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މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-140 ގަވާއިދު ނަންބަރުުު:

ބުދަ   2015 މޭ   20  -  1436 ޝަޢުބާން   2 ތާރީޚު:      185 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު

މާލެއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްސާސްކުރަމުންދާ ތަނެއްކަމުން މާލޭގައި )ހ(1.ތައާރުފާއި ނަން

މިހާރު ކުރެވޭ  ޢިމާރާތްތަކަކީ ގިނަ ބުރިތަކަކަށް އުސްކޮށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކެކެވެ. 

އެއް  އެންމެބޮޑު  ދިމާވާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގައި  ގެދޮރުއެޅުމާއި  މާލޭގައި  މިގޮތުން 

މައްސަލައަކީ، ގޯތި ބައިކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުދި އޭރިޔާތަކުގައި އުސް ޢިމާރާތްތައް 

އަލިފާނުގެ  އަދި  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ދިމާވެދާނެ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ހަދަމުންދިޔުމެވެ. 

ތަންތަންކޮޅުގައި  ކުދިކުދި  އެގޮތަށް  އިތުރަށް،  މައްސަލަތަކުގެ  ހާދިސާތަކާގުޅޭ 

ޢިމާރާތްކުރުމުން ސިޑިއާއި ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 

ބައި ނިސްބަތުން އިތުރުވެގެން ދިޔުމުން، ކޮޓަރިތައްފަދަ ސީދާ ބޭނުންކުރާ ޖާގަތައް 

އުޅޭބައެއްގެ  އެތަނެއްގައި  މިއީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުޑަވުން  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ 

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ފެންވަރެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި، ޞިއްޙީ 

ބަލަންޖެހިފައިވާކަމެކެވެ. ވީމާ، މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާއާއި އެވްރެޖް 

ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިނަކާއި، ޢިމާރާތަށް ވަންނަ ގޯޅި 

ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.  ކަ އުސްމިން  ޢިމާރާތުގެ  ބަލައި  ފުޅާމިނަށް  މަގުގެ  ނުވަތަ 

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރުު 6/2008 )ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ށ(

ބާރުލިބިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، 11 ޖޫން 2014 އިން ފެށިގެން 

ޢަމަލުކުރަމުން އައި ނަންބަރު R-35/2014 ގަވާއިދު )މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު( ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް 

މިގަވާއިދު ހިންގުމާއި 

އިސްތިސްނާތައް

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ )ހ(

ސަލާމަތީ  މީގެތެރޭގައި  ނަމަވެސް،  ނުހިނގާނެއެވެ.  ގަވާއިދެއް  މި  މައްޗަކަށް 

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް، ކުރީގައި ދެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން 

އިސްތިސްނާގެ  ބަދަލުތަކެއް  އެ  ގެންނަނަމަ،  ބަދަލެއް  ކުރެހުމަކަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ 

ނުހިމެނޭނެއެވެ. ތެރޭގައި 
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މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މިގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެއް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، )ށ(

އެކަމެއް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.   

މައްސަލަތަކާއި 3.މަޤްޞަދު ދިމާވާ  ޢިމާރާތްކުރުމުން  އުސްކޮށް  ގޯތިތައް  ކުދި  މަޤްޞަދަކީ  ގަވާއިދުގެ  މި 

ފުޅާމިނުގެ  އެވްރެޖް  އޭރިޔާއާއި  ޢިމާރާތުގެ  މަޤްޞަދުގައި  މަދުކުރުމުގެ  ޖާގަތައް  އިސްރާފުވާ 

ނޑުތަކެއް އެކުލަވައިލައި މި  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިންގަ ނިސްބަތުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިން ކަ

ނޑުތަކުގެ ސަބަބުން، ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިބަޔަށް ފުރިހަމަ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނޭ  މިންގަ

ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ަސބަބުން، ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީގޮތުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ 

މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް  މިނެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ބައިބޯވުން،  މާލޭގެ  އިތުރުން، 

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިގަވާއިދަކީ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ 

ރަނގަޅުކޮށް، ބިމުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނެގޮތްތަށް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ގަވާއިދެކެވެ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

މިގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. )ހ(4.ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

ފާސްކޮށް )ށ( ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އެއިރަކަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޛު  މިގަވާއިދު 

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ 

ގެންނާނީ  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ހުށަހަޅުއްވައި،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެއްވަނަ ބައި 

ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި، މާފަންނު 

މިއަވަށްތަކުގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު 

1. ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް 

]ޢިމާރާތް[ މި ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާނީ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނުގެންދެވޭ 1.މާނަކުރުން 

ގޮތަށް، އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ، ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާތައް ފަދަ އެންމެހައި 

ތަންތަނެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން:

ޢިމާރާތުގެ ފުޓް ޕްރިންޓް

މާލޭގައި )ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި، މާފަންނު މި އަވަށްތަކުގައި( ޢިމާރާތެއް 1.1

ހަދަންވާނީ، މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

ހުށަހަޅައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ލިޔުންތައް  ކުރެހުންތަކާއި 

ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 
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ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.  ފަރާތުން  އެ 

ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ކުރިން ]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ  ހޯދުމުގެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[ 

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.         ރަޖިސްޓަރީ 

]ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ ދޫކުރުން: )ހ(

]މާލޭ 1. ހުށަހަޅާއިރު   އެދި  ފާސްކުރުމަށް  ކުރެހުން  ޢިމާރާތުގެ 

ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ އަދި މިގަވާއިދުގެ 

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށް  ތަކެތި[  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  އެދޭ  ހުއްދައަށް 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ]މާލޭ 

ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ދޫކުރާނީ މާލޭ 

ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. 

އިތުރުބައިގެ 2. މިގަވާއިދުގެ  ފާސްކުރުމަށް  ކުރެހުން  ޢިމާރާތުގެ 

ނަންބަރު 1 ގައިވާ ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި[ ފުރިހަމަކޮށް  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް 

ގައިވާ   6 ނަންބަރުު  އިތުރުބައިގެ  މިގަވާއިދުގެ  ހުށަހަޅާއިރު، 

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  އެއްގޮތަށް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ 

ސިޓީ 3. މާލޭ  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

ނޑު  ތައްގަ ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ދޫކުރާއިރު  ކައުންސިލުން 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ވެރިފަރާތަށް  ކުރެހުންސެޓް  ޖެހިފައިވާ 

]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޫކުރުން: )ށ(

ކުރެހުން 1. ]ޢިމާރާތުގެ  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ[  ކުރުމުގެ  ]ޢިމާރާތް 

ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ ހޯދުމަށްފަހު، މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގެ 

2 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ 

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ލިޔުންތަކާއެކު  އެ  ކުރުމަށްފަހު 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  އިދާރާއަށް 

އާއި 2. ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ[، އެއްކޮށް ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ 

ހިނދެއްގައި މި ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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މިގޮތަށް ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް ދޫކުރެވޭނީ، ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް 

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިގަވާއިދުގެ 1.1 ގެ )ހ(ގެ )1( 

ލިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ގައި   )2( އަދި 

ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ  އިތުރުން 

ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ  ގުޅިގެން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް 

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ލިޔުންތަކާއެކު  އެ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ބިމެއްގައި 1.2 ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކަމަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމަށް 

]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ނުހޯދާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްގެން 

ނުވާނެއެވެ. 

އަދި 1.3 އާކިޓެކްޗަރަލް  ޕްލޭނިންގ،  ޢިމާރާތުގެ  ލިޔުންތައް،  ކުރެހުންތަކާއި  ޢިމާރާތުގެ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައި  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ތައްޔާރުކޮށް  ބައިބައި  ސްޓްރަކްޗަރަލް 

ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1 އަދި 6 ގައި ބުނެފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި )ހ(

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރަންވާނީ،  ތައްޔާރު  ލިޔުންތައް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ]ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދާފައިވާ 

ފަރާތްތަކުންނެވެ.

]ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކޮމްޕޯނަންޓަށް ހުއްދަދެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް )ށ(

]ސްޓްރަކްޗަރ  ދޫކުރާ  އިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހޯދާފައިވާ  ހުއްދަ  ޗެކަރ[ގެ 

އޮފް )ނ( ހުއްދަދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ  ކޮމްޕޯނަންޓަށް  އާކިޓެކްޗަރަލް  ]ޢިމާރާތުގެ 

]އާކިޓެކްޗަރަލް  ދޫކުރާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް  ހައުސިންގ 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ހޯދާފައިވާ  ހުއްދަ  ޗެކަރ[ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ( މިގަވާއިދުގައި  ތެރޭގައި،  ކޮމްޕޯނަންޓްގެ  އާކިޓެކްޗަރަލް 

ހިމެނޭނެއެވެ. ނޑުތައް  މިންގަ ޕްލޭނިންގ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް )ބ( ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި، މައިގަ

އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މީޓަރު   6 ނުވަތަ  އެއްބުރި  ހަދާ  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރާ 

ލިޔުންތައް  ކުރެހުންތަކާއި  ތަންތަނުގެ  ޢިމާރާތްތަކާއި  އެއްބުރި  ތިރި 

ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހޯދާފައިނުވާ  ހުއްދަ[  ކުރުމުގެ  ޑިޒައިން  ]ޢިމާރާތް 

. ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ
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ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއާއި )ޅ(

ކްލާސްތައް މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަބައި އަދި އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު  4 ގައި

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  މިގޮތުން  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވާ ]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ގައި އާކިޓެކްޗަރަލް 

ހުށަހެޅޭ  ފަރާތްތަކުން  ސޮއިކުރައްވާ  ޑިޒައިންގައި  ސްޓްރަކްޗަރަލް  އަދި 

ޖެހޭނެއެވެ. ޒިންމާވާން  އެފަރާތްތަކުން  ކުރެހުންތަކަށް 

ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި 1.4

ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް 

ހުށަހަޅައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އެކަން  ގަވާއިދުން  ގެންނަންވާނީ 

ބެލެވޭނީ  ބަދަލެއްކަމުގައި  ކުރެހުމެއްގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ފަހުގައެވެ.  ފާސްކުރުމަށް 

ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށްވަނީ ނަމައެވެ. ނުވަތަ 

ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށްވަނީ 

ނަމައެވެ. އަދި ފާސްކުރި ކުރެހުމުގައާއި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލެއް 

ގެނެސްފިކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެބަދަލަކާ އެއްކޮށް އާކުރެހުމެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީ 

ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފިނަމަ 1.5 ކަމެއް  ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  މިގަވާއިދުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގައި 

އެކަމުގެ ޒިންމާ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބިމެއްނަމަ އެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް 

އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. 

ޢާންމުކޮށް 1.6 ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު،  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ.  ބަހައްޓާފައި  ސައިޓުގައި  ޢިމާރާތްކުރާ  ފެންނަގޮތަށް 

1.7 4 ގިނަވެގެން  ހޯދުމަށްފަހު،  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

]ޢިމާރާތުގެ  ނުހޯދައިފިނަމަ،  ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ 

ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ އައު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ]ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 

ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ އާކުރެވޭނީ، އެ ލިޔުން ނެގިތާ 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ]މާލޭ 

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު[ އާއި  ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކަށް އެއްވެސް 

ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ހިނގާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  

ކުރެހުންތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ތެރޭގައި 1.8 އަހަރުދުވަހުގެ   4 ގިނަވެގެން  ހޯދުމަށްފަހު،  ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ހުއްދަ  ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނުފަށައިފިނަމަ،  ޢިމާރާތްކުރަން 

ބާޠިލުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ އައުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން 
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ވެފައިނުވާ  އަހަރުދުވަސް   4 ގިނަވެގެން  އައުކުރެވޭނީ  ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ  އާއެކު  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

މާލޭ  ލިޔުންތަކާއެކު  އެ  ކުރުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓަރީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.( އިދާރާއަށް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ 

ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ މި ނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށް 1.9

ބިން ކޮންނަންވާނީ ]ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް[ ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، 

ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތެއް  މިފަދަ  އަދި  ގޮތަށެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މެތަޑުގައި  އެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ 

އިންޖިނިއަރެއްގެ، ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ 

ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް 

ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ. ފައުންޑޭޝަން 

ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގެ ނަންބަރުު 3 ގައި 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެހެން 1.10 މިނޫން  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެޅުމަށް  ފައުންޑޭޝަން  ޢިމާރާތުގެ 

ފެން  ބިމުން  ނުވަތަ  ކުރަންވާނީ  ފެންޕަންޕު  ބިމުން  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތެއް 

ދަމަންވާނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

މަތިންނެވެ.  ގޮތެއްގެ  އަންގާ  އިދާރާއިން 

                                                      

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ތަޅާލަންވާނީ 1.11

އެ ތަނެއްގައި ހުރި ކަރަންޓާއި، ޓެލެފޯނާއި، ފާޚާނާ އަދި ފެން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭ 

ފަރާތްތަކުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، 

އެތަންތަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ 1.12

ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ޢިމާރާތެއް 

ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޢިމާރާތެއް 

ގެއްލުން  ޢިމާރާތްތަކަށް  ހުރި  އިންވެގެން  ތަޅާލަންވާނީ،  ބައެއް  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ 

ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއް  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ނުވާގޮތަށް 

ނުވަތަ  ޢިމާރާތަކަށް  ނުވަތަ  ގޯއްޗަކަށް  އިންވެގެންވާ  ސަބަބުން  ތަޅާލުމުގެ  ބައެއް 

ހޯދާފައިވާ  ހުއްދަ  ތަޅާލުމުގެ  ޢިމާރާތް  ޒިންމާ،  ގެއްލުމުގެ  ވާ  ބަޔަކަށް  ޢިމާރާތުގެ 

އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތުން 

 

ފާޚާނާތައް 1.13 ގިފިލިތަކާއި  ފެންނަ  ނިވާކަމެއްނެތި  ގެންދާއިރު  ޢިމާރާތްކުރަމުން 

ފާޚާނާތައް،  ގިފިލިތަކާއި  ފެންނަ  ނިވާކަމެއްނެތި  ސަބަބުން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި 
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]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދެއްވާ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިވާކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން އިމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ  1.14

ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. 

ގޯތިތެރެއަށާއި، 1.15 ފުރާޅަށާއި،  ތަންތަނުގެ  ގޭގެއާއި  ވަށައިގެންހުރި  ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ 

ގޮތެއްގެ  ފަދަ  ތަކެތި ނުފައިބާނެ  އެހެނިހެން  ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާއި  މަގަށް ނުވަތަ 

މީހުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އަދި  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  މަތިން، 

ކުޑަވެގެން  އެންމެ  މިގޮތުން  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ސަލާމަތަށްޓަކައި 

މިގަވާއިދުގެ 3 ވަނަބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

]ޢިމާރާތް 1.16 ފަށަންވާނީ  ބޭނުންކުރަން  ބައެއްވިޔަސް  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި 

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ]ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އެކިއެކި ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ 1.17

ނޑައަޅާ  ކަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނޑުގޮތެއްގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަ

ނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން، ޢިމާރާތާއި އިމުގެ ދެމެދު ހުންނަންވީ މިން، ހުސް  ކަ

ފިޔަވައި  ދިރިއުޅުން  އަދި  ކޮންޓްރޯލްތަކެވެ.  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފަދަ  ޕާކިންގ  ޖާގަ، 

އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ އެ ބިމަކަށް 

ނޑައަޅައިފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސްއާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް  ކަ

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭންތައް  އެ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭންތައް 

ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ހުށަހަޅައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

2- ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ، ދުވާރުން 2.

ޓެރަހެއް  މަތީގައި  އެންމެ  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ހަމައަށެވެ.  މަތީކައިރިއާ  ރޫފްބީމްގެ  ފެށިގެން 

ހަމައަށެވެ.  މަތީކައިރިއާ  ޑެކްގެ  ނުވަތަ  ސްލެބް  ޓެރަސް  ފެށިގެން  ދުވާރުން  )ހަދާނަމަ( 

ޢިމާރާތެއްގެ 2.1 އެ  ބެލޭނީ  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ އުސްމިން  އެންމެ  ހެދޭނެ  ޢިމާރާތެއް 

ނުވަތަ  މަގު  އޮންނަ  ވަދެނިކުތުމަށް  ޢިމާރާތަކަށް  އެ  ފުޅާމިނަށާއި  ފުޓްޕްރިންޓަށާއި 

ނޑުތައް މިގަވާއިދުގެ 2.1.1 އިން  ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށެވެ. މިގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އަށް   2.1.6

އޭރިޔާ  އަދި  މީޓަރުންނެވެ.  ބޭނުންކުރާނީ  ހެދުމުގައި  ހިސާބުތައް  މީގައިވާ  ނޯޓް: 

މީޓަރުންނެވެ. ސްކެއަރ  ބޭނުންކުރާނީ 
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ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދަން ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:- 2.1.1

ހޯދުމަށްފަހު  ދިގުމިން  އެންމެ  ސީދާ  ހުންނަ  ބޭރަށް  ބޭރުން  )ޢިމާރާތުގެ 

ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން )އޭރިޔާ( އެމިނުން ގެއްލުމުން ލިބޭމިނަކީ ޢިމާރާތުގެ 

ކޮއިފިޝަންޓެވެ.(  ވިޑްތު 

ޕްރިންޓް(  )ފުޓް  ތިރީބުރި  ޢިމާރާތުގެ  އަކީ،  ]އޭރިޔާ[  ފޯމިއުލާގައިވާ  މި 

އޭރިޔާއެވެ. ބިމުގެ  ހިމެނޭ 

ހުރިގޮތުން  މިންތައް  ތަނެއްގެ  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއްގެ  ކުރެވުނުގޮތަށް  މިބަޔާން 

އެކަށީގެންވާ  އޮތުމަކީ  ގޮތެއް  ނުހޯދޭނެ  ކޮއިފިޝަންޓް  ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ 

ލައްވާފައިވާފަދަ  ލެނބުން  ހަނިދިގުކޮށް  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ކަމެކެވެ. 

ވުމާއެކު،  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭނުމެއް  ކުރެވުނުގޮތް  މިބަޔާން  ގޯއްޗެއްނަމަ، 

އެގޯއްޗެއް  ކޮއިފިޝަންޓްއާއި  ވިޑްތު  ތަނެއްގެ  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއްގެ  މިފަދަ 

ނޑައަޅާނީ ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

އިދާރާއިންނެވެ.   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ލަފާގެމަތިން  އިދާރާގެ 

ޢިމާރާތެއްގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްއާއި އޭރިޔާއަށް ބަލައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 2.1.2

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ 2.1.2  އެންމެ އުސްމިން ކަ

ގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތެވެ.

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި )ހ( ކަ އުސްމިން  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 

ވިޑްތު  ޢިމާރާތެއްގެ  ގޮތަކީ،  ފުރަތަމަ  ބޭނުންކުރެވޭނެ 

އުސްމިން  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ  ބަލައި  ކޮއިފިޝަންޓަށް 

ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  މިގޮތުން  ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ

ކޮއިފިޝަންޓް، ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ

އަށްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަމައެވެ. 

މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:- 

              

   

x އޭރިޔާ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް =
ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން 

1

=

2   

1.2 + 0.3875 x
ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް

 0.8

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ 

][އެންމެ އުސްމިން 
2
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ނޑައެޅުމަށްޓަކައި )ށ( ކަ އުސްމިން  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓަށް ބަލައި 

މިގޮތް  ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ އުސްމިން  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 

ޢިމާރާތުގެ  ކޮއިފިޝަންޓް  ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

އެއްވަރު  އަށްބަޔާ  ދިހަބައިކުޅަ  ސްކެއަރރޫޓުގެ  ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

ބޮޑުނަމައެވެ.  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 

މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ:- 

މިގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލު  އިތުރު  ދެގޮތުގެ  ކުރެވުނު  މިބަޔާން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ގައި   4 ނަންބަރުު  އިތުރުބައިގެ 

އަށްވުރެ 2.1.3 އަކަފޫޓު(   100( އަކަމީޓަރ   9.291 ފުޓްޕްރިންޓް  ޢިމާރާތުގެ 

އަދި  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޢިމާރާތެއް  އުސްކޮށް  އެއްބުރިއަށްވުރެ  ކުޑަނަމަ 

އަށްވުރެ  ފޫޓު(   6( މީޓަރ   1.829 ކޮއިފިޝަންޓް  ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.   ޢިމާރާތެއް  އުސްކޮށް  ވުރެ  އެއްބުރިއަށް  ހަނިނަމަ 

ޢިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައި 2.1.4

ނޑައެޅޭނީ މި މާއްދާގެ ތާވަލު 1 ގައިވާ ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

އިތުރުބައިގެ  މިގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލު  އިތުރު  ގެ   1 ތާވަލު  ގޮތަށެވެ. 

ނޑަށް  މިންގަ ހިމެނޭ  މިތާވަލުގައި  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގައި   5 ނަންބަރު 

ޢަމަލުކުރެވޭނީ، އުސްމިނުގައި 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް 

ޢިމާރާތްތަކަށެވެ.  ކުރާ 

ތާވަލު 1 

މަގު / ގޯޅީގެ ފުޅާމިން

)މީޓަރުން(

ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން

)މީޓަރުން(

6 1.219 އަށްވުރެ ހަނިނަމަ ނުވަތަ  އުސްކޮށް  އެއްބުރިއަށްވުރެ 

މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ނުކުރެވޭނެ

1.219 ހަމަވެފައި

1.524 ހަމަނުވާނަމަ

އަދި  އުސްނުވާވަރަށް  ބުރިއަށްވުރެ   3

ހަމައަށް މީޓަރާ   9 އުސްވެގެން  އެންމެ 

1.524 ހަމަވެފައި

1.829 ހަމަނުވާނަމަ

އަދި  އުސްނުވާވަރަށް  ބުރިއަށްވުރެ   6

އެންމެ އުސްވެގެން 19.20 މީޓަރާ ހަމައަށް

ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން =

1.2 + 0.3875 x ްޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓ
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1.829 ހަމަވެފައި

3.048 ހަމަނުވާނަމަ

8 ބުރިއަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް އަދި އެންމެ 

ހަމައަށް މީޓަރާއި   25.20 އުސްވެގެން 

30.48 އާ ހަމައަށ3.048ް  އަށްވުރެ ބޮޑު

ބަހާފައި ހުންނަ ގޯތީގެ، ގޯޅި ލައިގެން ބަހާފައި ހުންނަ ގޯތިވެސް 2.1.4.1

ފުޅާމިންކަމުގައި  މަގުގެ  ބެލުމުގައި  އުސްމިން  ހިމެނޭގޮތަށް، 

ބަލާނީ ބެހި ގޯތީގެ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނެވެ.

ބަހާފައިވާ 2.1.4.2 ބާއްވައިގެން  ގޯޅި  ކުރިން  2003ގެ  މޭ   26 އަދި 

ފުޅާމިން  ގޯޅީގެ  ޢިމާރާތްކުރާނަމަ،  ބައިތަކުގައި  ގޯއްޗެއްގައިވާ 

އޮންނަ  އިންވެގެން  މައިގޯއްޗާ  ބަހާފައިވާ  ބެލެވޭނީ  ކަމުގައި 

މައިމަގުގެ ފުޅާމިނަށެވެ. މިބައިބައި އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރާއިރު، 

އިން   2.1 މިގަވާއިދުގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ އުސްމިން  ޢިމާރާތުގެ 

ގޮތަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި   2.1.4

އަށްވުރެ 2.1.5 އަކަފޫޓު(   4000( އަކަމީޓަރ   371.612 ބޮޑުމިން  ޢިމާރާތުގެ 

ކުޑަނަމަ އެ ޢިމާރާތެއް ހެދޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 30.48 މީޓަރ )100 

ފޫޓު( އެވެ.

ގޯއްޗެއް ބައިކުރާއިރު ގޯޅިއެއްލައިގެން ގޯތި ބައިކުރާކަމަށްވާނަމަ، އެގޯޅީގެ 2.1.6

ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 1.2 މީޓަރު )4 ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގޯތި ބައިކޮށްގެން ބައެއްގައި 600 އަކަފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ، ވަކި ގޯއްޗެއްގެ 2.1.7

ޢިމާރާތްކުރަން  އެއްކޮށް  ބައިބައި  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާނީ  ކަ އުސްމިން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ 

އެއްކޮށްލެވުނު  އަދި  ބޮޑުމިނާއި  ޖުމުލަ  ބައިތަކުގެ  އެއްކޮށްލެވުނު  އެ 

ބައިތަކުގެ ވިޑްތުކޮއިފިޝަންޓާއި އަދި ގޯތި އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް 

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ހުއްދަދެވެން 2.2 ޢިމާރާތްކުރުމަށް  އުސްކޮށް  ވަކިވަރަކަށްވުރެ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ތަފާތު 

ނޑައަޅާނީ ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ  ނެތް ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

ލަފާގެމަތިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.   

މިގަވާއިދުގެ 2.1.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން 2.3

ލިފްޓް  ސިޑިގޮޅިއާއި  ޢިމާރާތުގެ  މައްޗަށް  އުސްމިނަށްވުރެ  އެ  ނޑައެޅުމަށްފަހު،  ކަ

ބަޔަކީ  ހިޔާކޮށްފައިވާ  ހެދުމުގައި  މިގޮތަށް  ހެދިދާނެއެވެ.  ހިޔާކުރާބައި  މެޝިންރޫމް 

އަދި   ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ތަނަކަށް  ހަދާފައިވާ  ނުހިފޭގޮތަށް  ބޭނުމެއް  އެއްވެސް  އިތުރު 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   2.1.2 މިގަވާއިދުގެ  ހެދޭނީ  އުސްކޮށް  އެންމެ  މިބައިތައް 

ވަރަށެވެ.  އުސްނުވާ  މީޓަރ   4 އުސްމިނަށްވުރެ،  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ  ގޮތަށް 

މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ ތަފުސީލު )މެނުފެކްޗަރަރސް 

ލިފްޓް  ސިޑިގޮޅިއާއި  ޢިމާރާތުގެ  ޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  ސްޕެސިފިކޭޝަން( 

މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއް ހަދާނަމަ މިއަސްކަނީގައި އެންމެ ފުޅާވެގެން 

ބެހެއްޓޭނީ 1 މީޓަރ )3.280 ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ އިތުރު 

ތަފުސީލު މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގައިވާ ކުރެހުން 3، އަދި 4 އިން 

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ. 

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ 2.1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 2.4-

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، ފުރާޅެއް އެޅުމަށް ޢިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ 

މަތިން ފެށިގެން މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 1.5 މީޓަރ )4.921 ފޫޓު( 

އެވެ. މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލު ކުރެހުން 5 ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ސެޓެލައިޓް 2.5- އާއި  އެންޓަނާ  ހަރުކުރާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޢިމާރާތުގައި 

ނަމަވެސް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި  އުސްމިނުގެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ތަކެތި  ޑިޝްފަދަ 

ތަނަކަށްވުމާއެކު  އޮންނަ  ކައިރީގައި  އެއަރޕޯޓެއްގެ  އިންޓަނޭޝަނަލް  މާލެއަކީ 

ޢިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެ 

އެއްގޮތަށެވެ.  ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ 

ވަކި ދެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަ ދެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ގޯތީގައި އެއްކޮށް 2.6-

އެއް ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، ހުއްދަދޫކުރެވޭނީ ވަކި 

ގޯތިތައް އެއްކޮށް، އެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު،  މިރަޖިސްޓަރީގެ 

މައްޗަށެވެ.

3- ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ޢިމާރާތްކުރުން 

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިނ3.1ް

މާލޭގައި 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ 3.1.1

އެންމެ އުސްމިނަކީ 60 މީޓަރ )196.85 ފޫޓު( އެވެ.

މީޓަރ 3.1.2  45 އުސްކޮށް  އަށްވުރެ  ފޫޓު(   100( މީޓަރ   30.48 މާލޭގައި 

)147.638 ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ނުވަތަ 

ގޯތީގެ ބޮޑުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން  4000 އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމައެވެ.

ޢިމާރާތުގެ 3.1.3 ހުއްދަކުރެވޭނީ  ހެދުމަށް  އުސްމިނަށް  މީޓަރ    45 ޢިމާރާތް 
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ޢިމާރާތުގެ  ހަމަވާނަމައެވެ.  އަކަފޫޓު   3000 މަދުވެގެން  ފުޓްޕްރިންޓްގައި 

ހުސްކޮށް  ފޯރުވުމަށްޓަކައި  އަލިކަން  ވަޔާއި  ޢިމާރާތަށް  ބެލުމުގައި  އޭރިޔާ 

ނޑާފައިހުންނަ ބައިތަކާއި ސެޓްބެކްފަދަ ތަންތަނުގެ އޭރިޔާ  ވައިގޮޅިއަށް ކަ

ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ 3.1.3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން 30.48 3.1.4

ޢިމާރާތް  ހަމަޔަށް  މީޓަރާ   45 އުސްކޮށް  އަށްވުރެ  ފޫޓު(   100( މީޓަރ 

ފޫޓު   20 ހަނިވެގެން  ފުޅާމިނުގައި  މައިމަގުގެ  އިމާގުޅޭ  ގޯތީގެ  ހެދޭނީ 

ހަމަވާނަމައެވެ.

ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 20 ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ، 20 ފޫޓު 3.1.5

ގޯތީގެ  ނަމަވެސް،  ޖައްސަންވާނެއެވެ.  އެތެރެއަށް  ޢިމާރާތް  ހަމަވާވަރަށް 

މިގޮތަށް  ހަމަނުވާނަމަ،  ފޫޓު   15 ފުޅާމިނުގައި  މައިމަގުގެ  ފުޅާމިނަށްވީ 

ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ 

އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެތެރެއަށް 3.1.6 ޢިމާރާތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި   3.1.5 މިމާއްދާގެ 

ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި 

30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، 

މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 20 ފޫޓު ހަމަކުރުމަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން 

މަގަށް  ޖައްސައިގެން  އެތެރެއަށް  ޢިމާރާތް  ކުރިމަތިންހުރި  މިންނަގަންވާނީ 

އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.

ޢިމާރާތް 3.1.7 ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   3.1.6 އާއި   3.1.5 މިމާއްދާގެ 

ބައެއްގެ  މަގުގެ  ހިމެނޭނީ  ޖާގަ  އިތުރުވާ  މަގަށް  ޖެއްސުމުން  އެތެރެއަށް 

ގޮތުގައެވެ. ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް 

ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ 

ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތް ހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ 

ބައެއްގެ  ގޯތީގެ  ބޭނުންކުރާ  ބަޔަކަށްވާގޮތަށް،  ދުވާރުގެ  ނުވަތަ  މަގުގެ 

ގޮތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ 

ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށެވެ.

އިތުރުން، 3.1.8 ނޑުގެ  މިންގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   3.1.3 މިމާއްދާގެ 

އެއްމަގަށްވުރެ ގިނަމަގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއް 30.480 މީޓަރ )100 

އޮންނަ  އިންވެގެން  ގޯއްޗާ  ޢިމާރާތްކުރާނަމަ،  އުސްކޮށް  އަށްވުރެ  ފޫޓު( 
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މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 15 ފޫޓު 

ހަމަވާންވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ 3.1.8 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައިމަގު ފިޔަވައި ގޯއްޗާ  3.1.9

އިންވެގެން އޮންނަ އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި 3.048 މީޓަރ )10 

ފޫޓު( ހަމަވާނަމަ، ޢިމާރާތުން އެމަގަށްވާ ބައި އެތެރެއަށް ޖައްސައި 15 ފޫޓު 

ހަމަކުރުމުން މަގުގައި 15 ފޫޓު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މައިމަގު 

ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގައި 3.048 މީޓަރ )10 ފޫޓު( ހަމަނުވާނަމަ، 

މިގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( 

އަށްވުރެ އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެތެރެއަށް 3.1.10 ޢިމާރާތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި   3.1.9 މާއްދާގެ  މި 

އަނެއް   މަގުގެ  ކުރިމަތިން  ޢިމާރާތެއްގެ  ހުންނަ  ހަދާފައި  ޖައްސައިގެން 

ފަރާތުގައި 30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް 

ހަދާނަމަ، މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި 15 ފޫޓު 

ހަމަކުރުމަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި 

ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.

މި މާއްދާގެ 3.1.9 އާއި 3.1.10 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތް 3.1.11

ބައެއްގެ  މަގުގެ  ހިމެނޭނީ  ޖާގަ  އިތުރުވާ  މަގަށް  ޖެއްސުމުން  އެތެރެއަށް 

ގޮތުގައެވެ. ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާ ބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް 

ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ 

ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތް ހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ 

ބައެއްގެ  ބޭނުންކުރާގޯތީގެ  ބަޔަކަށްވާގޮތަށް،  ދުވާރުގެ  ނުވަތަ  މަގުގެ 

ގޮތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ 

ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. 

30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމައަށް 3.1.12

ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ މައިމަގަށްވާ އިން ނޫން އެހެން އިމަކާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި 

އެއްކޮޅުން ވަދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގޯޅިއެއް ވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ 

ގޮތަށެވެ.

ގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި 4.5 މީޓަރ )14.764 ފޫޓު( ހަމަވާނަމަ )ހ(

ޢިމާރާތްކުރެވިދާނެއެވެ. ޖައްސައިގެން  އިމުގައި  ގޯޅިއަށްވާ 

އަށްވުރެ )ށ( ފޫޓު(   14.764( މީޓަރ   4.5 ފުޅާމިން  ގޯޅީގެ 



16

ހަނިނަމަ 3.2.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް 2 މީޓަރ ސެޓްބެކެއް 

ދޭންވާނެއެވެ.

އިންވެގެން )ނ( ގޯޅިއާ  ހުންނަ  ވަދެވޭގޮތަށް  އެއްކޮޅުން  މިގޮތަށް 

މާއްދާގައި  ވަނަ   3.2.3 އިމުގައި  ގޯޅިއަށްވާ  ޢިމާރާތްހަދާއިރު 

ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭކަށް  ސެޓްބެކް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ޢިމާރާތުގެ ސެޓްބެކ3.2ް

30.480 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމަޔަށް 3.2.1

ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަނާއި އެހެނިހެން ބައިތައް ހުންނަންވާނީ މަގަކާ 

އިންވެގެންވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުން 

ފެށިގެން ކުޑަވެގެން 1 މީޓަރ )3.821  ފޫޓު( އެތެރޭގައެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ 

1 މީޓަރުގެ )3.281  ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

ވަޔާއި  ބައިތަކަށް  ޢިމާރާތުގެ  އަދި  ނަމަވެސް   ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި 

އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި މިޖާގައިގެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ 3.2.1 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މަގަކާ އިންވެގެންވާ 3.2.2

އިމުންފެށިގެން  ގޯތީގެ  ފަރާތްތަކުން،  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތެއް 

ކުޑަވެގެން 1 މީޓަރ )3.281 ފޫޓު( އެތެރެއަށް ޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

ޢިމާރާތުގެ  މަތިން  އަށްވުރެ  ފޫޓު(   9( މީޓަރ   2.743 ބިމުންފެށިގެން 

އަދި  ބެލްކަނި  ނުވަތަ  ސަންޝޭޑިންގ  ގަލާއި  ކޮންކްރީޓް  ފުރާޅާއި 

ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ސަރވިސްއަށް  ޢިމާރާތުގެ  ފަދަ  އެއަރކޮންޑިޝަނަރ 

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ އިމުންފެށިގެން 0.457 މީޓަރ )1.49 ފޫޓު( 

އަށްވުރެ ބޭރަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި 0.457 މީޓަރ )1.49 

ބައެއްގެގޮތުގައި  ބޭނުންކުރާ  ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް  ދާއިމީކޮށް  ޖާގަ  ގެ  ފޫޓު( 

ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 45 މީޓަރާ ހަމައަށް ޢިމާރާތްތަކުގެ 3.3-

ބައިތައް މަގަށްނެރުން

އާ 3.3.1 ފޫޓު(   9( މީޓަރ   2.743 މައްޗަށް  ފެށިގެން  މަތީކައިރިން  ދުވާރުގެ 

ހަމައަށް ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބޭރަށް މަގަށް 

ނުވާނެއެވެ. ނެރެގެން 

ދުވާރުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން 2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން 3.3.2

ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި 

އަދި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ފަދަ ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސްއަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
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ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަގަށް ނެރެވޭނީ އިމުންފެށިގެން 0.457 މީޓަރ )1.49 

ފޫޓު( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

ކޮންމެ 3.3.3 ޢިމާރާތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   3.3.2 މާއްދާގެ  މި 

ފަންގިފިލާއެއްގެ ލެވެލްގައިވެސް ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ 

ބެލްކަނި އަދި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ފަދަ ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސްއަށް ބޭނުންކުރާ 

ހުއްދަކުރާ  ނެރެން  ބޭރަށް  އިމުން  ޢިމާރާތުގެ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ތަކެތި 

ވަށަމިނުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި  ނެރެވޭނީ  ފޫޓު(   1.49( މީޓަރ   0.457

ވަރަށެވެ.  އިތުރުނުވާ  އަށްވުރެ  މިންތަކުގ75%ެ  ވަށައިގެންވާ 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް 3.4- އުސްކޮށް  އަށްވުރެ  ފޫޓު(   100( މީޓަރ   30.48 މާލޭގައި 

ފިޔަވައި  ދިރިއުޅުން  ބޮޑުކޮށް  އަށްވުރެ   50% ތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތެއްގެ  ފަރުމާކުރާ 

ނޑައަޅާނަމަ، އެޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން  އެހެން ބޭނުމަކަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައި ޕްލޭނިންގ 

އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެޕްރޫވަލް  ޕްލޭނިންގ  މިދެންނެވި  ހޯދަންވާނެއެވެ.  އެޕްރޫވަލް 

ޑިޒައިނެއް  ކޮންސެޕްޓް  ބަޔާންކޮށް،  ބޭނުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ޢިމާރާތެއްގައި 

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގައި ޢިމާރާތުގައި އެކުލެވިފައިވާ ފްލޯރތަކުގެ 

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި  އޭރިއާ އާއި އެފްލޯރއެއްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭނުން ކަ

އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ދިނުމުގައި 3.5- އެޕްރޫވަލް  ޕްލޭނިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   3.4 މާއްދާގެ  މި 

ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދާއި،  ނޑު ގޮތެއްގައި ބެލޭނީ އެ ޢިމާރާތެއްކުރުމަށް ކަ މައިގަ

ބޭނުމަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޢިމާރާތްކުރުމަށް  މާޙައުލަކީ  ވަށައިގެންވާ  އެސަރަޙައްދުގެ 

ކަންތައްތަކެވެ.  ފަދަ  ސަރަޙައްދަކަށްވުން  އެކަށޭނެ 

4- މާލޭގައި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް، 60 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ

މާލޭގައި 60 މީޓަރާ ހަމައަށް އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ، ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ 4.

ފުޓްޕްރިންޓް  ބިމުގެ  ގިނަ،  ޢިމާރާތްތައް  ފަދަ  މާލެ  މިއީ  އުފެއްދުމެވެ.  ހުސްޖާގަ  ވަށައިގެން 

ނުވަތަ ގޯތިތެރޭގެ ބިމުގެ ހުސްޖާގަ މަދު ތަންތާނގައި ހުސްޖާގަ އުފެއްދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު 

އެއްގޮތެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރިކުދި ބިންތައް އެއްކޮށްގެން  

ތަނަވަސްކޮށް  ގޮތުން  ޖާގައިގެ  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން،  ޖާގައިގެ  ހުސްބިމުގެ  ގޯތިތެރޭގެ 

ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިމާއްދާގައި 45 މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް، 60 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ޢިމާރާތް 

ކުރުން މާނަ ކުރަނީ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި 45 މީޓަރުން ފެށިގެން 60 މީޓަރު ހަމަވާ ނުވަތަ 

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސް ނަމަވަސް 60 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ ޢިމާރާތް ތަކަށެވެ. 
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ޢިމާރާތްކުރާ ބިން ނުވަތަ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަދި ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނ4.1ް

ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ 4.1.1 ހަމައަށް  މީޓަރާ   60 އުސްކޮށް  ވުރެ  މީޓަރަށް   45

ޢިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން 4000 

އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމައެވެ. މިގޮތުން 4000 އަކަފޫޓު ހަމަވާ ބިމެއް ނުވަތަ 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޢިމާރާތްވެސް  ގިނަ  ޢިމާރާތަށްވުރެ   1 ގޯއްޗެއްގައި 

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ 4.1.2

ކުރެވޭނީ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގައި މަދުވެގެން 3000 

އަކަފޫޓު ހަމަވާނަމައެވެ.

 

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 60 މީޓަރާ ހަމައަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ ބިން ނުވަތަ 4.1.3

ގޯތީގެ އިމާ ގުޅޭ މައި މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 20 ފޫޓު ހަމަވާނަމައެވެ. 

އެއް މަގަށްވުރެ ގިނަ މަގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއްނަމަ ގޯއްޗާ އިންވެގެން 

އޮންނަ މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 15 

ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ފޫޓު 4.1.4  20 ހަމަވެ،  ފޫޓު   15 ފުޅާމިނުގައި  މަގުގެ  މައި  އިމާގުޅޭ  ގޯތީގެ 

ހަމަނުވާނަމަ، 20 ފޫޓު ހަމަވާވަރަށް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 60 މީޓަރާ 

ހަމައަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ މައި މަގުގައި 

15 ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ، މިގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 60 

މީޓަރާ ހަމައަށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފުޅާމިނުގައި 10 4.1.5 އެހެން މަގުތަކުގެ  ފިޔަވައި  ގޯތީގެ އިމާ ގުޅޭ މައިމަގު 

ފޫޓު ހަމަވެ، 15 ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ، 15 ފޫޓު ހަމަވާވަރަށް އެތެރެއަށް 

ޖައްސައިގެން 60 މީޓަރާހަމައަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ 

އިމާ ގުޅޭ މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެން މަގުމަގުގައި 10 ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ، 

މިގޮތަށް ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން 60 މީޓަރާ ހަމައަށް ޢިމާރާތެއް 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ ނަންބަރު 1.4.4 އަދި 4.1.5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 4.1.6

ޢިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިމެނޭނީ  މަގުގެ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވުމާއެކު، މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން 

އުނިކޮށް ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ. ނަމަވެސް ގޯތީގެ 

އޭރިޔާ ބެލުމުގައި މިބައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ޢިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް ނުވަތަ 

ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ހުސްޖާގައިގެ ގޮތުގައި މިބައި ބޭނުމެއް 

ޢިމާރާތް އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މި  ހިމެނޭނީ  މިބިން  އަދި  ނުކުރެވޭނެއެވެ. 
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ހަދައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް ޢާންމުން ބޭނުންކުރާ މަގުގެ ނުވަތަ 

ދުވާރުގެ ބަޔަކަށްވާގޮތުގައެވެ. މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި 

ބޭނުންކުރަންވާނީ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި 

ބެހެއްޓުމަށެވެ. 

ޢިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް ނުވަތަ ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ހުސްޖާގ4.2ަ-

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާހަމައަށް ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ބައިތައް 4.2.1

ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިމަގާ އިންވެގެންވާ 

ފެށިގެން  އިމުން  ގޯތީގެ  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތެއް 

ކުޑަވެގެން 1 މީޓަރާ އެތެރޭގައެވެ. 

ޢިމާރާތެއްގެ 4.2.2 ހަދާ  ހަމައަށް  މީޓަރާ   60 އުސްކޮށް  ވުރެ  މީޓަރަށް   45

އެއްވެސް ބައެއް، މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް އަދި 

ނުވާނެއެވެ.  ނެރެގެން  މަގަށް 

ޢިމާރާތުގެ ޕާކިންގ4.3

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާހަމައަށް ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ޕާކިންގގެ 4.3.1

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ގޮތުގައި ޢިމާރާތުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ% 8 ކަ

ނޑައެޅުމުގައި، ޢިމާރާތުގެ ވަރޓިކަލް  މިގޮތުން ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން ކަ

މެކޭނިކަލް  ބޭސްމަންޓް،  ލިފްޓް(،  އަދި  )ސިޑި  ސަރކިއުލޭޝަން 

އަދި  އޭރިޔާ  ނޑައަޅާ  ކަ ޕާކިންގއަށް  ޑަކްޓިން،  އަދި  ސަރވިސަރސް 

އެކްސެސް، ލޯޑިންގ އަންލޯޑިންގ، ޓެރެސް އަދި ބެލްކަނީ، ފަދަ ބައި ބައި 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަ ބޮޑުމިން  ނުހިމަނައި 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި ހަމަކުރުމަށްޓަކައި، 4.3.2 ޢިމާރާތުގެ ޕާކިންގ ކަ

ދުވާރުން ފެށިގެން އަޑިއަށް 4 މީޓަރުގެ ބޭސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު 

ހަމަކުރުމުގައި  އުސްމިން  ޢިމާރާތުގެ  ބައި  މި  އަދި  އޮންނާނެއެވެ. 

ޕޭވްމަންޓް  ބަލާނީ  ބެލުމުގައި  އުސްމިން  ޢިމާރާތުގެ  ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ބަޔަށެވެ. ހުންނަ  މއްޗަށް  ފެށިގެން  ލެވެލްއިން 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި ޢިމާރާތުގެ ބޭސްމަންޓް 4.3.3 ޢިމާރާތުގެ ޕާކިންގ ކަ

ބައިތަކުންވެސް  އެހެން  ޢިމާރާތުގެ  ނޫން  ފްލޯރ  ގްރައުންޑް  އަދި  ލެވެލް 

ޕާކިންގ އަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ހަމަޖެއްސުމަށް  ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި 

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޅިގޯތީގެ އިމުގެ ތެރެއިން ޕާކިންގއަށް 

ނޑައަޅާ ޖާގަ ހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.   ކަ
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އެހެނިހެން ބައިތައ4.4ް

ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ 4.4.1

މައި ދޮރު ފިޔަވައި، ޢިމާރާތުގެ އެކި އެކި މެއިންޓެނަންސް އަދި ސަރވިސް 

ބޭނުމަށް އިތުރު ދޮރު ނުވަތަ އެންޓެރެންސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ޢިމާރާތަށް 

މީހުންނަށްް  ފަސޭހައިން  ސަރަޙައްދަކީ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ވަދެނިކުތުމަށް 

ސަރަޙައްދެއްކަމުގައި  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ގޮތަށް  ފަދަ  އުޅޭވޭ  ވަދެނިކުމެ 

ޢިމާރާތައް  އެއްޗެހީގައި  ދުއްވާ  ސަރަޙައްދަކީ  މި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ. 

ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްޓަކައި ޑްރޮޕް-އިން، ޑްރޮޕް-އޯފް 

ވާންވާނެއެވެ.  ސަރަޙައްދެއްކަމުގައި  އެކުލެވިގެންވާ  ޒޯންއެއް 

ޢިމާރާތްތައް 4.4.2 ކުރާ  ހަމައަށް  މީޓަރާ   60 އުސްކޮށް  ވުރެ  މީޓަރަށް   45

ހުންނަންވާނީ  ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަ

އެދި  އަށް  ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި،  ފެތޭގޮތަށެވެ.  ނޑުތަކަށް  މިންގަ

ހުށަހަޅަންވާނީ ކުރެހުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް 

ކަމުގެ ލިޔުން އެ އޮތޯރިޓީން ހޯދުމަށްފަހު، އެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ. 

ޢިމާރާތްތައް 4.4.3 ކުރާ  މީޓަރާހަމައަށް   60 އުސްކޮށް  ވުރެ  މީޓަރަށް   45

ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި 

ޢިމާރާތް  މީގެއިތުރުން  އަދި  ހިމަނައިގެންނެވެ.  އެސްކޭޕެއް  ފަޔަރ 

ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ  އެކަށީގެންވާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމެއް 

ހިމަނައިގެންނެވެ.  ވެސް 

ފައުންޑޭޝަން ޑިޒައިންކުރުނ4.5ް

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ 4.5.1

ފައުންޑޭޝަން ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުއްދަ ކުރާ ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމަކާ 

ބޭނުންވާނެ  ސިސްޓަމަކަށް  ފައުންޑޭޝަން  މިފަދަ  އަދި  އެއްގޮތަކަށެވެ. 

ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކީ  ފައުންޑޭޝަން ސިސްޓަމާ  މެތަޑޮލޮޖީ 

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  އެންޑް 

ޢިމާރާތް 4.5.2 ކުރެވޭ  ހަމައަށް  މީޓަރާ   60 އުސްކޮށް  މީޓަރަށްވުރެ   45

ހެދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޯހޯލް ޓެސްޓާއި އެހެނިހެން ޖިއޮޓެކްނިކަލް 

ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަދައި،  އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް 

ރިޕޯޓު  އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ  އެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  އެންޑް 
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ހަދަންވާނީ  އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް  ޖިއޮޓެކްނިކަލް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުރަންވާނީ  ތައްޔާރު  ރިޕޯޓު  އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ  އެ  އަދި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކަށައަޅާ 

ގައިޑްލައިނަކާ އެއްގޮތަށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމަކުން 

މި  ނޑައަޅާނީ  ކަ އުސްމިން  ކުރެވޭނެ  ޢިމާރާތް  ފަރާތަކުންނެވެ.  ނުވަތަ 

ބިމުގައި  ޢިމާރާތްކުރާ  ބަލައި  ރިޕޯޓުތަކަށް  އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ 

ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރެވޭނެކަމަށް  ޢިމާރާތް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

އުސްމިނަކަށެވެ. ނޑައަޅާ  ކަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް 

ހުށަހަޅާ 4.5.3 ޢިމާރާތްކުރަން  ރިޕޯޓާއެކު  އިންވެސްޓިގޭޝަން  ޖިއޮޓެކްނިކަލް 

ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަންތަކުގ ބާވަތްތައް، އޭގެ ތަފްޞީލާއެކު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

45 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތް ޑިޒައިން 4.5.4

ކުރުމުގައި ވިންޑް ލޯޑް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 4.5.5 ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތް  ޢިމާރާތުގެ  ޢިމާރާތްކުރާއިރު، 

ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް 

އަޅައިގެންނެވެ. ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

45 މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް 60 މީޓަރާ ހަމައަށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ 4.5.6

ފިޔަވައި  ފްރޭމް  ކޮންކްރީޓް  ޢިމާރާތުގެ  ފަދަ،  ޕާޓިޝަންތައް  ފާރުތަކާއި 

އެންމެހައި ބައިތައް، ހަދަންވާނީ ލައިޓްވެއިޓް މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ކުރިން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ޝެޑިޔުލް  މެޓީރިއަލްސް  ކުރާ  ބޭނުން  މިގޮތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅައި 

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

5- ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުން

އިން 5.1  5.1.1 މިގަވާއިދުގެ  ޑިޒައިންކުރަންވާނީ  ޢިމާރާތް  ހެދުމަށްޓަކައި  ޢިމާރާތެއް 

5.1.5 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން 

ފޯރާގޮތަށެވެ.

ޢިމާރާތެއްގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ 5.1.1

މިންވަރަކަށް  ކުޑަނުވާ  އަށްވުރެ   10% ބޮޑުމިނުގައި  ތަޅުމުގެ  ބައެއްގެ 

)އޯޕަނިންގ(  ހުޅުވުން  ދިމާވާގޮތަށް  ހުސްޖާގައަކާ  ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ 

އާނގަފަދަ  ކުޑަދޮރު،  ބުނެފައިއެވަނީ  ހުޅުވުންކަމަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ. 
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ހުޅުވުން ތަކަށެވެ. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ނުވަތަ 

ކުޑަދޮރު  ދަމާދޮރާއި  ތަންތަނާއި  ޖަހާފައިހުންނަ  ބިއްލޫރި  ނުހުޅުވޭގޮތަށް 

މީގެތެރޭގައި  ނުހުޅުވޭބައި  ގެ  ވިންޑޯރ(  އެންޑް  ޑޯރ  )ސްލައިޑިންގ 

ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހުޅުވުމާ 5.1.2 ބެލޭނީ  ވާނެކަމަށް  ވެންޓިލޭޓް  އަކުން(  )އޯޕަނިންގ  ހުޅުވުމަކުން 

ދިމާއިން ފެށިގެން 6 މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. އަދި ހުޅުވުމުގެ ސައިޒު ތަޅުމުގެ 

ބެލޭނީ  ވާނެކަމަށް  ވެންޓިލޭޓް  ކުޑަނުވާނަމަ  އަށްވުރެ   15% ބޮޑުމިނުގެ 

މިބަޔާންކުރެވުނު  ދުރުމިނަށެވެ.  މީޓަރުގެ   7.5 ފެށިގެން  ހުޅުވުމާދިމާއިން 

ބެލޭނީ  ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް  އަރިމަތިން  ހުޅުވުމުގެ  ދެޙާލަތުގައިވެސް 

ދުރުމިނަށެވެ.  މީޓަރުގެ   4 ފަރާތަކަށް 

5.1.3 600x600 ކުޑަވެގެން  ހުރަހެއްނެތި  ހުސްޖާގައެއްގައި  ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ 

ގޯއްޗަކާއި  އެހެން  ހުސްޖާގައެއް  މިފަދަ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  މިލިމީޓަރ 

މިލިމީޓަރ   750 ކުޑަވެގެން  އިމުންފެށިގެން  ބާއްވާނަމަ  އިންވެގެން 

 . ވެ އެ ވާނެ ހުންނަން

ނުވަތަ 5.1.4 ތަނެއްގެ  އެއްވެސް  ޢިމާރާތެއްގެ  ހަދާ  އިމާގުޅިގެން  ގޯއްޗެއްގެ 

ފަދަ  އާނގައެއް  ފެންލައިޓެއް،  ކުޑަދޮރެއް،  ދޮރެއް،  ބައެއްގެ  އެއްވެސް 

އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް ނުވަތަ ފިކްސްޑު ގްލާސް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

އިމާގުޅޭ  ގޯއްޗެއްގެ  އެހެން  ނޑުމެއް،  ކެ ހަދާފައިހުންނަ  ނުހުޅުވޭހެން 

އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިންފާރު ނޫނަސް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ 

ނޑުމެއް  ކެ ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ހުޅުވުމެއް  ފަރާތަށް  އިމަކާވީ 

އެތެރޭގައެވެ. މިލިމީޓަރ   750 ކުޑަވެގެން  އެންމެ  ބެހެއްޓޭނީ 

ޢިމާރާތްނުކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ހުސްޖާގައިގެ ބަދަލުގައި، އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ 5.1.5

މަގާއި ގޯޅި ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު 

އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ އެތެރެއިން ނެގޭ ބައިބަޔަށް ވަދެނިކުތުމަށް އެގޯތިންނަގާ 

ގޯޅި ނެގިފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ 

ތަނެއްގެ ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް އަދި އާނގައެއްފަދަ އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް 

އެ ގޯޅިއަށް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތެއްގެ އެންމެ ތިރީ ދެ ބުރީގައި )ދެބުރީގެ ޖުމުލަ އުސްމިން 7.5 5.1.6

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަރަށް( ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ހަދާ 

ތަންތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މެކޭނިކަލް ގޮތުން ވެންޓިލޭޓްވާ ގޮތަށް 

ހަމަޖައްސާނަމަ، މިގަވާއިދުގެ 5.1.1 އިން 5.1.3 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 

ނަމަވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޢިމާރާތް  ނުބަހައްޓައި  ހުޅުވުން  ހުސްޖާގައާއި 
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ޢިމާރާތުގެ ދެންހުރި ބުރިތަކަށް ނުވަތަ ބައިތަކަށް މިގަވާއިދުގެ 5.1.1 އިން 

ލިބޭނޭގޮތަށް  އަލިކަން  ވަޔާއި  މަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  އަށް   5.1.5

ހުސްޖާގައަކީ  މި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ދޫކޮށްފައި  ހުސްޖާގަ  ހުޅުވުންތަކާއި 

އެއްވެސް  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ތަނަކަށް  އޮންނަ  ހާމައަށް  ސުރެންސުރެން 

އިރެއްގައި ޢިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރި، ނުވަތަ ތިރީ ދެ ބުރި ދިރިއުޅުމަށް 

ބޭނުންކުރާނަމަ މި ގަވާއިދުގެ 5.1.1 އިން 5.1.5 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދޫކޮށްފައި  ހުސްޖާގަ  ހުޅުވުންތަކާއި  ލިބޭނޭހެން  އަލިކަން  ވަޔާއި  ގޮތަށް 

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބިންބިމުގައި 5.1.7 ދޫކޮށްފައިވާ  ކަމަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ދިރިއުޅުން 

އަށް   5.1.5 އިން   5.1.1 މިގަވާއިދއިގެ  ތަންތަން  ހަދާ  ދިރިއުޅުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނޭހެން ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ދޫކޮށްފައި 

6- އުސްމިނުގައި 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގެ 

ބައިތައް މަގަށްނެރުން

ދުވާރުގެ މަތީ ކައިރިން ފެށިގެން މައްޗަށް 2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އާ  ހަމައަށް 6.1-

ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އަށްވުރެ  މަތިން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް 6.2-

ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް 

ބޭރަށް  އަށްވުރެ  އިންޗި(   18( މީޓަރ  ފެށިގެން 0.457  އިމުން  ނެރެވޭނީ  މަގަށް 

މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

ބިމުން ފެށިގެން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް 6.3-

ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިގަވާއިދުގެ 

6.3.1 އިން 6.3.4 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. )މީގެތެރޭގައި ސްލެބް 

ހިފަހައްޓަންއަޅާ ބީމް ނުހިމެނެއެވެ.( 

މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 7.620 މީޓަރ )25 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 7.620 6.3.1

މީޓަރ )25 ފޫޓު( އަށްވުރެ ފުޅާ މަގުމަގުގައި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް 

ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ 1.219 މީޓަރ )48 އިންޗި( އަށްވުރެ 

ވަރަށެވެ. ނުނުކުންނަ  މަގަށް  ބޭރަށް 

މަގުމަގާއ6.3.2ި ހަމަވާ  ފޫޓު(   20( މީޓަރ   6.096 ފުޅާމިނުގައި  މަގުގެ 
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7.620 މީޓަރ )25 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް 

އިންޗި(   38( މީޓަރ   0.965 ނެރެވޭނީ  މަގަށް  ތަނެއް  ނުވަތަ  ބައެއް 

އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 4.572 މީޓަރ )15 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 6.096 6.3.3

މީޓަރ )20 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައ ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް 

ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ 0.736 މީޓަރ )29 އިންޗި( އަށްވުރެ 

ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 3.048 މީޓަރ )10 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 4.572 6.3.4

މީޓަރ )15 ފޫޓު( އަށްބުރެ ހަނިމަގުމަގުގައި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް 

ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ 0.457 މީޓަރ )18 އިންޗި( އަށްވުރެ 

ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.  

1.8288 މީޓަރ )6 ފޫޓު( އަށްވުރެ ފުޅާނޫން މަގުމަގާއި އިންވެގެން ހުންނަ ގޯތީގެ 6.4

އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް މަގަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް 6.5

)ގޯތީގެ ެ/ޢިމާރާތުގެ(އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރޭ، ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ނުވަތަ 

ޑެކު ފަދަ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް، ފާރު ރާނާ މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކުން 

ބެއްދުމާއި ދޮރު ނުވަތަ ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓް ފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި ދާއިމީ 

ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެވޭފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގައި ހުންނަ ދޮރާށީގެ ދޮރުފަތާއި ޢިމާރާތުގައި 6.6

ފޫޓު(   12( މީޓަރ   3.657 ދޮރުފަތް  ފެންލައިޓުގެ  އަދި  ކުޑަދޮރު  ދޮރާއި  ހުންނަ 

ނުވާނެއެވެ. ހުރެގެން  ހުޅުވޭގޮތަށް  މަގަށް  ބޭރަށް  އިމުން  ތިރިން  އަށްވުރެ 

3.657 މީޓަރ )12 ފޫޓު( އާއި 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އާ ދެމެދު ޢިމާރާތުގެ 6.7

އިމުގައި ބަހައްޓާ ދޮރު/ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް 0.457 މީޓަރ )18 އިންޗި( އަށްވުރެ 

ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދުވާރުން ފެށިގެން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން 7.620 މީޓަރ )25 6.8

ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނިމަގާއި ގޯޅީގައި  ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް މަގުމައްޗަށް 

ނެރެން ހުއްދަކުރާ ވަރަށްވުރެ ބޭރަށް ދޮރުފަތް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގޯއްޗެއް ބަހާއިރު އެ ގޯއްޗެއްގެ އެތެރެއިން ނެގޭ ބައިބަޔަށް ވަދެނިކުތުމަށް އެގޯތިންނަގާ 6.9

3.657 މީޓަރ )12 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި ގޯޅިގޯޅިއަށް އެގޯޅި ނެގިފައިވާ ގޯތިފިޔަވައި 

ގަލާއި ކޮންކްރީޓް  ފުރާޅާއި  ތަނެއްގެ  ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއް  ގޯއްޗެއްގައިހަދާ  އެހެން 
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ބެލްކަނި ފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

7- ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ޖެހުން 

ދުވާރުން ފެށިގެން މައްޗަށް 21 މީޓަރ )68.898 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ޢިމާރާތުގައި 7.1

ހުންނަ ބެލްކަނިތައް ޑިޒައިންކޮށް އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

1 މީޓަރ )3.281 ފޫޓު( ހުންނަވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ 

ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ބެލްކަނީގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ރާނާފައިވާ ފާރު 

އެއްވެސް  ފާރުގެ  ނުވަތަ  ރެއިލިންގ  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  އަދި  ޑިޒައިންކޮށް، 

)ސްފިއަރ  ބޯޅައެއް  ހުންނަވަރުގެ  މިލިމީޓަރ   125 ޑަޔަމީޓަރުގައި  ހުސްޖާގައަކުން 

އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ 

ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.

ޑިޒައިންކޮށް، 7.2 ބެލްކަނިތައް  ހުންނަ  ޢިމާރާތުގައި  މައްޗަށް  ފެށިގެން  މީޓަރުން   21

 3.937( މީޓަރ   1.2 ކުޑަވެގެން  އުސްމިނުގައި  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  އަދި 

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

މިގޮތުން ބެލްކަނީގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ރާނާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، އަދި ހަދާފައި 

ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 125 

ރެއިލިންގ  އަދި  ނުދާވަރަށެވެ.  އެއް(  )ސްފިއަރ  ބޯޅައެއް  ހުންނަވަރުގެ  މިލިމީޓަރ 

ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް 

ގޮތަކަށެވެ.  ރައްކާތެރި 

ހުންނަންވާނީ 7.3 ހަދާފައި  އަދި  ޑިޒައިންކޮށް،  ޓެރަސްތައް  ހުންނަ  ޢިމާރާތުގައި 

ރެއިލިންގ  ހުންނަވަރަށް  ފޫޓު(   3.937( މީޓަރ   1.2 ކުޑަވެގެން  އުސްމިނުގައި 

ޖަހާ  ބެލްކަނީގައި  މިގޮތުން  ގޮތަށެވެ.  ރާނާ  ފާރު  ނުވަތަ  ޖަހާގޮތަށް  )ޗެންޗޭނު( 

ރެއިލިންގ ނުވަތަ ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ 

ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި 125 މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ 

ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް، 

ގޮތަކަށެވެ. ރައްކާތެރި  ކުޑަކުދިންނަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތީ  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި 

އެއްވެސް 7.4 ޓެރަސްފަދަ  އަދި  ބެލްކަނި  ޢިމާރާތެއްގެ  ހަދާ  ގުޅިގެން  އިމާ  ގޯއްޗެއްގެ 

ތަނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ބާއްވާނަމަ، ޖެހިގެން 

އޮތް ގޯތީގެ އިމާވީ ފަރާތުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ގޯތީގެ އިމުގައި ކުޑަވެގެން 2 މީޓަރުގެ  

)6.562 ފޫޓު( އުސްފާރެއް ރާނައި ނުވަތަ ހުރަހެއް ހަދަންވާނެއެވެ. 

)ޗެންޗޭނު( 7.5 ރެއިލިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  އަށް   7.3 އިން   7.1 މިގަވާއިދުގެ 
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ޖަހަންޖެހޭނީ ނުވަތަ ފާރެއް ރާނަން ޖެހޭނީ މިގަވާއިދުގެ 8.4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.

ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ސިޑި ޑިޒައިންކޮށް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 7.6

850 މިލިމީޓަރ ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ފާރު ރާނާ ގޮތަށެވެ. 

އަދި ޢިމާރާތުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހުންނަ ސިޑީގެ )ކޮމަން ސްޓެއަރގެ( 

ކުޑަކުދިންނަށް  ސަލާމަތީގޮތުން  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް،  ރެއިލިންގ 

ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.

ހުންނަންވާނީ 7.7 ކުޑަދޮރުތައް  ބަހައްޓާ،  ޢިމާރާތުގައި  ފޫޓުމަތިން   9 ބިމުންފެށިގެން 

އުސްމިނުގައެވެ.  ގެ  ފޫޓު(   3.281( މީޓަރ   1 މަދުވެގެން  ފެށިގެން  ތަޅުމުން 

8- މެޒަނިންގ ފްލޯރ

މެޒަނިންގ ލެވެލްއަކީ ފަންގިފިލާއެއް، ޢިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާގެ ތަޅުމާއި ސީލިންގާއި 8.1

ދެމެދުގައި ހަދާ އިތުރު ތަޅުމެކެވެ. 

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

ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ. 

8.3 2.1 އުސްމިން  ހުންނަ  ދެމެދު  ސީލިންގއާ  ތަޅުމާއި  ފަންގިފިލާއެއްގެ  މެޒަނިންގ 

ހިމެނޭ  މެޒަނިންގ  އެ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ތިރިވެގެން  އަށްވުރެ  ފޫޓު(   7( މީޓަރ 

ފަންގިފިލާގެ ތަޅުމާއި، އެ މެޒަނިންގ އާ ދެމެދުގައި ވެސް ސާފު އުސްމިން 2.1 

ނުވާނެއެވެ. ކުޑަވެގެން  ވުރެ  އަށް  ފޫޓު(   7( މީޓަރ 

ވަޔާއި 8.4 ބައިތަކަށް  ފަންގިފިލާގެ  ހިމެނޭ  ފްލޯރ  މެޒަނިންގ  އާއި  ފްލޯރ  މެޒަނިންގ 

މާއްދާގައި  ވަނަ   5 ގަވާއިދުގެ  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ފޯރުވުމަށްޓަކައި  އަލިކަން 

ގޮތަށެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ތިރިވެގެން 8.5 އުސްމިނުގައި  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް  ފްލޯރ  މެޒަނިންގ 

ފާރު  ނުވަތަ  )ޗެންޗޭނު(  ރެއިލިންގ  ހުންނަވަރަށް  ފޫޓު(   3.281  ( މީޓަރ   1

. ރާނައިފައެވެ

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

9- ޕާކިންގ

ނޑުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މާލޭގެ 4 އަވަށް 9. ތިރީގައި ބަޔާނކޮށްފައިވާ ޕާރކިންގއާބެހޭ މިންގަ
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ކަމަށްވާ ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި، އަދި މާފަންނު މި އަވަށްތަކަށެވެ. 

ނޑު 2 ކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެއީ:  ޕާކިންގގެ ބޭނުމަށް، މާލޭގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ބަހާލެވެނީ މައިގަ

ކެޓަގަރީ A: ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް. 

ކެޓަގަރީ B: ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ބިންބިމުގައި 

ހަދާ ޢިމާރާތްތަކެވެ.

9.1A ީކެޓަގަރ

ހަމައަށް 9.1.1 އާ  ފޫޓު(   100( މީޓަރ   30.48 ހިމެނޭ  ގައި   A ކެޓަގަރީ 

ޕާކިންގއަށް  ޢިމާރާތްތަކުގައި  ތިރިކޮށްހަދާ  އެއަށްވުރެ  ޢިމާރާތްތަކާއި  ހަދާ 

މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ނޑުތައް  މިންގަ ބަލަންވީ 

އަކަމީޓަރ 9.1.1.1  278.709 އޭރިޔާގައި  ފުޓްޕްރިންޓް  ޢިމާރާތުގެ 

)3000 އަކަފޫޓު( ހަމަވެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އަދި 1 

ބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. %15 ޕާރކިންގ އަށް ކަ

ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާއަކީ 185.806 އަކަމީޓަރ )2000 9.1.1.2

އާ  އަކަފޫޓު(   3000( އަކަމީޓަރ   278.709 އާއި  އަކަފޫޓު( 

ދެމެދު ނަމަ، އަދި އިމާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ 

3 ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. %15 ޕާރކިންގ އަށް ކަ

ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާއަކީ 92.903 އަކަމީޓަރ )1000 9.1.1.3

އާ  އަކަފޫޓު(   2000( އަކަމީޓަރ   185.806 އާއި  އަކަފޫޓު( 

ދެމެދު ނަމަ، އަދި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސްމިނަކީ 

5 ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  %15 ޕާރކިންގ އަށް ކަ

އޭރިޔާ 9.1.2 ދޫކުރާ  ޕާކިންގއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   9.1.1 މާއްދާގެ  މި 

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، 

ގޮތްތައް  ނިކުމެވޭނެ  ވަދެ  މަގުމަތިން  ފަސޭހަކަމާއެކު  ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް 

އޭރިއާ  މި  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ އޭރިއާ  ޕާކިންގ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރޭވިފައި 

ބައިތަކުން   ބަހާލާ  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް،  ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ބައިތަކަކަށް 

ކުޑަވެގެން  އަށްވުރެ   5% ފުޓްޕްރިންޓްގެ  ޢިމާރާތުގެ  ބައެއް  އެއްވެސް 

މަގު އޮންނަ  ވަނުމަށް  އޭރިޔާއަށް  ޕާކިންގ  ބާއްވާ  މިގޮތަށް  ނުވާނެއެވެ. 
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ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުން ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 15% 

ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކެޓަގަރީ A ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 30.48 މީޓަރ )100 9.1.3

ހަމައަށް  އާ  ފޫޓު(   147.638( މީޓަރ   45 އުސްކޮށް  އަށްވުރެ  ފޫޓު( 

ނޑުތައް ތިރީގައި  ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަ

މިވަނީއެވެ.

ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ 9.1.3.1

ހަމައަށް  އާ  ފޫޓު(   147.638( މީޓަރ   45 އުސްކޮށް 

ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 5% 

ނޑައަޅާ  ކަ މިގޮތަށް  ނަމަވެސް  ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ޕާކިންގއަށް 

އަށްވުރެ   30% ފުޓްޕްރިންޓްގެ  ޢިމާރާތުގެ  އޭރިއާ  ޕާކިންގ 

ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި 

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް  ނަމަވެސް،  މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.  އޮންނާކަށް 

ރޭވިފައި  ގޮތްތައް  ނިކުމެވޭނެ  ވަދެ  މަގުމަތިން  ފަސޭހަކަމާއެކު 

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ

ބަހާލާ  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް،  ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ބައިތަކަކަށް 

 1.5% އޭރިޔާގެ  ފްލޯރ  ޖުމުލަ  ބައެއް  އެއްވެސް  ބައިތަކުން 

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ 

އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް 

 5% އޭރިއާގެ  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި  ދޫކުރަންޖެހޭ 

އޭރިޔާގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ޕާކިންގއަށް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި 

ތެރޭގައި، މިގަވާއިދުގެ 3.2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާ 

ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  އިންވެގެންވާ 

ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 2 މީޓަރ 

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ  )6.562 ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ

ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 2 މީޓަރުގެ 

ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ 

ގޮތަށެވެ. ވަދެނިކުމެވޭ  ފަސޭހައިން  އެއްޗިއްސަށް  ދުއްވާ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 9.1.3.2 މައިގަ

ބޭނުންކުރުމަށް 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 

45 މީޓަރ )147.638 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ،  

ޕާކިންގއަށް   8% އޭރިއާގެ  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި 

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ
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ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ %50 އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ބުރީގައި  ތިރީ  އެންމެ  ޢިމާރާތުގެ  އޭރިޔާ  ދޫކުރާ  މިގޮތަށް 

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް  ނަމަވެސް،  މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.  އޮންނާކަށް 

ރޭވިފައި  ގޮތްތައް  ނިކުމެވޭނެ  ވަދެ  މަގުމަތިން  ފަސޭހަކަމާއެކު 

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ

ބަހާލާ  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް،  ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ބައިތަކަކަށް 

 1.5% އޭރިޔާގެ  ފްލޯރ  ޖުމުލަ  ބައެއް  އެއްވެސް  ބައިތަކުން 

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ 

އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް 

 8% އޭރިއާގެ  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި  ދޫކުރަންޖެހޭ 

އޭރިޔާގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ޕާކިންގއަށް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި 

ތެރޭގައި، މިގަވާއިދުގެ 3.2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، މަގަކާ 

ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  އިންވެގެންވާ 

ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ 2 މީޓަރ 

ނޑައަޅާ  ކަ ޕާކިންގއަށް  ޖާގަ  ފުޅާމިނުގެ  ފޫޓު(   6.562(

އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 

2 މީޓަރުގެ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލު 

ފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ 

ގޮތަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 9.1.3.3 މައިގަ

ބޭނުންކުރުމަށް ކުރާ ޢިމާރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ފްލޯރ 

އޭރިއާގެ %20 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މިންވަރެއް ދިރިއުޅުންނޫން 

އެހެނިހެން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާނަމައެވެ.

ހަދާ 9.1.3.4 އުސްކޮށް  ވުރެ  އަށް  ފޫޓު(   147.638( މީޓަރ   45

ނޑައަޅަން ޖެހޭގޮތް އެފަދަ  ޢިމާރާތްތަކުގެ ޕާރކިންގއަށް ޖާގަ ކަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ތަކުގައި  ޗެޕްޓާރ  ގުޅޭ  ޢިމާރާތްތަކާ 

9.2B ީކެޓަގަރ

ކެޓަގަރީ B ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކަކީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ނުވަތަ 9.2.1

އަމިއްލަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ބިން ބިމުގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތަކެވެ.

ހަމައަށް 9.2.2 އާ  ފޫޓު(   100( މީޓަރ   30.48 ހިމެނޭ،  ގައި   B ކެޓަގަރީ 

ނޑުތައް ތިރީގައި  ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަ

މިވަނީއެވެ.
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30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު(  އާ ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ ނަމަ، 9.2.2.1

ޕާކިންގއަށް   8% އޭރިއާގެ  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި 

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ  ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ

ކުޑަވެގެން  އަށްވުރެ  އޭރިޔާގެ 50%  ފުޓްޕްރިންޓް  ޢިމާރާތުގެ 

އެންމެތިރީބުރީގައި  އޭރިޔާ  ދޫކުރާ  މިގޮތަށް  ނުވާނެއެވެ. 

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް  ނަމަވެސް،  މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.  އޮންނާކަށް 

ރޭވިފައި  ގޮތްތައް  ނިކުމެވޭނެ  ވަދެ  މަގުމަތިން  ފަސޭހަކަމާއެކު 

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަ

ބަހާލާ  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް،  ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ބައިތަކަކަށް 

 1.5% އޭރިޔާގެ  ފްލޯރ  ޖުމުލަ  ބައެއް  އެއްވެސް  ބައިތަކުން 

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ 

އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް 

 8% އޭރިއާގެ  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ  މުޅި  ދޫކުރަންޖެހޭ 

ނުހިމެނޭނެއެވެ. ތެރޭގައި 

ކެޓަގަރީ B ގައި ހިމެނޭ 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް 9.2.3

45 މީޓަރ )147.638 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަ

މުޅި 9.2.4 ނަމަ،  ޢިމާރާތްކުރާ  ހަމައަށް  އާ  ފޫޓު(   147.638( މީޓަރ   45

ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ޕާކިންގއަށް  އޭރިއާގެ 10%  ޖުމުލަތަޅުމުގެ  ޢިމާރާތުގެ 

ނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ، ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާގެ 75%  ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަ

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި 

އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 

މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތަށް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕާކިންގ 

ނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަށް ބަހައިލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް،  އޭރިއާ ކަ

އޭރިޔާގެ  ފްލޯރ  ޖުމުލަ  ބައެއް  އެއްވެސް  ބައިތަކުން  ބަހާލާ  މިގޮތަށް 

ޕާކިންގ  ބާއްވާ  މިގޮތަށް  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ކުޑަވެގެން  އަށްވުރެ   1.5%

އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް، ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ 

މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމުލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ %10 ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ވަނަ   3.2 ގަވާއިދުގެ  މި  ތެރޭގައި،  އޭރިޔާގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ޕާކިންގއަށް 

އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  އިންވެގެންވާ  މަގަކާ  ގޮތަށް،  މާއްދާގައިވާ 

ބާއްވަންޖެހޭ  ކުޑަވެގެން  އެންމެ  އިމުންފެށިގެން  ގޯތީގެ  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ 

ނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ  2 މީޓަރ )6.562 ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަ

ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ 2 މީޓަރުގެ ހުސްޖާގަ 

ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް
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ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

10. ޕާކިންގއާ ގުޅޭ އިތުރު ބައި

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 30.48 މީޓަރ )100 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ 10.1

މަގުގެ  ލެވެލް  ފްލޯރ  ގްރައުންޑް  ހަދާއިރު  ޕާކިންގ  ބޭސްމަންޓް  ޢިމާރާތެއްގައި 

ލެވެލަށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި އެ އުސްކުރާ މިން، މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

1.5 މީޓަރ )4.921 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްނުވާނަމަ މުޅި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 1.5 

މީޓަރާ ހަމައަށް އިތުރަށް އުސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އުސްކުރާ ބޭސްމަންޓް 

ބޭނުމަށެވެ. ޕާކިންގެ  ހަމައެކަނި  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ނޑައެޅިފައިވާ އޭރިއާ ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުމުން 10.2 ޢިމާރާތުގައި ޕާކިންގ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ކަ

އަދި  ނުދެވޭނެއެވެ.  ހުއްދައެއް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް  ނޫނީ  ފަހު  ޗެކްކުރުމަށް 

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް  ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ޕާކިންގއަށް ކަ

އަދި  ހުށަހަޅައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  މާލޭ ސިޓީ  ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް 

މިގަވާުއިދާ އެއްގޮތަށް ޕާކިންގ ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދަނެތި ޕާކިންގއަށް 

ބޭނުންކުރާނަމަ،  ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ނޫން  ޕާކިންގ  ސަރަޙައްދު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

  

11- އެހެނިހެން ބައިތައް

ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެނިކުތުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް 11.1

އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ޢިމާރާތަކަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަރާފައިބާ އަދި ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

މަތީގައި 11.2 ޢިމާރާތެއްގެ  ހެދިފައިވާ  އުސްމިނަށް  އެންމެ  ހުއްދޭދެވޭ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް 

ހަދާފައިވާ ޓެރަސް، ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިފަދަ ބޭނުންތަކަށް ޓެރަހުގެ މަތީގައި ހަދާ ތަންތަން ދާއިމީ ހިޔަލަކުން ހިޔާކުރެވިފައި 

ޢާންމު  މާނަކުރާނީ،  ]ދިރިއުޅުން[  ބޭނުމަށް  މާއްދާގެ  މި  ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 

ބޭނުންތަކަށެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ 

މަގުމަތީ އިން ފިޔަވައި އެހެން އިމަކާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ 11.3

ބައެއް ވިޔަސް އިމުގައި ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދާނަމަ އެންމެ ކުޑަވެގެން 750 މިލިމީޓަރުގެ 

ފުޅާމިނުގެ ހުސް ޖާގައެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޢިމާރާތުގެ ބައެއް އިމުގައި ޖައްސައިގެން 

ހުރިހާ    ހުސްޖާގައިގެ  ފުޅާމިނުގެ  މިލިމީޓަރގެ   750 ކުރެވުނު  މިބަޔާން  ހަދާނަމަ، 

ދިމާލަކުން ހަމަވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުސްޖާގަތައް ހުންނަންވާނީ
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މިފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ވަދެ ނިކުމެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައިތަކުގެ ތަޅުމާއި ފަންގިފިލަޔާ ދޭތެރޭ 11.4 މައިގަ

އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން 2.70 މީޓަރ )8.858 ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ. ގަރާޖް / 

ސްޓަޑީ ރޫމް / އެޓިކް / މެޒަނިންގ ފްލޯރފަދަ ތަންތަން މީގެތެރެއިން އިސްތިސްނާ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ތަޅުމާ ސީލިންގއާ ދެމެދުގައިވާ 

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

ތަންތަނަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކަންތައްތައް 11.5 ބަލަންޖެހޭ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ކުރެހުމެއް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް 

ބަލާއިރު މިގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދާ ޚިލާފުވާކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ 

ކުރެހުމަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާ އެކު މާލޭ ސިޓީ 

އިދާރާއިންނެވެ. ކައުންސިލްގެ 

ގުދަން، 11.6 ވަރކްޝޮޕް،  ވަޑާންގެ،  ގޯތިގޯތީގައި  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  މާލޭގައި 

ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި އެހެނިހެން އިޤްދިޞާދީ 

މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް އެދުމުގައި، 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ]މާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި 

ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ 

ތަންތަނާއި އެހެނިހެން އިޤްދިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި 

ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު[ ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

އިތުރުން 11.7 ކަންތައްތަކުގެ  މިގަވާއިދުގައިވާ  ހަދަންވާނީ  އަދި  ޑިޒައިންކޮށް  ޢިމާރާތެއް 

ގަވާއިދުތަކާ  ހުންނަ  ހަދާފައި  ދާއިރާތަކުން  އެހެނިހެން  ގުޅޭގޮތުން  ޢިމާރާތްކުރުމާ 

މަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

6 ބުރި ނުވަތަ 18 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިން ކުރަންވާނީ ލިފްޓް 11.8

ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮވިޝަން ހިމަނައިގެންނެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ]މަގު[ މާނަކުރެވިފައިވަނީ ގޯޅި ވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.11.9

މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަދެވޭ ތަނުގެ ކުރިމަތިން އެތަން ހިމެނޭ ގޯތީގެ މަގުގެ 11.10

އިމުން ފެށިގެން އެމަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާ ހަމައަށެވެ.

ދެމަގަށްވާ ގޮތަށް ކަންމައްޗަކަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއް މަގުގެ އިމާ ގުޅިފައިވާ ގޯތީގެ ބައިން 11.11

ދެ  ގުޅިފައިވާ  ކަންމައްޗަކާ  އެ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރަންވީ  ނެރުމުގައި  މަގަށް  ޢިމާރާތް 

މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މަގުގެ ފުޅާމިން ނެގުމުގައި ގޯތީގެ ކަން 

ވަށްވެފައިވާ ބައި ހަމަޔަށް ދެ ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކަން ވަށްވެފައިވާ ބައިގެ މެދުން 
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އެއް މަގަކާ ގުޅިފައިވާ ބައިގެ އިމުންފެށިގެން ނެރެވޭނީ އެމަގުގެ ފުޅާމިނަށްބަލައިގެންނެވެ. 

ހަމަ މިގޮތަށް، ކަން ވަށްވެފައިވާ ބައިގެ މެދުން، ދެވަނަ މަގާ ގުޅިފައިވާ ގޯތީގެ އިމުން 

ބޭރަށް ނެރެވޭނީ އެ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އިމާރާތުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރެފައި ހުންނަންވާނީ، މަގުމަތީ އިމާއި 90 ޑިގްރީއަށް 11.12

ކަންހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

އެންޑް 11.13 ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވާނީ  މަސައްކަތްކުރަން  ޢިމާރާތުގެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ]ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޞިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  ގައިވާ  އުސޫލު[  ކަންކަމުގެ 

12- ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

މިގަވާއިދުގެ 1.1 އާއި 1.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 12.1

މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ. ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް  މަތިން ހުއްދަ ހޯދައި ކަ

ފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ އަކަމީޓަރަކަށް 

-/100 )އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިމަނާ 

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ ނުހޯދައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތުގެ 

ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ކުރެހުން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

މިގަވާއިދުގެ 1.1 އާއި 1.2 ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް 12.2

ކަމެއްކޮށްފި ނަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ ކުރިކަމެއް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 

ރަނގަޅުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް އެ 

ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން  )އެއްހާސް(   1,000/- ބަލައި  މިނަށް  ބޮޑުކުޑަ  ކުށެއްގެ  ކުރި 

-/75,000 )ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި 12.3

މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ 

ޚިލާފުވި ގޭގެ، ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް، އެ ކުރި ކުށެއްގެ 

ބޮޑުކުޑަ މިނަށް ބަލައި -/5,000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން -/150,000 

)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް 12.4

ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ. 
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ހާސް(  )ފަންސާސް   50,000/- ބަލައި  މިނަށް  ބޮޑުކުޑަ  ކުށެއްގެ  އެކުރި  އަދި 

އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  )އެއްމިލިއަން(   1,000,000/- ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން 

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ 

މިގަވާއިދުގެ 12.3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ 12.5

ޖޫރިމަނާ ދައްކާ އަދި މިގަވާއިދުގެ 3 ވަނަބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިގަވާއިދުގެ 12.4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ 12.6

ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިގަވާއިދުގެ  އަދި  ދައްކާ  ޖޫރިމަނާ 

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ 

ފަހުގައެވެ. ބަދަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް 

ނޑަށް ނުފެތޭ ނަމަ 12.7 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތްކުރާ ނަމަ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ

ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެ ތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ތަނެއްކަން 

މާލޭ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ހުރިކަން  ނުވަތަ  ޢިމާރާތްކުރާކަން  ޢިމާރާތެއް  ފާހަގަކޮށް 

އެ  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  ކޮށްފިނަމަ،  ރިޕޯޓު  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ސިޓީ 

ޢިމާރާތެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

ޢިމާރާތް  ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  މަތީގައި  ޗެކްކުރުމަށްފަހު،  ބަލައި  މިގޮތަށް 

ހުރިނަމަ، އެ ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢިމާރާތުގެ 

ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތެއް 12.8 ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  މާއްދާގައި  ވަނަ   12.7ެ ގަވާއިދުގެ  މި 

ހުސްކުރަން އެންގުމަށް ފަހު، އިތުރަށް އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކޮށް، އެއްވެސް ބަޔަކަށް 

ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ގޯތީގެ ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން ލިޔުމުން 12.9

އަންގައި، އިތުރަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނަމަ، 

ފަރާތުން  ބޭނުންކުރާ  ޢިމާރާތް  ޙާލަތެއްގައި  ލިބިއްޖެ  ގެއްލުމެއް  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް 

ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

ސިޓީ 12.10 މާލޭ  ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކުރެވުނު  މާއްދާގައި  ވަނަ   12.7 ގަވާއިދުގެ  މި 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންގުމަށްފަހު،  ހުސްކުރަން  ޢިމާރާތް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ 

ޢިމާރާތަކީ  އެ  ހަފުތާތެރޭ  )ދޭއް(   2 ވެރިފަރާތުން  ޢިމާރާތުގެ  ދަށުން،  ބެލުމުގެ 

ސްޓްރަކްޗަރަލީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ޢިމާރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މާލޭ 
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އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ރިޕޯޓެއް  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމަން 

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ 

ގޯތީގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިތުރުން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ އިންޖިނިއަރ ޒިންމާ 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. 

ދެވަނަބައި 

ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު 

1- ގޯތި ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކިޔާނެ 1.1 ގޯއްޗަށް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ   3 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަވާލުކުރެވޭ  ގޯތި 

ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފާސްވާ  ނަން  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފާސްކުރުމަށް  ނަމެއް 

3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޭގެ ނަމާއި ނަންބަރުު އެނގޭ ގޮތަށް ނަން ބޯޑު ހަދައި 

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ގޮތަށް  ފެންނަ  މަގުމައްޗަށް 

ގޯތި ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރަން 1.2

ފަށަންވާނެއެވެ.

ގޯތި ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް 1.3

ދިރިއުޅެން ފަށަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ނުފެށި ނަމަ އެމީހެއްގެ 

ކިބައިން ގޯތި ވަކިވާނެއެވެ. 

ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެން ފެށުމާއެކު ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދަންވާނެއެވެ. ގޭގެ 1.4

ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސޭނީ މާލޭ ރަށްވެހިންނެވެ. މިގޮތުން ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައި މީހުން 

ޖެއްސޭނީ އެ ގެއެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅުން ހުއްދަކުރާ ޢަދަދަކަށެކެވެ.

2- ގޯއްޗާ ބެހޭ ބައި

ގޯތީގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމަކީ ގޯތި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އިމުގައި 2.1

ފާރު ރާނަންވާނީ، ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުރަންވާނީ، އިން ވަކިކުރުމަށް ދަމާފައިވާ ރޯނު 

ނުވަތަ ޖަހާފައިވާ އޮލަނބު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

އަދި މި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ގޯތި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ 

ޒިންމާއެކެވެ.
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މަގުމަތީ ފާރު ނުވަތަ ފާރުން ބައެއް ވިޔަސް ތަޅާލަންވާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2.2

މައިދޮރު  ގޯއްޗަށް ވަންނަ  ފާރުގައި  މަގުމަތީ  އަދި  ހޯދައިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  އިދާރާގެ 

ތަނަކަށް  އެހެން  ނޫން  ހުންނަތަން  މިދޮރު  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުމާއި،  ބަހައްޓާނަމަ، 

ހޯދައިގެންނެވެ. ހުއްދަ  އެފަރާތުން  ކުރަންވާނީ  އެކަން  ބަދަލުކުރާނަމަ 

ދެ މަގަކާ އިންވެގެން އޮންނަ ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ދެ މަގާ ގުޅޭ ކަން، 12 ފޫޓުގެ 2.3

ރޭޑިއަސްއަށް ވަށް ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން 2.4 ދޫކުރާ  ޚިދުމަތްތައް  ޢާންމު  ފަދަ  ފޯނު  އަދި  ފެނާއި،  ކަރަންޓާއި، 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގޯއްޗެއްގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި، އެފަރާތްތަކުން ބަލާބެލުމުގައި 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި، ޖަންކްޝަން ބޮކްސް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ގޯތި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ގޯތީގެ މަގުމަތީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅައި، 2.5

އަދި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ގޯތީގައި ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ އިންދައިގެން ހައްދާ ރުކުގެ ފަން ނުވަތަ ގަހުގެ ގޮފި 2.6

ޖެހިގެން ހުންނަ ގޯތީގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ނުދާގޮތަށެވެ.

ގޯތިތެރޭގައި އެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ދަރަޖައަކަށް 2.7

ކަންތައްތައް  އުނދަގޫވާފަދަ  ސަބަބުން  އަޑުގަދަވުމުގެ  މަސައްކަތާއި  ނުބައިވަސްދުވާ 

އަޅައިގެންނެވެ. ފިޔަވަޅުތައް  އުނދަގޫނުވާފަދަ  އަވަށްޓެރިންނަށް  ކުރަންވާނީ 

3- ކުއްޔަށްދިނުން

ބައެއް 3.1 ގެދޮރުން  ގޯތި  ނުވަތަ  ގެދޮރު،  ގޯތި  ދޫކުރެވޭ  ދިރިއުޅުމަށް  ވިލިނގިލީގައި 

މީހުން  ގެދޮރުގައި  ނުވަތަ  ދޭންވާނީ،  ކުއްޔަށް  ކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ވިޔަސް 

ބައިތިއްބަން ވާނީ އެކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި އެފަރާތުގެ 

ނުވަތަ  ދޭންވާނީ،  ކުއްޔަށް  ތަނެއް  އެފަދަ  އަދި  ލިބިގެންނެވެ.  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ 

އަހުލުވެރިންގެ  އެގެއެއްގެ  ބައިތިއްބަންވާނީ،  މީހުން  ކުއްޔަށް  ތަނެއްގައި  އެފަދަ 

އިތުރަށް  އެގެއެއްގައި  ހުރެފައި،  އެއްގޮތަށް  މިގަވާއިދާ  ކަންތައްތައް  ދިރިއުޅުމުގެ 

ވަރަކުންނެވެ.  ޖާގައޮތް 

މިގަވާއިދުގައި އެ ގެއެއްގެ އަހުލުވެރިންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ މީހުންނެވެ. 3.2

އެ ގެއެއްގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ އަނބީންނާއި، )ހ(

ފިރިންނާއި ދަރިން.

ޝަރުޢީގޮތުން )ށ( މީހާއަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯއްޗެއްގެ  އެ 
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ބަލަންޖެހިފައިވާ، އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތް މީހުން.

ފަރާތަކުން 3.3 އެހެން  ފަރާތްނޫން  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ގޯތި  އެ  ގޯއްޗެއްގައި،  ބަންޑާރަ 

އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ގޯއްޗެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް 

ފަރާތަކަށް  ޢިމާރާތްކުރި  އެ  ނަމަވެސް  ޢިމާރާތެއްކުރި  ފަރާތަކުން  އެނޫން  ފިޔަވައި 

އެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް ވިޔަސް، ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތުން ބައެއް ވިޔަސް 

ނުދެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް 

4- ގޯތި ވަކިކުރުން

މިގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބައިގެ 1.3 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނުވަތަ އެހެން 4.1

ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް، ގޯއްޗެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެގޯތި ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ވަކިކުރެވޭ ގޯއްޗެއްގައި ބިންގަލެއް އަޅާ، ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ރާނައި، ނުވަތަ ފަނާއި 

ނޑިން ނަމަވެސް ގެއެއް އަޅައި ނުވަތަ ތަނެއް ހަދައި ނުވަތަ ވަޅެއް ބަހައްޓާފައި  ދަ

ހުރިނަމަ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުމަތީން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް 

ބަދަލުދެވޭނެއެވެ.

ވަކިކުރެވޭ ގޯތީގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ މަގުމަތީ ފާރުކަމަށް ހިމެނޭ ފާރަކަށް ބަދަލު 4.2

ގޯއްޗާއި  އޮންނަ  )އިންވެގެން  ހުންނަ  އިމުގައި  ގޯތީގެ  ނުއޮންނާނެއެވެ.  ދިނުމެއް 

ކަމުގައިވާނަމަ،  ފާރެއް  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ވަކިކުރެވޭ  ގޯތި  މެދުފާރަކީ  ދެމެދުގެ( 

ބަދަލުދެވޭނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް  ޝަރީޢަތް  ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގައިވާ 

އެ 4.3 ނުވަތަ  ހުންނަ،  ގޯތީގައި  ބަންޑާރަ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  މީހުން 

ގޯތީގައި ހައްދާ ރުއްގަހަކީ ގޯތި އެފަރާތަކުން ވަކިކުރާއިރު އަގުދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ. އުފުރައިގެން ގެންދެވޭ ކަހަލަ ރުއްގަސް ގެންދިޔުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. 

ބަދަލު ދިނުން އޮންނާނީ އެ ގޯތި ވަކިކުރެވުނު މީހާގެ އަމިއްލަ ތަކެތިން ބަދަލުދީގެން 

މިލްކު ކޮށްފައިހުރި ރުއްގަހަށެވެ.

 

 

5- ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ޢިމާރާތް: މި ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނުގެންދެވޭ 5-މާނަކުރުން:

ގޮތަށް، އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދައި، ބިމާ ގުޅިފައިވާ ބިނާތައް ފަދަ އެންމެހައި 

ތަންތަނެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން: ޢިމާރާތުގެ ފުޓް ޕްރިންޓް

ނަންބަރުު 5.1 އިތުރުބައިގެ  މިގަވާއިދުގެ  ހަދަންވާނީ  ޢިމާރާތެއް  އަވަށުގައި  ވިލިނގިލީ 
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ސިޓީ  މާލޭ  ލިޔުންތައް  ކުރެހުންތަކާއި  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   1

ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ  ހުށަހަޅައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 

އަދި ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އެފަރާތުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ  ކުރިން  ހޯދުމުގެ  ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ.         އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރގައި 

]ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ ދޫކުރުން:)ހ(

)i( ޭމާލ[ ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ފާސްކުރުމަށް  ކުރެހުން  ޢިމާރާތުގެ 

ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ އަދި މިގަވާއިދުގެ 

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށް  ތަކެތި[  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  އެދޭ  ހުއްދައަށް 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ]މާލޭ 

ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ދޫކުރާނީ މާލޭ 

ކައުންސިލްއިންނެވެ.  ސިޓީ 

)ii( ެއިތުރުބައިގ މިގަވާއިދުގެ  ފާސްކުރުމަށް  ކުރެހުން  ޢިމާރާތުގެ 

ނަންބަރު 1 ގައިވާ ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި[ ފުރިހަމަކޮށް  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް 

ގައިވާ   6 ނަންބަރުު  އިތުރުބައިގެ  ގަވާއިދުގެ  މި  ހުށަހަޅާއިރު، 

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  އެއްގޮތަށް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ 

)iii( ީސިޓ މާލޭ  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

ނޑު  ކައުންސިލުން ދޫކުރާއިރު، ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ތައްގަ

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ވެރިފަރާތަށް  ކުރެހުންސެޓް  ޖެހިފައިވާ 

]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޫކުރުން:)ށ(

)i( ،ުހޯދުމަށްފަހ ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 

ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ 

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު އެދޭ ފޯމާއެކު 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ii( ްޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ އާއި ]ޢިމާރާތ[

ކުރުމުގެ ހުއްދަ[، އެއްކޮށް ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 
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މި ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 

މިގޮތަށް ދެ ހުއްދަ އެއްކޮށް ދޫކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް 

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަބައިގެ 1.1 ގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ގައި   )ii( އަދި   )i( ގެ  )ހ( 

ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ 

ރަޖިސްޓަރީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް  ހައުސިންގ 

ކުރުމަށްފަހު އެދޭ ފޯމާއެކު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ބިމެއްގައި 5.2 ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކަމަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމަށް 

ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި  ލިޔުން[،  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނުހޯދައި 

އަދި 5.3 އާކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެޕްލޭނިންގ،  ލިޔުންތައް،  ކުރެހުންތަކާއި  ޢިމާރާތުގެ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ބައިބައި ތައްޔާރުކޮށް އަދި ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1 އަދި 6 ގައި ބުނެފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި )ހ(

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރަންވާނީ،  ތައްޔާރު  ލިޔުންތައް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ]ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދާފައިވާ 

ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރ )ށ( ކުރެވޭނީ  ޗެކް  ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ]ޢިމާރާތުގެ 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ހޯދާފައިވާ  ހުއްދަ[  ޗެކްކުރުމުގެ 

]ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކް ކުރެވޭނީ އާކިޓެކްޗަރަލް ބައި ޗެކްކުރުމުގެ )ނ(

ހުއްދަ[ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް )ރ( ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި، މައިގަ

ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދާ އެއްބުރި ނުވަތަ 6 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން އެއްބުރި 

ޑިޒައިން  ]ޢިމާރާތް  ލިޔުންތައް  ކުރެހުންތަކާއި  ތަންތަނުގެ  ޢިމާރާތްތަކާއި 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ހޯދާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއާއި )ބ(

ކްލާސްތައް މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަބައި އަދި އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު  4 ގައި

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  މިގޮތުން  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވާ ]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ގައި އާކިޓެކްޗުރަލް 
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ހުށަހެޅޭ  ފަރާތްތަކުން  ސޮއިކުރައްވާ  ޑިޒައިންގައި  ސްޓްރަކްޗަރަލް  އަދި 

ޖެހޭނެއެވެ. ޒިންމާވާން  އެފަރާތްތަކުން  ކުރެހުންތަކަށް 

ފާސްކޮށްފައިވާ 5.4- އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ހަދަންވާނީ،  ޢިމާރާތެއް 

ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް 

އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އެކަން  ގަވާއިދުން،  ގެންނަންވާނީ  ބަދަލެއް 

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ހުށަހަޅައި 

ކޮށްފިނަމަ 5.5 ކަމެއް  ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  މިގަވާއިދުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގައި 

ވެރިފަރާތް  ގޯތީގެ  އެ  ގޯއްޗެއްނަމަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ޒިންމާ،  އެކަމުގެ 

އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބިމެއްނަމަ އެބިމެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. ފަރާތަކުން، 

ޢާންމުކޮށް 5.6 ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ބަހައްޓާފައި  ސައިޓުގައި  ޢިމާރާތްކުރާ  ފެންނަގޮތަށް، 

5.7 4 ގިނަވެގެން  ހޯދުމަށްފަހު،  ލިޔުން[  ފާސްކުރިކަމުގެ  ކުރެހުން  ]ޢިމާރާތުގެ 

]ޢިމާރާތުގެ  ނުހޯދައިފިނަމަ  ހުއްދަ[  ކުރުމުގެ  ]ޢިމާރާތް  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ 

ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ އައުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ]ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 

ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން[ އާކުރެވޭނީ އެ ލިޔުން ނެގިތާ 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ]މާލޭ 

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު[ އާއި އަދި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކަށް އެއްވެސް 

ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ހިނގާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ކުރެހުންތައް އިޞްލާޙުކޮށްފައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ތެރޭގައި 5.8- އަހަރުދުވަހުގެ   4 ގިނަވެގެން  ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ[  ]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ހުއްދަ  ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ހުއްދަ[  ކުރުމުގެ  ]ޢިމާރާތް  ނުފަށައިފިނަމަ  ޢިމާރާތްކުރަން 

ބާޠިލުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ އާކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން 

]ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އާކުރެވޭނީ ބާޠިލުނުވާ  ]ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ 

ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ  އާއެކު  ލިޔުން[ 

އެއްބަސްވުން[ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި، ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެންބޭނުމަކަށް  5.9

ހުށަހަޅައި،  މެތަޑް[  ޕްރޮޓެކްޝަން  ]ފައުންޑޭޝަން  ބިންކޮންނަންވާނީ، 

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

ބެލުމުގެ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް 

ފައުންޑޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓަރެކެވެ.  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  މިނިސްޓްރީގައި  އެ  ދަށުން، 
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ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިނޫން 5.10- ނުވަތަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ފައުންޑޭޝަން  ޢިމާރާތުގެ 

އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބިމުގެ ފެން ޕަންޕުކުރަންވާނީ ނުވަތަ 

އޭޖެންސީ   ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ދަމަންވާނީ،  ފެން  ބިމުން 

މަތީންނެވެ. އަންގާގޮތެއްގެ  ކައުންސިލުން  މާލޭ ސިޓީ  އާއި 

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް 5.11-

ތަޅާލަންވާނީ އެ ތަނެއްގައި ހުރި ކަރަންޓާއި، ޓެލެފޯނާއި، ފާޚާނާ އާއި ފެން 

ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ ޚިދުމަތްތަކާ 

ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، އެތަންތަނުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް 5.12-

ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. އަދި 

މިގޮތަށް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލަންވާނީ، އިންވެގެން ހުރި 

ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. 

އިންވެގެންވާ  ސަބަބުން  ތަޅާލުމުގެ  ބައެއް  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއް 

ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބަޔަކަށް ވާ ގެއްލުމުގެ 

ޒިންމާ، ޢިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި 5.13- ފާޚާނާތައް  ގިފިލިތަކާއި،  ފެންނަ  ގެންދާއިރު، ނިވާކަމެއްނެތި  ޢިމާރާތްކުރަމުން 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނިވާކަމެއްނެތި ފެންނަ ގިފިލިތަކާއި ފާޚާނާތައް، ]ޢިމާރާތް 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޭ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިވާކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން އިމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްހުރިތޯ  5.14-

ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ، ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި، ގޯތިތެރެއަށާއި، 5.15-

ގޮތެއްގެ  ނުފައިބާނެ  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ސިމެންތިއާއި  ގޯޅިއަށް  ނުވަތަ  މަގަށް 

މީހުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އަދި  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  މަތީން، 

ކުޑަވެގެން،  އެންމެ  މިގޮތުން  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ސަލާމަތަށްޓަކައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 3 ގައި 

ކުރަންވާނެއެވެ.

]ޢިމާރާތް 5.16- ކުރަންފަށަންވާނީ  ބޭނުން  ބައެއްވިޔަސް  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއްގެ 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ހުއްދަ[  ބޭނުންކުރުމުގެ 
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އެކި އެކި ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ 5.17-

ނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަ

ނޑައަޅާނީ  ނޑުގޮތެއްގައި ކަ ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަ

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން، ޢިމާރާތާއި އިމާ ދެމެދު ހުންނަންވީ މިން، ހުސްޖާގަ، ޕާކިންގ 

ފަދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތަކެވެ.  

6- ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިން

ފުރާޅެއްލާނަމަ 6. މަތީގައި  އެންމެ  އެޢިމާރާތުގެ  ބެލެވޭނީ  އުސްމިންކަމުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

އެންމެ  ޢިމާރާތުގެ  ނުވަތަ  ހަމައަށެވެ.  މަތީކައިރިއާ  ރޫފްބީމްގެ  ފެށިގެން  ދުވާރުން 

މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީ 

ހަމައަށެވެ. ކައިރިއާއި 

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 6.1-

4 ބުރި ނުވަތަ 13 މީޓަރ )42.651 ފޫޓު( އެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން 6.2-

ޢިމާރާތްކުރާ ބައެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 600 އަކަފޫޓު ހަމަވެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 

4 ބުރި ނުވަތަ 13 މީޓަރ )42.651 ފޫޓު( އާހަމައަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން 6.3-

ޢިމާރާތްކުރާ ބައެއްގެ ބޮޑުމިން 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ 

އުސްމިނަކީ 2 ބުރި ނުވަތަ 7 މީޓަރ )22.9659 ފޫޓު( އެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ބައިކޮށްގެން ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރާނަމަ، ވަކިން 6.4-

ޢިމާރާތްކުރާ ބައެއްގެ އޭރިޔާ 100 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް 

ނުވަތަ 6 މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް 

6 ފޫޓަށްވުރެ ހަނިނަމަ، އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ގޯތި ބައިކުރުމަށްޓަކައި ގޯޅިއެއް ހަދާނަމަ، އެގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން 6.5-

1.524 މީޓަރ )5 ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ  6.6- މައްޗަށް  އުސްމިނަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   6.1 ގަވާއިދުގެ  މި 

ހެދުމުގައި  މިގޮތަށް  ހެދިދާނެއެވެ.  ހިޔާކުރާބައި  މެޝިންރޫމް  ލިފްޓް  ސިޑިގޮޅިއާއި 

ތަނަކަށް  ހަދާފައިވާ  ނުހިފޭގޮތަށް  ބޭނުމެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ބަޔަކީ  ހިޔާކޮށްފައިވާ 

ގައި   6.1 މިގަވާއިދުގެ  އުސްކޮށްހެދޭނީ  އެންމެ  މިބައި  އަދި  ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

މީޓަރ  4 އުސްމިނަށްވުރެ  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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އުސްނުވާވަރަށެވެ. މި މިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ ތަފުސީލު 

)މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން( ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި 

އެންމެ  މިއަސްކަނީގައި  އަސްކަންޏެއްލާނަމަ  ހިޔާކުރާބައިގައި  މެޝިންރޫމް  ލިފްޓް 

ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 1 މީޓަރ )3.280 ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ 

އިތުރު ތަފުސީލު މި ގަވާއިދުގެ އިތުރު ބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ ކުރެހުން 3 އާއި 4 އިން

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ 6.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.7-

ފެށިގެން  މަތިން  ބީމްގެ  ރޫފް  ޢިމާރާތުގެ  އެޅުމަށް  ފުރާޅު  އިތުރުން،  އުސްމިނުގެ 

މިއާބެހޭ  އެވެ.  ފޫޓު(   4.921( މީޓަރ   1.5 ގިނަވެގެން  އިތުރުކުރެވޭނީ  މައްޗަށް 

ގައި  ކުރެހުން 5  ގެ  ބައިގެ ނަންބަރުު 5  އިތުރު  ގަވާއިދުގެ  މި  ތަފްސީލް  އިތުރު 

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްފަދަ 6.8-

ތަކެތި ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ބަހައްޓަންވާނީ  ޑިޝް  ސެޓެލައިޓް  އާއި  އެންޓަނާ  ހަރުކުރާ 

އިދާރާއިން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ޢިމާރާތުގައި 

ހަރުކުރިނަމަވެސް  އެފަދަ ސްޓްރަކްޗަރއެއް  ޢިމާރާތަކީ  އެ  ޖަހަންވާނީ  އެންޓަނާއެއް 

ޢިމާރާތުގެ މައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާފަދަ 

ޢިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ.

7- ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް ހެދޭނެ އުސްމިން

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ދުވާރުން 7.

ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާ ހަމައަށެވެ. ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ 

ދުވާރުން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީ ކައިރިއާ ހަމައަށެވެ.

ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުމަށް ހަދާ 7.1-

ޢިމާރާތްތައް ހެދޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 6 ބުރިއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ 

އުސްމިން 18.5 މީޓަރ )60.696 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

6 ބުރިއާ ހަމައަށް ހެދޭނީ ޢިމާރާތް ހަދާ ގޯތީގެ އޭރިޔާ 185.806 މީޓަރ )2000 

މީޓަރ   185.806 އޭރިޔާ  ބިމުގެ  އަދި  ނޫންނަމައެވެ.  ކުޑަ  އަށްވުރެ  އަކަފޫޓު( 

)2000 އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ 4 ބުރިއަށެވެ. އެއީ 13 މީޓަރ 

)42.651 ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްނުވާ ވަރަށެވެ.

ޢިމާރާތުގެ 7.2- މައްޗަށް  އުސްމިނަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   7.1 މިގަވާއިދުގެ 



44

ހެދުމުގައި  މިގޮތަށް  ހެދިދާނެއެވެ.  ހިޔާކުރާބައި  މެޝިންރޫމް  ލިފްޓް  ސިޑިގޮޅިއާއި 

ތަނަކަށް  ހަދާފައިވާ  ނުހިފޭގޮތަށް  ބޭނުމެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ބަޔަކީ  ހިޔާކޮށްފައިވާ 

ގައި   7.1 މިގަވާއިދުގެ  ހެދޭނީ  އުސްކޮށް  އެންމެ  މިބައި  އަދި  ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

މީޓަރ   4 އުސްމިނަށްވުރެ  އެންމެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އުސްނުވާވަރަށެވެ. މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓުގެ ތަފުސީލު 

ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި  ޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  )މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން( 

އާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއްލާނަމަ މި އަސްކަނީގައި އެންމެ 

ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 1 މީޓަރ )3.280 ފޫޓު( އެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ 

އިތުރު ތަފުސީލު މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ ކުރެހުން 3 އާއި 4 އިން

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ 7.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7.3-

ފެށިގެން  މަތިން  ބީމްގެ  ރޫފް  ޢިމާރާތުގެ  އެޅުމަށް  ފުރާޅު  އިތުރުން،  އުސްމިނުގެ 

މިއާބެހޭ  އެވެ.  ފޫޓު(   4.921( މީޓަރ   1.5 ގިނަވެގެން  އިތުރުކުރެވޭނީ  މައްޗަށް 

ގައި   5 ކުރެހުން  ގެ   5 ނަންބަރުު  އިތުރުބައިގެ  މިގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލު  އިތުރު 

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ސެޓެލައިޓް 7.4- އެންޓަނާއާއި  ހަރުކުރާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޢިމާރާތުގައި 

ނަމަވެސް  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރޭގައި  އުސްމިނުގެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ތަކެތި  ޑިޝްފަދަ 

ޢިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާއާއި ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ބަހައްޓަންވާނީ ސަރުކާރުގެ 

އަދި  އެއްގޮތަށެވެ.  ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމާ  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ 

ޢިމާރާތުގައި އެންޓަނާއެއް ޖަހަންވާނީ އެ ޢިމާރާތަކީ އެފަދަ ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހަރުކުރި 

އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  އެކަމުގެ ސަބަބުން  މައި ސްޓްރަކްޗަރއަށް  ޢިމާރާތުގެ  ނަމަވެސް 

ޢިމާރާތަކަށްވާނަމައެވެ. ނުކުރާފަދަ 

8- ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުން

ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ އެ ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑުމިނުގެ 5% 8.1

މަގުމަތިން ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި، ހިޔާނުކޮށް ހާމައަށް ބާއްވާގޮތަށެވެ. އަދި 9 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށްވެސް އަދި އެހެންނޫން ގޮތަކަށްވެސް މި ބަޔަށް ގަލެއް ނުވަތަ 

ބެލްކަނީ ފަދަ އެއްޗެހި ނެރެ ނުވަތަ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލު 

މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ  ކުރެހުން 7 ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ބަހާފައިވާ ގޯތިތަކުގައި، ގޯތި ބެހުމަށް ލާފައިވާ ގޯޅި 8.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.1.1

މިގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލު  އިތުރު  މިއާބެހޭ  ހިމެނޭނެއެވެ.  ކަމުގައި   5%

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ  ކުރެހުން 8 ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.
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ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރަންވާނީ، މިގަވާއިދުގެ 8.2.1 އިން 8.2.5 8.2-

އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރާގޮތަށެވެ.

 

ޢިމާރާތެއްގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ 8.2.1

ބޮޑުމިނަކަށް  ކުޑަނުވާ  އަށްވުރެ   10% ބޮޑުމިނުގައި  ތަޅުމުގެ  ބައެއްގެ 

)އޯޕަނިންގ(  ހުޅުވުން  ދިމާވާގޮތަށް  ހުސްޖާގައަކާ  ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ 

ހުޅުވުން ތަކަށެވެ. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ނުވަތަ 

ނުހުޅުވޭގޮތަށް، ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު 

ތެރޭގައި  މީގެ  ބައި  ނުހުޅުވޭ  ގެ  ވިންޑޯ(  އެންޑް  ޑޯ  )ސްލައިޑިންގ 

ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހުޅުވުމަކުން )އޯޕަނިންގ އަކުން( ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުޅުވުމާއި 8.2.2

އޭރިޔާ،  ހުޅުވުމުގެ  އަދި  ދުރުމިނަށެވެ.  މީޓަރުގެ   6 ފެށިގެން  ދިމާއިން 

ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް  ކުޑަނުވާނަމަ  އަށްވުރެ   15% ބޮޑުމިނުގެ  ތަޅުމުގެ 

ފޫޓު(ގެ   24.606( މީޓަރ   7.5 ފެށިގެން  ހުޅުވުމާދިމާއިން  ބެލޭނީ 

ދުރުމިނަށެވެ. މިބަޔާންކުރެވުނު ދެ ޙާލަތުގައި ވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން 

ފޫޓު(ގެ   13.123( މީޓަރ   4 ފަރާތަކަށް  ބެލޭނީ  ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް 

ދުރުމިނަށެވެ.

ކުޑަވެގެން 8.2.3 ހުރަހެއްނެތި  އެއްވެސް  ހުސްޖާގައެއްގައި  ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ 

އެހެން  ހުސްޖާގައެއް  މިފަދަ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  މިލިމީޓަރ   600x600

ގޯއްޗަކާ އިންވެގެން ބާއްވާނަމަ އިމުން ފެށިގެން ހަނިވެގެން 750 މިލިމީޓަރ 

ހުންނަވާނެއެވެ.

ނުވަތަ 8.2.4 ތަނެއްގެ  އެއްވެސް  ޢިމާރާތެއްގެ  ހަދާ  އިމާގުޅިގެން  ގޯއްޗެއްގެ 

ފަދަ  އާނގައެއް  ފެންލައިޓެއް،  ކުޑަދޮރެއް،  ދޮރެއް،  ބައެއްގެ  އެއްވެސް 

އެއްވެސް ހުޅުވުމެއް އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމާ ގުޅޭ އިންފާރުގައި ބަހައްޓައިގެން 

ނުވާނެއެވެ. އިންފާރު ނޫނަސް އެހެން އިމަކާވީ ފަރާތަށް ހުޅުވުމެއް ބެހެއްޓޭނީ 

750 މިލިމީޓަރ އެތެރެއަށްވާ ގޮތަށެވެ.

ޢިމާރާތްނުކޮށް 8.2.5 ފޯރުވުމަށްޓަކައި  އަލިކަން  ވަޔާއި  ބައިތަކަށް  ޢިމާރާތެއްގެ 

މަގާއި  އިންވެގެންވާ  ޢިމާރާތަކާ  އެ  ބަދަލުގައި  ހުސްޖާގައިގެ  ބާއްވަންޖެހޭ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުން  ވަންނަގޮތަށް  އަލިކަން  ވަޔާއި  ތަންތަން  ގޯޅިފަދަ 

ނުވަތަ 8.3- ބުރިއެއް  އެއްވެސް  ޢިމާރާތެއްގެ  ހަދާ  ގޯއްޗެއްގައި  އަވަށުގެ  ވިލިނގިލީ 

ބައެއް، ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާ ނަމަވެސް، މިގަވާއިދުގެ
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8.2.1 އާއި 8.2.3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްވަންޖެހޭ ޢިމާރާތްނުކޮށްވާ 

ހުސްޖާގައާއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހުޅުވުންތައް ބައްދާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

9- ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރުން

މާލޭގެ 9.  (  54/78 ނަންބަރުު  ޤާނޫނު  ކަންތައްތަކަކީ  ގައިވާ   9.4 އިން   9.1 މިގަވާއިދުގެ 

ޢިމާރާތްކޮށް  ކައިރީގައި  އިމާ  ނުވަތަ  އިމުގައި  ވަކިކުރުމާއި  އިން  ބިމުގެ  ބިން  ގޯތިގޯއްޗާއި 

މާއްދާތަކެކެވެ. ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ނޑުމާބެހޭ  ކެ ދޮރު  މަގަށް  ހެދުމާއި  ތަންތަން 

ޢިމާރާތުގެ 9.1- ހަމައަށް  އާ  ފޫޓު(   9( މީޓަރ   2.743 މައްޗަށް  ފެށިގެން  ދުވާރުން 

ނުވާނެއެވެ. ނެރެގެން  މަގަށް  ބޭރަށް  އިމުން  ތަނެއް  ނުވަތަ  ބައެއް  އެއްވެސް 

2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް 9.2-

ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅާއި ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް 

މަގަށް ނެރެވޭނީ އިމުންފެށިގެން 0.457 މީޓަރ )18 އިންޗި( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް 

ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

ދުވާރުން ފެށިގެން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް 9.3-

ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަގަށް ނެރެވޭނީ މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިގަވާއިދުގެ 

9.3.1 އިން 9.3.4 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިން 7.620 މީޓަރ )25 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 7.620 9.3.1

މީޓަރ )25 ފޫޓު( އަށްވުރެ ފުޅާ މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 1.219 

މީޓަރ )48 އިންޗި( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

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

މީޓަރ )25 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 0.965 

މީޓަރ )38 އިންޗި( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިން 4.572 މީޓަރ )15 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 6.096 9.3.3

މީޓަރ )20 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 0.736 

މީޓަރ )29 އިންޗި( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

މަގުގެ ފުޅާމިން 1.828 މީޓަރ )6 ފޫޓު( ހަމަވާ މަގުމަގާއި 4.572 މީޓަރ 9.3.4

)15 ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގުމަގުގައި މަގަށް ނެރެވޭނީ 0.457 މީޓަރ 

)18 އިންޗި( އަށްވުރެ ބޭރަށް މަގަށް ނުނުކުންނަ ވަރަށެވެ.

1.828 މީޓަރ )6 ފޫޓު( އަށްވުރެ ފުޅާނޫން މަގުމަގުގައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް 9.4-
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ތަނެއް މަގަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

2.743 މީޓަރ )9 ފޫޓު( އަށްވުރެ މަތިން 6.096 މީޓަރ )20 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް 9.5-

އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ނެރޭ ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ގައު، ޑެކުފަދަ އެއްވެސް ބައެއް 

ނުވަތަ  ދޮރު  ބެއްދުމާއި  އެއްޗަކުން  އެއްވެސް  މިފަދަ  ރާނާ  ފާރު  ތަނެއް،  ނުވަތަ 

ކުޑަދޮރު އަދި ފެންލައިޓް ފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެވޭފަދަ 

ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގައި ހުންނަ ދޮރާށީގެ ދޮރުފަތާއި ޢިމާރާތުގައި 9.6-

ފޫޓު(   12( މީޓަރ   3.657 ދޮރުފަތް  ފެންލައިޓުގެ  އަދި  ކުޑަދޮރު  ދޮރާއި  ހުންނަ 

އަށްވުރެ ތިރިން އިމުން ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 3.657 

ޢިމާރާތުގެ  ދޭތެރޭގައި  އާ  ފޫޓު(   20( މީޓަރ   6.096 އާއި  ފޫޓު(   12( މީޓަރ 

އިމުގައި ބަހައްޓާ ދޮރު/ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް 0.457 މީޓަރ )18 އިންޗި( އަށްވުރެ 

ބޭރަށް މަގަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގަވާއިދުގެ 9.3.1 އިން 

9.3.4 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަގަށްނެރޭ ބައިގައި ބަހައްޓާ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު 

އަދި ފެންލައިޓުގެ ދޮރުފަތް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވޭގޮތަށް 

ނުވާނެއެވެ. ހުރެގެން 

10- ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ޖެހުން

ދުވާރުން ފެށިގެން މައްޗަށް 21 މީޓަރ )68.898 ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ޢިމާރާތުގައި 10.1-

ކުޑަވެގެން  އުސްމިނުގައި  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް  ބެލްކަނިތައް  ހުންނަ 

ޖަހާގޮތަށް  )ޗެންޗޭނު(  ރެއިލިންގ  ހުންނަވަރަށް  ފޫޓު(   3.28084( މީޓަރ   1

ނުވަތަ ފާރުފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ހަދާ ފާރު 

ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން 

ޑަޔަމީޓަރުގައި 125 މިލިމީޓަރ ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް )ސްފިއަރ އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. 

އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން 

ގޮތަކަށެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި 

21 މީޓަރ )68.898 ފޫޓު( އިން ފެށިގެން މައްޗަށް ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ބެލްކަނިތައް 10.2-

ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ، އުސްމިނުގައި ކުޑަވެގެން 1.2 މީޓަރ )3.93701 

އެއްޗެއް  ފާރުފަދަ  ނުވަތަ  ޖަހާގޮތަށް  )ޗެންޗޭނު(  ރެއިލިންގ  ހުންނަވަރަށް  ފޫޓު( 

ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް  ފާރު،  ހަދާ  ނުވަތަ  ރެއިލިންގ  ޖަހާ  މިގޮތުން  ހަދާގޮތަށެވެ. 

ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑައިމީޓަރުގައި 125 

ރެއިލިންގ  އަދި  ނުދާވަރަށެވެ.  އެއް(  )ސްފިއަރ  ބޯޅައެއް  ހުންނަވަރުގެ  މިލިމީޓަރ 

ކުޑަކުދިންނަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތީ  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް  ފާރު  ނުވަތަ 
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ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.

ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓެރަސްތައް ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުސްމިނުގައި 10.3-

)ޗެންޗޭނު(  ރެއިލިންގ  ހުންނަވަރަށް  ފޫޓު(   3.93701( މީޓަރ   1.2 ކުޑަވެގެން 

ޖަހާގޮތަށް ނުވަތަ ފާރު ފަދަ އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ޖަހާ ރެއިލިންގ ނުވަތަ 

ހަދާ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރުގެ އެއްވެސް 

)ސްފިއަރ  ބޯޅައެއް  ހުންނަވަރުގެ  މިލިމީޓަރ   125 ޑައިމީޓަރުގައި  ހުސްޖާގައަކުން 

އެއް( ނުދާވަރަށެވެ. އަދި ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ 

ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ. 

ގޯއްޗެއްގެ އިމާގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްފަދަ އެއްވެސް ތަނެއް 10.4-

ޖެހިގެންއޮތް  ބާއްވާނަމަ،  އިމާގުޅިގެން  ގޯއްޗެއްގެ  އެހެން  ބައެއް  އެއްވެސް  ނުވަތަ 

މީޓަރުގެ   2 ކުޑަވެގެން  އިމުގައި  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތްކުރާ  ފަރާތުގައި  އިމާވީ  ގޯތީގެ 

ހަދަންވާނެއެވެ. ހުރަހެއް  ފާރެއްފަދަ  ނުވަތަ  އުސްފާރެއް 

މިގަވާއިދުގެ 10.1 އިން 10.3 އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( 10.5-

ގައި   10.4 މިގަވާއިދުގެ  ހަދަންޖެހޭނީ  އެއްޗެއް  ފާރުފަދަ  ނުވަތަ  ޖަހަންޖެހޭނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.

އުސްމިނުގައި 10.6- ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޑިޒައިންކޮށް  ސިޑި  ހިމެނޭ  ޢިމާރާތުގައި 

ކުޑަވެގެން 850 މިލިމީޓަރ ހުންނަ ވަރަށް ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ފާރުފަދަ 

އެއްޗެއް ހަދާގޮތަށެވެ. އަދި ޢިމާރާތުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހުންނަ ސިޑީގެ 

)ކޮމަން ސްޓެއަރގެ( ރެއިލިންގ ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތީގޮތުން 

ގޮތަކަށެވެ. ރައްކައުތެރި  ކުޑަކުދިންނަށް 

ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 1 މީޓަރ 10.7-

)3.28084 ފޫޓު( ގެ އުސްމިނުގައެވެ.   

11- އެހެނިހެން ބައިތައް

އެއްވެސް ގެއެއްގައި ސެޕްޓިކްޓޭންކް ބަހައްޓައިގެން ފާޚާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 11.1-

ދިޔަދޮވި ހޮޅި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މަގުމަތީ އިންފާރުގެ ބޭރަށްވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ 11.2-

މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިޔަދޮވި ހޮޅިން ފައިބާ ފެން ދުވާރާ އެއްހަމައަކުން މަގުމައްޗަށް 

ބޭރުކުރުމަކުން މައްސަލައެއްނެތެވެ. މިގޮތަށް ދުވާރާ އެއްހަމައަކުން ފެން ބޭރުކުރާއިރު 

މަގުމަތީ ފާރުން ބޭރަށްވާގޮތަށް އެއްވެސް ހޮޅިއެއް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ޢާންމުން ވަދެނިކުތުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް 11.3

އަދި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ޢިމާރާތަކަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަރައިފައިބައި އަދި ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

މަގުމަތީ އިން ފިޔަވައި އެހެން އިމަކާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ 11.4

ބައެއް ވިޔަސް، އިމުގައި ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދާނަމަ އެންމެ ކުޑަވެގެން 750 މިލިމީޓަރުގެ 

ފުޅާމިނުގެ ހުސް ޖާގައެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޢިމާރާތުގެ ބައެއް އިމުގައި ޖައްސައިގެން 

ހަދާނަމަ، މި ބަޔާން ކުރެވުނު 750 މިލިމީޓަރގެ ފުޅާމިނުގެ ހުސްޖާގައިގެ ހުރިހާ 

ދިމާލަކުން ހަމަވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުސްޖާގަތައް ހުންނަންވާނީ 

މިފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ވަދެ ނިކުމެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ތަޅުމާއި ފަންގިފިލައާ 11.5 މައިގަ

ދޭތެރޭ އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން 2.70 މީޓަރ )8.858 ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ގަރާޖް / ސްޓަޑީ ރޫމް / އެޓިކްފަދަ ތަންތަން މިއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ތަޅުމާއި ސީލިންގއާ ދެމެދުގައިވާ އުސްމިން 2.1 

މީޓަރ )7 ފޫޓު( އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަންތަނަކީ ޢާންމު 

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.  

ކަންތައްތައް 11.6- ބަލަންޖެހޭ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ކުރެހުމެއް  ހުށަހަޅާ  ހުއްދައަށްއެދި 

ބަލާއިރު މިގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެނަމަ 

އެކުރެހުމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މާލޭ ސިޓީ 

އިދާރާއިންނެވެ. ކައުންސިލްގެ 

ފިޔަވައި 11.7- ދިރިއުޅުން  ބައެއް  ގޯއްޗެއްގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ވިލިނގިލީގައި 

އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ 

ދިރިއުޅުމަށް  ގޮތަށް  މިގަވާއިދުގައިވާ  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  މިގޮތަށް  އަދި  ނަގައިގެންނެވެ. 

މަސައްކަތަކީ  އެކުރާ  އަދި  އޮތްނަމައެވެ.  ތަން  އިތުރަށް  ނަގާފައި  ޖާގަ  ބޭނުންވާ 

ވިލިނގިލީ  ވާނަމައެވެ.  މަސައްކަތެއްކަމަށް  ކަހަލަ  އުނދަގޫނުވާ  އަވަށްޓެރިންނަށް 

ދޮވެ  ވެހިކަލް  ނުވަތަ  ވަޑާންގެ  ގޯތީގައި  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  އަވަށުގައި 

އަދި  މަސައްކަތްކުރުން،  ވެލްޑިންގ  އަދި  ނޑާއި  ދަގަ މަރާމާތުކުރުން،  ސާފުކުރުން، 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން އެތަނެއްގެ ވަށައިގެން އުޅޭ 

ހުއްދައެއް  މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ  ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  މީހުންނަށް ޞިއްޙީ 

ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މީގެ ތެރޭގައި ބައިސްކަލަށް ވައިޖަހައި މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ 

ދިރިއުޅޭ  ވަށައިގެން  ސަބަބުން  އޭގެ  ފަދަ  ތަންތަން  މަސައްކަތްކުރާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާ ފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ 

މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރެވޭނީ އެހިސާބުގެ މާހައުލު ހަޑިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތައްކުރުމުގެ 
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މީހުންނަށް  ހަދާފައިވަނީ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  ވިލިނގިލީގެ  ރާވައިގެންނެވެ.  ކަންތައް 

ތަނެއްގައި  އެކަހެރި  ސަރަޙައްދާ  އުޅޭ  މީހުން  މަސައްކަތްތައް  ޒާތުގެ  އުނދަގޫވާ 

ގޮތަކަށެވެ. ކުރެވޭފަދަ 

ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށް ހަދަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް 11.8-

އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

މަގުގެ ފުޅާމިން ބަލާނީ، ހުއްދަ ދެވޭތަނުގެ ކުރިމަތިން އެތަން ހިމެނޭ ގޯތީގެ މަގުގެ 11.9-

އިމުން ފެށިގެން އެމަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮންނަ ގޯތީގެ މަގުމަތީ އިމާ ހަމައަށެވެ.

އެންޑް 11.10- ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  ޢިމާރާތުގެ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ]ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޞިޢްހީ އަދި ސަލާމަތީ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  ގައިވާ  އުސޫލު[  ކަންކަމުގެ 

12- ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

މިގަވާއިދުގެ 5.1 އާއި 5.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 12.1-

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވޭނެއެވެ. ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދައި، 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މިގޮތުން  ކަ

ހުއްދަދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ އޭރިޔާގެ އަކަމީޓަރަކަށް -/100 )އެއްސަތޭކަ( 

ރުފިޔާގެ މަގުން ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ 

ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް 45 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެހުން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޚިލާފަށް 12.2- މާއްދާއަކާ  އެހެން  ފިޔަވައި  މާއްދާ  ވަނަ   5.2 އާއި   5.1 މިގަވާއިދުގެ 

ކަމެއްކޮށްފި ނަމަ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެކުރިކަމެއް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 

ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް އެކުރި 

ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި -/1000 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން -/75000 

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ފިޔަވަޅުތައް 12.3- ސަލާމަތީ  ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިގަވާއިދުގެ 

އަދި  ހުއްޓުވޭނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ތަންތަނުގެ  އެފަދަ  ކުރާނަމަ،  މަސައްކަތް  ނާޅައި 

ގަވާއިދާ  ޚިލާފުވި ގޭގެ ނުވަތަ  އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް، 

ފެށިގެން ރުފިޔާއިން  )ފަސްހާސް(   5000/- ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކުށެއްގެ  އެކުރި 
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-/150،000 )އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 

ކުރެވޭނެއެވެ.

ފައުންޑޭޝަންގެ 12.4- ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިގަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތް  ތަންތަނުގެ  އެފަދަ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ގަވާއިދާ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ހުއްޓުވޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ހުރި ކޮންޓްރެކްޓަރު އެކުރި ކުށެއްގެ  

ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން  )ފަންސާސްހާސް(   50،000/- ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

-/1,000,000 )އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ 12.3 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ 12.5-

ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމާއެކު، މިގަވާއިދުގެ 3 ވަނަބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

މިގަވާއިދުގެ 12.4 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ 12.6-

ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިގަވާއިދުގެ  އަދި  ދައްކައި  ޖޫރިމަނާ 

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ނޑަށް 12.7- ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރަލް މިންގަ

ނެތް  ރައްކާތެރިކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  އެތަނަކީ  ގޮތުން  ސަލާމަތީ  ނުވަތަ  ނުފެތޭނަމަ 

ހުރިކަން  ޢިމާރާތެއް  ނުވަތަ  ޢިމާރާތްކުރާކަން  ޢިމާރާތެއް  ފާހަގަކޮށް  ތަނެއްކަން 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފި ނަމަ، ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ ޢިމާރާތެއް ބަލައި ޗެކްކުރުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު 

ޙާލަތެއްގައި ޢިމާރާތް ހުރިނަމަ، އެ ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ޖެހޭނެއެވެ. އަންގަން  ލިޔުމުން  ވެރިފަރާތަށް  ޢިމާރާތުގެ  އިދާރާއިން 

މިބައިގެ 12.7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި ޢިމާރާތެއް ހުސްކުރަން 12.8-

ގެއްލުމެއް  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް  ބޭނުންކޮށް،  ޢިމާރާތެއް  އެ  އިތުރަށް  އެންގުމަށްފަހު، 

ޒިންމާ  ވެރިފަރާތުން  ޢިމާރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ  ގޯތީގެ  އެ  ޙާލަތެއްގައި  ލިބިއްޖެ 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން ލިޔުމުން 12.9-

އަންގައި، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނަމަ، އެކަމުގެ 

ފަރާތުން  ބޭނުންކުރާ  ޢިމާރާތް  ޙާލަތެއްގައި  ލިބިއްޖެ  ގެއްލުމެއް  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް 

ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 10.7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙާލަތެއްގައި މާލ12.10ޭ-
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ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢިމާރާތް ހުސްކުރަން އެންގުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުން، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން 2 )ދޭއް( ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ޢިމާރާތަކީ 

ސްޓްރަކްޗަރަލީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ޢިމާރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މާލޭ 

އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ރިޕޯޓެއް  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމަން 

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ 

ގޯތީގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިތުރުން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ އިންޖިނިއަރ ޒިންމާ 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

ތިންވަނަބައި

ނޑުތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަ

1- ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް

ސަލާމަތަށްޓަކައި 1.1- މީހުންގެ  ހިނގާބިނގާވާ  ވަށައިގެން  ސަރަޙައްދުގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

މީޓަރަށްވުރެ   1.8 ފަރާތްތަކުގައި  ގޯޅިއަށްވާ  ނުވަތަ  މަގު  ތަނުގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑެއް، ފިލާ ނުވަތަ ޓިނު ފަދަ އެއްޗަކުން އެކަށީގެންވާފަދަ ރައްކާތެރި  ތިރިނޫން ބިތްގަ

ޖަހަންވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރާނަމަ، 1.2- ޢިމާރާތެއްގެ  އުސްތަނެއްގައި  މީޓަރަށްވުރެ   3 ބިމުންފެށިގެން 

އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން 

ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެން އޮތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި، ހަދާ ޢިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް 

ނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ނޑެއް ޖަހައި، އެ ބިތްގަ ބިތްގަ

ޢިމާރާތާ  އަދި  ޖަހަންވާނެއެވެ.  ނެޓް(  )ސޭފްޓީ  ދާ  ސަލާމަތީ  ހަމައަށް  އުސްމިނާ 

އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި، ދުވާރުން ފެށިގެން މައްޗަށް 

ޖަހައި،  ނޑެއް  ބިތްގަ ކަތިކޮށް  ފަރާތަށް  ވީ  ޢިމާރާތާ  ހަދާ  ހަމައިގައި  މީޓަރާ   3

ހަމައަށް  އުސްމިނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢިމާރާތުގެ  މައްޗަށް  ފެށިގެން  ނޑުން  ބިތްގަ އެ 

ސަލާމަތީ ދާ )ސޭފްޓީ ނެޓް( ޖަހަންވާނެއެވެ.

ސަލާމަތީ ދާ )ސޭފްޓީ ނެޓް( ޖަހަންވާނެ އުސްމިންކަމަށް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1.3-

އެވަނީ ޢިމާރާތުގައިކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން، ވަށައިގެންހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ 

ތަކެތި  އެހެނިހެން  ސިމެންތިއާއި  ގޯޅިއަށް  ނުވަތަ  މަގަށް  ގޯތިތެރެއަށާއި  ފުރާޅަށާއި 

ފައިބާނެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ އުސްމިނަކަށެވެ. މިގޮތުން ޖަހާ ދަލަކީ ކަމުގެ މަޤުޞަދު 

ހާސިލުވާ ފަދަ، އެކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި ދާ ޖަހާފައި 
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ދާ  އެފްރޭމްގައި  ހަދައި  ފްރޭމެއް  ހަރުކުރެވި،  ރަނގަޅަށް  ޢިމާރާތަށް  ހުންނަންވާނީ 

ކަތި  ޖަހާ  ޢިމާރާތުގައި  ވާންކޮށެވެ.  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ނުދާ  ނެއްޓިގެން  ވަޔާ  ހަރުކޮށް 

ނޑަކީ، ހަދާ ޢިމާރާތުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި  ބިތްގަ

ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތި ތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން 

ނޑަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި  ތަކެތި ނުފައިބާނޭ ގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ، ވަރުގަދަ ބިތްގަ

ޢިމާރާތުގައި ޖަހާ ސަލާމަތީ ދާ )ސޭފްޓީ ނެޓް( ހަރުކުރުމަށް ހަދާ ފްރޭމް ހުންނަންވާނީ، 

އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

މަސައްކަތް 1.4- ޢިމާރާތެއްގެ  ތަނެއްގައި  އުސްނޫން  މީޓަރަށްވުރެ   3 ފެށިގެން  ބިމުން 

ގޯޅިއަށް  ނުވަތަ  މަގު  އަދި  ތަންތަނަށް  ގޭގެއާއި  ހުރި  ވަށައިގެން  ކުރަންވާނީ، 

އެކަށީގެންވާ  މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ފަދަ  ނުފައިބާނެ  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ސިމެންތިއާއި 

އަޅައިގެންނެވެ. ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ބިމުން ފެށިގެން 15 މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ، 1.5-

މަގު  ޢިމާރާތުގެ  ތިރީގައި،  މީޓަރ   9 ތިރިވެގެން  އުސްމިނަށްވުރެ،  މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑެއް  ކަތިކޮށް ބިތްގަ ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ ޢިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް 

ނޑަކީ، ޢިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި  ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ބިތްގަ

ނޑުގެ އިތުރުން ޖަހަންޖެހޭ  ބިމުން ފެށިގެން 3 މީޓަރ އުހުގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތި ބިތްގަ

ނޑެކެވެ. މިކަމާބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލު މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ ބިތްގަ

އޮންނަ  އިންވެގެން  ޢިމާރާތާއި  މި  އަދި  ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.   ގައި   1 ކުރެހުން 

މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި، ޖެހެންއޮތް އެންމެ 

ނޑަށްވުރެ 12 މީޓަރ އުސްތަނެއްގައި ޢިމާރާތުގެ  ތިރިމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތި ބިތްގަ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން 9 މީޓަރ ތިރީގައި 

މިގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލު  އިތުރު  ބެހޭ  މިކަމާ  ޖަހަންވާނެއެވެ.   ނޑެއް  ބިތްގަ އިތުރު 

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 ގެ ކުރެހުން 2 ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ކުލަލުމާއި 1.6- ޖެހުމާއި  ސިމެންތި  އަދި  ތަނބުއެޅުން  އެޅުމާއި  ޝީޓު  ޢިމާރާތެއްގެ 

ދަވާދުލުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ، ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން 

ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި، 

ކުލަ، ދަވާދު ފަދަ އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ކަތި   ޖަހާ  ޢިމާރާތުގައި  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅާ  މިގޮތުން  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑާއި ސަލާމަތީ ދާ )ސޭފްޓީ ނެޓް( ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. ބިތްގަ

ޢިމާރާތެއްގައި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ 1.7-

ސަބަބުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ގޯޅިއަށް،  ނުވަތަ  މަގަށް  ގޯތިތެރެއަށާއި  ފުރާޅަށާއި 

ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެކަށީގެންވާ  ގޮތަކަށް،  ނުފައިބާނެ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް 

ނޑާއި،  އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޢިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިތްގަ
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ސަލާމަތީ ދާ )ސޭފްޓީ ނެޓް( ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

އުފެދޭ 1.8- ސަބަބުން  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރާ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް  ޢިމާރާތެއްގައި 

އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  ސަލާމަތީ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ނުވާނެ  މީހުންނަށް  އުނދަގޫ  ނޑީގެ  ކު

ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޓައިލް ކެފުމާއި ޕުޓީ ގޭނުން ފަދަ މަސައްކަތްކުރާއިރު 

ފަދަ  ނުދާނެ  ތަންތަނަށް  ގޭގެއާއި  އިންވެގެންވާ  މަގަށާއި،  ނޑި ސީދާ  ކު ނިކުންނަ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އެޅިފައި  ފިޔަވަޅު  ސަލާމަތީ  ގޮތަކަށް 

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓިނު/ފުލައިވުޑް ފަދަ އެއްޗެހި 1.9-

ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން 

ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އުޅޭމީހުން 1.10- މަސައްކަތުގައި  ޢިމާރާތުގެ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް  ޢިމާރާތެއްގެ 

ތިބެންވާނީ، ކުރާ މަސައްކަތަކާ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުންއަޅައި އެ މަސައްކަތަކާ 

އެކަށީގެންވާފަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ސޭފްޓީ ބެލްޓް، ސޭފްޓީ 

ފަދަ  މާސްކް  ވެލްޑިންގ  ބޫޓު،  އަންގި، ސޭފްޓީ  ނުވަތަ  ގްލަވް  ހެލްމެޓް، ސޭފްޓީ 

ތަކެތި، ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަކެތި ހުންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 

ނޑުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މި މިންގަ ނޑައަޅާ މިންގަ ކަ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ބުރިތައް 1.11- ބައިތަކާއި  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ނިމި  މަސައްކަތް  ޢިމާރާތެއްގެ  ހަދަމުންދާ 

މިބައިގެ 1 އިން 10 އަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުމުގައި އިސްތިސްނާވެއެވެ. ނަމަވެސް ޢިމާރާތުގެ ދެންހުރި ބައިތަކާއި ބުރިތަކުގައި 

ނޑު  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ދަލާއި ބިތްގަ

ޖަހައިގެންނެވެ.

2- ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އެއްބަސްވުމަކީ 2.1 ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ޢިމާރާތްކުރާ 

ލިބުމާއި،  ގެއްލުން  ޢިމާރާތްތަކަށް  ހުންނަ  އިންވެގެން  ސަރަޙައްދާ  ޢިމާރާތްކުރާ 

ވެރިފަރާތާއި  ގޭގެ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ސަލާމަތަށް  އިންސާނުންގެ 

ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ޒިންމާކުރެވި، މިފަދަ ކަންތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

އެއްބަސްވުމެކެވެ. ވެވޭ 

 

އެއްބަސްވުން[ 2.2- ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، މާލޭ 

ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސަލާމަތީ 2.3- ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅީމައެވެ.  

]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ ދެ 2.4-

ގޮތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް، ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ 2.4.1 އަމިއްލައަށް  ވެރިފަރާތުން  ގޭގެ  ބާވަތް 1-  އެއްބަސްވުން 

ނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް އެފަރާތުން ކުރުމުގައި ޒިންމާވާކަމާމެދު އެއްބަސްވުމެއް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަދައި 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން. ނުވަތަ،

އެއްބަސްވުން ބާވަތް 2- ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ 2.4.2

އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން.

އެއްބަސްވުން  ދެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި   2.4.2 އަދި   2.4.1

އިތުރުބައިގެ  މިގަވާއިދުގެ  ފޯމު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ގައި   3 ނަންބަރުު 

އެއްބަސްވުން[ 2.5- ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ސަލާމަތީ  ސަރަޙައްދުގެ  ]ޢިމާރާތްކުރާ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓަރކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަރީ 

ކުރެވުނުކަމުގެ ލިޔުން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

3- ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުނ3.1ް-

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 3.1.1

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ.

ތިރީގައި 3.1.2 ހުށަހަޅާއިރު،  އެދި  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަކެތި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
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ކޮމްޕެނީ )ހ( ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސެޓްފިކެޓް ކަމުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ 

ފައިނޭންޝަލް )ށ( ކުރެވިފައިވާ  އޯޑިޓް  އަހަރުގެ   3 ފާއިތުވެދިޔަ 

ޓު ޕޯ ރި

ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ )ނ(

އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ފައިސާއާ ބެހޭ ތަފުސީލު

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ 3.1.3

 10.4 ބައިގެ  އެއްވަނަ  މިގަވާއިދުގެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ކޮންޓްރެކްޓަރު 

ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. ފަރާތާމެދު  އެ  ގައިވާގޮތަށް 

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ3.2ު-

ނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން  ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑަކީ ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ބިންގަ

އިންވެގެން ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑު ހުށަހަޅާނީ ]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ 3.2.1

އަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރުގައެވެ.

އޮންނަންވާނީ 3.2.2 ތައްޔާރުކުރެވިފައި  މެތަޑް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފައުންޑޭޝަން 

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ފައުންޑޭޝަން  ޢިމާރާތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހެދުމަށް 

ނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން ނުވަތަ އިންވެގެންވާ ގޯތިތަކުގައިވާ  ބިންގަ

ޢިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ނުވަތަ އެގޯތިތަކުގައިވާ އެހެން ބިނާއަކަށް 

ގޮތަށެވެ. ގެއްލުން ނުވަތަ ގުޑުން ނާރާނެ 

މިސާލު:

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގެ ގޮތުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ 

ރަނގަޅު  ފަދަ  އެކަށީގެންވާ  ހަދަންވާނީ  ނުވަތަ  ރާނަންވާނީ  އެފާރު 

ފެންވަރެއްގައި ސިމެންތިއާއި ގައު ބޭނުންކޮށްގެން އެކަށީގެންވާވަރުގެ ]ޓޯ[ 

)ހަދާ ފައުންޑޭޝަންގެ ޑެޕްތަށްވުރެ އަޑިއަށް ފާރު ދާންޖެހޭ މިންވަރު( އަކާ 

އެކުގައެވެ. އަދި އެފާރު އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ހުރިހާ ދިމާއަކުން ހިފެހެއްޓިފައި 

ކޮންނަންވާނީ  ހެދުމަށް  ފާރު  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކުރެވިފައި(  )]ބްރޭސް[ 

ފަހަރަކު 1 މީޓަރ ފުޅާމިނަށެވެ. މިގޮތުން ކޮންނަ ބައިގެ ފާރު ހަދާ ނިމުމުން 

ނޫނީ އިތުރުބައިތައް ހެދުމަށް ކޮނެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނޑު ޝީޓު ޕައިލްކުރާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގެ ގޮތުގައި ދަގަ
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އަކާއެކުގައެވެ.  ]ޓޯ[  އެކަށީގެންވާ  ޕައިލްކުރަންވާނީ  އެ ޝީޓު  ނަމަވެސް 

ކޮށްފައި  ]ބްރޭސް[  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ދިމާއަކުން  ހުރިހާ  އަދި 

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގައި ހުށަހަޅާގޮތް ދޭހަވާގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 3.2.3

)ޑައިގްރާމްއެއް( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑުގައި، އިންވެގެން ހުރި 3.2.4

ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނުގެ އިމުގެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އޮތްނަމަ، 

އެތަންތަނުގެ ވެރިންގެ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ 

ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިންވެގެން ހުރި ތަންތަނުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް، ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ޑިޒައިންކުރި 

ތަންތަނުގެ  ޢިމާރާތްތަކާއި  ހުރި  އިންވެގެން  ޢިމާރާތާ  ހަދާ  ނަމަވެސް، 

ފުޓިންގއެއްގެ  ބެއަރިންގ  ލޯޑް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ފައުންޑޭޝަންގެ، 

ދަށުން ކޮންނަ ގޮތަށް، ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ޑިޒައިންކޮށްގެން 

ނުވާނެއެވެ.

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 3.2.5 މިބައިގައި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  ފައުންޑޭޝަންގެ 

ކަމަކާއި ކޮންޓްރެކްޓަރު ނުވަތަ ސައިޓާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ އިންޖިނިއަރ 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަބައިގެ 10.4 ގައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތަކާ 

ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. މެދު 

ހަތަރުވަނަބައި

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް 

އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމާ ބެހޭ

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޑިޒައިން 1-ތަޢާރުފާއި ނަން  އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް  އާކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ  ޑިޒައިންކުރުމާއި  ޢިމާރާތް 

ނޑުތަކެއްގެ މަތިން، ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ނޑައަޅާ ހަމަތަކަކާއި މިންގަ ޗެކްކުރާ ފަރާތްތައް، ކަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި 

ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި 

ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތައް

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް )ހ(2-

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި އެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް )ށ(

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އެ ކެޓަގަރީއަކަށް 

ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ހުންނަންވާނެއެވެ.

އާރކިޓެކްޗަރަލް )ނ( ]ޢިމާރާތުގެ  އާއި  ހުއްދަ[  ޑިޒައިންކުރުމުގެ  ]ޢިމާރާތް 

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އާއި ]ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީއާ 

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި،  ތަޢުލީމީ  ކޮށްފައިވާ  އެޓެސްޓް  އެކްރެޑިޓްކޮށް،  ގުޅޭ 

ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި 

ފޮޓޯ ހުށަހެޅުމުން ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އާރކިޓެކްޗަރަލް )ރ( ]ޢިމާރާތުގެ  އާއި  ހުއްދަ[  ކުރުމުގެ  ޑިޒައިން  ]ޢިމާރާތް 

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އާއި ]ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދޫކުރެވޭނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުއްދަ އާކުރާ ގޮތަށް، 

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިއާއެކު ޖުމުލަ 24 ގަޑިއިރުގެ ކޮންޓިނިއުއިންގ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުގައި  )ސީ.ޕީ.ޑީ(ގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ގޮތުގެ މަތިން، ]ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް 

10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި ]ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ އާއި ]ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދަ[ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު 4 ޕޮއިންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ސީ.ޕީ.ޑީ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިން   www.housing.gov.mv ވެބްސައިޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ )ބ( ކަ ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ރ(  މިބައިގެ 

ރަޖިސްޓަރީ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް  ސީ.ޕީ.ޑީ  މިންވަރަށް 

. ވެ އެ ވޭނެ ދެ އްނު ށެ ކޮ އާ

ޤާނޫނުތަކާއި  )ޅ( އެންމެހައި  ކަމާގުޅޭ  ފަރާތްތަކުން  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ 

ގަވާއިދުތަކާއި މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، 

ނުވަތަ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ 

އެންޑް ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅިގެން،  މަސައްކަތްތަކާއި 
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އެމައްސަލައެއް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މައްސަލައެއް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

މިނިސްޓްރީއިން ]ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެކްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ހިފެހެއްޓުމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު[ ގެ ދަށުން ބެލުމަށްފަހު 

އެފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)ރަޖިސްޓަރީ )ކ( ސޮއިކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  އެދޭ  ހުއްދައަށް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ފަރާތްތައް،  ކުރެވިފައިވާ( 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. ޒިންމާ  ކުރެހުންތަކުގެ 

މިބައިގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު )އ(

ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު 

ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުގައެވެ.

ޢިމާރާތް )ހ(3-ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުން އަދި  ކްލާސްތައް  ކެޓަގަރީއާއި  ކުރެވޭ  ޑިޒައިން  ޢިމާރާތް 

ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮތް މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 4ގެ ތާވަލު 1 ގައި

ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

މި )ށ( މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  ފަރާތްތަކުން  ހާސިލުކުރާ  ތަޢުލީމު  އަލަށް 

މިނިސްޓްރީގައި ގުރެޖުއޭޓް ރަޖިސްޓަރީއެއް ވެގެންނެވެ. އަދި މިފަރާތްތައް 

އެކްރެޑިޓްކޮށް،  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ގުރެޖުއޭޓް 

ކޮޕީ  ކާޑުގެ  އައިޑެންޓިޓީ  ސެޓްފިކެޓްތަކާއި،  ތަޢުލީމީ  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ 

ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ބަލައި  މިނިސްޓްރީން  ހުށަހެޅުމުން  ފޮޓޯ  އަދި 

ނަމަ )ނ( ފަރާތެއް  ބޭނުންވާ  ވާން  ރަޖިސްޓަރ  އަލަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދޭ ކެޓަގަރީ އެނގޭ ގޮތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ 1.

ސަނަދާ އެއްކޮށް ގުރެޖުއޭޓް ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި؛

މަދުވެގެން 2. ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓަރީގައި  ގުރެޖުއޭޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ  )ފަހެއް(  ދުވަހުގެތެރޭގައި 5  އަހަރު  )އެކެއް(   1

ކެޓަގަރީއެއްގައި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީީވާން  މަސައްކަތް، 

ޑިޒައިން  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ޑިޒައިނަރެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

އަދި؛ ވާންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް 3. ކެޓަގަރީއަކަށް  އެ  މިނިސްޓްރީއިން 

ފާސްވާންވާނެއެވެ. ޓެސްޓުން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
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)އެއް )ރ(  100-/ ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  އަށް  ހުއްދަ  ޑިޒައިންކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

ދައްކަންވާނެއެވެ.  އެއް  ފީ  ރުފިޔާގެ  ސަތޭކަ( 

މިނިސްޓްރީ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  އަށް  ހުއްދަ  ޑިޒައިންކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް 

ވެބްސައިޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް 

www.housing.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހައުސިންގ )ހ(4-ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖިނިއަރުން އޮފް  ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ  ދުވަހުން  ގެޒެޓްކުރާ  ގަވާއިދު  މި 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ބަދަލުވާނެއެވެ. ޗެކަރުންނަށް  އިންޖިނިއަރުން ސްޓްރަކްޗުރަލް 

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުން

ކިބައިގައި )ހ(5- ފަރާތްތަކުގެ  ޗެކްކުރެވޭ  ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް  ތިރީގައިވާ 

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.1.

ޢިމާރާތްތަކާއި 2. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު   3 ވޭތުވެދިޔަ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި 

ލބިފައިވުމާއެކު، އެ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރެއިން 2 އަހަރުދުވަހު 

ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ  އިދާރާއެއްގައި  ސަރުކާރުގެ 

ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި  ޢިމާރާތްތަކާއި  ވައްތަރުގެ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 

ނުވަތަ؛

ޢިމާރާތްތަކާއި 3. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު   4 ވޭތުވެދިޔަ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި 

ލިބިފައިވުން. އަދި މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހު ރަޖިސްޓަރީ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް  އިންޖިނިއަރ/  ޕްރޮފެޝަނަލް  ކުރެވިފައިވާ 

ޗެކަރއެއްގެ ދަށުން ޢިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ 

ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި  ޢިމާރާތްތަކާއި 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ:

ޢިމާރާތްތަކާއި 4. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް   ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު   7 ވޭތުވެދިޔަ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި 

. ފައިވުން ބި ލި



61

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 5.

ނޑައަޅާ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން.   ފެންވަރު ކަ

ކުރާއިރު )ށ( ރަޖިސްޓަރީ  ޗެކްކުރުމަށް  ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

-/1,000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީ 

އައު ކުރާއިރު ވެސް /-1,000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

ފޯރމް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ޗެކްކުރުމަށް  ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 

ހުންނާނެއެވެ. ލިބެން  އިން   www.housing.gov.mv

ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ )ނ(

ރުފިޔާއަށް  ލައްކަ(  )ފަސް   500,000/- އަހަރަކު  ކޮންމެ  ފަރާތްތަކުން 

އިންޝުއަރެންސް  ލަޔަބިލިޓީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދަދަކުން  ނޫން  މަދު  ވުރެ 

ކުރަންވާނެއެވެ.

ދޫކުރެވޭނީ، )ރ( ހުއްދަ  ޗެކްކުރުމުގެ  ޑިޒައިން  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

ދަށުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ފަރާތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި  ޑިޒައިނަރސް 

ތެރެއިން، މި އުސޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ފުރިހަމަކުރާ 

ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން ޗެކްކުރުން

ކިބައިގައި )ހ(6- ފަރާތްތަކުގެ  ޗެކްކުރެވޭ  ޑިޒައިން  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝަރުޠުތައް  ތިރީގައިވާ 

އާރކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.1.

ޢިމާރާތްތަކާއި 2. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

އަދި މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރުދުވަހު ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި 

ޢިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެކި 

އުސްމިނާއި ބޮޑުމިނުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

ޗެކްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

ޢިމާރާތްތަކާއި 3. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ޑިޒައިންކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 

ނުވަތަ؛
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ޢިމާރާތްތަކާއި 4. ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ޢިމާރާތުގެ 

އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ  އުސްމިނާއި  އެކި 

ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ   3 ވޭތުވެދިޔަ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި 

ރަޖިސްޓަރީ  އަހަރުދުވަހު  ތެރެއިން 2  މީގެ  އަދި  ލިބިފައިވުން 

ޢިމާރާތުގެ  ދަށުން  ޗެކަރއެއްގެ  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެކި އުސްމިނާއި 

ޑިޒައިންކުރުމުގެ  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ބޮޑުމިނުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ވާނެއެވެ.(  ހިމަނާފައި  ގައި  ޖަދުވަލު-3  އުސޫލުގެ  މި  ފޯމެޓް 

ޢަމަލުކުރާތާ ގަވާއިދަށް  މ  ކުރެވޭނީ  ޢަމަލު  ނަންބަރަށް  މި 

2 އަހަރުދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަދި؛

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 5.

ނޑައަޅާ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން. ފެންވަރު ކަ

ކުރާއިރު )ށ( ރަޖިސްޓަރީ  ޗެކްކުރުމަށް  ޑިޒައިން  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

-/1,000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީ 

އައުކުރާއިރު ވެސް -/1,000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

ފޯރމް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ޗެކްކުރުމަށް  ޑިޒައިން  އާކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވެބްސައިޓް 

ހުންނާނެއެވެ. ލިބެން  އިން   www.housing.gov.mv

ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ޗެކްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ )ނ(

ރުފިޔާއަށް  ލައްކަ(  )ތިން   300,000/- އަހަރަކު  ކޮންމެ  ފަރާތްތަކުން 

އިންޝުއަރެންސް  ލަޔަބިލިޓީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޢަދަދަކުން  ނޫން  މަދު  ވުރެ 

ކުރަންވާނެއެވެ.

ދޫކުރެވޭނީ، )ރ( ހުއްދަ  ޗެކްކުރުމުގެ  ޑިޒައިން  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ޢިމާރާތުގެ 

ދަށުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ފަރާތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި  ޑިޒައިނަރސް 

ތެރެއިން، މި އުސޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ކުރާ  ފުރިހަމަ 
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އިތުރުބައި 

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ 

އެއްވަނަ ބައިން ހަތަރުވަނަ ބަޔަށް 
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އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 1

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ )(، ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ )x( ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނަމަ )-( އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ނަމަވެސް ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ 

)(،  މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ކަލްކިއުލޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި.

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް.

ޗެކްލިސްޓްތައްވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.

ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ވެރިފަރާތް  ބިމުގެ  ނެތްނަމަ،  ރަޖިސްޓަރީ 

ލިޔުމެއް.

ނޑު  ތައްގަ ޗެކަރގެ  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ކުރެހުމުގައި  ހުރިހާ 

ކުރެހުމެއްނަމަ( )ސްޓޭމްޕްޖެހި  ސޮއިކޮށްފައި  ޖަހައި 

ސެޓްފިކެޓް ކުރެހުންސެޓްގެ 1 އަސްލާއި 2 ކޮޕީ ހަމައަށް. ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ޗެކަރގެ  ސްޓްރަކްޗަރަލް 

ކުރެހުމެއްނަމަ( )ސްޓޭމްޕްޖެހި 

ޑޯވިންޑޯ  ފްލޯޕްލޭންތަކާއި  ތެރެއިން  ކުރެހުންތަކުގެ 

ޝެޑިއުލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )އޮޓޯކެޑް ފައިލް ސީޑީއެއްގައި(

ނޑު  ތައްގަ ޗެކަރގެ  އާކިޓެކްޗަރަލް  ކުރެހުމެއްގައި  ހުރިހާ 

ކުރެހުމެއްނަމަ( )ސްޓޭމްޕްޖެހި  ސޮއިކޮށްފައި  ޖަހައި 

ސެޓްފިކެޓް އެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތެވެ. ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ޗެކަރގެ  އާކިޓެކްޗަރަލް 

ކުރެހުމެއްނަމަ( )ސްޓޭމްޕްޖެހި 

މުޅި ކުރެހުން ސެޓްގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް

މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ލޮކޭޝަން ޕްލޭން )މާލެނަމަ ގޯތީގެ ވަށައިގެން 200 ފޫޓު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު، ވިލިނގިލިނަމަ ޗާޓުން އެސަރަޙައްދުގެ ކުރެހުން(.

ސައިޓް ޕްލޭން: މިއީ، ބިމުގެ އިމާއި، ޢިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދާއި، ހުސްތަނުގެ ޖާގައިގެ މިންތަކާއި، ޖެހިގެންހުރި ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ކުރެހުމެވެ.  ދައްކައިދޭ  ފުޅާމިން  ނަމާއި  ގޯޅީގެ  މަގާއި  އިންވެގެންވާ  ބިމާ  ނުވަތަ  ގޯތި  ޢަދަދާއި،  ފަންގިފިލާތަކުގެ  ހިމެނޭ 

މީގެއިތުރުން ޢިމާރާތުގެ ނޯތު، ޕްލޮޓް އޭރިއާ، ބިލްޑްއަޕް އޭރިއާ އަދި އޯޕަން އޭރިއާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފްލޯރ ޕްލޭންތައް: މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ފްރަންޓް އެލިވޭޝަން: މިކުރެހުން ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ސައިޑް އެލިވޭޝަންތައް: މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ރޫފް ޕްލޭން: މިކުރެހުން ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ސެކްޝަންތައް: މިއީ، ޢިމާރާތުގެ އުސްމިންތަކާއި، ދެ ފަންގިފިލާގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ އުސްމިނާއި، ފައުންޑޭޝަންގެ 

ފުންމިން ދައްކައިދޭ ކުރެހުމެވެ. މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައްޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.
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ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް: މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައް ޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން: މި ޝެޑިއުލްގެ ނަމޫނާއެއް މި ކަރުދާހާއެކުގައި ވާނެއެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން: މިއީ، ފައުންޑޭޝަން ހަދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލީ ކުރެހުމެވެ. މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން 

މިންތައް ޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ: މި ކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައް ޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ: މި ކުރެހުން އޮންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައް ޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް: މިއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގެ ތިންވަނަ މާއްދާގައި 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ރާނާ ފާރު ފަދަ އެއްޗެހީގެ 

ކުރެހުން. ތަފުޞީލީ 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް: މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެހެން މިންތައް ޖަހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ޑެޕްތު ދައްކައިދޭ ކުރެހުން: 3 ފަންގިފިލާ ނުވަތަ 9 މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ ޢިމާރާތެއްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ 

ނުވަތަ ފަންގިފިލާ   3 އުސްމިން  ޢިމާރާތުގެ  އަދި  އެވެ.  ޖެހޭނެ  ހުންނަން  މީޓަރ(   1.2( މިލިމީޓަރ   1200 ފުންމިނުގައި 

ހުންނަން  މީޓަރ(   0.75( މިލިމީޓަރ   750 ފުންމިނުގައި  ފައުންޑޭޝަންގެ  ކުޑަވެގެން  އެންމެ  ތިރިނަމަ،  މީޓަރަށްވުރެ   9

ޖެހޭނެއެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން.

ޢިމާރާތްކުރާ  މިއީ،  ރިޕޯޓު:  އިންސްޕެކްޝަން  ސޮއިލް  ވިޝުއަލް  އުސްނަމަ،  އަށްވުރެ  ފަންގިފިލާ   5 ނުވަތަ  މީޓަރ   18

ނޑު ކޮނެ، އެތަނުން ނެގުނު ތަކެތީގެ ބާވަތާއި، ފެނުގެ ފުންމިން  ސަރަޙައްދުގެ ދެ ތަނަކުން 1.8 މީޓަރުގެ ފުންމިނަށް ބިންގަ

އެނގޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިވިލް އިންޖިނިއަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސް ލޭއައުޓް: މި ލޭއައުޓް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނި 

ފަދަ ތަންތަނުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ 15 ބުރިއާއި 20 ބުރިއާ ދެމެދުގެ ޢިމާރާތެއް ނަމައެވެ. މި ލޭއައުޓަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ލޭއައުޓެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ސްޕެސިފިކޭޝަނާ  ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ކަ ސެކިއުރިޓީން  ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޑިފެންސް 

ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވަލް ލިޔުން: މިލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 15 ބުރިއާއި 20 ބުރިއާ ދެމެދުގެ ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމައެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއުތިރާޒް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން: މިލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 15 ބުރިއާއި 20 ބުރިއާ 

ދެމެދުގެ ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމައެވެ. 

ނޯޓު: މިލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް ވެރިފަރާތުން ކުރެހުމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ހަމަތޯ 

ބަލާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ޑިޒައިން އެޕްރޫވަލްގައި ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  
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ނޑުތައް ބޭނުންކުރާނެ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުންނަންވީ މިންގަ

ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ޓައިޓްލް ބްލޮކް )ޢިމާރާތުގެ ނަން، ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތައް، ތާރީޚު، ކުރެހުމުގެ ނަންބަރުު( . 1

ހިމަނާފައެވެ. 

ކީ ޕްލޭން، ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ފިޔަވައި ހުރިހާ ޕްލޭނެއްގައި ގްރިޑް ދައްކަންވާނެއެވެ.. 2

ހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ S.I )ސިސްޓަމް އިންޓަރނޭޝަނަލް( ޔުނިޓަށެވެ. . 3

ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސްކޭލްތައް:- . 4

y  1:500 ަސައިޓް ޕްލޭން :- 1:200، 1:100، 1:50 އަދި 10000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމ

y  1:50 ،1:100 -: ްފްލޯރ ޕްލޭނ

y  1:100 ،1:200 ،1:500 -: ްއެލިވޭޝަން އަދި ސެކްޝަނ

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

]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު.

]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

މި އެއްބަސްވުމަކީ ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުން، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، މާލޭ ޕްލޭނިންގ 

ގަވާއިދާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި، ހަދާ ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ 

ސަލާމަތީ ކަންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކޮށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައި 

ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 1 

ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ )މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 2 ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.(

އެޑްރެސް:ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

މޮބައިލް ނަންބަރުު:ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުު:

މަގު:މަސައްކަތް ކުރާ ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ނަން:

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު:

............ ބުރިޢިމާރާތުގެ އުސްމިން: 

   *އަލަށް  ހެދުމަށް             ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ގެންނަންމަސައްކަތް:

    ދިރިއުޅުމަށް     ގުދަން       ފިހާރަ      އެހެނިހެން:..................ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް:

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް )*އަލަށް 

ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނަމަ މިބައި ފުރިހަމަ 

ކުރަންވާނެއެވެ(:

ޑިޒައިނަރ ނަންބަރުު:އިންޖިނިއަރގެ ނަން:

އެން.ސީ.އާރު ނަންބަރުު:ކުންފުނީގެ ނަން:

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

މަސައްކަތުގެ އަގު

އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 2 

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ: )މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތަކީ  ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކާ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ. މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 1 ފުރާކަށް 

ނުޖެހޭނެއެވެ.(

އެޑްރެސް:މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތުގެ ނަން:

މޮބައިލް ނަންބަރުު:ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުު:

އެޑްރެސް:މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުގެ ނަން:

އެން.ސީ.އާރު ނަންބަރުު:ދ.ރ.އ ކާޑު/ ކުންފުނީގެ ރ. ނަންބަރުު:

މަގު:މަސައްކަތް ކުރާ ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ނަން:

............ ބުރިޢިމާރާތުގެ އުސްމިން މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު:

   އަލަށް ހެދުމަށް               ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ގެންނަންމަސައްކަތް

   ދިރިއުޅުމަށް      ގުދަން       ފިހާރަ      އެހެނިހެން:..................ޢިމާރާތުގެ ބާވަތް

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް )އަލަށް 

ހަދާ ޢިމާރާތެއް ނަމަ މިބައި ފުރިހަމަ 

ކުރަންވާނެއެވެ(:

ޑިޒައިނަރ ނަންބަރުު:އިންޖިނިއަރގެ ނަން:

އެން.ސީ.އާރު ނަންބަރުު:ކުންފުނީގެ ނަން:

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

މަސައްކަތުގެ އަގު:
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އެއްބަސްވުން:

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތާމެދު ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާމެދު ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 

ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު، އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް އިޤުރާރުވެ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަމެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 2އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 1އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް

ތާރީޚު:ސޮއި:ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

)އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 1 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާފަރާތުން ތިރީގައިވާ ބައި ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތުގެ  ނަން:

ތާރީޚު:ސޮއި:

"ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން" ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު . 1

ވެރިފަރާތާއި . 2 ގޭގެ/ތަނުގެ  އެއްބަސްވުމަކީ  )މި  ކޮޕީ.  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެވިފައިވާ  ފަރާތާ ދެމެދު  ހަވާލުވާ  ފަރާތާއި މަސައްކަތާ  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް 

އެއްބަސްވުން  މި  އެއްބަސްވުމެކެވެ.  ތައްޔާރުކުރާ  ދެފަރާތުން  ގޮތުން،  ގެންދާނެގޮތާބެހޭ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރެވޭ  މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް 2 ގައި ރަޖިސްޓަރީވާނަމައެވެ.(

ފަރާތް/. 3 ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އެއްބަސްވުން[  ވެވޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ]ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ 

ފަރާތްތަކުގެ ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ކޮޕީ/ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ.

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ގޯތި ކުއްޔަ ދީފައިވާނަމަ، އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން. )މި އެއްބަސްވުމަކީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ . 4

ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ނުވަތަ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.. 5

ނޯޓު:  

y  ،ަމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު )މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް، އެޑްރެސް އަދި މޮބައިލް ނަންބަރުު ފަދަ މަޢުލޫމާތު( އަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

y  ްމާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 1.9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެނ

ބޭނުމަކަށް ބިން ކޮންނަން ވާނީ ]ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް[ ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މެތަޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

އިންޖިނިއަރެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް  މިފަދަ  އަދި 

ބެލުމުގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެކެވެ. 

މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:

އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް:ތަރުތީބު ނަންބަރުު:ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ސްޓޭމްޕް އަދި ސޮއި:ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

]ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން[ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދޫކުރާ ސްލިޕް

އެޑްރެސް:ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

ދ.ރ.އ ކާޑު/ ކުންފުނީގެ ރ. ނަންބަރުު:  

އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް:މަސައްކަތް ކުރާ ގޭގެ ނަން:

ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް:ތާރީޚު:ތަރުތީބު ނަންބަރުު:
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ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލު 

ތާވަލު 1 :- ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓަށް ބަލައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިނުގެ މިސާލު 

ނޯޓް: މިތާވަލު ބޭނުންކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓުން ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ 

ކުޑަނަމައެވެ. 

ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް

)މީޓަރުން(

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން

)މީޓަރުން(

 2.4384.8

 3.4488.4

 5.45219.2

6.45126.4

 6.954 30.48

ތާވަލު 2 :- ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާއަށް ބަލައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިނުގެ މިސާލު 

ނޯޓް: މިތާވަލު ބޭނުންކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ، ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ. 

ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާ

)އަކަމީޓަރުން(

ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އުސްމިން

)މީޓަރުން(

9.2904.8

18.5818.4

46.45219.2

65.03226.4

75.56130.48

ތާވަލު 1 އަދި ތާވަލު 2 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ 2 މިސާލު:- 

)ވިޑްތު  މީޓަރެވެ.  ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ 7.10  ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ  އަދި  އަކަމީޓަރެވެ.  އޭރިޔާއަކީ 65.032  ޢިމާރާތެއްގެ  މިސާލު 1: 

ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނީ މާލޭގައިނަމަ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 2.1.1 ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ(. އެހެން 
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ކަމުގައިވާނަމަ ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ ބޮޑެވެ. ވުމާއެކު، 

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ތާވަލު 2 އެވެ. ތާވަލު 2 އިން އެނގޭގޮތުގައި މިޢިމާރާތްކުރެވޭނެ  ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަ

އެންމެ އުސްމިނަކީ 26.4 މީޓަރެވެ.

)ވިޑްތު  މީޓަރެވެ.  ކޮއިފިޝަންޓްއަކީ 6.20  ވިޑްތު  ޢިމާރާތުގެ  އަދި  އަކަމީޓަރެވެ.  އޭރިޔާއަކީ 65.032  ޢިމާރާތެއްގެ  މިސާލު 2: 

ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 2.1.1 ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ(. އެހެން ކަމުގައިވާނަމަ 

ޢިމާރާތުގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓް، ޢިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ އަށްބަޔަށްވުރެ ކުޑައެވެ. ވުމާއެކު، ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ 

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ 2.1.2 ގައިވާ ފޯމިއުލާއެވެ. މިގޮތުން  އެންމެ އުސްމިން ކަ

މި ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 24.47 މީޓަރެވެ.
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ތާވަލު-1

)ތާވަލު-1ގައި ހިމެނެނީ ]ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓެގަރީ އާއި ކްލާސްތައް[ އާއި ]ނޯޓު[ އަދި ]ޢިމާރާތް 

ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ގޮތް[ އެވެ.(

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓެގަރީ އާއި ކްލާސްތައް

ސްޓްރަކްޗަރަލް  ޑިޒައިން ކުރެވޭ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކުރެވޭ ކްލާސްފެންވަރުކެޓެގަރީ

ކްލާސް

އާކިޓެކްޗަރ އިން ޕާރޓް 2 ނުވަތަ މާސްޓަރސް  ސްޕެޝަލައިޒްޑް

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ތިރިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތައް 

2017 ވަނަ އަހަރުގައި ރިވައިޒް 

ކުރުމަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ޖަނަވަރީން ފެށިގެން މި ކެޓަގަރީއަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ތިރިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތައް 

2017 ވަނަ އަހަރުގައި ރިވައިޒް 

ކުރުމަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ޖަނަވަރީން ފެށިގެން މި ކެޓަގަރީއަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން މާސްޓަރސް 

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

އާކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އާކިޓެކްޓް

ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

H6A6T1

T2

T3

T4

T5

T6

D1a---S3

އާކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

H5A4

A5

D1

PD1PS3އާކިޓެކްޗަރ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.ގުރެޖުއޭޓް އާކިޓެކްޓް

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ހަތް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

---D3H6A6T1

T2

T3

T4

T5

T6

S1a

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

H5A4

A5

S1

ގުރެޖްއޭޓް

އިންޖިނިއަރ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

PD3PS1

މިއުސޫލު ގެޒެޓް ކުރެވޭ ތާރިޚުގެ ކުރިން ޑިޒައިނަރ ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-6

ގްރޭޑް-5 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް )2015 ގެ 

ނިޔަލަށް އުވައިލެވޭނެ(

H4A3T1D2a---S4a

H3A3T2

H4A3T3

T4

އާކިޓެކްޗަރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-5

ކޮށްފައިވުމާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިފައިވުން )2018 ގައި އުވައިލެވޭނެ(

H3A3T1D2---S4

H3A3T2

T3

H3A3T4

އަންޑަރ ގުރެޖުއޭޓް 

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-5

އާކިޓެކްޗަރ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު 

ކޮށްފައިވުން. )2018 ގައި އުވައިލެވޭނެ(

H3A3T1PD2---PS4

H3A3T2

T3

H3A3T4
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---------ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-4

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-3

ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން )2018 ގައި އުވައިލެވޭނެ(

---D5H2A2T1

T2

T3

T4

T5

S2

އަންޑަރ ގުރެޖުއޭޓް 

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-3

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ އިން  އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ 

ހާސިލުކޮށްފައި ވުން )2018 ގައި އުވައިލެވޭނެ(

---PD5PS2

---------ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-2

---------ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް-1

ނޯޓު: 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި، T1-A4-H1 އަށް ފެތޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން، . 1

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނޯންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މިގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށޭނެއެވެ. އަދި 2 މާރޗް 2014 ގެ ކުރިން . 2

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ 

ވާންވާނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 4 ވަނީ އުވައިލެވިފައެވެ. . 3

މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި . 4

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތެއް، ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކެޓަގަރީއެއްގައި އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް  )އެކެއް(   1 މަދުވެގެން  އަހަރުގައި  ފާއިތުވި  އާކުރެވޭނީ  ރަޖިސްޓަރީ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2015 )ހ( 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ. އަދި؛

ޕްރޮޖެކްޓްގެ  )އެކެއް(  ކޮށްދެވޭނީ 1  ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަލުން ރަޖިސްޓަރީ އާ  )ށ( އެއް 

މަސައްކަތް، އެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ޑިޒައިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޑިޒައިންކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި . 5

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5 ކެޓަގަރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކުން، އާރކިޓެކްޓް ކެޓަގަރީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީވާން 

އެދޭ ކެޓަގަރީއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 6 ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތައް މި ކެޓަގަރީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. . 6

އޭގެ ފަހުން މިކެޓަގަރީ އުވާލެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެން ކެޓަގަރީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ހާސިލުކޮށްފައި 

ރަޖިސްޓަރީ  އަލުން  ފަހުން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ފަރާތްތައް  ވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގައި   6 ގްރޭޑް  ޑިޒައިނަރ  ނުވާނަމަ، 

ކޮށްދެވޭނީ ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5 ގައެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 5 އަދި ޑިޒައިނަރ ގްރޭޑް 3 ގެ ކެޓަގަރީތައް އުވައިލެވޭނެއެވެ. . 7

މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ ކެޓެގަރީތަކުގެ ތެރެއިން، ގުރެޖުއޭޓް ކެޓެގަރީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކުން، ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ . 8

މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، އެ ގުރެޖުއޭޓް ކެޓެގަރީއަކާ ގުޅޭ ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 
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ޢިމާރާތް ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ގޮތް

އުސްމިން

)H( 

ސް
ލާ
އޭރިޔާކް

)A( 

ސް
ލާ
ބާވަތްކް

)T( 

ސް
ލާ
ކް

ނޑުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނ600A1ް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫނ1H1ް ބުރި ނުވަތަ 6 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން T1މައިގަ

T2ގުދަން، ވާރކްޝޮޕް، ގަރާޖު، ޕަވަރ ހައުސް ފަދަ ތަންތަނ1200A2ް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫނ2H2ް ބުރި ނުވަތަ 9 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

T3އޮފީސް، ފިހާރަ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް, ސައި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަނ2000A3ް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫނ5H3ް ބުރި ނުވަތަ 18 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

T4ހެލްތު ޕޯސްޓް، ކުލާސްބަރި ފަދަ ތަންތަނ3000A4ް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫނ10H4ް ބުރި ނުވަތަ 30.48 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

3000A5 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑ15H5ު ބުރި ނުވަތަ 45 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން

ހޮސްޕިޓަލް، ސުކޫލު،މިސްކިތް، ފަދަ T6,T4,T3,T2,T1 އަށް

ނުފެތޭ ތަންތަން

T5

T6ހޮޓެލް، ގެސްޓް ހައުސ6000A6ް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑ20H6ު ބުރި ނުވަތަ 60 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން
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އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 5 )ކުރެހުންތައް(

ކުރެހުން 1: ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ

78 
 

  
  
  
  
  

ނުވަތަ  މަގު  މަސައްކަތްކުރާނަމަ،  އުސްތަނެއްގައި  މީޓަރަށްވުރެ   15 ފެށިގެން  ބިމުން 

ކުރެހުން ދައްކައިދޭ  ނޑު  ކަތިބިތްގަ ޖަހަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ފަރާތުގައި  ގޯޅިއާވީ 



75

ކުރެހުން 2: ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ

79 
 

  
  
  
  

ޢިމާރާތާ އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާވީ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެން އޮތް 

ނޑަށްވުރެ 12 މީޓަރު އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ  އެންމެ ތިރި މިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިތްގަ

ނޑު ދައްކައިދޭ ކުރެހުން އިތުރަށް ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިތްގަ
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ކުރެހުން 3: ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް

80 
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ކުރެހުން 4: ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް

81 
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ކުރެހުން 5: ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއް ލުމާބެހޭ

82 
 

  
  
  
  
  

ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން، ފުރާޅެއް އެޅުމަށް ޢިމާރާތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަތިން 

ފެށިގެން މައްޗަށް އިތުރުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 1.5 މީޓަރ )4.921 ފޫޓު( އެވެ.
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ކުރެހުން 6: ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

)މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 2.1.4 ގެ ތާވަލު 1 އާ ގުޅޭ(

83 
 

  މާރާތުގެ އުސްމިން އި: 6ކުރެހުން 

  އާ ގުޅޭ) 1ގެ ތާވަލު  2.1.4(މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 
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ކުރެހުން 7: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާއްވަން ޖެހޭ 5%

)މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ 2.1.4 ގެ ތާވަލު 1 އާ ގުޅޭ(

84 
 

 5: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާއްވަން ޖެހޭ %7ކުރެހުން 
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ކުރެހުން 8: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާއްވަން ޖެހޭ %5: ބަހާފައިވާ ގޯތި

85 
 

  : ބަހާފައިވާ ގޯތި 5: ވިލިނގިލީ ގޯތީގައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ހާމައަށް ބާއްވަން ޖެހޭ %8ކުރެހުން 
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އިތުރުބައިގެ ނަންބަރުު 6

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4 ގޮތުން   

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް 

އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުޖަހާ ހުށަހެޅުން:  . 1

މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކުރެހުމެއްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން   

ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލައި ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

ހަމައެކަނި އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:  . 2

މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކުރެހުމެއްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ބައި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލައި   

ޗެކުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުރެހުންތަކުގެ ސްޓަރަކްޗަރަލް ބައި، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދި ގޯތީގެ އިން އަދި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ރަނގަޅުތޯ ޗެކު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަމައެކަނި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:  . 3

މިފަދަ ކުރެހުމެއް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކުރެހުމެއްގެ ސްޓަރަކްޗަރަލް ބައި، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލައި   

ޗެކުކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކުރެހުންތަކުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ބައި، ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލައި ޗެކުކުރަން ވާނެއެވެ.

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން:  . 4

ސްޓްރަކްޗަރަލް  އަދި  އާރކިޓެކްޗަރަލް  ކުރެހުމެއްގެ  އެފަދަ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އިދާރާއަށް  ހުއްދަދޭ  ކުރެހުމެއް  މިފަދަ   

ކުރެހުންތައް ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން ބަލާ ޗެކްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޯތީގެ އިން އަދި ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

ރަނގަޅުތޯ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.


