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HULHUMALE PLANNING & DEVELOPMENT GUIDELINE:  

APARTMENT COMPLEX DEVELOPMENT 

1. INTRODUCTION

1.1 This guideline will be applicable to pure residential plots N1‐56 and N1‐60   of Hulhumale’ 

phase 1 (please refer to the development drawings). 

1.2Concept  drawings  (site  plan  showing  surrounding  context,  all  floor  plans,  human  and 

vehicle  circulation,  conceptual  sections and elevations, parking allocations as per HDC 

guideline (please note that the structural design should accommodate required number 

of parking’s), and spacial layout, showing the overall classifications and requirements of 

the development must be submitted  to HDC  for comments before proceeding  to  final 

architectural and structural drawings. 

1.3 Final detail drawing set approval and related construction approvals need to be obtained 

from HDC, before the construction of any building in Hulhumale’. 

1.4 Under  these guidelines, a building  is defined  to be a  constructed dwelling  that  is not 

movable/portable within a given plot and one that  is  finished using different materials 

and is constructed to a certain standard that is acceptable to HDC. 

2. LAND USAGE

2.1 These allocated land plots are for the construction of pure residential complexes whereby 

its ground  floor  level  is used  for vehicular parking while  the upper  floors are  for pure 

residential use. 

2.2 Following are prohibited uses for the ground level of these dwellings: 

2.2.1 Large scale  industrial use, any use where flammable materials are used, any use 

where  public  is  disturbed  from  loud  noises,  smell  or  dust  generating  and  carrying 

activities, constructing go downs. 



 

3. BUILDING HEIGHT, F.S.I AND SETBACK PLAN 

3.1 Building F.S.I is provided in the development drawings along with building setback and is 

calculated as: 

                     Total covered area of the building 

Floor Space Index (F.S.I) =  

                                                                           Plot area 

3.2 Maximum building height from pavement level is 24 meters, which excludes 4 m given for 

the  lift machine room and the development of 50% of the terrace floor  level. No other 

building structure should extend beyond this height limit (refer to development guideline 

drawing for allowable height). 

3.3 Minimum height between each floor  is to be of 3.0 meters with finished floor  levels to 

slab soffit in any habitable space should be of minimum 2.7 meters.  

3.4 Building components such as balcony, gutter, eaves, etc., can only be projected out 80% 

of the front length of the building into 1 meter front setback from 3.0 meter above the 

ground level. Such spaces can be used as balconies or habitable parts of the building. 

3.5 Setbacks should be clear of any construction at ground floor level and should not be 

shaded and used for any purposes. 

3.6 The roof slab can be projected onto the  front setback,  it should conform to 3.4 of this 

guideline. 

3.7 The roof slab (terrace slab) or any part of the staircase and lift machine room should not 

be projected onto the side or rear setback. 

 

 

 

 

4. BOUNDARY WALL 

4.1 Urban interaction is highly encouraged at street level to provide seamless integration of 

private and public space but without compromising privacy and security. 

4.2  If  required  the  developer may  choose  to  have  a  boundary wall with  perforation  or 

demarcate the plot boundary with a natural green verge or solid wall of maximum 1.2 



meters. Boundary walls on the side and rear can be built to a maximum height of 2m and 

should be built inside the given boundary line. 

 

5. ACCESS AND CIRCULATION 

 

5.1 PEDESTRIAN 

5.1.1    The layout of the scheme should provide safe and convenient pedestrian access to all 

dwellings and to facilities and services within the plot. 

5.1.2 Accessibility provision with ease of circulation should be provided as much as 

possible to all type of users particularly the elderly and physically impaired. 

5.1.3 If shared pathways (for vehicles and pedestrians) are to be provided within the 

development, appropriate markings should be used to indicate pedestrian 

prominence over vehicles. 

 

6. GENERAL REQUIREMENTS  

6.1Ground floor level should accommodate vehicular parking, lobby/waiting area and also a 

service area  for panel  room, pump  room, utilities which  is easily accessible by  service 

providers. 

6.2 Waste disposal mechanism with ease of loading should be established separately within 

the development at the ground level. 

6.3 A minimum of 1 staircase and 1 lift should be provided within the common area of the 

building. Staircase should be designed to cater for emergency evacuation as well. 

6.4 Lift lobbies, corridors and ventilation voids should be designed to allow maximum natural 

light and ventilation. 

7. PARKING 

7.1  Sufficient  amount  of  parking  should  be  provided  within  the  development  for  both 

residents and visitors. 

7.2 Parking spaces should be appropriately sized  for movement  in and around and should 

cater for disability and wheelchair movement where considered necessary. 

7.3 The entrance for the parking area should have a sufficient opening for easy entry and exit 

simultaneously. 

7.4 Motorbike parking shall be provided as per the following ratio: 



 2 motorbikes for 4 bedroom apartments/penthouse each 

 2 motorbikes for 2 bedroom and 3 bedroom apartments each 

 1 motorbike for 1 bedroom apartments each 

7.5 Car parking shall be provided as per the following ratio: 

 25% of the building foot print as car parking. 

 

8. SERVICES 

8.1  It  is  recommended  that  consultation  be  done  with  services  providers  of  electrical, 

plumbing,  sewerage,  telecommunications  and  cable  TV,  as  to  how  these  could  be 

incorporated to the building design. Developer has to provide provision for space within 

the development. 

8.2 Any space required by the relevant service provider for the installation or provision of a 

supporting facility (transformer, pump rooms, storage tanks, service stations etc.) should 

be provided well within the given area for the development. 

8.3  Every  dwelling  should  be  connected  to  the  electricity  and  telephone  networks  and 

provided with TV signal via cable, where such services are available or provisions made 

to facilitate the installation when required. 

8.4 Every dwelling should be provided with an adequate supply of water for drinking, culinary 

use and other general domestic purposes. 

8.5 The water quality should comply with the standards set down by the Health Protection 

Agency (HPA) if proposed to use a private water supply. 

8.6 An approved firefighting layout for the development should be obtained from Maldives 

National Defense Force (MNDF) Fire and Rescue Services Department. 

8.7 Discharge of foul water should be to a public sewer or to an approved group sewerage 

scheme. 

8.8 The layout of each utility should generally be in accordance with the established practice 

of the local authority and, as far as practicable, should accord with the preferences of the 

relevant utilities providers. 

 

9. PRIVATE OPEN SPACES 



9.1 So far as practicable, all dwellings should be provided with private open space, preferably 

adjacent to the main living area. 

9.2 The private open  space  can be used as or  together with a drying area which may be 

screened from public view. 

 

10. RESIDENTIAL UNITS / DWELLING 

10.1  Consideration must  be  given  to  ease  of  access  and  circulation within  the  dwelling 

especially for all occupants especially for the physically impaired. 

10.2 The pedestrian approach towards the entrance of dwellings should be wide enough for 

two way  traffic with  the main  entrance  of  the  dwelling  at  least  900mm wide  and 

provided with adequate lighting. 

10.3 Where stepped access is unavoidable especially at ground floor level, the steps should 

be designed as suitable for physically impaired persons or wheelchair users. 

10.4 Design and layout should make use of natural daylight and sunlight as much as possible 

to encourage minimum use of electrical lights during daytime. 

10.5 Opening section of windows, above ground floor level, should be at a minimum height 

of 1000mm above internal floor finish level. 

10.6 Glazing used for doors and windows should be safe and with a nominal thickness of 6mm 

or greater. 

10.7 Where  ever  a  railing  is  provided,  it  should  be  safe  for  all  occupants,  especially  for 

children, with a maximum distance of 125mm openings between the railing members 

where applicable. Horizontal railings, which allow for children to climb  it easily  is not 

allowed, but in the case that it horizontal railings are proposed, it should be used with a 

protective backing which disallows it to be climbed on. 

10.8 Floor finishes in areas likely to get wet should be provided with slip resistant surfaces. 

10.9 The minimum width of the internal residential corridors should be of 1.0 meter. 

10.10 Maximum number of apartment should not exceed more than 14 apartments. 

10.11 Every bedroom should have en suite bathroom. All bathrooms must have minimum 4ft 

width with a total area of minimum 24sqft. 

10.12 Natural ventilation for every habitable space should be provided as follows: 

 Floor area covering a radius of 6000mm from a window opening should cater 10% 

ventilation of the floor area. 



 Floor area covering a radius of 7500mm from a window opening should cater 15% 

ventilation of the floor area. 

10.13 A terrace can be developed, whereby the terrace can be used by the residents to carry 

out  special events or a  roof garden as a communal  space. The covered area of  the 

terrace can be developed as a gym, multipurpose hall or alike to that which can be used 

by the residents. The covered area on terrace should be 50% of the building area which 

includes the stair and the lift machine room. The enclosed area should be as one entity 

and should not be separated. No structural member (column and beam) should extend 

beyond it.  

10.14 The covered terrace area should be able to accommodate solar panels to be used to in 

the production of renewable energy in Hulhumalé. 

10.15 Any balcony railing to be constructed should have a height of 1.2m from the finished 

floor level. 

10.16 Any balcony to be constructed on the periphery of a plot, a privacy panel of at least 2m 

height should be fixed on the peripheral side abutting the adjacent plot. This privacy 

panel should have the following characteristics:‐ 

 Privacy panel should be such that it provides uninterrupted air flow through it 

 Privacy panel should be such that adjacent houses cannot be viewed through it 

10.17 A safe, parapet wall or railing of 1.2m in height should be constructed surrounding the 

perimeter of the terrace slab. 

10.18  If a parapet wall  is  constructed on  the periphery abutting  the adjacent plot  then  it 

should have a height of 2m. 

10.19 Any door/window at the ground floor of the building when opened or closed should 

not extend beyond the boundary line. If a window is being opened towards the road, a 

sufficient setback should be given to open the door. 

10.20 Window panels that project outside the building when opened or closed can only be 

fixed above 3m from the ground level. These panels can be projected to a maximum of 

750mm beyond the building wall. 

10.21  Frosted windows  (fixed  and  not  openable)  or  glass  blocks  of  similar  nature which 

provides visual privacy to the neighbor are allowed on the peripheral wall abutting the 

adjacent lot. 

 



11. DEPTH OF FOUNDATION  

11.1 Depth of foundation for each building would be determined by the structural engineer   

of the development. 

11.2 Foundation protection method and visual soil report should be submitted. 

11.3  If  the  foundation  of  the  structure  is  1.8m  or  deeper,  developer  should  submit 

environmental impact assessment. 

 

 

 

NOTE: In addition to this, please refer to the accompanying guideline drawings. 
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  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

 ،މާރާތް ކުރުމުގައި ަގވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ނުވަތަ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުެރހުމާ ޚިލާފުވާނަމައި(ނ) 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ  ނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަަވުޅ  ކޯަޕރޭޝަނުން ހަދާފައިވާ އޮނިގަ . އަދި އެކަަމކަށް ކަ ކުރެވޭނެއެވެ

ނޑާއި އޭގެ ތަފްޞީލު  އެޅޭނެއެވެ. މިގަވާއިދުގެ  އިންފެށިގެން 2016ޖަނަވަރީ  1މިގޮތުން އަމަލު ކުެރވޭނެގޮތުގެ އޮނިގަ

  އެވެ.ހިމެނޭނެ ގައިގޮތު ގެ 12 އެނެކްސް

  އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން -5

 ޭރޝަނަށް ކޯޕަ އެކަން މާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ފަށަންވާނީ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން އަލަށްހަދާ އި(ހ) 

 އެވެ.ންކުރުުމގެ ހުއްދަ ހޯދަުމށްފަހުމާރާތް ބޭނު ހުށަހަޅައި އި

  މާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެންާވނެއެވެ.އަހަރު ތެރޭގައި އި 2ކުރެހުން ާފސްކުރާތާ މަދުވެގެން (ށ) 

 ސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް ބަަދލުގެނައުން ރާތުގެ ކުެރުހން ފާމާއި -6

މާރާތުެގ ކެުރހުން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ުކރެހުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ "ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އި (ހ) 

ގައި  11 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ނާ މި ފޯމުގެ ނަމޫ އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ.  ުކރެހުން ފާސްކުުރމަށްއިމާރާތުގެ 

 އެވަނީއެވެ.

އެ ފޯމާއެކު ފުރިހަމައަްށ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް ަތކެތި ބަޔާންކުރާގައި ދެންނެވުނު ފޯމުގައި މިމާއްދާގެ (ހ)  (ށ)

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އެނެކްސް މިގަވާއިދުގެ ކުރެހުން ުހށަހެޅުމާއި ކުރެުހން ފާސްކުރުމަްށ ވީނަމަވެސް ށިފައިފެ ވައިދަށް ޢަމަލުކުރަންމިގަ(ނ) 

  ވެ.ނެއިން ފެށިގެން  2016ޖަނަވަރީ  1 ގޭނީގޮތުގެ މަތީން ފީ ނެ ބަޔާންކުރާ ގައި 12

 ބިން ބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮތް  -7

. ނަމަވެސް، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ) ހ( ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށެވެ

ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްަދ  ،ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް އަދި ބޭސްމަންޓް ފްލޯރ) އިމާރާތެއްގެ ބިންމަތީ ބައި (ގްރައުންޑް

. ނަމަވެސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް  މިމާއްދާގެ (ށ) ކުރާގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުެރވިދާނެއެވެ

  ކުރުން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 :ކަންކަން  ހުއްދަނޫން ފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ުކުރން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށް(ށ) 

 މަސައްކަތް  ޢީސިނާ ) 1(

 ޅޭ/ރައާްކކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުންއަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގު) 2(

 ނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައް އާންމުން ) 3(



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

ނޑި އުފެދޭ) 4(  ތަން ހަޑިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް  ނުވަތަ ކު

  ކުުރންގުދަން ) 5(

ފަދައިން ބޭސްމަންޓް ގައި ދެންނެވިފައިވާ މިމާއްދާގެ (ހ) އުޅުމަށް ނުވަތަދިރި  މާރާތުގައި ބޭސްމަންޓެއް ހަދާނަމައި(ނ) 

ތަޅުމުގެ ޖުމްަލ  ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި( ފް.އެސް.އައި އެބޭސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ އޭރިޔާ . ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

 ތެރޭ ހިމެނޭނެއެވެ. )އޭރިޔާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހިޔާ ކުެރވޭ މިންވަރު

މިދެބައި އެކުަގިއ  ކޮމާޝަލް އޭރިޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެޭވނީ ބޭސްމަންޓާއި ގްރައުންޑް ފްލޯރ އެކުގައި(ރ) 

ނޑުމަށްފަ ގޯތީގެ  ބޭނުންކުރެވޭ ުޖމްލަ އޭރިޔާ ) އަށްވާ މިންވަރަށްުވެރ އޮންނައޭރިޔާހު ނެޓް އޭިރޔާ (ސެޓްބެކްތައް ކެ

ކޮޓަީރެގ  1އަދި މިގޮތުން ކޮމާޝަލް ބޭުނމަށް ތަން ބޭނުންކުރުމަށް ުހއްދަ ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން  ބޮޑުނުވާވަރަށެވެ.

. އް އެ އިއެޕާޓްމަންޓެ  މާރާތެއްގައި ހަދައި، އެ އެޕާޓްމަންޓް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާނަމައެވެ

ނޑުމާއި،ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް  ގޯތިން އަނެއްގޯއްޗަށް އެއް(ބ)  ން އެއްވެސް މަސައަްކތެއް އަިދ ދެ ގޯތިއެއްކޮށްގެ ދޮުރކެ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މާރާތެއް އި

ގޯތީގައި ދިރިުއޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭބައިގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިގެ ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ ބައިން (ޅ) 

 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް

ނޑައަޅާ އޭ  -8  ރިޔާ ގަރާޖް ގެ ގޮތުގައި ކަ

ނޑައެ އަކަމީޓަރުގެ 14ން މަދުވެގެބޭނުންކުރުމަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގައިވެސް ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި (ހ)  ޅިފައި އޭރިޔާއެއް ކަ

ނޑައެޅޭ ން މިގޮތު އޮންނަންވާނެއެވެ. ގައި ކެުރހުމު ގެ 1(G) – (E)1 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ނަންވާނީ ޮއން އޭރިޔާ ކަ

ނެތް ފަރާތަކުން އެއޭިރާޔ އެއް ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ދޫުކރެވޭ އޭރިާޔގައި ބާއްވާނެ ވެހިކަލް ތަނުގައެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ށް ކަކަމަކޯަޕރޭޝަނުން ހުއްދަކުރާ 

ފައި) އިމާރާތް މަގާވީފަޅިން (ސެޓްބެކް ދޫކޮށްގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާބުކަމުގައި ބެލެވޭނީ (ށ) 

 ފެށޭހިސާބުންނެވެ.

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

 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެ ތަނުގެ ތެރެއިން  1(G) –  (E)1އެނެކްސް މިގަވާއިދުގެ  ،ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގައި(ރ) 

 .ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް އެއްތަނެއް

) މާރާތުގެ އި -9 .އައި  އޯޕަން ސްޕޭސް  އަދި ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

އެފް.އެސް.އައި އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހިޔާ ކުރެޭވ މިންވަރެވެ. މިގޮތުްނ (ހ) 

އިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެިވފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގަިއ  1ފޭސް ހުޅުމާލޭ 

 .   އެވަނީއެވެ

 

  އެފް.އެސް.އައި   (އަކަފޫޓުން)ގޯތީގެ ބޮޑުމިން   ޒޯން 

  4.5  އަށް ވުރެކުޑަ  1250   1ނެއިބަރހުޑް 

  4.9  އަށް ވުރެބޮޑު 1250

  4.0  އަށް ވުރެކުޑަ  1250   3، 2ނެއިބަރހުޑް 

  4.3  އަށް ވުރެބޮޑު 1250

ވާ ކަންމަތީ ގައި  (H)1އެނެކްސް 

 ގޯތިތައް 

  4.6  

 

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

.އެސް.އައި) =                 ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ހިޔާކުރެޭވ އޭރިޔާ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް

 ގޯތީގެ އޭރިޔާ                                                  

. (ނ)   ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައިތަކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ އެފް.އެސް.އައި

ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ކުރިަމތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ދައްކާފައި ވާ ގޮތަށް  ގައި  2 އެނެކްސް މިގަވާއިދުގެ )1(

ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ  ލްގައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުންއޭންގަ 45°ނެރެފައިވާ ބައިގެ ތިރީކައިރިްނ ހިޔާލީ ރޮނގެއް 

ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުްނ  އެވެ.ގާ ހަމައަށް އިންނަ އޭރިޔާނބުން ުކރިަމތީ ސެޓްބެކް ރޮތަޅުމުގައި ޖެހޭހިސާ

 ޖެހޭ ކޮއްފައި ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ، ދަމާލާ ރޮނގު ތަޅުމުގައި ތިރި) އަށް ވުރެހަމަބިމަށްވުރެ (ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް

  ކަމުގައި ބަލާނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާބެވެ.ހިސާބު

 ސަރވިސަސް ޑަކްޓް) 2(

 ލިފްޓް ގޮޅިތައް ) 3(

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

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ  5) 5(

) ންމީޓަރުގެ މަތި 18.5) 6(  ގޮޅިއާއި ލިފްޓް/މެޝިން ރޫމް ހިޔާުކރާބައިސިޑި (ޓެރަސްގައި



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

ނޑައަޅާގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ) 7(  އަކަމީޓަރު 14 ކަ

  މަތި ހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި ) 8(

 

 އަދި ސެޓްބެކް ބޭނުންކުރުން ސެޓްބެކް ޕްލޭން -10

އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްެބްކ މާރާތް ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް އި ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  6އެނެކްސް މިގަވާއިދުގެ (ހ) 

 ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

މީޓަރު ސެޓްބެކްދެވިފައިވާ  1ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެވެސް އިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަގާވީފަޅިއަށް (ށ) 

 ފަޅިއެވެ.

  ގޯތިތަުކގެ  ވާފިޔަ ކުރެވިފައިވާ ަކންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްބެކް ގައި ފާހަގަ  (H)1 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ (ނ) 

 ވާނެއެވެ.ހިާޔކޮށްގެން ނުއެއްވެސް ހިސާބަކުން ، ވިފައިވާބައިސެޓްބެކް ގޮތުގައި ދޫކުރެ ން ފަހަތު އަދި  އްޗާއިއަރިމަ

ޕޭވްމަންޓް ( ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް ތީމޫނުމަމާރާތުގެ އި ،ރުއަށް ވާ ވަ 80އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %(ރ) 

. އަދި  )މީޓަރު މަތިން 3 ށިގެން ބިންމަތިންފެލެވެލް/ އަށް ނެރޭބައި ބެލްކަނި ގޮތުން ސެޓްބެކް ތެރެމިނެރެވިދާނެއެވެ

  މާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ.ނުވަތަ އި

ފަރަތުން ސެޓްބެކްވެސް މަގާވީ ގޯތިތަކަކީ އަރިމަތީ ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންމަތީ  (H)1 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ (ބ) 

. މިގޯތިތުަކގައި އިމާރާތުްކރާއިރު ކުރިމަީތ ސެޓްބެކް ތެެރއަށާއި އަރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށްވެސް  ދެވިފައިވާ ގޯތިތަކެވެ

ން ނެރޭބައިތައް މިގޮތު ) އިމާރާތް ނެރެވިދާނެއެވެ.މީޓަރު މަތިން 3ލެވެލް/ބިންމަތިން ފެށިގެން  (ޕޭވްމަންޓް 

 %80 ނުގެ މިމީޓަރަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗާއި އަރިމަތީ ފުޅާ 1ނެރެވޭނީ ބޮޑުވެގެން ެތރެއަށް ސެޓްބެކްތަކުގެ

 އަށް ވާވަރަށެވެ.  

 ށެްގން ބޭނުންކޮ ކެތިކެނޮޕީފަދަ ރޫޅާލެވޭ ތަ )ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ތިރި( ،އަށްސެޓްބެކް އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ(ޅ) 

ނޑުގެ  ނަމަވެސް، މިފަދަ ވިދާނެެއވެ.ހިޔާކުރެ  80% ފުޅާމިނުގެ މާރާތުގެ ކުރިމަތީނީ އިހުންނަންވާ ދިގުމިން ހިޔާގަ

ނޑު ހަރުކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ ހަ ވަރަށެވެ.އަށްވުރެ ދިގުނުވާ މިފަަދ  އެކަނި ފާރަށް ހިފާފައެވެ.މައަދި މިފަދަ ހިޔާގަ

ނޑެއް ހަރުލެއްވުމަށް  ން މިގޮތު ބިމަށް ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް  ހޮޅި ފަދަ ނޑު ދަގަތަނބު، ހިޔާގަ

ނޑާއި، އެ ހަރުުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް   ނެރެފައި ހުރެގެންނުވާނެެއވެ.ވުރެ ބޭރަށް އިމަށް ގޯތީގެ ހިޔާގަ

ތެރެއަށް ނެރޭނަމަ ސެޓްބެކް  ކުރިމަތީ، ފްސްލެބް ނުވަތަ ކަތި ފުރާޅުމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ހަދާ ރޫއި(ކ) 

. އަށް 80% ފުޅާމިނުގެުކިރމަތީ ށް އިމާރާތުގެ ވާ ގޮތަގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 10 ގެގަވާއިދުނެރެންވާނީ މި  ވާވަރަށެވެ

ައްސަކިނ  އަދި ކަތިފުރާޅުގެ .މީޓަރު އިމުގެ ތެރޭގައެވެ 1ގެ ތީ ސެޓްބެކްކުރިމަ ބަހަްއޓަންވާނީ އަދި މިގޮތަށް ނެރޭބައި

. އްބަހަސެޓްބެކްއަށް ނެރޭނަމަ އަދި ދިޔަދޮވި ފަހަތު ސެޓްބެކް އަދި އަރިމަތީ   ޓަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

ގައިވާ ކަންމަތީ ގޯތިތައް ފިޔަވާ އެހެން ގޯތިތަކުގެ ފުރާޅުގެ އަސްކަްނޏާިއ  (H)1 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ) 1(

މީޓަަރްށ  0.45އަރިމަތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެވޭނީ އިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ފަހަތު ސެޓްބެކް އާއި ، ދިޔަދޮވި

 ވުރެ ބޮޑުނުވާ ވަރަށެވެ.

ގައިވާ ގޯތިތަކުގައި ފަހަތު ސެޓްބެކް ތެެރއަށް ނެރެވޭނީ އިމާރާތުގެ އިމުން  (H)1 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ) 2(

. އަދި  0.45ފެށިގެން  މީޓަރަށް ނެރެފައިވާނަމަ  1އަރިމަތީ ސެޓްބެކަށް އިމާރާތް މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ ވަރަށެވެ

 މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާވަރަށެވެ. 0.2ނެރެވޭނީ  އަދި ޕަރގޯލާ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި

 ސެްޓެބކް  ތަކުގެ ކުރިމަތީކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުންނަ ގޯތި ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް  A7 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ (އ) 

 . ގެ ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެވެމީޓަރު 1ލޮކޭޝަން ޕްލޭންގައި މަގުމައްޗާއި ވީފަރާތަށް  އަކީ

) (ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިަޔދޮވި މަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށްއަރިދެމެދުގައިވާ  އިމާރާތުގެދެ(ވ)  މާރާތުެގ އި  ފިޔަވާ

 0.45 ފެށިގެން  އިމާރާތުގެ ާފރުން ،އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ހެންނަމަވެސް އޭސީ އެ.ނުނެރެވޭނެއެވެއެއްވެސް ބައެއް 

ބޮޑަށް  ވުރެމީޓަރަށް  0.2ގެ ގޮތުގައި ޑެކަރޭޓިވް ބޯޑަރއަދި  ހެން ނެރެވިދާނެއެވެ.މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ

  ވަރުގެ ބޯޑަރެއް ލެވިދާނެއެވެ. ބޭރުނުވާ މަގުމައްޗަށް 

 ، ހުޅުވޭ ދޮރު )ގެ(ގްރައުންޑް ފްލޯރ ގެބިންމަތީ ބައި  ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށްއަރިމަތީ އަދި ދެއިމާރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ (މ) 

 ދާނެއެވެ.ހިޔާ ުކރެވިނިވާކުރުމަށްޓަަކއި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަްށ  އަދި ވިއްސާރައިން އަވިން

ނޑު  މިގޮތަށް ހަރުކުރެވޭ  މީޓަރަށް ވުރެއް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 0.45އިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން މިގޮތައްހެދޭ ހިާޔގަ

ނޑު   )11 (އެނެކްސް  އެވެ.މީޓަރު ބޭރަށް ނެރެވިދާނެ 0.25ގެ ފުޅާމިން ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގެ އިތުރުން ފަރާތަކުން ހިޔާ ގަ

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވ ، ސެޓްބެކް ތެރޭގައި )ގެ(ގްރައުންޑް ފްލޯރ ގެ ބިންމަތީ ބައި ދަށުން،) މިގަވާއިދުގެ ފ(

އަދި ސެޓްބެކްގައި މިގޮތަށް ހެދޭ ތަންތަްނ  ނެއެވެ.ހެދިދާ ގޮތަށްށް ވުރެއް އުސްނުވާ މީޓަރަ 0.3 ތަންތަން 

  ނުހިެމނޭނެއެވެ.އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި 

 ) ޕްލާންޓަރ ބޮކްސް 1(

 ) އަށި 2(

 ބިމުގެ އަޑިއަށް ފައްތާފައިވާ ޕޫލް  )3(

 އިންފާރު ރޭނުން -11

 1.2އެންމެ އުސްވެގެން  ރޭނޭނީމަގުމަތީ އިންފާރު ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް  10 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ  (ހ)

އަދި ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަީތ  ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ ސެޓްެބކް މީޓަރަށެވެ. އަދި މަގުމަތީ އިންފާރު ރާނާނަމަ 

.ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ސެޓްބެކްގެ    ތެރޭގައެވެ



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

 ފެންސެއް/ގޭޓެއްމީޓަރަށް  0.6މަތިން  ގައި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނުމަށްފަހު އޭގެ މިމާއްދަގެ (ހ)(ށ) 

ދާނެއެވެ. ސްޓަރަކްޗަރަލް އެއްެވްސ ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވި އުސްމިނުގެ މީޓަރުގެ 2 ބިމުން ފެށިގެން ނުވަތަ ލެވިދާނެއެވެ.

) ކުރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ފާރުގެ ބައެއް (ތަނބު ފަދަ   މީޓަރުން މައްޗަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 1.2އެއްޗެއް

) ގޯތީގެ އަރިމަތިގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް  10 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ (ނ)  އަދި ފަހަތު  (މަގާވީ ފަޅި ފިޔަވާ

  މީޓަރަށެވެ. 2ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން އިންފާރު  ސެޓްބެކްގެ

ކުރެވިފައި ހުންނަން ހަރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތިެރކަަމށް ފަރުމާކުރެވޭ ޮކޅު ތޫނުކެުރވިފައިވާ ފެންސް ފަދަ ތަކެތި (ރ) 

  .ވާނީ މި އުސްމިނުގެ ތެރޭގައެވެ

 ފައުންޑޭަޝން ފުންމިން  -12

ނޑައަޅާނީ ކޮންމެ އި (ހ)  ސްޓްރްަކޗަރ އަށް ރިއާޔަތްޮކްށ އިމާރާތުގެ މާރާތެއްގެވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ކަ

 އިންޖިނިއަރެވެ.  ޑިޒައިންހަދާ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިމާރާތުގެ

ްގރައުންޑް ޕޭވްމަންޓް/ހުންނަންވާނީ  އެންމެ ފުންވެގެންމާރާތެއްނަމަ ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އި ގެފަންގިފިލާ 1(ށ) 

 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ލްއިން ފެށިގެން ލެވެ

"ފައުންޑޭޝަން  މާއި އެކުކެުރހު  އިމާރާތުގެށްވުރެ އުސްނަމަ ރަމީޓަ 5 ބުރި ނުވަތަ 1އިމާރާތުގެ އުސްމިން (ނ) 

. ނޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ " ސްޓްރަްކޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ  ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް

އީ.އައި.އޭ (އީ.ޕީ.އޭގެ ގަވައިދާއި އެއްގޮތަށް) ވުރެ ފުންވާނަމަ މީޓަރު އަދި އެއަށް 1.8މާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އި(ރ) 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހަދައި

 .މާރާތުގެ އުސްމިންއި -13

ބެލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް  ކަމުަގއި މާރާތުގެ އުސްމިންއިގައި ދައްާކފައިވާ ގޮތަށް  5 އެންެކސްމިގަވާއިދުގެ (ހ) 

) އާއި ހަމައަށެވެ.  ލައިން (ނުވަތަ ރޫފް ބީމްގެ މަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން ސްޕްރިންގ ލެވެލް/ގްރައުންޑް  ނުވަތަ ކައިރި

އަދި އެގޮތުން ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމެންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެކްގެ މަތީކައިރިޔާ ހަމައަށެވެ. 

   .މީޓަރެވެ 18.5މާރާތް ކުރެޭވނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ އި

ބުރިއަށް ވުރެމައްޗަށް ނަގާނަމަ އިމާރާތުަގިއ  5މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ ނުވަތަ  15(ށ) އިމާރާތުގެ އުސްމިން 

 ލިފްޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ބެލޭނީ ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންްޑ  ކަމުގައި މާރާތުގެ އުސްމިން އި، ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް ފްލޯގައި އުސް ގްރައުންޑް ) ނ(

 ނެވެ.ލެވެލް ފެށޭ ހިސާބުން

. 6މާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ އި) ރ(  ފަންގިފިލާއެވެ



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

 2.7 މަދުވެގެން އާއި ހަމައަށް ގިފިލާ އެއްގައިވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީޓު/ޑެކުގެ ތިރީކައިރިކޮންމެ ފަން) ބ(

  ހުންނަންވާނެއެވެ. މީޓަރު

މާރާތުެގ އި މެ މަތީގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަމާރާތުގެ އެންއި  ގެ ކުެރހުމުަގއި ވާގޮތަށް 5 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ) ޅ(

މީޓަރު ހަމުަކރުމަށްފަހު އޭގެ  18.5ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަަމއަށް  ،އުސްމިން

 ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ. ގޮތަށް ކަތިރަށްވުރެ އުސްނުވާނެ މީޓަ  2މައްޗަށް 

. މިގޮތުން ލެވޭ 5 މާރާތުގެއި) ކ( ، ޓެރަހުގެ ތަޅުން ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއް ލެވިދާނެއެވެ

 ވުރެ އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ.މީޓަރަށް 18.5 ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

ގައި ގަވާއިދުމި، އިިހމަނަ  އިމާރާތުގައި ލިފްޓް ގެ ުކރެހުމުގައި ވާޮގތަށް 5އެނެކްްސ މިގަވާއިދުގެ ) އ(

 ވާނޭެހން ނުއުސް ށްވުރެމީޓަރަ 4 ޓެރަހުގެ ަމތީގައިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމޮަކށް، ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އި

 ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ހިޔާކުރާބައި ހެިދދާނެއެވެ. އަދި މާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއި

މީޓަރު ހަމަކުުރމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވެލްގައި ސިޑިގޮިޅ  15 މާރާތުގެ އުސްމިންއިލިފްޓް ނުލާ އިމާރާތެއްނަމަ، ) ވ(

ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން ފުރާޅެއްލާނަމަވެސް ފުރާޅާއެކު ކަތި ސިޑިގޮޅި ހިޔާކުރަން ށެވެ.މީޓަރަ 3އުސްކުރެވޭނީ ހިޔާކުރާބައި 

   މީޓަރަށްވުރެ ުއސްނުވާވަރަށެވެ. 3ހުްނނަންވާނީ 

)  ޓެރަސްބެލްކަނި އަދި  -14  (ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެޓް

 ވެ.މީޓަރެ 1.2 ފެށިގެން ތަޅުމުން  ހުންނަންވާނީ އިއްުސމިނުގަ  /ފާރުގެގެޗެންޗޭނު  ަރހުގެޓެ  ޏާއިއިމާރާތުގެ ބެލްކަން(ހ) 

  އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. އިގަހަރުުކރެވޭ ޗެންޗޭނު އިމާރާތުގައި އަދި 

 0.125ހަދާފައި ުހންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ އޭގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން ޑަޔަމީޓަރުގައި ) 1(

) ނުދާވަރަށެވެ.   މީޓަރު ހުންނަވަރުގެ ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް

ނޑެއް ގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް،އަދި ) ހަދާފައި ހުންނަ 2( ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ ހަރުގަ

    ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑުަކދިންނަށް ރައްކާެތރި ގޮތަަކށެވެ.

އެންެމ ފެށިގެން ފްލޯއެއްގެ ތަޅުމުން  އެ ހަދާނަމަ ނުވަތަ ޓެރަހެއް ބެލްކަންޏެއް މަށްވާގޮތަށްގޯއްޗެއްގެ އިއެހެން (ށ)  

މީޓަރުެގ  1.2ނުވަތަ  ޕްރައިވެސީ ޕެނަލްއެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ފާރެއް ނުވަތަ މީޓަރުގެ އުސް 2 އުސްވެގެން

. މީޓަރު  0.8ފާރުބުރިއެއް ލުމަށްފަހު އޭގެމަތިން  އަދި މިގޮތުން އުސްމިނުގެ ޕްރައިވެސީ ޕެނަލެއް ލާންވާނެއެވެ

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.ހަރުކުރެވޭ ޕްރަިއވެސީ ޕެނެލްގައި އަންނަނިވި 

  މާރާތުގެ ތެރެއަށް ދައުރުވާގޮތަށް ހުރުން.އަލި އިޕްރައިވެސީ ޕެނަލްގެ ތެރެއިން ފުރިހަމައަށް ވަޔާއި ) 1(

. ސީދާ ހާމައަށް މާރާތްއިންވެގެން ުހންނަ އިތެރެއިން ޕެނަލް ޕްރައިވެސީ ) 2(  ނުފެންނާނޭހެން ހުރުން



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

 :ކަކީބެލްކަނިތައް ނުވަތަ އޭރިޔާތަ ތަކުގެ ތެރެއިން އެފް.އެސް.އައީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބެލްކަނީ(ނ) 

މީޓަރު އުސްމިނުގައި ވާ ފާުރ  1.2ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް  4 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ) 1(

އަށް ބޭރުފަރާތު އިމުން ފެށިގެން ބެލްކަނީގެ އެތެރެއަށް ވާމިން، ބެލްކަނީގެ  45ނުގެ ދިގުމިނުގެ %ނުވަތަ ޗެންޗޭ

. މި ޭއރިޔާގެ ތެރޭގަިއ މުޅި ބެލްކަނި ހިމެނޭނަމަ، އެބެލްކަންޏެއް އެއްކޮްނ  އޮފްސެޓްކޮށް ލުމުން އޮންނަ އޭރިޔާއެވެ

އެޖާގައެއްެގ  ނަމަވެސް މިއޭރިޔާއިން ބޭރުގައި ބެލްކަނީގެ ޖާގައެއް ވާނަމަ އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިެމނޭނެއެވެ.

  އޭރިޔާއެއް އެފް.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

ނުަވަތ މީޓަރު އުސް ފާރުގައި  1.2ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން ަގއި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް  4 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ ) 2(

ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުން އަށް ވާމިން  45ޗެންޗޭނުގައި ތަނބެއް ނުވަތަ ފާރެއް (މައްޗާއި ޖެހެންދެން) ވާނަމަ، %

ެގ މީޓަރުގެ ފާރުބީުރގެ ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަކު 1.2ކުރާނީ އެތަނބެއްގެ ނުވަތަ ފާރެއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ 

  ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ.

 ލިފްޓް މެޝިންރޫމްރޫފްއޭރިޔާ އަދި  -15

 10ގެ ގަވާއިދުމަލުކުރަންވާނީ މިނެރުމުގައި އަ ށްެސޓްބެކަކުރިމަތީ  ،ނުވަތަ ކަތިފުރާޅެއް މާރާތުގެ ރޫފްސްލެބްއި (ހ) 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ގައިވާ ަވނަ މާއްދާގެ (ރ)

ްށ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކަ ބޭރުން މާރާތުގެލާނަމަ އެ ރޫފްސްލެބް އި އެއްރޫފް ސްލެބް މާރާތުގައިއި(ށ) 

. އަދި ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓްމެޝިންރޫމް  ްށ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކަ ިހޔާކުރުމުގައިވެސް ނެރެގެންނުވާނެއެވެ

 ނެރެގެންނުވާނެއެވެ.

ުތ އަރިމަތީ އަދި ފަހަ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން   ވަނަ މާއަދާގެ (ކ) 10ގެ ގަވާއިދުމާރާތުގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ މިއި(ނ) 

ވާ ގޯތި  (H)1އެނެކްސް މިގަވާއިދުގެ  ނެރެވިދާނެއެވެ.މީޓަރަށް  0.45ށް އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮވި ހިމެނޭހެން ސެޓްބެކަ

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ގައިވާ  )2ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ( 10 އަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެތަކުގައިނަމަ 

) އަށް އެރުމަށް ލިފްޓް އަދި ސިޑި ގެ މަތީ ސްލެބްވަނަ ފަންގިފިލާ 5(ރ)  .  (ޓެރަސް  އެނެްކސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

އިމާރާތް ކުރެވޭެނ އެންމެ  ހެދި ކަމުގައިވިނަމަވެސް ލިފްޓުން ޓެރަހަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ގައި ދައްކާފައިވަ ގޮތަށް  5

ނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމަށްފަހު، ްށ ލިފްޓް ގޮޅި ހިާޔކުރުމަ  ޓެރަހުގެ ތަުޅމުން ފެށިގެން އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަ

.  4ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) 13ދުގެ މިގަވާއި ބޭނުންކުރެވޭނީ   މީޓަރެވެ

) ގެ މަތިްނ ވަނަ ފަންގިފިލާ 5ފައިވާ ގޮތަށް ގައި ދައްކާ 8 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ (ބ)  ގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް

 .އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ 15އޭރިޔާ ގެ ޖުމްލަ މެޝިންރޫމްލިފްޓް  ސިޑިގޮޅި އަދި 

އެްއެގ  ސްޓްރަކްޗަރ އްއަަކމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިޔާުކރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އެ 15 ވުނުނެބު ގައި  )ބމިމާއްދާގެ () ޅ(

 ގޮތުގައެވެ.



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

އަކަމީޓަރުގެ ބޭރުން އެއްވެސް  15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާުކރާަބއިގެ  18.5އިމާރާތުގެ ) ކ(

 ތަނބެއް ނުވަތަ ބެރިއެއް ހުރެެގންނުވާނެއެވެ.

އި ބުނެފައިވާ އޭރިޔާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ގަ )ބމިމާއްދާގެ (ބޭނުންކުރާނަމަ  ގެ މަތިން ޓެރަސްމީޓަރު 18.5) އ(

 ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ބައެއް ދާއިމީކޮްށ 

ނޑު ހޮޅި) ވ( ލަކުޑި ނުވަތަ ފިލާ ، ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަ

. މިގޮތުން ހެދޭތަކެތި ޓެރަހު ފަދަ ތަކެތި ެގ ބޭނުންކޮށްގެން ޕަގޯލާ ނުވަތަ ޓެްރލިސް ފަދަ ތަކެތި ހެދިދާނެއެވެ

. މިފަދަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް އަރިމައްޗަުކން ބައްދައިގެންނުވާނެއެވެ.  30ޖުމްލައޭރިޔާގެ % އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

ބެދިފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ހިޔާުކރުމުގައި ހުންނަންވާނީ ނުބައްދާ ހާމައަށެވެ. މިގޮތުން  50%ރުމުގައި އަދި މަތި ހިޔާކު 

/ލިފްްޓ ހުންނަންވާނީ އެއްދުރުމިނެއްގައި ބަހާލެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅިހާމައަށް ހުންނަބައިތައް 

  އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. މެޝިންރޫމް ހާިޔކުރާ ބަޔަށްުވރެ

 ހިޔާކުރުން  ޓެރަސް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހަކަތަ  އިއާދަކުރެނިވި ހުޅުމާލޭގައި -16

އިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަުދ   ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް(ހ) ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި އިމާރާތް 

   އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަށް ހިޔާކުރެިވދާނެއެވެ. 50ހަމަކޮށް ޓެރަހުެގ މަތީގައި ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާގެ %

 (އެނެކްސް  ނުލާ ޮއންނަ އޭރިޔާއެވެ. (ށ) ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާަކމުގައި ބަލާނީ ސިޑިގޮޅިޔާއި ލިފްޓް މެޝީންރޫމް

12(  

 އަށްވުރެ  %50 އޭރިޔާގެ ޖުމްލަ ޓެރަހުގެ ދެވޭނީ ުހއްދަ ހިޔާކުރުމަށް ޓެރަސް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި(ނ) 

 ވުޒާރާއަކާެއކު  ހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ހަކަތަ އިއާދަކުަރނިވި ޑެކްގައި/ޝީޓު އަޅާ ބޮޑުނުވާގޮތަށް

  .ޏެވެއެކަން ފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގައި

މަށް އަޅާ ޝީޓަކީ/ެޑކީަކ، ހުޅުމާލޭގައި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޯސލާޕެނަލް ) ހިޔާކުރު ރ(

  ހުަރކުރެވޭގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ބަިއ) ހިޔާުކރެވޭބ(

  ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާުކރާ ބަޔަށްުވރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. ،އުސްމިން ) ހިޔާކުރެވޭ ބައިގެ ޅ(

) ގެގޮތުގައި ޓެރަހުގައި ހިޔުާކރެވޭ އޭރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. )ކ( .އައި  އިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް

 

  



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
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 ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ވައިގޮޅި އަދި  -17

/މާރާތުގެ އި ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި (ހ)  އިމުން ބޭރަށް ހުރެގެްނ  ހުންނައިރު ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވިފައިއެއްވެސް ދޮރެއް

 ފައިހުންނައިރު މަ، ހުންނަންވާނީ ކުޑަދޮރު ހުޅުވިއްލާނަކުޑަދޮރެ އެލީތަކަށް ވާގޮތަށް ނުވާނެއެވެ. މަގުމަތީ ފަރާތުން އަދި 

.ގޯތީގެ އިމުން ބޭރުނުވާވަރަށެ  ވެ

މަގަށް ނުވަތަ އެލީއާއި  ބޭރަށްއިމުން ހުންނައިރު  އި ހުޅުވިފަގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  9 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ  (ށ)

މިގޮތަށް ހުުޅޭވ އަދި މީޓަރުގެ މަތިންނެވެ.  3ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން ދޮރުތައް ލެވޭނީ ވީ ފަރާތަށް 

 .ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ ވުރެ ބޭރަށްމީޓަރަށް 0.75 ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު ދޮރުފަތްތައް

. ހަރުކޮށްފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެކެތި ތަ  ފަދަކުޑަދޮރު  ގައިހުންނަ ފާރު ށްވާގޮތަށްޖެހިގެންހުރި ގޯތީގެ އިމަ (ނ) 

ހެން ގްލާސް ބްލޮކް އެތެރެ ނުފެންނަ ގޮތަށް އަލި ވަންނާނޭ، ސެޓްބެކްއަށް ވާގޮތައްޖިެހެގންހުރި ގޯތީގެ ނަމަވެސް 

   ފުސްކޮއްފައި ހުންނަ ކުޑަދުޮރ، ނުހުޅުވޭނޭހެން ހަރުުކރެިވދާނެއެވެ.ނުވަތަ 

) އިމާރާތުގައި ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  3 އެނެކްސްމިގަވާއިދުގެ  (ރ) ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަަމ (ގޯތީގެ އިމުގައި

. އަދި އިމާރާތެުގ ހުންނަންވާނެއެވެ މީޓަރު 0.6އަދި ފުޅާމިނުގައި  މީޓަރު 0.75އެތެރެއަށް  ވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެންއެ

.  މީޓަރު 0.6ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  ގޮޅީގެހަދާނަމަ  ވައިގޮޅިއެއްތެރޭގައި   ހުންނަންވާނެއެވެ

 10% ގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބައެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ އިމާރާތު(ބ) 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ހުޅުވުން ކަމަށް ށްވާ ހުސް ޖާގައަކާ ދިމާވާޮގތަށް އިމާރާތް ނުކޮ ވަރުގެ ުހޅުުވމެއް އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ

. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަށް ހުންނަ ގްލާސް ްބލޮކް ނުވަތަ  ދޮރު، ބުނެފައިއެވަނީ، ކުޑަދުޮރ، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

ހާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދޮރު (ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ) ގެ ނުހުޅުޭވ ނުހުޅުވޭގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަ

  ބައި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ޅ) އިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހުިރހާ ތަނެއްވެސް ވެންޓިލޭޓް 

. ސްޓޯ . ނަމަވެސް ވާންވާނެއެވެ ސްޓޯރޭްޖ ގޮތުގައި ރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮއްފައިވާ ޖާގަތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުިހމެނޭނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 16އަމަލުކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ އަކަފޫޓަށް ވުރެއް ޮބޑުވެއްޖެ ނަމަ  45ފަރުމާކޮއްފައިވާ ޖާގަ 

  .ގޮތުގެ މަތީންނެވެގައިވާ

) ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން ފެށިގެން ހުޅުވުމަުކން ) ކ( މީޓަރު  6(އޯޕަނިންގ އަކުން

. އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިޔާ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ % އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ  15ދުރުމިނަށެވެ

ބަޔާންކުރެވުނު ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަިތްނ ގެ ދުރުމިނަށެވެ. މި މީޓަރު 7.5މާއިދިމާއިން ފެށިގެން ހުޅުވު

  ގެ ދުރުމިނަށެވެ.މީޓަރު  4ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ފަރާތަކަށް 



 

  ހުޅުމާލެ ޕްޭލނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވައިދު 
:  3353535ޕާޓްމަްނޓް، ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕޭަރޝަްނ ލިމިޓެޑް ފޯން: ޑި ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްލޭނިންގ އެންޑް   planning@hdc.com.mvއީމެއިލް

ރާތުގެ ގެ އިމާއެގޯތީ  (އ) އިމާރާތުގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ބަދިގެއިން ބޭރުވާ ދުންހޮޅި ނެރެވިފައިވާންވާނީ

ނެރެވިފައި  ގޯތީގެ ސެޓްބެކްތެރެއަށެވެ. އަދި ދުންހޮޅި މީޓަރައްވުރެއް ބޭރުނުވާ ގޮތައް، ވެރިފަރާތުގެ 0.6އިމުން 

.އެ ވާންވާނީ   އިމާރާތާ ދިމާލަށް ނުވަތަ މައްޗަށް ބޭރަށެވެ

 މާރާތް ހެދުންވަގުތީ އި -18

ނޑު ހޮޅި، ލަކުޑި ހަަމއެކަނި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރޫާޅލެވޭގޮތަށް،މާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ވަގުތީ އި(ހ)  ޓިުނ،  ،ދަގަ

 ހަދާ ތަންތަން ނުވަަތ ބިނާތަކެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން  ފަދަ ތަކެތި  ފިލާ ނުވަތަ ސަތަރި

 1 އަދި މީޓަރަށެވެ. 5މާރާތެއް އެންމެ އުސްވެގެން ހެދޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ގުތީ އި ވަ(ށ) 

 ނުވާނެއެވެ.އްވުރެ އިތުރު ވެގެން ފަންގިފިލާއަ 

މާރާތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކުރެހުން ފާސުްކާރ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ އި މާރާތްތަކުގެވަގުތީ އި(ނ) 

ތަނުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ އިތުރުުކރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ  (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 90ދުވަހުންފެށިގެން 

ކަޯޕރޭޝަނަށް އެކަމަށްއެދި  ކުރިން (ސަރުކާރު ބަންުދނޫން) ދުވަސް 7އްދަތު ހަމަވުމުގެ ވާ މުވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިފައި

ވަގުތީ  ކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން  މިގޮތަށް ހުށަނާޅާނަމަ ވާނެއެވެ.ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން 

 ވަގުތީ އިމާރާތް ރޫޅާލަންވާނެއެވެ.އަދި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ  މާރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.އި

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

 މާނަކުރުން  -19

ވަތުގެ ތަކެތި ބުނެވެނީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަަދލު ނުކުރެވޭ ޮގތަށް އެކި ބާ "ކަމަށް މާރާތްއި"މިގަވާއިދުގައި (ހ) 

ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ  ،ކޯަޕރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ބިނާ ކުރެވޭބޭނުންކޮށްގެން 

 ތަންތަނަށެވެ.

މިޤަވައިދުގައި "ކޯޕަރޭަޝން" ނުވަތަ "އެ ކޯޕަރޭޝަްނ" ކަމަށް ބުނެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ށ) 

 .ކޯަޕރޭޝަނަށެވެ

  ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން -20

. މި ކޯޕަޭރޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު މިގަވާއިދު މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ، ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޙުން ފެށިގެން، ކުރިން އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ހުުޅމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުުމެގ 

 .   ގަވާއިދު ބާތިލްވީއެވެ
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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 : Built up area
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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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1.0 SUBMISSION (DELIVERABLES AND CRITERIA)  

1.1 CONCEPT DESIGN STAGE 

Concept drawings should focus on how it is integrated to site and surrounding context. All floor 
plans should indicate the usage of specific floor spaces with its area as well as built Up Area (BUA) 
along with gross floor area (GFA).  

Format of submission should include (but is not limited to) a PowerPoint presentation of the concept 
design stage submission. A compiled PDF of the above documents should be submitted in digital 
format. AutoCAD drawings should be submitted for all the drawings.  

Concept design should include the following drawings & documents (minimum requirement); 

A. ARCHITECTURAL  

1. Concept brief 
2. Location plan 
3. Site plan showing the surrounding context 
4. Parking layouts 
5. Vehicular and pedestrian circulation layout addressing the surrounding context 
6. Floor plans, sections and elevations 
7. Relevant blow-up details  
8. Proposed material schedule and mood board 
9. Interior and exterior perspective images (3D rendered visuals)  

B. STRUCTURAL 

Structural concept will include the following drawings and documents; 
1. Layout plan drawing showing the structural members (such as column, beam, slabs, 

sheer wall. etc.) with estimated size & location. Details regarding selection of member 
size without effecting architectural concepts. (Details of clear heights achieved in 
specific locations can be highlighted) 

2. A report stating: 
a) Pro and cons of the preferred structural system with respect to the architectural 

design.  
b) Explain the structural system in relation to structure’s durability for the intended 

lifetime of the building.   
c) Explain the Structural design including the design code, design parameters 

(considered loads) & analysis method preferred by structural design engineer, 
details of the software(s) to be used for design, formats of design sheets (if any). 

d) Details of proposed foundation system based on the available geotechnical 
parameters. It should be noted that the wind speed for the design can be obtained 
from local metrological department. 

e) Assessment of the environmental conditions and the requirement that is applicable 
for the design with reference to code of practices. This includes, but not limited to 
covers to be provided for reinforcement, grade of steel, water proofing for 
foundation, min concrete grade with maximum water cement ratio, admixtures to 
be used for concrete etc. based on standards. 

f) Minimum cement content details for different grades of concrete, in order to 
achieve a durable concrete for its intended life time   

g) Details regarding fire rating of the building 

C. BUILDING SERVICES 

Proposals for the following systems must be submitted as a report  
1. Air-Conditioning System and proposed locations 
2. Mechanical Ventilation System and proposed locations 
3. Fire Safety Design 

a) Fire Detection and Alarm System 
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b) Portable extinguisher 
c) Fire blankets 
d) Dry riser system 
e) Hose reel system 
f) Wet Riser System 

4. Water, Drainage and plumbing proposal 
5. Vertical Transportation Services (Lift) 
6. Lighting and Power System 
7. Emergency Lighting System 
8. Earthing System 
9. Lightning Protection System 
10. Emergency Electrical Supply (Generator Set) 
11. GPON in building network 
12. Building Access Control 
13. CCTV System 
14. Public Address System 
15. Carpark Barrier Gate System 

1.2 DETAILED DESIGN STAGE 

Detailed design will be submitted after concept design approval as follows: 
1. Architectural drawings (by a locally registered professional architect) of all plans, 

elevations and major sections. (Refer to local planning guidelines) 
2. Structural drawings and calculations, methodology (stamped and signed by a locally 

registered professional engineer)  
3. Foundation protection method 
4. Building services drawings (electrical, water plumbing and sewage, GPON, HVAC, 

Vertical transport, Fire Safety) 
5. Material and finishing schedule 
6. Local authority approvals, including but not limited to Fire Drawings and Panel board 

drawings. 
7. Soil Investigation/Geotechnical Survey report (If required) 
8. Environmental Impact Assessment report 

 
Minimum three (3) sets of the above-mentioned drawings and documents should be submitted. 
Drawings Submission Form with the appropriate parts filled and signed by Registered Architect and 
Engineer.  

1.3 SHOP DRAWINGS AND AS BUILT 

The following drawings shall be submitted after completion of construction and prior to usage of the 
building.   

‐ As built Architectural drawings 
‐ As built Structural drawings  
‐ As built Services drawings (Water, Sewage, Electrical, Ventilation & Air-conditioning, 

Firefighting and Communication/GPON) 
‐ Copy of approvals given by Authorities, such as but not limited to MNDF Fire, Ministry 

of Health, STELCO, MEA, MWSC 

With the submission of required documents, HDC would provide the necessary feedback for each 
stage. In giving feedbacks we would check whether if it fits the development guidelines, design 
guidance documents, international standards and the standards set by HDC. A two-way dialogue to 
attain a satisfactory level of work will be pursued. Upon submission of the documents HDC 
reserves a duration of 14 working days to process and provide comments or approval. A period of 
14 working days will be taken to provide comments for concept drawing. If the drawings are not 
approved and comments are sent after checking, revised drawings are to be submitted within 14 
working days. Please note that for each submission14 working days will be taken to comment. In 
addition to that, the duration taken to comment on Detail drawings stage will be minimum of 10 
working days and maximum is 20 working days 
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If the party fails to correct after sending comments twice, the party needs to apply again as a new 
project proposal along with the application fee. This is to encourage carefulness from the client and 
to maximize efficiency from both stakeholders.  

Once the concept drawings are approved, the detail drawings shall comply to the approved concept 
drawings and if in any case if there are changes to such as floor plans sections and elevations in 
the detail stage, a revised concept drawings approval should be submitted. It is mandatory to 
approve concept if the changes need to be brought to aforementioned drawings. 

Physical implementation process can be initiated once drawing approval is given by HDC. Any 
modifications or amendments to the drawings should be informed and applied for approval prior to 
initiating any physical works on site which contradicts the approved drawings. Drawings and 
documents mentioned in shop drawings and as-built drawings can be submitted during 
implementation or after construction prior to applying for building usage permit. With the Successful 
completion and submission of the documents and drawings and after fulfilling of other mandatory 
requirements set by the Building Control Unit, Building Usage Permit will be awarded. 
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2.0 REQUIREMENTS OF THE CONSULTANT 

Developer is required to hire a locally registered Project Management (PM) consultant for the 
quality assurance of the building. The PM consultant should be a 3rd party independent person or a 
firm that is locally registered under Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure. This 
consultant should be unbiased in the works and while reporting to HDC. The consultant should be 
hired prior to the commencement of any site works. Once hired, the consultant should approve and 
submit a Construction Quality Management Plan (CQMP) from the Developer or Contractor before 
any physical works on site are carried. Duties and responsibilities of the consultant are as follows: 

2.1 RESPONSIBILITIES 
A. ASSURANCE OF CONSTRUCTION QUALITY 

Necessary tests should be carried out on site and off site to ensure the quality of the final 
product. This includes, but not limited to compressive strength of concrete, tests done to 
ensure strength of steel, Slump test, Sieve Analysis and material specifications. 

 

B. ASSURANCE OF FINISHING QUALITY  

Consultant should ensure that the works are carried out according to the approved 
standards, methodologies, CQMP and drawings and if not mentioned as per the best 
practices followed. Consultant should also ensure that all works are carried out using 
approved materials which meets the standards as per the guidelines and the intended 
purpose for quality, safety and durability.  

 

C. MATERIAL APPROVAL  

All the materials used in the building structure, services and finishing shall be approved by 
the consultant. In approving the materials, the consultant shall ensure it meets the 
standards as per the guidelines and the intended purpose for quality, safety and durability. 
All the records of approved materials and its specifications should be kept and shared to 
HDC according to the reporting criteria.  

 

D. APPROVE METHODOLOGIES 

Prior to commencement of any construction works, Consultant should evaluate, suggest 
any improvements and approve method statements submitted by the developer. Consultant 
should ensure that the approved methodologies meet the intended purpose. All the 
methodology approvals should be kept on record and shared with HDC according to the 
reporting criteria. 
 

E. ISSUING SITE INSTRUCTIONS 

Issued site instructions should be recorded and submitted to HDC as per the reporting 
criteria.  

 

F. APPROVE AS‐BUILT DRAWINGS 

The consultant should ensure the approved as-built drawings are accurate and meets 
onsite physical development.  
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2.2 REPORTING  

All the following reports should be signed or stamped by the consultant. All the monthly reports 
should be submitted by the consultant before 10th of every month.  

A. INTIAL REPORT 

i. Construction Quality Management Plan (CQMP) 
ii. Safety Plan 
iii. Work methodologies 

B. MONTHLY REPORT 

i. Project Brief 
ii. Ongoing works and upcoming works for the next month 
iii. Overall construction progress showing the planned vs actual progress in the form 

of a Gantt chart 
iv. Accidents report 
v. Challenges faced during implementation 
vi. Test & Analysis reports 
vii. List of attended inspections and its reports 
viii. List of instructions given on site 
ix. Documentation of approved methodologies 
x. Documentation of approved materials 

C. PROJECT COMPLETION REPORT 

i. Summary of Project 
ii. Challenges faced during the implementation 
iii. Maintenance requirements  
iv. Services systems manuals 
v. As-Built Drawings 
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