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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ވަޑާންގެ ،ވާރކްޝޮޕް ،ގުދަން ،ސައިހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ،
ބޭކަރީ ،ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި ،އެހެނިހެން އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި
ހިންގުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

.3

1.1

ދގެ ދަށުން
މި އުސޫލަކީ ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  11.6ވަނަ މާއް ާ
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

1.2

ޅ
މި އުސޫލަކީ ،ހަމައެކަނި މާލޭގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހެންވޭރު ،ގަލޮޅު ،މައްޗަންގޮ ި
އަދި

މާފަންނަށް ހަދާފައިވާ

އުސޫލެކެވެ .ވިލިނގިލީ

އަވަށަކީ

މުޅި

ރަށުގެ

ބިން

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހަދައި ،ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅައިގެން ބިން
ދޫކޮށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރަށަކަށްވުމާއެކު އެ ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ
ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ނޫނީ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް
ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި
ވަޑާންގެ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ޒާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
1.3

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،މާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ވަޑާންގެ،
ވާރކްޝޮޕް ،ގުދަން ،ސައިހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،ބޭކަރީ ،ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި،
އެހެނިހެން އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުމުގެ
އުސޫލު" އެވެ.

ދ ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ސަލާމަތީ އަ ި
ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި ބިމުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތްތައް
ހޯދުމެވެ.

ކރަން
ވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ު
މި އުސޫލު ދި ެ
3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު31 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެށޭނެއެވެ.

ވަޑާންގެ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ .4

ތަންތަން

4.1

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި
ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބިންތަކުގައި ވަޑާންގެ ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް
ނުދެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،މި ފަދަ ކަންކަން
ކުރުމަށް މާލޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.

4.2

ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ވާރކްޝޮޕްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ،ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށް
ނސްގެ
ދަވާދުލުން ފަދަ ކަންތައް ކުރާ ތަންތަނާއި ،އިންޖީނު ރިޕެއަރ ކުރުމާއި މެއިންޓަނަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ،ވެލްޑިންކުރުމާއި ދަގަނޑުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނެވެ.
އަދި ވާރކްޝޮޕެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ވާރކްޝޮޕް ހުރި މަގު
ގ
ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ކޮންމެ ވާރކްޝޮޕެއްވެސް މީ ެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

4.3

ވަޑާންގޭގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ،ލަކުޑި ކީހުމާއި ،މެށުމާއި ،ފަރުނީޗަރު ޖެހުން ފަދަ ވަޑާމުގެ
މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނެވެ.

4.4

 12ފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ވާރކްޝޮޕެއް
ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

4.5

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ވާރކްޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވާރކްޝޮޕެއްގައި ކުރާ
މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ،އާންމުގޮތެއްގައި ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އަރުވައި
ބާލަންޖެހޭ ވާރކްޝޮޕެއްނަމަ އެފަދަ ވާރކްޝޮޕެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ
 4.3 ، 4.2އަދި  4.4އާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

ގުދަން

.5

5.1

 12ފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި ގުދަން ހެދުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

5.2

ގުދަނުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  15ފޫޓު ހަމަވާނަމަ ،އަދި ގުދަން
ޅމިނުގައި  20ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ ،ގުދަނުގެ ކުރިމަތީގައި  6ފޫޓުގެ ހުސް
ފ ާ
ހަދާ މަގުގެ ު
ޖާގައެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ހުސްކޮށް ބާއްވާ ޖާގައިގެ ފުޅާމިން ހުންނަންވާނީ ،ގުދަނުގެ
މަގާވީ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ އެއްވަރަށެވެ .މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވައި ބާލަންވާނީ،
ހުސްކޮށް ބޭއްވި ޖާގައިގެ ތެރޭގައެވެ .ހުސް ޖާގައި މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް
ބޭރަށް ނެރެވޭނީ ،ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް  9ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ ގޮތަށެވެ.

5.3

ގ
ގުދަނުގެ މަގާގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި 15 ،ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ ،އަދި ގުދަން ހަދާ މަގު ެ
ފުޅާމިނުގައި  20ފޫޓު ހަމަނުވާނަމަ ،ގުދަނުގެ ކުރިމަތީގައި  10ފޫޓު ހުސް ޖާގައެއް
ބާއްވަންވާނެއެވެ .ހުސްކޮށް ބާއްވާ ޖާގައިގެ ފުޅާމިން ހުންނަންވާނީ ،ގުދަނުގެ މަގާވީ
ށ
ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ އެއްވަރަށެވެ .މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވައި ބާލަންވާނީ ،ހުސްކޮ ް
ބޭއްވި ޖާގައިގެ ތެރޭގައެވެ .އެތެރެއަށް ޖައްސާ ބައިގެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބޭރަށް ނެރެވޭނީ ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް  9ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ ގޮތަށެވެ.
5.4

ގުދަން ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  20ފޫޓު ހަމަވާނަމަ 5.3 ،5.2 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތަށް ގުދަނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުސްތަން ބާއްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

5.5

ނމަވެސް އެ ޢިމާރާތުގެ ތިރީގައި މުދާ
ޢިމާރާތެއްގެ މަތީ ބުރިއެއްގައި ގުދަން ހެދި ަ
އަރުވައި ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމު  5.2އަދި  5.3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.

5.6

ގުދަނުގެ ޖުމުލަ ތަޅުމުގެ އޭރިއާ  200އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ  5.3 ،5.2އަދި  5.5ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ބައިތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

5.7

ނ
ގުދަނުގައި ރައްކާކުރާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގެ ސަބަބު ް
ނުކުންނަ ވަހާއި ،އަޑާއި ،ކުނޑީގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް
އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ތަކެތި ގުދަންކުރެވޭނީ ،އެފަދަ ތަކެތި ގުދަން
ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި
ގޭހާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ތަކެތިވެސް ގުދަން ކުރެވޭނީ ،އެފަދަ
ވއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ތަކެތި ގުދަން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ގަ ާ
މަތިންނެވެ.

5.8

ށ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ
ގުދަނުގައި ރައްކާކުރާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަ ް
އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

5.9

ގުދަނުގެ ވަށައިފާރުތައް ނުވަތަ އިންފާރުތައް ހުންނަންވާނީ ،މަދުވެގެން  6އިންޗީގެ
މެޝިނަރީ ފާރު ނުވަތަ މަދުވެގެން  4އިންޗީގެ ކޮންކްރީޓް ފާރަކުންނެވެ.

ފިހާރަ

.6

6.1

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ ފިހާރައިގެ ބޮޑުމިން ކަނޑައެޅުމުގައި ފިހާރައަށް ވަދެނިކުތުމަށް
އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

6.2

މަގުގެ ފުޅާމިން  2.44މީޓަރ ) 8ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނިނަމަ ،އެއްވެސް ފިހާރައެއް
ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

6.3

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިއާ  929.03އަކަމީޓަރ ) 10,000އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ
ނކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ
ބޮޑުނަމަ ،ފިހާރަ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެ ި
ފުޅާމިނުގައި  7.62މީޓަރ ) 25ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

6.4

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިއާ  278.709އަކަމީޓަރ ) 3,000އަކަފޫޓު( އާއި
 929.03އަކަމީޓަރ ) 10,000އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދުނަމަ ،ފިހާރަ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ،
އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  6.10މީޓަރ ) 20ފޫޓު(
ހަމަވާނަމައެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ  185.806އަކަމީޓަރ ) 2000އަކަފޫޓު(
އާއި  278.709އަކަމީޓަރ ) 3,000އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދުނަމަ ،ފިހާރަ ހެދުމަށް ހުއްދަ
ދެވޭނީ ،އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  4.5މީޓަރ
) 15ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

6.6

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ  74.322އަކަމީޓަރ ) 800އަކަފޫޓު( އާއި
 185.806އަކަމީޓަރ ) 2,000އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދުނަމަ ،ފިހާރަ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ،
އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  3.05މީޓަރ ) 10ފޫޓު(
ހަމަވާނަމައެވެ.

6.7

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިއާ  929.03އަކަމީޓަރ ) 10,000އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ
އ
ބޮޑުނަމަ ،ފިހާރަ ހެދުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ،އެ ފިހާރައިގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގަ ި
މަދުވެގެން  6މީޓަރ ) 19.69ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

6.8

ނވަތަ މިއަށްވުރެ ބޮޑު ފިހާރައެއް ހަދާނަމަ
 371.612އަކަމީޓަރ ) 4,000އަކަފޫޓު( ު
މި އުސޫލުގެ  6.9އަދި  6.10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލޯޑިންގ /އަންލޯޑިންގއާއި
ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓަށް ސެޓްބެކެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

6.9

ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިޔާ  371.612އަކަމީޓަރ ) 4,000އަކަފޫޓު( އާއި
ނމަ ފިހާރައިގެ މޫނުމަތީގެ
ަ
 929.03އަކަމީޓަރ ) 10,000އަކަފޫޓު( އާ ދެމެދު
ފުޅާމިނުން  1.828މީޓަރު ) 6ފޫޓު( ގެ ސެޓްބެކެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 6.10ފިހާރައިގެ ޖުމުލަ ފްލޯރ އޭރިޔާ  929.03އަކަމީޓަރ ) 10,000އަކަފޫޓު( އަށްވުރެ
އ
ބޮޑުނަމަ ފިހާރައިގެ މޫނުމަތީގެ ފުޅާމިނުން  2.438މީޓަރުގެ ) 8ފޫޓުގެ( ސެޓްބެކެ ް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ ދުވާ ވަހާއި،
 6.11މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ފިހާރައެއްނަމަ ،އެ ފިހާރައި ް
އަރާ ކުޑިއާއި ،އިވޭ އަޑާއި ،އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ޒާތުގެ
ހންނަންވާނެއެވެ .އަދި އުނދަގޫ ނުވާގޮތް
ކަންތައްތަކުން އުނދަގޫ ނުވާގޮތް ހަދާފައި ު
އ
ފއިވާ ފިޔަވަޅަކީ ،ނުވަތަ ހަދާފައިވާ ގޮތަކީ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަ ި
ހެދުމަށް އަޅާ ަ
ހުއްދަ ހޯދައިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ ގޮތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 6.12ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި މަގުމަތީގައްޔާއި ،ދުވާރުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކެފޭ ،ސައިހޮޓާ،
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ
ފަދަ ތަންތަން

.7

7.1

ކެފޭ ،ސައިހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ހިންގަންވާނީ،
އެ ތަނަކުން ނުކުންނަ ވަހާއި ،އިވޭ އަޑާއި ،އަރާ ދުމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކުން
ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި ތަންތަނަށް އުނދަގޫނުވާ ގޮތް ހަދާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހ
ޔވަޅަކީ ،ނުވަތަ ހަދާފައިވާ ގޮތަކީ ،ކަމާބެ ޭ
އަދި އުނދަގޫ ނުވާގޮތް ހެދުމަށް އަޅާފައިވާ ފި ަ
ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ ގޮތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
6

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު31 :

7.2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކެފޭ ،ސައިހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެ ތަނެއްގައި
ކެއުމުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި އެ ތަނެއްގައި ކެއުމުގެ މައިގަނޑު
ގގެ
ބައިތައް ތައްޔާރުނުކުރާ ތަންތަންވެސް މާލޭގައި ހެދޭނީ ،އެ ތަނެއް ހަދާ މަ ު
ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން  10ފޫޓު ހަމަވާ މަގުމަގުގައެވެ.

ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ފަދަ
ތަންތަން

.8

8.1

ނވަތަ ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ
ު
މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހޮޓާ
ދިނުމުގައި

އެ

ތަނަކަށް

ވަދެނިކުތުމަށް

އޮންނަ

މަގު

ނުވަތަ

ގޯޅީގެ

ށ
ފުޅާމިނަ ް

ބަލަންވާނެއެވެ.
8.2

 3.048މީޓަރ ) 10ފޫޓު( އަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި ނުވަތަ ގޯޅިއެއްގައި ހޮޓާ ނުވަތަ
ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަނެއް ނުހެދޭނެއެވެ.

8.3

 30އާއި  50އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ ،އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  6.096މީޓަރ
) 20ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

8.4

 50އާއި  100އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް

ޢިމާރާތް ކުރެވޭނީ ،އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  7.62މީޓަރ
) 25ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

8.5

ތ ކުރެވޭނީ،
 100އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާ ް

8.6

މި މާއްދާގެ  8.4ގައިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނީ ،ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްގައި

8.7

މި މާއްދާގެ  8.5ގައިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނ ،ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްގައި

8.8

 50އެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަނުގައި

އެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  9.144މީޓަރ ) 30ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

 10މީޓަރ ) 32.808ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.
 12މީޓަރ ) 39.370ފޫޓު( ހަމަވާނަމައެވެ.

އެތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުންނަން ހުންނަ މައިދޮރާށި ހުންނަ ސަރަޙައްދު އޮންނަންވާނީ

ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭފަދަ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ .އަދި ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި

ރތައް ވަދެނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޑްރޮޕް-އިން ،ޑްރޮޕް-އޯފް ޒޯނެއް މިސަރަޙައްދުގައ،
ޢިމާ ާ
މަގުމައްޗަށް ނުވާގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.

8.9

މަގުގެ

ފުޅާމިން

ކަމަށް

ބެލޭނީ،

ހޮޓާ

ނުވަތަ

ގެސްޓްހައުސްގެ

މައިދޮރާށި

އަދި

ފަސިންޖަރުން އަރައި ފޭބުމަށް ކަނޑައެޅޭ އޭރިޔާއާ އިންވެގެން ކުރިމަތިން އޮންނަ މަގުގެ
ފުޅާމިނެވެ.

9.0

 30އެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ޢިމާރާތެއްގެ
ތަފުސީލު ކުރެހުންތައް ކުރަހައި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
7

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު31 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި އެދެންވާނީ ،ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމަށް ހުށަހަޅައި އެ ޕްލޭން ފާސްވުމަށްފަހު ،އެ ހުއްދައާއެކުއެވެ.
ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބެލެވޭ

.9

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ

.10

އިތުރު ކަންތައްތައް

9.1

ޅ ހަރުކޮށްފައި
ދ ދިޔަދޮވި ހޮ ި
ހުއްދައަށް އެދޭ ޢިމާރާތުގެ ދޮރާއި ،ދޮރުފަތާއި ،ދިޔަދޮވި އަ ި
ހުރުން.

9.2

ގޭގެ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

9.3

ދ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ބިއްގަނޑު ފަ ަ
ތަކެތި ނަގައި އެތަން ސާފުކޮށްފައި އޮތުން.

9.4

ދުވާރުމަތިންނާއި މަގުމަތިން ގައު ނަގައިފައިވާނަމަ އެތަންތަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ހުރުން.

9.5

ނ ނުވަތަ
ފ ު
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެއްވެސްކަހަލަ ޓެލެ ޯ
ނ ދުރަށް
އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ފޮށްޓެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އިންފާރު ް
ޖައްސާފައިވާނަމަ ،އެ ފޮށްޓެއް އެހުންނަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އަލުން
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

9.6

ފ
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ހޯދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސަރަހައްދުގައި ތަންތަން

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތުގެ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ހެދުމަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ

 10.1ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މަސްކެއްކުމާއި ،ދިލަޖެއްސުމާއި ،ހަވާދު މުގުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ

ކަންކަން

ތަނެއް ހެދުމަށް.
 10.2ސިމެންތިގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް.
ދމަށް.
 10.3ކާޕެންޓްރީ އަދި ސޯމިލް ފަދަ ތަނެއް ހެ ު
 10.4ސިމެންތި ގުދަންކުރުމަށާއި ،ސިމެންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް.
 10.5އެތަނެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޞިއްޙީގޮތުން
ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް ގެއްލުމެއްވާ ފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ތަނެއް
ހެދުމަށް.
 10.6މި އުސޫލުގެ  4.2ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދަ ވާރކްޝޮޕްތައް ހެދުމަށް.

އެހެނިހެން ބައިތައް
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 11.1މެދުޒިޔާރަތް މަގާއި ،ދަރުމަވަންތަ މަގާއި ،ނޫރާނީ ގޯޅިއާއި ،ހަކުރާ ގޯޅިއާއި ،ޝަހީދު
ޅ
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހިނގުމާއި ،އަދި އެ ވަގުތެއްގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކަނޑައަ ާ
މަގުތަކާއި ،ސަރަހައްދުގައި ގުދަންކުރުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތުން މަގަށާއި،
8

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު31 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މަގުމަތީގައި ހިނގައިބިގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
އެ މަގުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ ގޯއްޗާއި ،ބިންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއް
ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި މާލޭގެ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ މަގުތަކާއި
ހުންނަ

ސަރަހައްދުތަކުގައި

ދިރިއުޅުމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ގޯތިގޯއްޗާއި

ބިންތަކުގައި،

އެ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުގެ ޕްލޭނަށް ބަލައި ،އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެ

ތަނެއްގައި

ނުކުރެވޭނެ

މަސައްކަތްތައް

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އަދި

ނުކުރެވޭނެ

މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
 11.2ވަޑާންގެ ،ވާރކްޝޮޕް ،ގުދަން ،ސައިހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،ބޭކަރީ ،ފިހާރަ ،ހޮޓާ،
ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން
ބޭނުންކުރަންވާނީ އެތަންތަނަށް ދީފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ
ނަގާފައިވާ ބޭނުމަކަށް އެކަންޏެވެ.
 11.3މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ،ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ،ގުދަން ،ސައިހޮޓާ،
ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،ބޭކަރީ ،ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން އިޤުތިޞާދީ
މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހަދައި ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެ
މަސައްކަތަކާ

ގުޅޭ

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކުން

ހަދާފައިވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތަކާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވޭ
ޖޫރިމަނާ

12

 12.1މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ  12.2ގެ ދަށުން
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

9

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

