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  ހައުސިންގ އެންްޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ރީމިނިސްޓް
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

މާރާތް އި )ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި  R/2019-1002ގަވާއިދު ނަންބަރު 
  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  ކުރަންވީ 

 .( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުނ1ް)ހ( ގެ ) އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލާ   
މާރާތް އިއެއްގޮތަށް 
 ފަރުމާކުރުން 

ރީން މާރާތް ފަރުމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓް އިލަތްތަކުގައި ހާތިރީގައިވާ  )ހ( 6
ޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯްލ ހޯދުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީްނ  ކަނަޑއަ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިްނ ސިޓީގެ ގޮތުގަިއ މީހުްނ  (1)    
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި

ްޓ )ތިރީސް ޕޮއިން 30.48ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި 
ސަތޭކަ ފޫޓު( އެއް) 100  ހަތަރެއް އަށެއް( މީޓަރު ނުވަތަ

 ކުރުމަށް؛ މާރާތްއިއަށްވުރެ އުސްކޮށް 

ހަތަށް އަންނަނިވި އެ އަކުރުގެ ފަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށް 8ނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބު .2
 )ބ( އާއި، )ޅ( އިތުރުކުރުން.، )ރ( އާއިގޮތަށް 

އިމާރާތަށް ވަދެނުކުތުމަށް އޮންނަ މަުގ ނުވަތަ ގޯޅީެގ ފުޅާމިުނގައި  )ނ( 8  
           ދޭއް އަށެއް( މީޓަރު ނުވަތަ)އެކެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް  1.828

         އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ބޮޑުމިުނގައި ،)ހައެއް( ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ 6
)ހަަސތޭކަ(  600ނުވަތަ ، )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓު ހަމަވިޔަސް 600

 ،)އެއްހާސް( އަކަފޫޓު ހަމަނުާވނަމަ 1000 ، އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑަސް
)ބާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  12.5އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންެމ އުްސމިނަކީ 
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)ސާޅީްސ އެކެއް ޕޮއިންްޓ ުސމެއް ެއކެއް  41.010މީޓަރު ނުވަތަ 
 ސުމެއް( ފޫޓެވެ. 

ޅީގެ ނުވަަތ ގޯ  ެގ ފުޅާމިނުގައި މާރާތަށް ވަދެނުކުތުމަށް އޮންަނ މަގުއި )ރ(   
ށެއް( )އެކެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ދޭއް އަ  1.828ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން 

ރިންޓުގެ ިއމާރާތުގެ ފުޓްޕް ،)ހައެއް( ފޫޓު  ހަމަވާނަމަ 6މީޓަރު ނުވަތަ 
         ނުވަތަ، )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓު ހަމަވިޔަސް 600ބޮޑުމިނުގައި 

ޓު އެއްހާސް( އަަކފޫ) 1000 ،)ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑަސް 600
ރަ )އަށާ 18.5ިއމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ުއސްމިނަކީ  ،ހަމަނުވާނަމަ

އެއް )ފަސްދޮޅަސް ޕޮއިންޓް ހަ 60.696ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ނުވަތަ 
 ނުވައެއް ހައެއް( ފޫޓެވެ. 

ޓު )އެއްހާސް( އަަކފޫ 1000އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ބޮޑުމިނުގަިއ  )ބ(   
މާރާތް އި)އެއްހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ،  1000ނުވަތަ ، ހަމަވާނަމަ

ޓަރު މީ)ސައުވީސް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  24.5 ،ކުރެވޭނެ އެންމެ އުްސމިނަކީ
  . ( ޫފޓެވެ)އަށްޑިހަ ޕޮއިންްޓ ތިނެއް އަށެއް އެކެއް 80.381  ނުވަތަ

 ގައިޅާމިނު ެގ ފުމި ހާލަތުގައި ިއމާރާތަށް ވަދެނުކުތުމަށް އޮންނަ މަގު
ހެއް ޓް ފަ)ހަތަރެއް ޕޮއިން 4.572ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާިމނުގައި މަދުވެގެން 

 .)ފަނަރަ( ފޫޓު  ހުންނަންވާނެއެވެ 15 ހަތެއް ދޭއް( މީޓަރު ނުވަތަ

 ހަމަވާ )ދެހާސް( އަކަފޫޓު 2000އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި  )ޅ(   
 ނަމަ، އިމާރާތް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު)ދެހާސް(  2000ނުވަތަ  ނަމަ،

ށެއް( )ތިރީސް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް އަ  30.48ކުރެވޭނެ އެންމެ އުްސމިނަކީ 
މާާރތަށް މި ހާލަތުގައި އި)އެއްސަތޭކަ( ފޫޓެވެ. އަދި  100މީޓަރު ނުވަތަ 

މިުނގައި ނުވަތަ ޯގޅީެގ ފުޅާ ެގ ފުޅާމިނުގައި ވަދެނުކުތުމަށް އޮންނަ މަގު
ޓަރު )ހައެްއ ޕޮއިންޓް ުސމެްއ ނުވައެްއ ހައެއް( މީ  6.096މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.)ވިހި( ފޫޓު  20ވަތަ ނު

 .ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

މާރާތުގައި ހުސްޖާގަ އި 
 ދޫކުރުން 

ގައި، ނުވާ ހާލަތްތަކު މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ( 15
      ޓްދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިން

 )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ( އަކަފޫޓު ހުންނަ ނަމަ، ނުވަތަ  1200
                 އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ،އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ

 ގެ ގޮުތގައި)ދިހައެއް އިންސައްތަ( ހިޔާނުކޮށް ހުްސޖާގައެއް 10%
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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 ތީގައިގޯސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(   
    )އެއްހާސް( އަަކފޫޓު  1000ގައި ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންއިހަދާ 

ންެމ އެމާރާތް ކުރާ އިއަދި ، ހުންނަ ނަމަ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ
                 )އަށާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ނުވަތަ 18.5އުސްމިނަކީ 

 ،ޓު ނަމަ)ފަސްދޮޅަސް ޕޮއިންޓް ހައެއް ނުވައެއް ހައެއް( ފޫ  60.696
              )ސައުވީސް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ުނވަތަ 24.5

)އަށްޑިހަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް އަށެއް އެކެއް( ފޫޓު ނަމަ،  80.381
 ،)ފަހެއް އިންސައްތަ( ހިޔާނުކޮށް %5ޓުގެ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިން

އިމާރާތުގެ ކުރިމަތިން މަގުމައްޗާ ދިމާއަްށ އޮންނަ ފަާރތަށް 
 ފެށިގެން ހުސްޖާގައެއްެގ ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ގޯތީގެ ިއމުން 

             ުނވަތަ)ސުމެްއ ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް( މީޓަރު  0.75މަދުވެގެން 
ވެސް ކޮންމެ  އިމާރާތުގެ   ،އިންޓް ހަތަރެއް ހައެއް( ފޫޓު )ދޭއް ޕޮ 2.46

ބެކްގެ ދެ ފަރާތަކުން  ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މި ސެޓް
                  )ހައެއް( މީޓަރު ނުވަތަ 6ތެރެއަށް އިމާރާތުގެ 

 އެ ސެޓްބެކް މަތިން،)ނަވާރަ ޕޮއިންޓް ހައެއް އަށެއް( ފޫޓު  19.68
( )ފަންސާސް އިްނަސއްތަ %50ގެ ިއމާރާތުގެ ދިގުމިނުގެ ހިމެނޭ ފަޅީ

 އަށް ބެލްކަނި ނެރެވިދާނެއެވެ.

 ތީގައިގޯސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ނ(   
ނަ )ދެހާސް( އަކަފޫޓު ހުން 2000ގައި ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންއިހަދާ 

    ސްިމނަކީއުމާރާތް ކުރާ އެންމެ އިއަދި ، ނަމަ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ
              )ސައުވީސް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ުނވަތަ 24.5

)އަށްޑިހަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް އަށެއް އެކެއް( ފޫޓަށް ވުރެ  80.381
          ވަތަ)ތިރީސް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް އަށެއް( މީޓަރު ނު  30.48އުސްވެފައި 

ންޓުގެ އި ދެމެދުގައި ނަމަ، އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިސަތޭކަ( ފޫޓާއެއް) 100
ގުަމއްޗާ ިއމާރާތުގެ ކުިރމަތިން މަ ،)ފަހެއް އިން ސައްތަ( ހިޔާނުކޮށް %5

އެވެ. އަދި ދިމާއަށް އޮންނަ ފަރާތަށް ހުްސޖާގައެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެ
( )ސުމެްއ ޕޮއިންޓް ނުވައެްއ ުސމެއް 0.90ގޯތީގެ އިމުްނ ފެށިގެން 

ވެގެން )ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( ފޫޓު މަދު 2.95ނުވަތަ މީޓަރު 
އިމާރާތުގެ ކޮންމެެވސް ދެ ފަރާތަކުން ސެޓްބެކްގެ ގޮުތގައި 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުރާއިރު  މާރާތްއިސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި  )ރ(   
     )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓު   600މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ ބޮޑުމިން އި
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ވުރެ ބޮޑުަނމަ، އަދި  ސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްހަ) 600ނަމަ، ނުވަަތ  ހަމަވާ
)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ( އަކަފޫޓު  1200ގައި ޓުމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންއި

ށާރަ )އަ 18.5 ނަމަ، އަިދ އިމާރާތްކުރާ އެްނެމ އުްސމިނަކީ  ހަމަ ނުވާ 
)ފަސްދޮޅަސް ޕޮއިންޓް ހައެއް  60.696ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރު ނުވަތަ 

)ތިރީސް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް އަށެއް(  30.48ނުވައެއް ހައެއް( ފޫޓާއި 
އިމާާރތުގެ  ،ސަތޭކަ( ފޫޓާ ދެމެުދ ނަމައެއް) 100މީޓަރު ނުވަތަ 

)ފަހެއް އިންސައްތަ( ހިޔާނުކޮށް ހުސްޖާގައެއްގެ  %5 ފުޓްޕްރިންޓުގެ
 ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 )ފަހެއް އިން ސައްތަ( ހިޔާނުކޮށް 5މާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓުގެ %އި )ބ(   
        ހުސްޖާގައެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

             ގަިއ މަދުެވގެންލަތެއްގައި، ިމ ހުްސޖާގައިގެ ފުާޅމިނުހާކޮންމެ 
             )ސުމެއް ޕޮއިންްޓ ހަތެއް ފަހެއް( މީޓަރު ުނވަތަ 0.75
 .)ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ހައެއް( ފޫޓު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ  2.46

ޒުގައި ގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ވައިގޮޅިތަކުގެ ސައިނުމާރާތުގެ ވެންޓިލޭޝައި )ޅ(   
         ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( މީޓަރު ުނވަތަ)ސުމެްއ  0.9މަދުވެގެން 

ޓް )ސުމެއް ޕޮއިން 0.9 ×)ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( ފޫޓު 2.95
ފޫޓު  )ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް( 2.95ނުވައެއް( މީޓަރު ނުވަތަ 

          ހުންނަ ނަަމ، ހިޔާނުކޮށް ހުްސޖާގައިގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންޖެހޭ 
 އެވެ.އްތަ( ބެލުމުގައި ިމ ވައިގޮޅިތައް ިހމެނިދާނެ )ފަހެއް އިން ސަ 5%

 ތިރީގައި ،ތެރެއަށް އިގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުްސޖާގަ )ކ(   
އް މާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަންތަން ފިޔަވައި 

 ނުނެރެވޭނެއެވެ.

                 މާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން އިފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވި   (1)    
             )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( މީޓަރު ނުވަތަ  0.2

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހައެްއ ފަހެއް ހައެއް( ފޫޓަށް  0.656
 ނެރެވިދާނެއެވެ.

މާރާތުގެ އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި އި (2)    
 ހުޅުވިދާނެއެވެ.ދޮރާއި، ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތްތައް 
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ންގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާކި  20މި ގަވާއިދުގެ  )އ(   
މާާރތުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ހުްސޖާގަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ަނމަވެސް އި

ށް )ފަހެއް އިްނސައްތަ( ހުްސޖާގަ ދޫކުރަންވާެނ ަކމަ %5ކުރިމަތިން 
    ރެވޭނީޕާކިންގގެ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުލަތްތަކުގައި ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 )ފަންސާްސ އިންސައްތަ( އެވެ. 50މި ހުްސޖާގައިގެ %

 .ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ދެމަގަށްވާ ގޮތަށް  
ކަންމައްޗަކަށް އޮންނަ 

 ވަށްކުރުން  ގޯތީގެ ކަން 

ރުމާކުރުމުގަިއ މާރާތެއް ފައިދެމަގަށްވާ ގޮތަށް ކަންމައްޗަކަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއްގައި  15-1
 ، ހަމަވާެހން)ބާރަ( ފޫޓުގެ ރޭޑިއަސްއެއް  12މަގުގެ ިއމާ ުގޅިފައިވާ ގޯތީގެ ބައިން 

 ކަން ވަށްކުރަންވާނެއެވެ.  

 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ތެއް ދަ ކަމެއް ރަނަގޅު ކުުރމަށް މުއް ކަމުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި އެ  )ހ( 27  
ށް ަވކިން ދީފައި، އެކަން އެންުގމާއެކު، ގަވާއިާދ ޚިލާފުވި ކޮްނމެ ަކމަކަ

ދަދަކުން އަބޮޑު ނުވާނެ )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/100,000
 ވާނެއެވެ. ކުރަން  ޖޫރިމަނާ

ތަކުގެ ނަންބަރު އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާ ،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ،މި ގަވާއިދުން .6
 ތަރުތީބުކުރުން.

ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން  ދީފައިވާ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާ .7
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.ގެންނަ 

     އި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި )ހ(   .8
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު 

        ނަމަެވސް، އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(   
  ،)ނ( އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީވަނަ މާއްދާގެ  8ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
ިމ މާއްާދއަށް   )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ަހމަވާ ތާރީޚުގައެވެ. އަދި  60

މާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އި ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން
ތަކެއް ޠުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުއެ  ،މަސައްކަތްތަކަށް
 .ނުހިނގާނެއެވެ

 


	Cover (Gavaaidhu nanabaru 2020-R-99, Planning gavaaidheh neiy rahrah nuvatha  falhufalhugai imaaraaiy kuranvee gothuge gavaaidhah 1 avana islaahu genaumuge  gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanabaru 2020-R-99 (Planning gavaaidheh neiy rahrah nuvatha  falhufalhugai imaaraaiy kuranvee gothuge gavaaidhah 1 avana islaahu genaumuge  gavaaidhu)

