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`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 .1ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.4އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.1

1.4

ނވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
އިމާރާތެއް ހަދަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ފާސްކޮށްފައިވާ
ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުގެނައުން
ބަދަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ފާ ް
ނުވަތަ

އިމާރާތުގެ

ސަލާމަތީގޮތުން

އުސްމިން،

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ

ޕާރކިން،

މަގަށް

މިންގަ ނޑު،

ނެރުން،
ކަންކަމުގެ

މި

ވެންޓިލޭޝަން

އަދި

ތެރެއިން

ކަމެއް

އ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތާ ތަފާތު ވާނަމައެވެ .މިފަދަ ބަދަލު ،އެބަދަލެ ް
ދޭހަވާގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ކުރެހުން

/

އަދި

ގުޅޭ

ކރެހުންތައް
ު

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް
ވމަށް ފަހު މިކުރެހުންތައް ބަލާނީ ފުރަތަމަ ފާސްކޮށްފައިވާ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފާސް ު
ކުރެހުންސެޓްގެ

ބައެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.

ބަދަލުގެ

ގޮތުގައި

ހުށަހަޅާ

ކުރެހުންތައް

ފާސްކުރުމަށް ބަލާނީ އެކުރެހުމަކާއި ގުޅޭ އޮރިޖިނަލް ކުރެހުންސެޓް ފާސްކުރުމުގަ◌ައި
އަމަލުކޮށްފައިވާ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށެވެ" .އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ
ލިޔުން" ގެ މުއްދަތު އަދި "އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މިމާއްދާގެ
ބޭނުމަށް ބަލާނީ އޮރިޖިނަލް "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއި
"އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ރން.
ށ އިޞްލާޙުކު ު
ވ ގޮތަ ް
ނނި ި
އން ަ
ދގެ ަ 1.7
އ ާ
ނ މާ ް
ގ  1ވަ ަ
ބއި ެ
ވނަ ަ
އއް ަ
ގ ެ
ދ ެ
ވއި ު
 .2ގަ ާ

1.7

"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" ހޯދުމަށްފަހު ،ގިނަވެގެން  6އަހަރުދުވަހުގެ
ނމަ "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ
ތެރޭގައި "އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ނުހޯދައިފި ަ
ލިޔުން" އައުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން "އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން"
އައުކުރެވޭނީ އެލިޔުންނެގިތާ  6އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު" އާއި
3
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މ
އިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަ ަ
އެއިރެއްގައި ހިނގާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރެހުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ރން.
ށ އިޞްލާޙުކު ު
ވ ގޮތަ ް
ނނި ި
އން ަ
ދގެ ަ 1.8
އ ާ
ނ މާ ް
ގ  1ވަ ަ
ބއި ެ
ވނަ ަ
އއް ަ
ގ ެ
ދ ެ
ވއި ު
 .3ގަ ާ

1.8

"އިމާރާތްކުރުމުގެ
އިމާރާތްކުރަން

ހުއްދަ"

ހޯދުމަށްފަހު

ނުފަށައިފިނަމަ

ގިނަވެގެން

"އިމާރާތްކުރުމުގެ

6

ހުއްދަ"

ތެރޭގައި

އަހަރުދުވަހުގެ
ބާތިލުވާނެއެވެ.

ދ
ހުއް ަ

ބާޠިލުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި އިމާރާތްކުރެވޭނީ ހުއްދަ އައުކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން
"އިމާރާތްކުރުމުގެ

ހުއްދަ"

އައުކުރެވޭނީ

ގިނަވެގެން

6

އަހަރުދުވަސް

ވެފައިނުވާ

ގ
"އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އާއެކު "އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދު ެ
ވޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ސަލާމަތީ ފިޔަ ަ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ޞލާޙުކުރުން.
ށ އި ް
ތ ް
ނވި ގޮ ަ
ނނަ ި
ދގެ  1.12އަ ް
އ ާ
ނ މާ ް
ގ  1ވަ ަ
ބއި ެ
ވނަ ަ
އއް ަ
ގ ެ
ދ ެ
ވއި ު
 .4ގަ ާ

1.12

އިމާރާތެއްކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމަކަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ނުވަތަ
އިމާރާތުގެ

ތަޅާލަންވާނީ،

ބައެއް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އެ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދައަށް
މށްފަހުގައެވެ .އަދި މިގޮތަށް އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ
އެދި ،އަދި އެ ހުއްދަ ހޯދު ަ
ބައެއް

އިންވެގެން

ތަޅާލަންވާނީ،

ހުރި

އިމާރާތްތަކަށް

ގެއްލުން

ނުވާގޮތަށް

ގ
ގންނެވެ .އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމު ެ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި ެ
ސަބަބުން އިންވެގެންވާ ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބަޔަކަށްވާ
ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ،އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
ޞލާޙުކުރުން.
ށ އި ް
ތ ް
ނވި ގޮ ަ
ނނަ ި
ދގެ  1.17އަ ް
އ ާ
ނ މާ ް
ގ  1ވަ ަ
ބއި ެ
ވނަ ަ
އއް ަ
ގ ެ
ދ ެ
ވއި ު
 .5ގަ ާ

1.17

އެކި އެކި ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިންބިމުގައި އިމާރާތްކުރަންވާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ނ
ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ .މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާ ީ
އިމާރާތުގެ އުސްމިން ،އިމާރާތާއި އިމުގެ ދެމެދު ހުންނަންވީ މިން ،ހުސްޖާގަ ،ޕާކިންގ
މންޓް ކޮންޓްރޯލްތަކެވެ .އަދި ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް
ފަދަ ޑިވެލޮޕް ަ
ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުގައި އިމާރާތްކުރަންވާނީ އެ ބިމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

އެންޑް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ލޕްމަންޓް
ޑިވެ ޮ

ކޮންޓްރޯލްސްއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭން
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ސންގ
ހައު ި
4

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

އ
ހުށަހަޅަ ި

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޕްލޭނިންގ ކޮންޓްރޯލްސް )އިމާރާތުގެ އުސްމިން،

ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ .ޢިމާރާތުގެ

ސެޓްބެކް ،ވެންޓިލޭޝަން ،ޕާރކިންގ ،މަގަށް ނެރުން ފަދަ ކަންކަން( މި ގަވާއިދުގައި
ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ،ތަފާތު މިންގަނޑަކުން
ޕްލޭނިންގ

ކޮންޓްރޯލްސް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓަރަށް

ހައުސިންގ

ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  2ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
 -2އިމާރާތުގެ އުސްމިން
.2

ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ،އިމާރާތުގެ އުސްމިންކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ
އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ،ދުވާރުން ފެށިގެން ރޫފްބީމްގެ މަތީކައިރިއާ ހަމައަށެވެ.
ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ޓެރަހެއް ހަދާނަމަ ދުވާރުން ފެށިގެން ޓެރަސް ސްލެބް ނުވަތަ
ޑެކްގެ މަތީކައިރިއާ ހަމައަށެވެ.

އިމާރާތުގެ އުސްމިން  100ފޫޓާއި ހަމައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ
2.1

އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ބޮޑުމިން  800އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ،އިމާރާތް ކުރެވޭނެ
އުސްމިން

ކަޑައެޅުމުގައި

ބެލޭނީ

އެއިމާރާތެއްގެ

ފުޓްޕްރިންޓަށާއި،

އިމާރާތުގެ

ވިޑްތްކޮއިފިޝަންޓް އަދި އެއިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ
ފުޅާމިނަށެވެ .މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑުތައް މިގާވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 2.1.1
އިން  2.1.4.1އަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ގއި އުސްމިނުގެ ޔުނިޓްގެ
ވ ހިސާބުހެދުމު ަ
ނޯޓް :އުސްމިންބެލުމަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ މީޓަރެވެ .އަދި އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާނީ ސްކެއަރ މީޓަރުންނެވެ.
2.1.1

އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދަން ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ-:
ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް =

1
ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން

× އޭރިޔާ

ހ
)އިމާރާތުގެ ބޭރުން ބޭރަށް ހުންނަ ސީދާ އެންމެ ދިގުމިން ހޯދުމަށްފަ ު
އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން )އޭރިޔާ( އެމިނުން ގެއްލުމުން ލިބޭމިނަކީ އިމާރާތުގެ
ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓެވެ(.
މި ފޯމިއުލާގައިވާ "އޭރިޔާ" އަކީ ،އިމާރާތުގެ ތިރީބުރި )ފުޓް ޕްރިންޓް(
ހިމެނޭ ބިމުގެ އޭރިޔާއެވެ.
މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތަށް ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މިންތައް ހުރިގޮތުން
އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ނުހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ.

އާދަޔާ
5

ޚިލާފަށް

ހަނިދިގުކޮށް

ލެނބުން

ދ
ލައްވާފައިވާފަ ަ

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގޯއްޗެއްނަމަ ،މިބަޔާން ކުރެވުނުގޮތް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ވުމާއެކު،
މިފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އެގޯއްޗެއް
ނވަތަ
ު

ތަނެއްގައި

އެންމެ

އިމާރާތްކުރެވޭނެ

އުސްމިން

ކަނޑައަޅާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.
2.1.2

އިމާރާތެއްގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް އާއި އޭރިޔާއަށް ބަލައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ
އ
އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ި
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތެވެ.
)ހ(

އިމާރާތްކުރެވޭނެ

އެންމެ

ބޭނުންކުރެވޭނެ

ފުރަތަމަ

ކޮއިފިޝަންޓަށްބަލައި
ކަނޑައެޅުމެވެ.

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

އުސްމިން
ގޮތަކީ،

އިމާރާތެއްގެ

އިމާރާތްކުރެވޭނެ

މިގޮތުން

ވިޑްތް

އެންމެ

ބޭނުންކުރެވޭނީ

އުސްމިން

އިމާރާތުގެ

ވިޑްތް

ޅ
ކޮއިފިޝަންޓް ،އިމާރާތުގެ އޭރިޔާގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކު ަ
ހަތްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނަމައެވެ.
މިގޮތަށް އުސްމިން ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާއަކީ-:
އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން =
1.2 + 0.3875

އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ×
0.7
)ށ(

އިމާރާތްކުރެވޭނެ

އުސްމިން

އެންމެ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ބޭނުންކުރެވޭނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ ،އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓަށް ބަލައި
އިމާރާތްކުރެވޭނެ

އެންމެ

އުސްމިން

ބޭނުންކުރެވޭނީ

އިމާރާތުގެ

ވިޑްތް

ކަނޑައެޅުމެވެ.
ކޮއިފިޝަންޓް

މިގޮތް

ގ
އިމާރާތު ެ

ރ
ފުޓްޕްރިންޓްގެ ސްކެއަރ ރޫޓްގެ ދިހަބައިކުޅަ ހަތްބަޔާ އެއްވަ ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.
އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން =
އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް × 1.2 + 0.3875
މިބަޔާން ކުރެވުނު ދެގޮތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ
އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.1.3

އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް  9.291އަކަމީޓަރ ) 100އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ
6
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ކުޑަނަމަ

އެއްބުރިއަށްވުރެ

އިމާރާތެއް

އުސްކޮށް

އަދި

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  1.829މީޓަރ ) 6ފޫޓު( އަށްވުރެ
ހަނިނަމަ އެއްބުރިއަށް ވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
2.1.4

ފޅާމިނަށްބަލައި
އިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ު
އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިން ކަނޑައެޅޭނީ މި މާއްދާގެ ތާވަލް 1
ދގެ އިތުރުބައިގެ
ގައިވާ ގޮތަށެވެ .ތާވަލް  1ގެ އިތުރު ތަފްޞީލު މިގަވާއި ު
ނަންބަރު  5ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މިތާވަލުގައި ހިމެނޭ މިންގަނޑަށް
ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،އުސްމިނުގައި  30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އާ ހަމައަށް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް އިމާރާތްކުރާނަމައެވެ.
ތާވަލް 1
މަގު  /ގޯޅީގެ ފުޅާމިން

ނ
އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމި ް

)މީޓަރުން(

)މީޓަރުން(

 1.219އަށްވުރެ ހަނިނަމަ

އެއްބުރިއަށްވުރެ

އުސްކޮށް

މީޓަރަށްވުރެ

އުސްކޮށް

6

ނުވަތަ

އިމާރާތް

ނުކުރެވޭނެ
1.219

ހަމަވެފައި

ހަމަނުވާނަމަ
1.524

3 1.524

ބުރިއަށްވުރެ

އުސްނުވާވަރަށް

އަދި

އެންމެ އުސްވެގެން  9މީޓަރާއި ހަމައަށް

ހަމަވެފައި

6 1.829

ބުރިއަށްވުރެ

އެންމެ

ހަމަނުވާނަމަ

އުސްނުވާވަރަށް
19.20

އުސްވެގެން

އަދި

މީޓަރާއި

ހަމައަށް
1.829

ހަމަވެފައި

ހަމަނުވާ

8 3.048

ބުރިއަށްވުރެ

އެންމެ

އުސްނުވާވަރަށް

އުސްވެގެން

25.20

އަދި

މީޓަރާއި

ހަމައަށް
ހަމަވެފައި

3.048

އަދި  30.48އާއި ހަމައަށް

އެއަށްވުރެ ފުޅާ
ނ
ބަހާފައި ހުންނަ ގޯތީގެ ،ގޯޅި ލައިގެން ބަހާފައި ހުން ަ

2.1.4.1

ގޯތިވެސް

ހިމެނޭގޮތަށް،

އުސްމިން

ބެލުމުގައި

މަގުގެ

ފުޅާމިންކަމުގައި ބަލާނީ ބެހި ގޯތީގެ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނެވެ.
އަދި  26މެއި 2003ގެ ކުރިން ގޯޅި ބާއްވައިގެން ބަހާފައިވާ

2.1.4.2

މން
ގޯއްޗެއްގައިވާ ބައިތަކުގައި އިމާރާތްކުރާނަމަ ،ގޯޅީގެ ފުޅާ ި
ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ބަހާފައިވާ މައިގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮންނަ
މައިމަގުގެ ފުޅާމިނަށެވެ .މިބައިބައި އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރާއިރު،
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އިމާރާތުގެ އުސްމިން ކަނޑައަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ
 2.1އިން  2.1.4މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
2.2

އިމާރަތުގެ ފުޓްޕުރިންޓްގެ ބޮޑުމިން  800އަކަފޫޓު ހަމަވެ ނުވަތަ  800އަކަފޫޓަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ ،އިމާރާތް ކުރެވޭ އެންމެ އުސްމިން ކަޑައަޅާނީ

އެއިމާރަތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް

އޮންނަމަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށާއި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ،މިދެބަޔަށް
ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައި

2.2.1

ނެގޭނެ އުސްމިން މިގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ  2.1.4ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި ) ތާވަލު 1ގައި( އެވަނީއެވެ.
އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް  3.0އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އިމާރާތް ކުރެވޭނެ

2.2.2

އެންމެ އުސްމިނަކީ  16.5މީޓަރެވެ .އަދި ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް 3.0
އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ  30.48މީޓަރެވެ.
2.3

މިގަވާއިދުގެ

2.2

ކަޑައެޅުމަށްފަހު،
ނ
ފައުންޑޭޝަ ް

ގައި
އެ

ބަޔާން

ކުރެވިފައިވާ

މިންގަޑުން

ކަޑައެޅުނު

އުސްމިނަށް

އިމާރާތް

ޑިޒައިން

ކޮށްފައިވަނީ

އޯވަރ

އިމާރާތުގެ
ކުރާނަމަ،

ޓަރނިން،

އުސްމިން
އެއިމާރާތުގެ

ސްލައިޑިން

އަދި

އަންޑަމައިނިންގ އަށް ބަލައި ސްޓަރަކްޗަރަލް ސޭފްޓީ ގެރެންޓީކޮށް ،އެކަން ބަޔާންކޮށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޗެކަރ
ލެވެލް އިންޖިނޭރެއް ސޮއިކޮއްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
2.4

ގޯއްޗެއް ބައިކުރާއިރު ގޯޅިއެއްލައިގެން ގޯތި ބައިކުރާކަމަށްވާނަމަ ،އެގޯޅީގެ ފުޅާމިނުގައި
މަދުވެގެން

2.5

 1.2މީޓަރު ) 4ފޫޓު( ހުންނަންވާނެއެވެ.

ތަފާތު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކިވަރަކަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވެން ނެތް
ތަންތަނުގައި

އިމާރާތްކުރެވޭނެ

އެންމެ

އުސްމިން

ކަނޑައަޅާނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންނެވެ.
2.6

މި ޤަވާއިދުގެ އެއްވަނަބައިގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވޭނެ
އެންމެ

އުސްމިން

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،

އެ

އުސްމިނަށްވުރެ

މައްޗަށް

އިމާރާތުގެ

ސިޑިގޮޅިއާއި ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައި ހެދިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހެދުމުގައި
ހިޔާކޮށްފައިވާ ބަޔަކީ އިތުރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިބައިތައް އެންމެ އުސްކޮށް ހެދޭނީ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ
 2.1.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަށްވުރެ 4 ،މީޓަރ
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލ
އުސްނުވާ ވަރަށެވެ .މިމިނަށްވުރެ އުސްވާނަމަ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ލިފްޓްގެ ތަފްޞީ ް
)މެނުފެކްޗަރަރސް ސްޕެސިފިކޭޝަން( ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅިއާއި
ލިފްޓް މެޝިންރޫމް ހިޔާކުރާބައިގައި އަސްކަންޏެއް ހަދާނަމަ މިއަސްކަނީގައި އެންމެ
ފުޅާވެގެން ބެހެއްޓޭނީ  1މީޓަރ ) 3.280ފޫޓު( އެވެ .މަތީގައި ދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ
އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  5ގައިވާ

ކުރެހުން  ،3އަދި 4

އަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.
2.7

އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  2.1ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސްމިނުގެ އިތުރުން ،ފުރާޅެއް އެޅުމަށް އިމާރާތުގެ
ރޫފް ބީމްގެ މަތިން ފެށިގެން މައްޗަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  1.5މީޓަރ )4.921
ފޫޓު( އެވެ .މިއާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ކުރެހުން  5ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

2.8

އިމާރާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ އެންޓަނާ އާއި ސެޓެލައިޓް
ޑިޝްފަދަ ތަކެތި އިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މާލެއަކީ
އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓެއްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ތަނަކަށްވުމާއެކު އިމާރާތްތަކުގައި
ހަރުކުރާ

އެންޓަނާއާއި

ސެޓެލައިޓް

ޑިޝް

ބަހައްޓަންވާނީ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކުން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
2.9

ނ ގޯތީގައި އެއްކޮށް އެއް
ވަކި ދެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ދެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގި ަ
އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ ،ހުއްދަދޫކުރެވޭނީ ވަކި
ގޯތިތަށް އެއްކޮށް ،އެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު،

މިރަޖިސްޓްރީގެ

މައްޗަށެވެ.
ނ ބައިގެ  3ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
 .7ގަވާއިދުގެ އެއްވަ ަ
 -3އިމާރާތުގެ އުސްމިން  30.48މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާއި ދެމެދު އިމާރާތްކުރުން
3.1

އިމާރާތުގެ އުސްމިން
3.1.1

މާލޭގައި  30.48މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރ އާއި ދެމެދު
އިމާރާތްކުރެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕުރިންޓުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން 2000
އަކަފޫޓް ހަމަވާނަމައެވެ .ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓު ބެލުމުގައި އިމާރާތަށް ވަޔާއި
އަލިކަން ފޯރުވުމަށްޓަކައި ހުސްކޮށް ވައިގޮޅިއަށް ކަނޑައިފައިހުންނަ ބައިތަކާއި
ސެޓްބެކްފަދަ ތަންތަނުގެ އޭރިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ.

3.1.2

މާލޭގައި  30.48މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރ

އާއި ހަމަޔަށް

އިމާރާތް ކުރާނަމަ ،އިމާރާތް ކުރެވޭ އުސްމިން ކަ ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެ
9

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓާއި ،ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓާއި ،އިމާރާތުގެ

މަގާއިވީ

ފުރަންޓޭޖްގެ ފުޅާމިން އަދި މީގެ އިތުރުން އެ އިމާރާތަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް
އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށެވެ .މިގޮތުން އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް
އޭރިޔާއަށާއި ،ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓަޝާއި އަދި އިމާރާތުގެ ފްރަންޓޭޖްގެ
ފުޅާމިނަށް ބަލައި ނެގޭނެ އުސްމިން ދައްކައިދޭ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާނެ ފޯމިއުލާ މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ
 2.1.1ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ވ
ރ ޭ
ރތް ކު ެ
ގ އިމާ ާ
ނޓޭޖް ެ
ރ ް
ވ ފު ަ
ގއި ީ
މާ ާ

ޔ
ރ ާ
ރންޓް އޭ ި
ފުޓްޕް ި

ތ
ވިޑް ް

ގން(
ށވެ ެ
ނމެ ދަ ް
)އެ ް

ޓ
ޝން ް
ކޮއިފި ަ

ނ
ފުޅާމި ް

ނމެ
)އެ ް

ގން(
ށވެ ެ
ނމެ ދަ ް
)އެ ް

ނ
މ ް
އުސް ި

ގން(
ށވެ ެ
ދަ ް
7.62

 185.81މީޓަރ

 33މިޓަރ

 6މީޓަރ

) 2000އަކަފޫޓް(
9.144

 185.81މީޓަރ

 36މީޓަރ

 7.62މީޓަރ

) 2000އަކަފޫޓް(
10.668

 232.26މީޓަރ

 39މިޓަރ

 9.144މީޓަރ

) 2500އަކަފޫޓް(
12.192

 278.71މީޓަރ

 42މީޓަރ

 10.668މީޓަރ

) 3000އަކަފޫޓް(
13.716

 278.71މީޓަރ

 45މިޓަރ

 12.192މީޓަރ

) 3000އަކަފޫޓް(

3.1.3

މިމާއްދާގެ  3.1.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން 30.48
މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާއި ހަމަޔަށް އިމާރާތް
ހެދޭނީ ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ހަނިވެގެން  20ފޫޓު
ހަމަވާނަމައެވެ.

3.1.4

ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  20ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ 20 ،ފޫޓު
ހަމަވާވަރަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ގޯތީގެ
ފުޅާމިނަށްވީ މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  15ފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ ،މިގޮތަށް
އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން  30.480މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ
އުސްކޮށް  45މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3.1.5

3.1.4

މިމާއްދާގެ
ޖައްސައިގެން

އަނެއްފަރާތުގައި
10

ގައި

ހަދާފައި
30.480

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ހުންނަ
މީޓަރ

އިމާރާތެއްގެ
)100

ފޫޓު(

އިމާރާތް
ކުރިމަތިން
އަށްވުރެ

އެތެރެއަށް
ގ
މަގު ެ
އުސްކޮށް

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިމާރާތެއް ހަދާނަމަ ،މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  20ފޫޓު ހަމަކުރުމަށް އިމާރާތް
އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި އިމާރާތް އެތެރެއަށް
ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.
3.1.6

މި މާއްދާގެ  3.1.4އާއި  3.1.5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތް
އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިމެނޭނީ މަގުގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .ވުމާއެކު ،މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް
ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ .ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ
ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް އިމާރާތްހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ
މަގުގެ

ނުވަތަ

ދުވާރުގެ

ބަޔަކަށްވާގޮތަށް،

ބޭނުންކުރާގޯތީގެ

ބައެއްގެ

ގޮތުގައެވެ .މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ
ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށެވެ.
3.1.7

މިމާއްދާގެ

3.1.2

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މިންގަނޑުތަކުގެ

އިތުރުން،

އެއްމަގަށްވުރެ ގިނަމަގަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ގޯއްޗެއް  30.480މީޓަރ )100
ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،ގޯއްޗާ އިންވެގެން އޮންނަ
މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  15ފޫޓް
ހަމަވާންވާނެއެވެ.
3.1.8

މި މާއްދާގެ  3.1.7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައިމަގު ފިޔަވައި ގޯއްޗާ
އިންވެގެން އޮންނަ އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި  3.048މީޓަރ )10
ފޫޓު( ހަމަވާނަމަ ،އިމާރާތުން އެމަގަށްވާ ބައި އެތެރެއަށް ޖައްސައި  15ފޫޓް
ހަމަކުރުމުން މަގުގައި  15ފޫޓް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މައިމަގު
ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގައި  3.048މީޓަރ ) 10ފޫޓު( ހަމަނުވާނަމަ،
މިގޮތަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން  30.480މީޓަރ ) 100ފޫޓު(
އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާ ހަމަޔަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3.1.9

މިމާއްދާގެ

3.1.8

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

އިމާރާތް

އެތެރެއަށް

ޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތިން މަގުގެ އަނެއް
ފަރާތުގައި  30.480މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތެއް
ހަދާނަމަ ،މައިމަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި  15ފޫޓް
ހަމަކުރުމަށް އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސަން މިންނަގަންވާނީ ކުރިމަތިންހުރި
އިމާރާތް އެތެރެއަށް ޖައްސައިގެން މަގަށް އިތުރުވެފައިވާ ބައި ނުހިމަނައެވެ.
3.1.10

މިމާއްދާގެ  3.1.8އާއި  3.1.9ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތް
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އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުން މަގަށް އިތުރުވާ ޖާގަ ހިމެނޭނީ މަގުގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .ވުމާއެކު ،މަގުފުޅާކުރުމަށް ޖައްސާބައި ގޯތީގެ އިމުން އުނިކޮށް
ގޯތީގެ އިންފާރު ރާނަންވާނީ މިބައި ނުހިމަނައެވެ .ނަމަވެސް ގޯތީގެ އޭރިޔާ
ބެލުމުގައި މި ބައި ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި މި ބިން ހިމެނޭނީ މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް އިމާރާތްހަދައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މުއްދަތަކަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ
މަގުގެ

ދުވާރުގެ

ނުވަތަ

ބަޔަކަށްވާގޮތަށް،

ބައެއްގެ

ބޭނުންކުރާގޯތީގެ

ގޮތުގައެވެ .މަގުގައި ހިމެނޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް މިބައި ބޭނުންކުރަންވާނީ
ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ.
3.1.11

30.48

މީޓަރަށް

އިމާރާތްތަކުގެ

ވުރެ

އުސްކޮށް

ފައުންޑޭޝަން

މީޓަރާ

45

ނކުރަންވާނީ
ޑިޒައި ް

ހަމަށް

އިމާރާތްކުރާ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ސްޓަރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ލެވެލް އިންޖިނޭރެކެވެ.
3.1.12

މަގުގެ

ފުޅާމިން

ހަމައެކަނި

ބެލުމުގައި

އެއްކޮޅުން

ވަދެވޭގޮތަށް

ހުންނަގޯޅިއެއްގައި އިމާރާތް ކުރާނަމަ ،މަގުގެ ފުޅާމިން ކަމުގައި ބަލާނީ
އެއްކޮޅުން ވަދެވޭގޯޅީގެ ފުޅާމިނެވެ.
3.2

އިމާރާތުގެ ސެޓްބެކް

3.2

 30.48މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގައި ބިލްޑިންގ
ސެޓްބެކެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

3.3

 30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ
އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް މަގަށް ނެރުން
3.3.1

30.48

މީޓަރ

އަށްވުރެ

އުސްކޮށް

45

މީޓަރާ

ހަމައަށް

ހަދާ

އިމާރާތްތަކުގައި ،ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ތަނެއް އިމުން ބޭރަށް
މަގަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް 30.48 ،މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް
ހަދާ އިމާރާތެއް މަގަށް ނެރުމުގައި ،އެ އިމާރާތެއް ހަދާ ގޯއްޗާއި އިންވެގެންވާ
މަގުގެ އަނެއްފަޅިއަކީ އެއްގަމުފަރާތް ނޫންކަމަށް ވާނަމަ ،މަގަށް ނެރުމުގައި
 30.48މީޓަރ އާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާއިރު މަގަށް ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާ
މިންގަނޑަށް މަގަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
3.3.2

ށ
 30.48މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް  45މީޓަރާއި ހަމައަ ް

ދ
ހަ ާ

އިމާރާތްތަކުގައި ،ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ ބެލްކަނި ފަދަ ބޭނުމަށް މަގަށް
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނެރެވޭނީ އިމުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑުވެގެން  1.5ފޫޓަށެވެ .އިމާރާތުގެ
އެންމެ މަތީގައި ފުރާޅެއްލާނަމަ ،އިމުންފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން  3ފޫޓަށް
ފުރާޅު ނެރެވިދާނެއެވެ.
3.3.3

މިމާއްދާގެ  3.3.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިމާރާތުގެ ކޮންމެ
ސ ކޮންކްރީޓް ގަލާއި ސަންޝޭޑިންގ ނުވަތަ
ފަންގިފިލާއެއްގެ ލެވެލްގައިވެ ް
ނރެވޭނީ
ބެލްކަނި އިމާރާތުގެ އިމުން ބޭރަށް ނެރެން ހުއްދަކުރާ  1.5ފޫޓް ެ
މުޅި އިމާރާތުގެ ފްރަންޓޭޖްގެ  60%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަށެވެ.

3.4

މާލޭގައި  30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ފަރުމާކުރާ
އިމާރާތެއްގެ ތަޅުމުގެ  50%އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް
ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެއިމާރާތެއްގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންޑް

ހައުސިންގ
ހޯދަންވާނެއެވެ.

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް

ހުށައަޅައި

ޕްލޭނިންގ

އެޕްރޫވަލް

މށްޓަކައި އެ އިމާރާތެއްގައި
މިދެންނެވި ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް ހޯދު ަ

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް ،ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
މިކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގައި އިމާރާތުގައި އެކުލެވިފައިވާ ފްލޯރތަކުގެ އޭރިއާ އާއި އެފްލޯރ
އެއްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭނުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.5

މިމާއްދާގެ  3.4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭނިންގ އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި މައިގަނޑު
ަ
ގޮތެއްގައި ބެލޭނީ އެ އިމާރާތެއްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސރަޙައްދާއި ،އެސަރަޙައްދުގެ
ވަށައިގެންވާ

މާހައުލަކީ

އިމާރާތްކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބޭނުމަށް

އެކަށޭނެ

ސަރަޙައްދަކަށްވުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.
3.6

އިމާރާތުގައި ބޭސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް ދުވާރު ލެވެލަށްވުރެ
އންނެވެ.
އުސްކުރާނަމަ ،އިމާރާތުގެ އުސްމިން ބަލަންފަށާނީ ގްރައުންޑް ފްލޯ ލެވެލް ި
މިގޮތުން ގްރައުންޑް ފްލޯ ދުވާރު ލެވެލް އަށްވުރެ އެންމެ އުސްކުރެވޭނީ  1.5މީޓަރެވެ.

 .8ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ  4.1ގެ  4.1.6ގެ ދަށަށް  4.1.7ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިތުރުކުރުން.
.4

4.1

4.1.7

 45މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  60މީޓަރާއި ހަމައަށް އިމާރާތް ކުރާ
އިމާރާތްތުގައި މަގުމަތީވީ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  12.192މީޓަރު
އަދި އިމާރާތުގެ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 13.716
ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 .9ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ  4.2.2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.4

4.2

4.2.2

 45މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް  60މީޓަރހަމައަށް ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް
ބައެއް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސެޓްބެކްގެ ތެރެއަށް އަދި މަގަށް
ނަމަވެސް 45 ،މީޓަރ އަށްވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ

ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އިމާރާތެއް މަގަށް ނެރުމުގައި ،އެ އިމާރާތެއް ހަދާ ގޯއްޗާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ
އަނެއްފަޅިއަކީ އެއްގަމުފަރާތް ނޫންކަމަށް ވާނަމަ ،މަގަށް ނެރުމުގައި 45
މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  60މީޓަރ އާއި ހަމައަށް އިމާރާތްކުރާއިރު މަގަށް
ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާ މިންގަނޑަށް މަގަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
 .10ގަވާއިދުގެ އެއްވަ ަ
ނ ބައިގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ  5.1.7އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.5

5.1

5.1.7

ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންބިމުގައި އެ ބިމެއް
ބޭނުމަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

މިންގަނޑަކުން

އެކަށީގެންވާ

އަލިކަން

ވަޔާއި

ލިބޭނޭހެން ހުޅުވުންތަކާއި ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .11ގަވާއިދުގެ އެއްވަ ަ
ނ ބައިގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.1.3އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.9

9.1

9.1.3

ކެޓަގަރީ  Aގައި ހިމެނޭ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 30.48 ،މީޓަރ )100
ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  60މީޓަރ ) 147.638ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް
ނުވަތަ

ދެމެދުގެ

އެ

އިމާރާތްކުރާނަމަ

އުސްމިނަކަށް

އިމާރާތްތަކުގައި

ޕާކިންގއަށް ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
9.1.3.1

ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ
އުސްކޮށް  45މީޓަރ ) 147.638ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް ނުވަތަ
އެ

އުސްމިނަކަށް

ދެމެދުގެ

އިމާރާތްކުރާނަމަ،

އިމާރާތުގެ

ފުޓްޕްރިންޓްގެ  30%ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ދޫކުރާ

އޭރިޔާ

މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.

އެންމެ

ތިރީ

ބުރީގައި

ނަމަވެސް،

އޮންނާކަށް

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް

ފއި
ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވި ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ
ބައިތަކަކަށް

ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

މިގޮތަށް

ލ
ހ ާ
ބަ ާ

ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 1.5%
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ
އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 30%
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ
14
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތެރޭގައި ،މިގަވާއިދުގެ  3.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ،މަގަކާއި
އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން
ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ
) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ
އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
1

މީޓަރ

ސައިކަލުފަދަ

ހުސްޖާގަ

ރ
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކު ާ

ޕްލޭންކުރެވިފައި
އވާ
ދު ް

ދެފުރޮޅުލީ

އޮންނަންވާނީ

އެއްޗިއްސަށް

ނ
ފަސޭހައި ް

ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
9.1.3.2

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް
ބޭނުންކުރުމަށް

މީޓަރ

30.48

)100

ރ
އަށްވު ެ

ފޫޓު(

އުސްކޮށް  45މީޓަރ ) 147.638ފޫޓު( އާއި ހަމައަށް ނުވަތަ
އެ

އުސްމިނަކަށް

ދެމެދުގެ

33%

ފުޓްޕްރިންޓުގެ

އިމާރާތްކުރާނަމަ،

ޕާރކިންގއަށް

އިމާރާތުގެ

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނމަވެސް މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ
ަ
ފުޓްޕްރިންޓްގެ  50%އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ދޫކުރާ އޭރިޔާ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.

ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް

ނަމަވެސް،

ފއި
ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވި ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ
ބައިތަކަކަށް

ނަމަވެސް،

ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ލ
ހ ާ
ބަ ާ

ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 1.5%
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ
އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ

އިމާރާތުގެ

ފުޓްޕްރިންޓުގެ

33%

ތެރޭގައި

ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި،
މިގަވާއިދުގެ

3.2

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތަށް،

މަގަކާ

އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން
ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ
) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ
އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.

ރ
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކު ާ

ލ
 1މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަ ު
ވ
ހއިން ވަދެނިކުމެ ޭ
ލ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭ ަ
ފަދަ ދެފުރޮޅު ީ
ގޮތަށެވެ.
9.1.3.5

ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  45މީޓަރ ) 147.638ފޫޓު( އަށް
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނވަތަ އެ ދެމެދުގެ
ވުރެ އުސްކޮށް 60 ،މީޓަރާއި ހަމައަށް ު
އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ
އޭރިއާގެ

5%

މިގޮތަށް

ޕާކިންގއަށް

ކަނޑައަޅާ

ފުޓްޕްރިންޓްގެ

ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އޭރިއާ

ގ
ޢިމާރާތު ެ

ކުޑަވެގެން

ނުވާނެއެވެ.

ޕާކިންގ

50%

އަށްވުރެ

ސ
ނަމަވެ ް

މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.

ދުއްވާ

ނަމަވެސް،

އެއްޗިއްސަށް

ފަސޭހަކަމާއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ
ބައިތަކަކަށް

ނަމަވެސް،

ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ލ
ހ ާ
ބަ ާ

ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 1.5%
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ
އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ

ފުޓްޕްރިންޓްގެ

ޢިމާރާތުގެ

ތެރޭގައި

5%

ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ،މި
 3.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،

ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ

މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުން

އިމުންފެށިގެން

ގޯތީގެ

ކުޑަވެގެން

އެންމެ

ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ ) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ
ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ  1މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި
އވާ އެއްޗިއްސަށް
އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދު ް
ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
9.1.3.6

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް
ބޭނުންކުރުމަށް  45މީޓަރ ) 147.638ފޫޓު( އަށް ވުރެ
އުސްކޮށް،

60

ހަމައަށް

މީޓަރާއި

ނުވަތަ

ގ
ދެމެދު ެ

އެ

އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ
އޭރިއާގެ
މިގޮތަށް

10%

ޕާކިންގއަށް

ކަނޑައަޅާ

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޕާކިންގ

އޭރިއާ

ސ
ނަމަވެ ް
ގ
ޢިމާރާތު ެ

ފުޓްޕްރިންޓްގެ  50%އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ދޫކުރާ އޭރިޔާ ޢިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.

ނަމަވެސް،

ދުއްވާ

އެއްޗިއްސަށް

ފއި
ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވި ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ
ބައިތަކަކަށް
16

ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

މިގޮތަށް

ލ
ހ ާ
ބަ ާ

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ 1.5%
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ
އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 10%
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ
ތެރޭގައި ،މި ޤަވާޢިދުގެ  3.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް،
މަގަކާއި އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުން

ގޯތީގެ

އެންމެ

އިމުންފެށިގެން

ކުޑަވެގެން

ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ ) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ
ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރާ  1މީޓަރ ހުސްޖާގަ ޕްލޭންކުރެވިފައި
އވާ އެއްޗިއްސަށް
އޮންނަންވާނީ ސައިކަލު ފަދަ ދެފުރޮޅުލީ ދު ް
ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
9.1.3.7

ޓރާ
ހަމައެކަނި ދިރިއުޅުމަށް  45މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް  60މީ ަ
ނމަ،
ހަމައަށް ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާ ަ
މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ  5%ޕާކިންގއަށް
ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ނަމަވެސް

ކަނޑައަޅާ

ޕާކިންގ

އޭރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ  50%އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން
ނުވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ކަނޑައެޅުމުގައި،

ޖުމްލަ

އިމާރާތުގެ

ތަޅުމުގެ

ވަރޓިކަލް

ނ
ބޮޑުމި ް

ނ
ސަރކިއުލޭޝަ ް

ސ
)ސިޑިއަދި ލިފްޓް( ،ބޭސްމަންޓް ،މެކޭނިކަލް ސަރވިސަރ ް
އަދި ޑަކްޓިން ،ޕާރކިންގ އަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާ އަދި
އެކްސެސް ،ލޯޑިންގ އަންލޯޑިންގ ،ޓެރެސް އަދި ބެލްކަނީ،
ފަދަ

ބައި ބައި

ނުހިމަނައި ބޮޑުމިން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި އޮންނާކަށް
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއެކު
މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޕާކިންގ އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަކަށް
ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

މިގޮތަށް

ބަހާލާ

ނ
ބައިތަކު ް

އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިޔާގެ  1.5%އަށްވުރެ
ކުޑަވެގެން

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

މިގޮތަށް

ބާއްވާ

ޕާކިންގ

އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ 5%
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ
ތެރޭގައި ،މިގަވާއިދުގެ  3.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ،މަގަކާ
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ނވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން
އިންވެގެ ް
ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ
) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ
އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
1

މީޓަރ

ސައިކަލުފަދަ

ހުސްޖާގަ
ދެފުރޮޅުލީ

ރ
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކު ާ

ޕްލޭންކުރެވިފައި
އވާ
ދު ް

އޮންނަންވާނީ
ނ
ފަސޭހައި ް

އެއްޗިއްސަށް

ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
9.2.2

ކެޓަގަރީ  Bގައި ހިމެނޭ 30.48 ،މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ނުވަތަ
އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،އިމާރާތްތަކުގައި ޕާކިންގއަށް
ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ

9.2.2.1

އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،މުޅި އިމާރާތުގެ ޖުމްލަތަޅުމުގެ
އޭރިއާގެ

8%

ޕާކިންގއަށް

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ސ
ނަމަވެ ް

މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ އިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓް
އޭރިޔާގެ  50%އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ދޫކުރާ އޭރިޔާ އެންމެތިރީބުރީގައި އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ.
ނަމަވެސް ،ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގުމަތިން ވަދެ
ނކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ އޭރިއާ
ި
ކަނޑައެޅުމުގައި

އޭރިއާ

މި

ބައިތަކަކަށް

ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

ލ
ނމަވެސް ،މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމް ަ
ަ
ފްލޯރ އޭރިޔާގެ  1.5%އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު
ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި އިމާރާތުގެ
ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ  8%ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
9.2.3

ކެޓަގަރީ  Bގައި ހިމެނޭ  30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް
60

މީޓަރ

އުސްމިނަކަށް

)147.638

ފޫޓު(

އިމާރާތްކުރާނަމަ

އާ

ހަމައަށް

އިމާރާތްތަކުގައި

އެ

ދެމެދުގެ

ނުވަތަ

ޕާކިންގއަށް

ބަލަންވީ

މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
9.2.4

 30.48މީޓަރ ) 100ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްކޮށް  60މީޓަރާ ހަމައަށް
ނުވަތަ އެ ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް އިމާރާތްކުރާނަމަ ،މުޅި އިމާރާތުގެ
ޖުމްލަތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ  10%ޕާކިންގއަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޕާކިންގ އޭރިއާ ،ފުޓްޕްރިންޓް އޭރިޔާގެ  75%އަށްވުރެ
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ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ދޫކުރާ އޭރިއާ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި
އޮންނާކަށް މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަކަމާއެކު
މަގުމަތިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ޕާކިންގ
އޭރިއާ ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޭރިއާ ބައިތަކަށް ބަހައިލެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
މިގޮތަށް ބަހާލާ ބައިތަކުން އެއްވެސް ބައެއް ޖުމްލަ ފްލޯރ އޭރިއާގެ 1.5%
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބާއްވާ ޕާކިންގ އޭރިޔާއަށް
ވަނުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ރޭމްޕް ،ޕާކިންގއަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މުޅި
އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާގެ  10%ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ޕާކިންގއަށް

ކަނޑައަޅާ

އޭރިޔާގެ

ތެރޭގައި،

މިގަވާއިދުގެ

3.2

ވަނަ

ހ
މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ،މަގަކާ އިންވެގެންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރި ާ
ފަރާތްތަކުން ގޯތީގެ އިމުންފެށިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން ބާއްވަންޖެހޭ  1މީޓަރ
) 6.562ފޫޓު( ފުޅާމިނުގެ ޖާގަ ޕާކިންގއަށް ކަނޑައަޅާ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް

މިގޮތަށް

ދޫކުރާ

1

މީޓަރ

ހުސްޖާގަ

ދފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް
ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ސައިކަލުފަދަ ެ
ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.
 .12ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.1އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.10

10.1

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރެވޭ އިމާރާތެއްގައި ބޭސްމަންޓް ޕާކިންގ ހަދާއިރު
ގްރައުންޑް ފްލޯރ ލެވެލް މަގުގެ ލެވެލަށްވުރެ އުސްކުރާނަމަ އަދި އެ އުސްކުރާ މިން،
މަގުމަތީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން  1.5މީޓަރ ) 4.921ފޫޓު( އަށްވުރެ އުސްނުވާނަމަ މުޅި
އިމާރާތުގެ އުސްމިން  1.5މީޓަރާ ހަމައަށް އިތުރަށް އުސްކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް
އުސްކުރާ ބޭސްމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕާކިންގެ ބޭނުމަށެވެ.

ނ ބައިގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ  11.2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
 .13ގަވާއިދުގެ އެއްވަ ަ
.11

11.2

އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ

އެންމެ

އުސްމިނަށް ހެދިފައިވާ

އިމާރާތެއްގެ މަތީގައި

ހަދާފައިވާ ޓެރަސް ،ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް  ،މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޓެރަސްގެ  1/3އަށްވާ އޭރިއާއެވެ .އަދި މި ބައި
ހިޔާކުރާނަމަ މި ބައިގެ އުސްމިން ލިފްޓް މެޝިންރޫމްގެ އުސްމިން ނުވަތަ  4މީޓަރ
އަށްވުރެ އުސްވެގެންނުވާނެއެވެ.
 .14ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ  11.8އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.11

11.8

މާލޭގައި  5ބުރި ނުވަތަ  16.5މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހަދާ އިމާރާތަކުގައި
ލިފްޓުބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު148 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .15ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ  11.14އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.11

11.14

މާލޭގައި  4ބުރި ނުވަތަ  12.80މީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށްހަދާ އިމާރާތް ތަކުގައި
ސެންޓްރަލް ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ޗޫޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުނި ޖަމާކޮށް ކަލެކްޓް ކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ ވޭސްޓް ކަލެކްޓް ކުރާނެ ޖާގައެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ލ ޗޫޓު ހުންނަންވާނީ
ސ ް
އަދި ސެންޓްރަލް ޑިސްޕޯ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެކުލަވާލާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 .16ގަވާއިދުގެ އެއްވަ ަ
ށ އިތުރުކުރުން.
ނ ބައިގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ  11.15ގެ ދަށަށް  11.16ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަ ް
.11

11.16

ދެ މަގު ގުޅޭ ކަންމައްޗަށް ހުންނަ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާ އިމާރާތެއް މަގަށްނެރުމުގައި ،އެ
ކަން ވަށްކުރުމަށް އެގޯއްޗެއްގެ އަކަފޫޓުން އުނިކޮށްފައިވާ އޭރިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ދުވާރުން
ފެށިގެން  40ފޫޓު މަތިން މަގަށް ނެރެވޭ މިންގަނޑުން ނެރެވިދާނެއެވެ.

 .17މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

_____________
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

