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 ހައުސިންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޑެޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 ގަވާއިދު ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 

ގޮތުގެ  ޕްލޭންކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށްވެފައި، އެސަރަޙައްދު އޮންނަންޖެހޭނެ ހުޅުމާލެއަކީ  .1 ތަޢާރުފް 
އެ ޕްލޭން ަތންފީުޛކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ، ހިނދު މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވީ

ޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުން ،އެޅުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަކީ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު )ކުރީެގ  ،އަންނަ ބާރުލިބިގެން އުފެދި ހިނގަމުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3.5ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 
ައސާސީ  ،ގަވާއިދަކީ ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނާއި ހިނދު، މި  ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރަކަށްވީ  އެ

އިން ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރެސިޑެންޝަލް  1ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާރު ިލބިެގން ހުޅުމާލެ ފޭސް 
ިއން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ކަންކަން ހުންަނންޖެޭހ ގޮތް  3އަދި  2، 1ނެއިބަރހުޑް 

ނޑައަޅައިދޭ ގަވާއިދެވެ.  ކަ

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" މިހެންނެވެ. .2 ނަން 

ގަވާއިދު ހިނގާނެ 
 ދާއިރާތައް 

 އިން ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރެސިޑެންޝަލް ނެއިބަރހުޑް  1މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް  .3
 އިން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށެވެ. 3އަދި  2، 1

ރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޢިމާ 
 ހޯދުން 

 ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ އެފަދަ ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެކުރިން  )ހ( .4
އެ ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހޯދުމަްށ 

 ފަހުއެވެ.

ހުއްދައާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ  )ށ(  
ކުރެހުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހަޅައި އެކޯޕަރޭޝަނުން 

 ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ކުރެހުމާ ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ނުވަތަ ފާސްކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ނޑާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ،ޚިލާފުވާނަމަ  ކޯޕަރޭޝަނުން ހަދާފައިވާ އޮނިގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭނެގޮތުގެ  އަދި އެކަމަކަށް ކަ
ނޑާއި އޭގެ ތަފްޞީލު  ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  އިންފެށިގެން މި 2016ޖަނަވަރީ  1އޮނިގަ

 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 12

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަން 
 ފެށުން 

އަލަށްހަދާ ޢިމާރާތް ބޭުނންކުރަްނ ފަށަންވާީނ ޢިމާރާތުގެ މަސައްަކތް ނިންމުމަްށފަހު އެކަން  )ހ( .5
 ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހުއެވެ.
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 އަހަރު ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެންވާނެއެވެ. 2ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން  )ށ(  

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން 
ފާސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް 

 ބަދަލުގެނައުން 

ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ  )ހ( .6
މާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ޯފމް" އިންނެވެ. މި ފޯމުގެ "ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ޢި

 ގައި އެވަނީއެވެ. 11ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ނަމޫނާ މި

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދެންނެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ  މި )ށ(  
 އެ ފޯމާއެކު ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިަފއިވީނަމަވެސް ކުރެހުން ހުށަހެޅުމާއި ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް  މި )ނ(  
 ޖަނަވަރީ  1ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފީ ނެގޭނީ  12ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2016

ގޯތިތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  )ހ( .7 ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް 
ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޢިމާރާތެއްގެ ބިންމަތީ ބައި )ގްރައުންޑް ފްލޯރ( އަދި ބޭސްމަންްޓ 

ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަ ކުރާގޮތުގެ މަތިން ޭބނުްނ  ،ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭުނންތަކަށް 
ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މާއްދާގެ ) ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި

 ކަމެއް ކުރުން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަންކަން: )ށ(  

 ސިނާޢީ މަސައްކަތް (1)   

 އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެްނގުޅޭ/ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުން (2)   

 ޢާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައް (3)   

ނޑި އުފެދޭ ނުވަތަ ތަން ހަޑިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް (4)     ކު

 ގުދަން ކުރުން (5)   

މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ޢިމާރާތުގައި ބޭސްމަންޓެއް ަހދާނަމަ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މި )ނ(  
ދެންނެވިފައިވާފަދައިްނ ބޭސްމަންްޓ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭސްމަްނޓްގެ ގޮތުގައި ހެޭދ އޭރިޔާ 
އެފް.އެސް.އައި )ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ 

 މިންވަރު( ތެރޭ ހިމެނޭނެއެވެ.

ޝަލް އޭރިޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ބޭސްމަންޓާއި ގްރައުންޑް ފްލޯރ އެކުގައި ކޮމާ )ރ(  
މިދެބައި އެކުގައި ބޭނުންކުރެޭވ ޖުމްލަ އޭރިޔާ ގޯތީގެ ނެޓް އޭރިޔާ )ސެޓްބެކްތައް 
ނޑުމަށްފަހު އޮންނައޭރިޔާ( އަށްވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުނުވާވަރަށެވެ. އަދި މިގޮތުން  ކެ

ކޮޓަރީގެ  1ވެގެން ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް ތަން ޭބނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭނީ މަދު
އެޕާޓްމަންޓެއް އެ ޢިމާރާތެއްގައި ހަދައި، އެ އެޕާޓްމަންޓް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް 

 ބޭނުންކުރާނަމައެވެ.
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ނޑުމާއި، ދެ ގޯތިއެއްކޮށްގެން އެއްވެސް  )ބ(   އެއްގޯތިން އަނެއްގޯއްޗަށް ވަދެިނކުމެވޭގޮތަށް ދޮރުކެ
 ން ނުވާނެއެވެ.މަސައްކަތެއް އަދި ޢިމާރާތެއް ކޮށްގެ

ގޯތީގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭބައިެގ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިގެ  )ޅ(  
 ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ ބައިން ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ގަރާޖް ގެ ގޮތުގައި 
ނޑައަޅާ އޭ  ޔާ ރި ކަ

އަކަމީޓަރުގެ  14ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގައިވެސް ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ަމދުވެގެން  )ހ( .8
ނަޑއެޅޭ އޭރިޔާ އޮންނަންވާނީ  ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަ  އޭރިޔާއެއް ކަ

ގެ ކުރެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަތނުގައެވެ.  1(G) – (E)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި
ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ އޭރިޔާގައި ބާއްވާނެ ވެހިކަލެއް ނެތް ފަރާތަކުން އެއޭރިޔާ ގަރާޖްގެ 

 ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާބުކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަގާވީފަިޅން )ސެޓްބެކް ދޫކޮށްފައި(  )ށ(  
 ޢިމާރާތް ފެށޭހިސާބުްނނެވެ.

މީޓަރު  3ގަރާޖް އޭރިޔާގެ މަގާވީފަޅިއަށްވާ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  )ނ(  
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  1(G) –  (E)1ގަާވއިދުގެ އެނެކްސް މި  ،ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގައި )ރ(  
 ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ.ދެ ތަނުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްތަނެއް ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި 

ޢިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް 
އިންޑެކްސް 

)އެފް.އެސް.އައި( އަދި 
 އޯޕަން ސްޕޭސް 

އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް  )ހ( .9
ދޫކުރެވިފައިވާ އިން ދިރިއުޅުމަށް  1ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލޭ ފޭސް 

 ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
 

 އެފް.އެސް.އައި  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން( ޒޯން 

 4.5 އަށް ވުރެކުޑަ  1250  1ނެއިބަރހުޑް 

 4.9 އަށް ވުރެބޮޑު 1250

 4.0 އަށް ވުރެކުޑަ  1250  3، 2ނެއިބަރހުޑް 

 4.3 ވުރެބޮޑުއަށް  1250

 4.5  ވާ ކަންމަތީ ގޯތިތައް ގައި  (H)1އެނެކްސް 
 

 ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް )އެފް.އެސް.އައި( ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާ އަކީ: )ށ(  

   
 ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް )އެފް.އެސް.އައި( =

 ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ހިޔާކުރެވޭ އޭރިޔާ
 ގޯތީގެ އޭރިޔާ

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންަތނަކީ އެފް.އެސް.އައި. ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަކެވެ. )ނ(  
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ގައި ދައްކާފައި ވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިްނ  2ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި (1)   
ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަްށ ނެރެފައިވާ ބައިގެ ތިރީކައިރިން ޚިޔާލީ 

އޭންގަލްގައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުން ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުމުގައި  45°ރޮނގެއް 
ޖެހޭހިސާބުން ކުރިމަތީ ސެްޓބެކް ރޮނގާ ހަމައަށް އިންނަ އޭރިޔާެއވެ. ގްރައުންޑް 
ފްލޯރގެ ތަޅުން ހަމަބިމަށްވުރެ )ޕޭވްމަންޓް ލެވަލްއަށް ވުރެ( ތިރިކޮއްފައި 

ޖެހޭ ހިސާބުަކމުގައި ބަލާނީ ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ، ދަމާލާ ޮރނގު ތަޅުމުގައި 
 ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާެބވެ.

 ސަރވިސަސް ޑަކްޓް                          (2)   

 ލިފްޓް ގޮޅިތައް (3)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ  14ގަވާއިދުގެ  މި (4)   
 ބެލްކަނީތައް 

 ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ ވަނަ ފަންގިފިލާގެ  6 (5)   

މީޓަރުގެ މަތިން )ޓެރަސްގައި( ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް/މެޝިން ރޫމް  18.5 (6)   
 ހިޔާކުރާބައި

ނޑައަޅާ  (7)     އަކަމީޓަރު  14ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ކަ

 މަތި ހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި  (8)   

ސެޓްބެކް ޕްލޭން އަދި 
 ސެޓްބެކް ބޭނުންކުރުން 

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ  6ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ހ( .10
 އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްބެކް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެވެސް ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގަިއ ބަލާނީ މަގާީވފަޅިއަށް  )ށ(  
 ފަޅިއެވެ. މީޓަރު ސެޓްބެކްދެވިފައިވާ 1

ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ  (H)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ނ(  
ސެޓްބެކް ފިޔަވައި ގޯތިތަކުގެ  އަރިމައްޗާއި އަދި ފަހަތުން ސެޓްބެކް ގޮތުގައި 

 އެއްވެސް ހިސާބަކުން ހިޔާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.، ދޫކުރެވިފައިވާބައި

ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ސެޓްބެކްެގ  ،އަށް ވާ ވަރު 80ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ % )ރ(  
މީޓަރު މަިތން( ނެރެވިދާނެއެވެ. އަިދ  3ތެރެއަށް )ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިްނމަތިންފެށިގެން 

މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ެނރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާުތގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.ބޭނުން

ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންމަތީ ގޯތިތަކަކީ އަރިމަތީ  (H)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ބ(  
ސެޓްބެކްވެސް މަގާވީ ފަރާތުން ދެވިފައިވާ ގޯތިތަކެވެ. މިގޯތިތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރާއިރު 
 ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށާއި އަރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށްވެސް )ޕޭވްމަންޓް

މާރާތް ނެރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ މީޓަރު މަތިން( ޢި 3ލެވެލް/ބިންމަިތން ފެށިެގން 
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ީމޓަރަށެވެ. އަދި ޢިމާރާތުެގ  1ނެރޭބައިތައް ސެޓްބެްކތަކުގެތެރެައށް ނެރެވޭނީ ބޮޑުވެގެން 
 އަށް ވާވަރަށެވެ.   %80 ކުރިމައްޗާއި އަރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ 

)ފުރަތަމަ ަފންގިފިލާއިްނ ތިރި( ކެނޮޕީފަދަ ރޫޅާލެވޭ  ،ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްބެކްައށް )ޅ(  
ނޑުގެ ދިގުމިން  ތަކެތި ބޭުނންކޮށްގެން ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަަދ ހިޔާގަ

އަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށެވެ. އަދި މިފަދަ  80ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަީތ ފުޅާމިނުގެ %
ނޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ މިފަދަ ހިޔާގަނޑެއް  ހަމައެކަނި ފާރަށް ހިފާފައެވެ. ހިޔާގަ

ނޑު ހޮޅި ފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ބިމަށް ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ.  ހަރުލެއްވުމަށް ތަނުބ، ދަގަ
ނޑާއި، އެ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ގޯތީގެ އިމަށްވުރެ  މިގޮތުން ހިޔާގަ

 .ބޭރަށް ނެރެފައި ހުރެގެންނުވާނެެއވެ

ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ހަދާ ރޫފްސްލެބް ނުވަތަ ކަތި ފުރާޅު ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް  )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ  10ގަވާިއދުގެ  ނެރޭނަމަ ނެރެންވާނީ މި
ކުރިމަީތ  އަށް ވާވަރަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނެރޭަބއި ބަހައްޓަންވާނީ 80ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %

މީޓަރު އިމުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ކަތިފުރާޅުގެ އަސްކަނި އަދި ދިޔަދޮވި ފަހަތު  1ސެޓްބެކްގެ 
 ސެޓްބެކް އަދި އަރިމަތީ ސެޓްބެކްއަށް ނެރޭނަމަ ބަހައްަޓންވާނީ ައންނަނިވި ގޮތްތަަކށެވެ.

ގައިވާ ކަންމަތީ ޯގތިތައް ިފޔަވައި އެހެްނ  (H)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި (1)   
ތީ ގޯތިތަކުގެ ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި ފަހަތު ސެޓްބެކް އާއި އަރިމަ

މީޓަރަށް ވުެރ  0.45ާމރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ޢިސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެވޭނީ 
 ބޮޑުނުވާ ވަރަށެވެ.

ގައިވާ ގޯތިތަކުގައި ފަހަތު ސެޓްބެކް ތެރެއަށް  (H)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި (2)   
މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ވަރަށެވެ.  0.45ނެރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން 
މީޓަރަށް ނެރެފައިވާނަަމ އަސްކަންޏާއި  1އަދި އަރިމަތީ ސެޓްބެކަށް ޢިމާރާތް 

 މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާވަރަށެވެ. 0.2ދިޔަދޮވި ނެރެވޭނީ 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުްނނަ  A7ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )އ(  
 ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތީ ސެޓްބެްކ އަކީ ލޮކޭޝަން ޕްލޭންގައި މަގުމައްޗާއި ވީފަރާތަށް 

 މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެވެ. 1

ބެކްއަްށ )ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދެ ޢިމާރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓް )ވ(  
ދިޔަދޮވި ފިޔަވައި( ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޑެކަރޭޓިވް 
ބޯޑަރ، ރީޓްރެކްޓަބަލް ކެނޮޕީ، ސަރވިސް ޑަކްޓްސް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. 

މީޓަރަށްވުެރ  0.45ޢިމާރާތުގެ ފާރުން ފެށިގެން  ،އެހެންނަމަވެސް އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް
 އިތުރު ނުވާނެހެން ނެރެވިދާނެއެެވ.

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ  10ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ހ( .11 އިންފާރު ރޭނުން 
މީޓަރަށެވެ. އަދި މަގުމަތީ އިންފާރު ރާނާނަމަ ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ  1.2އުސްވެގެން 

ކަންމަތީ ގޯތިަތކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ސެޓްބެކް އަދި 
 ތެރޭގައެވެ.
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 މާއްދަގެ )ހ( ގައި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ޭރނުމަށްފަހު އޭގެ މަިތްނ  މި )ށ(  
މީޓަރުގެ  2މީޓަރަށް ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބިުމްނ ފެށިގެން  0.6

ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ސްޓްރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ބައެއް )ތަނބު ފަަދ އުސްމިނުގެ 
 މީޓަރުން މައްޗަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 1.2އެއްޗެއް( ކުރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ފާރުގެ 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ގޯތީގެ އަރިމަތި )މަގާވީ ފަޅި  10ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ނ(  
 މީޓަރަށެވެ. 2ހަތު ސެޓްބެކްެގ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން ފިޔަވައި( އަދި ފަ

ނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ  )ހ( .12 ފައުންޑޭޝަން ފުންމިން  ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ކަ
 އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންހަދާ އިންޖިނިއަރެވެ.

މާރާތެއްނަމަ ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުންވެގެން ހުންނަންވާީނ ޢި ފަންގިފިލާގެ 1 )ށ(  
 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނަމަ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި އެކު  5ބުރި ނުވަތަ  1ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން  )ނ(  
ނޑާއި  "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް" ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ

 އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މީޓަރު އަދި އެއަށްވުރެ ފުންވާނަމަ )އީ.ޕީ.އޭގެ ގަވާއިދާއި  2ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން  )ރ(  
 އެއްގޮތަށް( އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ  5ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ހ( .13 ތުގެ އުސްމިން ޢިމާރާ 
ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ސްޕްރިންގ ލައިން )ނުވަތަ ރޫފް ބީމްެގ 

ޓް ެލވެލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސް މަތީ ކައިރި( އާއި ހަމައަށެވެ. ުނވަތަ ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމަން 
ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީކައިރިޔާ ހަމައަށެވެ. އަދި އެގޮތުން ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ 

 މީޓަރެވެ. 18.5އުސްމިނަކީ 

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުގައި ބެލޭނީ ، ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް )ށ(  
 ލެވެލް ފެށޭ ހިސާބުންނެވެ.ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް 

 ފަންގިފިލާއެވެ. 6ޢިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެްނ ހިމެނޭނީ  )ނ(  

ކޮންމެ ފަންގިފިލާ އެއްގައިވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީުޓ/ޑެކުގެ ތިރީކައިރި އާއި  )ރ(  
 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. 2.7ހަމައަށް މަދުވެގެން 

ގެ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ޢިާމރާތުގެ އެންމެ މަތީގަިއ  5ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ބ(  
ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ ަމީތ  ،ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

މީޓަރަށްވުރެ  2މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް  18.5ކައިރިއާއި ހަމައަށް 
 ކަތި ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ. އުސްނުވާނެ ގޮތަށް

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއް ލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލެވޭ  6ޢިމާރާތުގެ  )ޅ(  
މީޓަރަށްވުރެ  18.5ޕޭވްމަންޓް/ްގރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެްނ ، ޓެރަހުގެ ތަޅުން

 އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ.
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 ގެ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނާނަމަ،  5ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ކ(  
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ ޢަދަދު ހަމަކޮށް، ޓެރަހުގެ  މި

މީޓަރަށްވުރެ އުސްުނވާނޭހެން ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްެގ  4މަތީގައި 
 ހެދިދާނެއެވެ.ހިޔާކުރާބައި 

ވަނަ ފަންގިިފލާގެ މައްޗަށް ލިފްޓް ނުލާނަަމ،  6ލިފްޓް ނުލާ ޢިމާރާތެްއނަމަ، ނުވަތަ  )އ(  
ނޑައަޅާފައިވާ  މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޓެރަސް  18.5ޢިމާރާތުގެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަ
ޔާކުރަން މީޓަރަށެވެ. ސިޑިގޮޅި ހި 3ލެވެލްގައި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރާބައި އުސްކުރެވޭނީ 

މީޓަރަށްވުެރ  3ކަތިފުރާޅެއްލާނަމަވެސް ފުރާޅާއެކު ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ 
 އުސްނުވާވަރަށެވެ.

ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސް  
 )ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެޓް(

ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުެގ ޗެންޗޭނުގެ/ފާރުގެ އުސްމިނުގައި ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުްނ  )ހ( .14
 މީޓަރެވެ. 1.2ފެށިގެން 

އެހެން ގޯއްޗެއްގެ އިމަށްވާގޮތަްށ ބެލްކަންޏެއް ނުވަަތ ޓެރަހެްއ ހަދާނަމަ އެ ފްލޯއެއްެގ  )ށ(  
މީޓަރުގެ އުސް ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  2ތަޅުމުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 

ރު އުސްމިނުގެ މީޓަ 0.8މީޓަރުގެ ފާރުބުރިއެއް ލުމަށްފަހު އޭގެމަތިން  1.2ނުވަތަ 
ޕްރައިވެސީ ޕެނަލެއް ލާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހަރުކުރެޭވ ޕްރައިވެސީ ޕެނެލްގައި 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްގެ ތެރެއިން ފުރިހަމައަށް ވަޔާއި އަލި ޢިމާރާތުގެ ތެރެއަށް  (1)   
 ދައުރުވާގޮތަށް ހުރުން.

ޕްރައިވެސީ ޕެނަލް ތެރެއިން އިންވެގެން ހުންނަ ޢިމާރާތް ސީދާ ހާމައަށް  (2)   
 ނުފެންނާޭނހެން ހުރުން.

ބެލްކަނީ ތަކުގެ ތެރެއިން އެްފ.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބެލްކަިނތައް ނުވަަތ  )ނ(  
 އޭރިޔާތަކަކީ:

 ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަީނގެ ވަށައިގެްނ  4ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި (1)   
އަށް  45މީޓަރު އުސްމިނުގައި ވާ ފާރު ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގުމިނުެގ % 1.2

ވާމިން، ބެލްކަނީގެ ބޭރުފަރާުތ އިމުން ފެށިގެން ބެލްކަނީގެ އެތެރެއަށް 
ގެ ތެރޭގައި މުޅި ބެލްކަިނ އޮފްސެޓްކޮށް ލުމުން އޮންަނ އޭރިޔާއެވެ. މި އޭރިޔާ

ހިމެނޭނަމަ، ެއބެލްކަންޏެއް އެއްކޮން އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
ނަމަވެސް މިއޭރިޔާއިން ބޭރުގައި ބެލްކަނީގެ ޖާގައެއް ވާނަމަ އެޖާގައެއްގެ 

 އޭރިޔާއެއް އެފް.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

 ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަީނގެ ވަށައިގެްނ  4ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި (2)   
މީޓަރު އުސް ފާރުގައި ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގައި ތަނބެއް ނުވަތަ ފާރެއް  1.2

އަށް ވާމިން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭުންނ  45)މައްޗާއި ޖެހެންދެން( ާވނަމަ، %
މީޓަރުގެ ފާރުބުރީގެ  1.2ކުރާނީ އެތަނބެއްގެ ނުވަތަ ފާެރއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ 

 ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ.
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ރޫފްއޭރިޔާ އަދި ލިފްޓް 
 މެޝިންރޫމް 

ކުރިމަތީ ސެޓްބެކަށް ނެރުމުގައި  ،ޢިމާރާތުގެ ރޫފްސްލެބް ނުަވތަ ކަތިފުރާޅެއް )ހ( .15
 ގައިވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  10ގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި

ޢިމާރާތުގައި ރޫފް ސްލެބްއެއް ލާނަމަ އެ ރޫފްސްލެބް ޢިމާރާުތގެ ބޭރުން އަރިމަތީ އަިދ  )ށ(  
ފަހަތު ސެޓްބެަކށް ނެރެގެްނނުވާެނއެވެ. އަދި ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓްމެޝިންރޫމް ހިޔާކުރުމުގައިވެސް 

 އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކަށް ނެރެގެންނުވާނެއެވެ.

ވަަނ މާައދާގެ )ކ(  ގައިވާޮގތުގެ  10ގަވާއިދުގެ  ޢިމާރާތުގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަަމ މި )ނ(  
މީޓަަރްށ  0.45މަތިން އަރިމަތީ އަދި ފަަހތު ސެޓްބެކަށް އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި ހިމެނޭހެން 

 ވާ ގޯތި ތަުކގައިނަމަ ޢަމަލު ކުރަންވާީނ  (H)1ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ނެރެވިދާނެއެވެ. މި
 ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.2ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް )ޓެރަސް( އަށް އެރުމަށް ލިފްޓް އަދި ސިޑި  6 )ރ(  
ގައި ދައްކާފައިވަ ޮގތަށް ލިްފޓުން ޓެރަަހށް  5ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ެއނެކްސް 

ނުކުމެވޭގޮތަށް ހެިދ ކަމުގައިވިަނމަވެސް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެްނމެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމަށްފަހު، ޓެރަހުގެ ތަޅުމުްނ ފެށިގެން ިލފްޓް ގޮޅި  ކަ

ނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބުނެފައިވާަފދައިްނ ވަ 13ގަވާއިދުގެ  ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ މި
 މީޓަރެވެ. 4

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ  6ގައި ދައްކަފައިވާ ގޮތަށް  8ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ބ(  
 ސްލެބް )ޓެރަސް( ގެ މަތިން ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ 

 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 15

އަކަމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިޔާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އެއް  15މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެވުނު  މި )ޅ(  
 ސްޓްރަކްޗަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަކަމީޓަރުގެ  15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާކުރާބައިގެ  18.5ޢިމާރާތުގެ  )ކ(  
 ގެންނުވާނެއެވެ.ބޭރުން އެއްވެސް ތަނބެއް ނުވަަތ ބެރިއެއް ހުރެ

މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ އޭރިޔާގެ  މީޓަރުގެ މަތިން ޓެރަސް ބޭނުންކުރާނަމަ މި 18.5 )އ(  
 އިތުރުން އެއްވެސް ބައެއް ދާއިމީކޮށް ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްެގްނނުވާނެއެވެ.

ނޑު ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން  )ވ(   ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަ
ލަކުޑި ނުވަތަ ފިލާ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން ޕަގޯލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސް ފަދަ ތަކެތި ، ހޮޅި

އަށްވުރެ  30ހެދިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެޭދތަކެތި ޓެރަހުގެ ޖުމްލައޭރިޔާގެ %
ނުވާނެއެވެ. އަދި ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަެކތީގެ އެއްވެސް އަރިމައްޗަކުން ބައްދައިގެން

ުހންނަންވާނީ ނުބައްދާ ހާމައަށެވެ. މިގޮތުން ހިޔާކުރުމުގައި  50މަތި ހިޔާކުރުމުގައި %
ބެދިފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ހާމައަށް ހުންނަބައިތައް ހުންަންނވާނީ އެއްދުރުމިނެއްގައި 

ރާ ބަޔަށްވުރެ ބަހާލެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކު
 އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވައިގޮޅި އަދި ދޮރާއި 
 ކުޑަދޮރު 

އިމުން  ހުންނައިރު  ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ދޮރެއް/ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވިފައި )ހ( .16
ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ަމގުމަތީ ފަރާތުން އަދި އެލީތަކަްށ ވާގޮތަށް ކުޑަދޮރެއްލާނަމަ، 

 ހުންނަންވާނީ ކުޑަދޮރު ހުޅުވިފަިއހުންނައިރު ގޯތީގެ އިމުން ބޭރުުނވާވަރަށެވެ.

ހުންނައިރު އިމުން ބޭރަށް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި  9ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ށ(  
 މަގަށް ނުވަތަ އެލީއާއި ވީ ފަރާތަށް ދޮރުތައް ލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިެގްނ 

 ޓަރުގެ މަތިންނެވެ. އަިދ މިގޮތަށް ހުޅުވޭ ދޮރުފަތްތަްއ ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު މީ 3
 މީޓަރަށްވުރެ ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 0.75

ޖެހިގެންހުރި ގޯތީގެ އިމަށްވާގޮތަްށ ހުންނަ ފާރުގައި ކުޑަދޮރު އަދި ގްލާސްބްލޮކް ފަދަ ތަކެތި  )ނ(  
 ހަރުކޮށްފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި )ގޯތީގެ އިމުގައި(  3ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  މި )ރ(  
މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  0.75ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަމަ އެވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން އެތެރެއަށް 

 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަމަ ގޮޅީގެ  0.6
 މީޓަރު ހުންނަންވާެނއެވެ. 0.6ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 

ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަްށ ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުެގ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުެގ  )ބ(  
އަށްވުރެ ކުަޑނުވާ ވަރުގެ ހުޅުވުމެއް ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސް ޖާގައަކާ  10ބޮޑުމިނުގެ %

ދިމާވާގޮތަށް ހުްނނަންވާނެއެވެ. ުހޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޮދރު، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ 
ހުޅުވުން ތަކަށެވެ. ހަމައެކަނި ައލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ްގލާސް ބްޮލކް ނުވަތަ ނުހުޅުވޭގޮތަްށ 

ވިންޑޯ( ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުންނަ ތަްނަތނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު )ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް 
 ގެ ނުހުޅުވޭ ބައި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހުޅުވުމަކުން )އޯޕަނިންގ އަކުްނ( ވެންޓިލޭޓް ާވނެކަމަށް ބެެލވޭނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން  )ޅ(  
 ީމޓަރު ދުރުިމނަށެވެ. އަދި ހުޅުވުމުގެ ޭއރިޔާ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ  6ފެށިގެން 

 އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ ވެންޓިލޭޓްާވނެކަމަށް ބެޭލނީ ުހޅުވުމާއިދިމާއިން ފެށިގެން  %15
މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. މިބަޔާންކުރެވުނު ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން  7.5

 މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. 4ވެންޓިލޭޓްާވނެކަމަށް ބެޭލނީ ފަރާތަކަށް 

ވަގުތީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެެލވޭނީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ހަމައެކަނި ދަަގނޑު  )ހ( .17 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ހެދުން 
ޓިނު، ފިލާ ނުވަތަ ސަތަރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮްށގެން ހަދާ ތަންތަން ނުވަތަ  ،ހޮޅި، ލަކުޑި
 ބިނާތަކެވެ.

 ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް އެންމެ އުސްވެގެން ހެދޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން  )ށ(  
 ފަންގިފިާލއައްވުރެ އިތުރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 1މީޓަރަށެވެ. އަދި  5

ވަގުތީ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކުރެހުން  )ނ(  
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ މުއްަދތަކަެށވެ. ތަނުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ  90ގެން ފާސްކުރާ ދުވަހުންފެށި

 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ވަގުތީ ހުއްދަ ދެިވފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 
ދުވަސް )ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ( ކުރިން އެކަމަށްއެދި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން  7
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ހުށަނާޅާނަަމ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަގުތީ  ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް
ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުެރވޭނެއެވެ. އަދި ތަނުގައި ހަާދފައިވާ ވަގުތީ ޢިމާރާތް 

 ރޫޅާލަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީ ހުއްދަދޭ ބިންތަކުގައި އެއްވެސް ސިނާޢީ އަދި ކޮމާޝަލް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  )ރ(  
 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

އަނެއްތަނަށް ބަދަުލ  ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެއްތަނުންގަވާއިދުގައި "ޢިމާރާތް"ކަމަށް  މި )ހ( .18 މާނަކުރުން 
ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެކި ބާވަތުެގ ތަކެތި ބޭުނންކޮށްގެން ކޯޕަރޭަޝނުން ޤަޫބލުކުރާ ފެންވަރަށް 

 ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ތަްނތަނަށެވެ. ،ބިނާ ކުރެވޭ

ގަވާއިދުގައި "ކޯޕަރޭޝަން" ނުވަތަ "އެ ކޯޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނ  މި )ށ(  
 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

ީނ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ޢަމަލުކުރަންފަށާގަވާއިދަށް  މި .19
ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ހުޅުމާެލ ، ފެށިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ބާޠިލްވީއެވެ.

________________________ 
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DRAWING : Corner plots with side setback to road
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DRAWING : F.S.I calculation and void space
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DRAWING : Balconies included and excluded in F.S.I calculation 
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DRAWING : Building Height
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DRAWING : Building front of corner plots and structure projection onto setback
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DRAWING : Terrace covered area, window opening and boundary wall
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 ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ން ތްތަކު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރެއްވި  ފަރުމާކުރެއްވި ގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ބައި ޢިމާރާތު  .1

  
  
  
  

އާކިޓެކްޗުރަލް 
  ބައި 

  ޗެކަރ އާކިޓެކްޗުރަލް   އާކިޓެކްޓް   ޓް ކް އާކިޓެ  ޕްރިލިމިނެރީ *   
        ނަން:

        އެޑްރެސް:
        ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

        ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:
        ފޯނު ނަންބަރު:

  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.ހުޅުވަނީ ވާނީ/ފަރުމާކޮށް، އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް 
:         ސޮއި
:         ތާރީޙް

 ން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ތްތަކު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރެއްވި  ފަރުމާކުރެއްވި ގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައި ތު ޢިމާރާ  .2

  
  
  
  

 ސްޓްރަކްޗުރަލް 
  ބައި 

  ޗެކަރ ރަލް ސްޓްރަކްޗު   ޖިނިއަރސިވިލް އިން   ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ޕްރިލިމިނެރީ *   
        ނަން:

        އެޑްރެސް:
        ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

        ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:
        ފޯނު ނަންބަރު:

  ރަނގަޅަށެވެ. /ވީަނފަރުމާކޮށް، އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވީާނމި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ 
        ސޮއި:
:         ތާރީޙް

 ހުއްދައާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާ ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތް: .3
  ފޯނު ނަންބަރު    އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ   ކާޑުގެ ނަންބަރު  ދރއ  ނަން 
        
ސެޓްތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި ޗެކްކުރުމުގެ  މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ކުރެހުން   ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި: .4

ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކުރެހުން ވެސް ކަމެއްގައި މައްސަލައެއްވާކަން ފާހަގަމަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވާފައިވާ އެއް
ނޑުމެން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން  ނޑުމެންނަށް އެނގެއެެވ. އަދި މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު/އަޅުގަ މަ، މި ފުޯމ ނުލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑު/އަޅުގަ

  ބާޠިލުވާނެކަން ވެސް އެނގެއެވެ.
  ތާރީޚް   ސޮޢި   ފޯނު ނަންބަރު   އެޑްރެސް ދާއިމީ   ކާޑު ނަންބަރު ދރއ   ވެރިފަރާތުގެ ނަން   ތނ

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު:  

  

  

  

  

  

  

  

  

ފައިވާ ބިމުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތަެކއްޗާއި، މިޯފމުގައި ސިޮއކުރަްއވާ  ގައި 1ނަންބަރު  ގެއިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްަދއަށް އެދޭ ފޯމްގެ ިއތުރުބައި" .1
ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ިބމުގެ ވެރިފަާރތްކަން ސާބިތޮުކށްޭދ  ގޯތީގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަުވތަ އެްއބަސްވުުމގެކާޑުގެ ޞައްޙަ ކޮީޕ އާއި، ދރއ ވެރިފަރާތުގެ 

 ލިއުމުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހަުށހަުޅއްވަންވާނެެއެވ.
ބައިގެ ނަންބަރު ގެ ިއތުރުމިފޯމްހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ ުކރެހުންސެްޓތަުކގެ ޢަދަދިާއ، ކަލްކިއުލޭޝަންސްެޓތަކުގެ ޢަދަާދއި، މިފަދަ ެއހެނިހެން ތަކެތީގެ މަޢުލޫމަތު  .2

 ާވނެއެެވ.ހިމެނިފައި  ގައި 1
ގަިއ  "ރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީ"ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުވާނީ، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރައްވަން މި .3

 ށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްކޭލްަތކަ
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1އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު   

  އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ) މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.x( ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، )ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ (

  ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

   .ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޯފމު ެއދޭ  ހުއްަދއަށް  ޢިމާރާތްުކރުމުގެ   
 
 
 

  ކިއުލޭޝްަނ ަކްލސްޓްރަކްޗަރަލް   
  ފައުންޭޑޝަްނ ޕްރޮޓެކްޝަން ެމަތޑް     .ފޮޓޯކޮޕީއެއް ރަޖިސްޓަީރގެ   
  ޑިޒައިނަރ ެޗކްލިސްޓް    ވެރިފަާރުތގެ އަިއޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.  
 ަކށަަވރުކޮްށދޭ ވެިރފަރްާތ ިބމުގެ  ެނތްނަމަ، ރަޖިސްޓަރީ   

  .ލިއުމެއް
ސްޓްރަކްޗަރަލް ެޗކަރގެ ތަްއަގނޑު ަޖަހއި ސޮިއކޮްށފައި (ސްޓޭމްޕްެޖހި   

  ކުރެހުމެްއނަަމ)
. 1އަްޞލާިއ  1ކުރެހުންސެްޓގެ    ސެޓްފިެކޓް (ސްޓޭމްްޕޖެހި  ހަމަުނވާ  މުއްަދުތ ގެ  ސްޓްރަކްޗަރަލް ެޗކަރ    ޮކޕީ ހަމަައށް

  ކުރެހުމެްއނަަމ)
ެތރެއިްނ ފްލޯޕްލޭްނތަކާއި، އެިލޭވޝަން،  ކުރެހުންތަުކގެ   

 ކޮޕީ ޑޯވިންޑޯ ޝެޑިުއލްގެ ޮސފްޓް ސެކްޝަން ައދި
  )ސީޑީއެްއގައި(

ރަްލ ޗެަކރގެ ތްައަގނޑު ޖަހައި ސޮއިޮކްށަފއި (ސްޓޭމްޕްޖެިހ އާކިޓެކްޗަ  
  ކުރެހުމެްއނަަމ)

ރަްލ ޗެަކރެގ މުްއަދތު ަހަމނުވާ ސެޓްފިކެްޓ (ސްޓޭމްޕްޖެިހ އާކިޓެކްޗަ      
  ކުރެހުމެްއނަަމ)

  

  މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  ލޮކޭޝަން ޕްޭލން   
: ިމއީ، ބުިމގެ އިާމއި، ޢިމާާރުތގެ ސަރަޙަްއދާއި، ުހސްތަުނގެ ޖާަގއިގެ މިްނތަކާއި (ހުިރހާ ބުިރއްެއގެ ުހސްތަންތަން އެ   )ސައިޓް ޕްލޭން ޖެިހގެްނުހިރ ، ނގޭޮގތަށް

. ީމގެިއތުުރްނ ޢިާމރާުތގެ ގެ ނަން އަންގަިއޭދ ަތކުގެ ަޢަދދާއި، ޯގތި ނުަވތަ ިބާމ އިންވެެގންވާ މަާގއި ގޯޅީ ޢިމާރާްތތަކުަގއި ިހމެޭނ ފަްނގިފިލާ  ނޯތު، ުކރެހުމެވެ
.، ޕްލޮޓް އޭިރއާ   ބިލްޑްއަޕް އޭިރއާ ައިދ އޯޕަން އޭރިާއ ާފހަގަކޮށްފަިއވެެއވެ

: މިކުރެުހންަތއް ހުންަންނވާނީ، ަރނަގޅަށް    އޮުޅންިފލާނެެހން ިމންަތްއޖަހައި، ސްކޭަލްށ ޕްރިންކޮށްފަ ެއވެ. ޕާރކިްނގ ަކނޑައަޅާަފއިވާަނަމ، ފްލޯރ ޕްލޭްނތައް
.   އާެޖގަ ާފހަގަޮކށްަފއިާވންާވނެެއވެ

  . : ިމކުރެހުްނ އޮނަްނންާވނީ، ރަނގަޅަށް އޮޅުްނފިލާނެެހން މިްނަތއްޖަަހއި، ސްކޭަލށް ޕްިރންކޮށްފަ ެއވެ   ފްރަންޓް އެިލޭވޝަން
.ސައިޑް    : ިމކުރެހުްނތައް ހުންނަްނާވީނ، ރަނގަޅަްށ އޮޅުންފިލާނެެހްނ މިްނތައްަޖހައި، ސްކޭލަށް ޕްރިންކޮށްފަ އެވެ   އެލިޭވަޝންތައް
  . : މިުކރެހުން ޮއންަންނވާނީ، ރަނަގޅަްށ ޮއޅުންފިާލނެހެން ިމންތަްއޖަަހއި، ްސކޭލަށް ޕްރިންޮކްށފަ ެއވެ   ރޫފް ޕްލޭން
: މި   އީ، ޢިމާާރތުގެ ުއސްމިންތަާކއި، ެދ ފަްނގިފިލާެގ ދެމެުދގައި ހުްނަނ އުސްިމނާއި، ފައުންޭޑޝަްނގެ ފުންިމން ދައްކަިއޭދ ޢިމާރާުތގެ ސެްކޝަންތައް

.   ކުރެހުެމވެ. މިުކެރހުން އޮްނަނންާވީނ، ރަނގަޅަްށ އޮުޅްނފިލާެނހެްނ ިމްނތައަްޖހައި، ސްކޭލަށް ޕްިރންކޮށްފަ އެވެ
: މިކުރެހު    . ޑޯ އެންްޑ ވިންޯޑ ޝެޑިުއލް   ން ޮއންަންނާވނީ، ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިާލނެހެން ިމންތަްއޖަަހއި، ުހުޅވޭގޮތް ާފހަގަޮކށް، ސްކޭލަްށ ޕްރިންކޮށްަފ ެއވެ
  ޝެޑިއުލް އޮްފ ެވންޓިލޭޝަން   
: މިއީ، ަފުއންޑޭަޝން ހަދާ ގޮުތގެ ތަފުޞީލީ ުކރެހުެމވެ. ިމުކރެހުްނ އޮންަންނވާނީ، ރަނގަަޅްށ    އޮޅުންފިލާނެެހްނ މްިނތަްއޖަަހއި، ފައުންޭޑޝްަނ ޕްލޭން

.   ސްކޭލަށް ޕްރިންޮކށްފަ އެވެ
  ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ: މިކުރެުހންަތއް ހުންަންނވާނީ، ރަނގަަޅށް އޮުޅންިފލާނެެހން މިްނތަްއޖަހައި، ސްކޭލަްށ ޕްރިންކޮށްފަ ެއވެ.  
  ތަްއޖަަހއި، ސްކޭލަްށ ޕިްރންކޮށްަފ އެެވ.ރޫފް ސްްޓރަކްަޗރ: މިކުރެުހން ޮއްނނަްނވާނީ، ރަނގަަޅށް އޮުޅންފިލާެނހެން މިން   
: މިއެާބހޭ މަުޢލޫމާތު، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ަޤވާިޢދުެގ އިތުރުބަިއގެ ަނންބަރު    . 2ފައުންޭޑޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ެމތަޑް   ަގއި ާވނެ އެވެ
. ރާނާ ފާރު ަފދަ އެއްޗެހީގެ ތަފުޞީލީ ޢިމާރާުތގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަިދ ޓެރަސް ަފދަ ތަްނތަުނގިައ ޖަާހ ެރއިލިްނގ (ޗެންޭޗނު) ނުަވތަ      ކުެރހުން
: މިކުެރހުންަތްއ ހުްނންަނވާނީ، ރަނގަަޅށް އޮޅުންފިލާނެެހން މިންތައްަޖހައި، ސްކޭލަށް ޕްިރންކޮށްފަ އެވެ     .ސްޓްރަކްޗަަރލް ޑީޓެއިލްސް
  ްނ ޑެޕްުތ ދައްކަިއދޭ ުކރެހުން ފައުންޭޑޝަ  



: ، 3355161ފޯނު ނަންބަރ:،ޑިޕާރޓްމަްނޓްހުއްދަދޭ ކުރެހުމަށް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް:، )960(3358892ފެކްސް

  ސްޓްރަކްޗަަރލް ަކލްކިއުލޭޝަން   
: ވިުޝއަލް ސޮއިލް އިންސްެޕކްޝަން ރިޕޯޓް: މިއީ، ިޢމާރާތްުކާރ ސަރަޙަްއުދގެ ެދ ތަނަކުން  5މީަޓރ ުނަވތަ  18    1.8ަފންގިިފާލ އަށްުވރެ އުްސނަމަ

މިނިްސޓްރީގަިއ  މީޓަރުގެ ފުްނިމަނށް ިބންަގނޑު ޮކނެ، ެއތަުންނ ެނގުުނ ތަެކތީެގ ާބވަތާއި، ެފނުެގ ފުންިމން އެނގޭނެ ގޮަތށް ތަްއާޔރުކޮށް، ކަމާބެހޭ 
.   ރަޖިސްޓްރީޮކށްފަިއވާ ސިވިލް ިއންިޖނިއަރަުކ ސޮއިޮކްށފައިާވ ރިޕޯޓެކެވެ

: ިމ ޭލއަުއޓް ހުަށހަޅަންެޖެހނީ، ަސރުކާރުެގ ދާއިރާތަކާއި، ަސރުކާރު ަބއިެވރިާވ ކުންުފނި ަފަދ   ަތންތަނުެގ ިޢމާރާތްެއ  ފަޔަރ ަފއިޓިންގ ސިސްޓަމްސް ޭލއައުޓް
. .ވާނެޕްޭލންިނގ ަޤާވއިެދއްަގިއ ލޭއަުއްޓ ުހށަަހޅަްނ ބާަޔންކޮށްަފއިާވނަަމ އެިއމާރާތެްއގެ ލޭއަުއޓް ުހށަހަަޅން  ައިދ ވަކި ނަަމ އެވެ ޭލއައުޓަީކ، މި އެވެ

މުަގއި ެޓްއ ކަމިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންްސ އެްނޑް ޭނޝަނަްލ ސެކިއުރިޓީްނ ަކނޑައަުޅްއވާފަިއާވ ސްޕެސިފިކޭަޝނާ ެއއްޮގަތށް ަތއްޔާރުޮކްށފައިާވ ލޭއައު
.   ވްާނޖެޭހނެ އެވެ

. ައށް ހުށަހަުޅްއވާސިވިްލ އިޭވއޭޝަން އޮޯތރިޓީ މީޓަުރ ުނވަަތ އެއަްށވުރެއުސްނަަމ  30: ކުރުންޓޯލް ސްޓްރަްކޗާރ ރިޕޯޓް      ުހއްދަ ޯހއެްދވުން
  ލިފްޓް ސްޕެސިިފކޭޝަން   

: މިލިސްޓްަގއިާވ ޮގތަށް ެވރިފަރާތުން ކުރެުހމާއި އެެހނިެހން ިލޔެކިޔުންަތއް ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ.   ނޯޓު

ނޑުތައް    ބޭނުންކުރާނެ  ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުންނަންވީ މިންގަ

  ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް 

ެގ ަނން، ޑިޒައިންކުިރ ަފރާތްތައް، ތާރީޚް، ކުެރހުުމެގ ހުރިާހ ކުރެހުމެްއގަިއ ުހްނނަްނވާނީ ަޓއިޓްްލ ްބލޮކް (އިމާރާތު  -1

 .  ނަންބަުރ) ިހމަާނފައެވެ

2- .  ކީ ޕްލޭން، ލޮޭކޝަން ޕްލޭން ިފަޔވާ ހުރިހާ ޕްޭލނެްއގައި ްގރިޑް ދައްަކންާވނެއެވެ

.  S.Iހުރިާހ ކުރެހުމެްއ ހުންންަނވާީނ  -3 ) ުޔނިޓަށެވެ   (ިސސްޓަމް ިއްނޓަރނޭަޝނަލް

4- :   -ކުރެހުންތަުކގަިއ ބޭނުންކުާރނެ ްސކޭލްތައް

 : ް1:500އަކަފޫަޓށްވުރެ ބޮޑުަނމަ  10000އަދި  1:50، 1:100، 1:200 -ސައިޓް ޕްޭލނ  

 : 1:50، 1:100 -ްފލޯރ ޕްލޭްނ  

 : ް1:100، 1:200، 1:500 - އެލިޭވޝަްނ ައދި ސެކްޝަނ  

 :1:1، 1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 -ޑީޓެއިލް ޑްރޮއިްނގ  

  

  " ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ "

  ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް 

ފައުންޭޑޝަން ްޕރޮޓެކްޝަްނ މެަތޑު (ހަދާ ިޢމާާރާތއި އިންެވެގްނ ުހންަނ ޢިމާރާތްތަކުގެ ަފއުންޭޑަޝާނއި ބެހޭ މަޢުލޫާމތާިއ  -1

ކުުރމަްށޓަކައި އަާޅނެ ިފޔަަވޅުތަކާިއ އެަތންތަން ރައްކާެތިރ ކުރުަމށްޓަކައި މަސައްކަްތ ކުަރްނ އެޢިމާާރތްަތްއ ަރއްކާތެރި 

 މާެލ ްޕލޭނިންގ ަޤާވއިުދގެ  ގަސްދުުކރާޮގތުެގ ލިޔުމާިއ ކެުރުހން). ަފއުންޭޑޝަން ްޕރޮޓެކްޝަްނ ެމތަޑާއިބެޭހ ަމޢުލޫމާތު 

.  3.2ނަންބަުރ    ަގއި ިހމަާނފަިއވާނެއެވެ
  

  


