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 ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
 

ވަނަ އަހަރު ނެއިބަރ  2006ބީ އަދި  1އޭ އާއި  1 ސްޓޭޖް ހުޅުމާލެ .1
ގެ ރަށުތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  1ހުޑް 
 ގަވާއިދު

 )އާއި ގުޅޭ) 2007ފެބްރުއަރީ  IU -)161(HDC )01/10/2007 ނަންބަރު އިޢުލާނު(
  

  
އިރުއުތުރު މިޤަވާއިދުތައް ހެދިފައި މިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ   1.1  .1  ތަޢާރަފް

ބީ ގެ ގޮތުގައި 1އޭ،  1ކަނުގައި ސްޓޭޖް 
   .ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސަރަޙައްދަށެވެ

  
ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދާއިރު   1.2    

ފެށުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އެޢިމާރާތެއް ހަދަން
  .ހުއްދަ މިކޯޕަރޭޝަނުން ހޯދަން ވާނެއެވެ

  
ހުޅުމާލެއިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭތޯ ގޯތި ދޫކުރާތާ   1.3    

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކޮށް 2ގިނަވެގެން 
  .ދިރިއުޅެންވާނެއެވެ

  
އަލަށް ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށަން ވާނީ   1.4    

އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެކަން މިޔުނިޓަށް
ހުށަހަޅައި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ
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  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
  

މިޤަވާއިދުގައި ޢިމާރާތޭ ބުނެވޭނީ އެއްތަނުން އަނެއް   1.5    
ތަނަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެކި ބޭވަތުގެ ތަކެތި
ބޭނުންކޮށްގެން މިޔުނިޓުން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރަށް

ފައިވާ ބިނާ ފަދަ ހުރިހާބިނާ ކުރެވޭ ބިމާއި ގުޅި
  .ތަނެއް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ

  
ބިން ބޭނުން ކުރެވޭ 

  ގޮތް
ދޫކުރެވިފައިވަނީކުރެވިފައިވާ ގޯތިތައް ދިރިއުޅުމަށް ދޫ  )2.1(  .2

އަދި ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެ. އާއްމު ދިިރިއުޅަމަށެވެ
ތަފާތު ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ބައިބިންމަތީ

މިގޮތުން ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ. ކުރެވިދާނެއެވެ
  .ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
ކުދި ފިހާރަ، ޖަމްޢިއްޔާއޮފީސް، ފިޓްނަސް -        

ސައިބަރ ކެފޭ ،ކްލަބް، ކުތުބުޚާނާ، 
ކޮމްޕިއުޓަރ ވިޔަފާރި، ކެފޭ، ރެސްޓޮރަންޓް

 .އަދި އަމިއްލަ އޮފީސް
  

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި   2.2    
  . ހުއްދަ ނޫން ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
ބޮޑެތި ސިނާޢީ މަޝްރޫޢު، އަލިފާން ހިފާ -        

ތަންތަން ހެދުން،ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގުޅޭ 
އާއްމުންނަށް އުދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވެ
ވަސް ނުވަތަ ކުނޑި ، އުފައްދާ އަދި ތަން
ހަޑިވާ ފަދަ ޙަރަކާތް ހިންގާ ތަންތަން

 .ހެދުން، ބޮޑެތި ގުދަން ހެދުން
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އިމާރާތުގެ 
 އުސްމިނާއި

  އައި.އެސް.އެފް

3.        

)=އައި.އެސް.އެފް(އިންޑެކްސް ފްލޯ ސްޕޭސް { 
  ގޯތީގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ} އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ{
  
  

ގިނަވެ  ގޯތީގެ ބާވަތް
ގެން 
އިމާރާ
ތްކުރެވޭ

ނެ 
ފަންގި
ފިލާ 
  އަދަދު

އިމާރާ
ތް 

ކުރުމަށް
ހުއްދަކު
ރެވޭނެ 
އެންމެ 
އުސްމި

  ން

އެ.އެފް
އަ.ސް
އި 
އެންމެ (

  )މަތި

އަތިރި މައްޗާއި 
  ) R3(ރި ކައި

3  12.5 
  މީޓަރ

2.55  

އަތިރި މައްޗަށް 
ކުރިމަތިވާގޮތަށް 

)R4( 

3 12.5 
  މީޓަރ

2.55  

 R5(3 12.5(ރަށުތެރެއިން 
  މީޓަރ

2.55  

ކޮންމެ ގޯއްޗެއް ވެސް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ އެޑްރެސް   4.1  .4  ސެޓްބެކް ޕްލޭން 
މީޓަރ 1ދެވިފައިވާ މަގުމައްޗަށްވީ އިމުން ފެށިގެން 

މީޓަރ 1އަދި ފަހަތު އިމުން ވެސް . އެތެރޭގައެވެ
  .އެތެރޭގައެވެ

  
ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް   4.2    

3ޢިމާރާތުގެ އަސްކަނި ބެލްކަނި ފަދަ ތަންތަން އަދި 
މީޓަރ މަތިން ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ފުޅާމިނުގެ

  .އަށްވާވަރަށް ބައެއް ނެރެވިދާނެއެވެ %80
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ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް މަގުމައްޗަށް   4.3    
މީގެ ތެރޭގައި ފުރާޅުގެ އަސްކަނި. ނުނެރެވޭނެއެވެ

  .ދިޔަދޮވި އަދި ދޮރުފަތް ހިމެނެއެވެ
  

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 
ހުއްދައަަށްއެދި 

ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ 
  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގެ އެންޑް އާރބަން -      .5
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑްގެ ވެންޓިލޭޝަނާއި ބެހޭ

 . ގަވާއިދުތަައް ފުރިހަމަކުރުން
  

މޯލްޑިވްސް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން -        
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑްގެ ގަވާއިދުތަކާއި
އެެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި

 .ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން
  

1.2މަގުމަތީ އިންފާރު ހެދޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން       .6  .އިންްފާރު ރޭނުން
އަދި އެހެން އިން ފާރުތައް. މީޓަރ ގެ އުސްމިނުގައެވެ

  .އެއަށްވުރެ އުސް ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ފައުންޑޭޝަންގެ 
  ފުންމިން

މަގުމަތީ ޕޭމަންޓުން(އެންމެ ތިލަ މިން  -      . 7
މީޓަރ، އަދި އެންމެ 1.1) ފެށިގެން

 މީޓަރ 1.8ފުންވެގެން 
  

  .ސަރަހައްދު އަދި ޖެނެރަލް ލޭންޑް ޔޫސް މެޕް    .1  .8  އެެނެކްސް
  

ގެ ބިން ބޭނުން ކުރެވޭނެބީ   1އޭ އަދި 1ސްޓޭޖް    .2    
ލް އަދި ވަކި ވަކި ޕްލޮޓް ތަކުގެޞީގޮތުގެ ތަފ
  ސަރަހައްދު

  
  :ފްލޯ އޭރިއާ      .1  އިތުރުކަންތައްތައް

އިމާރާތުގައި ހިޔާކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފްލޯ
ނަމަވެސް ފްލޯސްޕޭސް. އޭރިއާ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ
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ކަލްކިއުލޭޓް ކުރުމުގައި ފްލޯރ (FSI)އިންޑެކްސް 
އޭރިޔާގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަން

  .ނުހިމެނޭނެއެވެ
ފްލޯގައި ހިޔާކުރެވިފައި ނަމަވެސް ގްރައުންޑް •        

ހުސްޖާގައިގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ
  ބަންދުނޫން ތަންތަން

 އެންމެ މަތީ ފްލޯގެ ސިޑިގޮޅި  •        
  

 ކްޓްސްމެކޭނިކަލް ޑަ •        
  

 މީޓަރ ހަމަނުވާ ތަންތަން 1.5ފްލޯ ހައިޓް  •        
  

ގަސްއިންދުމަށް ހެދޭ ތަންތަން، ޝޭޑިން •        
މީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާ 0.6ޑިވައިސް، 

ގޮތަށް ހުންނަ ބޭވިންޑޯ އަދި އިމާރާތުގެ
މައިގަނޑު ސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭރުން ހުންނަ

 ކާރޓަން ވޯލް ފަދަ ތަންތަން
  

ބެލްކަނި ފިޔަވާ ވާތިރީގައިވާ ކުރެހުމުގައި •        
 އެހެން ހުރިހާ ބެލްކަނިތައް

  

 
  

ގޮތުގައި ބެލެވޭނީއިމާރާތުގެ އުސްމިނުގެ  •      .2  އިމާރާތުގެ އުސްމިން
އިން ފެށިގެން ސްޕްރިންގޕޭވްމަންޓް ލެވެލް

)ނުވަތަ ރޫފް ބީމްގެ މަތީ ކައިރި(ލައިން 
މީޓަރަށް 2މީގެ އިތުރުން . އާއި ހަމައަށެވެ

 .ވުރެ އުސްނުވާ ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ
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ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް ތަޅުމެއް •        

އިމާރާތުގެގައި ވީނަމަވެސް، އެޅިފައިވީކަމު
އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް

 .ލެވެލްއިން ފެށިގެންނެވެ
  

އްކުޑަދޮރެ/ އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ދޮރެއް  -      .3  ދޮރާއި ކުޑަދޮރު
ހުޅުވިފައި ނުވަތަ ލެއްޕިފައި ހުންނައިރު

މަގުމަތީ. އިމުން ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
ފަރާތުން ބޭރަށް ހުޅުވޭގޮތަށް

ކުޑަދޮރު ކުޑަދޮރެއްލާނަމަ، ހުންނަންވާނީ
ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ސެޓްބެކް

އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯގައި. އެއްދެވިފައެވެ
މަގުމަތީ ފަރާތުން ސެޓްބެކެްއެއް ނެތި

މީޓަރުގެ 1.8ކުޑަދޮރެއްލާނަމަ ލެވޭނީ 
 .އުސްމިނުގައެވެ

  
އެލީތަކަށް އިންވެގެން ހުންނަ ގޯތިތަކުން -        

މިއެލީތަކަށް ވާ ގޮތަށް ކުޑަދޮރު
ނަމަވެސް މިދޮރުތައް ވާންވާނީ. ލެވިދާނެއެވެ

ހުޅުވިފައި ނުވަތަ ލެއްޕިފައި ހުންނައިރު
 .ބޭރަށް ނުހުންަނ ދޮރުތަކަށެވެ

  
މިނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކުޑަދޮރެއްލާނަމަ -        

ން ފެށިގެން މަދުވެގެންހުންނަންވާނީ އިމު
 .އެެތެރޭގައެވެމީޓަރު މިލި 750

  
އެލީތަކަށް އިންވެގެން ހުންނަ ގޯތިތަކުން -        

.މިއެލީތަކަށް ވާގޮތަށް ދޮރު ލެވިދާނެއެވެ
ނަމަވެސް މިދޮރުތަައް ވާންވާނީ ހުޅުވިފައި
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  .ހުންނައިރު ބޭރަށް ނުހުންނަ ދޮރުތަކަކަށެވެ
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