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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

ބުދަ  : :  2016 މާރިޗު 9 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 29ތާރީޚު 31އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ަވޑާްނގެ، ވާރްކޝޮޕް، ގުަދން، ސަިއޮހޓާ،ިދރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ގޯތިގޯީތގައި މާލޭަގއި 

   ،އިފަދަ ަތންތަނާ ިފހާރަ ،ބޭކަރީ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަްނޓް

  ުއސޫލު  ތިޞާީދ ަމސައްަކތްކުރާ ތަންތަން ހެދުަމށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުުމގެއިޤު އެހެނިހެން 
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  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

ކެފޭ، ، ރެސްޓޯރަންޓް ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި މާލޭގައި 

ތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި އިޤު  އެހެނިހެން  ،އިފަދަ ތަންތަނާ  ފިހާރަ  ،ބޭކަރީ

  އުސޫލު  ހިންގުމުގެ

  
ގެ ދަށުން ވަނަ މާއާްދ 11.6ބައިގެ  އުސޫލަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ މި  1.1  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

  .ލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެއިބާރުލިބިގެން އެކުލަވަ

ހަމައެކަނި މާލޭގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮިޅ  ،މި އުސޫލަކީ  1.2   
 ބިން ގެއަވަށަކީ މުޅި ރަށު ވިލިނގިލީ .އަދި މާފަންނަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލެކެވެ

ނޑައަޅައިގެން ބިން ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހަދައި، ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބިން  ބޭނުންކުރާނެ ކަ
ގޮތުގެ  ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ދޫކޮށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރަށަކަށްވުމާއެކު އެ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ނޫނީ ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ޕްލޭނު ގައި ކަ
އިވާ ގޯތިތަކުގައި އަވަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފަ އަދި ވިލިނގިލީ. ކީ މަނާކަމެކެވެކުރުމަ

ޒާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ  ފަދަ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް
 .މަނާކަމެކެވެ

މާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިގޯތީގައި ވަޑާންގެ، " ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ  1.3   
 ،ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއިވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، 

ތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުމުގެ އިޤު އެހެނިހެން
  . އެވެ" އުސޫލު

  

 އެކަށީގެންވާ  ޞިއްޙީގޮތުްނ އަދި ސަލާމަތީ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭ ގައި މާލޭ ،ޞަދަކީމަޤު އުސޫލުގެ މި  .2  މަޤުޞަދު
 ގޮތްތައް  ހިފޭނެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޭނުން  ބިމުގެ  އަދި  ކޮށް ޤާއިމު އުލެއްޙަމާ ރަނގަޅު
  . ހޯދުމެވެ

 

ުކރަން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިެވހިމި އުސޫލު  .3  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
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  .ފެށޭނެއެވެ

  

ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް ފަދަ 
  ތަންތަން 

  

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި  ،ށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއިމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަ 4.1 .4
ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް  ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބިންތަކުގައި ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް

ފަދަ ކަންކަން  މި  ،ހުއްދަ ދެވޭނީ މިފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި ހެދުމަށް. ނުދެވޭނެއެވެ
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ ގައި މާލޭ ކުރުމަށް   .ކަ

ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކޮށް މަރާމާތުކޮށް  ،ނެ ވާރކްޝޮޕްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީހުއްދަ ނުދެވޭ  4.2    
ންސްގެ އިންޖީނު ރިޕެއަރ ކުރުމާއި މެއިންޓަނަ  ،ކުރާ ތަންތަނާއި  ދަވާދުލުން ފަދަ ކަންތައް 
ނޑުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނެވެ ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި . ވެލްޑިންކުރުމާއި ދަގަ

އަދި ވާރކްޝޮޕެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ވާރކްޝޮޕް ހުރި މަގު 
 ހުންނަ ކޮންމެ ވާރކްޝޮޕެއްވެސް މީގެ ފަދަ ގޮތަކަށް  ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާ

  .ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ

ފަދަ ވަޑާމުގެ  ފަރުނީޗަރު ޖެހުްނ ،މެށުމާއި ،ލަކުޑި ކީހުމާއި ،ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ގެވަޑާންގޭ 4.3    
  .މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނެވެ

ފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ވާރކްޝޮޕެއް  12  4.4    
 .ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

އި ކުރާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ވާރކްޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވާރކްޝޮޕެއްގަ  4.5    
ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އަރުވައި ންމުގޮތެއްގައި އާ ،މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން

ބާލަންޖެހޭ ވާރކްޝޮޕެއްނަމަ އެފަދަ ވާރކްޝޮޕެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ 
  .އާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށެވެ 4.4 ދިއަ  4.3 ، 4.2

  

  .ނުދެވޭނެއެވެފޫޓަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި ގުދަން ހެދުމަށް ހުއްދައެއް  12  5.1  .5  ގުދަން 

އަދި ގުދަން  ،ހަމަވާނަމަ ފޫޓު 15ގުދަނުގެ މަގާ ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން   5.2    
 ހުސްގެ ފޫޓު 6 ތީގައިގުދަނުގެ ކުރިމަ ،ހަމަނުވާނަމަ ފޫޓު 20ހަދާ މަގުގެ ުފާޅމިނުގައި 

ގުދަނުގެ  ،ހުންނަންވާނީ ޅާމިންގެ ފުޖާގައި ހުސްކޮށް ބާއްވާ  އް ބާއްވަންވާނެއެވެ.ޖާގައެ
ވާނީ، ބާލަން މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވައި . މަގާވީ ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ އެއްވަރަށެވެ

އެއްވެސް ބައެއް  ތުގެޢިމާރާ ތިންމަ ހުސް ޖާގައި. ގައެވެގެ ތެރޭ ޖާގައި އްވިބޭހުސްކޮށް 
  .ގޮތަށެވެ ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ 9 މައްޗަށް ބިމުން ފެށިގެން  ،ބޭރަށް ނެރެވޭނީ 

އަދި ގުދަން ހަދާ މަގުެގ  ،ހަމަނުވާނަމަ  ފޫޓު 15 ،ގެ މަގާގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގައިގުދަނު  5.3    
ޖާގައެއް  ހުސް ފޫޓު 10 ކުރިމަތީގައި ގުދަނުގެ  ،ހަމަނުވާނަމަ ފޫޓު 20ފުޅާމިނުގައި 
ގުދަނުގެ މަގާވީ  ،ހުންނަންވާނީ ގެ ފުޅާމިންހުސްކޮށް ބާއްވާ ޖާގައި. ބާއްވަންވާނެއެވެ

ހުސްކޮްށ ވާނީ، ބާލަން މިފަދަ ގުދަންތަކަށް މުދާ އަރުވައި. ފަރާތުގެ ފުޅާމިނާ އެއްވަރަށެވެ
ބައިގެ މަތިން ޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް ބައެއް  އެތެރެއަށް ޖައްސާ. އެވެތެރޭގަ ޖާގައިގެ ބޭއްވި
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  .ށެވެގޮތަ ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ 9 މައްޗަށް ބޭރަށް ނެރެވޭނީ ބިމުން ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  5.3 ،5.2ހަމަވާނަމަ،  ފޫޓު 20ގުދަން ހަދާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި   5.4    
  .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުސްތަން ބާއްވާކަށް ގެ ކުރިމަތީގައިގުދަނު ގޮތަށް

ނަމަވެސް އެ ޢިމާރާތުގެ ތިރީގައި މުދާ ހެދި ބުރިއެއްގައި ގުދަން  ޢިމާރާތެއްގެ މަތީ  5.5    
. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  5.3އަދި  5.2 ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމު އަރުވައި  އޮންނަންވާނެއެވެ

ވަނަ  5.5 އަދި  5.3 ،5.2ނަމަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 200އޭރިއާ ލަ ތަޅުމުގެ ގުދަނުގެ ޖުމު  5.6    
  .މާއްދާގައިވާ ބައިތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

ތެއްގެ ސަބަބުްނ ސަބަބުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަގުދަނުގައި ރައްކާކުރާ އެއްޗެއްގެ   5.7    
ނޑީގެ ސަބަބުން  ،އަޑާއި ،ނުކުންނަ ވަހާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް  ނުވަތަ ކު

 މީގެ. އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
އެފަދަ ތަކެތި ގުދަން  ،ގުދަންކުރެވޭނީއިތުރުން ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ތަކެތި 

އަދި . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ވާއިދުތަކާގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ގަ ކުރުމާބެހޭ
އެފަދަ  ،ގޭހާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ތަކެތިވެސް ގުދަން ކުރެވޭނީ

ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ާވއިދުތަކާއިވާ ގަތަކެތި ގުދަން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފަ
 .މަތިންނެވެ

އަލިފާން ނިއްވުމުގެ  ރައްކާކުރާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށްގުދަނުގައި  5.8  
 .ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ އިންތިޒާމު 

އިންޗީގެ  6މަދުވެގެން  ،ހުންނަންވީާނ ފާރުތައް ނުވަތަ އިންފާރުތައް އި ގުދަނުގެ ވަށަ 5.9  
  .އިންޗީގެ ކޮންކްރީޓް ފާރަކުންނެވެ 4މެޝިނަރީ ފާރު ނުވަތަ މަދުވެގެން 

  

ނޑައެޅުމުގައި ފިހާރައަށް ވަދެނިކުތުމަށް  6.1 .6 ފިހާރަ  މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ ފިހާރައިގެ ބޮޑުމިން ކަ
  .  އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަށް ބަލަންވާނެއެވެ

އަށްވުރެ ހަނިނަމަ، އެއްވެސް ފިހާރައެއް ) ފޫޓު 8(މީޓަރ  2.44މަގުގެ ފުޅާމިން   6.2    
  .ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

އަށްވުރެ ) އަކަފޫޓު 10,000(އަކަމީޓަރ  929.03ލަ ފްލޯރ އޭރިއާ ފިހާރައިގެ ޖުމު  6.3    
ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެ  ،ދަ ދެވޭނީހެދުމަށް ހުއް ފިހާރަބޮޑުނަމަ، 

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 25(މީޓަރ  7.62ފުޅާމިނުގައި 

 އާއި ) އަކަފޫޓު 000,3(އަކަމީޓަރ  278.709 ލަ ފްލޯރ އޭރިއާފިހާރައިގެ ޖުމު  6.4  
 ،ދަ ދެވޭނީހެދުމަށް ހުއް ފިހާރަނަމަ، ދެމެދު އާ  )ފޫޓުއަކަ 10,000(އަކަމީޓަރ  929.03

) ފޫޓު 20(މީޓަރ  6.10ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެ
  .ހަމަވާނަމައެވެ
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) އަކަފޫޓު 2000(އަކަމީޓަރ  185.806 ފްލޯރ އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ  ޖުމުލަފިހާރައިގެ  6.5  
ދަ ހެދުމަށް ހުއް ފިހާރަނަމަ، ދެމެދު އާ )އަކަފޫޓު 000,3(އަކަމީޓަރ  278.709 އިއާ

މީޓަރ  4.5ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ފިހާރައަކަށް ވަދެއެ  ،ދެވޭނީ
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 15(

 އި އާ) އަކަފޫޓު 800(އަކަމީޓަރ  74.322 ފްލޯރ އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ ޖުމުލަފިހާރައިގެ  6.6  
 ،ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ފިހާރަނަމަ، ދެމެދު އާ ) އަކަފޫޓު 000,2(އަކަމީޓަރ  185.806

) ފޫޓު 10(މީޓަރ  3.05ނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެ ފިހާރައަކަށް ވަދެ
  .ހަމަވާނަމައެވެ

އަށްވުރެ ) އަކަފޫޓު 10,000(އަކަމީޓަރ  929.03ފްލޯރ އޭރިއާ  ޖުމުލަފިހާރައިގެ  6.7  
ގުޅޭ އިމުގެ ފުޅާމިނުގަިއ  މަގާގެ އެ ފިހާރައި ،ހެދުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ފިހާރަބޮޑުނަމަ، 
  .ހަމަވާނަމައެވެ )ފޫޓު 19.69( ރމީޓަ 6މަދުވެގެން 

 ފިހާރައެއް ހަދާނަމަ ބޮޑު އަށްވުރެ މިނުވަތަ ) ފޫޓު އަކަ 000,4(އަކަމީޓަރ  371.612 6.8  
އަންލޯޑިންގއާއި / ފަދައިން ލޯޑިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6.10އަދި  6.9މި އުސޫލުގެ 

  .ށް ސެޓްބެކެއް އޮންނަންވާނެއެވެންޓަމެނޭޖްމަޓްރެފިކް 

އި އާ )ފޫޓުއަކަ 000,4(އަކަމީޓަރ  371.612ފްލޯރ އޭރިޔާ  ޖުމުލަގެ ފިހާރައި 6.9  
ަނމަ ފިހާރައިގެ މޫނުމަތީގެ  އާ ދެމެދު )އަކަފޫޓު 10,000(އަކަމީޓަރ  929.03

  އޮންނަންވާނެއެވެ.ސެޓްބެކެއް ގެ ) ފޫޓު 6(މީޓަރު  1.828ފުޅާމިނުން 

އަށްވުރެ  )އަކަފޫޓު 10,000(އަކަމީޓަރ  929.03ފްލޯރ އޭރިޔާ  ޖުމުލަގެ ފިހާރައ6.10ި  
ސެޓްބެކެްއ ) ފޫޓުގެ 8(މީޓަރުގެ  2.438ފިހާރައިގެ މޫނުމަތީގެ ފުޅާމިނުން  ބޮޑުނަމަ

  އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދުވާ ވަހާއި،  ފިހާރައިން ހުރި ފިހާރައެއްނަމަ، އެ  މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައ6.11ި  
 ޒާތުގެއަރާ ކުޑިއާއި، އިވޭ އަޑާއި، އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ މީހުންނަށް އުނދަގޫ 

 ނދަގޫ ނުވާގޮތްއުއަދި . ުހންނަންވާނެއެވެ ހަދާފައި ނުވާގޮތް އުނދަގޫކަންތައްތަކުން 

ހުށަހަޅަިއ  ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ،ކީގޮތަ ފައިވާނުވަތަ ހަދާ ،ކީފިޔަވަޅަ ަފއިވާއަޅާ ހެދުމަށް
  އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ ގޮތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ހޯދައިގެން ހުއްދަ

  .ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ މަގުމަތީގައްޔާއި، ދުވާރުމަތީގައި ބޭރުގައި އިގެފިހާރ6.12ަ  

  

ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، 
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ 

 ތަންތަން ފަދަ 

 ،ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ހިންގަންވާނީ 7.1 .7
 އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކުން ދުމާއި އަރާ  ،އަޑާއިއިވޭ  ،އެ ތަނަކުން ނުކުންނަ ވަހާއި

 ގޮތް ހަދާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި ތަންތަނަށް އުނދަގޫނުވާ
ކަމާބެޭހ  ،ކީގޮތަ ފައިވާނުވަތަ ހަދާ ،ކީފިަޔވަޅަ ފައިވާއަޅާހެދުމަށް  ނދަގޫ ނުވާގޮތްއުއަދި 

 ހޯދައިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ ގޮތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ
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ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެ ތަނެއްގައި ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި  7.2  
ނޑު ބައިތައް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި އެ ތަނެއްގައި ކެއުމުގެ މައިގަނޑު  ކެއުމުގެ މައިގަ

ތަނެއް ހަދާ މަުގގެ  އެ ،ބައިތައް ތައްޔާރުނުކުރާ ތަންތަންވެސް މާލޭގައި ހެދޭނީ
  .ހަމަވާ މަގުމަގުގައެވެ ފޫޓު 10  ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން

  

ގެސްޓްހައުސް ފަދަ  ،ހޮޓާ
 ތަންތަން

 ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ހޮޓާ މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  8.1 .8
އެ ތަނަކަށް ވަދެނިކުތުމަށް އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގެ ފުޅާމިނަްށ  ދިނުމުގައި

  .  ބަލަންވާނެއެވެ

ުނވަތަ  ހޮޓާއަށްވުރެ ހަނި މަގެއްގައި ނުވަތަ ގޯޅިއެއްގައި ) ފޫޓު 10(މީޓަރ  3.048 8.2  
  .ފަދަ ތަންތަނެއް ނުހެދޭނެއެވެ ގެސްޓްހައުސް

ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ،ހޮޓާދަދަކަށް އެނދު ހިމެނޭއައާ ދެމެދުގ50ެއާއ30ި 8.3  
މީޓަރ 6.096އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  ޢިމާރާތާކުރެވޭނީ، އެ  ޢިމާރާތް

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 20(

ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް، ހޮޓާދަދަކަށް އެނދު ހިމެނޭ އަދެމެދުގެއ100ާއާއ50ި 8.4  
މީޓަރ 7.62އިންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  ޢިމާރާތާކުރެވޭނީ، އެ  ޢިމާރާތް

  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 25(

ކުރެވޭނީ، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަނެއް ޢިމާރާްތ ،ހޮޓާއަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނ100ޭ 8.5  
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 30(މީޓަރ  9.144 ންވެގެންވާ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައިއި ޢިމާރާތާއެ 

ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްގައި ،ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނީވާގައ8.4ިމި މާއްދާގެ 8.6  
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 32.808(މީޓަރ  10

ގޯތީގެ ވިޑްތު ކޮއިފިޝަންޓްގައި ،ފަދަ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ހެދޭނވާގައި 8.5ގެ މި މާއްދާ 8.7  
  .ހަމަވާނަމައެވެ) ފޫޓު 39.370(މީޓަރ  12

ފަދަ ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ހޮޓާއެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ 50 8.8  
ހުންނަ ސަރަޙައްދު އޮންނަންވާނީމައިދޮރާށި  އެތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުންނަން ހުންނަ

.ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅެ އަދި ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ވޭފަދަ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ
،މިސަރަޙައްދުގައއޯފް ޒޯނެއް - އިން، ޑްރޮޕް-ތައް ވަދެނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޑްރޮޕްޢިމާާރ
  .ށް ނުވާގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެގުމައްޗަމަ

ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްގެ މައިދޮރާށި އަދި ހޮޓާ ،މަގުގެ ފުޅާމިން ކަމަށް ބެލޭނީ 8.9  
ގެންވެގެން ކުރިމަތިން އޮންނަ މަގުއި ކަނޑައެޅޭ އޭރިޔާއާ ފަސިންޖަރުން އަރައި ފޭބުމަށް

  .ވެފުޅާމިނެ

ފަދަ ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ހޮޓާއެނދަށްވުރެ ގިނަ އެނދު ހިމެނޭ 30 9.0  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  ،އިކުރެހުންތައް ކުރަހަ ސީލުތަފު
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ޕްޓް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީ އޮފްއެދެންވާނީ، ކޮންސެ ގައިއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
  .އެކުއެވެއެ ހުއްދައާފާސްވުމަށްފަހު، ޕްލޭން ޅައި އެ ހަހުށަށް ރިޒަމަޓޫ

ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބެލެވޭ 
 އިތުރު ކަންތައްތައް

ދިޔަދޮވި އަިދ ދިޔަދޮވި ހޮިޅ ހަރުކޮށްފައި  ،ދޮރުފަތާއި ،ދޮރާއިހުއްދައަށް އެދޭ ޢިމާރާތުގެ  9.1 .9
  .ހުރުން

  .ގޭގެ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން 9.2 

ނޑު ފަަދ  9.3   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ބިއްގަ
  .ތަކެތި ނަގައި އެތަން  ސާފުކޮށްފައި އޮތުން

  .ދުވާރުމަތިންނާއި މަގުމަތިން ގައު ނަގައިފައިވާނަމަ އެތަންތަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ހުރުން 9.4  

ުނވަތަ  އި ހުރި އެއްވެސްކަހަލަ ޓެލެޯފނުތް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފަޢިމާރާ 9.5  
ްނ ދުރަށް ބެހޭ ފަރާތުން އިންފާރު ކަމާޓެއް ށްއިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ފޮ

ބެހޭ ފަރާތުން އަލުން ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކަމާޓެއް އެށްފޮ ވާނަމަ، އެޖައްސާފައި
     ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އްދަ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހުތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާ 9.6  
  ހޯދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ން ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުންގ އެހައުސި

  

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 
 ތަންތަން ސަރަހައްދުގައި

ހެދުމަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ 
  ކަންކަން 

ހުރި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތުގެ  އްދުގައިޙަސަރަ ދިރިއުޅޭ މީހުން މާލޭގައި  .10
   މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ނެ ހަވާދު މުގުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ،ދިލަޖެއްސުމާއި ،ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މަސްކެއްކުމާއ10.1ި 
  ތަނެއް ހެދުމަށް.

  .ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ސިމެންތިގ10.2ާ 

  މަށް.ހުެދތަނެއް ފަދަ  ކާޕެންޓްރީ އަދި ސޯމިލ10.3ް 

. ސިމެންތި ގުދަންކ10.4ު     ރުމަށާއި، ސިމެންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް

ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޞިއްޙީގޮތުން މާލޭގައި  ބާވަތުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އެތަނެއްގައި 10.5  
ކުރާނެ ތަނެއް  ފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް ގެއްލުމެއްވާ

  ހެދުމަށް.

ނޑައަޅާފައިވާ 4.2މި އުސޫލުގެ 10.6   .  ފަދަ ވާރކްޝޮޕްތައް ގައި ކަ   ހެދުމަށް

  

 ޝަހީދު އާއި،ހަކުރާ ގޯޅި ،މެދުޒިޔާރަތް މަގާއި، ދަރުމަވަންތަ މަގާއި، ނޫރާނީ ގޯޅިއާއި 11.1 .11 އެހެނިހެން ބައިތައް
ނޑައަޅާ އެ ވަގުތެއްގެ ހާލަތަށް ބަލައި  އަދި  ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހިނގުމާއި  ކަ

 ،މަގަށާއި  ބާވަތުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ  އްދުގައި ގުދަންކުރުމާއި،ސަރަހަ ،އިތަކާމަގު
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ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ އިބިގައި އުޅޭހިނގަ މަތީގައިމަގު
ރުމުގެ ހުއްދައެއް ބިންތައް ބޭނުންކު ،ހުންނަ ގޯއްޗާއި އި ސަރަޙައްދުތަކުގައިތަކާއެ މަގު

ނޑައެޅޭތެރެއިން ގެ އްދުތަކުސަރަހަ އިތަކާމަގު މާލޭގެ އަދި .ނުދެވޭނެއެވެ  އިތަކާމަގު ކަ
 ،ބިންތަކުގައި ގޯއްޗާއިގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ އުޅުމަށްދިރި ހުންނަ  ސަރަހައްދުތަކުގައި

 ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ތިޞާދީޤުއި ލައި،ބަ ޕްލޭނަށް ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި އެ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭނެ  ތަނެއްގައި  އެ  ނެއަދި ނުކުރެވޭ  .ކަ

ނޑައަޅައި މަސައްކަތްތައް   ކުރަންވާނެއެވެ.ންމުކޮށް އިޢުލާން އާ  ކަ

، ހޮޓާވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ، 11.2  

ތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން އިޤު ގެސްޓްހައުސް ފަދަ
ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ  ބޭނުންކުރަންވާނީ އެތަންތަނަށް ދީފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތްވާ

  .ނަގާފައިވާ ބޭނުމަކަށް އެކަންޏެވެ

ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް، ގުދަން، ސައިހޮޓާ،  ،ގޯތީގައިދިރިއުޅެން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި މާލޭގައ11.3ި  
ތިޞާދީ ތަންތަނާއި އަދި އެހެނިހެން އިޤު ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، ބޭކަރީ، ފިހާރަ ފަދަ

ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެ ހަދައި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން 
 އި އުސޫލުތަކާގަވާއިދުތަކާ ވާހަދާފައިއިދާރާތަކުން އްކަތަކާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މަސަ

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުރެވޭ 

 ޖޫރިމަނާ 

ގެ ދަށުން  12.2ބައިގެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ އުސޫލާމި 12.1 12
  .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


