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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2016 ސެޕްޓެންބަރު 5 – 1437 ޛުލްޙިއްޖާ 3ތާރީޚު 148އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1ގަވާއިދަށް  މާލޭ ޕްލޭނިންގ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

        

  ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1ގަވާއިދަށް  މާލޭ ޕްލޭނިންގ
  

  .ރުންކުއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި 1.4 މާއްދާގެ ވަނަ 1 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ .1

ްނވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިމާރާތެއް ހަދަ   1.4  .1  
ފާސްކޮށްފައިވާ . މަތިންނެވެގޮތުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތްވާ

ވާއިދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ގަކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ލި
. ޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް

ބަދަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ފާްސކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުގެނައުން 
ވެންޓިލޭޝަން އަދި  ،ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އުސްމިން، ޕާރކިން، މަގަށް ނެރުން

އިން ކަމެއް ތެރެ ންކަމުގެމި ކަ، ޑުނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނތީގޮތުން ކަސަލާމަ
މިފަދަ ބަދަލު، އެބަދަލެްއ . ތަފާތު ވާނަމައެވެ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތާ

 އަދި ގުޅޭ ުކރެހުންތައް / ކޮށްފައިވާ ކުރެހުން ނުވަތަ ށް ތައްޔާރުދޭހަވާގޮތަ
ްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިފާސްކުރުމަ
ފުރަތަމަ ފާސްކޮށްފައިވާ  ބަލާނީ އަދި ފާސްުވމަށް ފަހު މިކުރެހުންތައް . ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް . ކުރެހުންސެޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ
އި ފާސްކުރުމަށް ބަލާނީ އެކުރެހުމަކާއި ގުޅޭ އޮރިޖިނަލް ކުރެހުންސެޓް ފާސްކުރުމުގަ◌ަ

އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ . "ވާއިދަށެވެގަޕްލޭނިންގ  އަމަލުކޮށްފައިވާ މާލޭ
ގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މިމާއްދާގެ " އްދަހުއިމާރާތް ކުރުމުގެ "ގެ މުއްދަތު އަދި " ލިޔުން

އާއި " އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"ނީ އޮރިޖިނަލް ލާބޭނުމަށް ބަ
  .ފެށިގެންނެވެ ން ޚުވުނު ތާރީދޫކުރެ" އްދަހުއިމާރާތް ކުރުމުގެ "

  
  . އިޞްލާޙުކުުރން ގޮތަށް  ައންަނނިވި  1.7 މާްއާދގެ ވަނަ  1 ަބއިގެ  ެއއްަވނަ ގަާވއިުދގެ  .2

" ހޯދުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން   1.7     އަހަރުދުވަހުގެ  6"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން
ނަމަ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ތެރޭގައި "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ނުހޯދައިފި

. މިގޮތުން "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"  " އައުކުރަންޖެހޭނެއެވެ ލިޔުން
" އާއި  6ކުރެވޭނީ އެލިޔުންނެގިތާ އައު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            148 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

4

އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ  އިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކަށް 
، ގޮތުގެމަތިން ކުރެހުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް އެއްގޮތްވާ އިރެއްގައި ހިނގާ ގަވާއިދުތަކާއެ

ދާ ހުށަހެޅުމުން، ގަވާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  
  .އިޞްލާޙުކުުރން ގޮތަށް  ައންަނނިވި  1.8 މާްއާދގެ ވަނަ  1 އިގެ ބަ  ެއއްަވނަ ގަާވއިުދގެ  .3

" ހޯދުމަށްފަހު ގިނަވެގެން  1.8     އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
" ބާތި . ހުއްަދ ލުއިމާރާތްކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ވާނެއެވެ

. މިގޮތުން ވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ލުޠިބާ އިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ އައުކޮށްގެންނެވެ
" އައުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  އަހަރުދުވަސް ވެފައިނުވާ  6"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއެކު "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުެގ 
" ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ މި ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން

އް މިނިސްޓްރީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންތަ
  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

  
  .އިްޞލާޙުކުރުން ގޮަތށް  އަްނނަިނވި 1.12 މާްއާދގެ ވަނަ  1 ަބއިގެ  ެއއްަވނަ ގަާވއިުދގެ  .4

ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ނުވަތަ މާރާތެއްއ1.12ި    
އެންޑް  ގއިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

އެ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދައަށް  އަށްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
. އަދި މިގޮތަށް އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ހު އެދި، އަދި އެ އްދަ ހޯދުަމށްފަހުގައެވެ

ގެން ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، އިންވެ
. އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުެގ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިެގންނެވެ

ވާ ކަށް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބަޔަކަށްކަށް ނުވަތަ އިމާރާތަސަބަބުން އިންވެގެންވާ ގޯއްޗަ
  ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ، އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.

  
  .އިްޞލާޙުކުރުން ގޮަތށް  އަްނނަިނވި 1.17 މާްއާދގެ ވަނަ  1 ަބއިގެ  ެއއްަވނަ ގަާވއިުދގެ  .5

ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި އިމާރާތްކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކި ބޭނުމަށް އެކި އ1.17ެ    
ނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ
ނޑައަޅާީނ  ނޑުގޮތެއްގައި ކަ ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަ

މާރާތާއި އިމުގެ ދެމެދު ހުންނަންވީ މިން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ އިމާރާތުގެ އުސްމިން، އި
. އަދި ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް  ފަދަ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލްތަކެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުގައި އިމާރާތްކުރަންވާނީ އެ ބިމަކަށް 
ނޑައަޅައިފައިވާ ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ން ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއި ކަ

ކޮންޓްރޯލްސްއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭން 
ޅަިއ ހަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުިސންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            148 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

5

މިން، ޕްލޭނިންގ ކޮންޓްރޯލްސް (އިމާރާތުގެ އުސްޢިމާރާތުގެ  ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
ވާއިދުގައި ގަސެޓްބެކް، ވެންޓިލޭޝަން، ޕާރކިންގ، މަގަށް ނެރުން ފަދަ ކަންކަން) މި 

ނޑަކުން  ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ދަށުން، ތަފާތު މިންގަ
ނޑައެޅުމު ރަށް ގެ އިޚްތިޔާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓަޕްލޭނިންގ ކޮންޓްރޯލްސް ކަ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 2 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .6

  އިމާރާތުގެ އުސްމިން  - 2
  
މާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ މެނުވީ، އި ޙާލަތްތަކުގައިވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .2  

ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާ ހަމައަށެވެ.  އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ، ދުވާރުން ފެށިގެން 
ބް ނުވަތަ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެ

  ހަމައަށެވެ. ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާ
  

  ބެހޭ ކުރުމާ ތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް އިމާރާތް ފޫޓާއި ހަމައަށް ނުވަ  100އިމާރާތުގެ އުސްމިން 
  
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، އިމާރާތް ކުރެވޭނެ  800މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ބޮޑުމިން އި 2.1    

އިމާރާތުގެ ، އުސްމިން ކަޑައެޅުމުގައި ބެލޭނީ އެއިމާރާތެއްގެ ފުޓްޕްރިންޓަށާއި 
ގޯޅީގެ ވިޑްތްކޮއިފިޝަންޓް އަދި އެއިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ 

. މިގޮތުން  2.1.1ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑުތައް މިގާވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  ފުޅާމިނަށެވެ
.  2.1.4.1އިން   އަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ

: އުސްމިންބެލުމަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވ ހިސާބުހެދުމުަގއި އުސްމިނުގެ ޔުނިޓްގެ  ނޯޓް
  މީޓަރުންނެވެ. ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ މީޓަރެވެ. އަދި އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާނީ ސްކެއަރ

  
  - އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދަން ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:  2.1.1      

  
  
  

(އިމާރާތުގެ ބޭރުން ބޭރަށް ހުންނަ ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން ހޯދުމަށްފަުހ 
އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން (އޭރިޔާ) އެމިނުން ގެއްލުމުން ލިބޭމިނަކީ އިމާރާތުގެ 

.) ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓެ   ވެ
" އަކީ، އިމާރާތުގެ ތިރީބުރި (ފުޓް ޕްރިންޓް)  މި ފޯމިއުލާގައިވާ "އޭރިޔާ

  ހިމެނޭ ބިމުގެ އޭރިޔާއެވެ.
މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތަށް ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މިންތައް ހުރިގޮތުން 
އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ނުހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ 

. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަނިދިގުކޮށް ލެނބުން ލައްވާފައިވާފަަދ  ކަމެކެވެ

  = ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް
 ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން 

އޭރިޔާ ×   
1
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ގޯއްޗެއްނަމަ، މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވުމާއެކު، 
މިފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އެގޯއްޗެއް 
ނޑައަޅާނީ  ުނވަތަ ތަނެއްގައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

  .ސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެމިނި
  

އިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އޭރިޔާއަށް ބަލައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ   2.1.2      
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ  (ހ) އާިއ  ދާގެމި މާއް އެންމެ އުސްމިން ކަ

  (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތެވެ.
  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި   ހ)(         އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
އިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް  ،ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ

ކޮއިފިޝަންޓަށްބަލައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން 
. މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނީ އިމާރާތުގެ ވިޑްތް  ނޑައެޅުމެވެ ކަ

 އަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ އިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެ، ކޮއިފިޝަންޓް
. ހަތް   ބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަމައެވެ

:    - މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ
  

  އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން = 
  
  1.2+  0.3875   ×  އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  

  
  

ނޑައެޅުމަްށ  (ށ)         ޓަކައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
ބޭނުންކުރެވޭނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓަށް ބަލައި 
. މިގޮތް  ނޑައެޅުމެވެ އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
ބޭނުންކުރެވޭނީ އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އިމާރާތުެގ 

އެއްވަުރ  ފުޓްޕްރިންޓްގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔާ
  ވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.ނުވަތަ އެއަށް

  
  އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން = 

  
  1.2 +  0.3875  ×އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް 

  
މިބަޔާން ކުރެވުނު ދެގޮތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ގައި 4އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
އަކަފޫޓު) އަށްވުރެ  100މީޓަރ (އަކަ 9.291އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް   2.1.3      

0.7 
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. އަދި  ކުޑަނަމަ އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
) އަށްވުރެ  6މީޓަރ ( 1.829އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  ފޫޓު

  .   ހަނިނަމަ އެއްބުރިއަށް ވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

މަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ުފޅާމިނަށްބަލައި އިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތު  2.1.4      
ނޑައެޅޭނީ މި  1މާއްދާގެ ތާވަލް  އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

އިތުރު ތަފްޞީލު މިގަވާއިުދގެ އިތުރުބައިގެ  ގެ 1 ގައިވާ ގޮތަށެވެ. ތާވަލް
ނޑަށް  ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 5ނަންބަރު  މިތާވަލުގައި ހިމެނޭ މިންގަ

ފޫޓު) އާ ހަމައަށް  100މީޓަރ ( 30.48ލުކުރެވޭނީ، އުސްމިނުގައި ޢަމަ
  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް އިމާރާތްކުރާނަމައެވެ.

  
   1ތާވަލް 

  މަގު / ގޯޅީގެ ފުޅާމިން        
  (މީޓަރުން)

  އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން
  (މީޓަރުން)

 6އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ނުވަތަ   އަށްވުރެ ހަނިނަމަ  1.219        
ޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތް މީ

  ނުކުރެވޭނެ 
 1.524ހަމަވެފައި  1.219        

  ހަމަނުވާނަމަ
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި  3

  މީޓަރާއި ހަމައަށް 9އުސްވެގެން  އެންމެ
 1.829ހަމަވެފައި  1.524        

  ހަމަނުވާނަމަ
އަދި  ރްަށބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަ 6

އި މީޓަރާ 19.20ން އެންމެ އުސްވެގެ
  އަށްމަހަ

 3.048ހަމަވެފައި  1.829        
  ހަމަނުވާ 

ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި  8
މީޓަރާއި  25.20އެންމެ އުސްވެގެން 

  ށްހަމައަ
ހަމަވެފައި އަދި   3.048        

  އެއަށްވުރެ ފުޅާ 
  އާއި ހަމައަށް  30.48

            
ގެ، ގޯޅި ލައިގެން ބަހާފައި ހުންަނ ބަހާފައި ހުންނަ ގޯތީ  2.1.4.1        

އުސްމިން ބެލުމުގައި މަގުގެ  ،ސް ހިމެނޭގޮތަށްގޯތިވެ
  ފުޅާމިންކަމުގައި ބަލާނީ ބެހި ގޯތީގެ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނެވެ.

  
ގެ ކުރިން ގޯޅި ބާއްވައިގެން ބަހާފައިވާ 2003މެއި  26އަދި   2.1.4.2        

ގޯއްޗެއްގައިވާ ބައިތަކުގައި އިމާރާތްކުރާނަމަ، ގޯޅީގެ ފުޅާިމން 
ފައިވާ މައިގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ބަހާ

. މިބައިބައި އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރާއިރު،  މައިމަގުގެ ފުޅާމިނަށެވެ
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ނޑައަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  އިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަ
  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 2.1.4އިން  2.1
  

އަކަފޫޓަށްވުރެ  800އަކަފޫޓު ހަމަވެ ނުވަތަ  800 އިމާރަތުގެ ފުޓްޕުރިންޓްގެ ބޮޑުމިން  2.2    
ބޮޑުނަމަ، އިމާރާތް ކުރެވޭ އެންމެ އުސްމިން ކަޑައަޅާނީ  އެއިމާރަތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް 
އޮންނަމަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށާއި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް، މިދެބަޔަށް 

  ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
  

ބަލައި  ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ިނކުތުމަށް އޮންނަ މަގު  ވަދެ  ށް އިމާރާތަ  2.2.1      
ގައި ބަޔާން  2.1.4ވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ގަނެގޭނެ އުސްމިން މި

) އެވަނީއެވެ.1 ކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި ( ތާވަލު   ގައި
  

އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އިމާރާތް ކުރެވޭނެ  3.0އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް   2.2.2      
. އަދި ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  16.5އުސްމިނަކީ  އެންމެ  3.0 މީޓަރެވެ

  މީޓަރެވެ. 30.48ށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ އަ
  

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިންގަޑުން އިމާރާތުގެ އުސްމިން  2.2ވާއިދުގެ ގަމި  2.3    
ކުރާނަމަ، އެއިމާރާތުގެ  ކަޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ކަޑައެޅުނު އުސްމިނަށް އިމާރާތް 

ން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ އޯވަރ ޓަރނިން، ސްލައިޑިން އަދި ޝަފައުންޑޭ
އެކަން ބަޔާންކޮށް  ،އަންޑަމައިނިންގ އަށް ބަލައި ސްޓަރަކްޗަރަލް ސޭފްޓީ ގެރެންޓީކޮށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޗެކަރ 
  ވެލް އިންޖިނޭރެއް ސޮއިކޮއްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލެ
  

ގޯއްޗެއް ބައިކުރާއިރު ގޯޅިއެއްލައިގެން ގޯތި ބައިކުރާކަމަށްވާނަމަ، އެގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި   2.4    
) ހުންނަންވާނެއެވެ. 4މީޓަރު ( 1.2މަދުވެގެން      ފޫޓު

  
އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވެން ނެތް  ތަފާތު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކިވަރަކަށްވުރެ   2.5    

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތަންތަނުގައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ
  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.

  
ވޭނެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތްކުރެ 2މި ޤަވާއިދުގެ އެއްވަނަބައިގެ   2.6    

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ އުސްމިނަށްވުރެ މައްޗަށް އިމާރާތުގެ އެންމެ  އުސްމިން ކަ
. މިގޮތަށް ހެދުމުގައި  ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ
ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށް 

. އަދި  އެއްވަނަ ބައިގެ  ބައިތައް އެންމެ އުސްކޮށް ހެދޭނީ މިގަވާއިދުގެމި ވާންޖެހޭނެއެވެ
މީޓަރ  4 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަށްވުރެ 2.1.2
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. މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ ތަފްޞީްލ  އުސްނުވާ ވަރަށެވެ
) ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި (މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަ ން

ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއް ހަދާނަމަ މިއަސްކަނީގައި އެންމެ 
. މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ  3.280މީޓަރ ( 1ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ  ފޫޓު) އެވެ

 4އަދި  ،3ގައިވާ  ކުރެހުން  5ބަރު ގެ އިތުރުބައިގެ ނަން އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދު
  އަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

  
ވަނަ  2.1 އެއްވަނަ ބައިގެ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ   2.7    

މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، ފުރާޅެއް އެޅުމަށް އިމާރާތުގެ 
 4.921މީޓަރ ( 1.5ގެން މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށި

. މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ކުރެހުން  ) އެވެ   ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ. 5ފޫޓު
  

އިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާ އާއި ސެޓެލައިޓް   2.8    
. ނަމަވެސް މާލެއަކީ  ޑިޝްފަދަ ތަކެތި އިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓެއްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ތަނަކަށްވުމާއެކު އިމާރާތްތަކުގައި 
ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

  އި އެއްގޮތަށެވެ.އިދާރާތަކުން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
  

ގައި އެއްކޮށް އެއް ގޯތީ ނަވަކި ދެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ދެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގި   2.9    
އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، ހުއްދަދޫކުރެވޭނީ ވަކި 

މިރަޖިސްޓްރީގެ ،  ގޯތިތަށް އެއްކޮށް، އެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު
  މައްޗަށެވެ.

  
  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 3 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .7

  އިމާރާތްކުރުން ދެމެދުމީޓަރާއި  45މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  30.48އިމާރާތުގެ އުސްމިން  -3
  
  އިމާރާތުގެ އުސްމިން  3.1    

  
 އާއި ދެމެދު މީޓަރ  45ށްވުރެ އުސްކޮށް މީޓަރ އަ 30.48މާލޭގައި   3.1.1      

 2000ގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ރާތުގެ ފުޓްޕުރިންޓުމާޢިއިމާރާތްކުރެވޭނީ 
 . ބެލުމުގައި އިމާރާތަށް ވަޔާއި  ރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުމާޢިއަކަފޫޓް ހަމަވާނަމައެވެ

ނޑަ އި ފައިހުންނަ ބައިތަކާއިއަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ހުސްކޮށް ވައިގޮޅިއަށް ކަ
  ނުގެ އޭރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ.ސެޓްބެކްފަދަ ތަންތަ

  
މީޓަރ  އާއި ހަމަޔަށް  45މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  30.48މާލޭގައި   3.1.2      

 ޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެނރާތް ކުރެވޭ އުސްމިން ކައިމާރާތް ކުރާނަމަ، އިމާ
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ގާއިވީ އިމާރާތުގެ  މަ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓާއި،، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓާއި
ރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އިމާ އެ މީގެ އިތުރުން  ފުރަންޓޭޖްގެ ފުޅާމިން އަދި

މިގޮތުން އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް  މިނަށެވެ.އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާ
އޭރިޔާއަށާއި، ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓަޝާއި އަދި އިމާރާތުގެ ފްރަންޓޭޖްގެ 

ދޭ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އްކައިދަ ނެ އުސްމިންށް ބަލައި ނެގޭފުޅާމިނަ
ވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ގަމިއުލާ މިފޯއިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނެ 

  ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 2.1.1
          
  ފުޓްޕްިރންޓް އޭިރޔާ         

  (އެްނމެ ދަްށވެެގްނ)
ވިޑްްތ 

 ކޮއިފިަޝންޓް 
(އެްނމެ 

(   ދަްށވެެގން

ެގ މާާގއިީވ ފުަރްނޓޭޖް
  ފުޅާމިން 

  (އެްނމެ ދަްށވެެގްނ)

އިމާާރތް ކުެރޭވ 
  އުސްިމން 

މީޓަރ  185.81        
)2000 (   އަކަފޫޓް

  މިޓަރ 33  މީޓަރ 6  7.62

މީޓަރ  185.81        
)2000 (   އަކަފޫޓް

  މީޓަރ 36  މީޓަރ 7.62  9.144

މީޓަރ  232.26        
)2500 (   އަކަފޫޓް

  

10.668  
  

  މިޓަރ 39  މީޓަރ 9.144

މީޓަރ  278.71        
)3000 (   އަކަފޫޓް

12.192  
  

  މީޓަރ 10.668
  

  މީޓަރ 42
  

މީޓަރ  278.71        
)3000 (   އަކަފޫޓް

13.716  
  

  މިޓަރ 45  މީޓަރ 12.192

            
ނޑުތަކުގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3.1.2މިމާއްދާގެ    3.1.3        30.48އިތުރުން  މިންގަ

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ( މީޓަރާއި ހަމަޔަށް އިމާރާތް  45ފޫޓު
ފޫޓު  20މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހަނިވެގެން  ހެދޭނީ ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ

  ހަމަވާނަމައެވެ.
  

ފޫޓު  20ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ،  20ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި   3.1.4      
. ނަމަވެސް، ގޯތީގެ  ހަމަވާވަރަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަންވާނެއެވެ

ނުވާނަމަ، މިގޮތަށް ފޫޓް ހަމަ 15ފުޅާމިނަށްވީ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 
) އަށްވުރެ  100މީޓަރ ( 30.480އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން  ފޫޓު

  .މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ 45އުސްކޮށް 
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް  3.1.4މިމާއްދާގެ   3.1.5      
ކުރިމަތިން މަގުެގ  ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ 

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ( 30.480އަނެއްފަރާތުގައި  ފޫޓު
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ފޫޓު ހަމަކުރުމަށް އިމާރާތް  20އިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 
އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި އިމާރާތް އެތެރެއަށް 

  ވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައި
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތް  3.1.5އާއި  3.1.4މާއްދާގެ މި   3.1.6      
އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިމެނޭނީ މަގުގެ ބައެއްގެ 
. ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް  ގޮތުގައެވެ

. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ ގޯތީގެ އިންފާރު  ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ
. އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ  ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ
އެއްގޮތަށް އިމާރާތްހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ 

ބައެއްގެ  ބޭނުންކުރާގޯތީގެ ،މަގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތަށް
. މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ  ގޮތުގައެވެ

  ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށެވެ.
  

ނޑު 3.1.2މިމާއްދާގެ   3.1.7       ގެ އިތުރުން، ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
 100މީޓަރ ( 30.480ގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއް އެއްމަގަށްވުރެ ގިނަމަ

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރާނަމަ، ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮންނަ  ފޫޓު
ފޫޓް  15މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

  ހަމަވާންވާނެއެވެ.
  

ދައިން މައިމަގު ފިޔަވައި ގޯއްޗާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ 3.1.7މާއްދާގެ މި   3.1.8      
 10މީޓަރ ( 3.048އިންވެގެން އޮންނަ އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި 

) ހަމަވާނަމަ  ފޫޓް  15އިމާރާތުން އެމަގަށްވާ ބައި އެތެރެއަށް ޖައްސައި ، ފޫޓު
. ނަމަވެސް، މައިމަގު  15ހަމަކުރުމުން މަގުގައި  ފޫޓް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

ފޫޓު) ހަމަނުވާނަމަ،  10މީޓަރ ( 3.048އެހެނިހެން މަގުތަކުގައި  ފިޔަވައި
ފޫޓު)  100މީޓަރ ( 30.480މިގޮތަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 

  މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 45އަށްވުރެ އުސްކޮށް 
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް  3.1.8މިމާއްދާގެ   3.1.9      
ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއް 

) އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް  100މީޓަރ ( 30.480ފަރާތުގައި  ފޫޓު
ފޫޓް  15މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި ، ހަދާނަމަ

ކުރުމަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި ހަމަ
  އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތް  3.1.9އާއި  3.1.8މިމާއްދާގެ  3.1.10      
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ޖާގަ ހިމެނޭނީ މަގުގެ ބައެއްގެ  އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ
. ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް  ގޮތުގައެވެ
. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ  ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ
. އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ  ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ

މާރާތްހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ އެއްގޮތަށް އި
މަގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތަށް، ބޭނުންކުރާގޯތީގެ ބައެއްގެ 
. މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ  ގޮތުގައެވެ

  ތަކެއްޗެވެ. ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ
  

ހަމަށް އިމާރާތްކުރާ  މީޓަރާ 45 ކޮށްއުސް މީޓަރަށް ވުރެ 30.48 3.1.11      
ންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިއިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ޑިޒަ

ފައިވާ ށްއެންޑް އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ގހައުސިން
  ސްޓަރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ލެވެލް އިންޖިނޭރެކެވެ.

  
މަގުގެ ފުޅާމިން ބެލުމުގައި ހަމައެކަނި އެއްކޮޅުން ވަދެވޭގޮތަށް  3.1.12      

ަނގޯޅިއެއްގައި އިމާރާތް ކުރާނަމަ، މަގުގެ ފުޅާމިން ކަމުގައި ބަލާނީ ންހު
  ދެވޭގޯޅީގެ ފުޅާމިނެވެ.ވަ އެއްކޮޅުން

  
  އިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް   3.2    

  
ށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގައި ބިލްޑިންގ ހަމައަ މީޓަރާ  45ރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް މީޓަ 30.48  3.2    

  ސެޓްބެކެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
  

މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ  45ފޫޓު) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ( 30.48  3.3    
  އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރުން 

  
ހަދާ ހަމައަށް  މީޓަރާ  45އަށްވުރެ އުސްކޮށް  މީޓަރ 30.48  3.3.1      

އި، ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބޭރަށް މާރާތްތަކުގައި
މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  30.48ނަމަވެސް،   މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ހަދާ އިމާރާތެއް މަގަށް ނެރުމުގައި، އެ އިމާރާތެއް ހަދާ ގޯއްޗާއި އިންވެގެންވާ 
މަ، މަގަށް ނެރުމުގައި މަގުގެ އަނެއްފަޅިއަކީ އެއްގަމުފަރާތް ނޫންކަމަށް ވާނަ

މީޓަރ އާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާއިރު މަގަށް ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާ  30.48
ނޑަށް މަގަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.   މިންގަ

  
ހަާދ   މީޓަރާއި ހަމައްަށ 45މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  30.48  3.3.2      

މަގަށް  ބޭނުމަށްމާރާތްތަކުގައި، ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި ފަދަ އި
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އިމާރާތުގެ  ފޫޓަށެވެ. 1.5އެންމެ ބޮޑުވެގެން ނެރެވޭނީ އިމުން ފެށިގެން 
ފޫޓަށް  3އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ، އިމުންފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން 

  ނެރެވިދާނެއެވެ. ފުރާޅު
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިމާރާތުގެ ކޮންމެ  3.3.2މިމާއްދާގެ   3.3.3      
ލާއެއްގެ ލެވެލްގައިވެްސ ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ފަންގިފި

ނެރެވޭނީ  ފޫޓް 1.5ބެލްކަނި އިމާރާތުގެ އިމުން ބޭރަށް ނެރެން ހުއްދަކުރާ 
  އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ. 60% ފްރަންޓޭޖްގެ މުޅި އިމާރާތުގެ

  
) އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާ 100މީޓަރ ( 30.48މާލޭގައި   3.4     ރާތްކުރުމަށް ފަރުމާކުރާ ފޫޓު

އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް  50އިމާރާތެއްގެ ތަޅުމުގެ %
ނޑައަޅާނަމަ، އެއިމާރާތެއްގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަ
 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް ހުށައަޅައި ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް 
.  މިދެންނެވި ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް ހޯދުަމށްޓަކައި އެ އިމާރާތެއްގައި  ހޯދަންވާނެއެވެ

ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ، ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް 
މިކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގައި އިމާރާތުގައި އެކުލެވިފައިވާ ފްލޯރތަކުގެ އޭރިއާ އާއި އެފްލޯރ 

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އެ   އްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭނުން ކަ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި މައިގަނޑު  3.4މިމާއްދާގެ   3.5    
ނޑައެޅިފައިވާ ަސރަ އްދާއި، އެސަރަޙައްދުގެ ޙަގޮތެއްގައި ބެލޭނީ އެ އިމާރާތެއްކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުމަށް އެކަށޭނެ ވަށަ އިގެންވާ މާހައުލަކީ އިމާރާތްކުރުމަށް ކަ
  ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. އްދަކަށްވުންޙަސަރަ
  

އިމާރާތުގައި ބޭސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް ދުވާރު ލެވެލަށްވުރެ   3.6    
ލެވެލް ިއންނެވެ.  ންޑް ފްލޯއުސްކުރާނަމަ، އިމާރާތުގެ އުސްމިން ބަލަންފަށާނީ ގްރައު

  މީޓަރެވެ. 1.5މިގޮތުން ގްރައުންޑް ފްލޯ ދުވާރު ލެވެލް އަށްވުރެ އެންމެ އުސްކުރެވޭނީ 
  

 ގޮތަށް  އަންނަނިވި ގޮތުގައި ގެ 4.1.7 ދަށަށް  ގެ 4.1.6 ގެ 4.1 މާއްދާގެ ވަނަ 4 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .8

  .އިތުރުކުރުން

މީޓަރާއި ހަމައަށް އިމާރާތް ކުރާ  60ވުރެ އުސްކޮށް  މީޓަރަށް  45  4.1.7  4.1  .4  
މީޓަރު  12.192އިމާރާތްތުގައި މަގުމަތީވީ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

 13.716އަދި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 
  ހުންނަންވާނެއެވެ.
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  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  4.2.2 މާއްދާގެ ވަނަ 4 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ .9

މީޓަރހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް  60މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  45  4.2.2  4.2  .4  
ތެރެއަށް އަދި މަގަށް ބައެއް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސެޓްބެކްގެ 

މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ  45ނަމަވެސް،   ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.
އް މަގަށް ނެރުމުގައި، އެ އިމާރާތެއް ހަދާ ގޯއްޗާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ އިމާރާތެ

 45އަނެއްފަޅިއަކީ އެއްގަމުފަރާތް ނޫންކަމަށް ވާނަމަ، މަގަށް ނެރުމުގައި 
މީޓަރ އާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާއިރު މަގަށް  60މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް 

ނޑަށް މަގަށް ނެރެވިދާ   ނެއެވެ.ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާ މިންގަ
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  5.1.7 މާއްދާގެ ވަނަ 5 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ .10

އެ ބިމެއް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންބިމުގައި   5.1.7  5.1  .5  
ނޑަކުން  ވަޔާއި އަލިކަން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންގަ

  ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ލިބޭނޭހެން
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  9.1.3 މާއްދާގެ ވަނަ 9 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .11

 100މީޓަރ ( 30.48ގައި ހިމެނޭ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  Aކެޓަގަރީ   9.1.3  9.1  .9  
) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  ) އާ 147.638މީޓަރ ( 60ފޫޓު ހަމައަށް  އިފޫޓު

އިމާރާތްތަކުގައި  ނަމައިމާރާތްކުރާ ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް 
ނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަ

  
) އަށްވުރެ  100މީޓަރ ( 30.48ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް   9.1.3.1         ފޫޓު

) އާއި ހަމައަ 147.638މީޓަރ ( 45އުސްކޮށް  ނުވަތަ ށް ފޫޓު
އިމާރާތުގެ  ،ނަމައިމާރާތްކުރާ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް 

މިގޮތަށް  ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. 30ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް 
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް 

ނެ ގޮތްތައް ރޭވިަފއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭ
ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބާަހާލ  ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ

 1.5ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ %
. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގއަށް  ،ޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕްއޭރި
 30%ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ  . ޕާކިންގއަށް ކަ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާއި  3.2މިގަވާއިދުގެ ، ތެރޭގައި
ޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފި

މީޓަރ  1ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 
ނޑައަޅާ  6.562( ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ

.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުާރ  އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ  1

ކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުްއވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހައިްނ ސައި
  ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

  
ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް   9.1.3.2         މައިގަ

) އަށްވުެރ  100މީޓަރ ( 30.48ބޭނުންކުރުމަށް  ފޫޓު
) އާއި ހަމައަށް  147.638މީޓަރ ( 45އުސްކޮށް  ނުވަތަ ފޫޓު
ނަމަ، އިމާރާތުގެ އިމާރާތްކުރާ ގެ އުސްމިނަކަށް އެ ދެމެދު

 ޕާރކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. 33ފުޓްޕްރިންޓުގެ %
ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ

. މިގޮތަށް  50ފުޓްޕްރިންޓްގެ % އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ
އޮންނާކަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި 

މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިަފއި 
ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބާަހާލ  ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ

 1.5ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ %ބައިތަކުން އެއްވެސް 
. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގއަށް  ،އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް
ތެރޭގައި  33% އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ދޫކުރަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭ  ،ގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޕާކިންގއަށް ކަ
 ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާވަ 3.2މިގަވާއިދުގެ 

އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 
މީޓަރ  1ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ  6.562( ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ
.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުާރ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެ އެވެ

މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަުލ  1
ފަދަ ދެފުރޮޅުީލ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭަހއިން ވަދެނިކުމެޭވ 

  ގޮތަށެވެ.
  

)  147.638މީޓަރ ( 45ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް   9.1.3.5         އަށް ފޫޓު
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ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ ށް އި ހަމައަމީޓަރާ 60ވުރެ އުސްކޮށް، 
ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ  މާރާތުގެނަމަ، މުޅި ޢިއިމާރާތްކުރާ އުސްމިނަކަށް 
. ނަމަވެްސ  5އޭރިއާގެ % ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ  މާރާތުެގ ޢިމިގޮތަށް ކަ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.  50ފުޓްޕްރިންޓްގެ %

އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ 
އެއްޗިއްސަށް  މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާ 

އެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ފަސޭހަކަމާ
ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބާަހާލ  ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ

 1.5ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ %
. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގއަށް  ،އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް
ތެރޭގައި  5% މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ޢިދޫކުރަންޖެހޭ 

ނ . ޕާކިންގއަށް ކަ  މި ، ޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައިނުހިމެނޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،  3.2  އެއްވަނަ ބައިގެ ގަވާއިދުގެ

މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ 
ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން 

ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ  6.562މީޓަރ ( 1ބާއްވަންޖެހޭ 
.  ޕާކިންގއަށް ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ ކަ

މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި  1ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 
އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުްއވާ އެއްޗިއްސަށް 

  ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
  

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން   9.1.3.6         ބޭނުންތަކަށް މައިގަ
)  147.638މީޓަރ ( 45ބޭނުންކުރުމަށް  އަށް ވުރެ ފޫޓު

ނުވަތަ އެ ދެމެދުެގ އި ހަމައަށް މީޓަރާ 60އުސްކޮށް، 
ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ  މާރާތުގެނަމަ، މުޅި ޢިއިމާރާތްކުރާ އުސްމިނަކަށް 
. ނަމަވެްސ  ޕާކިންގއަށް  10އޭރިއާގެ % ބާއްވަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭ މާރާތުެގ ޢިރިއާ މިގޮތަށް ކަ
. މިގޮތަށް  50ފުޓްޕްރިންޓްގެ % އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ
މާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް ޢިދޫކުރާ އޭރިޔާ 

އެއްޗިއްސަށް  މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާ 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިަފއި 

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ހުންނަންވާނެއެ ވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބާަހާލ  ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ
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 1.5ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ %
. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގއަށް  ،ރޭމްޕް އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ
 10ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ % މާރާތުގެމުޅި ޢިދޫކުރަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ  . ޕާކިންގއަށް ކަ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،  3.2ޤަވާޢިދުގެ  މި ،ތެރޭގައި

މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ 
ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން  ފަރާތްތަކުން 

ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ  6.562މީޓަރ ( 1ބާއްވަންޖެހޭ 
 . ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ ޕާކިންގއަށް ކަ

މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި  1ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 
ޗިއްސަށް އޮންނަންވާނީ ސައިކަލު ފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުްއވާ އެއް

  ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
  

 މީަޓރާ  60މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  45ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް   9.1.3.7        
ނަމަ، އިމާރާތްކުރާ ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް ހަމައަށް 

ޕާކިންގއަށް  5މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ %
ނޑައަޅާ ޕާކިންގ ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  މިގޮތަށް ކަ

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން  50އޭރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %
މިގޮތުން ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިްނ  ނުވާނެއެވެ.

ނޑައެޅުމުގައި، އިމާރާތުގެ ވަރޓިކަލް ސަރކިއުލޭޝަްނ  ކަ
)، ބޭސްމަންޓް މެކޭނިކަލް ސަރވިސަރްސ ، (ސިޑިއަދި ލިފްޓް

ނޑައަޅާ އޭރިޔާ އަދި އަދި ޑަކްޓިން، ޕާރކިން ގ އަށް ކަ
އެކްސެސް، ލޯޑިންގ އަންލޯޑިންގ، ޓެރެސް އަދި ބެލްކަނީ، 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ފަދަ ބައި ބައި ނުހިމަނައި ބޮޑުމިން ކަ
މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް 

އެކު މާމަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަ
ގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މަ

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް  ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ
. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުްނ  ބަހާލެވިދާނެއެވެ

އަށްވުރެ  1.5އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ %
. އަދި މިގޮތަ ށް ބާއްވާ ޕާކިންގ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގއަށް  ،އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް
 5ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ %

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ  . ޕާކިންގއަށް ކަ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
 ގަކާވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަ 3.2ގެ ގަވާއިދުމި، ތެރޭގައި
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ންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އިންވެގެ
މީޓަރ  1ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ  6.562( ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ
.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުާރ  އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ

އި އޮންނަންވާނީ މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފަ 1
ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުްއވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހައިްނ 

  ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
  

) އާ ހަމައަށް  100މީޓަރ ( 30.48ގައި ހިމެނޭ،  Bކެޓަގަރީ   9.2.2       ނުވަތަ ފޫޓު
އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ނަމަ، އިމާރާތްކުރާ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް 

ނ   ޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ބަލަންވީ މިންގަ
  

)  އާ ހަމައަށް  100މީޓަރ ( 30.48  9.2.2.1         ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ ފޫޓު
މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ ނަމަ، އިމާރާތްކުރާ އުސްމިނަކަށް 
. ނަމަވެްސ  8އޭރިއާގެ % ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓް ޕްރިންޓް މިގޮތަށް ކަ
. މިގޮތަށް  50އޭރިޔާގެ % އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެތިރީބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. 
އެކު މަގުމަތިން ވަދެ ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާ، ނަމަވެސް

. ޕާކިންގ އޭރިއާ  ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ނޑައެޅު . ކަ މުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ

ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްަލ 
. އަދި  1.5ފްލޯރ އޭރިޔާގެ % އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު 
ޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަން ،ނުވަތަ ރޭމްޕް

  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 8ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ %
  

ފޫޓު) އަށްވުރެ އުސްކޮށް  100މީޓަރ ( 30.48ގައި ހިމެނޭ  Bކެޓަގަރީ   9.2.3      
) އާ ހަމައަށް 147.638މީޓަރ ( 60 ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ  ފޫޓު

ށް ބަލަންވީ އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަ  ނަމަ އިމާރާތްކުރާއުސްމިނަކަށް 
ނޑުތައް    ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މިންގަ

  
މީޓަރާ ހަމައަށް  60 ވުރެ އުސްކޮށްފޫޓު) އަށް 100މީޓަރ ( 30.48  9.2.4      

މުޅި އިމާރާތުގެ ނަމަ، އިމާރާތްކުރާނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް 
ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  10ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ %

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ މިގޮތަށް އަށްވުރެ  75ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާގެ % ،ކަ
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. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރި އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އާ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ
 މާއެކުއޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަ

. ޕާކިންގ ރޭވިފައި ހުންނަން އްމަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތަ ވާނެއެވެ
. ނަމަވެސް،  ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަށް ބަހައިލެވިދާނެއެވެ އޭރިއާ ކަ

 1.5ގެ %އާމިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރި
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް 

ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި  ،ވަތަ ރޭމްޕްވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނު
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.  10ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ % އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ވަނަ  3.2ގެ މިގަވާއިދު، ޕާކިންގއަށް ކަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާ އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިާހ 

މީޓަރ  1ން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކު
ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި  6.562( ފޫޓު) ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ

. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ  މީޓަރ ހުސްޖާގަ  1ހިމެނިދާނެއެވެ
ިޗއްސަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ެދފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއް

  ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  10.1 މާއްދާގެ ވަނަ 10 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .12

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރެވޭ އިމާރާތެއްގައި ބޭސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު  10.1  .10  
ށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި އެ އުސްކުރާ މިން، ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް މަގުގެ ލެވެލަ

ފޫޓު) އަށްވުރެ އުސްނުވާނަމަ މުޅި  4.921މީޓަރ ( 1.5މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން 
. އަދި މިގޮތަށް  1.5އިމާރާތުގެ އުސްމިން  މީޓަރާ ހަމައަށް އިތުރަށް އުސްކުރެވިދާނެއެވެ

  ންގެ ބޭނުމަށެވެ.އުސްކުރާ ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕާކި
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  11.2 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .13

ދެވޭ އެންމެ އުސްމިނަށް ހެދިފައިވާ އިމާރާތެއްގެ މަތީގައި ދަމާރާތްކުރުމަށް ހުއްއި 11.2  .11  
ރެވިދާނެއެވެ. ކުހަދާފައިވާ ޓެރަސް، ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުތަކަށް ބޭނުން 

. އަދި މި ބައި  3/1ނަމަވެސް ، މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޓެރަސްގެ  އަށްވާ އޭރިއާއެވެ
މީޓަރ  4ހިޔާކުރާނަމަ މި ބައިގެ އުސްމިން ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ އުސްމިން ނުވަތަ 

  އަށްވުރެ އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ.
  

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  11.8 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .14

ކުގައި އިމާރާތަ ހާަދ މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 16.5ބުރި ނުވަތަ  5މާލޭގައި  11.8  .11  
  ލިފްޓުބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
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  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި 11.14 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ .15

މާރާތް ތަކުގައި އިމީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށްހަދާ  12.80ބުރި ނުވަތަ  4މާލޭގައި   11.14  .11  
ކުނި ޖަމާކޮށް ކަލެކްޓް ކުރެވޭނެ  ޒަރިއްޔާއިންގެ ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓު

 އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ ވޭސްޓް ކަލެކްޓް ކުރާނެ ޖާގައެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ   ޓު ހުންނަންވާނީ އަދި ސެންޓްރަލް ޑިސްޕޯަސްލ ޗޫ

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.   އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެކުލަވާލާ މިންގަ
  

  .އިތުރުކުރުްނ ގޮތަށް އަންނަނިވި ގޮތުގައި ގެ 11.16 ދަށަށް  ގެ 11.15 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ބައިގެ އެއްވަަނ ގަވާއިދުގެ .16

ކަންމައްޗަށް ހުންނަ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ އިމާރާތެއް މަގަށްނެރުމުގައި، އެ ދެ މަގު ގުޅޭ   11.16  .11  
ކަން ވަށްކުރުމަށް އެގޯއްޗެއްގެ އަކަފޫޓުން އުނިކޮށްފައިވާ އޭރިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ދުވާރުން 

ނޑުން ނެރެވިދާނެއެވެ. 40ފެށިގެން    ފޫޓު މަތިން މަގަށް ނެރެވޭ މިންގަ
  

. ށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ފަ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .17   ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  
  

_____________  


