަށް ހުޅުވ ގޮތަށް  12މީޓަރ ) 3.657އަދި ފެންލައިޓުގެ ދޮރުަފތް 

ޫފޓު( އާ ދ ތެރ ގަިއ އިމާރާތުގެ  20މީޓަރ ) 6.096ޫފޓު( އާއި  12ީމޓަރ ) 3.657ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 
އިންޗި( އަށްވުރެ ބ ރަށް މަަގށް ހުޅުވ ގޮތަށް  18މީޓަރ ) 0.457ދޮރުފަތް  އިމުގައި ބަހައްޓާ ދޮރު/ކުޑަދޮރުގެ
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  9.3.4އިން  9.3.1ދެވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ  ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި
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ޔާންކޮށްފައިވާ މަގަށްނެރ  ބައިގައި ބަހައްޓާ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓުގެ ދޮރުފަތް މިބައިގައި ބަ
 ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވ ގޮތަށް ުހރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖެހުން  .10

އް ހަމައަށް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ެބލްކަނިތަ އިފޫޓު( އާ 68.898މީޓަރ ) 21ފެށިގެން މައްޗަށް  ބިމުން 10.1 
ފޫޓު( ުހންނަވަރަށް  3.28084މީޓަރ ) 1ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންާވނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަހާގޮތަްށ ނުވަތަ ފާރުފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ 
ވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނު

މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ  125ޑަޔަމީޓަރުގައި 
 ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮުތން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަެށވެ.

ފޫޓު( އިން ފެށިގެން މައްޗައް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތައް ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި  68.898މީޓަރ ) 21 10.2 
ފޫޓު( ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު(  3.93701މީޓަރ ) 1.2ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

ވަތަ ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރުފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނު
މިލިމީޓަރ  125ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި 
 ުކޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެެވ.  ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ޮގތުން

މީޓަރ  1.2އިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓެރަސްތަްއ ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުްނނަްނވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން  10.3 
ފޫޓު( ހުންނަވަރަްށ ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރުފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ.  3.93701)

ހާ ރެއިލިންގ ނުވަަތ ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ުނވަތަ ފާރުގެ މިގޮތުން ޖަ
މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް(  125އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންާވނީ 
 ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަެށވެ. 

ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް  10.4 
ުކރާ ގޯތީގެ ބައެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުިޅގެން ބާއްވާނަަމ، ޖެހިެގންއޮތް ޯގތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި އިމާރާތް

 މީޓަރުގެ އުސްފާރެއް ނުވަތަ ފާރެއްފަދަ ހުރަހެއް ހަދަންވާނެއެވެ. 2އިމުގައި ކުޑަވެގެން 

އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު(  10.3އިން  10.1 ދެވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ މި 10.5 
ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަންަތން  10.4ުދގެ ޖަހަންޖެހ ނީ ނުވަތަ ފާރުފަަދ އެއްޗެއް ހަދަންޖެހ ނީ މިގަވާއި
 ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަނި އަިދ ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.
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މިލިމީޓަރ  850އިމާރާތުގައި ހިމެނ  ސިޑި ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ުހންނަންާވީނ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން  10.6 
އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގަިއ ޢާއްމުކޮށް  ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެްނޗ ނު( ނުވަތަ ފާރުފަދަ 

ބ ނުންކުރާގޮތަްށ ހުްނނަ ސިޑީގެ )ކޮމަން ސްޓެއަރގެ( ރެއިިލންގ ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފަިއ ުހންނަންވާީނ 
 ތެރި ގޮތަކަށެވެ.ސަލާމަތީގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ަރއްކާ

ފޫޓު(  3.28084މީޓަރ ) 1ޅުމުން ެފށިގެްނ މަދުވެގެން އިމާރާތުގައި ހިމެނ  ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންާވނީ ތަ 10.7 
 ގެ އުސްމިނުގައެވެ.   

 އެހެނިހެން ބައިތައް  .11

 އެއްވެސް ގެއެއްގައި ސެޕްޓިކްޓ ންކް ބަހައްޓައިގެން ފާޚާނާ ބ ުނންުކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  11.1 

ރަށްވާ ގޮތަށް ެބހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިޔަދޮވި ހޮޅި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މަގުމަތީ އިންފާރުގެ ބ  11.2 
ދިޔަދޮވި ހޮޅިން ފައިބާ ފެން ދުާވރާއި އެއްހަމައަކުން މަގުމައްޗަށް ބ ރުކުރުމަކުން މައްސަލައެއްނެތެެވ. މިގޮތަށް 

ްނ ދުވާރާއި އެއްހަމައަކުން ފެންބ ރުކުރާއިރު މަގުމަތީ ފާރުން ބ ރަށްވާގޮތަށް އެއްވެސް ހޮޅިއެއް ނެރެގެ
 ނުވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި ޢާއްމުން ވަދެނިކުތުމަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދާފައި  11.3 
ހުންނަންވާނީ ޙާއްޞަ އެހީއަްށ ބ ނުންވާ މީުހންނަށް އެ އިާމރާތަކަށް ފަސ ހަކަމާއިއެކު އަރާފައިބާ އަދި 

 ވަދެނިކުމެވ  ގޮތަށެވެ.

އިމުގައި  ،ތީ އިން ފިޔަވައި އެހެން ިއމަކާ ގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތެއް ުނވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބައެއް ވިޔަސްމަގުމަ 11.4 
މިލިމީޓަރުގެ ުފޅާމިނުގެ ހުސް ޖާގައެއް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.  750ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދާނަަމ އެންމެ ކުޑަވެގެން 

މިލިމީޓަރގެ ފުޅާމިނުގެ  750މި ބަޔާްނ ކުރެވުނު އިމާރާތުގެ ބައެއް އިމުގައި ޖައްސައިގެން ހަދާނަމަ، 
ހުސްޖާގައިގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ހަމަވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ެއހެން ނަމަވެސް ހުސްޖާގަތައް ހުންނަންވާީނ 

 މިފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށްޓަަކއި ވަދެ ނިކުމެވ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުއިމާރާތުގެ  11.5  ބައިތަކުގެ ތަޅުމާއި ފަންގިފިލައާއި ދ ތެރ   މަށް ބ ނުންކުރާމައިގަ
ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަރާޖް / ސްޓަޑީ ރޫމް /  8.858މީޓަރ ) 2.70އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން 

އެޓިކްފަދަ ތަންތަން މިއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ތަޅުމާ 
ފޫޓު( އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ  7މީޓަރ ) 2.1ދުގައިވާ އުސްމިން ސީލިންގއާ ދެމެ

 ތަންތަނަކީ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބ ނުންކުރާ ތަންތަނުގެ ޮގތުގައި ުނހިމެނ ނެއެވެ.  

މިގަވާއިދުެގ މަޤުޞަދާ  ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހ  ކަންތައްތައް ބަލާއިރު 11.6 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޚިލާފުވާކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކުރެހުމަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ 
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 އިންނެވެ.ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ޙަވާ 11.7 
ހުށަހަޅައި ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ އެކަން 

ާޖގަ ނަގާފައި ނަގައިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުއްދަ ދެވ ނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމަށް ބ ނުންވާ 
އިތުރަށް ތަން އޮްތނަމައެވެ. އަދި އެކުރާ މަސައްކަތަކީ އަވަށްޓެރިންނަށް ުއނދަގޫުނވާ ކަހަލަ 
މަސައްކަތެއްކަމަށް ވާނަމައެވެ. ވިލިގިލީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ވަޑާްނގެ ނުވަތަ 

ނޑާ އި އަދި ެވލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރުން، އަިދ އެއްވެސް ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކުރުން، މަާރމާތުކުރުން، ދަގަ
ޙާލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން އެަތނެއްގެ ވަަށއިގެން އުޅ  މީހުންނަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް 
ގެއްލުމެއް ލިބިދާެނ މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވ ނެެއވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރ ގައި ބައިސްކަލް 

ހާ މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ފަދަ އ ގެ ސަބަބުްނ ވަށައިގެްނ ވައިޖަ
ދިރިއުޅ  މީހުންނަށް އުނދަގޫނުާވ ފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތައް 

ތައްކުރުމުގެ ކަންތައް ރާވައިގެންނެވެ. ވެސް ކުރެވ ނީ އެހިސާބުގެ މާހައުލު ހަޑިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަ
ވިލިނގިލީގެ ލ ންޑްޔޫސް ޕްލ ން ހަދާފައިވަނީ ީމހުންނަްށ އުނދަގޫވާ ޒާތުގެ މަސައްކަތްތައް މީހުން އުޅ  

 ސަރަހައްދާއި އެކަހެރި ތަނެއްގައި ކުރެވ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

އްތަކުގެ އިތުރުން އިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅ ގޮތުން އިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށް ހަދަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ކަންތަ 11.8 
 އެކި ދާއިރާތަކުން ހަދާފައި ހުންަނ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަ ދެވ ތަނުގެ ކުރިމަތިން އެތަން ިހމެނ  ގޯތީގެ މަގުގެ އިމުން ފެށިެގން އެމަގުގެ  11.9 
 އް ފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާއި ހަމައަށެވެ.އަނެ

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ  11.10 
 "އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހ  ޞިޢްހީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ އުޞޫލު" ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވ  ޖޫރިމަނާ . 12

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިމާާރތްކުރުމުގެ  5.2އާއި  5.1މި ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބައިެގ  12.1 
ސް މަސައްކަތެއް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވ ނެއެވެ. އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހ   ،އިތުރަށް ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަ
-ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަދެވ  އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އ ރިޔާގެ އަކަމީޓަރަކަށް 

ން ގޯތީގެ ނުަވތަ ބިމުގެ ވެިރފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ. ައދި ހުއްދަ )އެއްސަތ ކަ( ރުފިޔާގެ މަގު 100/
ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް  45ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާިއ ގުޅިގެން ހަދާ އިމާރާތުގެ ކުެރހުން ހުށަހެޅުމަށް 

 ށަހެޅ ނެެއވެ.ދެވ ނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ކުރެހުން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހު
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ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެްނ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފި ނަަމ  5.2އާއި  5.1ގަވާއިދުގެ  މި 12.2 
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެކުރިކަމެއް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުޮކށް ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާއި 

)އެއްހާސް(  1000/-ރާތް އެކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާ ޚިލާފުވި ގ ގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަ
 )ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ. 75000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

ސައްކަތް ކުރާނަމަ، މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަ 12.3 
އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ުހއްޓުވ ނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވި ގ ގެ ނުވަތަ  އެތަނެއްެގ ވެރިފަރާތް 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  5000/-ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް، އެކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލާ 
 ސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ.)އެއްލައްކަ ފަންސާ 150،000/-ފެށިގެން 

މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަްށ ފަުއންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގަވާއިދާ  12.4 
ވެގެން ހުރި އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވ ނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތާއި ޙަވާލު، ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  50,000/-ކޮންޓްރެކްޓަރު އެކުރި ކުށެއްގެ  ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލާ 
 )އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ. -/1,000,000

އްކަތް އަލުން ފެއްޓ ނީ ޖޫރިމަާނ ދެއްކުމާ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސަ 12.3މިގަވާއިދުގެ  12.5 
 ވަނަބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ. 3އެކު، މިގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓ ނީ ޖޫރިމަނާ ދައްކާ އަދި  12.4މިގަވާއިދުގެ  12.6 
ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައުްނޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި މި

 ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަުހގައެވެ.

ނޑަށް ނުފެތ ނަމަ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރާނަމަ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ 12.7 
ސަލާމަތީ ގޮތުން ެއތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ަތނެއްކަން ފާހަގަޮކށް އިމާރާތެއް 
އިމާރާތްކުރާކަން ނުވަތަ އިމާރާތެއް ހުރިކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ އިމާރާތެއް ބަލާ ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ރިޕޯރޓްކޮށްފި ނަމަ
ޗެކްކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 
މިގޮތަށް ަބލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުުނ ޙާލަތެއްގައި އިމާރާތް ހުރިނަމަ، އެ އިމާރާތް 

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުސްކުރަ
 އަންގަން ޖެހ ނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި އިާމރާތެއް ހުސްކުރަން އެންގުމަށްފަުހ، އިތުރަށް  12.7މިބައިގެ  12.8 
ވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ގޯތީގެ ނުވަތަ އެ އެ އިމާރާތެއް ބ ނުންޮކށް، އެއް 

 އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހ ނެއެވެ.
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އިތުރަށް ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިމާރާްތ ބ ނުންކުރާ ފަރާތަށް އިމާާރްތ ހުސްކުރަން ލިޔުމުން އަންގައި 12.9 
މާރާތް ބ ނުންކުރަމުން ެގންދާަނމަ، އެކަމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް އިމާރާތް ބ ނުންކުރާ ފަރާުތން އި 

 ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އިމާރާތް ބ ނުންކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ ނަގަްނޖެހ ނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  10.7މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  12.10 
ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެންގުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި

 ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ކްޗަރަލީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން )ދ އް( ހަފްތާތެރ ގައި އެ އިމާރާތަކީ ސްޓްރަ 2އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން 

ރަގަޅު އިމާރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ރިޕޯޓެއް 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ކަާމބެހ  އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިިނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ށް ގޮތެއް ނިންަމން ޖެހ ނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަ
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ޯގތީގެ ނުވަަތ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިތުރުން ރިޕޯޓް 

 ހުށަހަޅާ އިންޖިނިއަރ ޒިންމާ ަނގަންޖެހ ނެއެވެ.

 ތިންވަނަބައި 
 އިމާރާތްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހ  

 ންގަނޑުތައް ސަލާމަތީ މި 

 އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް  .1

މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެން ހިނާގބިނގާވާ މީހުންެގ ސަލާމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނުެގ  1.1 
ނޑެއް، ފިލާ ނުވަ 1.8މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށްވާ ފަރާްތަތކުގައި  ތަ ޓިނު ފަދަ މީޓަރަށްވުރެ ތިރިޫނން ބިއްގަ

ތެއް ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުންވެސް އިމާރާ އެއްޗަކުން އެކަށީގެންވާފަދަ ރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ޖަހަންވާނެއެވެ.
 މީގެތެރ ގައި ހިމެނެއެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ، އެ އިމާރާތާ އިންވެގެން  3ބިމުންފެށިެގން  1.2 
ނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ަފރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްަތކުގައި ޖެހެން އޮތް އެންމެ ތިރިިމނެއްގައި، އޮން

ނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް އިމާރާތުގެ ތް ހަދާ އިމާރާ ނޑެއްޖަހައި އެބިއްގަ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަ
( ޖަހަންވާނެއެވެ. އަދި އިމާރާތާއި އިންވެގެން މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް 

މީޓަރާއި ހަމައިގައި ހަދާ އިމާރާތާ  3ެފށިގެން ަމއްޗަށް  ބިމުންއޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ަފރާތްތަކުގައި، 
ނޑުން ފެިށގެން މައްޗަށް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ނޑެއް ޖަހާ، އެ ބިއްގަ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަ

 ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް( ޖަަހންވާނެއެވެ. އުސްމިނާ

ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް( ަޖހަންވާނެ އުސްމިންކަމަށް މިބައިަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ އިމާރާތުގައިކުރާ  1.3 
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ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން، ވަަށއިގެންހުރި ގ ގެ އާއި ތަންތަުނގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް 
ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެްނ ތަކެތި ފަިއބާނެ ފުރުަޞތު ޯންނނާނެ އުސްމިނަކަށެވެ. މިޮގތުން ޖަހާ ދަލަކީ 

އެކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ އެއްަޗކަށް ވާންޖެހ ނެއެވެ. އަދި ިމ ދާ ޖަހާފައި ، ކަމުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާ ަފދަ
ފްރ މެއްހަދައި އެފްރ މްގައި ދާ ހަރުކޮށް ވަޔާއި ނެއްޓިގެން  ،ހުންނަންވާނީ އިމާރާތަށް ރަނަގޅަށް ހަރުކުރެވި

ނޑަކީ ހަދާ އިމާރާތުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ  ،ނުދާފަދަ ގޮތަކަށް ވާންކޮށެވެ. ިއމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަ
 ސަބަބުން ވަށައިގެން ހުރި ގ ގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތި ތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަަތ ގޯޅިއަށް 
ނޑަކަށް ވާންޖެހ ނެއެވެ. އަިދ  ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެްނ ތަކެތި ނުފައިބާނ  ޮގތަކަށް ހެދިފައިވާ، ވަރުގަދަ ބިއްގަ
އިމާރާތުގައި ޖަހާ ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް( ހަރުކުރުމަށް ަހދާ ފްރ މް ހުންނަންވާނީ، އެކަީށގެންވާ ފަދަ 

 ގޮތަކަށް އިމާރާތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

މީޓަރަށްުވރެ އުސްނޫން ތަނެއްގައި އިމާާރތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، ވަށައިގެން  3ރުން ފެށިގެްނ ދުވާ 1.4 
ހުރި ގ ގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފަިއބާނެ ފަދަ 

 ގެންނެވެ.އެކަށީގެންވާ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި، ގޮތެއްގެ މަތިން

މީޓަަރށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ  15ދުވާރުން ފެށިގެން  1.5 
މީޓަރ ތިރީގައި، އިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ  9އުސްމިނަށްވުރެ، ތިރިވެގެން 

ނޑެއް ޖަ ނޑަކީ، އިމާރާތުގެ މަގު ނުަވތަ ގޯޅިއާ އިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިޮކށް ިބއްގަ ހަންވާނެއެވެ. މި ިބއްގަ
ނޑުގެ އިތުރުން ޖަހަންޖެހ   3ވީ ފަރާތްތަކުގައި ދުވާރުން ފެށިގެން  މީޓަރ އުހުގައި ޖަހަންޖެހ  ކަތި ބިއްގަ

ނޑެކެވެ. މިކަމާ ބެހ  ިއުތރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ ިއުތރުބައިގެ ނަްނބަރު  އި ގަ 1ގެ ކުރެުހން  5ބިއްގަ
ދައްކުވައިދ ނެއެވެ.  އަދި މި އިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާ ވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި 

ނޑަށްވުރެ  މީޓަރ  12އެހެން ފަރާތްތަކުގައި، ޖެހެންޮއތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހ  ކަތި ބިއްގަ
މީޓަރ  9ތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަ

ނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.  މިކަމާ ބެހ  އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ  ތިރީގައި އިތުރު ބިއްގަ
 ގައި ދައްކުވައިދ ނެއެވެ. 2ގެ ކުރެހުން  5ނަންބަރު 

ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން ފަދަ މަސައްކަތެއް  އިމާރާތެއްގެ ޝީޓު އެޅުމާއި ތަނބުއެޅުން އަދި ސިމެންތި ޖެހުމާއި  1.6 
ކުރަންވާނީ، ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން ހުރި ގ ގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި 
މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެްނތި، ކުލަ، ދަވާދު ފަދަ އެއްެޗއް ނުފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

ގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އަާޅ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ރައްކާތެރިކަމު
ނޑާއި ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް( ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު ތަކެކެވެ.  ބިއްގަ

ޅަށާއި ގޯިތތެރެއަށާއި އިމާރާތެއްގައި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވަށައިގެން ހުރި ގ ގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާ 1.7 
ެއކަށީގެންވާ ، މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް، ކުރާ ަމސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް

ނޑާއި ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަ
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 ( ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު ތަކެކެވެ.ސަލާމަތީ ދާ )ސ ފްޓީ ނެޓް

ނޑީގެ އުނދަގޫ  1.8  އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެދ  ކު
މީހުންނަށް ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޓައިލް ކެފުމާއި 

ނޑި ސީދާ މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގ ގެއާިއ ތަންތަަނށް ޕުޓީ  ގ ނުން ފަދަ މަސައްކަތްުކރާއިރު ނިކުންނަ ކު
 ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޓާފަިއ އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ނުވަތަ އިމާރާތުގައި ުހންނަ ޓިނު/ފުލައިވުޑް ފަދަ އެއްޗެިހ ބަހައް 1.9 
ހުންނަންވާނީ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ 

 ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

ކުރާ ަމސައްކަތަކާއި ، އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅ މީހުން ިތބެންވާނީ 1.10 
ންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުންއަޅައި އެ މަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާފަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެކަށީގެ

އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ސ ފްީޓ ބެލްޓް، ސ ފްޓީ ހެލްެމޓް، ސ ފްޓީ ގްލަވް ނުަވތަ އަންގި، ސ ފްޓީ ބޫުޓ، 
ވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތުން ވެލްޑިންގ މާސްކް ފަދަ ތަކެތި، ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅ ގޮތުން ބ ނުންކުރަން

ނޑައަޅާ  ބ ނުންކުރެވ  ތަެކތި ހުްނނަންވާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ
ނޑުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މި މިންގަ މިންގަ

 އެވެ.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެްނހުންާނނެ

އަށް  10އިން  1ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ނިމި ބ ނުންކުރަމުންދާ ބައިަތކާއި ބުރިތައް މިބައިގެ  1.11 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީގޮތުްނ އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އިސްތިސްނާވެއެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ 

ސައްކަތްކުރަންވާނީ މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާަމތީ ދަލާއި ދެންހުރި ބައިތަކާއި ބުރިތަކުގަިއ މަ
ނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.  ބިއްގަ

 އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހ  ކަންތައްތައް  .2

ވުމަކީ އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދާއި  އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސް 2.1 
އިންވެގެން ހުންނަ އިމާރާްތތަަކށް ގެއްލުން ލިބުމާިއ، އިންސާނުންގެ ސަލާމަތަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުމުގައި ގ ގެ ވެރިފަރާތާއި އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ޒިންމާކުރެވި، މިފަދަ ކަންތަކަށް ހ ލުްނތެިރ ކުރުވުމުގެ 

 ސްވުމެކެވެ.ގޮތުން ވެވ  އެއްބަ

"އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް  2.2 
 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ތަކާ ގުޅިގެން ވެވ  އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވ ނީ "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު 2.3 
 .އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

"އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވ  އެއްބަސްވުން" ދެ ގޮތަކަށް  2.4 
 ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

އެ މަސައްކަތެއް ، ގ ގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ -1އެއްބަސްވުން ބާވަތް  2.4.1  
އެފަރާތުން ކުރުމުގައި ޒިންމާވާކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން. ނުވަތަ،

ގ ގެ ވެރިފަރާތާއި އިމާރާތްކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވ  އެއްބަސްވުން  -2ސްވުން ބާވަތް އެއްބަ 2.4.2  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދެ އެއްބަސްވުން "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ  2.4.2އަދި  2.4.1 2.5 
ޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެންވެވ  އެއްބަސްވުން" ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދ  ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ފި

 އިން ލިބެންހުްނނާނެއެވެ. www.housing.gov.mvއިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 

ވުން" ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދ  ފޯމު "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެންވެވ  އެއްބަސް 2.6 
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 

 ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދ ންވާނެއެވެ.  5ސަރުކާރު ބަންދުޫނން  ،ހުށަހެޅުމުން

 ގެ މަސައްކަތާއި ބެހ  އިމާރާތެއްގެ ފައުންޑ ޝަން  .3

 ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުން 3.1 

ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަްތ ކުރެވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެއންޑް  3.1.1  
ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 3.1.2މި މާއްދާގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި

 ނަށެވެ.ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ުކރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވާންާވީނ ގައިޑްލައިން ފޮރ ނެަޝނަލް  3.1.2  
ރޒް  ނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ސްޓްރ ޝަންގެ ދަށުން މިޖިރެ ކޮންޓްރެކްޓަ

 ކަށެވެ.ތަރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކާއި ކޮންޓްރެކްޓަރު  ފައުންޑ ޝަންގެ 3.1.3  
ގައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތާއިމެދު  12.4ބައިގެ  ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި
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 ފިޔަވަޅުއެޅ ނެއެވެ.

ފައުންޑ ޝަން 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

މެތަޑާބެހ  
 މަޢުލޫމާތު 

ނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުްނ އިންވެެގން ހުންަނ ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަ 3.2 ން ެމތަޑަކީ ހަދާ އިމާރާތުގެ ބިންގަ
 އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑު ހުށަހަޅާނީ "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" އަށް އެދި  3.2.1  
 ށަހަޅާއިރުގައެވެ.ހު

ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  3.2.2  
ނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން ނުވަަތ  އިމާރާތުގެ ފައުންޑ ޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިންގަ

ޝަނަށް ނުވަތަ އެގޯތިތަކުގައިވާ އެހެން އިންވެގެންވާ ގޯތިތަކުގައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑ 
 ބިނާއަކަށް ގެއްލުން ނުަވތަ ގުޑުްނ ނާރާނެ ގޮތަށެވެ.

 މިސާލު:        

  ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ެމތަޑުގެ ގޮތުގައި ފާރެއް ރ ނުަމށް ހުށަހަޅާނަމަ އެފާުރ
މެންތި އާއި ރާނަންވާނީ ނުަވތަ ހަަދންވާނީ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ރަގަޅު ެފންަވރެއްގައި ސި

ގައު ބ ނުންކޮށްގެން އެކަށީގެންާވވަރުގެ "ޓޯ" )ހަދާ ފައުންޑ ޝަންގެ ޑެޕްތަށްވުރެ އަޑިއަށް 
ފާރު ދާންޖެހ  މިންވަރު( އަކާ އެކުގައެވެ. އަދި އެފާރު އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ހުރިހާ 

މަްށ ދިމާއަކުން ހިފެހެއްޓިފައި )"ްބރ ސް" ކުރެވިފައި( ހުންނަންވާނެއެވެ. ފާރު ހެދު
މީޓަރ ފުޅާމިނަށެވެ. މިގޮުތން ކޮްނނަ ބައިގެ ފާރުހަދާ ނިމުމުްނ  1ކޮންނަންވާނީ ފަހަރަކު 

 ނޫނީ އިތުރުބައިތައް ހެދުަމށް ކޮެނގެން ނުވާނެއެވެ.

  ެނޑު ޝީޓު ޕައިލްކުރާ ނަމަވެސް އ ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ެމތަޑުގެ ގޮތުގައި ދަގަ
ޓޯ" އަކާއެކުގައެވެ. އަދި ހުރިހާ ދިމާއަކުން ޝީޓު ޕައިލްކުރަންވާނީ އެކަށީގެންވާ "

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް "ބްރ ސް" ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ެމތަޑުގައި ހުށަހަޅާގޮތް ދ ހަވާގޮުތގެ ކުރެހުމެއް )ޑައިގްރަމްއެއް(  3.2.3  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިންވެގެން ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ، ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގައިހަދާ އިމާރާތުގެ ފައުންޑ  3.2.4  
ތަންތަނުގެ އިމުެގތެރ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އޮތްނަަމ، އެތަންތަނުގެ ވެިރންގެ ހުއްދަ، 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ، ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން
ހުއްދަ ދ  ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިްނވެގެން ހުރި ތަންތަނުގެ އިމުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ 
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ތެރ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް، ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ޑިޒައިންކުރި ނަމަވެސް، 
ހަދާ އިމާރާތާ އިންވެގެން ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ ފައުްނޑ ޝަންގެ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

ބެއަރިންގ ފުޓިންގއެއްގެ ދަށުން ކޮންނަ ގޮތަށް، ފަުއންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް  ލޯޑް
 ޑިޒައިންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފައުންޑ ޝަންގެ މަސައްކަތް ުކރުމުގައި މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކާއި ކޮންޓްރެކްޓަރު  3.2.5  
ބައިގެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަނުވަތަ ސައިޓާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ އިންޖިނިއަރ 

 ގައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅ ނެއެވެ. 12.4

 ހަތަރުވަނަބައި 
އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ބެހ   އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި   
 ކްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރކުރުން އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެ 

ނޑައަޅާ ހަމަތަކަކާއި މިއީ  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި  އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް، ކަ
ނޑުތަކެއްގެ މަތިން، ރަިޖސްޓަރކޮށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމަ  ށް އެކުލަވާާލފައިވާ ބައެކެވެ.މިންގަ

ގަވާއިދުގެ މި 

ދަށުން ހުއްދަދެވ  
ފަރާތްތަކުގެ 

ކިބައިގައި 

ހުންނަންޖެހ  
ތަކާއި ޠު ޝަރު 

ހުށަހަޅަންޖެހ  
ލިޔުންތަކާއި 

ނަގަންޖެހ  
 ޒިންމާތައް 

އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އެ  )ހ( .2
 ޓްރީ ވުމަށް ބ ނުންވާ ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ަތޖުރިބާ ހުންނަންާވނެއެވެ.ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސް

 ،ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވ ނީއިމާރާއްދަ އާއި މާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއި )ށ( 
ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދ   ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީއާއި ގުޅ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި
 ޅުމުން ބަލަިއ ޗެކްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ފަރާތުގެ ފޮޓޯ ހުށަހެ

ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވ ނީ، އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ އާއި އިމާރާ )ނ( 
ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތަްށ، އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާ"

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާ ފަރާތްތަކަށް، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  1)އެކެއް( ފަހަރު ހުއްދަ އައު ކުރާ ގޮތަށް،  1އަހަރަކު 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  1އަދި ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ވ ތުވެދިޔަ 
އްކަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ހުއްދަ އައު ކުރެވ ނީ ފާއިތުވި ކޮށްފައިވާ މަސަ
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 )އެކެއް( ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމައެވެ. 1އަހަރުގައި މަދުވެގެން 

 އައު  ރަޖިސްޓަރީ އަލުން ނުވާަނމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައި މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްގެ( އެކެއް) 1 )ރ(  
 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ކެޓަގަރީއެއްގައި އެ މަސައްކަތް، ޕްރޮޖެކްޓްގެ( އެކެއް) 1 ކޮށްދެވ ނީ

 ޑިޒައިން  ތުގެއިމާރާ ކުރުމާއި ޑިޒައިން ތްއިމާރާ“ ޑިޒައިންކޮށް ންދަށު ބެލުމުގެ ޑިޒައިނަރެއްގެ
 އެ  ހުށަހެޅުމުން، އަލުން މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޝަރުތުތަކާއި ގައިވާ  ”އުޞޫލު ގުޅ  ޗެކްކުރުމާ

 ގޮތްތަކާއި، ދޫކުރެވ  ހުއްދަ ވަގުތީ . ދަށުންނެވެ ހުއްދައެއްގެ ވަގުތީ ގޮތަށް އުޞޫލުގައިވާ
 ބޮޑުނޫން  އަށްވުރެ( ރުފިޔާ އެއްހާސް) ރ1000/- ފީ، ނެގ ނެ ހުއްދައަށް ޝަރުތުތަކާއި
ނޑައެޅިދާނެއެވެ އުޞޫލުގައި ޢަދަދަކަށް،  .ކަ

 
 
 

 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމާގުޅ  އެންމެހައި ޤާނޫނުަތކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މިގަވާއިދުގެ  )ބ(  

ފިނަމަ، ނުަވތަ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މަޤްޞަދު ޙާޞިލުނުވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ ، ނުވަތަ އެފަރާތުްނ ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީން 
ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ިހފެހެއްޓުމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު "ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކް 

އެޅުމުގެ އުޞޫލު"ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ހުއްދަ 
 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އިމާރާމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އި )ޅ(  
ތްކުރުމުގެ ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުްނތަކުގެ އިމާރާ ،ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައްއިމާރާ

 ޒިންމާ ނަގަންޖެހ ނެއެވެ.

މިބައިގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެިވފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެފަާރތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލް  )ކ(  
ރަޖިސްޓަރ ކުރެވ ނީ، ހުއްދަ ބާތިލް ކުރާ ތާރީޚުން ެފށިގެްނ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއް އަލުްނ 

 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުގައެވެ. 1

އިމާރާތް 
 ޑިޒައިންކުރުން 

 )ހ( .3
 

އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރެވ  ކެޓަގަރީއާއި ކްލާސްތައް އަދި އިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވ  ގޮތް މި 
ކެޓަގަރީތަކުގައި  ގައި ހިމަާނފައި ވާނެއެވެ. 1ގެ ތާވަލް  4ގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަްނބަުރ 

ތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާގޮތްތަކާއި ރަިޖސްޓަރީވުމަށް ބ ނުންާވ ޝަރުތުަތއް " ރަޖިސްޓަރީވެވ ނެ
 ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" ގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އިމާރާ
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ތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާ" ،ދުގެ ދަށުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދ  ފަރާތްތަކުންގަވާއިމި  )ށ(  
ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" ގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިނުވާނަމަ، ތުގެ އިމާރާ

ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ، އިމާރާމަސައްކަތްކުރަންވާނީ މި މިިނސްޓްރީގެ، 
ގުރެޖުއ ޓް ނުވަތަ އަންޑަގްރެޖުއެޓް ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެގެންނެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް 

ރެޖުއ ޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއެޓް ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވ ނީ އެކެޓަގަރީއާ ގުޅ  ގު
އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ، އެކްރެޑިޓްކޮށް

" ގުޅ  އުޞޫލު ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާއިމާރާމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އި" ،ކޮޕީ އަދި ފޮޓޯ
 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ހުަށހެޅުމުްނ މިނިސްޓްރީން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަލަށް ރަިޖސްޓަރ ވާން ބ ނުންވާ ފަާރތެއް ނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ނ(  
 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.

 ،ލިިބފައިވާ ތަޢުލީީމ ސަނަދާ އެއްކޮށް ،ކެޓަގަރީ އެނގ  ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އެދ  .1   
ގައިވާ  "ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލުއިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާ"

ގޮތަށް، ރަޖިސްޓަރީވުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 
 އަދި؛

ނގ  ގޮތަށް ލިިބފައިވާ ތަޢުލީީމ ސަނަދާ އެއްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދ  ކެޓަގަރީ އެ
ގުރެޖުއ ޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްރެޖުއ ޓް ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި؛

އް ގުރެޖުއ ޓް ނުވަތަ އަންޑަރގްެރޖުއ ޓް ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެ .2   
ތުގެ އިމާރާމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އި"ޑިޒައިނަރ ކެޓަގަރީއަށް ބަދަލުވާން އެދ ނަމަ، 

ގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތުގެ މަތިން،  "ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު
)ފަހެއް( ޕްރޮެޖކްޓްގެ މަސައްކަތް،  5)އެކެއް( އަހަރު ުދވަހުގެތެރ ގައި  1މަދުވެގެން 
ވާން އެދި ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޑިޒައިނަރެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ޑިޒައިންކޮށްފަިއ ވާންވާނެއެވެ. އަދި؛ ،ބެލުމުގެ ދަށުން

އެ ކެަޓގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް ޓެސްޓެއް  ،މިނިސްޓްރީން .3   
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ ނޑައަޅާފައިވާ ޓެސްޓުން ފާސްވާންވާނެއެވެ، ކަ  .ކަ

)އެއްސަތ ކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  100-/އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ުހށަހަޅާއިރު  )ރ(  
ދައްކަންވާނެއެވެ. އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިން  www.housing.gov.mvހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 
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 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް 
 އިންޖިނިއަރުން 

ގެ ކުރިން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖިނިއަރުން ގެ ޮގތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2014މާރިޗު  2 .4
ގެ ފަހުން ރަޖިސްޓަރީ  2014މާރިޗު  2އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

 ށްދެވ ނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ކޮ

އިމާރާތުގެ 
ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ 

 ފަރާތްތައް 

ތުގެ އިމާރާވަނަ މާއްދާގައިވާ  6ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެެނނީ ިމ ބައިގެ ތުގެ އިމާރާ .5
ތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އިމާރާމާއްދާގައިވާ ވަނަ  7ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މި ބައިގެ 

 ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

އިމާރާތުގެ 
ސްޓްރަކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން 
 ޗެކްކުރުން 

މާރާތް ޑިޒައިން އި"ތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އިމާރާ )ހ( .6
އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައިވާ  "ޅ  އުޞޫލުތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުއިމާރާކުރުމާއި 

 ޝަރުތުތައް ހުންަނންވާނެއެވެ.

 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. .1   

އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި  .2   
 )ތިނެއް( 3ގެ ސްޓްަރކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވ ތުވެދިޔަ ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކު

އަހަރު ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލބިަފއިވުމާއި އެކު، އެ 
އަހަރު ުދވަހު ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި  )ދެއެއް( 2ތެރެއިން 

ކި އުސްމިނާއި ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެ
 ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި  .3   
 4  ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވ ތުވެދިޔަ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުން.ހަތަރެއް( )

 ރީ ކުރާއިރު އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ )ށ(  
ރީ އައު ކުރާއިރު ވެސް )އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަ 1000-/
އެވެ.އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން )އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެ 1000-/

ޗެކްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 
 އިން ލިބެން ހުންާނނެެއވެ. www.housing.gov.mvވެބްސައިޓް 

ށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހު )ނ(  
)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަުދ ނޫން ޢަަދދަކުން ޕްރޮފެޝަނަްލ  -/500,000އަހަރަކު 
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 ލަޔަބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި  ،މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވ ނީއި )ރ(  
އިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ބަޔާންކުރެވިފަ

ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ސިވިލް އިމާރާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން 
އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް 

އިން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ހުއްދައިގެ ތް ޑިޒައިމާރާ
ތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން އިމާރާ ،ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ

 ޗެކްކުރުމަށް އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެްއޓ ނެއެވެ.

އިމާރާތުގެ 
ކްޗަރަލް އާރކިޓެ 
ޑިޒައިން 
 ޗެކްކުރުން 

ތް ޑިޒައިން އިމާރާ"ތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އިމާރާ )ހ( .7
އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައިވާ  ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު"އިމާރާކުރުމާއި 

 ޝަރުތުތައް ހުންަނންވާނެއެވެ.

 ރކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.އާ .1   

އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި  .2   
 )ތިނެއް( 3ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ އާރިކޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވ ތުވެދިޔަ 

އަހަރު ދުވަހު  )ެދއެއް( 2އަދި މީގެ ތެރެއިން  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ިލބިފަިއވުން
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ެބލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުެގ 
އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ އާރިކޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

 ޗެކްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ. ނުވަތަ؛

ގެ ގޮތުގައި ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި އިމާރާތު .3   
 4ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ާއރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވ ތުވެދިޔަ 

 )ހަތަރެއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ިލިބފައިވުން. ނުވަތަ؛

ކާއި އެކި އުސްމިނާއި އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަ .4   
)ތިނެއް(  3ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ އާރިކޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވ ތުވެދިޔަ 

)ދ އް( އަހަރު ދުވަހު  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން އަދި މީގެ ތެރެއިން 
ތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރއެއްގެ ދަށުން އިމާރާތުގެ ގޮ

ބެލެވ  ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ 
އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންޗެކްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. )ަމސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 

ތުގެ ޑިޒައިން އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާ"ގޮތް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފޯމެޓް 
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މިނަންބަރަށް އަމަލު  ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. 3-ޖަދުވަލު ގުޅ  އުޞޫލު" ޗެކްކުރުމާ
 އަހަރު ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަދި؛ 2ކުރެވ ނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާތާ 

 އިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު  )ށ(  
  ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ އައުކުރާއިރު ވެސް  )އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ  1000-/
 )އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  1000-/

އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
އިން ލިެބން  www.housing.gov.mvއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 

 ހުންނާނެއެވެ.

އިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކން  )ނ(  
)ތިން ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދު ނޫން ޢަދަދަކުން  -/300,000ކޮންމެއަހަރަކު 

 އެވެ.ޕްރޮފެޝަނަލް ލަޔަބިލިޓީ އިންުޝއަރެންސް ކުރަންވާނެ

މި މާއްދާގައި  ،މާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވ ނީއި )ރ(  
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަުކގެ އިތުރުން މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިންގ އެްނޑް 

ތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އިމާރާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން 
ކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެްއވެސް ޙާލަތެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް އާރކިޓެ
ތް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އާރކިޓެކްޓް ކެޓަގަީރގެ ދާއިމީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިމާރާ

ޗެކްކުރުމަށް ތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން އިމާރާނުވަތަ ހިފެހެްއޓިއްޖެނަމަ  ހަމަވެއްޖެނަމަ
 އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ަވގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓ ނެއެވެ.

އަމިއްލައަށް 
އެދިގެން 

ވަގުތީގޮތުން 
ރަޖިސްޓަރީން 

 ވަކިވުން 

8. 
 )ހ(

ތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ އިމާރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 
ތް އިމާރާ ،ފަރާތެއް ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުން ސަބަބަކާ ހުރެރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާނަމަ ނުވަަތ އިމާރާޑިޒައިންކުރުމުގެ ނުވަތަ 
ވަގުތީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިވުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް އެ  ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ވަަނ  2ވަނަ ބައިގެ  4އެވެ. އަދި ެއ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ގަާވއިދުގެ ފުރުޞަތުދ ން ވާނެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  7އަިދ  (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  6އަިދ  (ޅ)، (ބ) ،(ރ)މާއްދާގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަުކން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ރު ދުވަހުގެ ތެރ ގައި، އެ ފަރާތަކުން )އެކެއް( އަހަ 1އެފަރާތެއް ހުރި ޙާލަތުން މިންޖުވިތާ 
 ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،ޑިޒައިންކުރުމާއި ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  1
ދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގަވާއިދި މި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަ
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 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަލުން  ،ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވީނަމަވެސް 2014މާރިޗު  2
ރަޖިސްޓަރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަަކށްވެސް މި މާއްދާގެ ދަުށން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތެއް 

 ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވ  ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވ  މަޤާމެއްގައި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން
ތްކުުރމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ަތރައްޤީގެ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް އިމާރާހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

ނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ މިދާއިރާއާއި ގުޅ  ޤާނޫތަކާއި   ދުަތއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝާމިލުވާ އިވާގަކަ
 ފަރާތްތައް.

ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދ  އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއެކު އެ އިމާރާ )ށ(  
އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބ  ނުވަތަ އަމިއްަލ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން 

ލިބ  ވަޒީފާތަކުގައި ވަޒީފާ ތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުއިމާރާމަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން 
 އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް.

 ޞިލްކުރަމުންދާ ފަރާްތތައް.ޙާތަޢުލީމު  )ނ(  
 

މިގަވާއިދުގައި 
ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން 

ދޫކުރުމާ  މާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އި .9
އިމާރާތް "ދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މި ގަވާއި، ގުޅ ގޮތުން

ގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ  "ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާގުޅ  އުޞޫލު 
ނޑައެޅިދާނެއެ  ވެ.ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ފަރާެތއް އެ އުޞޫލުގައި ކަ

ްތ ޑިޒައިންކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބ ނުމަްށ "ދާއިމީ ހުއްދަ" އިމާރާދުގެ ދަށުްނ، ގަވާއިމި  .10 މާނަކުރުން 
ޓް ހުއްދަތައް ނުހިމެނ ގޮަތށް ކެޓަގަރީތަކުގައި ގްރެޖުއ ޓް އަދި އަންޑަގްރެޖުއ   ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަގުތީ،

 ނުވަތަ ޗެކްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކަށެވެ. ތް ޑިޒައިންކުރުމަށްއިމާރާ
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 އިތުރުބައި 
ޔަށް އިން ހަތަރުވަނަ ބަ ބަ އެއްވަނަ މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދުގެ   

 

1އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު   
 

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި 

 
( އަދި ހުށަހަޅާފައވާ ނަމަވެސް ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ -ނުޖެހ ނަމަ ) ( ހުށަހަޅަން xނުވާނަމަ ) ފައި ހުށަހަޅާ ، (ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ )

() ، .ެމިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވ 
 

 ކޮންމެ އިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި  .1

 
އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމު  

 ފުރިހަމަކޮށްފައި.
 .ށަހަޅާފައިކަލްކިއުލ ޝަން ހު 

 .ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް ހުށަހަޅާފައި  ކޮޕީއެއް. ރަޖިސްޓަރީގެ ފޮޓޯ 
 ޗެކްލިސްޓްތައް  ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ. 
ރަޖިސްޓަރީ ނެތްނަމަ، ބިމުގެ ެވރިފަރާތް  

 ކަށަވަރުކޮށްދ  ލިޔުމެއް.
ނޑު ޖަހައި ހުރިހާ ކުރެހުމުގައި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަ 

 ސޮއިކޮށްފައި )ސްޓ މްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ(
ކޮޕީ  2އަޞްލާއި  1ކުރެހުންސެޓްގެ  

 ހަމައަށް.
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް )ސްޓ ްމޕްޖެހި  

 ކުރެހުމެއްނަމަ(
ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ފްލޯޕްލ ންތަކާއި  

ޕީ )އޮޓޯކެޑް ޑޯވިންޑޯ ޝެޑިއުލްގެ ސޮފްޓް ކޮ
 ފައިލް ސީޑީއެއްގައި(

ނޑު ޖަހައި   ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަ
 ސޮއިކޮށްފައި )ސްޓ މްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ(

އެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިވަކިން އިމާރާތްކުރުމުގެ  
 ހުއްދަ އެބައޮތެވެ.

)ސްޓ މްޕްޖެހި  އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް 
 ކުރެހުމެއްނަމަ(

   މުޅި ކުރެހުން ސެޓްގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް 
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 އިތުރުން ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި  ތަކެތީގެ  މަތީގައިވާ  .2

 
ފޫޓް ިހމެނ  ސަރަހައްދު، ވިލިނގިީލަނމަ ޗާޓުން  200ލޮކ ޝަން ޕްލ ން )ާމލެނަމަ ޯގތީގެ ވަށައިގެން  

 (.އެސަރަހައްދުގެ ކުރެހުން

ސައިޓް ޕްލ ން: މިއީ، ބިމުގެ އިމާއި، އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދާއި، ހުސްތަނުގެ ޖާގައިގެ މިންތަކާއި،  
ޖެހިގެންހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ހިެމނ  ފަންގިފިާލތަކުގެ ޢަދަދާއި، ޯގތި ނުވަތަ ބިމާ އިންވެގެްނވާ ަމގާއި ގޯޅީގެ 

އިމާރާތުގެ ނޯތު، ޕްލޮޓް އ ރިއާ، ބިލްޑްއަޕް އ ރިއާ އަދި  ނަމާއި ފުޅާމިން ދައްކައިދ  ކުރެހުމެވެ. މީގެއިތުރުން
 އޯޕަން އ ރިއާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފްލޯރ ޕްލ ންތައް: މިކުރެހުންަތއް ހުންނަންާވނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން ިމންތައްޖަހައި، ސްކ ލަްށ  
 ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހަިއ، ސްކ ލަށް ، ވާނީފްރަންޓް އެލިވ ޝަން: މިކުރެހުން ހުންނަން 
 ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

ސައިޑް އެލިވ ޝަންތައް: މިކުރެހުންތައް ހުންަނންވާނީ، ރަނގަޅަްށ އޮޅުންފިލާނެހެން މިްނތައްޖަހައި، ސްކ ލަށް  
 ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

ސްކ ލަށް ޕްރިންޓްކޮށްަފ ، އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި ރޫފް ޕްލ ން: މިކުރެހުން ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް 
 އެވެ.

އިމާރާތުގެ ސެކްޝަންތައް: މިއީ، އިމާރާތުގެ އުސްމިންތަކާއި، ެދ ފަންގިފިލާގެ ދެމެދުގަިއ ހުންަނ ުއސްމިނާއި،  
ންފިލާނެެހން ފައުންޑ ޝަންގެ ފުންިމން ދަްއކައިދ  ކުރެހުމެވެ. މިކުރެހުން އޮންނަންވާީނ، ރަނގަޅަށް އޮޅު 

 މިންތައްޖަހައި، ސްކ ލަށް ޕްރިްނޓްކޮށްފަ އެވެ.

ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް: މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން ިމންތައްޖަހައި،  
 ސްކ ލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

 ގައި ވާނެ އެވެ.ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލ ޝަން: މި ޝެޑިއުލްގެ ނަމޫނާއެއް މި ކަރުދާހާއެކު 

ފައުންޑ ޝަން ޕްލ ން: މިއީ، ަފއުންޑ ޝަން ހަދާ ގޮތުގެ ތަުފޞީލީ ކުރެހުމެވެ. މިކުރެހުން އޮންނަންވާީނ،  
 ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިްނތައްޖަހައި، ސްކ ލަށް ޕްރިންޓްކޮްށފަ އެވެ.

ލާނެހެން މިްނތައްޖަހައި، ސްކ ލަށް ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ: މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާީނ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފި 
 ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ: މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިްނތައްޖަހައި، ސްކ ލަށް  
 ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

ތިންވަނަ ބައިގެ ފައުންޑ ޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް: މިއާބެހ  މަޢުލޫމާތު، މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދުގެ  
  ތިންވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނިފައިާވނެއެވެ.
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އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ )ޗެންޗ ނު( ނުވަތަ ރާނާ ފާރު  
 ކުރެހުން. ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތަފުޞީލީ 

ޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ރަނގަ، ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް: މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ 
 ސްކ ލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފަ އެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ  9ފަންގިފިލާ ނުވަތަ  3ފައުންޑ ޝަން ޑެޕްތު ދައްކައިދ  ކުރެހުން:  
މާރާތުގެ މީޓަރ( ހުންނަްނ ޖެހ ެނ އެވެ. އަދި އި 1.2މިލިމީޓަރ ) 1200ފައުންޑ ޝަންގެ ފުންިމނުގައި 

އެންމެ ކުޑަވެގެން ފައުންޑ ޝަންގެ ފުންމިނުގައި ، މީޓަރަށްވުރެ ތިރިނަމަ 9ފަންގިފިލާ ނުވަތަ  3އުސްމިން 
 މީޓަރ( ހުންނަން ޖެހ ނެ އެވެ. 0.75މިލިމީޓަރ ) 750

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލ ޝަން. 

އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް: މިއީ،  ވިޝުއަލް ސޮއިލް ،ފަންގިފިލާ އަށްވުރެ އުސްނަމަ 5މީޓަރ ނުވަތަ  18 
ނޑު ކޮނެ، އެތަނުން ނެގުނު  1.8އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ދެ ތަނަކުން  މީޓަރުގެ ފުންމިނަށް ބިންގަ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރީތަކެތީގެ ބާވަތާއި، ފެނުގެ ފުްނމިން އެނގ ނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، 
 ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިވިލް އިންޖިނިއަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ރަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސް ލ އައުޓް: މި ލ އައުޓް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރު  
މާރާތެއްނަމައެވެ. ބުރިއާ ދ ތެރ  އި 20ބުރިއާއި  15ބައިވެރިވާ ކުންފުނި ފަދަ ތަންަތނުގެ އިމާރާތެއް ނުވަތަ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މި ލ އައުޓަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނ ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކަ
 ސްޕެސިފިކ ޝަނާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލ އައުޓެއް ކަމުގައި ވާންޖެހ ނެ އެވެ.

 

 ބުރިއާ ދ ތެރ  ހަދާ 20އާއި ުބރި  15ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވަލް ލިޔުން: މިލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހ ނީ  
 މާރާތެއްނަމައެވެ.އި

 

  15ނެތްކަުމގެ ލިޔުން: މިލިޔުން ުހށަހަޅަްނޖެހ ނީ  ޟް ތިރާޢުމޯލްޑިވްސް ސިވިލްއެވިއ ޝަން އޮތޯރިޓީން އި 
 ބުރިއާދ ތެރ  ހަދާ އީމާރާތެއްނަމައެވެ.  20ބުރިއާއި 

ހެނިހެން ިލޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ހަމަޯތ ނޯޓު: މިލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް ވެިރފަރާތުން ކުރެހުމާއި އެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.ބަލާނީ 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ޑިޒައިން އެޕްރޫވަލްގައި ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހ ނެއެވެ. 
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 ގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބ ނުންކުރާނެ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމު 
 ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކ ލް 

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ޓައިޓްލް ބްލޮކް )އިމާރާތުގެ ނަން، ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތައް، ތާރީޚް، ކުރެހުމުގެ ނަންބަރު(  -1

 ހިމަނާފައެވެ. 

 އްގައި ގްރިޑް ދައްކަންވާނެއެވެ.ކީ ޕްލ ން، ލޮކ ޝަން ޕްލ ން ިފޔަވާ ހުރިހާ ޕްލ ނެ -2

 )ސިސްޓަމް އިންޓަރނ ޝަަނލް( ޔުނިޓަށެވެ.  S.Iހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ  -3

  -ކުރެހުންތަކުގައި ބ ނުންކުރާނެ ްސކ ލްތައް: -4
 

 : ް1:500އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  10000އަދި  1:50، 1:100، 1:200 -ސައިޓް ޕްލ ނ  

 : ް1:50، 1:100 -ފްލޯރ ޕްލ ނ  

 : ް1:100، 1:200، 1:500 -އެލިވ ޝަން އަދި ސެކްޝަނ  

 :1:1، 1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 -ޑީޓެއިލް ޑްރޮއިންގ  
 
 

 2އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
 

ޓްީރ އޮފް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދ  ފޯމް މިނިސް "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ެވވ  އެއްބަސްވުން"

 އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. www.housing.gov.mvހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 
 
 

 3އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
 

 އިމާރާތް ކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 
 ބެހ  އިތުރު ތަފްޞީލް ބ ނުންކުރެވ ނެ ގޮތްތަކާއި 
 

 ަބލާ އިމާރާތްކުރެވ ނެ އުސްމިނުގެ މިސާލު  ށްޓައިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަން -: 1ތާވަލް 
 

ބަޔަށްވުރެ ހަތްން އިމާރާތުގެ އ ރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ ޓުނޯޓް: މިތާވަލް ބ ުނންކުރެވ ނީ ިއމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަން

 ކުޑަނަމައެވެ. 

 
 

http://www.housing.gov.mv/
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 ޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ވި

 )މީޓަރުން(

 އިމާރާތް ކުރެވ ނެ އުސްމިން

 )މީޓަރުން(

2.438  5.90 

3.448  10.60 

5.452  24.71 

6.451 26.40 

6.954  30.48  
  

 އިމާރާތުގެ އ ރިޔާއަށްބަލައި އިމާރާތްކުރެވ ނެ އުސްމިނުގެ މިސާލު  -: 2ތާވަލް 
 

 ބަޔަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.ހަތްއ ރިޔާ އިމާރާތުގެ އ ރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ  ނޯޓް: މިތާވަލް ބ ުނންކުރެވ ނީ ިއމާރާތުގެ
 

 އިމާރާތުގެ އ ރިޔާ 

 )އަކަމީޓަރުން(

 އިމާރާތްކުރެވ ނެ އުސްމިން

 )މީޓަރުން(

9.290 4.8 

18.581 8.4 

46.452 19.2 

65.032 26.4 

75.561 30.48 
 

  -މިސާލު: 2ނެ ގޮތުގެ ބ ނުްނކުރެވ  2އަދި ތާވަލް  1ތާވަލް 

އެވްރެޖް މީޓަރެވެ. ) 7.10އަކަމީޓަރެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ  65.032އިމާރާތެއްގެ އ ރިޔާއަކީ  :1މިސާލު 
އެހެން  .(ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ 2.1.1ފުޅާމިން ހޯދާނީ މާލ ގައިނަމަ، މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 

ބަޔަށްވުރެ ބޮޑެވެ. ވުމާއިއެކު، ހަތްކަމުގައިވާނަމަ އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އިމާރާތުގެ އ ރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ 
ނޑައެޅުމަށް ބ ނުންކުރެވ ނީ ތާވަލް  ރެވ ނެ އިމާރާތްކު އިން އެނގ ގޮތުގައި މި 2އެވެ. ތާވަލް  2އިމާރާތްކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

 މީޓަރެވެ. 26.4އެންމެ އުސްމިނަކީ 

މީޓަރެވެ. )ވިޑްތް  5.50އަކަމީޓަރެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ  65.032އިމާރާތެއްގެ އ ރިޔާއަކީ  :2މިސާލު 
ނެެވ(. އެހެން ކަމުގަިއވާނަމަ ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބ ނުންކޮށްގެ 2.1.1މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަަނ ބަިއގެ  ،ކޮއިފިޝަންޓް ހޯާދނީ

ބަޔަށްވުރެ ކުޑައެވެ. ވުމާއިއެކު، އިމާރާތް ކުރެވ ނެ ހަތްއިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އިމާރާތުގެ އ ރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ 
ނޑައެޅުމަށް ބ ނުންކުރެވ ނީ މާލ  ޕްލ ނިންގ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ   ގައިވާ ފޯމިއުލާއެވެ. މިގޮތުން  2.1.2އެންމެ އުސްމިން ކަ

 މީޓަރެވެ. 25.20މިއިމާރާތް ކުރެވ ނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 295 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 70 

 4އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
 1-ތާވަލު 
ްތ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކެޓެގަރީ އާއި ކްލާސްތައް[ އާއި ]ނޯޓު[ އަދި އިމާރާގައި ހިމެނެނީ ]1-)ތާވަލު 

 ފައި ކުރެވ  ގޮތް[ އެވެ.(ތް ކްލެސިއިމާރާ]

 ތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވ  ފަރާތްތަކުގެ ކެޓެގަރީ އާއި ކްލާސްތައް އިމާރާ 

 އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކުރެވ  ކްލާސް  ފެންވަރު  ކެޓެގަރީ 
ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޑިޒައިން ކުރެވ  

 ކްލާސް 

 އާރކިޓެކްޓް 
އާރކިޓެކްަޗރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

ފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރު ޙާޞިލުޮކށް
 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

H6 A6 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

D1 

- - - 

S3 

 ގްރެޖުއެޓް އާރކިޓެކްޓް 
އާރކިޓެކްަޗރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 ޙާޞިލުޮކށްފައިވުން.
PD1 PS3 

 ސިވިލް އިންޖިނިއަރ
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ 

ރީ ޙާޞިލުކޮްށފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރު ޑިގް
 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

- - - 

D3 

H6 A6 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

S1 

 އިންޖިނިއަރ ގުރެޖްއ ޓް
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ 

 ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮްށފައިވުން
PD3 PS1 

 6-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

ން  ޑިޒައިނަރ ގެ ކުރ2014ިމާރިޗު 2
ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ  5-ގްރ ޑް

ގައި  2016ޖަނަވަރީ  1ފަރާްތތައް )
 އުވާލެވ ނެ(

H4 A3 T1 

D2a - - - S4a H3 A3 T2 

H4 A3 
T3 
T4 

 5-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

އާރކިޓެކްަޗރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއ ޓް 
ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަހަރު 
ގައި   2019ޖަނަވަރީ  1ލިބިފައިވުން )
 އުވާލެވ ނެ(

H3 A3 T1 

D2 - - - S4 H3 A3 
T2 
T3 

H3 A3 T4 

އަންޑަރ ގުރެޖުއ ޓް 
 5-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

އާރކިޓެކްަޗރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއ ޓް 
 1ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލު ކޮށްފައިވުން. )

 ގައި  އުވާލެވ ނެ( 2019ޖަނަވަރީ 

H3 A3 
 

T1 

PD2 - - - PS4 H3 A3 
T2 
T3 

H3 A3 T4 

 - - - - - - - - - 4-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

 3-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން  އަންޑަރ 
ގްރެޖުއ ޓް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައި 

ވުމާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 
ޖަނަވަރީ  1ރިބާ ލިބިފައިވުން )ތަޖު

- - - D5 H2 A2 

T1 
T2 
T3 
T4 

S2 
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 ނޯޓު: 
 ،މާރާތްތަކުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން އިއަށް ފެތ   T1-A4-H1 ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި .1

 ވެސް، ކުރެވިދާނެއެވެ. ތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނޯންނަ ފަރާތްތަކަށް އިމާރާ

ދާ އެއްގޮތަްށ ގަވާއިގެ ފަހުން  2014މާރިޗު  2ނަމަވެސް  ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވީ 2014މާރިޗު  2އަދި  .2
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތައް ިފޔަވާ އެހެން ފަރާތްތައް، ދެން  8ވަނަ ބައިގެ  4ދުގެ ގަވާއިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި 

ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާދެވ ނީ "ރަޖިސްޓަރީކޮށް
 މަތިންނެވެ.  

ވަީނ  4ައިދ  2، 1-ދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާީރޚުން ފެށިގެން، ޑިޒައިނަރ ްގރ ޑްގަވާއިމި  .3
 އުވާލެވިފައެވެ. 

ތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" ގައިވާ އިމާރާ"، އްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ެބލެވެނީއެއްހަރު ދުވަހުގެ މަސަ .4
 ގޮތުގެ މަތިން، ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިަހމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ޗަރ އިން ކެަޓގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކުން އާރކިޓެކް 6-ނުވަތަ ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް  5-)ހ( ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް   .5
ތުގެ ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" އާ އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރުމަށްފަހު "

  އެއްގޮތަށްވާ ގޮތުގެ މަތިން އާރިކޓެކްޓް ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެވިދާނެއެވެ.

ފައިވާ ފަރާތަކުން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކެޓަގަރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެ 3-)ށ( ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 
ތުގެ ޑިޒައިން އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާއިންޖިނިއަރިންގ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމަށްފަހު "

 ޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެވިދާނެއެވެ.ޗެކްކުރުމާ ގުޅ  އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ިއންޖިނިއަރިންގ ކެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވ  ފަރާތްތައް މި ކެޓަގަރީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވ ނީ  6-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް  .6
މީ ސަނަުދ ނިޔަލަށެވެ. އ ގެ ފަހުން މިކެޓަގަރީ އުވާލެވ ނެއެވެ. އަދި އެހެން ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބ ނުންވާ ތަޢުލީ

ަވނަ އަހަރުގެ ފަުހން އަލުްނ  2015ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަްއ  6-ޑިޒަިއނަރ ގްރ ޑް ،ޙާޞިލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
 ގައެވެ.   5-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވ ނީ ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

 ކެޓަގަރީތައް އުވާލެވ ނެއެވެ.އަދި އަންޑަގްރެޖުއ ޓް  3-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް ، 5-ގައި ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް  2019ޖަނަވަރީ  1 .7

މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ ކެޓެގަރީތަކުގެ ތެރެއިން، ގުރެޖުއ ޓް ނުވަތަ އަންޑަގްރެޖުއ ޓް ކެޓެގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކުން،  .8
ރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ތް ޑިޒައިން ކުއިމާރާއެ ގުރެޖުއ ޓް ކެޓެގަރީއަކާއި ގުޅ  ، ތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީއިމާރާ

 ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ. 

 T5 ގައި  އުވާލެވ ނެ( 2019

އަންޑަރ ގުރެޖުއ ޓް 
 3-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން  އަންޑަރ 
ގްރެޖުއ ޓް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކޮށްފައި ވުން 

 ގައި  އުވާލެވ ނެ( 2019ޖަނަވަރީ  1)
- - - PD5 PS2 

 - - - - - - - - - 2-ޒައިނަރ ގްރ ޑް ޑި

 - - - - - - - - - 1-ޑިޒައިނަރ ގްރ ޑް 
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 އިމާރާތް ކްލެސިފައި ކުރެވ  ގޮތް 

 އުސްމިން 
 (H)  ްާސ

ކްލ
 

 އ ރިޔާ 
 (A)  ްާސ

ކްލ
 

 ބާވަތް 
 (T)  ްާސ

ކްލ
 

ނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބ ނު A1 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން H1 600 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  6ބުރި ނުވަތަ  1  T1 ންކުރާ ތަންތަންމައިގަ

 T2 ޕަވަރ ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ، ގުދަން، ވާރކް ޝޮޕް، ގަރާޖު A2 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  H2 1200 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  9ބުރި ނުވަތަ  2

 T3 ސައި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން  ,ންޓް އޮފީސް، ފިހާރަ، ކެފ ، ރެސްޓޯރަ A3 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  H3 2000 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  18ބުރި ނުވަތަ  5

 T4 ހެލްތު ޕޯސްޓް، ކުލާސްބަރި ފަދަ ތަންތަން A4 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  H4 3000 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން 30.48ބުރި ނުވަތަ  10

 A5 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  H5 3000 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  45ބުރި ނުވަތަ  15
އަށް  ،T6  T1,T2,T3,T4,ފަދަ ހޮސްޕިޓަލް، ސުކޫލު،މިސްކިތް، 

 ނުފެތ  ތަންތަން
T5 

 T6 ހޮޓެލް، ގެސްޓް ހައުސް  A6 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  H6 6000 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  60ބުރި ނުވަތަ  20
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 )ކުރެހުންތައް( 5އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
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 : އިމާރާތުގެ އުސްމިން 6ކުރެހުން 
 އާ ގުޅ ( 1ގެ ތާވަލު  2.1.4)މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 
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 5: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާއްވަން ޖެހ  %7ކުރެހުން 
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 : ބަހާފައިވާ ގޯތި 5އްވަން ޖެހ  %: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާ 8ކުރެހުން 
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 6އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

 ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅ ނެ ގޮތްތައް 

 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅ    

ާރސްޓްރަކްޗަރއަށް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް           
 ގޮުތން އެއްގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 4ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 
 އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓ މްޕް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުޖަހާ ހުށަހެޅުން:   .1

ރެހުމެއްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ހުއްދަދ  މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދ  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކު
 އިދާރާއިން ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

 
 ހަމައެކަނި އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓ މްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:   .2

ބައި ހުއްދަދ  އިދާރާއިން ބަލަިއ  މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދ  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކުެރހުމެއްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް
ޗެކްކުރާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކުރެހުންތަކުގެ ސްޓަރަކްޗަރަލްބައި، ހުއްދަދ  އިދާރާއިން ބަލާ ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 ގޯތީގެ އިން އަދި އިމާރާތުގެ އުސްމިން ރަގަޅުތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ރ ސްޓ މްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:  ހަމައެކަނި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަ  .3
މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދ  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެުކރެހުމެއްގެ ސްޓަރަކްޗަރަލް ބައި، ހުއްދަދ  އިދާރާއިން ބަލާ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ޗެކްކުރަން ނުޖެހ ނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކުރެހުންތަކުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލްބައި، ހުއްދަދ  އިދާރާއިން ަބލާ ޗެކް
 

 ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓ މްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:   .4

ހުއްދަދ  މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދ  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ުކރެހުމެއްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް 
 އިން ބަލާ ޗެކްކުރާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޯތީގެ އިން އަދި އުސްމިން ރަނގަޅުތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.އިދާރާ
 

 
 
 
 


