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ޕްލޭނިންގ އަދި ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4ނެއިބަރހުޑް  ހުޅުމާލެ
 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  

 ތަޢާރަފް   .1

 

 ހުޅުމާލެކުރުމަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޛު މާސްޓަރ ޕްލޭން ތަންފީ  މި ގަވާއިދަކީ، ހުޅުމާލޭގެ

 ތައްއުޞޫލު ގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މާރާތްކުރުމުޢި އިދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގަދިރިއުޅުަމށް އިން  4 ނެއިބަރހުޑް 

ނޑައަޅައިދޭ ގަވާއިދެވެ.    ކަ

 

 ނަން  .2

ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ހުޅުމާލެ ނެއިބަރހުޑް 

  ކުރުމުގެ ގަވާއިުދ " މިހެންނެވެ.

 މާނަކުރުން  .3

"ޢި(ހ) މިގަވާއިދުގައި "  ،ކޯޕޭަރޝަނުން ޤަބޫލުކުާރ ފެންވަރަށް ބިނާ ކުރެވޭ މި ނީ ވަފައިއެކަމަށް ބުނެ މާރާތް

. އެންމެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނީ މިގޮތުން  ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ

ނޑުފާރުދަށްވެގެން  އެކުލެވޭގޮތަށް، ޤުދުަރތީ ކަންތަކުން  ޓެއް ނުވަތަ ޑެކެއްޝީ ،ފުރާޅެއްތަކެއް އަދި /ބިއްގަ

 އެވެ. ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ މީހަކަށް ިދރިއުޅެވޭވަރަށް  ށްރައްކާެތރިކަން ފޯރު ކޮށްދެވޭނެގޮތަ

" ކަަމށް ބުނެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަމި އިދުގައި "ވާގަ(ށ) މި ން ކޯޕަރޭޝަން

  ށެވެ.ލިމިޓެޑަ

ލިމިޓެޑްގެ (ނ) މި ގަވާއިދުގައި "ވެބްސައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން 

  އަށެވެ. "www.hdc.com.mvވެބްސައިޓް "
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" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރުްނ  (ރ) މި ގަވާއިދުގައި "ސިނާއީ މަސައްކަތް

 ހުއްދަ ކުރާ އެްނމެހައި މަސައަްކތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 މާއި، ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން މަލުކުރަން ފެށު ޢަ ގަވާއިދަށް  .4

  

. ޢަމިގަވާއިދަށް  މަލުކުރަންފަށާނީ، މިގަވާއިދު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

. މި ގޮތުން މި ގަވާއިދަށް  އަދި މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކޯޕޭަރަޝނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ

 .  ގެނެވޭ އިޞްލާޙު މި ކޯޕަރޭޝަުނގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާނެ އެވެ

 

  ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާތައް  .5

  ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށެވެ.އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިން  4ނެއިބަރހުޑް  މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ހުޅުމާލެ

  ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުން  .6

ރޑިނޭޓް ޖެިހ ޗާޓެއް ގޯތީގެ  (ހ) ހުޅުމާލޭން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުރިާހ ގޯތިތަކެއްވެސް ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ކޯ

ރޑިނޭޓް ޕޮއިންޓް  . އަދި މި ޗާޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯ ތަކުގައި، ގޯތީގެ އިްނ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެކު ވާނެއެވެ

  ވަިކކުރުމަށް ކަަޑ ޖަހާ ދޭނެއެވެ.

(ށ) ވެރިފަރާތުން ގޯތި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ވިއަސް ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުަމްށ 

" ހުށަހެޅުމުން އަލުން  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ވެއްޓި، ގެއްލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި ކޯޕަޭރޝަނަްއށް "އިން ވަކުިކރާ ފޯމް

       .   ކަޑަޖަހައިދޭނެއެވެ

(ނ) ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ޯކރޑިނޭޓް ޖެހި ޗާޓާއި ގޯތީގައި 

  .  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ދިމާވޭތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ

 އިންފާރު ރޭނުން  .7

) މަސްދުވަސްތެރޭ އެންމެ  10ވެގެން ގިނަ(ހ) ގޯއްޗާ ޙަވާލުވާތާ  ) ފޫޓު  4ވެގެން ތިރި(ދިހަ  (ހަތަރު

) އިންފާރެއް ރާނަންވާނެއެވެ.އުސްމިނު   ގެ (ވަގުތީ

ފާރު އިން(ށ) ގޯތީގައި ބިނާކުރެވޭ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް 

  ރާނާފައިވާނަމައެވެ.



 

 ޞަފްޙާ 14 ގެ 3

 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

. އަދި މަގުމަތީ އިންފާރު ރާނާނަމަ 1.2އުސްވެގެން  ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ ސެޓްބެްކ  ،މީޓަރަށެވެ

 .  އަދި ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ

 0.6އި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގ2ަ(

މީޓަރުގެ އުސްމިނުެގ  2މީޓަރަށް ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބިމުން ފެށިގެން 

ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ްސޓަރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ބައެއް (ތަނބު ފަދަ އެއްޗެއް) ކުރިމަީތ 

 މީޓަރުން މައްޗަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 1.2 ސެޓްބެކްގެ ފާރުގެ

)  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 3( ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ގޯތީގެ އަރިމަތި (މަގާވީ ފަޅި ފިޔަވާ

  މީޓަރަށެވެ. 2އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްގެ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން 

ނުކުެރވިފައިވާ ފެންސް ފަދަ ތަކެތި ) ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމށް ފަރުމާކުރެވޭ ކޮޅު ތ4ޫ(

  ހަުރކުރެވިފައި ުހންނަން ވާނީ މި އުސްމިނުގެ ތޭެރގައެވެ.

 މާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ޢި  .8

  

މާރާތެއް ޢިކުިރން އެ  މާރާތެއް ކުރުމުގެޢިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ އެފަދަ ޢި (ހ) ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް 

ހޯދުމަށްޓަކައި "ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"  މި ކޯޕަރޭޝަަނށް ކުރުމުގެ ހުއްަދ 

  ހުށަހަޅައި އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

މާރާތުގެ ކުެރހުން ިމ ޢިކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ ހުއްދައާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭނީ  މާރާތްޢި(ށ) 

.ކަޯޕރޭޝަނަށް    ހުށަހަޅައި މި ކޯަޕރޭޝަނުން ފާސްކުރުމުންނެވެ

) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ބިން ތަރައްގީކޮށް، އިމާރާތްކޮްށ،  05ހަވާލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ނ) ގޯއްޗާ (ފަހެއް

  އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައި އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

  

 ފާސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނައުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  .9

(ހ) ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ "ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 

. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިދުގެ  ގިައ  14އެނެކްސް ޢިމާރާތުގެ ކުރެުހން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ

 .އެވަނީއެވެ

(ށ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ފޯމާއެކު ފުރިހަމައްަށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުވާނެ އެވެ.
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އެނެކްްސ ފެށުމާއެކު ކެުރުހން ހުށަހެޅުމާއި ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ (ނ) މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ނެގޭނެ އެވެ. 15

 ފައުންޑޭޝަން ފުންމިން  .10

ނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ައްށ  (ހ) ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ކަ

 ރާތުގެ ސްޓްރަްކޗަރަލް ޑިޒައިން ހަދާ އިންޖިނިއަރެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް ޢިމާ

ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުންވެގެން ހުންނަންވާނީ  ،ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތެއްނަމަ 1(ށ) 

 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނަމަ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި އެުކ  5ބުރި ނުވަތަ  1(ނ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

ނޑާއި އެކު  "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަްނ މެތަޑް" ސްޓްރްަކޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

) މީޓަރު އަދި އެއަށްވުރެ ފުންވާނަމަ (އީ.ޕީ.އޭގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 1.8(ރ) ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން 

.   އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން  .11

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް  10އެނެކްސް (ހ) މިގަވާއިދުގެ 

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

. ނުވަތަ ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމެންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެ ކްގެ މަތީކައިރިޔާ ހަމައަށެވެ

.  18.5އަދި އެގޮތުން ޢިމާރާތް ކުރެވޭެނ އެންމެ އުސްމިނަކީ    މީޓަރެވެ

ބުރިއަށް ވުރެމައްޗަށް ނަގާަނމަ  5މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ ނުވަތަ  15(ށ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

 ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުަގއި ބެލޭނީ  ،ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް(ނ) ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް 

 ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލް ފެށޭ ހިސާބުންނެވެ.

 (ހައެއް) ފަންގިފިލާއެވެ. 6(ރ) ޢިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ 

(ބ) ކޮންމެ ފަންގިފިލާ އެއްގައިވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީޓު/ޑެކުގެ ތިރީކަިއރި އާއި ހަމައަށް މަދުވެގެން 

2.7  .  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ
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ގެ ުކރެހުމުގަިއ ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ  10އެނެކްސް (ޅ) މިގަވާއިދުގެ 

މީޓަުރ  18.5ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށެިގން ރޫފްބީމްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށް  ،ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްނުވާނެ ގޮތަށް ކަތި ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ. 2ހަމަުކރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް 

. މިގޮތުން ލެވޭ ޓެރަ 5(ކ) ޢިމާރާތުގެ   ،ހުގެ ތަޅުންވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއް ލެވިދާނެއެވެ

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްވެގެންނުވާނެއެވެ. 18.5ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މިގަވާއިދުގަިއ  ،ގެ ކުެރހުުމގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނައި 10(އ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރަށްވުެރ  4ކޮށް، ޓެރަހުެގ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަ 

 އުސްނުވާނޭހެން ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ހިޔާުކރާބައި ހެިދދާނެއެވެ.

މީޓަރު ހަމުަކުރމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވެލްގައި  15(ވ) ލިފްޓް ނުލާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

. ސިޑިގޮޅި ިހޔާކުރަން ކަތިފާުރޅެއްލާނަމަވެސް ފުރާޅާއެކު  3ނީ ސިޑިގޮޅި ިހޔާުކރާބައި އުސްުކރެވޭ މީޓަރަށެވެ

.  3ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ    މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަަރށެވެ

 ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސް  (ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެޓް) .12

ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން (ހ) ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭނުގެ/ފާރުގެ އުސްމިނުގައި 

. އަދި ޢިމާރާތުގައި ހަރުުކރެވޭ ޗެންޗޭނުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެެވ. 1.2   މީޓަރެވެ

) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ އޭގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުްނ 1(

) ނުދާވަރަށެވެ. މީޓަރު ހުންނަވަރުގެ 0.125ޑަޔަމީޓަރުގައި    ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް

ނޑެއް ގޮތަށް ބޭނުން ނުކުެރވޭ 2( ) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ ހަރުގަ

  ގޮތަށް،އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެެވ.  

 ހިމެނޭ ބެލްކަނިތައް ނުވަތަ އޭރިޔާތަކަކީ:(ށ) ބެލްކަނީ ތަކުގެ ތެރެއިން އެފް.އެސް.އައީގެ ތެރޭގައި ނު

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

އަށް ވާމިން، ބެލްކަނީގެ ބޭރުފަާރތު އިމުން  45އުސްމިނުގައި ވާ ފާރު ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގުމިނުގެ %

. މި އޭރިާޔގެ ތެރޭގައި މުޅި ބެލްަކނި ފެށިގެން ބެލްކަނީގެ އެތެރެއަށް އޮ  ފްސެޓްކޮށް ލުމުން އޮންނަ އޭރިޔާއެވެ

ހިމެނޭނަމަ، އެބެލްކަންޏެއް އެއްކޮށް އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިޭރޔާއިން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.  ބޭރުގައި ބެލްކަނީގެ ޖާގައެއް ވާނަމަ އެ ޖާގައެއްގެ އޭރިޔާއެއް އެފް.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 2(

އަށް  45އުސް ފާރުގައި ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގައި ތަނބެއް ނުވަތަ ފާރެއް (މައްޗާއި ޖެހެންދެން) ވާނަމަ، %
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މީޓަރުގެ ފާރުބުރީގެ  1.2ރެއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ ވާމިން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުން ކުރާނީ އެތަނބެއްގެ ނުވަތަ ފާ

  ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ.

 ރޫފްއޭރިޔާ އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް  .13

 ންނަނިވި ގޮތަށް ލެވިދާނެއެވެ.އަ  ލާނަމަ(ހ) ޢިމާރާތުގެ ރޫފްސްލެބް ނުވަތަ ކަތިފުރާޅެއް

 .އަށްވާވަރަށް ގޯތީގެ އިމާހަމައަށް 80%ކުރިމަތީފުޅާމިނުގެ  ) ޢިމާރާތުގ1ެ(

ތުގެ އަރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ސެޓްބެކްޫދކޮށްފައިވާ ފަރާ 1ތިފުރާޅެއްނަމަ، ކަ) 2(

  މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް. 0.2 ންއިއައްވާވަރުގެ އިމާހަމަ %80

މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތުން  1ގޯތީގެ ކުރުމަތިފިޔަވާ ، ތިފުރާޅެއްނަމަކަ) 3(

 .މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް 0.45އިމާރާތުގެ އިމުންފެށިގެން 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތުގެ އިމާ  4އަދި  2ލެބެއްނަމަ، އެނެްކސް ފްސްރޫ) 4(

 ހަމައަށް.

) އަށް އެރު 5) ށ( . ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް މަށް ލިފްޓް އަދި ސިޑި ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ

ގޮތަށް ލިފްޓުން ޓެރަހަށް ނުކުމެޭވގޮތަށް ހެދި ކަމުގައިވިނަމަވެސް ޢިމާރާްތ  ަގއި ދައްކާފައިވާ 10އެނެކްސް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމްަށފަހު، ޓެރަހުގެ ތަޅުމުން  ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަ

ިއ ) ގައވަނަ މާއްދާގެ ( 11ފެށިގެން ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާކުުރމަށް ބޭނުންކެުރވޭނީ މިގަވާއިދުގެ 

   މީޓަރެވެ. 4ބުނެފައިވާފަދައިން 

)  5ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  13) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް ނ( ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް

 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 15ގެ މަތިން ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ 

އަކަމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިާޔކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ އެއް ސްޓްރަކްަޗރ  15ނެވުނު ) ގައި ބު ނ) މިމާއްދާގެ (ރ(

 އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަކަމީޓަރުެގ ބޭރުން  15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާުކރާބައިގެ  18.5) ޢިމާރާތުގެ ބ(

 އެއްވެސް ތަނބެއް ނުވަތަ ބެރިއެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ރުގެ މަތިން ޓެރަސް ބޭނުންކުރާނަމަ މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވާ އޭރިޔާގެ އިތުރުން މީޓަ 18.5) ޅ(

 އެއްވެސް ބައެއް ދާއިމީކޮށް ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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ލަުކިޑ  ،) ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަނޑު ހޮޅިކ(

. މިގޮތުން  ނުވަތަ ފިލާ ފަދަ ަތކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޕަޯގލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސް ފަދަ ތަކެތި ހެދިދާނެއެވެ

. މިފަދަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް  30ހެދޭތަކެތި ޓެރަހުގެ ޖުމްލައިޭރޔާގެ % އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

.  50%އަރިމައްޗަކުން ބައްދައިގެްނނުވާނެއެވެ. އަދި މަތި ހިޔާކުރުމުގައި  ހުންނަންވާނީ ނުބައްދާ ހާމައަށެވެ

މިގޮތުން ހިޔާކުުރމުގައި ބެދިފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ހާމައަށް ހުންނަބައިތައް ހުންނަންވާނީ އެއްދުރުމިނެއްގަިއ 

ބަހާލެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިްނރޫމް ހިޔާކުރާ ބަޔަށްވުެރ އުސްވެގެްނ 

  ނުވާނެއެވެ.

 ވައިގޮޅި އަދި ދޮރާއި ކުޑަދޮރު  .14

ހުންނައިރު އިމުން ބޭރަށް މަގަށް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި  11(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރުގެ މަތިންނެެވ.  3ނުވަތަ އެލީއާއި ވީ ފަރާތަށް ދޮރުތައް ލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން 

 މީޓަރަށްވުރެ ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 0.75ތްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވޭ ދޮރުފަ

 (ށ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ަބއެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ 

%10  . އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ވަރުގެ ހުޅުވުމެއް ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސް ޖާގައަކާ ިދމާވާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ

. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަްށ  ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދޮރު، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

ާހފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދުޮރ ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ުނވަތަ ނުހުޅުވޭގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަ

) ގެ ނުހުޅުވޭ ބައި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.   (ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ

) ވައިގޮޅިއެއް  6(ނ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި (ގޯތީގެ އިމުގައި

.  0.6މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  0.75އެތެރެއަށް ހަދާނަމަ އެވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ

މީޓަރު  0.6އަދި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަމަ ގޮޅީގެ ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިުރހާ ތަނެއްވެސް (ރ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ދިރި 

ވެންޓިލޭޓް ވާންވާނެއެވެ. ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އަކަފޫޓަށް ވުރެއް ބޮޑުެވއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންވާީނ  45ނަމަވެސް ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަ 

. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން  17 މިގަވާއިދުގެ  ނެވެ

) ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން ފެށިގެން   6(ބ) ހުޅުވުމަކުން (އޯޕަނިންގ އަކުން

. އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިާޔ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %  ،އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ 15މީޓަރު ދުރުމިަނށެވެ

. މިބަޔާންކުރެވުނު  7.5ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވުމާއިދިމާއިން ފެށިގެން  މީޓަރުގެ ދުުރމިނަށެވެ

  މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. 4ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ފަރާތަކަށް 
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  މާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ޢި  .15

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުެރޭވ  މުއްދަތުގައި ގޯތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތިވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިހ) ހުޅުމާލޭން (

ހުއްދަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ނެގުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ބޭނުން  ކުުރމުގެ ޢިމާރާތް ބޭނުން  ،ޢިމާރާތްކޮށް ޢިމާރާތްެއ

   ކުރަން ފަށަންވާނެ އެވެ.

ިމ އެކަން  ،މާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ޢި ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާީނ  ޢިމާރާތްހަދާ  ) އަލަށްށ(

 އެވެ. ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކަޯޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

ފައިނުވާނަމަ، ފާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކޮށްއަހަރު ތެރޭގައި ) ފަހެއް( 5) ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން ނ(

 ހުއްދަ  ކުރުމަށް ދެވިފައިވާއަދި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެުހން ބާޠިލުވާ ޙާލަތުގައި ޢިމާރާތް ކެުރހުން ބާޠިލުވާނެ އެވެ. 

  ބާޠިލުވާނެ އެވެ.

ިމ ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކުރެހުން ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ، ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވާނީ ނ) މި މާއްދާގެ (ރ(

 ކަޯޕރޭޝަނަށް އަލުން ކުރެހުން ހުށަހަޅައި ކުެރހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ހުއްދަ ހަޯދއިގެންނެވެ.

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް  ޢިމާރާތް  .16

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

 ،އަދި ބޭސްމަންޓް ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް  ގެ ބިންމަތީ ބައި (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)ޢިމާރާތުޙާލަތްތަކުގައި 

ކޯަޕރޭޝަނުން ހުއްދަ ކުރާގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުުރން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 (ށ) ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ުކުރން ހުއްދަނޫން ކަްނކަން:

 ؛) ސިނާޢީ މަސައްކަތ1ް(

 ؛) އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގުޅޭ/ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުނ2ް(

 ؛) އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައ3ް(

ނޑި އުފެދޭ ނ4ު(   ؛ވަތަ ތަން ހަޑިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް) ކު

) ) ގުދަން ކުުރނ5ް(   (ވެއަރހައުސް ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
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ފަދައިން  ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވިފައިވާ ،ގައި ބޭސްމަންޓެއް ހަދާނަމަޢިމާރާތު(ނ) 

. ބޭސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ އޭރިޔާ އެފް.އެސް.އައި (ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި  ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

) ތެރޭ ހިމެނޭނެޢާތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި  އެވެ. ަޔތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރު

ކޮމާޝަލް އިޭރޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ، ޮކމާޝަލް އޭރިޔާގެ ޖުމްލަ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް  ސްމަންޓް ބޭ(ރ) 

) ރގެފްލޯރއާއި، ފަސްޓް ފްލޯ    ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ އެވެ. (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ

ނޑުމާއި،  ގޯތިން އަނެއް ) އެއްބ( ގޯތިއެއްކޮށްގެން އެއްވެސް  2ގޯއްޗަށް ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް ދޮރުކެ

 އެވެ. އް ކޮށްގެން ނުވާނެޢިމާރާތެމަސައްކަތެއް އަދި 

ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭަބިއގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިގެ ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ  ) ގޯތީގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެންޅ(

  އެވެ. ގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެ ބައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ

 ސެޓްބެކް ޕްލޭން އަދި ސެޓްބެކް ބޭނުންކުރުން  .17

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް ޢިމާރާތް  3 އެނެކްސް އަދި 1(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

 ކުރެވޭނީ އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްބެކް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

މީޓަރު ސެޓްެބްކ  1(ށ) ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެވެސް ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަގާވީފަޅިއަށް 

 ދެވިފައިވާ ފަޅިއެވެ.

 ތިއަރިމަ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމައްޗާއި  ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 4،3،2،1 އެނެކްސް(ނ) މިގަވާއިދުގެ 

 އެއްވެސް ހިސާބުަކން ހިޔާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ފިޔަވައި ސެޓްބެކް ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާބައި

މަތީ ސެޓްބްެކގެ ތެރެއަށް ރިކުޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު 80(ރ) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %

މީޓަރު މަތިން) ނެރެވިދާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެެރއަށް  3(ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން 

 .   ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ

) ސެޓްބެކް މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް 1( ނުގެފުޅާމި އަރިމަތީ) ޢިމާރާތުގެ ބ(  80% ޫދޮކށްފައިވާ ފަރާތުން

މީޓަުރ  3މަތީ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް (ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން އަރި ޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު

. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ  ) ނެރެވިދާނެ އެވެ މަތިން

  ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. 

) ކެނޮޕީފަދަ ރޫާޅލެވޭ ތަކެތި  ،ތީ ސެޓްބެކްއަށް) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަޅ( (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ތިރި

ނޑުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރިަމީތ  ބޭނުންކޮށްގެން . ނަމަވެސް، މިފަދަ ހިޔާގަ ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ

. އަދި މިފަދަ ހިޔާގަނޑު  80ފުޅާމިނުގެ % ހަރުކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ ހަމައެކަިނ އަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށެވެ
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ނޑު ހޮޅި ފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ބިމަށް  ފާރަށް ހިފާފައެވެ. ނޑެއް ހަރުލެއްވުމަށް ތަނބު، ދަގަ މިފަދަ ހިޔާގަ

ނޑާއި، އެ ހަރުކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ގޯތީެގ  . މިގޮތުން ހިޔާގަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ

 ނެރެފައި ހުރެެގންނުވާނެއެވެ.އިމަށްވުރެ ބޭރަށް 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތީ  4،3 ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސްކ(

 މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެވެ.  1ސެޓްބެކް އަކީ މަގުމައްޗާއި ވީފަރާތަށް 

) ޢިމާރާތުގެ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް (ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮ މީޓަރުގެ 1) އ( ވި ފިޔަވާ

. އެހެންނަމަވެސް އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ޢިމާރާތުގެ ފާރުން ފެށިގެން  ،އެއްވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ

0.45  .   މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން ނެރެވިދާނެއެވެ

ވާނީ އިމާރާތުެގ ލާން އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ރެއަށްތެސެޓްބެކް  ންނަ ހު މީޓަރު  1.5ނުވަތަ  1.2) ވ(

  އިމުން ބޭރުނުވާވަރަށެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު  0.2) މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް ޑެކަރޭޓިވް ބޯޑަރެއް ލާނަމަ، މ(

  ޑަރެއް ލެވިދާނެއެވެ.ނުވާނެހެން ޑެކަރޭޓީވް ބޯ

) ހުޅުވޭ ދޮރު) ފ( އަވިން އަިދ   ،އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް ބިންމަތީ ބައިގެ (ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ

. މިގޮތަށް  ވިއްސާރައިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް ހިޔާ ކުރެިވދާނެއެވެ

ނޑު ޢިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ހެދޭ  . މިގޮތަށް  0.45ހިޔާގަ މީޓަރަށް ވުރެއް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑުގެ ފުޅާމިން ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގެ އިތުރުން ފަރާތަކުން  މީޓަރު ބޭރަްށ  0.25ހަުރކުރެވޭ ހިާޔ ގަ

. (އެނެކްސް    )12ނެރެވިދާނެއެވެ

ތިރީގައި  ،އުންޑް ފްލޯރގެ) ސެޓްބެކް ތެރޭގައި) މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ިބންމަތީ ބައިގެ (ގްރަދ(

މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ ގޮތަށް ހެދިދާނެއެވެ. އަދި ސެޓްބެކްގައި މިގޮތަށް  0.3ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން 

  ހެދޭ ތަންތަން އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ) ޕްލާންޓަރ ބޮކްސް 1(

 ) އަށި 2(

  ފައްތާފައިވާ ޕޫލް ) ބިމުގެ އަޑިއަށް 3(
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 ހުޅުމާލޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެރަސް ހިޔާކުރުން   .18

(ހ) ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްުކެރޭވ 

ައށްވުރެ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަށް  50ގެ %ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓަެރހުގެ މަތީގައި ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ

  ހިޔާކުރެވިދާނެ އެވެ. 

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

  )13(އެނެކްސް 

 /ުފާރޅު ޝީޓު/ޑެކު(ނ) މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ިހޔުާކރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެބައި ހިޔާކުުރމަށް އަޅާ 

  .   އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ހުޅުމާލޭގައި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ  /ފުރާަޅކީ (ރ) ހިޔާކުރުަމށް އަޅާ ޝީޓަކީ/ެޑކަކީ 

  ވާންވާނެއެވެ.ސޯލާޕެނަލް ހުަރކުރެވޭގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ ފުަރމާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް 

 (ބ) ހިޔާކުރެވޭަބއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

  ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔުާކރާ ބަޔަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެެވ. ،(ޅ) ހިޔާކުރެވޭ ބައިގެ އުސްމިން 

ހިާޔުކރެވޭ ޭއިރާޔ ޢިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ގެގޮތުގައި ޓެރަހުގައި  (ކ)

  ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(އ) އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ ުކރިން އެކަމާ ެބހޭ ވުޒާރާއަކުްނ 

 އަދި މި ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް މިކޯަޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ނަގަންވާނެއެވެ. ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ހެދުން  .19

(ހ) ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ، ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން މި ޯކޕަރޭޝަަންށ 

ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން މި ކަޯޕރޭޝަނުގެ ހުއްަދ ނަގައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ހޮޅި، ލަކުޑިބެލެވޭނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޫރޅާލެވޭގޮތަށް،  ޓިނު، ފިލާ ނުވަތަ ސަތަިރ  ،ހަމައެކަނި ދަގަ

 ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ތަންތަން ނުވަތަ ބިނާތަކެވެ.

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

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.(އެކެއް) ފަންގިފިލާއަށްވުރެ އިތުރު 
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(ނ) ވަގުތީ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކެުރހުން ފާސްކުރުަމށްފަހު އެ ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދަ ެދވޭނީ ކުރެހުން ފާްސުކާރ 

. ތަނުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ  90ދުވަހުން ފެށިގެން  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ (ނުވަދިހަ

) ދުވަސް (ސަރާުކރު ބަންދުނޫްނ)  7ވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހިނދެއްގައި ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިފައި (ހަތެއް

. މިގޮތަށް ހުށަނާޅާނަމަ ކޯޕޭަރޝަނުން  ،ކުރިން އެކަމަށް އެދި ކޯޕޭަރޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެ އެވެ

. އަދި ތަނުގަ  އި ހަދާފައިވާ ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ރޫޅާލަންވާނެ އެވެ.

(ރ) ވަގުތީ ހުއްދަ ދޭ ބިންތަކުަގއި އެއްވެސް ސިނާޢީ އަދި ކޮމާޝަލް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޮކށްގެންނުވާނެ 

  އެވެ.

 ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާ  .20

އަކަމީޓަރުގެ  14ކުރުމަށް މަދުވެގެން އަކަމީޓަރުގެ އޭރިއާއަކަށް ގާަރޖްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 92.9(ހ) ކޮންމެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ނޑައެޅޭ އޭރިޔާ އޮންނަންވާނީ  އޭރިޔާއެއް ކަ އިމާރާތްކުރުމަްށ އެވެ. މިގޮތުން ކަ

. ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ އޭރިޔާަގއި ބާއްވާނެ  ފާސްކޮށްފައިވާ ކުެރހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަނުގައެވެ

 ކޯަޕޭރޝަނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.މި އޭރިޔާ  ވެހިކަލްއެއް ނެތް ފަރާތަކުން އެ

) ޢިމާރާތް ފެށޭ (ށ) ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާބުކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަގާވީފަޅިން  (ސެޓްބެކް ދޫކޮށްފައި

 ހިސާބުންނެވެ.

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

 ގަާރޖް ކަށް ފިޔަވާ އެހެން ތަނަ ކުރެހުމުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަން އިމާރާތްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ(ރ) 

  އެވެ.އްދަނަގަންވާނެހު ިމކޯޕަރޭޝަނުން މަދަލުކުރާނަބަ

 ގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) އަދި އޯޕަން ސްޕޭސް ޢިމާރާތު  .21

ޔަތްކޮށް ިހޔާ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. ޢާ(ހ) އެފް.އެސް.އައި އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި

އިން ދިރިއުުޅމަށް ދޫކުރެވިަފއިވާ ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑްެކްސ  ފިޔަވަހި 2ހުޅުމާލޭ މިގޮތުން 

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. 

  އެފް.އެސް.އައި   ގޯތީގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)  ޒޯން 

  4.0  އާއި ދެމެދު 3000-2000   4ނެއިބަރހުޑް 

  4.3  އާއި ދެމެދު 4000-3000 4ނެއިބަރހުޑް 

  4.5  އާއި ދެމެދު 6000-4000  4ނެއިބަރހުޑް 
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 (ށ) ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ހިސާބުުކރުމަްށ ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާ އަކީ:

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

 ގޯތީގެ އޭރިޔާ                                                  

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

(ފަސްޓް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން 5) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(  

( އޭންގަލްަގއި  45°ޔާލީ ރޮނގެއް ޚިތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެފައިވާ ބައިގެ ތިރަީކއިރިން ކުރިމަ ފްލޯރއިން

ތިރިއަށް ދަމާލުމުން ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުމުގައި ޖެހޭހިސާބުން ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ރޮނގާ ހަމައަށް އިންނަ 

. ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުން ހަމަބިމަށްވުރެ (ޕޭވްމަންޓް ލެވަ  ) ތިރިކޮއޭރިޔާއެވެ ފައި ހުރިކަމުގަިއ ށްލްއަށް ވުރެ

 ވާނަމަ، ދަމާލާ ރޮނގު ތަޅުމުގައި ޖެހޭ ހިސާބުކަމުގައި ބަލާނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާބެވެ. 

 ) ސަރވިަސސް ޑަކްޓް 2(

 ) ލިފްޓް ގޮޅިތައް 3(

 ބެލްކަނީތައް ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 11) މިގަވާއިދުގެ 4(

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ  5) 5(

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

ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށްބަލާ، 20މި ގަވައިދުގެ ) 7(

ނޑައަ  އޭރިޔާާޅ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ކަ

 ) މަތި ހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި 8(

 އެހެނިހެން ބައިތައް  .22

  

(ހ) ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރާއިރު، އަދި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ އިުރ، ޢިމާރާތް ބޭނުނުްކރާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ގޯތީގެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެން ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަްށ އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، 

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތުން  ގަންނަ  އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ  ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކުރުމާ ހަމައަށް މި )(ށ

 ،އަންގައި ދުރާލާ ފަރާތަށް ގަންނަ ،ހިނދަކު ބޭނުންވެއްޖެ ކޯޕަރޭޝަުނން މި ،ލުމަށްޓަކައިބެ އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ



 

 ޞަފްޙާ 14 ގެ 14

 

ނޑައަޅާ  ފަރާތުން  ކޯޕޭަރޝަންގެ މި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަނަށް މި ހުއްދަ ހެދުމުގެ ބަލައި ވަދެ ގޯއްޗަށް(ނ)   ކަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް

ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ގޯތީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ފަރުވާ ބަހައްޓަންވާ ވަރަށް ފަރުވާ (ރ) 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުްނ، ނުވަތަ ގޯތީގައި އަލިފާން ހިފައިގެން ނުވަތަ ނުބަހައްޓައި ކުާރ ކަމަކުން ނުވަތަ 

ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެންބޮޑުވެގެން ނުވަތަ ފެންހެދިގެން، އެ ގޯއްޗަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތާ 

ރިހަމަ ޒިންމާ، ގޯތީގެ އިންވެގެންވާ އެހެން ޢިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ފު

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ،މަރާމާތުކޮށް  ބަލަހައްޓައި  ރަނގަޅަށް  ،މުދާ ނުއުފުލޭ  ބެހެއްޓޭ ގޯތީގައި ،ޢިމާރާތްތަކާއި ކުރެވޭ ގޯތީގައި) ބ(

  ވާނެއެވެ.މުގެ ޒިންމާ، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންދެމެހެއްޓު ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު

އުފެދޭ ކުނިބުންޏާއި އެހެނިހެން އެފަދަ ސާމާނު، ަކނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އުކާލުން ނުވަތަ ) ގޯތީގައި ޅ(

  ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ. ،ނައްތާލުމުގެ ފިުރހަމަ ޒިންމާ

) ގޯތީގައި ކުރެވޭ މުޅި ޢިމާރާތް އެކުގައި ނުވަތަ އެޢިމާރާތުން ބައެއް ނަމަވެސް، ނައްތާލުމާއި، ނުވަތަ ކ(

ރޫޅާލުމާއި، ގޯތީގައި ކުރެވިފިައވާ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދަ 

  ނަގައިގެންނެވެ.

ނުވަތަ ހިބައިންދޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ގަންނަ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ގޯތި ވިއްކާނަމަ(އ) 

ލިޔެިކޔުންތަކާެއުކ  ،ގޯތި މިލްކުކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢޫލޫމާތު ،މަގޮތަކުން ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭނަ

(ދިހައެއް) ދުވަހުެގ  10މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިާދާރއަށް ހުށަހަޅާތާ 

 މުއްދަތުގައި މި ކޯަޕރޭަޝނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން   .23

  

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޢިމާރާތް ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ިމ ) ގޯތީގައި ހ(

ރ (އެއްހާްސ 1,000.00ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،ށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްފިނަމަޚިލާފަ ގަވާއިދާ

) އާއި، ) އާ ދެމެދުގެ ޢަ ފަސްލައްކަރ (500،000.00ރުފިޔާ މާއެުކ، އެފަރާތަކުްނ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުރުފިޔާ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަލުތައް އެޅުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޕްލޭނިންގ އަދި ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4ނެއިބަރހުޑް  ހުޅުމާލެ
 ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  

 ތަޢާރަފް   .1

 

 ހުޅުމާލެކުރުމަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޛު މާސްޓަރ ޕްލޭން ތަންފީ  މި ގަވާއިދަކީ، ހުޅުމާލޭގެ

 ތައްއުޞޫލު ގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މާރާތްކުރުމުޢި އިދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގަދިރިއުޅުަމށް އިން  4 ނެއިބަރހުޑް 

ނޑައަޅައިދޭ ގަވާއިދެވެ.    ކަ

 

 ނަން  .2

ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ  ދިރިއުޅުމަށް އިން 4މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ހުޅުމާލެ ނެއިބަރހުޑް 

  ކުރުމުގެ ގަވާއިުދ " މިހެންނެވެ.

 މާނަކުރުން  .3

"ޢި(ހ) މިގަވާއިދުގައި "  ،ކޯޕޭަރޝަނުން ޤަބޫލުކުާރ ފެންވަރަށް ބިނާ ކުރެވޭ މި ނީ ވަފައިއެކަމަށް ބުނެ މާރާތް

. އެންމެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ެބލެވޭނީ މިގޮތުން  ބިމާއި ގުޅިފައިވާ ބިނާފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ

ނޑުފާރުދަށްވެގެން  އެކުލެވޭގޮތަށް، ޤުދުަރތީ ކަންތަކުން  ޓެއް ނުވަތަ ޑެކެއްޝީ ،ފުރާޅެއްތަކެއް އަދި /ބިއްގަ

 އެވެ. ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ މީހަކަށް ިދރިއުޅެވޭވަރަށް  ށްރައްކާެތރިކަން ފޯރު ކޮށްދެވޭނެގޮތަ

" ކަަމށް ބުނެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަމި އިދުގައި "ވާގަ(ށ) މި ން ކޯޕަރޭޝަން

  ށެވެ.ލިމިޓެޑަ

ލިމިޓެޑްގެ (ނ) މި ގަވާއިދުގައި "ވެބްސައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން 

  އަށެވެ. "www.hdc.com.mvވެބްސައިޓް "
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" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރުްނ  (ރ) މި ގަވާއިދުގައި "ސިނާއީ މަސައްކަތް

 ހުއްދަ ކުރާ އެްނމެހައި މަސައަްކތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 މާއި، ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން މަލުކުރަން ފެށު ޢަ ގަވާއިދަށް  .4

  

. ޢަމިގަވާއިދަށް  މަލުކުރަންފަށާނީ، މިގަވާއިދު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

. މި ގޮތުން މި ގަވާއިދަށް  އަދި މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކޯޕޭަރަޝނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ

 .  ގެނެވޭ އިޞްލާޙު މި ކޯޕަރޭޝަުނގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާނެ އެވެ

 

  ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާތައް  .5

  ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށެވެ.އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިން  4ނެއިބަރހުޑް  މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ހުޅުމާލެ

  ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުން  .6

ރޑިނޭޓް ޖެިހ ޗާޓެއް ގޯތީގެ  (ހ) ހުޅުމާލޭން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުރިާހ ގޯތިތަކެއްވެސް ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ކޯ

ރޑިނޭޓް ޕޮއިންޓް  . އަދި މި ޗާޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯ ތަކުގައި، ގޯތީގެ އިްނ ރަޖިސްޓްރީއާއި އެކު ވާނެއެވެ

  ވަިކކުރުމަށް ކަަޑ ޖަހާ ދޭނެއެވެ.

(ށ) ވެރިފަރާތުން ގޯތި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ވިއަސް ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުަމްށ 

" ހުށަހެޅުމުން އަލުން  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ވެއްޓި، ގެއްލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި ކޯޕަޭރޝަނަްއށް "އިން ވަކުިކރާ ފޯމް

       .   ކަޑަޖަހައިދޭނެއެވެ

(ނ) ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ޯކރޑިނޭޓް ޖެހި ޗާޓާއި ގޯތީގައި 

  .  ޖަހާފައިވާ ކަޑަ ދިމާވޭތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ

 އިންފާރު ރޭނުން  .7

) މަސްދުވަސްތެރޭ އެންމެ  10ވެގެން ގިނަ(ހ) ގޯއްޗާ ޙަވާލުވާތާ  ) ފޫޓު  4ވެގެން ތިރި(ދިހަ  (ހަތަރު

) އިންފާރެއް ރާނަންވާނެއެވެ.އުސްމިނު   ގެ (ވަގުތީ

ފާރު އިން(ށ) ގޯތީގައި ބިނާކުރެވޭ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް 

  ރާނާފައިވާނަމައެވެ.
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ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

. އަދި މަގުމަތީ އިންފާރު ރާނާނަމަ 1.2އުސްވެގެން  ރާނަންވާނީ ކުރިމަތީ ސެޓްބެްކ  ،މީޓަރަށެވެ

 .  އަދި ކަންމަތީ ގޯތިތަކުގެ އަރިމަތީ ސެޓްބެކްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ

 0.6އި ވާ ފަދައިން މަގުމަތީ އިންފާރު ރޭނުމަށްފަހު އޭގެ މަތިން ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގ2ަ(

މީޓަރުގެ އުސްމިނުެގ  2މީޓަރަށް ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބިމުން ފެށިގެން 

ފެންސެއް/ގޭޓެއް ލެވިދާނެއެވެ. ްސޓަރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ބައެއް (ތަނބު ފަދަ އެއްޗެއް) ކުރިމަީތ 

 މީޓަރުން މައްޗަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 1.2 ސެޓްބެކްގެ ފާރުގެ

)  11) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 3( ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ގޯތީގެ އަރިމަތި (މަގާވީ ފަޅި ފިޔަވާ

  މީޓަރަށެވެ. 2އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްގެ އިންފާރު ރޭނޭނީ އެންމެ އުސްވެގެން 

ނުކުެރވިފައިވާ ފެންސް ފަދަ ތަކެތި ) ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމށް ފަރުމާކުރެވޭ ކޮޅު ތ4ޫ(

  ހަުރކުރެވިފައި ުހންނަން ވާނީ މި އުސްމިނުގެ ތޭެރގައެވެ.

 މާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ޢި  .8

  

މާރާތެއް ޢިކުިރން އެ  މާރާތެއް ކުރުމުގެޢިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ އެފަދަ ޢި (ހ) ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް 

ހޯދުމަށްޓަކައި "ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު"  މި ކޯޕަރޭޝަަނށް ކުރުމުގެ ހުއްަދ 

  ހުށަހަޅައި އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

މާރާތުގެ ކުެރހުން ިމ ޢިކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ ހުއްދައާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭނީ  މާރާތްޢި(ށ) 

.ކަޯޕރޭޝަނަށް    ހުށަހަޅައި މި ކޯަޕރޭޝަނުން ފާސްކުރުމުންނެވެ

) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ބިން ތަރައްގީކޮށް، އިމާރާތްކޮްށ،  05ހަވާލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ނ) ގޯއްޗާ (ފަހެއް

  އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައި އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

  

 ފާސްކުރުމާއި ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެނައުން ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން  .9

(ހ) ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ "ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 

. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިދުގެ  ގިައ  14އެނެކްސް ޢިމާރާތުގެ ކުރެުހން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ

 .އެވަނީއެވެ

(ށ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވުނު ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ފޯމާއެކު ފުރިހަމައްަށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުވާނެ އެވެ.
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އެނެކްްސ ފެށުމާއެކު ކެުރުހން ހުށަހެޅުމާއި ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ (ނ) މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ނެގޭނެ އެވެ. 15

 ފައުންޑޭޝަން ފުންމިން  .10

ނޑައަޅާނީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ައްށ  (ހ) ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ކަ

 ރާތުގެ ސްޓްރަްކޗަރަލް ޑިޒައިން ހަދާ އިންޖިނިއަރެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް ޢިމާ

ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުންވެގެން ހުންނަންވާނީ  ،ފަންގިފިލާގެ ޢިމާރާތެއްނަމަ 1(ށ) 

 މީޓަރު އަޑިއަށެވެ. 0.6ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މީޓަރަށްވުރެ އުސްނަމަ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި އެުކ  5ބުރި ނުވަތަ  1(ނ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

ނޑާއި އެކު  "ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަްނ މެތަޑް" ސްޓްރްަކޗަރަލް އިންޖިނިއަރުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

) މީޓަރު އަދި އެއަށްވުރެ ފުންވާނަމަ (އީ.ޕީ.އޭގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 1.8(ރ) ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން 

.   އީ.އައި.އޭ ހަދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން  .11

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް  10އެނެކްސް (ހ) މިގަވާއިދުގެ 

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

. ނުވަތަ ޓެރަހެއްލާނަމަ ޕޭވްމެންޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ ޑެ ކްގެ މަތީކައިރިޔާ ހަމައަށެވެ

.  18.5އަދި އެގޮތުން ޢިމާރާތް ކުރެވޭެނ އެންމެ އުސްމިނަކީ    މީޓަރެވެ

ބުރިއަށް ވުރެމައްޗަށް ނަގާަނމަ  5މީޓަރަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ ނުވަތަ  15(ށ) ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

 ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަމުަގއި ބެލޭނީ  ،ތަޅުމެއް އެޅިނަމަވެސް(ނ) ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އުސް 

 ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލް ފެށޭ ހިސާބުންނެވެ.

 (ހައެއް) ފަންގިފިލާއެވެ. 6(ރ) ޢިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ 

(ބ) ކޮންމެ ފަންގިފިލާ އެއްގައިވެސް ތަޅުމުން ފެށިގެން މަތީޝީޓު/ޑެކުގެ ތިރީކަިއރި އާއި ހަމައަށް މަދުވެގެން 

2.7  .  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ
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ގެ ުކރެހުމުގަިއ ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ކަތިފުރާޅެއް ލާނަމަ  10އެނެކްސް (ޅ) މިގަވާއިދުގެ 

މީޓަުރ  18.5ޕޭވްމަންޓް ލެވެލްއިން ފެށެިގން ރޫފްބީމްގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށް  ،ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްނުވާނެ ގޮތަށް ކަތި ފުރާޅެއް ލެވިދާނެއެވެ. 2ހަމަުކރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް 

. މިގޮތުން ލެވޭ ޓެރަ 5(ކ) ޢިމާރާތުގެ   ،ހުގެ ތަޅުންވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް ޓެރަހެއް ލެވިދާނެއެވެ

 މީޓަރަށްވުރެ ުއސްވެގެންނުވާނެއެވެ. 18.5ޕޭވްމަންޓް/ގްރައުންޑް ލެވެލްއިން ފެށިގެން 

މިގަވާއިދުގަިއ  ،ގެ ކުެރހުުމގައި ވާގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި ލިފްޓް ހިމަނައި 10(އ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރަށްވުެރ  4ކޮށް، ޓެރަހުެގ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަ 

 އުސްނުވާނޭހެން ޢިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ހިޔާުކރާބައި ހެިދދާނެއެވެ.

މީޓަރު ހަމުަކުރމަށްފަހު ޓެރަސް ލެވެލްގައި  15(ވ) ލިފްޓް ނުލާ ޢިމާރާތެއްނަމަ، ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން 

. ސިޑިގޮޅި ިހޔާކުރަން ކަތިފާުރޅެއްލާނަމަވެސް ފުރާޅާއެކު  3ނީ ސިޑިގޮޅި ިހޔާުކރާބައި އުސްުކރެވޭ މީޓަރަށެވެ

.  3ސިޑިގޮޅީގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ    މީޓަރަށްވުރެ އުސްނުވާވަަރށެވެ

 ބެލްކަނި އަދި ޓެރަސް  (ރެއިލިންގ/ޕެރަޕެޓް) .12

ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން (ހ) ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏާއި ޓެރަހުގެ ޗެންޗޭނުގެ/ފާރުގެ އުސްމިނުގައި 

. އަދި ޢިމާރާތުގައި ހަރުުކރެވޭ ޗެންޗޭނުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެެވ. 1.2   މީޓަރެވެ

) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ އޭގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުްނ 1(

) ނުދާވަރަށެވެ. މީޓަރު ހުންނަވަރުގެ 0.125ޑަޔަމީޓަރުގައި    ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް

ނޑެއް ގޮތަށް ބޭނުން ނުކުެރވޭ 2( ) ހަދާފައި ހުންނަ ރެއިލިންގ ނުވަތަ ފާރު ހުންނަން ވާނީ ހަރުގަ

  ގޮތަށް،އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެެވ.  

 ހިމެނޭ ބެލްކަނިތައް ނުވަތަ އޭރިޔާތަކަކީ:(ށ) ބެލްކަނީ ތަކުގެ ތެރެއިން އެފް.އެސް.އައީގެ ތެރޭގައި ނު

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(

އަށް ވާމިން، ބެލްކަނީގެ ބޭރުފަާރތު އިމުން  45އުސްމިނުގައި ވާ ފާރު ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގުމިނުގެ %

. މި އޭރިާޔގެ ތެރޭގައި މުޅި ބެލްަކނި ފެށިގެން ބެލްކަނީގެ އެތެރެއަށް އޮ  ފްސެޓްކޮށް ލުމުން އޮންނަ އޭރިޔާއެވެ

ހިމެނޭނަމަ، އެބެލްކަންޏެއް އެއްކޮށް އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިޭރޔާއިން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.  ބޭރުގައި ބެލްކަނީގެ ޖާގައެއް ވާނަމަ އެ ޖާގައެއްގެ އޭރިޔާއެއް އެފް.އެސް.އައި ގެ ތެރޭގައި

މީޓަުރ  1.2ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ބެލްކަނީގެ ވަށައިގެން  7) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 2(

އަށް  45އުސް ފާރުގައި ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގައި ތަނބެއް ނުވަތަ ފާރެއް (މައްޗާއި ޖެހެންދެން) ވާނަމަ، %
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މީޓަރުގެ ފާރުބުރީގެ  1.2ރެއްގެ ދެފަރާތުގައިވާ ވާމިން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުން ކުރާނީ އެތަނބެއްގެ ނުވަތަ ފާ

  ނުވަތަ ޗެންޗޭނުގެ ދިގު މިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގުމިނެވެ.

 ރޫފްއޭރިޔާ އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް  .13

 ންނަނިވި ގޮތަށް ލެވިދާނެއެވެ.އަ  ލާނަމަ(ހ) ޢިމާރާތުގެ ރޫފްސްލެބް ނުވަތަ ކަތިފުރާޅެއް

 .އަށްވާވަރަށް ގޯތީގެ އިމާހަމައަށް 80%ކުރިމަތީފުޅާމިނުގެ  ) ޢިމާރާތުގ1ެ(

ތުގެ އަރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ސެޓްބެކްޫދކޮށްފައިވާ ފަރާ 1ތިފުރާޅެއްނަމަ، ކަ) 2(

  މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް. 0.2 ންއިއައްވާވަރުގެ އިމާހަމަ %80

މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތުން  1ގޯތީގެ ކުރުމަތިފިޔަވާ ، ތިފުރާޅެއްނަމަކަ) 3(

 .މީޓަރަށްވުރެ ބޭރުނުވާވަރަށް 0.45އިމާރާތުގެ އިމުންފެށިގެން 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތުގެ އިމާ  4އަދި  2ލެބެއްނަމަ، އެނެްކސް ފްސްރޫ) 4(

 ހަމައަށް.

) އަށް އެރު 5) ށ( . ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް މަށް ލިފްޓް އަދި ސިޑި ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ

ގޮތަށް ލިފްޓުން ޓެރަހަށް ނުކުމެޭވގޮތަށް ހެދި ކަމުގައިވިނަމަވެސް ޢިމާރާްތ  ަގއި ދައްކާފައިވާ 10އެނެކްސް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސްމިން ހަމަކުރުމްަށފަހު، ޓެރަހުގެ ތަޅުމުން  ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނުގެ ގޮތުގައި ކަ

ިއ ) ގައވަނަ މާއްދާގެ ( 11ފެށިގެން ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާކުުރމަށް ބޭނުންކެުރވޭނީ މިގަވާއިދުގެ 

   މީޓަރެވެ. 4ބުނެފައިވާފަދައިން 

)  5ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް  13) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް ނ( ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތީ ސްލެބް (ޓެރަސް

 އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 15ގެ މަތިން ސިޑިގޮޅި އަދި ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ 

އަކަމީޓަރުގެ އޭރިޔާ ހިާޔކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ އެއް ސްޓްރަކްަޗރ  15ނެވުނު ) ގައި ބު ނ) މިމާއްދާގެ (ރ(

 އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަކަމީޓަރުެގ ބޭރުން  15މީޓަރުގެ މަތިން ސިޑިއާއި ލިފްޓް ގޮޅި ހިޔާުކރާބައިގެ  18.5) ޢިމާރާތުގެ ބ(

 އެއްވެސް ތަނބެއް ނުވަތަ ބެރިއެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ރުގެ މަތިން ޓެރަސް ބޭނުންކުރާނަމަ މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވާ އޭރިޔާގެ އިތުރުން މީޓަ 18.5) ޅ(

 އެއްވެސް ބައެއް ދާއިމީކޮށް ހިޔާކޮށްގެން ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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ލަުކިޑ  ،) ޓެރަހުގައި އަވިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް، ދަގަނޑު ހޮޅިކ(

. މިގޮތުން  ނުވަތަ ފިލާ ފަދަ ަތކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޕަޯގލާ ނުވަތަ ޓްރެލިސް ފަދަ ތަކެތި ހެދިދާނެއެވެ

. މިފަދަ ތަކެތީގެ އެއްވެސް  30ހެދޭތަކެތި ޓެރަހުގެ ޖުމްލައިޭރޔާގެ % އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

.  50%އަރިމައްޗަކުން ބައްދައިގެްނނުވާނެއެވެ. އަދި މަތި ހިޔާކުރުމުގައި  ހުންނަންވާނީ ނުބައްދާ ހާމައަށެވެ

މިގޮތުން ހިޔާކުުރމުގައި ބެދިފައި ހުންނަ ބައިތަކާއި ހާމައަށް ހުންނަބައިތައް ހުންނަންވާނީ އެއްދުރުމިނެއްގަިއ 

ބަހާލެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެތީގެ އުސްމިން ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިްނރޫމް ހިޔާކުރާ ބަޔަށްވުެރ އުސްވެގެްނ 

  ނުވާނެއެވެ.

 ވައިގޮޅި އަދި ދޮރާއި ކުޑަދޮރު  .14

ހުންނައިރު އިމުން ބޭރަށް މަގަށް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި  11(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

މީޓަރުގެ މަތިންނެެވ.  3ނުވަތަ އެލީއާއި ވީ ފަރާތަށް ދޮރުތައް ލެވޭނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިން ފެށިގެން 

 މީޓަރަށްވުރެ ބޭރަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 0.75ތްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވޭ ދޮރުފަ

 (ށ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ަބއެއްގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ 

%10  . އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ ވަރުގެ ހުޅުވުމެއް ޢިމާރާތް ނުކޮށްވާ ހުސް ޖާގައަކާ ިދމާވާގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ

. ހަމައެކަނި އަލިވެއްދުމަްށ  ހުޅުވުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދޮރު، ކުޑަދޮރު، އާނގަފަދަ ހުޅުވުން ތަކަށެވެ

ާހފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ދަމާދޮރާއި ކުޑަދުޮރ ހުންނަ ގްލާސް ބްލޮކް ުނވަތަ ނުހުޅުވޭގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަ

) ގެ ނުހުޅުވޭ ބައި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.   (ސްލައިޑިންގ ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ

) ވައިގޮޅިއެއް  6(ނ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތުގައި (ގޯތީގެ އިމުގައި

.  0.6މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  0.75އެތެރެއަށް ހަދާނަމަ އެވައިގޮޅީގައި މަދުވެގެން  މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ

މީޓަރު  0.6އަދި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ވައިގޮޅިއެއް ހަދާނަމަ ގޮޅީގެ ކޮންމެ އަރިމައްޗެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިުރހާ ތަނެއްވެސް (ރ) ޢިމާރާތުގެ ބައިތަކަށް ވަޔާއި އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި، ދިރި 

ވެންޓިލޭޓް ވާންވާނެއެވެ. ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އަކަފޫޓަށް ވުރެއް ބޮޑުެވއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންވާީނ  45ނަމަވެސް ސްޓޯރޭޖް ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖާގަ 

. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން  17 މިގަވާއިދުގެ  ނެވެ

) ވެންޓިލޭޓް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުޅުވުމާއި ދިމާއިން ފެށިގެން   6(ބ) ހުޅުވުމަކުން (އޯޕަނިންގ އަކުން

. އަދި ހުޅުވުމުގެ އޭރިާޔ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %  ،އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނަމަ 15މީޓަރު ދުރުމިަނށެވެ

. މިބަޔާންކުރެވުނު  7.5ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ހުޅުވުމާއިދިމާއިން ފެށިގެން  މީޓަރުގެ ދުުރމިނަށެވެ

  މީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ. 4ދެޙާލަތުގައިވެސް ހުޅުވުމުގެ އަރިމަތިން ވެންޓިލޭޓްވާނެކަމަށް ބެލޭނީ ފަރާތަކަށް 
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  މާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ޢި  .15

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުެރޭވ  މުއްދަތުގައި ގޯތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޯތިވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިހ) ހުޅުމާލޭން (

ހުއްދަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ނެގުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ބޭނުން  ކުުރމުގެ ޢިމާރާތް ބޭނުން  ،ޢިމާރާތްކޮށް ޢިމާރާތްެއ

   ކުރަން ފަށަންވާނެ އެވެ.

ިމ އެކަން  ،މާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ޢި ބޭނުންކުރަން ފަށަންވާީނ  ޢިމާރާތްހަދާ  ) އަލަށްށ(

 އެވެ. ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކަޯޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

ފައިނުވާނަމަ، ފާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކޮށްއަހަރު ތެރޭގައި ) ފަހެއް( 5) ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން ނ(

 ހުއްދަ  ކުރުމަށް ދެވިފައިވާއަދި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެުހން ބާޠިލުވާ ޙާލަތުގައި ޢިމާރާތް ކެުރހުން ބާޠިލުވާނެ އެވެ. 

  ބާޠިލުވާނެ އެވެ.

ިމ ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކުރެހުން ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ، ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވާނީ ނ) މި މާއްދާގެ (ރ(

 ކަޯޕރޭޝަނަށް އަލުން ކުރެހުން ހުށަހަޅައި ކުެރހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ހުއްދަ ހަޯދއިގެންނެވެ.

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް  ޢިމާރާތް  .16

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

 ،އަދި ބޭސްމަންޓް ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް  ގެ ބިންމަތީ ބައި (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)ޢިމާރާތުޙާލަތްތަކުގައި 

ކޯަޕރޭޝަނުން ހުއްދަ ކުރާގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުުރން ހުއްދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 (ށ) ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ުކުރން ހުއްދަނޫން ކަްނކަން:

 ؛) ސިނާޢީ މަސައްކަތ1ް(

 ؛) އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގުޅޭ/ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން ހެދުނ2ް(

 ؛) އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަވާ އަދި ވަސްދުވާ ކަންތައްތައ3ް(

ނޑި އުފެދޭ ނ4ު(   ؛ވަތަ ތަން ހަޑިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް) ކު

) ) ގުދަން ކުުރނ5ް(   (ވެއަރހައުސް ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
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ފަދައިން  ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ދެންނެވިފައިވާ ،ގައި ބޭސްމަންޓެއް ހަދާނަމަޢިމާރާތު(ނ) 

. ބޭސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ އޭރިޔާ އެފް.އެސް.އައި (ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި  ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

) ތެރޭ ހިމެނޭނެޢާތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި  އެވެ. ަޔތްކޮށް ހިޔާ ކުރެވޭ މިންވަރު

ކޮމާޝަލް އިޭރޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ، ޮކމާޝަލް އޭރިޔާގެ ޖުމްލަ ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް  ސްމަންޓް ބޭ(ރ) 

) ރގެފްލޯރއާއި، ފަސްޓް ފްލޯ    ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ އެވެ. (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ

ނޑުމާއި،  ގޯތިން އަނެއް ) އެއްބ( ގޯތިއެއްކޮށްގެން އެއްވެސް  2ގޯއްޗަށް ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް ދޮރުކެ

 އެވެ. އް ކޮށްގެން ނުވާނެޢިމާރާތެމަސައްކަތެއް އަދި 

ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭަބިއގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިގެ ތެރެއަށް ދިރިއުޅޭ  ) ގޯތީގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެންޅ(

  އެވެ. ގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެ ބައިން ވަދެ ނިކުމެވޭ

 ސެޓްބެކް ޕްލޭން އަދި ސެޓްބެކް ބޭނުންކުރުން  .17

ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ގޯއްޗެއްވެސް ޢިމާރާތް  3 އެނެކްސް އަދި 1(ހ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

 ކުރެވޭނީ އެގޯއްޗެއްގެ ސެޓްބެކް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

މީޓަރު ސެޓްެބްކ  1(ށ) ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެވެސް ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަގާވީފަޅިއަށް 

 ދެވިފައިވާ ފަޅިއެވެ.

 ތިއަރިމަ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމައްޗާއި  ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 4،3،2،1 އެނެކްސް(ނ) މިގަވާއިދުގެ 

 އެއްވެސް ހިސާބުަކން ހިޔާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ފިޔަވައި ސެޓްބެކް ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާބައި

މަތީ ސެޓްބްެކގެ ތެރެއަށް ރިކުޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު 80(ރ) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ ފުޅާމިނުގެ %

މީޓަރު މަތިން) ނެރެވިދާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެެރއަށް  3(ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން 

 .   ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ

) ސެޓްބެކް މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް 1( ނުގެފުޅާމި އަރިމަތީ) ޢިމާރާތުގެ ބ(  80% ޫދޮކށްފައިވާ ފަރާތުން

މީޓަުރ  3މަތީ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް (ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް/ބިންމަތިންފެށިގެން އަރި ޢިމާރާތުގެ  ،އަށް ވާ ވަރު

. އަދި މިގޮތުން ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރޭބައި ބެލްކަނި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގެ  ) ނެރެވިދާނެ އެވެ މަތިން

  ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. 

) ކެނޮޕީފަދަ ރޫާޅލެވޭ ތަކެތި  ،ތީ ސެޓްބެކްއަށް) ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަޅ( (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ތިރި

ނޑުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ޢިމާރާތުގެ ކުރިަމީތ  ބޭނުންކޮށްގެން . ނަމަވެސް، މިފަދަ ހިޔާގަ ހިޔާކުރެވިދާނެއެވެ

. އަދި މިފަދަ ހިޔާގަނޑު  80ފުޅާމިނުގެ % ހަރުކުރެިވފައި ހުންނަންވާނީ ހަމައެކަިނ އަށްވުރެ ދިގުނުވާވަރަށެވެ
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ނޑު ހޮޅި ފަދަ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ބިމަށް  ފާރަށް ހިފާފައެވެ. ނޑެއް ހަރުލެއްވުމަށް ތަނބު، ދަގަ މިފަދަ ހިޔާގަ

ނޑާއި، އެ ހަރުކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ގޯތީެގ  . މިގޮތުން ހިޔާގަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ

 ނެރެފައި ހުރެެގންނުވާނެއެވެ.އިމަށްވުރެ ބޭރަށް 

ގައި ދައްކާފައި ވާގޮތަށް ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތީ  4،3 ) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސްކ(

 މީޓަރުގެ ސެޓްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެވެ.  1ސެޓްބެކް އަކީ މަގުމައްޗާއި ވީފަރާތަށް 

) ޢިމާރާތުގެ އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް (ފުރާޅުގެ އަސްކަންޏާއި ދިޔަދޮ މީޓަރުގެ 1) އ( ވި ފިޔަވާ

. އެހެންނަމަވެސް އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ޢިމާރާތުގެ ފާރުން ފެށިގެން  ،އެއްވެސް ބައެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ

0.45  .   މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން ނެރެވިދާނެއެވެ

ވާނީ އިމާރާތުެގ ލާން އޭސީ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ރެއަށްތެސެޓްބެކް  ންނަ ހު މީޓަރު  1.5ނުވަތަ  1.2) ވ(

  އިމުން ބޭރުނުވާވަރަށެވެ.

މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު  0.2) މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް ޑެކަރޭޓިވް ބޯޑަރެއް ލާނަމަ، މ(

  ޑަރެއް ލެވިދާނެއެވެ.ނުވާނެހެން ޑެކަރޭޓީވް ބޯ

) ހުޅުވޭ ދޮރު) ފ( އަވިން އަިދ   ،އަރިމަތީ އަދި ފަހަތު ސެޓްބެކްއަށް ބިންމަތީ ބައިގެ (ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ

. މިގޮތަށް  ވިއްސާރައިން ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭގޮތަށް ހިޔާ ކުރެިވދާނެއެވެ

ނޑު ޢިމާރާތުގެ އިމުން ފެށިގެން ހެދޭ  . މިގޮތަށް  0.45ހިޔާގަ މީޓަރަށް ވުރެއް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑުގެ ފުޅާމިން ދޮރުގެ ފުޅާމިނުގެ އިތުރުން ފަރާތަކުން  މީޓަރު ބޭރަްށ  0.25ހަުރކުރެވޭ ހިާޔ ގަ

. (އެނެކްސް    )12ނެރެވިދާނެއެވެ

ތިރީގައި  ،އުންޑް ފްލޯރގެ) ސެޓްބެކް ތެރޭގައި) މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ިބންމަތީ ބައިގެ (ގްރަދ(

މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނުވާ ގޮތަށް ހެދިދާނެއެވެ. އަދި ސެޓްބެކްގައި މިގޮތަށް  0.3ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން 

  ހެދޭ ތަންތަން އެފް.އެސް.އައި ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ) ޕްލާންޓަރ ބޮކްސް 1(

 ) އަށި 2(

  ފައްތާފައިވާ ޕޫލް ) ބިމުގެ އަޑިއަށް 3(
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 ހުޅުމާލޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެރަސް ހިޔާކުރުން   .18

(ހ) ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިން އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްުކެރޭވ 

ައށްވުރެ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަށް  50ގެ %ފަންގިފިލާގެ އަދަދު ހަމަކޮށް ޓަެރހުގެ މަތީގައި ޓެރަހުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާ

  ހިޔާކުރެވިދާނެ އެވެ. 

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

  )13(އެނެކްސް 

 /ުފާރޅު ޝީޓު/ޑެކު(ނ) މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ިހޔުާކރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެބައި ހިޔާކުުރމަށް އަޅާ 

  .   އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ހުޅުމާލޭގައި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ  /ފުރާަޅކީ (ރ) ހިޔާކުރުަމށް އަޅާ ޝީޓަކީ/ެޑކަކީ 

  ވާންވާނެއެވެ.ސޯލާޕެނަލް ހުަރކުރެވޭގޮތަށް ސްޓްރަކްޗަރ ފުަރމާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް 

 (ބ) ހިޔާކުރެވޭަބއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

  ސިޑިގޮޅި/ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔުާކރާ ބަޔަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެެވ. ،(ޅ) ހިޔާކުރެވޭ ބައިގެ އުސްމިން 

ހިާޔުކރެވޭ ޭއިރާޔ ޢިމާރާތުގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ގެގޮތުގައި ޓެރަހުގައި  (ކ)

  ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(އ) އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ ުކރިން އެކަމާ ެބހޭ ވުޒާރާއަކުްނ 

 އަދި މި ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް މިކޯަޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ނަގަންވާނެއެވެ. ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ހެދުން  .19

(ހ) ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދާނަމަ، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއް ހަދަންވާނީ، ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ކުެރހުން މި ޯކޕަރޭޝަަންށ 

ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން މި ކަޯޕރޭޝަނުގެ ހުއްަދ ނަގައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ވަގުތީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ހޮޅި، ލަކުޑިބެލެވޭނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޫރޅާލެވޭގޮތަށް،  ޓިނު، ފިލާ ނުވަތަ ސަތަިރ  ،ހަމައެކަނި ދަގަ

 ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ތަންތަން ނުވަތަ ބިނާތަކެވެ.

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

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.(އެކެއް) ފަންގިފިލާއަށްވުރެ އިތުރު 
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(ނ) ވަގުތީ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކެުރހުން ފާސްކުރުަމށްފަހު އެ ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދަ ެދވޭނީ ކުރެހުން ފާްސުކާރ 

. ތަނުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ  90ދުވަހުން ފެށިގެން  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ (ނުވަދިހަ

) ދުވަސް (ސަރާުކރު ބަންދުނޫްނ)  7ވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހިނދެއްގައި ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިފައި (ހަތެއް

. މިގޮތަށް ހުށަނާޅާނަމަ ކޯޕޭަރޝަނުން  ،ކުރިން އެކަމަށް އެދި ކޯޕޭަރޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެ އެވެ

. އަދި ތަނުގަ  އި ހަދާފައިވާ ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަގުތީ ޢިމާރާތުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 ވަގުތީ ޢިމާރާތް ރޫޅާލަންވާނެ އެވެ.

(ރ) ވަގުތީ ހުއްދަ ދޭ ބިންތަކުަގއި އެއްވެސް ސިނާޢީ އަދި ކޮމާޝަލް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޮކށްގެންނުވާނެ 

  އެވެ.

 ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާ  .20

އަކަމީޓަރުގެ  14ކުރުމަށް މަދުވެގެން އަކަމީޓަރުގެ އޭރިއާއަކަށް ގާަރޖްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 92.9(ހ) ކޮންމެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ނޑައެޅޭ އޭރިޔާ އޮންނަންވާނީ  އޭރިޔާއެއް ކަ އިމާރާތްކުރުމަްށ އެވެ. މިގޮތުން ކަ

. ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ އޭރިޔާަގއި ބާއްވާނެ  ފާސްކޮށްފައިވާ ކުެރހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަނުގައެވެ

 ކޯަޕޭރޝަނުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.މި އޭރިޔާ  ވެހިކަލްއެއް ނެތް ފަރާތަކުން އެ

) ޢިމާރާތް ފެށޭ (ށ) ގަރާޖުގެ އޭރިޔާ ގުނަން ފެށޭ ހިސާބުކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަގާވީފަޅިން  (ސެޓްބެކް ދޫކޮށްފައި

 ހިސާބުންނެވެ.

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

 ގަާރޖް ކަށް ފިޔަވާ އެހެން ތަނަ ކުރެހުމުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަން އިމާރާތްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ(ރ) 

  އެވެ.އްދަނަގަންވާނެހު ިމކޯޕަރޭޝަނުން މަދަލުކުރާނަބަ

 ގެ ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) އަދި އޯޕަން ސްޕޭސް ޢިމާރާތު  .21

ޔަތްކޮށް ިހޔާ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. ޢާ(ހ) އެފް.އެސް.އައި އަކީ ގޯތީގެ އޭރިޔާ އާއި ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ އޭރިޔާއަށް ރި

އިން ދިރިއުުޅމަށް ދޫކުރެވިަފއިވާ ގޯތިތަކުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އިންޑްެކްސ  ފިޔަވަހި 2ހުޅުމާލޭ މިގޮތުން 

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. 

  އެފް.އެސް.އައި   ގޯތީގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)  ޒޯން 

  4.0  އާއި ދެމެދު 3000-2000   4ނެއިބަރހުޑް 

  4.3  އާއި ދެމެދު 4000-3000 4ނެއިބަރހުޑް 

  4.5  އާއި ދެމެދު 6000-4000  4ނެއިބަރހުޑް 
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 (ށ) ފްލޯ ސްޕޭސް އިންޑެކްސް (އެފް.އެސް.އައި) ހިސާބުުކރުމަްށ ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާ އަކީ:

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

 ގޯތީގެ އޭރިޔާ                                                  

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

(ފަސްޓް  ގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން 5) މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 1(  

( އޭންގަލްަގއި  45°ޔާލީ ރޮނގެއް ޚިތީ ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ނެރެފައިވާ ބައިގެ ތިރަީކއިރިން ކުރިމަ ފްލޯރއިން

ތިރިއަށް ދަމާލުމުން ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުމުގައި ޖެހޭހިސާބުން ކުރިމަތީ ސެޓްބެކް ރޮނގާ ހަމައަށް އިންނަ 

. ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ތަޅުން ހަމަބިމަށްވުރެ (ޕޭވްމަންޓް ލެވަ  ) ތިރިކޮއޭރިޔާއެވެ ފައި ހުރިކަމުގަިއ ށްލްއަށް ވުރެ

 ވާނަމަ، ދަމާލާ ރޮނގު ތަޅުމުގައި ޖެހޭ ހިސާބުކަމުގައި ބަލާނީ ޕޭވްމަންޓް ލެވަލް އިންނަ ހިސާބެވެ. 

 ) ސަރވިަސސް ޑަކްޓް 2(

 ) ލިފްޓް ގޮޅިތައް 3(

 ބެލްކަނީތައް ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ހަދާފައިވާ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 11) މިގަވާއިދުގެ 4(

 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅި އޭރިޔާ  5) 5(

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

ގަރާޖްގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށްބަލާ، 20މި ގަވައިދުގެ ) 7(

ނޑައަ  އޭރިޔާާޅ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ކަ

 ) މަތި ހިޔާނުކުރާ ވައިގޮޅި 8(

 އެހެނިހެން ބައިތައް  .22

  

(ހ) ގޯތީގައި ޢިމާރާތް ކުރާއިރު، އަދި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރާ އިުރ، ޢިމާރާތް ބޭނުނުްކރާ ފަރާތްތަކަށާއި 

ގޯތީގެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެން ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަްށ އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، 

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތުން  ގަންނަ  އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ  ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކުރުމާ ހަމައަށް މި )(ށ

 ،އަންގައި ދުރާލާ ފަރާތަށް ގަންނަ ،ހިނދަކު ބޭނުންވެއްޖެ ކޯޕަރޭޝަުނން މި ،ލުމަށްޓަކައިބެ އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ
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ނޑައަޅާ  ފަރާތުން  ކޯޕޭަރޝަންގެ މި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަނަށް މި ހުއްދަ ހެދުމުގެ ބަލައި ވަދެ ގޯއްޗަށް(ނ)   ކަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް

ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ގޯތީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ފަރުވާ ބަހައްޓަންވާ ވަރަށް ފަރުވާ (ރ) 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުްނ، ނުވަތަ ގޯތީގައި އަލިފާން ހިފައިގެން ނުވަތަ ނުބަހައްޓައި ކުާރ ކަމަކުން ނުވަތަ 

ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެންބޮޑުވެގެން ނުވަތަ ފެންހެދިގެން، އެ ގޯއްޗަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެ ޢިމާރާތާ 

ރިހަމަ ޒިންމާ، ގޯތީގެ އިންވެގެންވާ އެހެން ޢިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ފު

  ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

 ،މަރާމާތުކޮށް  ބަލަހައްޓައި  ރަނގަޅަށް  ،މުދާ ނުއުފުލޭ  ބެހެއްޓޭ ގޯތީގައި ،ޢިމާރާތްތަކާއި ކުރެވޭ ގޯތީގައި) ބ(

  ވާނެއެވެ.މުގެ ޒިންމާ، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންދެމެހެއްޓު ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު

އުފެދޭ ކުނިބުންޏާއި އެހެނިހެން އެފަދަ ސާމާނު، ަކނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އުކާލުން ނުވަތަ ) ގޯތީގައި ޅ(

  ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ. ،ނައްތާލުމުގެ ފިުރހަމަ ޒިންމާ

) ގޯތީގައި ކުރެވޭ މުޅި ޢިމާރާތް އެކުގައި ނުވަތަ އެޢިމާރާތުން ބައެއް ނަމަވެސް، ނައްތާލުމާއި، ނުވަތަ ކ(

ރޫޅާލުމާއި، ގޯތީގައި ކުރެވިފިައވާ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދަ 

  ނަގައިގެންނެވެ.

ނުވަތަ ހިބައިންދޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ގަންނަ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ގޯތި ވިއްކާނަމަ(އ) 

ލިޔެިކޔުންތަކާެއުކ  ،ގޯތި މިލްކުކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢޫލޫމާތު ،މަގޮތަކުން ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭނަ

(ދިހައެއް) ދުވަހުެގ  10މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިާދާރއަށް ހުށަހަޅާތާ 

 މުއްދަތުގައި މި ކޯަޕރޭަޝނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން   .23

  

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޢިމާރާތް ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ިމ ) ގޯތީގައި ހ(

ރ (އެއްހާްސ 1,000.00ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،ށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްފިނަމަޚިލާފަ ގަވާއިދާ

) އާއި، ) އާ ދެމެދުގެ ޢަ ފަސްލައްކަރ (500،000.00ރުފިޔާ މާއެުކ، އެފަރާތަކުްނ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުރުފިޔާ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަލުތައް އެޅުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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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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