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  އިތުރުބައި
  

  1އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް" ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" •
 ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޔުނިޓް ސިސްޓަމް އާއި ސްކޭލް •
 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް" ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" •
  
  

  2އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
  ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު •
  
  

  3ނަންބަރު އިތުރުބައިގެ 
 ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް •

  
 

  4އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
 ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއިބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް •

 

 
  )ކުރެހުންތައް( 5އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

o  ްސަލާމަތީ ކަންކަމާއިބެހޭޢިމާރާތްކުރުމުގައި : 1ކުރެހުނ 
o  ްޢިމާރާތްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަމާއިބެހޭ :2ކުރެހުނ 
o  ްސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް: 3ކުރެހުނ 
o  ްސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް :4ކުރެހުނ 
o  ްޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލުާމއިބެހޭ: 5ކުރެހުނ 
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  އިސްބަސް
    

  
    

ވަނަ  6.3ގެ ދެވަނަ ބައިގެ " ންގުމުގެ ޤަވާޢިދުރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހި"ޤަވާޢިދަކީ ޕްލޭނިންގ    
ފަސް އަވަށް ކަމަށްވާ  ންގ ޤަވާޢިދު ހަދާފައިވަނީ މާލޭގެމި ޕްލޭނި. މާއްދާއާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ
ޤަވާޢިދަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި މި. ވިލިނގިއްޔަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެންނެވެހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅީ، މާފަންނު އަދި 

މިގޮތުން، . ކަންތައްތައް ގެންގުޅެންވީ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި، މިކަމާއިގުޅޭ އެހެނިހެން ބައިތައް އެކުލެވިގެންވާ ޤަވާޢިދެކެވެ
ހެންވޭރު، ގަލޮޅު،  :އެއްވަނަ ބައި"އެއީ . ޔަކަށެވެބަ 2ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިޤަވާޢިދު އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު 

. އެވެ" ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދު: ދެވަނަބައި"އާއި " މައްޗަންގޮޅީ، މާފަންނު މިއަވަށްތަކުގެ ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދު
ގައި ގޯތިގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމު ގައިމީގެ އިތުރުން މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ބަޔާއިބެހޭ އިތުރުބައި

  .ހުށަހަޅުއްވަންވީ ކުރެހުންތަކާިއ ވިސްނަންވީ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ތަފްސީލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ
  

ބޮޑަށް އިހްސާސް ކުރެވެމުންދާ ތަަނެއްކަމަށް ވުމާއިއެކު، މާލޭގައި މިހާރު ވަރަށް މާލެއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން     
މިގޮތުން މާލޭގައި ގެދޮރު އެޅުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި . ގިނަ ބުރިތަކަކަށް އުސްކޮށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކެކެވެ ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކަކީ

. މާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަަލއަކީ، ގޯތިބައިކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ އޭރިޔާތަކުގައި އުސް ޢިމާރާތްތައް ހަދަމުން ދިޔުމެވެދި
ޓްރަކްޗްރަލް އަދި އަލިފާނުގެ ޙާދިޡާތަކާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރަށް، އެގޮތަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ސް

މާރާތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭބައި ނިސްބަތުން ކުދިކުދިތަންތަންކޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުން ސިޑިއާއި ޢި
. ޖާގަތައް އެކަށިގެންވާ ވަރަްށވުރެ ކުޑަވުމާއި މަދުވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އިތުރުވެގެންދިޔުމުން ކޮޓަރިތައްފަދަ، ސީދާ ބޭނުންކުރާ

އި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިއީ އެތަނެއްގައި އުޅޭބައެއްގެ ސަލާމަތާއި، ޞިއްޙީރައްކައުތެރިކަން އެކަށިގެންވާ ފެންވަރެއްގަ
ނެ އާއި އެވްރެޖް ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭވީމާ، މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ. ފައިވާ ކަމެކެވެބަލަންޖެހި

ވީމާ، . މިނަށް ބަލާ ިޢމާރާތުގެ އުސްމިން ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެއުސްމިނަކާއި، ޢިމާރާތަށް ވަންނަ ގޯޅި ނުވަތަ މަގުގެ ފުޅާ
ޖާގަތައް މަދުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި  ކުދި ގޯތިތައް އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އިސްރާފުވާމިޤަވާޢިދުގައި 

އެވްރެޖް ފުޅާމިނުގެ ނިސްބަތުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާއާއި 
  .މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެއެވެ

  
ފުރިހަމަ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނެ ފަދަގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހަދާ ޢިާމރާތްތަކަކީ އެޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިބަޔަށް     

. ފަރުމާނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސިއްޙީގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ
ނުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ހުސްޖާގަ ބާއްވާނެ  މިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ބައިބަޔަށް ފުރިހަމަ ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި މީހުން ބައިބޯވުމާއި ދުއްވާ . މިންގަނޑުތަކާއި ތަފްޞީލް މިޤަވާޢިދުގައި އެކުލެވިފައި ވާނެއެވެ
އަދި  ވުރެ ބޮޑެތިކޮށްކައި ވަކިވަރަކަށްމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓައުޅަނދުފަހަރު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގެ ސަލާމަތްކަމާއި އަ

  .އުސްކޮށްހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގ ކަނޑައެޅުމަށް މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
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ރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް، ބިމުގެ ޖުމްލަކޮށް މިޤަވާޢިދަކީ ދިރިއުޅޭމާޙައުލުގެ ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ ފެންވަ    
މީގެ އިތުރުން . ފޭނެގޮތްތައް ހޯދުމުގެ މަޤުސަދުގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ޤަވާޢިދެކެވެރެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިބޭނުން މިހާރަށްވު

ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރެވޭނެ މިންމިނާއި ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ސަލާމަތީގޮތުން 
  .ލް އެކުލެވިގެންވާނެއެވެމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކުގެ ތަފްސީޖެނަހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މިޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެއް

  
................................................ 
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  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު
  

  އެއްވަނަ ބައި
  މިއަވަށްތަކުގެ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މއްޗަންގޮޅީ، މަފަންނު
  

ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި 
  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

މިޤަވާޢިދުގައި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،      .1
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް،
އެކިބާވަތުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ، ބިމާއި

  .ތަނަކަށެެވގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ 
  

މާލޭގައި ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ   1.1    
ންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި 1ނަންބަރު 

ލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށްކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް މާ
"ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"ހުށަހަޅައި 
އެފަރާތުން" ހުއްދަޢިމާރާތް ކުރުމުގެ "އަދި 

  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
  

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ   1.2    
"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި 

ނުހޯދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްގެން
  .ނުވާނެއެވެ

  
އާއި" ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"   1.3    
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މި ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް، "ތް ކުރުމުގެ ހުއްދަޢިމާރާ"
  .ހޯދުމަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
ކާއިގައި ބުނެފައިވާ ކުރެހުންތަ 1.1މިޤަވާޢިދުގެ   1.4    

މިންސްޓްރީ އޮފް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރެވޭނީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ"އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 
ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމަށް. ހޯދާފައިވާ މީހުންނަށެވެ" ހުއްދަ

ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
6ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަދާ އެއްބުރި ނުވަތަ 
މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ"ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް 
ހޯދާފައިނުވާ މީހުންނަށްވެސް" ހުއްދަ

  .ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

މުނިސިޕަލްޓީއިން ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ މާލޭ   1.5    
ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ފާސްކޮށްފައިވާ

ށް ނުވަތަކަފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަ. އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ
ނީ ޤަވާޢިދުން އެކަން މާލޭގެންނަންވާ ލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް

  .މުނިސިޕަލްޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި   1.6    
ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ދިރިއުޅުމަށް

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް އަދި ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ އެ
ރުގެ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބިމެއްނަމަ އެސަރުކާ

  .ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ
  

ޢާއްމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް "ދަޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއް"   1.7    
ރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިޢިމާ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
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"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"   1.8    
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4ހޯދުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 

އިމާރާތުގެ"ނުހޯދައިފިނަމަ " ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"
.އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ" ރިކަމެުގ ލިޔުންކުރެހުން ފާސްކު

"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"މިގޮތުން 
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4އެލިޔުންނެގިތާ އާކުރެވޭނީ 

އާއި އަދި ޢިމާރާތް" މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު"
ކުރުމާއިބެހޭ އެހެނިހެން ޤަވާޢިދުތަކަށް އެއްވެސް ބަަދލެއް
އައިސްފައިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ހިނގާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރެހުންތައް

  .އިސްލާޙުކުރުމުންނެވެ
  

1ހޯދުމަށްފަހު ގިނަވެގެން " ކުރުމުގެ ހުއްަދޢިމާރާތް"   1.9    
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ

ހުއްދަ. ބާތިލްވާނެއެވެ" ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"
ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ ބާތިލްވެފައި ހުންނަ ތަންތާގައި

"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"މިގޮތުން . އައުކޮށްގެންނެވެ
އަހަރު ދުވަސްވެފައިނުވާ 4ން އައުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެ

ލިބިފައިވާ" ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"
  .ފާަރތްތަކަށެވެ

  
ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ   1.10    

މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިންކޮންނަންވާނީ
ހުށަހަޅައި،" ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް"

ފާސްކުރުމަށް ފަހު، އެ މެތަޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ބެހޭޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާފައުންޑޭޝަން . ގޮތަށެވެ
ގައި 2ލޫމާތު މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު މަޢު

  .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
  

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް   1.11    
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ނުވަތަ މިނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި
ތަަ ބިމުންކުރަންވާނީ ނުވަ ންޕަންޕްފެެބިމުން 

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަންފެންދަމަންވާނީ މޯލްޑިވްސް 
އޮތޯރިޓީ އާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ

  .މަތިންނެވެ
  

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން   1.12    
ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ތަޅާލަންވާނީ އެތަނެއްގައި
ހުރި ކަރަންޓު، ޓެލެފޯނު އަދި ފާޚާނާ އާއިފެނުގެ

ނުން އަންގާއެޚިދުމަތްތައްދޭ ތަންތަމައްސަލަ 
. ނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެންތަތަގޮތެއްގެމަތިން އެ

  
ޢިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަ   1.13    

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަކާއި ފާޚާނާތައް އަދި ޢިމާރާތްގިފިލި
ނިވާކަމެއް ނެތި ފެންނަ ގިފިލިތަކާއި ފާޚާނާތައް،

ދެއްވާ ފަރާތުން އަންގާ" ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"
  .ގޮތެއްގެ މަތިން ނިވާކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން އިމުގެ   1.14    

ބެލުމަށްޓަކައިއެއްވެސް މައްސަލައެއްހުރިތޯ ޗެކްކޮށް 
  .މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

  
ޢިމާރާތް ކުރަންވާނީ ވަށައިގެންހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ   1.15    

ފުރާޅަށާއި، ގޯތިތެރެއަށާއި، މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް
ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައިބާނޭ ގޮތެއްގެ

އަދި. ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެމަތިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ

މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން. ފިޔަވަޅި އަޅައިގެންނެވެ
ގައި 3މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
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ޢިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް ބޭނުންކުރަން ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ   1.16    
މާލޭ" މުގެ ހުއްދަޢިމާރާތް ބޭނުންކުރު"ފަށަންވާނީ 
  .ން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެމުނިސިޕަލްޓީ

  
އެކި އެކި ކޮމާރޝަލް ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން   1.17    

ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ
އެންޑް އާރބަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

ވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ކަނޑައަޅާ ޑި
މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަނޑު. ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށެވެ

ގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން، ޢިމާރާތާއި
މިން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގއިމުގެ ދެމެދު ހުންނަންވީ 

  .ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
  

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެޢިމާރާތުގެ އެންމެ      .2  އިމާރާތުގެ އުސްމިން
މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ، ދުވާރުން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ

ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ. މަތީކައިރިއާއި ހަަމައަށެވެ
ގެންރަހެއް ބާއްވާނަމަ، ދުވާރުން ފެށިމަތީގައި ޓެ

ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާއިޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ 
  .ހަމައަށެވެ

  
ޢިމާރާތެއް ހެދޭނެ އެންމެ  އުސްމިން ކަނޑައެޅުމުގައި   2.1    

ބެލޭނީ އެޢިމާރާތެއްގެ ބޮޑުމިނަށާއި ފުޅާމިނާއި
މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެއެޢިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ 

މިގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް. ފުޅާމިނަށެވެ
އަށް 2.1.6އިން  2.1.1މިޤަވާޢިދުގެ 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ
  

މީގައިވާ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ: ނޯޓް        
އަދި އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާނީ ސްކެއަރ. މީޓަރުންނެވެ
  .މީޓަރުންނެވެ
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ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދަން ބޭނުންކުރާނެ 2.1.1      
  -:ފޯމިއުލާއަކީ 

  
  އޭރިޔާ×           1      =ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  
  ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން        

  
ޢިމާރާތުގެ ބޭރުން ބޭރަށް ހުންނަ ސީދާ އެންމެ(        

)އޭރިއާ(ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން ދިގުމިން ހޯދުމަށްފަހު 
އެމިނުން ގެއްލުމުން ލިބޭމިނަކީ ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް

  .)ކޮއިފިޝަންޓެވެ
  

މި ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ        
މިންތައް ހުރިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް
.ނުހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
މިސާލަކަށް، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަނިދިގުކޮށް ލެނބުން
ލައްވާފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތް

ވުމާއިއެކު، މިފަދަ ގޯއްޗެއްގެ. އް ނުކުރެވޭނެއެވެބޭނުމެ
ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އެގޯއްޗެއް
ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން

ލަފާގެމަތިން މާލޭކަނޑައަޅާނީ ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާގެ 
  .ންނެވެމުނިސިޕަލްޓީ

  
ބަލައި ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އޭރިޔާއަށްތް ޢިމާރާތެއްގެ ވިޑް 2.1.2      

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
)ށ(އާއި ) ހ(ގެ  2.1.2ބޭނުންކުރެވޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 
  .ވެތެގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮ

  
ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން)  ހ(        

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ،
ޢިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓަށްބަލައި ޢިމާރާތް
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މިގޮތުން. ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމެވެ
، ބޭނުންކުރެވޭނި ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް

އަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެ
  .އަށްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަމައެވެ

  -:މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރޭނެ ފޯމިއުލަާއކި
             

 =އުސްމިންޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ 
2 
  0.3875+1.2 × ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 

           0.8     
  

އުސްމިންޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ) ށ(        
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ،

ރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެމާރާތުގެ އޭރިޔާއަށް ބަލައި ޢިމާޢި
މިގޮތް ބޭންުނކުރެވޭނީ. އުސްމިން ކަނޑައެޅުމެވެ

ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކަޮއިފިޝަންޓް ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ
ނުވަތަބަޔާ އެއްވަރު އިކުޅަ އަށްސްކެއަ ރޫޓްގެ ދިހަބަ
  .އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ

  
  -:މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ        

  
ޢިމާރާތުގެ= ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން         

  0.3875+1.2× އޭރިޔާ 
  

މިބަޔާން ކުރެވުނު ދެގޮތުގެ ތަފްސީލް މިޤަވާޢިދުގެ        
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެގައި  4އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

  
)އަކަފޫޓު 100(އަކަމީޓަރ  9.291ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ  2.1.3      

އަދި. އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
6(މީޓަރ  1.829ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 
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  .އަށްވުރެ ހަނިނަމަ ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ) ފޫޓު
  

ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެޢިމާރާތަކަށް  2.1.4      
ފުޅާމިނަށްބަލައި ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން

  .ގައިވާ ގޮތަށެވެ 1ކަނޑައެޅޭނީ މިމާއްދާގެ ތާވަލް 
  

   1ތާވަލް
  ގޯޅީގެ ފުޅާމިން/ މަގު 

  )މީޓަރުން(
  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން

  )މީޓަރުން(
  ޢިމާރާތް ނުކުރެވޭނެ  އަށްވުރެ ހަނިނަމަ 1.219
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ އުސްވެގެނ3ް  ހަމަނުވާނަމަ 1.524ހަމަވެފައި  1.219

  އި ހަމައަށްމީޓަރާ 9
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ އުސްވެގެނ6ް  ހަމަނުވާނަމަ 1.829ހަމަވެފައި  1.524

  މީޓަރާއި ހަަމައަށް 19.20
ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ އުސްވެގެނ8ް  ހަމަނުވާ 3.048ވެފައި ހަމަ 1.829

  މީޓަރާއި ހަމައަށް 25.20
  އާއި ހަމައަށ30.48ް  އަށްވުރެބޮޑު 3.048

  
4(މީޓަރ  1.219ގެ ކުރިން  2003މެއި 26އަދި        

އާއި) ފޫޓު 5(މީޓަރ  1.524އިން ފެށިގެން ) ފޫޓު
ވާގޯޅި ބާއްވައިގެން ބަހާފައިދެމެދުގެ ފުޅާމިނުގެ 

ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މައިމަގާއި އިންވެގެން ގޯއްޗެއްގައިވާ
އޮންނަބައި ނުވަތަ ބައިތްައ ފިޔަވައި ގޯތީގެ އެތެރޭގައި

އަކަފޫޓު  ހަމަވާނަމަ ނުވަތަ 600އޮންނަބައެއްގައި 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެތަނެއްގައިކުރާ 600އޭރިޔާ 

9ބުރި ނުވަތަ  3މިނަށް ބަލައި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑު
އަދި. މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ

އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ބައިތަކެއް އެއްކޮށްލުމުން
އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމަ 60އެބައިތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި 

600ނުވަތަ އެއްކޮށްލާ ބައިތަކުގައި އޭރިޔާ 
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އިކުރާ ޢިމާރާތުގެބޮޑުނަމަވެސް އެތަނެއްގައަކަފޫޓަށްވުރެ 
މީޓަރަށްވުރެ 9ބުރި ނުވަތަ  3ބޮޑުމިނަށްބަލައި 

މިގޮތުން. އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ
ގައި 2ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިން، ތާވަލް 

  .ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
  

  2ތާވަލް 
  ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ

  )އަކަފޫޓުން(
  ޢިމާރާތްކުރެވޭ އެންމެ އުސްމިން

  )މީޓަރުން(
މީޓަރާ 12ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް ނުވަތަ 4  ހަމަވާނަމަ 600

  އަށްހަަމަ
މީޓަރާ 15ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް ނުވަތަ 5  ހަމަވާނަމަ 800

  އަށްހަަމަ
  

4000( ރއަކަމީޓަ 371.612ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން  2.1.5      
އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެޢިމާރާތެއް ހެދޭނެ އެންމެ) އަކަފޫޓު

  .އެވެ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48އުސްމިނަކީ 
  

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކިވަރަކަށްވުރެ އުސްކޮށް އެކި   2.2    
ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވެން ނޯންނަ ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތް

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައަޅާނީ
ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާގެ ލަފާގެމަތިން މާލޭ

  .މުނިސިޕަލްޓީއިންނެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތް 2.1.2މިޤަވާޢިދުގެ   2.3    
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން 

އެއުސްމިނަށްވުރެ މައްޗަށް ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި
މިގޮތަށް. ކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާ

ހެދުމުގައި ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް
ބޭނުމެއް ނުހިފޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށް
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އް އެންމެ އުސްކޮށް ހެދޭނީއަދި މިބައިތަ. ވާންޖެހޭނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތް 2.1.2މިޤަވާއިދުގެ 

މީޓަރ އުސްނުވާ 4ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަށްވުރެ 
މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ. ވަރަށެވެ

)މެނުފެކްޗަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން(ލިފްޓްގެ ތަފްސީލް 
މާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓްޢި. ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ
މީޓަރ 1މިއަސްކަނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 

މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ. އެވެ) ފޫޓު 3.280( 
5އިތުރު ތަފްސީލް މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

  .އަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ 4އާއި  3ގައި ކުރެހުން 
  

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ   2.4    
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 2.1

އުސްމިނުގެ އިތުރުން، ފުރާޅެއް އެޅުމަށް ޢިމާރާތުގެ ރޫފް
ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވެނީ

މިއާބެހޭ. އެވެ) ފޫޓު 4.921(މީޓަރ  1.5ގިނަވެގެން 
  .ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ 5އިތުރު ތަފްސީލް ކުރެހުން 

  
ރާގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުޢިމާރާތު   2.5    

އެންޓެނާ އާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްފަދަ ތަކެތި
.ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ނަމަވެސް މާލެއަކީ
ކު ޢިމާރާތްއްކައިރީ އޮންނަ ތަނަަކަށްވުމާއިއެޕޯރޓެ

ތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓެނާ އާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝް
ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެ މިކަމާއިބެހޭ ދާއިރާއިން
އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި

  .އެއްގޮތަށެވެ
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) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48އުސްމިން ޢިމާރާތުގެ      .3  
  އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރުން

  
އަށްވުރެ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48މާލޭގައި 3.1.1 3.1    ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

45އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 
  .އެވެ) ފޫޓު 147.638(މީޓަރ 

  
މީޓަރ 30.48މާލޭގައި ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން 3.1.1 3.1.2      

މީޓަރ 45އަށްވުރެ އުސްކޮށް ) ފޫޓު 100(
އާއި ހަަމައަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ) ފޫޓު 147.638(

ޢިމާރާްތކުރާ ބިމުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނުގައި އެންމެ
)އަކަފޫޓު 6000(އަކަމީޓަރ  57.4185ކުޑަވެގެން 
  .ހަމަވާނަމައެވެ

  
އުސްމިނަށް) ފޫޓު 147.638(މީޓަރ 45ޢިމާރާތް 3.1.3      

ހެދުމަށް ހުއްދަކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގައި ކުޑަވެގެން
ހަމަވެފައި) އަކަފޫޓު 4000(އަކަމީޓަރ  371.612

މީޓަރ 12އަދި ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 
ވާ އިމުގެށްހަމަވެ، މައިމަގަ) ފޫޓު 39.370(

)ފޫޓު 49.213(މީޓަރ  15ފުޅާމިނުގައި 
ށްޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ ބެލުމުގައި ޢިމާރާތަ. ނަމައެވެހަމަވާ

ށްވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ހުސްކޮށް ވައިގޮޅިއަ
ކަނޑައަޅާފައިހުންނަ ބައިތަކާއި ސެޓްބެކްފަދަ

  .ތަންތަނުގައި އޭރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 3.1.3މި މާއްދާގެ 3.1.4      
ށްވުރެއަ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48އިތުރުން 

ގޯތީގެ މަގާގުޅޭ އިމުގެއުސްކޮށް ޢިމާރާތް ހެދޭނީ 
ހަމަވާބައިގެ) ފޫޓު 49.213(މީޓަރ  15ފުޅާމިނުގައި 

ކުރިމަތިން އޮންނަ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހަނިވެގެން
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  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 25(މީޓަރ 7.620
  

މީޓަރ 6ފުޅާމިނަށްވީ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ގޯތީގެ 3.1.5      
25(މީޓަރ  7.620ހަމަވާނަމަ، ) ފޫޓު 19.685(

ހަމަވާވަރަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް) ފޫޓު
ނަމަވެސް، ގޯތީގެ ފުޅާމިނަށްވީ. ޖައްސަންވާނެއެވެ

)ފޫޓު 19.685(މީޓަރ  6ގައި މައިމަގުގެ ފުޅާމިނު
ރެއަށްހަމަނުވާނަމަ، މިގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެ

އަށްވުރެ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.480ޖައްސައިގެން 
  .އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތް 3.1.5މިމާއްދާގެ 3.1.6      

އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގެ
މީޓަރ 30.480ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި 

އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ،) ފޫޓު 100(
)ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 

ހަމަކުރުމަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން
މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް
  .ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3.1.6އާއި  3.1.5މިމާއްދާގެ 3.1.7      

ގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ
ވުމާއިއެކު،. ޖާގަ ހިމެނޭނީ މަގުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް
.ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ
ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ ބެލުމުގައި މިބައި

އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ ޢިމާރާތް މި. ހިމެނިދާނެއެވެ
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ
މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ މަގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ
.ބަޔަކަށްވާގޮތަށް، ބޭނުންކުރާ ގޯތީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ
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އި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައިމަގުގަ
ބޭނުންކުރަންވާނީ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި

  .ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ 3.1.3މިމާއްދާގެ 3.1.8      
އިތުރުން، އެއްމަގަށްވުރެ ގިނަމަގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ

އަށްވުރެ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.480ގޯއްޗެއް 
އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ
މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި

)ފޫޓު 19.685(މީޓަރ  6މަދުވެގެން 
  .ހަމަވާންވާނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 3.1.8މިމާއްދާގެ 3.1.9      

ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ އެހެނިހެންމައިމަގުފިޔަވައި 
)ފޫޓު 10(މީޓަރ  3.048މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި 

ހަމަވާނަމަ، ޢިމާރާތުން އެމަގަށްވާ ބައި އެތެރެއަށް
ހަމަކުރުމުން) ފޫޓު 19.685(މީޓަރ  6ޖައްސައި 
ހުރިކަމަށް) ފޫޓޫ 19.685(މީޓަރ  6މަގުގައި 
ވައި އެހެންނަމަވެސް މައިމަގު ފިޔަ. ބެލެވޭނެއެވެ

ހަމަނުވާނަމަ،) ފޫޓު 10(މީޓަރ  3.048މަގުތަކުގައި 
30.480މިގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 

އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް) ފޫޓު 100(މީޓަރ 
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތް 3.1.9މިމާއްދާގެ 3.1.10      

ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގެ ށްއެތެރެއަ
މީޓަރ 30.480ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި 

އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ،) ފޫޓު 100(
މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގައި ފުޅާމިނުގައި

ހަމަކުރުމަށް ޢިމާރާތް) ފޫޓު 19.685(މީޓަރ  6
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ސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރިއެތެރެއަށް ޖައް
ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ

  .ބައި ނުހިމަނައެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3.1.10އާއި  3.1.9މިމާއްދާގެ 3.1.11      
ގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ

ވުމާއިއެކު،. ތުގައެވެޖާގަ ހިމެނޭ މަގުގެ ބައެއްގެ ގޮ
މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް
.ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ
ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ ބެލުމުގައި މިބައި

އަދި މިބިން ހިމެނޭނީ ޢިމާރާތް. ހިމެނިދާނެއެވެ
މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ
މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ މަގުގެ ނުވަތަ ދުވާރުގެ
.ބަޔަކަށްވާގޮތަށް، ބޭނުންކުރާ ގޯތީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ
މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި
ބޭނުންކުރަންވާނީ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި

  .ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ
  

އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ) ފޫޓު 100(މީޓަރ 30.480 3.1.12      
ޢިމާރާތެއްގެ މައިމަގަށްވާ އިން ނޫން އެހެން އިމަކާއި
ގުޅިގެން ހަމައެކަނި އެއްކޮޅުން ވަދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ

  .ގޯޅިއެއް ވާނަމަ އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ
  

)ފޫޓު 14.764(މީޓަރ 4.5ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި )ހ(        
ވާ އިމުގައި ޖައްސައިގެންއަށްހަމަވާނަމަ ގޯޅި
  .ޢިމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ

  
)ފޫޓު 14.764(މީޓަރ  4.5ގޯޅީގެ ފުޅާމިން )ށ(        

2 ށްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަ 3.2.1އަށްވުރެ ހަނިނަމަ 
  .މީޓަރ ސެޓްބެކެއް ދޭންވާނެއެވެ
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ގޯޅިއާއިމިގޮތަށް އެއްކޮޅުން ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ) ނ(        

3.2.3އިންވެގެން ޢިމާރާތްހަދާއިރު ގޯޅިއަށްވާ އިމުގައި 
ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެޓްބެކް ދޭކަށް

  .ނުޖެހޭނެއެވެ
  

އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ) ފޫޓު 100(މީޓަރ 30.480 3.2.1 3.2    ޢިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް
ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަނާއި އެހެނިހެން ބައިތައް
ހުންނަންވާނީ މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި
އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން

.އެތެރޭގައެވެ) ފޫޓު 6.562(މީޓަރ  2ކުޑަވެގެން 
)ފޫޓު 6.562(މީޓަރުގެ  2މިގޮތުން ދޫކުރާ 

ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި
ސް، ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއިނަމަވެ. ނުހިމެނޭނެއެވެ

މަށްޓަކައި މިޖާގައިގެ ބޭނުންވުއަލިކަން ފޯރު
  .ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 3.2.1މިމާއްދާގެ 3.2.2      

މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
މީޓަރ 2ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން ކުޑަވެގެން 

އެތެރެއަށް ޖައްސާފައިވާ ފަރާްތތަކުން) ފޫޓު 6.562(
އަށްވުރެ) ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ބިމުންފެށިގެން 
ތުގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއިމަތިން ޢިމާރާ

ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި އަދި އެއަރ
ކޮންޑިޝަނަރ ފަދަ ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސްއަށް
ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ

އަށްވުރެ) ފޫޓު 1.49(މީޓަރ  0.457އިމުންފެށިގެން 
މީޓަރ 0.457އަދި މި . ބޭރަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ

ށްރިއުޅޭވޭގޮތަގެ ޖާގަ ދާއިމީކޮށް ދި) ފޫޓު 1.49(
  .ބޭނުންކުރާ ބައެއްގެގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
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އަށްވުރެ އުސްކޮށް) ފޫޓު 100(މީޓަރ 30.48 3.2.3      

ތީމަމެ ޢިމާރާތެއް ހަދާނީ މަގުގެ މަގުމާލޭގައި ހަދާ ކޮން
މީޓަރ 2އިމުން އެންމެ ކުޑަވެގެން ދުވާރު ލެވެލްއިން 

މިގޮތަށް. ދޭންޖެހޭނެއެވެގެ ސެޓްބެކެއް ) ފޫޓު 6.561(
ދޭ ސެޓްބެކް ހުންނަން ޖެހޭނީ ދުވާރާއި އެއްހަމައެއްގައި
.އާންމުކޮށް މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވޭގޮތަށެވެ
މިގޮތުން ދޭ ސެޓްބެކްގެމަތިން، ޢިމާރާތުގެ މަތީ ބައިތައް
ނެރޭނަމަ ސެޓްބެްކ ޖާގައިގެ އުސްމިނުގައި އެންމެ

.ހުންނަންވާނެއެވެ) ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ކުޑަވެގެން 
ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް ސެޓްބެކްމަތިން ނެރުމަށްޓަކައި

ނަމަވެސް މި ތަނބު. އިމުގައި ތަނބު ޖެހިދާނެއެވެ
ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސެޓްބެކްގެ ހިނގަން އޮންނަ ބައި

އަށްވުރެ) ފޫޓު 4.92(މީޓަރ  1.5
އަދި މިގޮތަށް ޖަހާފައިވާ. ހަނިވެގެންނުވާނެއެވެ

އް ދޭތެރެ ބެދޭފަދަގޮތަށް ރާނައި ނުވަތަތަނބުތަ
.އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބައްދާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ސެޓްބެކްގެ ޖާގައިގެ ތެރެއަށް
ޢިމާރާތުގެ ކުޑަދޮރުފަދަ ތަންތަން ހުޅުވޭގޮތަށް ހެދުމަކީ

އަދި މިނޫން ގޮތަކުންވެސް ސެޓްބެކް.  މަނާކަމެކެވެ
ރާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާފަދަ ގޮތަކަށްބޭނުންކު

  .އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
  

 100(މީޓަރ  30.48
އަށްވުރެ އުސް ) ފޫޓު

ޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް 
  މަގަށްނެރުން

9ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ބިމުން ފެށުގެން މައްޗަށް  3.3.1 3.3  
ނެއްއާއިހަމައަށް ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަ

  .އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

އަށްވުރެ) ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ބިމުން ފެށިގެން  3.3.2      
ގަލާއި ޓްމަތިން ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީ

ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި އަދި އެއަރ



 

21 
 

ކޮންޑިޝަނަރފަދަ ޢިމާރާތުގެ ސާރވިސްއަށް ބޭނުންކުރާ
ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަގަށް ނެރެވޭނީ އިމުންފެށިގެންތަކެތި 
އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް) ފޫޓު 1.49(މީޓަރ  0.457

  .ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ
  

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 3.3.2މިމާއްދާގެ 3.3.3      
އްގެ ލެވެލްގައިވެސްޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެ

ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި އަދިކޮންކްރީޓް ގަލާއި 
އެއަކޮންޑިޝަނަރަފދަ ޢިމާރާތުގެ ސާރވިސްއަށް
ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ އިމުން

)ފޫޓު 1.49(މީޓަރ  0.457ބޭރަށް ނެރެން ހުއްދަކުރާ 
އަށްވުރެ 75%ނެރެވޭނީ މުޅިޢިމާރާތުގެ ވަށަމިނުގެ 

  .އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ
  

އަށްވުރެ) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48މާލޭގައި   3.4    
އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ފަރުމާކުރާ ޢިމާރާތެއްގެ

އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި 50%ތަޅުމުގެ 
އެހެން ބޭނުމަކަށް ކަނޑައަޅާނަމަ، އެޢިމާރާތެއްގެ
ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރީން، މާލޭ

ހުށައަޅައި ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލްމުނިސިޕަލްޓީއަށް 
މިދެންނެވި ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް. ހޯދަންވާނެއެވެ

ހޯދުމަށްޓަކައި އެޢިމާރާތެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ބޭނުން ބަޔާންކޮށް، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންއެއް މާލޭ

މިކޮންސެޕްޓް. މުނިސިޕަލްޓީ އަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
ގައި އެކުލެވިފައިވާ ފްލޯރ ތަކުގެޑިޒައިންގައި ޢިމާރާތު

އޭރިޔާއާއި އެފްލޯރ އެއްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ
  .އި އޮންނަންވާނެއެވެފަބޭނުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވި

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނިންގ 3.4މިމާއްދާގެ   3.5    

އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެލޭނީ
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ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދާއި،އެޢިމާރާތެއް 
ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީ ޢިމާރާތް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބޭނުމަކީ އެސަރަހައްދަކާއި އެކަށޭނެ

  .ސަރަަހައްދަކަށްވުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
  

ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް 
ވަޔާއި އަލިކަން 

  ފޯރުވުން

ޑިޒައިން ކުރަންވާނީޢިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް    4.1  .4
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން 4.1.5އިން  4.1.1

  .ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރާގޮތަށެވެ
  

ޢިމާރާތެއްގެ ބަައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުމަށްޓަކައި 4.1.1      
10%ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގައި 

ކުޑަނުވާ ބޮޑުމިނަކަށް ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާއަށްވުރެ 
)އޯޕަނިންގ(ހުސްޖާގައަކާ ދިމާވާގޮތަށް ހުޅުވުން 

ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ. ހުންނަންވާނެއެވެ
ހަމައެނަކި. ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ނުވަތަ ނުހުޅުވޭ
ހާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއިގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަ

ގެ) ސްލައިޑިންގ ޑޯރ އެންޑް ވިންޑޯރ(ކުޑަދޮރު 
  .ނުހުޅުވޭބައި މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  
ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް) އޯޕަނިންގ އަކުން(ހުޅުވުމަކުން  4.1.2      

މީޓަރުގެ 6ބެލޭނީ ހުޅުވުމާ ދިމާއިން ފެށިގެން 
ހުޅުވުމުގެ ސައިޒު ތަޅުމުގެއަދި . ދުރުމިނަށެވެ

އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ ވެންޓިލޭޓް 15%ބޮޑުމިނުގައި 
މީޓަރުގެ 7.5ނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވާދިމާއިން ފެށިގެން ވާ

މިބަޔާންކުރެވުނު ދެހާލަތުގައިވެސް. ދުރުމިނަށެވެ
ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ

  .މިނަށެވެމީޓަރުގެ ދުރު 4ފަރާތަކަށް 
  

ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައެއްގައި ހުރަހެއްނެތި 4.1.3      
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.މިލިމީޓަރ ހުންނަންވާނެއެވެ  600×  600ކުޑަވެގެން
މިފަދަ ހުސްޖާގައެއް އެހެން ގޯއްޗަކާއި އިންވެގެން

މިލިމީޓަރު 750ބާއްވާނަމަ އިމުންފެށިގެން ހަނިވެގެން 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ 4.1.4      

އެއްވެސްތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ދޮރެއް،
ކުޑަދޮރެއް، ފެންލައިޓެއް، އާނގައެއް ފަދަ އެއްވެސް
ހުޅުވުމެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅޭ އިންފާރުގައި

އިންފާރު ނޫނަސް އެހެން. ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ
މަކާވީ ފަރާތަށް ހުޅުވުމެއް ބެހެއްޓޭނީގޯއްޗެއްގެ އި

  .މިލިމީޓަރ އެތެރޭގައެވެ 750އެންމެ ކުޑަވެގެން 
  

ޢިމާރާތްނުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ހުސްޖާގައިގެ ބަދަލުގައި 4.1.5      
އެޢިމާރާތާއި އިންވެގެންވާ މަގާއި ގޯޅިފަދަ ތަންތަން

ނަމަވެސް ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ
އްޗެއްގެ އެތެރެއިން ނެގޭ ބައިބަޔަށްއެފަދަ ގޯ

ފޫޓަށްވުރެ ހަނި 12ވަދެނިކުތުމަށް އެގޯތިންނަގާ 
ގޯޅިގޯޅިއަށް އެގޯޅި ނެގިފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން
ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ދޮރެއް

އްވެސްނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް އަދި އާނގައެއްފަދަ އެ
  .ން ނުވާނެއެވެހުޅުވުމެއް ބަހައްޓައިގެ

  
ދެބުރީގެ ޖުމްލަ(ޢިމާރާތެއްގެ އެންމެ ތިރީ ދެބުރީގައި  4.1.6      

)މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް 7.5އުސްމިން 
ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ހަދާ ތަންތަނަށް
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މެކޭނިކަލް ގޮތުން

4.1.1ވެންޓިލޭޓްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 
އަށް ބާަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުސްޖާގައާއި 4.1.3އިން 

ނަމަވެސް. ހުޅުވުން ނުބަހައްޓާ ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ
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ޢިމާރާތުގެ ދެންހުރި ބުރިތަކަށް ނުވަތަ ބައިތަަކަށް
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4.1.5އިން  4.1.1މިޤަވާޢިދުގެ 

ގޮތަށްގެ މަތިން ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނޭގޮތު
.ސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެހުޅުވުންތަކާއި ހު

މިހުސްޖާގައަކީ ސުރެން ސުރެން ހާމައަށް އޮންނަ
އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި .ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރި ނުވަތަ ތިރީ ދެބުރި
އިން 4.1.1ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ 

ގޮތަށް ވަޔާއި އަލިކަން އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4.1.5
ލިބޭނެހެން ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ   4.2    
ބިންމިމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ހަދާ ތަންތަން މިޤަވާޢިދުގެ

އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ވަޔާއި 4.1.5އިން  4.1.1
ހެން ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައިއަލިކަން ލިބޭނޭ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
 30.48އުސްމިނުގައި 

) ފޫޓު 100(މީޓަރ 
އާއި ހަމައަށް 
ޢިމާރާތްކުރާ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް 
  މަގަށްނެރުން

)ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް    5.1  .5
އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއްއާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތުގެ 

  .އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

6.096އަށްވުރެ މަތިން ) ފޫޓު 9(މީޓަރ 2.743   5.2    
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި) ފޫޓު 20(މީޓަރ 

ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ
މީޓަރ 0.457އިމުންފެށިގެން ބައެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ 

އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ) އިންޗި 18(
  .ވަރަށެވެ
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އަށްވުރެ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096ބިމުންފެށިގެން   5.3    
މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް
ނެރެވޭނީ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިޤަވާޢިދުގެ

އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ 5.3.4 އިން 5.3.1
  .މަތިންނެވެ

  
ހަމަވާ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުގެ ފުޅާމިން  5.3.1      

އަށްވުރެ ފުޅާ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުމަގާއި 
48(މީޓަރ  1.219މަގުމަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 

  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި
  

ހަމަވާ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096މަގުގެ ފުޅާމިން  5.3.2      
އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުމަގާއި 

38(މީޓަރ  0.965މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 
  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި

  
ހަމަވާ) ފޫޓު 15(މީޓަރ  4.572މަގުގެ ފުޅާމިން  5.3.3      

އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096މަގުމަގާއި 
29(މީޓަރ  0.736މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 

  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި
  

ހަމަވާ) ފޫޓު 6(މީޓަރ  1.828މަގުގެ ފުޅާމިން  5.3.4      
އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 15(މީޓަރ  4.572މަގުމަގާއި 

18(މީޓަރ  0.457މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 
  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި

  
އަށްވުރެ ފުޅާނޫން މަގުމަގާއި) ފޫޓު 6(މީޓަރ 1.828   5.4    

އިންވެގެން ހުންނަ ގޯތީގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ
  .ބައެއް މަގަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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6.096އަށްވުރެ މަތިން ) ފޫޓު 9(މީޓަރ 2.743   5.5    
ހަމައަށް އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރޭ،) ފޫޓު 20(މީޓަރ 

ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ޑެކު ފަދަ އެއްވެސް ބައެއް
ނުވަތަ ތަނެއް، ފާރު ރާނާ މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން
ބެއްދުމާއި ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓް ފަދަ

ބެހެއްޓުމާއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެވޭފަދަ އެއްޗެއް
  .ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގައި ހުންނަ   5.6    

ދޮރާށީގެ ދޮރުފަތާއި ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު
)ފޫޓު 12(މީޓަރ  3.657އަދި ފެންލައިޓްގެ ދޮރުފަތް 

އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށްއަށްވުރެ ތިރިން 
  .ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

  
20(މީޓަރ  6.096އާއި ) ފޫޓު 12(މީޓަރ 3.657   5.7    

އާއި ދޭތެރޭގައި ޢިމާރާތުގެ އިމުގައި ބަހައްޓާ) ފޫޓު
)އިންޗި 18(މީޓަރ  0.457ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް /ދޮރު

އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހަދައިގެން
  .ނުވާނެއެވެ

  
އަށްވުރެ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096ބިމުންފެށިގެން   5.8    

އަށްވުރެ) ފޫޓު 25( މީޓަރ  7.620މަތިން 
ހަނިމަގާއި ގޯޅީގައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް
މަގުމައްޗަށް ނެރެން ހުއްދަކުރާ ވަރަށްވުރެ ބޭރަށް

  .ދޮރުފަްތ ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ އެތެރެއިންނެގޭ   5.9    
މީޓަރ 3.657ބައިބަޔަށް ވަދެނިކުތުމަށް އެގޯތިންނަގާ 

އެ ގޯޅި އަށްވުރެ ހަނި ގޯޅިގޯޅިއަށް) ފޫޓު 12(
ނެގިފައިވާ ގޯތިފިޔަވައި އެހެން ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ
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ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި
ލްކަނިފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް ނެރެގެންބެ

  .ނުވާނެއެވެ
  

، ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި
ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ 
ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ 

  ޖެހުން) ޗެންޗޭނު(

އާއި) ފޫޓު 68.898(މީޓަރ  21ބިމުން ފެށިގެން    6.1  .6
ހަމައަށް ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތައް ޑިޒައިންކޮށް،
1ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ) ފޫޓު 3.281(މީޓަރ 
.ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ) ޗެންޗޭނު(

މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ރާނާފައިވާ ފާރު
ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ

125ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި ފާރުގެ އެއްވެސް 
)ސްޕިއަރ އެއް(މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް 

އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު. ނުދާވަރަށެވެ
ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން

  .ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ
  

ތުގައި ހުންނަމީޓަރުން ފެށިގެން މައްޗަށް ޢިމާާރ21   6.2    
ބެލްކަނިތައް ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ

  މީޓަރ 1.2އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 
  

)ޗެންޗޭނު(ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ ) ފޫޓ3.937ު(   6.3    
މިގޮތުން ޖަހާ. ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ

ރެއިލިންގ ނުވަތަ ރާނާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި
ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް

މިލިމީޓަރ 125ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 
.ނުދާވަރަށެވެ) ސްޕިއަރ އެއް(ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް 

އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި
ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް

  .ވެރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެ
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ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓެރެސްތައް ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި   6.4    

މީޓަރ 1.2ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 
)ޗެންޗޭނު(ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ ) ފޫޓު 3.937(

މިގޮތުން ޖަހާ. ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ
ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހަދާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ

ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް
މިލިމީޓަރ 125ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 

.ނުދާވަރަށެވެ) ސްޕިއަރ އެއް(ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް 
އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި

ންނަށްހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދި
  .ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ

  
ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނި އަދި   6.5    

ޓެރަސްފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއް
އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ބާއްވާނަމަ، ޖެހިގެން
އޮތް ގޯތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގޯތީގެ

)ފޫޓު 6.562(މީޓަރ  2އިމުގައި ކުޑަވެގެން 
  . އް ރާނާ ނުވަތަ ހުރަހެއް ހަދަންވާނެއެވެއުސްފާރެ

  
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.3އިން  6.1މިޤަވާޢިދުގެ   6.6    

ޖަހަންޖެހޭނީ ނުވަތަ) ޗެންޗޭނު(ގޮތަށް ރެއިލިންގ 
ގައި 6.4ފާރެއް ރާނަން ޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަތންތަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަނި
  .ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެއަދި 

  
ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ސިޑި ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި   6.7    

މިލިމީޓަރ 850ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 
ނުވަތަ ފާރު)  ޗެންޗޭނު(ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ 

އަދި ޢިމާރާތުގައި އާއްމުކޮށް. ރާނާ ގޮތަށެވެ
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)ކޮމަން ސްޓެއަރގެ(ސިޑީގެ ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހުންނަ 
ރެއިލިންގ ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ
  .ސަލާމަތީގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ

  
މަތިން ބަހައްޓާ، ޢިމާރާތުގައި ފޫޓު 9ބިމުންފެށިގެން   6.8    

ހިމެނޭ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން
ގެ) ފޫޓު 3.281(މީޓަރ  1މަދުވެގެން 
  .އުސްމިނުގައެވެ

  
މެޒަނިންގ ލެވެލްއަކީ ޢިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް ފްލޯރއެއް،   7.1  .7  މެޒަނިންގ ފްލޯރ

އާދައިގެ ތަޅުމާއި ސީލިންގގެ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިކޮށް
  .ހަދާ ތަޅުމެވެ

  
ގޮތުގައި ހަދާ ފްލޯރ އެ މެޒަނިންގއާއި މެޒަނިންގ   7.2    

  .އަށްވުރެ ބޮޑިވެގެންނުވާނެއެވެ 3/1ފްލޯރގެ ގުޅިފައިވާ 
  

މިގޮތުން މެޒަނިންގ ފްލޯރއެއްގެ ތަޅުމާއި ސީލިންގއާއި   7.3    
)ފޫޓު 7(މީޓަރ  2.1ދެމެދު ހުނަން އުސްމިން 
  .އަށްވުރެ ތިރިވެގެންނުވާނެއެވެ

  
މެޒަނިންގ ފްލޯރ އާއި މެޒަނިންގ ފްލޯރ ހިމެނޭ   7.4    

އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައިފްލޯރގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި 
ވަނަ މާއްދާގައި 4ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ
  

މެޒަނިންގ ފްލޯރ ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ   7.5    
)ފޫޓު 3.281(މީޓަރ  1އުސްމިނުގައި ތިރިވެގެން 
ނުވަތަ ފާރު) ޗެންޗޭނު(ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ 

  .ރާނާފައެވެ
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މެޒަނިންގ ފްލޯރއެއްގައި ފާޚާނާއެއް އަދި ވޯކްވޭފަދަ   7.6    
  .ތަނެއް ހަދާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

  
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިމިވާ ޕާރކިންގއާބެހޭ      .8 ފާކިންގ

އަވަށް 4މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭނީ މާލޭގެ 
އަދި މާފަންނު ކަމަށްވާ ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅީ،

  .މިއަވަށްތަކަށެވެ
  

ޕާކިންގގެ ބޭނުމަށް، މާލޭގައި ހަދާ އިމާރާތްތައް        
  :އެއީ . ކެޓެގަރީއަކަށެވެ 2ބަހާލެވެނީ މައިގަނޑު 

  
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ:Aކެޓެގަރީ        

  .ޢިމާރާތްތައް
  

ނުވަތަ ދޫކުރާ ބަންޑާރަދިރިއުޅުމަށް: Bކެޓެގަރީ        
ގައި ހަދާއަމިއްލަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ބިން ބިމު

  .ޢިމާރާތްތަކެވެ
  

)ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48ގައި ހިމެނޭ Aކެޓެގަރީ A    8.1 8.1.1ކެޓެގަރީ 
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް

  .ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
  

އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާގައި    )ހ(        
ހަމަވެ ނުވަތަ) އަކަފޫޓް 3000(އަކަމީޓަރ  278.709

ބުރި އަށްވުރެ އުސްކޮށް 1އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އަދި 
15%އިމާރާތްކުރާނަމަ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

  .ޕާކިންގ އަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާއަކީއިމާރާތުގެ    ) ށ(        
އާއި) ފޫޓުއަކަ 2000(އަކަމީޓަރ  185.806
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އާއި ދެމެދު) އަކަފޫޓު 3000(އަކަމީޓަރ 278.709
ނަމަ، އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ

ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، އިމާރާތުގެ 3
ޕާރކިންގ އަށް ކަނޑައެޅިފައި 15%ފުޓްޕްރިންޓްގެ 
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

  
އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާއަކީ     )ނ(        

އާއި) އަކަފޫޓު 1000(އަކަމީޓަރ  92.903
އާއި ދެމެދު) އަކަފޫޓު 2000(އަކަމީޓަރ  185.806

ނަމަ، އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ
ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، އިމާރާތުގެ 5

ޕާރކިންގ އަށް ކަނޑައެޅިފައި 15%ފުޓްޕްރިންޓްގެ 
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕާކިންގއަށް 8.1.1މި މާއްދާގެ 8.1.2      

ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެމަތީބުރީގައި އޮންނާކަށް
ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް. މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ

ށްނިކުމެވޭނެ ގޮތްތަފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ 
ޕާކިންގ އޭރިޔާ. ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

.ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ
ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން 5%އިމާރާތުގެ ފުޓްޕިްރންޓްގެ 
އޭރިޔާއަށް މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ. ނުވާނެއެވެ

ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، މިގޮތަށް
ތެރޭގައި 15%ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 

  .  ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން Aކެޓެގަރީ 8.1.3      
45އަށްވުރެ އުސްކޮށް ) ފޫޓު 100( މީޓަރ  30.48
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ) ފޫޓު 147.638(މީޓަރ 
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ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް
  .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
މީޓަރ 30.48ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް )      ހ(        

މީޓަރ 45އށްވުރެ އުސްކޮށް ) ފޫޓު 100(
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، މުޅި) ފޫޓު 147.638(

ޕާކިންގއަށް 5%ޢިމާރަތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ. ބާއްވަންވާނެއެވެ

30%ޕާކިންގ އޭރިއާ ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 
މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިއާ. އެވެއަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެ

.ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެތިރީ އެންމެ
ނަަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު
މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި

ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި. ހުންނަންވާނެއެވެ
ނަމަވެސް،. ވެއޭރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެ

ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަމިގޮތަށް ބަހާލާ 
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން 1.5%ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 

އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް. ނުވާނެއެވެ
ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ

ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ. ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ %5
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 3.2އޭރިއާގެ ތެރޭގައި، މިޤަވާޢިދުގެ 

ގޮތަށް، މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި
އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ

)ފޫޓު 6.562(މީޓަރ  2ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 
ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ

2ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ . ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ
ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް

  .ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ
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އި ދިރިއުޅުންނޫންމައިގަނޑު ގޮތެއްގަ)      ށ(        

މީޓަރ 30.48އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް 
މީޓަރ 45އަށްވުރެ އުސްކޮށް ) ފޫޓު 100(
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ،) ފޫޓު 147.638(

ޕާކިންގއަށް 8%މުޅިޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ. ބާއްވަންވާނެއެވެ

50%ކިިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ޕާ
މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ. އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

.އެންމެ މަތީބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ
ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު
މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި

ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި. ހުންނަންވާނެއެވެ
ނަމަވެސް، މިގޮތަށް. އޭރިއާ ބައިތަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ

ފްލޯރ ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ
އަދި.  އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ 1.5%އޭރިޔާގެ 

މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮްނނަ
މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ

ތެރޭގައި 8%މުޅިޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 
ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ. ނުހިމެނޭނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، 3.2ގައި، މި ޤަވާޢިދުގެ ތެރޭ
މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން

ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ) ފޫޓު 6.562(މީޓަރ  2ބާއްވަންޖެހޭ 
ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި

މީޓަރ 2ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ . ދާނެއެވެހިމެނި
ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ
ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ

  .ގޮތަށެވެ
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މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުންނޫން)      ނ(        
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ކުރާ
ޢިމާރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ޕްލޯރ އޭރިއާގެ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މިންވަރެއް %20
ދިރިއުޅުންނޫން އެހެނިހެން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

  .ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާނަމައެވެ
  

ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކަކީ ދިރިއުޅުމަށBްކެޓަގަރީ   B    8.2ކެޓަގަރީ 
ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން

  .ބިން ބިމުގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތަކެވެ
  

)ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48ގައި ހިމެނޭ، Bކެޓަގަރީ 8.2.1      
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް

  . ބަަލންވީ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
  

އާއި ހަމައަށް) ފޫޓ100ު(މީޓަރ 30.48        
ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ

ނަމަވެސް. ބާއްވަންވާނެއެވެޕާކިންގއަށް  8%އޭރިއާގެ 
މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ

އަށްވުރެ 50%ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާގެ 
މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ. ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ

ނަމަވެސް،. ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެތިރީ
ވަދެ ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން
ޕާކިންގ. ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް
ނަަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައތަކުން. ބަހާލެވިދާނެއެވެ

1.5%އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 
ވާއަދި މިގޮތަށް ބާއް. އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޕާކިންގ އޭރިޔާއަްށ ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ
ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި ޢިމާރާތުގެ
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  .ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ 8%ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 
  

)ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48ގައި ހިމެނޭ Bކެޓަގަރީ 8.2.2      
އާއި) ފޫޓު 147.638(މީޓަރ  45އަށްވުރެ އުސްކޮށް 

ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް
  .ނީއެވެބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަ

  
އާއި ހަމައަށް) ފޫޓު 147.638(މީޓަރ 45        

މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ ޢިމާރާތްކުރާނަމަ،
.ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ 10%އޭރިއާގެ 

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ ގޯތީގެ
.އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ 75%އޭރިއާގެ 

މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެތިރީބުރީގައި އޮންނާކަށް
އެއްޗިއްސަށްނަމަވެސް، ދުއްވާ. މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ

ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް
ޕާކިންގ އޭރިއާ. ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

.ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަށް ބަހައިލެވިދާނެއެވެ
ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް

ޑާވެެގންއަށްވުރެ ކު 1.5%ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 
އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް. ނުވާނެއެވެ
އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް ށްވަނުމަ

ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ
ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ. ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ %10

އްދާގައިވާވަނަ މާ 3.2އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި، މިޤަވާޢިދުގެ 
ގޮތަށް، މަގަކާއި އިންވެގެންވާ  ފަރާތްތައް ފިޔަވައި
އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން

6.562(މީޓަރ  2އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެޭހ 
ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ) ފޫޓު

2ކުރާ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫ. ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ
މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ
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ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް
  .ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ

  
އާއި) ފޫޓު 100(މީޓަރ  30.48މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން    8.3    

ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ޢިމާރާތެއްގައި ބޭސްމަންޓް
ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް މަގުގެޕާކިންގ ހަދާއިރު 

ލެވެލްއަށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި އެ އުސްކުރާ މިން،
)ފޫޓު 3.280(މީޓަރ  1މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

އަށްވުރެ އުސްމިނުވާނަމަ މުޅި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން
އާއި ހަމައަށް) ފޫޓު 103.281(މީޓަރ  31.48

  .ޢިމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ
  

މާރާތުގައި ޕާކިންގ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާޢި   8.4    
އޭރިއާ އިމާރާތްކޮށް ނިމުމުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ

އަދި. އް ނުދެވޭނެއެވެޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެ
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ޕާކިންގއަށް
ކަނޑައަޅަައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް އެއްވެސް

އަށް ހުށަހަޅައި އަދިލެއް ގެނެވޭނީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީބަދަ
.އެއްގޮތަށް ޕާކިންގ ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެމިޤަވާޢިދާ 

މިގޮތަށް ހުއްދަނެތި ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސަރަހައްދު ޕާކިންގ ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް

ލްމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިބޭނުންކުރާނަމަ، ޢި
ގެ އިޚްތިޔާރު މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށްކުރުމު

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދާފައި   9.1  .9  އެހެނިހެން ބައިތައް
ހުންނަންވާނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

އެޢިމާރާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު) ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް(
  .ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެއަރާފައިވާ އަދި 
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މަގުމަތީ އިން ފިޔަވައި އެހެން އިމަކާއި ގުޅިގެންހަދާ   9.2    
ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއްވިޔަސް

750އިމުގައިނޫންގޮތެއްގައި ހަދާނަމަ އެންމެ ކުޑަވެގެން 
  .މިލިމީޓަރުގެ ހުސްޖާގައެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައިތަކުގެމައިގަނޑު    9.3    

ތަޅުމާއި ފަންގިފިލަޔާއި ދޭތެރޭ އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން
.ހުންނަންވާނެއެވެ) ފޫޓު 8.858(މީޓަރ  2.70

މެޒަނިންގ ފްލޯރ ފަދަ/ އެޓިކް/ ސްޓަޑީ ރޫމް/ ގަރާޖް 
  .ތަންތަން މީގެތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި   9.4    

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާއިރު މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދާ
ޚިލާފުވާކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ
އެކުރެހުމަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މާލޭ

  .މުނިސިޕަލްޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ގޯތީގައިގޯތިލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މާ   9.5    
ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ،
ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި
އަދި އެހެނިހެން އިޤްތިޞީާދ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން
ހެދުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް

މާލޭގައި"މުނިސިޕަލްޓީއިން ހިންގާ  އެދުމުގައި، މާލޭ
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ވަޑާންގެ،
ވަރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ،
ބޭކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަ

ގައި ހިމެނޭ" ޢިދުދިނުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާ
  .ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ
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ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ   9.6    
ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ހަދާފައިހުންނަ ޤަވާޢިދުތަކާއި

  .އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މިޤަވާޢިދުގައި މަގު މާނަކުރެވިފައިވަނީ ގޯޅިވެސް ހިމެނޭ   9.7    
  .ގޮތަށެވެ

  
މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަ ދެވޭތަނުގެ ކުރިމަތިން   9.8    

އެތަން ހިމެނޭ ގޯތީގެ މަގުގެ އިމުން ފެށިގެން އެމަގުގެ
އަނެއްފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާއި

  .ހަމައަށެވެ
  

ޚިލާފުވުމުން  ޤަވާޢިދާއި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި 

  ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1.2އާއި  1.1މިޤަވާޢިދުގެ   10.1  .10
ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
.އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިތުރަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 1ކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ 
މަތިން ހުއްދަހޯދާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

މިގޮތުން. ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ
ހުއްދަދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ

ރުފިޔާގެ މަގުން) ފަންސާސް( 50/-އަކަމީޓަރަކަށް 
.ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ ތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތްގޯތީގެ ނުވަ

އަދި ހުއްދަ ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން
ދުވަހުގެ 45ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް 

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެހުން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް

  .ތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެޝަރީޢަ
  

ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި 1.2އާއި  1.1މިޤަވާޢިދުގެ   10.2    
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އެހެނިހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ
ލާފަށް އެކުރިކަމެއް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްޤަވާޢިދާއި ޚި

އަދި ޤަވާޢިދާއި. އިސްލާހުކޮށް ރަގަޅު ކުރަންވާނެއެވެ
އެކުރި ކުށެއްގެ ތްގެ ވެރިފަރާޚިލާފުވި ގޭގެ ނުވަތަ ތަނު

-ރުފިޔާއިން ) އެއްހާސް( 1,000/-ބޮޑު ކުޑަމިނަށްބަލާ 
ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( 75,000/

  .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ
  
  

  ދެވަނަ ބައި
  ުވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދ

  
ގޯތި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު 

  ކަންތައްތައްކުރަންޖެހޭ 
މަސްދުވަހުގެ 3ގޯތިޙަވާލުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން    1.1  .1

ކައިތެރޭގައި ގޯޗަށް ކިޔާނެނަމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަ
އަދި ނަން ފާސްވާ ދުވަހުން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޭގެ ނަމާއި 3ފެށިގެން 
ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ނަންބޯޑު ހަދައި މަގުމައްޗަށް

  .ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

މަސްދުވަހުގެ 12ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން    1.2    
  .ޢިމާރާތްކުރަން ފަށަންވާނެއެވެތެރޭގައި އެގޯތީގެ 

  
އަހަރު ދުވަހުގެ 5ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގްެނ   1.3    

.ދިރިއުޅެންވާނެއެވެ ގެންތެރޭގައި އެގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ނުފެށިނަމަ އެމީހެއްގެ

  .ކިބައްިނ ގޯތި ވަކިވާނެއެވެ
  

ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެން ފެށުމާއެކު ގޭގެ   1.4    
ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައި. ރަޖިސްޓްރީ ހަދަންވާނެއެވެ

މިގޮތުން ގޭގެ. ޖެއްސޭނީ މާލޭ ރަށްވެހިންނެވެ
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ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން ޖެއްސޭނީ އެ ގެއެއްގައި މީހުން
  .ދިރިއުޅުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދަކަށެވެ

  
ގޯތީގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމަކީ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   2.1  .2  ގޯއްޗާއިބެހޭ

އިމުގައި ފާރު ރާނަންވާނީ،. ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުރަންވާނީ، އިން ވަކިކުރުމަށް
ދަމާފައިވާ ރޯނު ނުވަތަ ޖަހާފައިވާ އޮލަނބު ބަލާ

އަދި. ޗެކުކުރުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
ރުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ގޯތިމިފާ

  .ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
  

މަގުމަތީ ފާރު ނުވަތަ ފާރުން ބައެއްވިޔަސް ތަޅާލަންވާނީ   2.2    
އަދި. މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

މަގުމަތީ ފާރުގައި ގޯއްޗަށް ވަންނަ މައިދޮރު
ށްމިދޮރު ހުންނަތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަބެހެއްޓުމާއި، 

ބަދަލުކުރާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާނީވެސް އެފަރާތުން
  .ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

  
ދެމަގަކާއި އިންވެގެން އޮންނަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ   2.3    

ފޫޓުގެ ރޭޑިއަސްއަށް ކަންވަށް 12ދެމަގާ ގުޅޭކަން 
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  
ފެނާއި އަަދި ފޯނުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައްކަރަންޓާއި،    2.4    

ދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގޯއްޗެއްގެ
މަގުމަތީ ފާރުގައި، އެފަރާތްތަކުން ބަލާ ބެލުމުގައި
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި، ަޖންކްޝަން ބޮކްސް

  .ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

ގޯތި ޙަަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ގޯތީގެ މަގުމަތީ   2.5    
ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކޮށް



 

41 
 

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ގޯތީގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ އިންދައިގެން ހައްދާ   2.6    
ރުކުގެ ފަން ނުވަތަ ގަހުގެ ގޮފި އަނެއް ގޭ ގޯތީގެ

  .އިމުގެ ތެރެއަށް ނުދާގޮތަށެވެ
  

ށްގޯތި ތެރޭގައި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަ   2.7    
އުނދަގޫވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ނުބައިވަސްދުވާ މަސައްކަތާއި
އަޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވާފަދަ ކަންތައްތައް
ކުރަންވާނީ އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫނުވާފަދަ

  . ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ
  

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތި ގެދޮރު،   3.1  .3  ކުއްޔަށްދިނުން
ނުވަތަ ގޯތި ގެދޮރުން ބައެއް ވިޔަސް އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ގެދޮރުގައި މީހުން
ބައިތިއްބަންވާނީ އެކަން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް
.ހުށަހަޅައި އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ
އަދި އެފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ އެފަދަ
ތަނެއްގައި ކުއްޔަށް މީހުން ބައިތިއްބަންވާނީ، އެގެއެއްގެ
އަޙުލުވެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް މިޤަވާޢިދާ

  .އެއްގޮތަށް ހުރެފައި، އިތުރަށް ޖާގައޮތް ވަރަކުންނެވެ
  

އަޙުލުވެރިންކަމަށްއްގެ މިޤަވާޢިދުގައި އެގެއެ   3.2    
  .ނެފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ މީހުންނެވެބު
  

އެގެއެއްގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި،) ހ(        
  .އެމީހުންގެ އަނބީންނާއި، ފިރިންނާއި ދަރިން

  
އެގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވާފައިވާ މީހާއަށް) ށ(        

ފައިވާ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތްހިޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެ
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  .މީހުން
  

ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައި އެގޯތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   3.3    
ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް

އެފަދަ ގޯއްޗެއް. ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެނޫން ފަރާތަކުން

ށްކުރިނަމަވެސް އެޢިމާރާތް ކުރިފަރާތަކަޢިމާރާތެއް 
އެގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއްވިޔަސް ނުވަތަ
އެޢިމާރާތުން ބައެއްވިޔަސް ރަޖިސްޓްރީކޮށެއް

  .ނުދެވޭނެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނުވަތަ 1.3މިޤަވާޢިދުގެ   4.1  .4  ގޯތި ވަކިކުރުން
ވާލުކުރެވިފައިވާއެހެން ސަބަބަކާހުރެވެސް ގޯއްޗެއް ޙަ

ފަރާތުން އެގޯތި ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ވަކިކުރެވޭ
ގޯއްޗެއްގައި ބިންގަލެއް އަޅާ، ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ރާނާ،
ނުވަތަ ފަނާއި ދަނޑިން ނަމަވެސް ގެއެއްއަޅާ ނުވަތަ
ތަނެއް ހަދައި ނުވަތަ ވަޅެއް ބަހައްޓާފައި ހުރިނަމަ،

ދުވިެރކޮށްޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޝަރީޢަތް މެ
  .އެތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް ބަދަލުދެވޭނެއެވެ

  
ރާނާފައިވާ މަގުމަތީ  ވަކިކުރެވޭ ގޯތީގެ ވަށައިގެން   4.2    

ފާރުކަމަށް ހިމެނޭ ފާރަކަށް ބަދަލު ދިނުމެއް
އިންވެގެން(ގޯތީގެ އިމުގައި ހުންނަ . ނޯންނާނެއެވެ

ވަކިކުރެވޭމެދުފަރާތަކީ ގޯތި ) އޮންނަ ގޯއްޗާއި ދެމެދުގެ
ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފާރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނުގައިވާ

  .ގޮތުގެމަތީން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުދެވޭނެއެވެ
  

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޙާވާލުކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި   4.3    
ހުންނަ ނުވަތަ ހައްދާ ރުއްގަހަކީ ގޯތި އެފަރާތަކުން
ވަކިކުރާއިރު އަގުދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެއްޗެއް
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އުފުރައިގެން ގެންދެވޭ ކަހަލަ ރުއްގަސް. ނޫނެވެ
ން އޮންނާނީބަދަލު ދިނު. ގެންދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ

އެ ގޯތި ވަކިކުރެވުނު މީހާގެ އަމިއްލަ ތަކެތިން
  .ބަދަލުދީގެްނ މިލްކް ކޮށްފައި ހުރި ރުއްގަހަށެވެ

  
ޢިމާރާތްކުރުމުގައި 
  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

މިޤަވާޢިދުގައި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،      .5
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް، އެކި

ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ، ބިމާއި ގުޅިފައިވާބާވަތުގެ 
  .ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނަކަށެވެ

  
ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި، ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ،   5.1    

ގައި 1މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ކުރެހުންތަކާއި

ހުަށހަޅައިލިޔުންތައް، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް 
އަދި" ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"
އެފަރާތުން" ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"

  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
  

ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ   5.2    
ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން"ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި 

ރާތް ކުރުމުގެޢިމާ"އަދި " ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން
ނުހޯދާ ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ އެއްވެސް، "ހުއްދަ

  .މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
  

އާއި" ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"   5.3    
މި ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް، "ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"

  .ހޯދުމަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި 5.1މިޤަވާޢިދުގެ   5.4    
ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ، މިންސްޓްރީ އޮފް
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ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް
ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ"އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 

ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމަށް. ހޯދާފައިވާ މީހުންނަށެވެ" ހުއްދަ
އްޗެއްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައިދޫކޮށްފައިވާ ގޯ

6ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަދާ އެއްބުރި ނުވަތަ 
މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ"ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް 
ހޯދާފައިނުވާ މީހުންނަށްވެސް" ހުއްދަ

  .ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން   5.5    
.ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް
ގެންނަންވާނީ ޤަވާޢިދުން، އެކަން އެފަރާތަށް ހުށަހަޅައި

  .ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ކުރުމުގައި މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއިޢިމާރާތް    5.6    
ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ، ގޯތީގެ

  .ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ
  

ޢާއްމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް،" ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"   5.7    
ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި، ބަހައްޓާފައި

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"   5.8    
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4ހޯދުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 

އިމާރާތުގެ"ނުހޯދައިފިނަމަ " ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"
.އައުކުރަންޖެހޭނެއެވެ" ކުރެހުްނ ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން

"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"މިގޮތުން 
މާލޭ"އަލުން ދުކުރެވޭނީ އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 
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އާއި އެއްގޮތަށް އަލުން" ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު
  .ކުރެހުންތައް ހުށައަޅައިގެންނެވެ

  
1ހޯދުމަށްފަހު ގިނަވެގެން " ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ"   5.9    

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ
ހުއްދަ. ބާތިލްވާނެއެވެ" ކުރުމުގެ ހުއްދަޢިމާރާތް "

ބާތިލްވެފައި ހުންނަ ތަންތާގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ
"ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"މިގޮތުން . އައުކޮށްގެންނެވެ

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން"އައުކުރެވޭނީ ބާތިލްނުވާ 
  .ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ" ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން

  
ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި، ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ   5.10    

މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށް ބިންކޮންނަންވާނީ،
ހުށަހަޅައި،" ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް"

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން. ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ
މެތަޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު

  .ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 2
  

ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް   5.11    
ނުވަތަ މިނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި

ންޕަންޕްކުރަންވާނީ ނުވަތަަ ބިމުންފެބިމުގެ 
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ،ފެންދަމަންވާނީ

އޮތޯރިޓީ އާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން އަންގާގޮތެއްގެ
  .މަތީންނެވެ

  
ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން   5.12    

ބޭނުމަކަށްޓަކައި، ޢިމާރާތެއް ތަޅާލަންވާނީ، އެތަނެއްގައި
ހުރި ކަރަންޓް، ޓެލެފޯނު އަދި ފާޚާނާ އާއިފެނުގެ
މައްސަލަ، އެޚިދުމަތްތައްދޭ ތަންތަނުން ނިންމައި،

  . އެތަންތަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
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ކުރަމުން ގެންދާއިރު، ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަޢިމާރާތް    5.13    

ގިފިލިތަކާއ،ި ފާޚާނާތައް އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ
ސަބަބުން، ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަ ގިފިލިތަކާއި

ދޭ ފަރާތުން" ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"ފާޚާނާތައް، 
  .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ނިވާކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން މާލޭ   5.14    

  .މުނިސިޕަލްޓީއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ
  

ވަށައިގެންހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ،ޢިމާރާތް ކުރަންވާނީ   5.15    
ފުރާޅަށާއި، ގޯތިތެރެއަށާއި، މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް
ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައިބާނޭ ގޮތެއްގެ

އަދި. މަތީން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ

،މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން. ޅައިގެންނެވެފިޔަވަޅު އަ
ގައި 3މިޤަވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
  

ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް ގެޢިމާރާތެއް   5.16    
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ"ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާނީ 

  .ނިސިޕަލްޓީއިން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެމާލޭ މު" ހުއްދަ
  

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމަށް   5.17    
ދޫކުރާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން
ކަނޑައަޅާ ބިންބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން
ކަނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާއި

މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަނަޑު ގޮތެއްގައި. ގޮތަށެވެއެއް
ކަނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން، ޢިމާރާތުގެ
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.ސެޓްބެކް، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
މާރާތުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްޢިމީގެ އިތުރުން 

ޕްލޭންގައި  ޢިމާރާތުގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބޭނުމުގެ އިތުރުން ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެންމައިގަނޑު 

  .ކަންތައްތައްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ
  

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ގޯތީގައި 

ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 
  އުސްމިން

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެޢިމާރާތުގެ އެންމެ      .6
ރޫފްބީމްގެމަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން 

ނުވަތަ ޢިިމާރާތުގެ އެންމެ. މަތީކައިރިއާއި ހަަމައަށެވެ
މަތީގައި ޓެރަހެއް ބާއްވާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން ޓެރަސް

  .ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ
  

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި   6.1    
ބުރި ނުވަތަ 4އުސްމިނަކީ ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ 

  .އެވެ) ފޫޓު 42.651(މީޓަރ  13
  

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން   6.2    
ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން ޢިމާރާތްކުރާ

އަކަފޫޓު ހަމަވެ ނުވަތަ 600ބައެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 
މީޓަރ 13ބުރި ނަުވތަ  4އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 

  .އާހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެއެވެ) ފޫޓު 42.651(
  

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން   6.3    
ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން ޢީމާރާތްކުރާ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ 600ބައެއްގެ ބޮޑުމިން 
7ބުރި ނުވަތަ  2ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 

  .އެވެ) ފޫޓު 22.9659(މީޓަރ 
  

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން   6.4    
ތްކުރާނަމަ، ވަކިން ޢިމާރާތްކުރާވަކިވަކިން ޢިމާރާ
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އަކަ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، 010ބައެއްގެ އޭ ރިޔާ 
6އަދި ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް . ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  .ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ، ފޫޓަށްވުރެ ހަނިނަމަ
  

ގޯތި ބައިކުރުމަށްޓަކައި ގޯޅިއެއްހަދާނަމަ، އެގޯޅީގެ   6.5    
5(މީޓަރ  1.524ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ) ފޫޓު
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނަށްވުރެ 6.1މިޤަވާޢިދުގެ   6.6    
ލިފްޓް މެޝިންރޫމްމައްޗަށް ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި 

މިގޮތަށް ހެދުމުގައި. ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ
ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް

އަދި. ނުހިފޭގޮތަށް  ހަދާފައިވާ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ގައި 6.1މިބައި އެންމެ އުސްކޮށްހެދޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 
ނެ އެންމެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ

.މީޓަރ އުސްނުވާވަރަށެވެ 4އުސްމިނަށްވުރެ 
މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ

)މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން(ތަފްސީލް 
ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް. ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ

މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ
މީޓަރ 1ނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ މިއަސްކަ

މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ. އެވެ) ފޫޓު 3.280(
އަކުން 4އާއި  3އިތުރު ތަފްސީލް ކުރެހުން 

  .ދައްކުވައިދޭނެއެވެ
  

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ   6.7    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، 6.1

ފުރާޅުއެޅުމަށް ޢިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން
މީޓަރ 1.5މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވެނީ ގިނަވެގެން 

މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް. އެވެ) ފޫޓު 4.921(
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  .ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވ5ެކުރެހުން
  

ޢިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ   6.8    
އެންޓެނާ އާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްފަދަ ތަކެތި
.ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
ނަމަވެސް ޢިމާރާތް ތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓެނާ އާއި

ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެސެޓެލައިޓް ޑިޝް 
މިކަމާއިބެހޭ ދާއިރާއިން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ

އަދި ޢިމާރަތުގައި. ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
އެންޓެނާއެއް ޖަހަންވާނީ އެއިމާރާތަކީ އެފަދަ
ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހަރުކުރިޔަސް ޢިމާރާތުގެ މައި

އަސަރެއް ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ
  .ނުކުރާފަދަ ޢިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ

  
މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅު
ޔަވައި ގޯތި ފި

އެހެނިހެން ބޭނުމަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި 

ހަދާ ޢިމާރާތްތައް 
  ހެދޭނެ އުސްމިން

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެޢިމާރާތުގެ      .7
ދުވާރުން ފެށިގެންއެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ 
ނުވަތަ އިމާރާތުގެ. ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާއި ހަަމައަށެވެ

އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ބާއްވާނަމަ، ދުވާރުން ފެށިގެން
ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާއި

  .ހަމައަށެވެ
  

ވިލިނގިލި އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި   7.1    
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުމަށް ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ހެދޭނެ

އަދި މިފަދަ އެއްވެސް. ބުރިއެވެ 6އެންމެ އުސްމިނަކީ 
)ފޫޓު 60.696(މީޓަރ  18.5ޢިމާރާތެއްގެ އުސްމިން 

ބުރިއާއި 6މިގޮތަށް . އަށްވުރެ އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ
185.806މައަށް ހެދޭނީ ޢިމާރާތް ހަދާ ގޯތީގެ އޭރިޔާ ހަ

.އަށްވުރެ ކުޑަ ނޫންނަމައެވެ) އަކަފޫޓު 2000(މީޓަރ 
2000(މީޓަރ  185.806އަދި ބިމުގެ އޭރިޔާ 

4އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ) އަކަފުޫޓ
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އަށްވުރެ) ފޫޓު 42.651(މީޓަރ  13އެއީ .ބުރިއަށެވެ
  . އުސްނުވާ ވަރަށެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނަށްވުރެ 7.1މިޤަވާޢިދުގެ   7.2    

މައްޗަށް ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް
މިގޮތަށް ހެދުމުގައި. ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ

ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް
އަދި .ނުހިފޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ގައި 7.1މިބައި އެންމެ އުސްކޮށްހެދޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ
.މީޓަރ އުސްނުވާވަރަށެވެ 4އުސްމިނަށްވުރެ 

މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ
)މެނުފެކްޗަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން(ތަފްސީލް 
ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އާއި ލިފްޓް. ވެހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެ

ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ މެޝިންރޫމް
މީޓަރ 1މިއަސްކަނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 

މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ. އެވެ) ފޫޓު 3.280(
އަކުން 4އާއި  3އިތުރު ތަފްސީލް ކުރެހުން 

  .ދައްކުވައިދޭނެއެވެ
  

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ   7.3    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، 7.1

ފުރާޅުއެޅުމަށް ޢިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން
މީޓަރ 1.5މައްޗަށް އިތުރުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 

މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް. އެވެ) ފޫޓު 4.291(
  .ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ 5ކުރެހުން 

  
ޢިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ   7.4    

އެންޓެނާ އާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްފަދަ ތަކެތި
.މެނޭނެއެވެޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހި
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ތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓެނާ އާއިނަމަވެސް ޢިިމާރާތް
ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެސެޓެލައިޓް ޑިޝް 

މިކަމާއިބެހޭ ދާއިރާއިން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ
އަދި ޢިމާރާތުގައި. ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ

އެންޓެނާއެއް ޖަހަންވާނީ އެއިމާރާތަކީ އެފަދަ
ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހަރުކުރިޔަސް ޢިމާރާތުގެ މައި

އަސަރެއް ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ
  .ނުކުރާފަދަ ޢިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ

  
ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް 

ވަޔާއި އަލިކަން 
  ފޯރުވުން

ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ   8.1  .8
މަގުމަތިން ގެއަށްވަންނަ 5%އެގޯއްޗެއްގެ ބޮޑުމިނުގެ 

އަދި. ބާއްވާގޮތަށެވެދޮރުމަތީގައި، ހިޔާނުކޮށް ހާމައަށް 
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށްވެސް އަދި އެހެންނޫން 9

ގޮތަކަށްވެސް މި ބަޔަށް ގަލެއް ނުވަތަ ބެލްކަނީ ފަދަ
  .ސް ނެރެ ނުވަތަ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެވެއެއްޗެއް

  
ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރަަންވާނީ   8.2    

އަށް 8.2.5 އިން 8.2.1މި ޤަވާޢިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް

  .ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރާ ގޮތަށެވެ
  

ޢިމާރާތެއްގެ ބަައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، 8.2.1      
10%ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގައި 

ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާއަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ބޮޑުމިނަކަށް 
)އޯޕަނިންގ(ހުސްޖާގައަކާ ދިމާވޮާގތަށް ހުޅުވުން 

ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ. ހުންނަންވާނެއެވެ
ކަނިހަމައެ. ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ނުވަތަ ނުހުޅުވޭ
އި ދަމާދޮރާއިގޮތަށް، ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުންނަ ތަންތަނާ

ގެ) ސްލައިޑިންގ ޑޯރ އެންޑް ވިންޑޯ(ކުޑަދޮރު 
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  .ނުހުޅުވޭބައި މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް) އޯޕަނިންގ އަކުން(ހުޅުވުމަކުން  8.2.2      
މީޓަރުގެ 6ހުޅުވުމާ ދިމާއިން ފެށިގެން  ލެވޭނީބެ

އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިޔާ ތަޅުމުގެ. ދުރުމިނަށެވެ
އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ ވެންޓިލޭޓް 15% ގެބޮޑުމިނު

މީޓަރ 7.5ދިމާއިން ފެށިގެން މާވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވު
މިބަޔާންކުރެވުނު. ގެ ދުރުމިނަށެވެ)ފޫޓު 24.606(

މުގެ އަރިމަތިންދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވު
މީޓަރ 4ވެންޓިލޭޓްވާނެކަަމށް ބެލޭނީ ފަރާތަކަށް 

  .ގެ ދުރުމިނަށެވެ)ފޫޓު 13.123(
  

ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައެއްގައި އެއްވެސް 8.2.3      
މިލިމީޓަރ  600×600ހުރަހެއްނެތި ކުޑަވެގެން 

މިފަދަ ހުސްޖާގައެއް އެހެން. ހުންނަންވާނެއެވެ
އިންވެގެން ބާއްވާނަމަ އިމުންފެށިގެންގޯއްޗަކާއި 
  .މިލިމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ 750ހަނިވެގެން 

  
ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް 8.2.4      

ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ދޮރެއް، ކުޑަދޮރެއް،
ފެންލައިޓެއް، އާނގައެއް ފަދަ އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް
އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅޭ އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން

ތަށްއިންފާރު ނޫނަސް އެހެން އިމަކާވީ ފަރާ. ނުވާނެއެވެ
މިލިމީޓަރ އެތެރޭގައި 750ހުޅުވުމެއް ބެހެއްޓޭނީ 

  .ގޮތަށެވެ
  

ށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައިޢިމާރާތެއްގެ ބައިތަަކަ 8.2.5      
ޢިމާރާތްނުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ހުސްޖާގައިގެ ބަދަލުގައި

ގޯޅިފަދަ ތަންތަން އެޢިމާރާތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގާއި
  .ވަންނަގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެކަން ަވޔާއި އަލި
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ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ   8.3    

އެއްވެސް ބުރިއެއް ނުވަތަ ބައެއް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި
އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަވެސް، މިޤަވާޢިދުގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފިަވާ ގޮތުގެމަތީން 8.2.3އާއި  8.2.1
ބާއްވަންޖެހޭ ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ ހުސްޖާގައާއި
  .ބަހައްޓަންޖެހޭ ހުޅުވުންތައް ބައްދާލައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް 

  މަގަށްނެރުން
ގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ 9.4 އިން 9.1މިޤަވާޢިދުގެ      .9

ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ 78/54ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  .މާއްދާތަކެކެވެ

  
)ފޫޓު 9(މީޓަރ  2.743ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް    9.1    

ހަމައަށް ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް
  .އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ

  
6.096އަށްވުރެ މަތިން ) ފޫޓު 9(މީޓަރ 2.743   9.2    

އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި) ފޫޓު 20(މީޓަރ 
ގަލާއި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަކޮންކްރީޓް 

މީޓަރ 0.457މަގަށް ނެރެވޭނީ އިމުން ފެށިގެން  އްބައެ
އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ) އިންޗި 18(

  .ވަރަށެވެ
  

އަށްވުރެ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096ބިމުންފެށިގެން   9.3    
މަގަށްމަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް 

ނެރެވޭނީ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިޤަވާޢިދުގެ
އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ 9.3.4އިން  9.3.1

  .މަތިންނެވެ
  

ހަމަވާ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.1      
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އަށްވުރެ ފުޅާ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުމަގާއި
48(މީޓަރ  1.219މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 

  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި
  

ހަމަވާ) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.2      
އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.620މަގުމަގާއި 

38(މީޓަރ  0.965މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 
  .ވަރަށެވެއަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ) އިންޗި

  
ހަމަވާ) ފޫޓު 15(މީޓަރ  4.572މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.3      

އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.096މަގުމަގާއި 
29(މީޓަރ  0.736މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 

  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި
  

ހަމަވާ) ފޫޓު 6(މީޓަރ  1.828މަގުގެ ފުޅާމިން  9.3.4      
އަށްވުރެ ހަނި) ފޫޓު 15(މީޓަރ  4.572އި ގާމަގުމަ

18(މީޓަރ  0.457މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 
  .އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނިކުންނަ ވަރަށެވެ) އިންޗި

  
ގައިއަށްވުރެ ފުޅާނޫން މަގުމަ) ފޫޓު 6(މީޓަރ 1.828   9.4    

މަގަށް ނެރުމަކީ އެއްވެސް ތަނެއް ޢިމާރާތުގެހުންނަ 
  .މަނާކަމެކެވެ

  
6.096އަށްވުރެ މަތިން ) ފޫޓު 9(މީޓަރ 2.743   9.5    

ހަމައަށް އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރޭ،) ފޫޓު 20(މީޓަރ 
ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ޑެކު ފަދަ އެއްވެސް ބައެއް
ނުވަތަ ތަނެއް، ފާރު ރާނާ މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން

ނުވަތަ ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓް ފަދަ ބެއްދުމާއި ދޮރު
އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެވޭފަދަ

  .ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގައި ހުންނަ   9.6    

ދޮރާށީގެ ދޮރުފަތާއި ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު
)ފޫޓު 12(މީޓަރ  3.657ދޮރުފަތް އަދި ފެންލައިޓްގެ 

އަށްވުރެ ތިރިން އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށް
އާއި) ފޫޓު 12(މީޓަރ  3.657. ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

އާއި ދޭތެރޭގައި ޢިމާރާތުގެ) ފޫޓް 20( މީޓަރ 6.096
0.457ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް / އިމުގައި ބަހައްޓާ ދޮރު 

ބޭރަށް މަގަށްއަށްވުރެ ) އިންޗި 18( މީޓަރ
އަދި މިޤަވާޢިދުގެ. ހުޅުވޭގޮތަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

ށްއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ 9.3.4އިން  9.3.1
މަގަށްނެރޭ ބައިގައި ބަހައްޓާ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު އަދި
ފެންލައިޓުގެ ދޮރުފަތް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްްފައިވާ
  .ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވޭ ގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

  
  

، ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި
ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ 
ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ 

  ޖެހުން) ޗެންޗޭނު(

)ފޫޓު 68.898(މީޓަރ  21 މައްޗަށް ބިމުން ފެށިގެން   10.1  .10
އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތައް
ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި

ހުންނަވަރަށް) ފޫޓު 3.28084(މީޓަރ  1ކުޑަވެގެން 
ފަދަ ފާރުޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ) ޗެންޗޭނު(ރެއިލިންގ  
މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ .ގޮތަށެވެ އެއްޗެއް ހަދާ

ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ހަދާނުވަތަ 
ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން

މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް 125ޑަޔަމީޓަރުގައި 
އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ. ނުދާވަރަށެވެ) ސްޕިއަރ އެއް(

ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް،
  .ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ

  
ން ފެށިގެން މައްޗަށް) ފޫޓު 68.898(މީޓަރ21   10.2    
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ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތައް ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި
މީޓަރ 1.2ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

)ޗެންޗޭނު(ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ ) ފޫޓު 3.93701(
.ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ
މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް
ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ

125އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 
)ސްޕިއަރ އެއް(އް މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެ

އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު. ނުދާވަރަށެވެ
ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން

  .ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ
  

ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓެރެސްތައް ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި   10.3    
މީޓަރ 1.2ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

)ޗެންޗޭނު(ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ ) ފޫޓު 3.93701(
.ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ
މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ހަދާ ފާރު
ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ

125ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 
)ސްޕިއަރ އެއް(ޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް މިލިމީ

އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުޑިޒައިންކޮށް. ނުދާވަރަށެވެ
ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް

  .ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ
  

ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނި އަދި   10.4    
ޓެރަސްފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއް
އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ބާއްވާނަމަ، ޖެހިގެން
އޮތް ގޯތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގޯތީގެ

ރެއްމީޓަރ އުސްފާރެއް ނުވަތަ ފާ 2އިމުގައި ކުޑަވެގެން 
  . ފަދަ ހުރަހެއް ހަދަންވާނެއެވެ
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އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10.3އިން  10.1މިޤަވާޢިދުގެ   10.5    

ޖަހަންޖެހޭނީ ނުވަތަ) ޗެންޗޭނު(ގޮތަށް ރެއިލިންގ 
ގައި 10.4ފާރުފަދަ އެއްޗެއް ހަދަންޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން ިފޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަނި
  .އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ

  
ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ސިޑި ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި   10.6    

މިލިމީޓަރ 850ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 
ނުވަތަ ފާރު)  ޗެންޗޭނު(ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ 
އަދި ޢިމާރާތުގައި އާއްމުކޮށް. ފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ

)ކޮމަން ސްޓެއަރގެ(ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހުންނަ ސިޑީގެ 
ރެއިލިންގ ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ
  .ސަލާމަތީގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ

  
ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން   10.7    

ގެ) ފޫޓު 3.28084(މީޓަރ  1ފެށިގެން މަދުވެގެން 
  .އުސްމިނުގައެވެ

  
ޕްޓިކްޓޭންކް ބަހައްޓައިގެންއެއްވެސް ގެއެއްގައި ސެ   11.1  .11  އެހެހނިހެން ބައިތައް

ށްނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ބިމުގެ އަޑިއަ
  .ނަޖިސްނުދާގޮތަށް ފާޚާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ގެމަގުމަތީ އިންފާރުދިޔަދޮވި ހޮޅި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި    11.2    

ނަމަވެސް. ބޭރަށްވާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ފެން ދުވާރާއި އެއްހަމައަކުން  ބާދިޔަދޮވި ހޮޅިން ފައި

މިގޮތަށް. މަގުމައްޗަށް ބޭރުކުރުމަކުން މައްސަލައެއްނެތެވެ
ދުވާރާއި އެއްހަމައަކުން ފެންބޭރުކުރާއިރު މަގުމަތީ ފާރުން

  .އްވެސް ހޮޅިއެއް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެބޭރަށްވާގޮތަށް އެ
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ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި   11.3    
ހުންނަންވާނީ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

އެޢިމާރާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު) ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް(
  .އަރާފައިބާ އަދި ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ

  
މަގުމަތީ އިން ނޫން އެހެން އިމަކާއި ގުޅިގެންހަދާ   11.4    

ޢިމާރާތެއްގެ ބައެއްވިޔަސް އިމުގައި ނޫންގޮތެއްގައި
މިލިމީޓަރުގެ 750ހަދާނަމަ އެންމެ ކުޑަވެގެން 

  .ހުސްޖާގައެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ޢިމާރާތުގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ   11.5    
ބައިތަކުގެ ތަޅުމާއި ފަންގިފިލަޔާއި ދޭތެރޭ އުސްމިނުގައި

)ފޫޓު 8.858(މީޓަރ  2.70މަދުވެގެން 
ފަދަ/ އެޓިކް/ ސްޓަޑީ ރޫމް/ ގަރާޖް . ހުންނަންވާނެއެވެ

  .އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ މިއިންތަންތަން 
  

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުރެހުމެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި   11.6    
ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާއިރު މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދާ
ޚިލާފުވާކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ
އެކުރެހުމަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މާލޭ

  .މުނިސިޕަލްޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ   11.7    
ބައެއް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް
ބޭނުންކުރަންވާނީ އެކަން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް

އަދި މިގޮތަށް ހުއްދަ. ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ
ދެވޭނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ

އަދި އެކުރާ. ނަގާފައި އިތުރަށް ތަން އޮތްނަމައެވެ ޖާގަ
މަސައްކަތަކީ އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ނުވާކަހަލަ

ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި. މަސައްކަތެއްކަމަށް ވާނަމައެވެ
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ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ވަޑާންގެ ނުވަތަ
ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކުރުން، މަރާމާތުކުރުން، ދަގަނޑާއި
އަދި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރުން، އަދި އެއްވެސް
ހާލެއްގައިމަސައްކަތްކުރާ ބަާވތެއްގެ ސަބަބުން އެތަނެއްގެ
ވަށައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
.ލިބިދާނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ބައިސްކަލް ވައިޖަހާ
މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތްކުރާ
ތަންތަންފަދަ އޭގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ
މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހުއްދަ

ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވޭނީ. ކަމެކެވެ
މުގެއެހިސާބުގެ މާހައުލު ހަޑިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރު

ވިލިނގިލީގެ ލޭންޑް ޔޫސް. ކަންތައް ރާވައިގެންނެވެ
އުނދަގޫވާޒާތުގެ ށްޕްލޭން ހަދާފައިވަނީ މީހުންނަ

މަސައްކަތްތައް މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދާއި އެކަހެރި
  .ތަނެއްގައި ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ

  
ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށް ހަދަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ   11.8    

ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
އެކިދާއިރާތަކުން ހަދާފައިހުންނަ ޤަވާޢިދުތަކާއި

  .އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަ ދެވޭތަނުގެ ކުރިމަތިން،   11.9    
އެމަގުގެއެތަން ހިމެނޭ ގޯތީގެ މަގުގެ އިމުން ފެށިގެން 

އަނެއްފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާއި
  .ހަމައަށެވެ

  
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުމުން 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި 

  ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5.2އާއި  5.1މިޤަވާޢިދުގެ   12.1  .12
ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
.އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ



 

60 
 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިތުރަށް
ކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަހޯދާ

ޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާކަނޑައެ
މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ޢިމާރާތުގެ. ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ

50/-ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ އަކަމީޓަރަކަށް 
ރުފިޔާގެ މަގުން ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ) ފަންސާސް(

އަދި ހުއްދަ ނުހޯދާ. ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ ވެރިފަރާތް
ސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތުގެކޮށްފައިވާ މަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 45ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް 
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެހުން. ދެވޭނެއެވެ

  .ހުށަނާޅައިފިނަމަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި 5.2އާއި  5.1މިޤަވާޢިދުގެ   12.2    
އެހެނިހެން މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ

ލާފަށް އެކުރިކަމެއް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްޚިޤަވާޢިދާއި 
އަދި ޤަވާޢިދާއި. އިސްލާހުކޮށް ރަގަޅު ކުރަންވާނެއެވެ

ގެޚިލާފުވި ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް އެކުރި ކުށެއް
-ރުފިޔާއިން ) އެއްހާސް( 1,000/-ބޮޑު ކުޑަމިނަށްބަލާ 

ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( 75,000/
  .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  
  

  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ބަޔާއި ބެހޭ
  އިތުރު ބައި

  
 1އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު

  ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް" ފާސްކުރިމަކުގެ ލިޔުން ޢިމަރާތުގެ ކުރެހުން"
  

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާ ވަރަށް ހަދާ 6އެއްބުރި ނުވަތަ       .1  
  .ޢިމާރާތް
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  ".ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"   1.1    

  
ފޫޓު ހިމެނޭ 200ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ގޯތީގެ ވަށައިގެން    1.2    

ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޗާޓުން އެސަރަހައްދު/ ގޮތަށް މާލެ
  )ދައްކައިދޭ ކުރެހުން

  
ގޯތި ނުވަތަ ބިމުގެ އިމާއި ޢިމާރާތުގެ(ސައިޓް ޕްލޭން    1.3    

ސަރަހައްދާއި ހުސްތަންތަނުގެ ޖާގަ، މިންތަކާއިއެކު
އަދި ސައިޓް ޕްލޭންގައި، ޖެހިގެން. ދައްކައިދޭ ކުރެހުން

ޢިމާރާތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ބުރީގެ އަދަދު އަދިހުރި 
ގޯތި ނުވަތަ ބިމާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގާއި ގޯޅީގެ
ނަން އަދި މަގާއި ގޯޅީގެ ފުޅާމިން ޖަހާފައި

  .)އޮންނަންވާނެއެވެ
  

  .ފްްލޯރ ޕްލޭންތައް   1.4    
  

  .ރޫފް ޕްލޭން   1.5    
  

އަދި އުސްމިންޢިމާރާތުގެ (ޢިމާރާތުގެ ސެކްޝަން    1.6    
ދެފްލޯރ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ މިންތަކާއި ފައުންޑޭޝަންގެ

  ).ފުންމިން އެނގޭގޮތަށް
  

  .ޑޯ އެންޑް ވިންޑީ ޝެޑިއުލް   1.7    
  

މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާ(ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން    1.8    
  ).ނަމޫނާ ޓޭބަލްއާއި އެއްގޮތަށް

  
ފައުންޑޭޝަން ހަދާ ގޮތުގެ/ ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން    1.9    

  .ތަފްސީލް
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  .ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ   1.10    

  
  .އެއްބުރި ނުވަތަ ހަމީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ ޢިމާރާތް      .2  

  
  ".ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"   2.1    

  
ފޫޓު ހިމެނޭ 200ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ގޯތީގެ ވަށައިގެން    2.2    

ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޗާޓުން އެސަރަހައްދު/ ގޮތަށް މާލެ
  )ދައްކައިދޭ ކުރެހުން

  
ގޯތި ނުވަތަ ބިމުގެ އިމާއި ޢިމާރާތުގެ(ސައިޓް ޕްލޭން    2.3    

ސަރަހައްދާއި ހުސްތަންތަނުގެ ޖާގަ، މިންތަކާއިއެކު
އަދި ސައިޓް ޕްލޭންގައި، ޖެހިގެން. ދައްކައިދޭ ކުރެހުން

ބުރީގެ އަދަދު އަދި ހުރި ޢިމާރާތްތައް އެކުލެވިގެންވާ
ގޯތި ނުވަތަ ބިމާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގާއި ގޯޅީގެ
ނަން އަދި މަގާއި ގޯޅީގެ ފުޅާމިން ޖަހާފައި

  .)އޮންނަންވާނެއެވެ
  

  .ފްްލޯރ ޕްލޭންތައް   2.4    
  

  .ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން   2.5    
  

  .ސައިޑް އެލިވޭޝަން   2.6    
  

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ދެފްލޯރ(ޢިމާރާތުގެ ސެކްޝަން    2.7    
ދޭތެރޭގައި ހުންނަ މިންތަކާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން

  ).އެނގޭގޮތަށް
  

  .ޝެޑިއުލް ޑޯޑޯ އެންޑް ވިން   2.8    
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މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާ(ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން    2.9    

  ).ނަމޫނާ ޓޭބަލްއާއި އެއްގޮތަށް
  

ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި،    2.10    
ނުވަތަ ރާނާ) ޗެންޗޭނު(ތަންތަނުގައިޖަހާ ރެއިލިންގ 

  .ފާރު ފަދަ އެއްޗެތީގެ ތަފްޞީލް ކުރެހުން
  

ފައުންޑޭޝަން ހަދާ ގޮތުގެ/ ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން    2.11    
  .ތަފްސީލް

  
  .ފްލޯރ ސްޓްރަކްޗަރ   2.12    

  
  .ރޫފް ޕްލޭން   2.13    

  
  .ސްޓްރަކްޗަރރޫފް    2.14    

  
  .ޑީޓެއިލްސް ލްސްޓްރަކްޗަރަ   2.15    

  
ބުރި 3(ފައުންޑޭޝަން ޑެޕްތް ދައްކައިދޭ ކުރެހުން    2.16    

މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށްހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ 9ނުވަތަ 
މީޓަރ 1.2ފައުންޑޭޝަން ފުންމިނުގައި 

ބުރި 3އަދި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން . ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ ޢިމާރާތް 9ނުވަތަ 

ތިރިނަމަ އެންމެ ކުޑަވެގެން ފައުންޑޭޝަންގެ
 .)މިލިމީޓަރ ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ 750ފުންމިނުގައި 

  
  .ސްސްޓްރަކްޗްރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން   2.17    

  
މީޓަރ ނުވަތަ ފަސްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދ18ާ      .3  
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"ކުރެހުން ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން"ޢިމާރާތްތަކުގެ 
ވަނަ ނަމްބަރުގައި 2ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މިބައިގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް
ސޮއިލް ިއންސްޕެކްޝަން ރިޕޯރޓްވިޝުއަލް 

މީޓަރުގެ 1.8ދިމާއަކުން  ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ ދެ(
ފުންމިނަށް ބިންގަނޑު ކޮނެ އެތަނުން ނެގުނު ތަކެތީގެ
ބާވަތާއި ފެނުގެ ފުންމިން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް،

ކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަ
ސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިވިލްއިންފްރާ

  ).އިންޖިނިއަރެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓް
  

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ      .4  
ކުރެހުން"ކުންފުނިފަދަ ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތުގެ 

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މިބައިގެ" ސްކުރިކަމުގެ ލިޔުންފާ
ގައި ބަޔާންކޮަށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި 3އަދި  2، 1

ލިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސް
މިދެންނެވި ފަޔަރ. ށަހަޅަންވާނެއެވެލޭއައުޓެއް ހު

ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސްގެ މިންގަނޑު ހުންނަންވާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރީޓީއިން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

  .ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށެވެ
  

  މްއާއި ސްކޭލްކުރެހުންތައް ތައްޔަރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޔުނިޓް ސިސްޓަ
  

ސިސްޓަމް( S.1ހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ       .1  
  .ޔުނިޓަށެވެ) އިންޓަރނޭޝަނަލް

  
 -:ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސްކޭލްތައް      .2  

  
1:50، 1:100، 1:200 -:ސައިޓް ޕްލޭން •        
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އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 10000އަދި 
1:500. 

  
  1:50، 1:100 -:ފްލޯރ ޕްލޭން •        

  
،1:500 -:އެލިވޭޝަން އަދި ސެކްޝަން •        

1:200 ،1:100 
  

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

  
  ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް" ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ"

  
ހަދާ ޢިމާރާތާއި(މެތަޑު ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން       .1  

އިންވެގެން ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަނާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި އެޢިމާރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި
އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެތަންތަްނ ރާއްކާތެރި
ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ

ޕްރޮޓެކްޝަން ފައުންޑޭޝަން). ލިޔުމާއި ކުރެހުން
ގައި 2މެތަޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 

  .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
  

 2އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު
  ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑަކީ ހަދާ ޢިމާރާތުގެ        

އިންވެގެން ހުންނަބިންގަނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން 
ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ

  .ގޮތުން އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެކެވެ
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ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑު ހުށަހަޅާނީ      .1  
  .އަށްއެދި ހުށަހަޅާއިރުގައެވެ" ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ"
  

މެތަޑުގެ ގޮތުގައި ފާރެއްފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން       .2  
ރޭނުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެފާރު ރާނަންވާނީ ނުވަތަ
ހަދަންވާނީ އެކަށީގެންވާފަދަ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި
ސިމެންތި އާއި ގައު ބޭނުންކޮށްގެން އެކަށީގެންވާވާރުގެ

ހަދާ ފައުންޑޭޝަންގެ ޑެޕްތަށްވުރެ އަޑިއަށް ފާރު" (ޓޯ"
އަދި އެފާރަކީ. ގައެވެއަކާ އެކު) ދާންޖެހޭ މިންވަރު
ހިުރހާ ދިމާއަކުން ހިފެހެއްޓިފައި ކަށްއެކަށީގެންވާ ވަރަަ

ފާރު ހެދުމަށް. ހުންނަންވާނެއެވެ) ކުރެވިފައި" ބްރޭސް("
މިގޮތުން .މީޓަރ ފުޅާމިނަށެވެ 1ންވާނީ ފަހަރަކު ކޮންނަ

ކޮންނަބައިގެ ފާރު ހަދާ ނިމުމުން ނޫނީ އިތުރުބައިތައް
  .ވާނެއެވެޮކނެގެން ނު ށްހެދުމަ

  
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގެ ގޮތުގައި ދަގަނޑު      .3  

ޝީޓުޕަައިލް ކުރާނަމަވެސް އެޝީޓުޕައިލް ކުރަންވާނީ
އަދި ހުރިހާ. އަކާއެކުގައެވެ" ޓޯ"އެކަށީގެންވާ 

ކޮށްފައި" ބްރޭސް"ދިމާއަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް  
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގައި ހުށަހަޅާގޮތް ފައުންޑޭޝަން      .4  

)ޑައިގްރަމްއެއް(ދޭހަވާގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގައި ޖެހިގެންހުރި      .5  

ގޭގެ އިމުގެ އެތެެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް
އެއްގޮތަށްކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ މެތަޑާއި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެހިގެންހުރި ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ
  .އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
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 3އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު

  ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް
  

މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ ބިނގާވާ      .1  
މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ މަގު

މީޓަރަށްވުރެ 1.8ނުވަތަ ގޯޅިއަށްވާ ފަރާތްތަކުގައި 
ތިރިނޫން ބިއްގަނޑެއް، ފިލާ ނުވަތަ ޓިނު ފަދަ
އެއްޗަކުން އެކަށީގެންވާފަދަ ރައްކާތެރި ގޮތަަކަށް

  .ޖަހަަންވާނެއެވެ
  

އުސްތަނެއްގައިމީޓަރަށްވުރެ  3ބިމުންފެށިގެން       .2  
އެޢިމާރާތާއި ،ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާނަަމަ

އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާއި ވީފަރާތްތައް
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެންއޮތް އެންމެ
ތިރިމިނެއްގައި، ހަދާ ޢިމާރާތާވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް

އްޗަށްބިއްގަނޑެއްޖަހައި އެބިއްގަނޑުން ފެށިގެން މަ
ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާއި ހަމައަށް ދާ

އަދި ޢިމާރާތާއި .ޖަހަންވާނެއެވެ) ސޭފްޓީ ނެޓް(
އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާވީ ފަރާތްތަކުގައި

މީޓަރާއި ހަމައިގައި ހަދާ 3 ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް
އެ ޢިމަރާތާވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިތްގަނޑެއްޖަހައި

ޢިމާރާތުގެ ން ފެށިގެން މައްޗަށްބިތްގަނޑު
)ސޭފްޓީ ނެޓް(މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ދާ 

  .ޖަހަންވާނެއެވެ
  

ޖަހަންވާނެ އުސްމިންކަމަށް) ސޭފްޓީ ނެޓް(ދާ       .3  
މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޢިމާރާތުގައިކުރާ
މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން، ވަށައިގެންހުރި ގޭގެ އާއި
ތަންތަނުގެ ފުރާޅަަށާއި ގޯތި ތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ
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ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ފައިބާނެ
މިގޮތުންޖަހާ. ންނާނެ އުސްމިނަކަށެވެފުރުޞަތު ނޯ

ދަލަކީ ކަމުގެ މަޤުޞަދު ޙާސިލުވާފަދަ އެކަށިގެންވާ
އަދި މިދާ ޖަހާފައި. ވަރުގަދަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތަށް ރަގަޅަށް ހަރުކުރެވި،
ފްރޭމެއްހަދައި އެފްރޭމްގައި ދާ ހަރުކޮށް ވަޔާއި

ޢިމާރާތުގައި. ކަށް ވާންކޮށެވެނެއްޓިގެން ނުދާފަދަ ގޮތަ
ޑަކީ ހަދާ ޢިމާރާތުގައި ކާުރތްގަނޖަހާ ކަތި ބި

މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި
ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތި ތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ
ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައިބާނޭ

ވަރުގަދަ ބިއްގަނޑަކަށްގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ، 
ސޭފްޓީ(އަދި ޢިމާރާތުގައިޖަހާ ދާ . ވާންޖެހޭނެއެވެ

، ހަރުކުރުމަށްހަދާ ފްރޭމް ހުންނަންވާނީ) ނެޓް
  .އެަކށީގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތަަށް ހަރުކޮށްފައެވެ

  
މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ތަނެއްގައި 3ބިމުން ފެށިގެން       .4  

ކުރަންވާނީ، ވަށައިގެންހުރިޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް 
ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް

ނޭ ގޮތެއްގެބާސިމެންތި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައި
މަތިން، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު

  .އަޅައިގެންނެވެ
  

މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި 15ބިމުން ފެށިގެން       .5  
މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތްކުރާޢިމާރާތެއްގެ 
މީޓަރ ތިރީގައި، 9ތިރިވެގެން ، އުސްމިނަށްވުރެ

ޢިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާއިވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ
ޢިމާރާތާއިވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަނޑެއް

މިބިއްގަނޑަކީ، ޢިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ. ޖަހަންވާނެއެވެ
މީޓަރ 3ބިމުން ފެށިގެން  ގޯޅީއާއިވީ ފަރާތްތަކުގައި
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އުހުގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިއްގަނޑުގެ އިތުރުން ޖަހަންޖެހޭ
މިއާއިބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް އިތުރުބައިގެ. ބިއްގަނޑެކެވެ
.ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ 1ގެ ކުރެހުން  5ނަންބަރު 

އަދި މިޢިމާރާތާއި އިންވެގެްނ އޮންނަ މަގު ނުވަތަ
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި،ގޯޅިއާއިވީ ފަރާތްތައް 

ޖެހެންއޮތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތި
މީޓަރ އުސްތަނެއްގައި ޢިމާރާތުގެ 12ބިއްގަނޑަށްވުރެ 

މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ
މީޓަރ ތިރީގައި އިތުރު ބިއްގަނޑެއް 9ތިރިވެގެން 
އިތުރު ތަފްޞީލް އިތުރުބައިގެމިއާއިބެހޭ . ޖަހަންވާނެއެވެ

  .ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ 2ގެ ކުރެހުން  5ނަންބަރު 
  

ޢިމާރާތެއްގެ ޝީޓު އެޅުމާއި ތަނބުއެޅުން އަދި ސިމެންތި      .6  
އްތެޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުންފަދަ މަސައްކަ

ކުރަންވާނީ، ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން
ންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއިހުރި ގޭގެއާއި ތަ

މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި، ކުލަ، ދަވާދު ފަދަ
އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ

މޮިގތުން. ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ
އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޢިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި

ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު )ސޭފްޓީ ނެޓް(ދާ 
  .ތަކެކެވެ

  
ޢިމާރާތެއްގައި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ      .7  

ވަށައިގެންހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި
ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް، ކުރާ
މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ
ގޮތަކަށް، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު

ތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީމިގޮ. އަޅައިގެންނެވެ
)ސޭފްޓީ ނެޓް(ޢިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި ދާ 
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  .ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ
  

ޢިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކުރާ      .8  
މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކުނޑީގެ އުނދަގޫ

އަޅާފައިމީހުންނަށް ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅު 
ހަމައެއާއެކު ޓައިްލ ކެފުމާއި ޕުޓީ. ހުންނަންވާނެއެވެ

ގޭނުންފަދަ މަސައްކަތްކުރާއިރު ނުކުންނަ ކުނޑި ސީދާ
މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް
ނުދާނޭގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ޢިމާރާތުގައި ހުންނަޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ނުވަތަ       .9  
ފުލައިވުޑް ފަދަ އެއްޗެހި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ/ޓިނު

ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން
ނުދާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު

  .އަޅާފައެވެ
  

ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ޢިމާރާތުގެ      .10  
މަސައްކަތުގައި އުޅޭމީހުން ތިބެންވާނީ، ކުރާ
މަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުންއަޅައި
އެމަސައްކަތަކާއި އެކަށިގެންވާަފދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު

މިގޮތުން ސޭފްޓީ ބެލްޓް، ސޭފްޓީ. އަޅައިގެންނެވެ
ނުވަތަ އަންގި، ސޭފްޓީ ބޫޓު، ވްހެލްމެޓް، ސޭފްޓީ ގްލަ

ގ މާސްކް ފަދަ ތަކެތި، ކުރާ މަސައްކަތާއިވެލްޑިން
  .ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

  
ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްނިމި ބޭނުންކުރަމުންދާ      .11  

އަށް 10އިން  1ބައިތަކާއި ބުރިތައް މިބައިގެ 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ

ނަމަވެސް. ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އިސްތިސްނާވެއެވެ
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ޢިމާރާތުގެ ދެންހުރި ބައިތަކާއި ބުރިތަކުގައި
ވާނީ މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްމަސައްކަތްކުރަން

  .ސޭފްޓީ ނެޓާއި ބިއްގަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ
  
 
  
  

  4އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  
  ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއިބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް

  
  .ކޮއިފިޝަންޓްއަށްބަލާ ޢީމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިނުގެ މިސާލުޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް  - : 1ތާވަލް 

  
ގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ މިތާވަލް ބޭނުންކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްއިން ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ: ނޯޓު

  .އަށްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަަމައެވެ
  

  ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް
  )މީޓަރުން(

  އުސްމިންޢީމާރާތް ކުރެވޭނެ 
  )މީޓަރުން(

2.438 4.8  
3.448 8.4  
5.452 19.2  
6.451 26.4  
6.954 30.48  

  
  .ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާއަށްބަލައި ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިނުގެ މިސާލު - : 2ތާވަލް 

  
އަށްބަޔަށްވުރެ މިތާވަލް ޭބނުންކުރެވޭނީ ޢީމާރާތުގެ އޭރިޔާ ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ : ނޯޓު 

  .ބޮޑުނަމައެވެ
  

  ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ
  )އަކަމީޓަރުން(

  ޢީމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން
  )މީޓަރުން(

9.290 4.8  
18.581 8.4  
46.452 19.2  
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65.032 26.4  
75.561 30.48  

  
  

  - :މިސާލު 2ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  2އަދި ތާވަލް  1ތާވަލް 
  

. މީޓަރެވެ 7.10އަދި ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ . އަކަމީޓަރެވެ 65.032އޭރިޔާއަކީ ޢިމާރާތެއްގެ :  1މިސާލު 
އެހެން ). ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެނެވެ 2.1.1ޤަވާޢިދުގެ  އެވްރެޖް ފުޅާމިން ހޯދާނީ މާލޭގައިނަަމަ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ(

. ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ ބޮޑެވެ ސްކެއަރ ގެ އޭރިޔާގެކަމުގައިވާނަމަ ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ޢިމާރާތު
އިން އެނގޭ ގޮތުގައި  2ތާވަލް . އެވެ 2ވުމާއިއެކު، ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ތާވަލް 

  .މީޓަރެވެ 26.4މިޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 
  
  

. މީޓަރެވެ 6.20އަދި ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ . އަކަމީޓަރެވެ 65.032ޢިމާރާތެއްގެ އޭރިޔާއަކީ :    2މިސާލު 
އެހެން ކަމުގައިވާނަމަ ). ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެނެވެ 2.1.1ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނީ، މޭާލ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގެ (

ވުމާއިއެކު، ޢިމާރާތް . ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ ކުޑައެވެ ސްކެއަރ ގެ އޭރިޔާގެޢިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ޢިމާރާތު
މިގޮތުން . ގައިވާ ފޯމިއުލާއެވެ 2.1.2ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގެ 

  .މީޓަރެވެ 24.47މިޢިާމރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 
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