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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ،މާލެ                  

 ދިވެހިރާއްޖެ.                

   

ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި 

 ގަވާއިދު 

  

 އެްއވަނަ ބާބު   

 ފެށުން 

 

 މާރާތްޢިޅުގައި ނުަވތަ ފަޅުފަ ށުގައިނެތް ރަށްރަ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ،ގަވާއިދާކީ މި )ހ( .1 އި ނަން ތަޢާރުފާ

ރުމުގެ (ޢިމާރާތްކު 2017/4ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރަންވީ

ފައިވާ އިއެކުލަވައިލަވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ  12ގެ (ހ) ގެ ދާމާއް 95ޤާނޫނު) ގެ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

 

އި ފަޅުގަޕްލޭިނންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ަރށްރަްށ ނުވަތަ ފަޅު"ކިޔާނީ  ގަވާއިދަށްމި  )ށ(  

 .އެވެ" ތުގެ ގަވާއިދުޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮ

 

 ލުކުރުެމވެ. ސިހާނަނިވި ކަންތައްތައް އަން ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ .2 މަޤުަޞދު 

 

މިން  އުސްާމރާތްކުރެވޭޢިޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ަރށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި  (ހ)  

 . ކަނޑައެޅުން؛ މުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތައްކަނޑައެޅު

 

ރި، ތެއުކަކީ ރައްޢިމާރާތްތަކަޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި  (ށ)  

ްނ؛ ދުށް ހެކަކަތަމާރާތްޢި ފައިވާ ކޮށްފަރުމާ ގޮތަށްދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ

 އަދި

 

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ  މި )ނ(  
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 ބަޔާންކުރުމެވެ.އަޅާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ޅުފިޔަވަ ތައް ބަޔާންކުރުމާއި،ފިޔަވަޅު

 

     ންާމ ޒިމުގެ ތައް ތަންފީޛުކުރުތު ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަ ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ .3 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރާ ފަރާތް 

އްދަ ހުއެކި އެކިޅޭ ގުޢިމާރާތްކުރުމާ ، އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނާއި އެ

 ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކުންނެވެ.

 

ފަށާ  ގަާވިއދަށް ޢަމަލު ކުރަން

 ތާރީޚު 

 އިޢުކުރާ ޝާ މި ގަވާއިދު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި .4

  ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް 60ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

ިއ  ނުވާހަން ދޭހަގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ިހމެނިފައިވާގޮތުން އެެހން ގޮތަަކށް ކަނޑައެޅިގެ މި .5 މާނަކުރުން 

ިއ ތިރީގަ ރާނީހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ޭބނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތައް މާނަކު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.

 

އް މާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަޢި ،ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ"މިނިސްޓްރީ"  (ހ)  

  ށެވެ.ޒާރާއައިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ

 

ްއ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

ގެ ޒާރާތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ެއ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިާވ ސަރުކާރުގެ ވު

 ވަޒީރަށެވެ.

 

ޔާ ކައިރިރުގެ ބޭރުހޭޅިފަށުން ެފށިގެްނ ފަރަށްރަށުގެ  އެ ،"ފަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

 ވެ. އްދަށެދު ނުވަތަ ފަރާއި ގިރީގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހަށް އޮންނަ ސަރަހައްޔަހަމަ

 

 ފައިވާ ޅައިއަގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެއްސަރުކާރުން ސިޓީ ،"ސިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

 .އް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށެވެށެރަ

    

ޅާ ނޑައަކަނަށް ތަމާރާތްކުެރވޭ ޢި"ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ(  

 މިންގަނޑުތަކެވެ.   ޕްލޭނިންގ 

 

  .ގޯއްޗަށެވެ އަމިއްލަ އްޗާއިގޯ ބަންޑާރަ ،"ގޯތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  

 

ތަ ނުވަ ށްގައި މަކުތުމަށް އޮންަނ މަނުމާރާތަށް ވަދެ ޢި ،"މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  

 ވަަތ ނު ގަށްގޯއްޗާ އިންެވގެން އޮންނަ މަގުތަކުގެ ތެރެިއން ފުޅާމަ ށް ނުވަތަގޯޅިއަ

 ވަންނަން ޮއންނަ މަގަށެވެ. އްޗަށްފައިވާ ގޯއިބަހަ

 

ހުއްދަދެވޭ ތަނުގެ ޢިމާރާތްކުރުމަްށ "މަގުގެ ފުޅާމިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  )އ(  

މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި  އެތަން ހިމެނޭ ގޯތީގެ މަގުގެ އިމުން ފެށިގެން އެ  ،ކުރިމަތިން
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 ށެވެ. ޔަމަގުމަތީ އިމާ ހަމަތި ނުވަތަ ަތނުގެ އޮންނަ ގޯ

 

ކޮްށ ރާތް ނުރީބުީރގައި ޢިމާތި ،އެވަނީ ގެ ފުޓްޕްރިންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިތުމާރާޢި" )ވ(  

 .) އެވެއޭރިޔާ(ތިރީބުރި ހިމެނޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  ަނއި،ޖާގަ ނުހިމަ ދޫކޮށްފައިވާ ހުސް

 

ާމރާތުގެ ބޭރުން ބޭރަްށ ޢި ،މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަްންޓ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީޢި" )މ(  

(އޭރިޔާ) އިން ގެއްލުމުްނ މާރާތުގެ ބޮޑުމިން ޢި ،ހުންނަ ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން

 ވެ. ނަށެލިބޭމި

   

 

މިން ގެ ބޮޑުމާރާތުޢި ނަމަވެސްމީޓަރުންނެވެ.  ހަދާނީހިސާބުތައް މި މާއްދާގައިވާ  )1(   

 ކުރާނީ ސްކެއަރ މީޓަރުންނެވެ.ބަޔާން(އޭރިޔާ) 

 

ޓް ފިޝަންކޮއި މާރާތުގެ ވިޑްތް ޢިގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ިމންަތއް ހުރިގޮތުން  )2(   

     ޓާއި ފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވިޑްތް  ކޮއިފިޝަންއެ ،ނަމަނުހޯދޭ

ޅާނީ ނޑައަކަމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ޢިގޯއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި  އެ

 މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.

 

ހަމައެކަިނ  ށެވެ.ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަ ،އެަވނީ "ހުޅުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި )ފ(  

ންަނ ހު ފައިހައިޖައަލިވެއްދުމަށް ހުންަނ ގްލާސް ްބލޮކް ނުވަތަ ުނހުޅުވޭގޮތަށް ބިއްޫލރި 

 ވޭހުޅުނުތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު (ސްލައިޑިންގ ޑޯރ އެންޑް ވިންޑޯރ) ގެ 

 ނުހިމެނޭނެއެެވ. ރެޔަކުތެ ބައި މީގެ

 

 ންވީގުޅެޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެން ،"ބިލްޑިންގ ކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ދ(  

  ލެވޭ ގަވާއިދަށެވެ.އިއެކުލަވަ ބަޔާންކޮށް މިންގަނޑުތައް 

 

ން ގެ ދަށުކޯޑު ގބިލްިޑން ،"ކޮމްޕްލައިންސް ޑޮކިއުމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތ(  

ާވ ނިފައިމާރާތްކުރުާމ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތައް ހިމެޢި ލެވޭ،އިއެކުލަވަ

 ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ. 

 

ިތ ކަ ކުރާޭބނުންފަިއބަން ރައިއުސް ތަނަކުން އަ ،"ރޭމްޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ލ(  

 ތަޅުންގަޑަށެވެ. 

 

 ބަރު ން ނަނޫނު ޤާ"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ނުވަތަ "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ގ(  

 .ށެވެލާޙުތަކަޞް(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އި  2017/4

 

 ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް = 
 ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން 

އޭރިޔާ ×  
1 
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ގޮތް  މަުލކުރަންވީ ޢަމާރާތްކުރުުމގައި ޢި

 

  ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލާ

އެްއގޮތަށް ޢިާމރާތް 

 ފަރުމާކުުރން 

 ދާ ހަމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮްށަފއިވާ ބިހުން މީ ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންމި ގަވާއިދު (ހ) .6

 އި މި ބާބުގަ އަދިގޮތަްށ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި މި ،ފިޔަވައިމާރާތް ޢި

 ޓްރީން މިނިސްމާރާތް ފަރުމާކުރަންވާނީ ޢިކުރެވޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުގަިއ 

 ރޯލާ ކޮންޓް ޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްކަނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ހޯދުމަށްފަހު، އެ

  އްގޮތަށެވެ.އެ

 

ވާ ފައިޅައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ )1(   

 18.5 ތީގައި ގޯ ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

  ؛މަށް(އަށާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް) މީޓަރަްށވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރު
 

ވާ ފައިޅައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ )2(   

އިންޓް ޕޮ(ތިރީސް  30.48ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި 

 މަށް؛ޢިމާރާތްކުރސާޅީސްއަށެއް) މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް 

 

ިއ ބިމުގަދޫކުރާ ބިންއެކިއެކި ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  )3(   

 ؛މަށްކުރުޢިމާރާތް
 

ގައި  ގޮތުރަހައްދުގެސައިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސިނާއީ  )4(   

 ؛މަށްކުރުފައިވާ ބިމުގައި ޢިމާރާތްޅައިކަނޑައަ
 

 ؛ށްމަކުރުރާތް ތަކުގައި ޢިމާމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރަށް )5(   
 

 ؛މަށްކުރުމާރާތްޢިފަޅުތަކުގައި  )6(   
 

 ނީ މެނޭ ހި ގައިލުޑިވެލޮޕްމަންޓް ޮކންޓްރޯމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 އިވާ ކަނޑައިޅައިފަކަންކަމަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ ފަދަ 

 މިންގަނޑުތަކެވެ.

 

 ،ނަމަވެސްއޮތް  ބަޔާންކޮްށފައި އެެހންގައި ބަރުންވަަނ ނަ 5(ހ) ގެ މި މާއްދާގެ  (ނ)  
ނޫން ބޭނުްނތަކަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށުގައި އެތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ  މަށްމީހުން ދިރިއުޅު

   މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމާ ގުޅޭ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް 

އަކަފޫޓަށްވުރެ އިސައްތަ) (އެއްހާސް ދު 1200 ،ތިރިކޮށްމީޓަރަށް ވުރެ  (ހައެއް) 6

ބުރީގެ (އެކެއް)  1 ކުރެވޭ ފުރާޅަކުން ހިޔާ ،އޭރިޔާ ބޮޑުނުވާވަރަށް ލަމްޖު ތަޅުމުގެ
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އެއްގޮތަށް ހުރުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލާކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން  ،ޢިމާރާތް

  ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

 

ްތ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ޢިމާރާވަނަ މާއްދާގެ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .7  ރުންމާރާތްކު ޢި

        ވާނީ އެެހން ޢިމާރާތްތައް ފަރުމާކޮްށ ޢިމާރާތްކުރަން އި،ފަރުމާކުރުން ފިޔަވަ

   .ތަށެވެފެތޭގޮ  ފައިވާ ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކަށްއިމި ގަވާއިދުގައިވާ ކަނޑައަޅަ

 

ޓް ޑިވެލޮޕްމަން ިއވާ ބަޔާންކޮށްފަ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 6މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ން އެޅިގެ ކަނޑަބަލަންވީ ހަަމތަކާއި މިންގަނޑުތައް މާރާތްކުރުމުގައި ޢި، ގައިކޮންޓްރޯލު

 ވެ. ވާނެއެލަންބަޢިމާރާތް ަފރުމާކުރުމުގައި އެ މިންގަނޑުތަކަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

 އެހެން ގުޅޭ ޢިމާރާތްކުރުމާ  ކާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ މި ގަވާއިދުގައި (ނ)  

ށުްނ އި އެ ޤާނޫނުގެ ދަރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާމާޢި  ،ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

  .ތަށެވެގޮއިވާ ބަޔާންކޮށްފަ އެކަންކަން ކުރަން  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިއިލައިއެކުލަވަ

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 

 ާމރާތްކުރެޭވނެ އުސްިމން ޢިތެއް ޢިާމރާދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯީތގައި ހަދާ 

 

އެހެން  ސިޓީ ފިޔަވައި

ރަށްތަކުަގއި ިދރިުއޅުމަށް 

ފަިއވާ ގޯީތަގއި  ދޫކޮށް

 ޢިމާރާތްުކރެވޭނެ އުްސމިން 

 

 ޔަވައި އް ފިށްތަފައިވާ ރަޅައިސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  .8

 ރާތްމާޢިއް  ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތެ އެހެން ރަށްތަކުގައި 

 ޔާއިރިތީކަގެ މަޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކު ނުވަތަ ކުރާއިރު، ދުވާރުން ފެށިގެން ރޫފްބީމް

   ްނނެވެ.ގެ މަތިގޮތު ހަމައަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ވަތަ ވުރެ ކުޑަނަމަ ނުޓަށްއަކަފޫސަތޭކަ) އެއް( 100މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް  ޢި (ހ)  

ވައެއް) (އެކެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް ނު 1.829މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ޢި

       ތަ(އެކެއް) ބުރި ނުވަ 1 ،ވުރެ ހަނިނަމަ (ހަޔެއް) ފޫޓަށް 6ނުވަތަ  މީޓަރު

  މާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ޢިވުރެ އުސްކޮށް  ރަށް(ހަޔެއް) މީޓަ 6

 

ޑަނަމަ،  (ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކު 600ގެ ބޮޑުމިން ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޢި (ށ)  

ނުަވަތ  މީޓަރު (ދިހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) 10.5މާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ ޢި

  .(ތިރީސް ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ހަތަރެއް ނުވައެއް) ފޫޓެވެ 34.449

 

ނުވަތަ  ،ވާނަމަ(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓު ހަމަ 600 ނުގައިގެ ބޮޑުމިއިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓު (ނ)  

ީކ  ސްމިނަމާރާތް ކުރެވޭެނ އެންމެ އުޢި(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަްށވުރެ ބޮޑުނަމަ،  600

އް (ފަންސާސް ހަތަރެ 54.134މީޓަރު ނުވަތަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް)  އަށާރަ( 18.5

 ޕޮއިންޓް އެކެއް ތިނެއް ހަތަރެއް) ފޫޓެވެ.
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ދިިރުއޅުމަށް  ސިޓީތަކުަގއި

 ދޫކޮށްފަިއވާ ގޯީތަގއި  

 ޢިމާރާތްުކރެވޭނެ އުްސމިން 

  ގައި ތަކުފައިވާ ރަށްޅައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ .9

ވަތަ ބީމް ނު ރޫފްމާރާތްކުރާއިރު، ދުވާރުން ފެށިގެންޢި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިަތކުގައި

ނީ ނޑައަޅާން ކަމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިޢިހަމައަށް  ޔާގެ މަތީކައިރިކުޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެ

 ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން

 

ވަތަ ވުރެ ކުޑަނަމަ ނު ޓަށްއަކަފޫ ސަތޭކަ)އެއް( 100 މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްޢި (ހ)  

ވައެއް) (އެކެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް ނު 1.829މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ޢި

ރެ އުސްކޮށް ުބރިއަށް ވު (އެކެއް) 1 ،ވުރެ ހަނިނަމަ ޓަށް ފޫ (ހަޔެއް)  6ނުވަތަ  މީޓަރު

 މާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ޢި

 

ޑަނަމަ،  ކުއަކަފޫޓަށްވުރެ (އަށްސަތޭކަ)  800ގެ ބޮޑުމިން ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޢި (ށ)  

 ،ރިންޓްޓްޕްމާރާތެއްގެ ފުޢި އެ ،މާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީޢި

ެގ ނަ މަގުއޮން މާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށްޢި އަދި އެ ޓާއި މާރާތުގެ ވިޑްތްކޮއިފިޝަންޢި

 . މިނެވެތިރި ފުޅާމިނަށް ބެލުމަްށފަހު ހިސާބުުކރެވޭ އުސްމިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

 

 ނާީނ،ނެގަންމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ދެަބލައިގެން ޢި ޓަށްވިޑްތް ކޮއިފިޝަން (ނ)  

ގެ ޓުއަރ ރޫމިން (އޭރިޔާ)ގެ ސްކެމާރާތުގެ ބޮޑުޢި، މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ޢި

 ންތައްސްމިއުނެ މިގޮތުން ޢިމާރާތްކުެރވޭތްބަޔަށްވުރެ ކުަޑނަމައެވެ. ދިހަބައިކުޅަ ހަ

 ވާނެއެވެ.ގައި ހިމަނައިފައި 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ސީލުތައްއަންގައިދޭ ތަފު

  -މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:

 

 

 

ނީ، ގަންނާމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ދެނެޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓަށް ބަާލ ޢި (ރ)  

 ޓްގެ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްެގ ސްކެއަރ ރޫ ،މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަްނޓްޢި

ން މިގޮތުވަތަ އެއަށްވުރެ ޮބޑުނަމައެވެ. ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔާ އެއްަވރު ނު

    ވަލު ޖަދުމި ގަވާއިދުގެ ،ސީލުތައްއުސްމިންތައް އަންގައިދޭ ތަފުޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 

 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 1

 -މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭުނންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:

 

 

 

މާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ ޢި  ލައިގެންކުތުަމށް އޮްނނަ މަގުގެ ފުޅާމިނަްށބަނުމާރާތަކަށް ވަދެޢި (ބ)  

މިގޮތުްނ  މަތިންނެވެ.ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތިރީގައި ބަޔާ ،އުސްމިން ދެނެގަންނާނީ

     މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ސީލުތައްނެ އުސްމިންތައް އަންގައިދޭ ތަފުޢިމާރާތްކުރެވޭ

 ވިޑްތް ޮކއިފިޝަންޓް މާރާުތގެ ޢި

0.7             

 

1.2 + 0.3875 x 
މާރާތް ކުެރވޭނެ ޢި

 އެންމެ އުްސމިން 

2

 

 
  

= 

= ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިންޢިމާރާތް  

1.2+  0.3875  ×މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް ޢި  
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  ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 1

 

(އެކެއް  1.219ޢިމާރާތަށް ވަދެނުުކތުމަށް އޮްނަނ މަގު ނުވަަތ ގޯޅީގެ ފުޅާމިން  )1(   

ށް ވުެރ (ަހތަރެއް) ފޫޓަ 4މީޓަރު ނުވަތަ  ޕޮއިންޓް ދޭއް އެކެއް ނުވައެއް)

     ތަށް(ހައެއް) މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާގޮ 6 ،ހަނިނަމަ ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ

 (އެކެއް) ބުރިއަށެވެ. 1

 

 1.219 ގައިޢިމާރާތަށް ވަދެނުކުތުަމށް އޮންަނ މަގުގެ ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނު )2(   

ފޫޓު  އް)(ހަތަރެ 4މީޓަރު  ނުވަތަ (އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް އެކެއް ނުވައެއް) 

ފަހެއް) ( 5(އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް ދޭއް ހަތަރެއް) މީޓަުރ  1.524 ،ހަމަވެ

 29.53(ނުވަ) ނުވަތަ މީޓަރު ުނވަތަ  9އަދި  ،ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ

 މާރާތްޢި  (އޮނަތިރީސް ޕޮއިންޓް ފަހެއް ތިނެއް) ފޫޓަށް ވުރެ އުސްނުވާގޮަތށް

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

    ގައިނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުޢިމާރާތަށް ވަދެނުކުތުމަށް ޮއންނަ މަގުގެ  )3(   

ފަހެއް) ( 5(އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެްއ ދޭއް ހަތަރެއް) މީޓަރު  ނުވަަތ  1.524

      ރު(އެކެްއ ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް ނުަވއެއް) މީޓަ 1.829ފޫޓު ހަމަވެ، 

މެއް) އިންޓް ދޭއް ސު(ނަވާރަ ޕޮ  19.20  ،(ހައެއް) ފޫޓު  ހަމަނުވާނަމަ 6

އް) (ަފސްދޮޅަސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ނުވައެ 62.99މީޓަރު  ނުވަތަ 

 ފޫޓަށް ވުރެ  އުސްނުވާގޮތަށް ިޢމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

    ގައިނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުޢިމާރާތަށް ވަދެނުކުތުމަށް ޮއންނަ މަގުގެ  )4(   

ހައެއް) ( 6ނުވައެއް) މީޓަރު  ނުވަަތ (އެކެއް ޕޮއިންޓް އަށެްއ ދޭއް  1.829

ޓަުރ  (ތިނެްއ ޕޮއިންޓް ސުމެއް ހަތަރެއް އަށެއް) މީ 3.048ފޫޓު ހަމަވެ، 

އިންޓް (ފަންސަވީސް ޕޮ 25.20   ،(ދިހައެއް) ފޫޓު ހަަމނުވާނަމަ 10ނުވަތަ 

އް އަށެއް) (އަށްޑިހަ ދޭއް ޕޮއިންޓް ހައެ 82.68ދޭއް ސުމެއް) މީޓަރު  ނުވަތަ 

   އުސްނުވާގޮތަށް ިޢމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.ފޫޓަށް ވުރެ

 

 3.048 ގައިޢިމާރާތަށް ވަދެނިކުތުަމށް އޮންަނ މަގުގެ ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނު )5(   

ހައެއް) (ދި 10(ތިނެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ހަތަރެއް އަށެއް) މީޓަރު  ނުވަތަ 

ންޓް އި(ިތރީސް ޕޮ 30.48ފޫޓު ހަމަވާނަަމ، އަދި އެއަށްުވރެ ފުޅާނަމަ،   

(އެއްސަތޭކަ) ފޫޓަށް ވުރެ  100ސާޅީސް އަށެއް) މީޓަރު  ނުވަތަ 

 އުސްނުވާގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ނުވަަތ ހަމަވާނަމަ،  (އަށްސަތޭކަ) އަކަފޫޓު  800ގެ ބޮޑުމިން ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޢި )ޅ(  

އެންމެ އުސްމިން   މާރާތް ކުރެވޭނެޢި  ،(އަށް ސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 800

މާރާތުެގ ޢިމަގުގެ ުފޅާމިނަށާއި  ކުތުމަށް އޮްނނަނުމާރަތަކަށް ވަދެޢި ދެނެގަންނާީނ، އެ
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ކަނޑައެޅޭ އުސްމިންތަކުގެ ތެރެއިން  ،ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓަށް ބެުލމަށްފަހު

 ބަލައިެގންނެވެ. ނަށްއެންމެތިރިމި

 

ްނ ލައިގެ ބަ ށް ލަތުގައި ވިޑްތް ކޮއިިފޝަންޓަހާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  (ކ)  

 ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިން ދެނެގަންނާނީ، ތިރީގައިވާ ފަދަިއންނެވެ.

 

   )1( 

 

 (ސޯޅަ 16.5 ،(ިތނެއް) އަށް ވުރެ ކުޑަނަމ3.0ަ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 

ޓް (ފަންސާސް ހަތަރެއް ޕޮއިން 54.13ޕޮއިންޓް ފަހެއް) މީޓަރު  ނުވަތަ 

 ެވ.އެކެއް ތިނެއް) ފޫޓަށް ވުރެ އުސްނުވާގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެ

 

ސް (ތިރީ 30.48 ،(ިތނެއް) އަށް ވުރެ ބޮޑުނަމ3.0ަ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  )2(   

ވުރެ  (އެއްސަތޭކަ) ފޫޓަށް 100ޕޮއިންޓް ސާޅީސް އަށެއް) މީޓަރު  ނުވަތަ 

 އުސްނުވާގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 (އ)   

 

 ރެވޭނެތްކުމާރާބަލަިއގެން ޢި ތަކަށް ވަދެނިކުތުަމށް ޮއންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނަށރާމާޢި

 ވެ. ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެބއެންމެ އުސްމިން ދެނެގަންނާނީ، މި މާއްދާގެ (

 

ރޫފްީބމް ނުވަތަ ޓެަރސް 

ގެ ކުސްލެބް ުނވަތަ ޑެ

މަތީކަިއރިން ފެށިެގން މައްަޗށް 

 ިމންަގނޑު  މާރާތް ކުެރވޭނެޢި

 މާރާތްކުރެވޭނެ ޢިބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން  ވަނަ  މާއްދާގައި 9 މާއްދާއާއި 8ގަވާއިދުގެ  މި .10

ގެ ކު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ރޫފްބީމް ނުވަތަ ޓެަރސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެއެންމެ އުސްމިން 

 ވޭނެތް ކުރެމާރާޢި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯޗެއްގައިށް މަތީކައިރިން ފެށިގެން މައްޗަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ތިރީގައިކަނޑައަޅާނީ  މިންގަނޑު

 

 ށް ) މީޓަރަ (ހަތަރެއް 4ހިޔާކުރާބައި  ގެމެޝިންރޫމު ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މާރާތުގެޢި (ހ) 

 ،މަސްވާނަވުރެ އު ވަރަށް ހެދިދާނެއެވެ. ލިފްޓާ ގުޅިގެން މި މިނަށް އުސްނުވާ  ވުރެ
ލު ސީފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފު ބަހައްޓަން ޭބނުންވާ ލިްފްޓ އުފެއްދި

 ،ސީލުތައްފުމި ބައިގެ ތަ  (މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން) ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ.
 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

  މީޓަރު) (އެކެއް 1ބައިގައި  މާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާޢި (ށ)  

 ންޏެއްކަށް އަސްޔަހަމަ (ތިނެއް ޕޮއިންްޓ ދޭއް އަށެއް ސުމެއް) ފޫޓާ  3.280ނުވަތަ 

 ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ސީލުތައްބައިގެ ަތފު މިލެވިދާނެއެވެ. 

 .ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ

 

ރު  އިތުއްޗަށްގެ މަތިން ފެށިގެން މަމާރާތުގެ ރޫފް ބީމުޢިމާރާތުގެ ފުރާޅު އެޅުމަށް ޢި )ނ(  

 4.921ރު  ނުވަތަ މީޓަ (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) 1.5ވެގެން އުސްކުރެވޭނީ 

       ،ތައްސީލުމި ބައިގެ ތަފު (ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ދޭއް އެކެއް) ފޫޓެވެ. 

 .ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
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އަދި  އެވެ.ވިދާނެބޭނުްނ ކުރެ ޢިމާރާތްކޮށްގެންޓެރަހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށްވާ އޭރިޔާ  )ރ(  

ރެއް ފަހެްއ (ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތަ 0.457އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި ބައިގެ ފުރާޅުގެ  މި

 ،ފޫޓު އެއް)(އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ނުަވއެއް ނުވަ 1.499 ނުަވތަ ޓަރު ހަތެއް) މީ
 ތެރެއަށް ނެރެވިދާނެއެވެ. ޓެރަހުގެ އޭރިޔާގެ

 

ަވަތ ން ނުއުސްމިގެ މުމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައި ިލފްޓް މެިޝންރޫ (ބ)  

 ވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.  (ހަތަރު) މީޓަރަށް 4

 

އިްޓ ސެޓެލަ ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއިޢިމާރާތުގައި  ބޭނުަމށްޓަކަިއ  ނުގެކޮމިއުނިކޭޝަ (ޅ)  

 މަވެސްނަމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޢިޑިޝްފަދަ ތަކެތި 

އި ޓަނާއާރާ އެންމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުޢިއިންޓަނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ކައިރީގައިކުރާ 

ްނ ޅޭގޮތުމާ ގުސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްަޓންވާީނ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަ

 ށެވެ.ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަދައިހަ

 

މާރާތް ުއސްކުެރިވދާނެ ޢި

 ލަތްތައް ހާ

 ގުގެ މަ  ،ޅުންތިރީބުރީގެ ތަ މާރާތުގެޢި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ (ހ) .11

ލިމީޓަުރ މި(ހަސަތޭކަ)  600ވުރެ  ބިންގަނޑުގެ އެންމެ ަމތީ ަފށަަލ ނުވަތަ ދުވާރަށް 

 ގެއްއުސްކޮްށފައިވާ ޢިމާރާތެތަޅުން އުސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ފަދައިން 

ުރ އިތު ހުއްދަކުރާ އުސްމިނަށް އުސްކުރަން މުޅި ޢިމާރާތް ،އުސްކޮށްފައިވާ މިން

މީޓަާރ މިލި (ަހސަތޭކަ)  600ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުސްުކރެވޭނީ ގިނަވެގެން 

 ހަމަޔަށެވެ.

 

 ންގ ޕާކިގައިޓުޭބސްމަން ގެމާރާތުޢި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ (ށ)  

ަށަލ ތީ ފަންމެ މަބިންގަނޑުެގ އެމަގުގެ  ،މާާރތުގެ ތިރީުބރީގެ ތަޅުންޓަކައި، ޢިހެދުމަށް

 ދަކުރާތް ހުއްުމޅި ޢިމާރާ ،އުސްކޮށްފައިވާ މިންވުެރ އުސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ ދުވާރަށް 

     1.5ގިނަވެގެން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުސްކުރެވޭނީ އުސްމިނަށް އިތުރު

 (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) މީޓަރަެށވެ.

 

އިާމރާތުގެ ފަްނގިފިލާގެ 

 އުްސމިން 

 ކޮންމެ ންކުރާ ބޭނުދިރިއުޅުމަށް ރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތުގައިދި (ހ) .12

 ،ށްޔަމަހަ ޔާނުވަތަ ޑެކުގެ ތިރީކައިރި ޝީޓުފަންގިފިލާއެއްގެ ތަޅުމުން ފެށިގެން 
އިންޓް (އަށެއް ޕޮ 8.859 ރު ނުވަތަމީޓަ ޕޮއިންޓް ހަތެއް) (ދޭއް 2.7މަދުވެގެން 

 ުހންނަންވާނެއެވެ.އަށެއް ފަހެއް ނުވައެއް) ފޫޓު 

 

ްނ އެހެ އިވަޔަފިދިރިއުޅުން  ރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތުގައިދި (ށ)  

ީޝުޓ  ށިގެންކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގެ ތަޅުުމން ފެަތންތަނުގަިއ  ށް ބޭނުންކުރާކަކަމަ

 ީމޓަރުހެއް) ޮޕއިންޓް ފަ (ދޭއް 2.5ހަމައަށް މަދުވެގެން  ޔާނުވަތަ ޑެކުގެ ތިރީކައިރި

  ވެ.ހުންނަންވާނެއެ (އަށެއް ޕޮއިންްޓ ދޭއް ސުމެއް ދޭއް) ފޫޓު  8.202ނުވަތަ 
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އުްސމިންބެުލމުަގއި ަމުގގެ 

 ފުޅާމިން 

ިހ ބެ ،ލާނީއި ބަހުންނަ ގޯތީެގ، އުސްމިން ބެލުމުގައި މަގުގެ ފުޅާމިންކަމުގަ ފައިހައިބަ (ހ) .13

 މަގުގެ ފުޅާމިނެވެ. މައި ތި އޮތްގޯ

 

 ށް ވޭގޮތަ ވަދެހަމައެކަިނ އެއްކޮޅުންގޯޅިއެއްގެ އެއްކޮޅު ބެދިފައި ޮއތުމުގެ ސަބަުބން  (ށ)  

  މަގުގެ މައިނީ މާރާތް ކުރާނަމަ، މަގުގެ ފުޅާމިން ކަމުގައި ބަލާޢިގޯޅިއެއްގައި  އޮންނަ

 ފުޅާމިނެވެ.

 

ނެތް   އުްސމިން ކަނަޑއެޅެން

މަލުކުރަްނވީ ޢަ ލަތްތަކުގައި ހާ

 ގޮތް 

 ގު މިން ންމެ ދިނުވަތަ ގޯތީގެ އެއޮތުމުގެ ސަބަބުން   ޚިލާފު ގޮތަކަށް ގޯތީގެ ބައްޓަން އާދަޔާ .14

ކައި ސަބަުބތަކަށްޓައެހެން ތަާފުތ  ނުވަތަ އެޫނން ަސބަބުންދެނެގަންނަން ނޭނގުމުގެ 

ންމެ ނެ އެމާރާތްކުރެވޭޢިތަންަތުނގައި  ދަގޫނޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިން ދެނެގަންނަން އު

 ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އުސްމިން 

 

 

 ަވނަ ބާބު ތަރު ހަ

 ދޫކުރުން ހުސްޖާަގ  މާރާުތަގއިޢިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ގޯތީަގއި ހަދާ 

 

(އެއް ހާސް  1200ުފޓްޕްރިންޓް  މާރާތުގެޢިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގަިއ ހަދާ  (ހ) .15 މާރާުތގައި ުހސްާޖގަ ދޫުކރުން ޢި

ތުގެ ބޮޑުނަމަ އިމާރާއަށްވުރެ އެ ނުވަތަހުންަނ ނަމަ، ފޫޓު ދުއިސައްތަ) އަކަ

ގޮތުގައި  ހުސްޖާގައެއްގެ (ދިހައެއް އިންސައްތަ) ހިޔާނުކޮށް  10ގެ %ފުޓްޕްރިންޓު

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވާ  ށްފައިޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުސްޖާގަ ތެރެއަށް ތިރީގައި ބަ (ށ)  

 ތަންތަން ފިޔަވައި ޢިމާރާތުގެ އެްއވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ.

 

ޓް ދޭއް) (ސުމެއް ޕޮއިން 0.2މާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ޢިފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވި   )1(   

 ށް(ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ފަހެއް ހައެއް) ފޫޓަ 0.656މީޓަރު ނުވަތަ 

 ނެރެވިދާނެއެވެ.

 

 ރާއި، ދޮގެޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަްށ ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ޢިާމރާތު )2(   

 ތައް ހުޅުވިދާނެއެވެ. ގެ ދޮރުފަތްކުޑަދޮރު

 

 ޕާކިންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ހުސްޖާގަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. (ނ)  
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 ަވނަ ބާބު ފަސް

 ރާުތގެ ބައިތައް ަމގަށް ެނރުން މާޢިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ގޯތީަގއި ހަދާ 

 

މާރާުތގެ ަބއިތައް ަމގަށް ޢި

 ނެރުން 

ސް  އެއްވެރާތުގެމާޢިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީަގއި ހަދާ  ތައް ފިޔަވައިތްއަންނަނިވި ޙާލަ .16

 ށް ނުނެރެވޭނެއެވެ.  ކަށްބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބޭރަށް މަގަ

 

 ނެއް(ތި  2.743ފޫޓަށްވުރެ ހަިނނަމަ، ޢިމާރާތުެގ ) (ހަޔެއް 6މަގުގެ ފުޅާމިން  )ހ(  

◌ްވުރެ މަތިން  (ނުވައެއް) ފޫޓަށް 9ނުވަތަ   މީޓަރު )ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތަރެއް ތިނެއް

 0.656 ނުވަތަ ީމަޓރ ) ސުމެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( 0.2މާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވި ޢި

 މަގަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.  (ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ފަހެއް ހައެއް)ފޫޓު

 

ނެއް (ތި 2.743ޢިމާރާތުގެ ، ނަމަފުޅާވުރެ  ފޫޓަށް (ހަޔެއް) 6މަގުގެ ފުޅާމިން  )ށ(  

 ،މަތިން  ވުރެ (ނުވައެއް) ފޫޓަށް 9ނުވަތަ   މީޓަރު ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތަރެއް ތިނެއް)

މެއް (ސު 0.457އިމުން ފެށިގެން  ،ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި

ޓް ހަތަެރްއ (އެކެއް ޕޮއިން 1.499ނުަވތަ  މީޓަރު ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ފަހެްއ ހަތެއް) 

 މަގަްށ ނެރެވިދާނެއެވެ.  ނުވައެއް ނުވައެއް) ފޫޓު 

 

ޮދރުފަތް ކުޑަދޮުރގެ   އިދޮރާ 

 ުހޅުުވން މަގަށް 

ގަިއ މާާރތުޢި އިރާދޮތީގެ ނުވަތަ ބިމުެގ މަގާ ގުޅޭ އިމުގައި ހުންނަ ގޯ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ .17

ގައި ފެންލައިޓުގެ ދޮރުފަތް އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭނީ ތިރީރާއި ހުންނަ ކުޑަދޮ

 ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 

) އް ިތނެއްހަތަރެއް ތެޕޮއިްނޓް ހަ  ދޭއް( 2.743 ފެށިެގން ދުވާރުންއެފަދަ އެއްޗަކީ  (ހ)  

ރި ހު ތިރިން އިމުން ބޭރަށް މަގަށް(ނުވައެއް) ފޫޓަށް ވުރެ  9މީޓަރު ނުވަތަ 

  އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވުން؛

 

އް ިތނެއް) (ދޭއް ޕޮއިްނޓް ަހތެއް ހަތަރެ 2.743ފެށިެގން  ދުވާރުންއެފަދަ އެއްޗަކީ  )ށ(  

 1.499ނުވަތަ  މީޓަރު  0.457މަތިން، (ނުވައެއް) ފޫޓަށް ވުރެ  9މީޓަރު ނުވަތަ 

މުގައި ޗެއްކައެއް ހުރިބޭަރްށ  (އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ނުވައެއް ނުވައެއް) ފޫަޓށް ވުރެ

 . ނުވުން
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 ވަނަ ބާބު ހަ

 ުރުވން ން ފޯމާރާތަުކގެ ަބއިތަކަށް ވަޔާއި އަިލކަޢި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ގޯތީަގއި ހަދާ

 

 ޢިމާރާތްތަުކގެ ަބއިތަކަށް ވަާޔއި

 އަލިކަން ފޯރުުވން 

ންވާނީ ންކުރަޑިޒައި މާރާތްޢިއް ހެދުމަށްޓަަކއި އިމާރާތެދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ  .18

    ންދެންޛުކުރަ ކޮށް ތަންފީއިޢުގުޅޭ ކޮމްޕްލައިންސް ޑޮކިއުމަންޓް ޝާ ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ މިކަމާ

 ގޮތަށެވެ.ން ފޯރާއަލިކަ މާރާތުގެ ބައިތަަކްށ ވަޔާއިޢިމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 

ގެ ބައެއް ންމެކޮމާރާތުގެ ޢިގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި މާރާތެއްޢި )ހ(  

 ޅުވުމެއް ހު ނޫން އަށްވުރެ ުކޑަނު(ިދހައެއް އިންސައްތަ)  10ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %

 ހުސްޖާަގއަކާ ދިމާވާގޮތަށް ހުންނަންާވނެެއވެ. އޮންނަ ނުކޮށް މާރާތްޢި

 

ހައެއް) ( 6ން ހުޅުވުމާ ދިމާއިން ފެށިގެ ،ދައުރުވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވުމަކުން ވައި )ށ(  

ފަނަަރ ( 15% މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. އަދި ހުޅުވުމުގެ ބޮޑުމިން ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ

ން ދިމާއި ވުމާހުޅު ،އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ކުޑަނުވާަނމަ ވެންޓިލޭޓް ާވނެކަމަށް ެބލޭނީ 

    ންކުރެވުނު ބަޔާ ހެއް) ީމޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. މި(ހަތެއް ޕޮއިްންޓ ފަ 7.5ފެށިގެން 

    ކަށް ރާތަފަަމށް ބެލޭނީ ލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންޓިލޭޓްވާނެކަހާ ދެ

 ) މީޓަރުގެ ދުރުމިނަެށވެ.އް(ހަތަރެ 4

 

 600 × 600ހެއްނެތި ކުޑަވެގެން ހުސްޖާގައެއްގައި ހުރަ އޮންނަ ކޮށްނު މާރާތްޢި )ނ(  

ން ވެގެއިން  ހުސްޖާގައެއް އެހެން ގޯއްޗަކާހުންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ މިލިމީޓަރު

 ލިމީޓަރު(ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް) މި 750ފެށިގެން ކުޑަވެގެން  އިމުން ،ބާއްވާނަމަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ސް އެއްވެ ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ނުވަތަ ގުޅިގެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާ )ރ(  

ވަތަ އް ނުޅުވުމެހުއާނގައެއް ފަދަ އެއްވެސް  ،ފެންލައިޓެއް ،ކުޑަދޮރެއް ،ދޮރެއްބައެއްގެ 

 ހުންނަ ފައިއިބޭނުންކޮށްގެން ނުހުޅުވޭެހން ހަދަފިކްސްޑު ގްލާސް ފަދަ އެއްޗެއް 

ދި އަވެ. ވާނެއެނުގުޅޭ އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން  ކެނޑުމެއް، އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާ

ްށ ފަރާތަ  މަކާވީވެސް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އި ހަދާ ޢިާމރާތެއްގައި އިމުގައި ނޫންގޮތަކަށް 

 750ގެން ޑަވެހުޅުވުމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެނޑުމެއް ބެހެއްޓޭނީ އެންމެ ކު

  އެތެރޭގައެވެ. ގެ(ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް) މިލިމީޓަރު

  

އިންވެގެންވާ މަގާއި  އެ އިމާރާތާ  ،މާރާތްނުކޮށް ބާއްަވންޖެހޭ ހުްސޖާގައިގެ ބަދަލުގައިޢި )ބ(  

ންކުރެވިާދނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ގޯޅިފަދަ ތަންތަން ޭބނު

ނަގާ ގޯޅި ނެގިފައިވާ ގޯތި  ގޯތިން ކުތުމަށް އެތެރެއިން ނެގޭ ބައިބަޔަށް ވަދެނުއެ

ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް  ފިޔަވައި އެހެން ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ އިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ

އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް ބަހައްޓައިގެްނ އެހެން ފަދަ ނުވަތަ އެ  އާނގައެއް ނުވަތަ
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 ނުވާނެއެވެ.

 

 ފައިވާ ގޯތި ބަހައިގެން ދޫކޮށް ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ (ބ) ބަޔާންކޮްށަފއި )ޅ(  

 ކާމެދު އެފަދަ ގޯޅިއަ ،ގޯޅިގަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގެސަރުކާރު ،ގޯޅިގަނޑު

 މަލުކުރާ ޢަދު މަގާއި ގޯޅި ފަދަ ތަންތަނާމެ އޮންނަ މަލުކުރެވޭނީ ގޯއްޗާ އިންވެގެންޢަ

 ފަދައިންނެވެ.

 

ހަތެއް  ،7.5 ބުރީގައި (ދެބުރީގެ ޖުމްލަ އުސްމިން (ދޭއް) 2މާރާތެއްގެ އެންމެ ތިރީ ޢި )ކ(  

 މަކަށްހެން ބޭނުފިޔަވައި އެ ދިރިއުޅުންވުރެ އުސްނުވާވަރަށް)  މީޓަރަށް ޕޮއިންޓް ފަހެއް

ަތްށ ވާ ގޮހަދާ ތަންތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މެކޭނިކަލް ގޮތުން ވެންޓިލޭޓް

ގޮތަްށ  އިވާގައި ަބޔާންކޮށްފަ އާއި (ށ) އާއި (ނ) ހަމަޖައްސާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ)

ެގ މާރާތުޢިވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަ މާރާތްޢިހުސްޖާގައާއި ހުޅުވުން ނުބަހައްޓާ 

 ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ (ށ) އާއި (ނ) ދެންހުރި ބައިތަކަށް ިމ މާއްދާެގ (ހ) އާއި

ފަިއ ކޮށްދޫގޮތުގެ މަތިން ވަޔާއި އަލިކަްނ ލިބޭނޭގޮަތށް ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ 

ށް ޔަހާމަ  ށްޔަމަހުސްޖާގަ ފެށޭ ހިސާބުން މައްޗާ ހަ ،ހުސްޖާގައަކީ ހުންނަންވާނެއެވެ. މި

 ،ރިބުތިރީ  ންމެންނަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި އިމާރާތުގެ އެއޮ
 ) އާއި(ހ މި މާއްދާގެ ،ބުރި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ (ދޭއް)  2ނުވަތަ ތިރީ 

 ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ވަޔާއި އަލިކަން ލިޭބނޭހެން  (ނ) އާއި(ށ) 

 ދޫކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ 

 

 ވަނަ ބާބު ތްހަ

 ދޮުރަގއިުކޑަ އާއިއިލިްނގ (ެޗންޗޭނު) ރެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ގޯތީަގއި ހަދާ ޢިމާރާުތަގއި 

 ހުންަނންާވނެ މިްނގަނޑު 

 

 ންާޏއިމާރާުތގެ ބެލްކަޢި

ޓެރަސްަފދަ  ާއއިސިޑި

ތަންތަނުަގއި ެރއިލިްނގ 

ފާރު ަވތަ ނު (ޗެންޗޭނު) ޖެހުން

 ރޭނުން 

ލާ އިކުލަވައެލްޑިންގ ކޯޑު" ގެ ދަށުން ލާ "ބިއިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވަ ގެޢިމާރާތްކުރުމު .19

 އާއި ސިޑި އިޏާކަންމާރާތުގެ ބެލްޢިކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިއުމަންޓުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެން 

 ގައި މަލުކުރާނީ ތިރީޢަޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ެރއިލިންގ (ޗެންޗޭނު) ޖެހުުމގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. 

 

ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަްނޏާއި ޓެރަސްގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާުރ  (ހ)  

ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ުނވަތަ ހަދައިފައި ހުންނަންާވނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

(ތިނެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް  3.94 (އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް) މީޓަރު ނުވަތަ 1.2

ހަތަރެއް) ފޫޓު ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ (ޗެންޗޭނު) ޖަހާގޮތަްށ ނުވަތަ ފާރު ރާނާ 

ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ެބލްކަނީަގއި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ރާނާފައިވާ ފާރު 

 ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ނުވަތަ ހަދައިފައި ހުންނަންވާީނ ރެއިލިންގ ނުވަތަ

(ސަތޭކަ ފަންސަވީސް)  125ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑައިމީޓަރުގައި 
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އެއް ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު  ގެ ސްފިއަރމިލިމީޓަރު ހުންނަވަރު

ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ނުވަތަ ހަދައިފައި ހުންނަންާވީނ ސަލާމަތީ ގޮތުން 

 ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި އަދި އެކުދިންނަށް ނޭރޭނެ ފަދައިްނނެެވ.

 

އް ސް ތަނެއްވެއެގޯއްޗެއްގެ އިމާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަސްފަދަ  (ށ)  

 ން ޮއތް ހިގެޖެނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާ ގުޅިގެން ބާއްވާނަމަ، 

ދޭއް) ީމޓަރުެގ ( 2ގޯތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި ޢިމާާރތްކުރާ ގޯތީގެ އިމުގައި ކުޑަވެގެން 

 ރާނާފައި (ހައެއް ޕޮއިްނޓް ފަހެއް ހައެއް ދޭއް) ފޫޓުެގ އުސްފާރެއް 6.562ނުވަތަ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ސައިޒުގެ ހުރަހެއް ހަދަންވާނެއެވެ. 

 

ހޭީނ ހަންޖެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރެއިލިންގ (ެޗންޗޭނު) ޖަ (ނ)  

ްނ ތަްނތަ ގެ (ށ) ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާގަވާއިދު ނުވަތަ ފާރެއް ރާނަްނ ޖެހޭނީ މި

  ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ. ންޏާއިފިޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަ

 

 ފައި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ސިޑި ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންާވީނ ނުވަތަ ހަދައި (ރ)  

މީޓަރު (އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް) މިލި 850ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

އަިދ  ށެވެ.ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ (ޗެންޗޭނު) ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަ

 ނުގައި ންތަތަ އާންމުކޮށް ކުޑަކުދިން ނުަވންނާނެ  ،ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް އޭރިޔާ ފަދަ

އި ކޮށްފަޒައިންހުންނަ ސިޑި ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ހުްނނަ ސިޑީގެ ރެއިލިންގ ޑި

 ންނަށް ތަ ހަދައިަފއި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީޮގތުން ކުޑަކުދިހުންނަންވާނީ ނުވަ

 ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށެވެ.

 

     ވަތަ ނު(ދޭްއ ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތަރެއް ތިނެއް) މީޓަރު  2.743ބިމުންފެށިެގން  (ބ)  

މުްނ ތަޅު ،މާރާުތގައި ބަހައްޓާ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީޢި(ނުވަ) ފޫޓުމަިތން  9

ދޭއް އަށެްއ  (ިތނެއް ޕޮއިންޓް 3.281ނުވަތަ  (އެކެއް) މީޓަރު 1ފެށިގެން މަދުވެެގން 

 އުސްމިނުގައެވެ.  އެކެއް) ފޫޓުގެ

 

  ފަދަ ލްކަނިބެ ހާއިޓެރަ ،ވެސްނަމައޮތް  (ބ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ  (ޅ)  

 ށް ކެއް) މީޓަރަ(އެ 1ތަޅުމުން ފެށިގެން  ،ތަންތަަނށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުްނނަ ކުޑަދޮރުތައް

 ވުރެ ތިރިކޮށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

  

     ވަތަ ނު(ދޭްއ ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތަރެއް ތިނެއް) މީޓަރު  2.743 ބިމުންފެށިެގން )ކ(  

ކުރާ ންމުޮކްށ މީހުން ޭބނުންއާމާރާތުގައި ޢި) ފޫަޓށްވުރެ ަމތިން އެއް(ނުވަ 9

ސަތޭކަ އެއް( 125އާނގައަކީ އެ އާނގައިގެ ތެރެއިން އްދުތަކުގައި ބަހައްޓާ ހަސަރަ

ަދ ގެ އާނގައެއް ނަމަ، އެފަދާ ވަރުއަރއެއް ޕިސް ޓަރުގެ ފަންސަވީސް) މިލިމީ

  ނުވަތަރު(އެކެއް) މީޓަ 1އާނގައެއް ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 

 ވެ. އުސްމިނުގައެ (ތިނެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް އަށެއް އެކެއް) ފޫޓުގެ 3.281
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 ވަަނ ބާބު އަށް

 

 ުތަގއި ޕާކިންގ ޖާގަ ަކނަޑއެޅުން ޢިމާރާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ގޯތީަގއި ހަދާ

 

ްނ ގެ މަތިވި ގޮތުޖާގަ އަންނަނި ގމާރާތުގެ ޕާރކިންޢިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހަދާ  .20 ޕާކިންގ ކަނަޑއެޅުން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ބޮޑުނަމަ،  (އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ) އަކަފޫޓަށް ވުރެ 1200ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް  (ހ)  

 10ންޓުގެ %(ފަހެއް) ބުރިއަށްވުރެ އުސްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރި 5އަދި ޢިމާރާތް 

 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)  ޕާރކިންގއަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 މާރާތުގެ އެންމެ ތިީރ ބުރީގައި އޮންނާަކށް ޢ ،އޭރިޔާޕާކިންގއަށް ދޫކުރާ  )ށ(  

ދެ ވަތިން މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގުމަ

 އް ރޭވިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތަ

 

ވެސް ނަމަ .އެވެޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް ބަހައިލެވިދާނެ (ނ)  

(ފަހެއް  5ގެ %މިގޮތަށް ބަހަިއލާ ބައިތަުކން އެްއވެސް ބައެއް ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްިރންޓު

ށް ރިޔާއަގ އޭއިން ސައްތަ) އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބާއްާވ ޕާކިން

 ގއަށް މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުން ޕާކިންޢި، ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުަވަތ ރޭމްޕް

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. (ދިހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ތެރެޔަކު %10ހޭ ދޫކުރަންޖެ

 

ރު ކުރާއިމާރާތްޢިމަގުތަކުގައި ހުންނަ ގޯިތތައް  މަނާ ވަނުންދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް  (ރ)  

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްއަށް ޖާގަ ދޫކުރާކަޕާކިންގ

 

 ނުަވވަނަ ބާބު 

 އެހެިނހެން 

 

(އެއް ހާސް)  1000މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް ޢި ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ ދިރިއުޅުމަށް (ހ) .21 ކުނިބަަހއްޓާ ޖާގަ 

 ވެގެން މަދު އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޮބޑުނަމަ، ކުނި ބަހައްޓާ ޖާގައިެގ ގޮތުގައި

 ޢިމާރާތުގައި  (އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) 1.5އިމާރާތުގެ  ފުޓް ޕްރިންޓްގެ %

 އެވެ. ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެ

 

 ޑުމިންބޮގެ އެ ޖާގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ މިންވަރަށް ޖާގަ ދޫކުރުމުން (ށ)  

 ނެއެވެ. ވާ(ދޭއް ގުނަ ދޭއް) އަށްވުެރ ކުޑަވެގެން ނު 2×2
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    ، ކުރާނަމަބައި ޗެއް ބައިކުރާއިރު ގޯޅިއެއް ހިމަނައިގެން ގޯތިގޯއް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ .22 ގޯތި ަބއިކުރުން 

 (ހަތަރެއް) ފޫޓު ހުްނނަންާވނެއެވެ. 4އެ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

 

އިމާ އިންެވގެން ޖާގަ ގޯތީގެ 

 ދޫކުރުން 

ދާ ހަ އްގައިގޯއްޗެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާން އިމަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވައި އެހެއިން  ގެމަގުމަތީ .23

އެންމެ  ،ނަމަވިޔަސް އިމުގައި ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދާ މާރާތެއްގެ ބައެއްޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢި

ން ބާއްވައް (ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް) މިލިމީޓަރުގެ ފުޅާމިނުގެ ހުސް ޖާގައެ 750ކުޑަވެގެން 

(ހަތް  750 ކުރިމާރާތުގެ ބައެއް އިމުގައި ޖައްސައިގެން ހަދާނަމަ، މި ބަޔާންޢިވާނެއެވެ. 

 ޒިމެއް ން ލާކުން ހަމަވުއަގެ ހުސްޖާގަ ހުރިހާ ދިމާސަތޭކަ ފަންސާސް) މިލިމީޓަރުެގ ފުޅާމިނު

ވަެދ  ޓަކައިރުމަށްހުސްޖާގަތައް ހުންނަންާވނީ މިފަދަ ަތންތަން ސާފުކު ،ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

 ނުކުމެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

 

ދިިރއުުޅމަށް ދޫކޮށްަފއިވާ 

ދިިރުއޅުން ނޫން  ،ގޯތީަގއި 

 ާމރާތް ކުރުން ޢިބޭނުންތަކަށް 

ންގެ، ވަޑާ  ،ހާރަފި ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ެކޭފ، ބޭކަރީ،  ކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫ .24

މަްށ ރާތްކުރުމާޢިތަންތަން އެހެނިހެން ތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ވާރކްޝޮފް، ގުދަން، އަދި އިޤް

 60ރާތާ ކުއިޢުމި ގަވާއިދު ޝާ ،ގޮތުގެ އުސޫލެއް ހުއްދައަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުަރންވީ

 ން އާންމުކުރަންވާނެެއވެ. ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ(ފަސްދޮޅަސް

 

 ނޫނުން ޤާ ގުޅޭ ޢިމާރާްތކުރުމާނުވަތަ  ނު ނަމަވެސް،ެމނު ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިމި (ހ) .25 ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީ 

އި މި ގަވާއިދުގަ ،ނަމަެވސްނު ގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމި ގަވާއިދު

، ޓަކައި މުމަށްކަމެއްގައި ގޮެތއް ނިން ބަޔާންކޮށްފައި ެނތް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެނަމަ، އެ

 .އެވެލަންވާނެއި ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓަރު އެކުލަވަޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި

 

ންގ ޕްލޭނި  ތައްލުސޫޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާ އުގެ ދަށުން  (ހ)މާއްދާގެ  މި )ށ(  

  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ން ކޮމެޓީ

 

ޕްލޭނިންގ މިންަގނޑުތައް ކަނޑައަޅާ   ،ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ ހިނގަމުްނދާނީ )ނ(  

 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންނެވެ.

 

މެއް ންމުނި ގުޅޭ އްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސިޔާސަތާޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މަ )ރ(  

 ރުޝާދާމިނިސްޓަރުގެ އިކަމެއް ނިންމަވާނީ  ނިންމަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ އެ

 އެއްގޮތަށެވެ.

 

 ތަކަށްން ނިންމާ ނިންމުންފައިވާ ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީށްބަޔާންކޮމި ގަވާއިދުގައި  )ބ(  

    މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަ
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 ދިހަވަަނ ބާބު 

 

 ތައް އަާޅނެ ފިަޔވަޅު ިއ،ަމލުކުރެވޭނެ ގޮތާޢަގަާވއިދާ ޚިާލވުުމން 

 

ގަާވިއދާ ޚިލާފު ވުުމން 

 ގޮތް  މަލުކުރަްނވީޢަ

ީކ ށްލުމަ ދޫކޮފައިވާ ކަމެއް ނުކޮށްއިކަމަށް ކަނޑައަޅަ މި ގަވާއިދުގައި ކުރަން ޖެހޭނެ (ހ) .26

 ތަކުން ފަރާފައިވާ ކަމަކާ އެއްވެސްއިމަނާކަމެކެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ

ރެވޭ ހަގަކުފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ފާޚިލާފުވެއްޖެކަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 ވެ.ފަރާތަކުން، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުްއދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެ

 

 ދޫކުރާ ހުއްދަ މުގެޢިމާރާތްކުރު ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު (ށ)  

ން، ންގުމުއެއިވާ ގޮތުެގ މަތިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،އިދާރާއަކަށް

 ފައި (ތިރީސް) ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  އަޅައި 30އެފަރާތުން 

 ނުވާނަމަ،  އެ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ހުއްދަ މުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ިޢމާރާތްކުރު (ނ)  

ރުމުގެ ރާތްކު ޢިމާކަމަށް ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ

އިދާ ގަވާ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ތަނެއް ހުރީ މި

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ނުވަތަ ނޫްނކަން އިންސްޕެކްޓުގޮތަށްކަން އެއްގޮތްވާ 

 

ރާ މާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުާރ އިދާރާއިން ކުޢިމި މާއްދާގެ (ނ) ދަުށން  (ރ)  

ްށ އިންސްޕެކްޝަނުން އެފަދަ ތަނެއް ހުރީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަ

 އެއްތެރި ހާދިސާއުނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ނުރައްކަކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

 ެމދު  ކާތަނަ އެފަދަ ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަފާނެކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން އިހިނގަ

 މަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޢަ

 

މާއްދާ ނަ ވަ 27މި ގަވާއިދުގެ  ،ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް )1(   

ގަިއ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ،ދީ ގޮތަށް މުއްދަތެއް ފައިވާއިގައި ކަނޑައަޅަ

 ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަންކަން 

 

 ގަޅުކުރަންސަބަބާއި ރަނ ،ގައިވާ އެންގުމުގައިބަރު ންވަނަ ނަ) 1ގެ (އަކުރުމި  )2(   

އި އިފަމުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ތާރީޚު ޖަހައި، ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހަ ދޭ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ން ގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންކަވަނަ ނަމްބަރު ) 1ގެ (އަކުރުމި  )3(   

 ރާއިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ،ލަތުހާހަމައަށް، އެ ތަނެއްގެ   ރަނގަޅުކުރުމާ

 މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. 
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ެމދު ގަާވިއދާ ޚިލާފުވާ ފަާރތްތަކާ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މަތިން  ގޮތުގެފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިވަކިން،  .27

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކަްނ އެ އި،ފަދީ އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މުއްދަތުކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  (ހ)  

 އްލައްކަ)(އެ -/100,000އެންގުމާއެކު، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިން 

 ނެއެވެ.ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަންވާ

 

ގަިއ އްދަތުގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ މު )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ށް، ވަހަކަދުންމެ އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ އިުތރު ކޮ

(ތިނެއް  3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ % (ހ)މި މާއްދާގެ 

 އިންސައްތަ) ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަްށ އިތުރުކުރަމުން  ގެންދެވޭނެއެވެ.

 

(ށ) ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ (ހ) އަދި މި މާއްދާގެ  )ނ(  

   އާއެކު އިސާރިމަނާ ފަޖޫ ނުވާނަމަ، ނުދައްކައިފިނަމަ، އަދި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި

ށް ކުރުމަނގަޅުރިމަނާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، އެކަން ރައެ ޖޫ

ހަްށ ގެ އޮފީނެރަލްއެދި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެޓަރީނ ޖެ އަމުރުކޮށްދިނުން

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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 1 ޖަދުވަލު

 

 

ން ވޭނެ އުްސމިފައިވާ ޯގތީގައި ޢިމާރާތްކުރެށްސިޓީތަކުގަިއ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮ ،ޭބނުން ކުރެވޭނީ މި ތާަވލު  1: ތާވަލު

ވުރެ  ބަޔަށްކުޅަ ހަތްދިހަބައި ގެގެ ސްކެއަރ ރޫޓު މާރާތުެގ ބޮޑުމިން (އޭރިޔާ)ޢި ،މާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓުޢި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

 ކުޑަނަމައެވެ.

 

 މާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން (މީޓަރުން)ޢި  (މީޓަރުން) ޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ވި 

2.438 5.90 

3.448 10.60 

5.452 24.71 

6.451 26.40 

6.954 30.48 

 

 

ން ވޭނެ އުސްމި ފައިވާ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރެށްކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮތަމި ތާވަލު ބޭނުން ކުރެވޭނީ، ސިޓީ  2: ތާވަލު

 ޑުނަމައެެވ.ބޮއަށްވުރެ އެވަތަ ނު ނަމަ ގެ ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔާ އެއްވަރުގެ ސްކެއަރ ރޫޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޢި

    

 މާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން (މީޓަރުން)ޢި  މާރާތުގެ އޭރިޔާ (އަކަމީޓަރުން)ޢި 

9.290 4.8 

18.581 8.4 

46.452 19.20 

65.032 26.40 

75.561 30.48 
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ން ވޭނެ އުސްމިފައިވާ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރެށްމި ތާވަލު ބޭުނން ކުރެވޭނީ، ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮ 3: ތާވަލު

  އުސްމިންނެ އެންމެމާރާތްކުރެވޭޢި އިެގންބަލަ ތަަކށް ވަދެނިކުތުމަށް ޮއންނަ ަމގުގެ ފުޅާމިނަށްމާރާޢި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

 ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

 

 މާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ ޢި  މަގުގެ ފުޅާމިން (މީޓަރުން)

 ވޭނެނުކުރެ އްމާރާތެޢިވުރެ އުސްކޮށް  ށްމީޓަރަ 6ބުރި ނުވަތަ  1 ވުރެ ހަނިނަމަ  މީޓަރަށް 1.219

 

 ހަމަނުވާނަމަ  1.524 ،ހަމަވެފައި 1.219

 

 ގޮތަށް ވުރެ އުސްނުވާށް މީޓަރަ 9

 ހަމަނުވާނަމަ  1.829 ،ހަމަވެފައި 1.524

 

 އުސްނުވާގޮތަށް މީޓަރަށް ވުރެ   20

 ހަމަނުވާނަމަ  3.048 ،ހަމަވެފައި 1.829

 

  އުސްނުވާގޮތަށް މީޓަރަށް ވުރެ   25.20

 ށްޔަހަމަ މީޓަރާ 30.48 ނަމައަދި އެއަށްވުރެ ފުޅާ ،ހަމަވެފައި 3.048
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 ންރުނެއަސްކަނި ހިޔާކުރާ ބައި އުސްކުރުން އަދި ފުރާޅެއްލާނަމަ  އާއި ލިފްޓް މެޝިން ރޫމްސިޑިގޮޅި 1ކުރެހުން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފާުރގެ ުއސްމިން  /ޓެރެހުގެ ެރއިލިން   

 ޢިމާރާުތގެ އެްނމެ މަތީ ުއސްިމން 

ޢިމާރާތްުކރުމަށް ުހއްަދދެވޭ 

 އުްސމިން 

ބިުމގެ އެްނމެ މަތީ 

 ފަށަލަ / ދުވާރު 
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 ޝީޓު އެޅުން  މާއިހިޔާކުރާ ބައި އުސްކުރު އާއި ލިފްޓް މެޝިން ރޫމްސިޑިގޮޅި 2ކުރެހުން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފާރުގެ އުްސމިން  / ގޓެރެހުގެ ެރއިލިން   

 ޢިމާރާުތގެ އެްނމެ މަތީ ުއސްިމން 

ުހއްަދދެވޭ އުްސމިން ޢިމާރާތްުކރުމަށް   

 ބިުމގެ އެްނމެ މަތީ ފަށަލަ / ދުާވރު 
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 މާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅުލުންޢި 3ކުރެހުން: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޢިމާރާުތގެ އެްނމެ މަތީ ުއސްިމން 

ޢިމާރާތްުކރުމަށް ުހއްަދދެވޭ 

 އުްސމިން 

 ބިުމގެ އެްނމެ މަތީ ފަށަލަ / ދުާވރު 


