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  އިސްބަސް
  

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ވަރަށް ތަފާތު މާޙައުލެއް ހިމެނޭ ކަނޑު، ފަޅު، ފަރު އަދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބޮޑުމިނުގެ ރަށްތަކަކީ، ރަށްތައް ވަށައިގެންވާ ކަނޑު ފަޅާއި ވަރަށް . އެކުލެވިގެންވާ ޤައުމެކެވެ

. ނާޒުކު ގޮތަކަށް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް ރަށުތެރޭގައިވެސް ތަފާތު މާޙައުލުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ރަށްތަކެކެވެ

. ހެދިފައިހުންނަ ގަސްގަހާގެހި، ކަނޑޫފާ، ޗަސްބިން، ސާފުފެނުގެ ކުޅި ހިމެނެއެވެމީގެތެރޭގައި ރަށުގެ އެކި ހާިސބުގައި 

ހަމަމިގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ސާފު ފެނުގެ ފަށަަލއަކީ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ އިތުރަށް ގަސްގަހާއިގެހި ރަނގަޅަށް 

ށް ވާރޭވެހިގެން ހެދިފައިވާ މިފެންފަށަލައަކީ ވަކި ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަ. ހެދުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ބައެކެވެ

މިންގަނޑެއްނެތި ނަގައިފިނަމަ ލޮނުގެ އަސްރު ބޮޑުވެ، ބައެއްފަހަރު މުޅިން ލޮނުވުމުގެ އިތުރަށް ިބމަށް ހިންދާ އެއްޗެއްގެ 

ގައިވެސް އިންސާނުން މަިފދަ ނާޒުކު ވެއްޓެއް. ސަބަބުން ނަޖިސްވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޙާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެ އެއްޗެކެވެ

އެކި (މިގޮތުން ބިނާވެށި . ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތައް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށް އާބާދު ކުރުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ

) ށިބޭނުންތަކަށް ބިމާއި ވަށައިގެންވާ ކަނޑުފަޅަށް ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިނާކޮށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ވެ

ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލުތަކެްއގެމަތިން ނުބެލެހެއްޓިއްޖެނަމަ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ތަފާތު އުނދަގޫތައް ވުމުގެ އިތުރަށް 

އެހެންކަމުން، . މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ އަދި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައްވެސް ކުރިމަތިވުމަކީ ގާތް ކަމެކެވެ

ށެއްގެ ބިނާވެއްޓަކީ ވަކިޤަވާއިދުތަކެއްގެ މަތިން ޕްލޭން ކުރެވިގެން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަްށ ތަރައްޤީކުރެވޭ ތަނަކަށް ކޮންމެ ރަ

ވެއްޖެނަމަ، އެތެަނއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ޒިޔާރަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވަރަށް ހިތްފަސޭހަ، އުޅޭހިއްވާ މާޙައުލަކަށް ހެދުމަކީ 

  .ފަސޭހަކަމަކަށްވާނެއެވެ

  

އަދި . ކަމުން، ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެއެހެން

ބުނެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ވަނަ މާއްދާގައި  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މިގަވާއިދު ަތއްޔާރުކޮށް ހިންގާނީ 

ބިންބޭނުންކުރާނެ "އެއީ  .ތައްޔާރުކުރެވޭ މިގަވާއިދު އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ދެބައަކަށެވެ މިގޮތުން. ނެވެސިޔާސަތުގެ ދަށުން

ބިންބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި "އާއި ) އެއްވަނަ ބައި" (ގޮތުގެ ޕްލޭންތައްޔާރުކުރުމާއި ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް

އެއްވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުން ބިން ޕްލޭން ކުރުމަށް ކަންތައްކުރަންވީ  .މިއެވެ) ނަ ބައިދެވަ" (ބޭނުންކުރާނެ ިމންގަނޑުތައް

ދެވަނަބައިގައި ހިމެނޭ . އަދި މި ބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ގޮތް ސާފުވާނެއެވެ

ންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއްކަމުން އެތަނެއްގެ މާޙައުލުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގިނަބައިތަކަކީ ރަނގަޅަށް ޕްލޭ

 .ކަންތައްތަކަށް ވިސްނައި، ޕްލޭންކުރާ ފަރާތަށް ޕްލޭންކުރާނެ އެކިގޮތްތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ
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ޑު ބަދަލުތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ޕްލޭންކުރުމުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް މާބޮ

ގިނަގިނައިން ނައިކަމުގައިވިޔަސް ތަރައްޤީއަށް ައންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން، ޚާއްޞަކޮށް ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކަށް 

އެހެންކަމުން، ދެވަނަބައިގައި ހިމެނޭ މިންގަނޑުތަކުގެބައި އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މިފަދަ . ބަދަލުއައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

 .އްތަކަށް ވިސްނައިގެން ބަދަލުކުރެޭވގޮތަށެވެކަންތަ

  

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށީގެ ތަރައްޤީއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ 

ޔުމުން ދިރިއުޅޭ ބިނާވެށި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ގެްނދި. މައިގަނޑު އެއް މަޤްސަދެވެ

މާޙައުލުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅުވެ އަދި އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 

 .މަގުފަހިކޮށްދޭނެއެވެ
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c 

  
  

  ޤަވާޢިދުރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ 
  

  އެއްވަނަބައި

 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި

  
މިބައިގައި ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުން ކަނޑައަޅަނީ        ތަޢާރަފް

ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ޕްލޭންކުރުމުގައި ކަންތައްތައް
ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި،. ކުރަންވީގޮތެވެ

ފަޅު ރަށްރަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
ބޭނުންކުރާ ރަށްތަކަކީ އާބާދީއާއި ބޮޑުމިން އަދި
ކުރާމަސައްކަތްފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ތަފާތުތަކެއް

ކުރަންޖެހޭނޭ ރަށްތަކަކަށް ވުމުން، ޕްލޭންހިމެ
މިގޮތުން. ގޮތާއި ފެންވަރުގެ ތަފާތުތަކެއްވެއެވެ

ބައިގެ ޮގތުގައި ރަށްތައްމިބައިގެ މައިގަނޑު އެއް
ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާލާފައިވާ ސަބަބަކީ މިފަދަ

ލުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށްޞޫތަފާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އު
މި ކެޓަގަރީތަކަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭން. ފަސޭހައަކަށެވެ

ތައްޔާރުކުރުމާއި، ފާސްކުރުމާއި އަދި ޕްލޭނަށް
ގޮތްޢަމަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވީ

 .މިބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1: ޤާނޫނު ނަންބަރު   1.1  .1  ޕްލޭނިންގ އުސޫލުތައް
ގައިވާގޮތަށް އެކަށައެޅޭ) ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންއާބާދުކުރުމުގެ



 

5 
 

ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރަންވާނީ
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެރަށަކަށް ނުވަތަ
އެސަރަޙައްދަކަށް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ ޕްލޭން

  .ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ރާއްޖޭގެ ބިން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް   1.2    
މުޅި ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅާ މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން
ތައްޔުާރކުރެވޭ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނާއި
އަދި މިފަދަ އެހެން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި
ގެންގުޅެންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑު

ނީ މިކަނޑައަޅާ، އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެ
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާނީ ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  .އިންނެވެ
  

ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާބައިތަކަކާއި 1.2   1.3    
ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އިން) ޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް(އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ކަންތައްތައް ނިންމަމުން ގެންދަންޖެހޭނީ
އެމިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާ
އެކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް
ލަފާދޭ ކައުންސިލްއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

 . މަތިންނެވެ
  

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް   1.4    
އިން އެއިރަކަށް ބޭނުންވާ ޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް
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ފެންވަރަކަށް ޕްލޭނިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި
މިންގަނޑުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން

  .ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ
  

  ޕްލޭނިންގ ކެޓަގަރީތައް
  

ރާއްޖޭގެ ބިން އާބާދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން   2.1  .2
ޕްލޭންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި
ޕްލޭންކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި އަދި މުހިންމުކަމަށް
ބަލައިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް އަދި
ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ކަންތައް ކުރާ ރަށްތައް

.ކެއްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެބަހާލަންޖެހޭ ކެޓަގަރީތަ
A,B,C,D,Eމިގޮތުން ބަހާލެވޭ ކެޓަގަރީތަކަކީ 

ގައި ހިމެނޭ A,B,Cމީގެތެރެއިން ކެޓަގަރީ . އެވެ
ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ހޯމއެފެއާޒްް
އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް

މަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް،އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،
އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްވަރާގެ

ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްމަތިން 
މަޝްވަރާއާއިއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލަފާދޭ

އަދި މީހުން ދިރިނޫޅޭ. ކައުންސިލްއިންނެވެ
ގެ ތެރެއިންރަށްތަކާއި އަލަށް ހިއްކޭ ބިންތަކު

ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އާބާދުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތުން ނިންމެވުމުން އެރަށެއް ނޫނީ
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.ގައި ހިމެނޭނެއެވެ Dއެސަރަހައްދެއް ކެޓަގަރީ 
އަދި ހަމަމިފަދައިން މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްތަކުގެ
ތެރެއިން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ށެއް ކަނޑައެޅުމުން އެރަށެއްކަމާބެހޭ ފަރާތުން ރަ
  .ގައި ހިމެނޭނެއެވެ Eކެޓަގަރީ 

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކި 2.1ނަންބަރު    2.2    

 .ކެޓަގަރީ ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު: Aކެޓަގަރީ  2.2.1      
އަރބަން ސެންޓަރގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

މީގެތެރޭގައި އެއްސަރަހައްދެއްގައި. ރަށްތަކެވެ
އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއްރަށަށްވުރެ

 .ގިނަ ރަށްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ
  

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ކެޓަގަރީ:  B ކެޓަގަރީ 2.2.2      
A ެގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގ

އަރބަން ސެންޓަރތަކާއި ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ގުޅުން
 .ހުންނަ ރަށްތަކެވެ

  
މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި:  C ކެޓަގަރީ 2.2.3      

Aމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ 
 .ގައި ނުހިމެނޭ ރަށްތަކެވެ Bއާއި ކެޓަގަރީ 

  
މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ޚާއްޞަ:  D ކެޓަގަރީ 2.2.4      

 .މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން އާބާދުކުރެވޭ ރަށްތަކެވެ
  

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި:  E ކެޓަގަރީ 2.2.5      
މީހުންދިރިނޫޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް
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މީގެތެރޭގައި ޓޫރިޒަމާއި،. ރަށްތަކެވެތަރައްޤީކުރެވޭ 
ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި އަދި އެހެނިހެން
ތަފާތު ސިނާއީ ކަންކަމަށް ތަރައްޤީކުރެވޭ ރަށްތައް

މިގޮތުގެ މަތިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ. ހިމެނޭނެއެވެ
ބޭނުންތަކަށްބަލާ ސަބް ކެޓަގަރީތަކަކަށް ރަށްތައް

 .ބަހާލެވިދާނެއެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ޕްލޭންކުރުމަށް އެކިކެޓަގަރީ   3.1  .3  ތައްޔާރުކުރުން ޕްލޭން
ތަކުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ބިންބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާނީ

 .ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ
  

ގެރަށްތައް ޕްލޭންކުރާނީ Aކެޓަގަރީ  3.1.1      
   .ޑީ އިންނެވެ.ޔޫ.އެޗް.އެމް
  

ގެ ރަށްތައް ޕްލޭންކުރާނީ Cއަދި  Bކެޓަގަރީ  3.1.2      
އެރަށެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެއްގެ ސަރަޙައްދީ

  . އޮފީހުންނެވެ
  

ގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން  Dކެޓަގަރީ  3.1.3      
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާނީ

 .އެމަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ
  

ގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ Eކެޓަގަރީ  3.1.4      
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ އެރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ

އް ބަލަހައްޓާ އެކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެކަންތައްތަ
މި ކެޓަގަރީގެ ރަށްތަކަށް. އޮފީހުންނެވެ

ތައްޔާރުުކުރާ ޤަވާޢިދު ތައްޔާރުކުރުމުގައި
  .ގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެޑީ .ޔޫ.އެޗް.އެމް
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ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގެ ރަށެއް ޕްލޭންކުރުމުގައި   3.2    

ޓީއެއްކޮމިރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނަށް ލަފާދޭ ބިންބޭނުންކު
ރާއްޖެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެޓަގަރީ. އޮންނަންވާނެއެވެ

C,B,A ީގެ ރަށްތަކަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަކ
މާލޭ. އެރަށެއްގެ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީއެވެ

ގެޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްއަރބަން ރީޖަންގައިނަމަ 
ގައި Eއަދި  Dކެޓަގަރީ . ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެވެ

ގައި ލަފާދޭކޮމިޓީއަކީހިމެނޭ ރަށްތައް ޕްލޭންކުރުމު
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ

 . ކޮމިޓީއެކެވެ
  

ގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ Dއަދި C,B,A ކެޓަގަރީ    3.3    
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުން އެ ޕްލޭން
ތައްޔާރުކުރެވޭ ރަށެއްގެ ވެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި، ޕްލޭނިންގ ކަންތައްތަކަށް
ކުރާލަފާދޭ ކޮމިޓީއާއި އަދި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް

.އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ
ގައި ހިމެނޭ ރަށަްރށުގެ ބިން Eކެޓަގަރީ 

ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާއިރު ލަފާދޭ
ކޮމިޓީއާއި އެމަޝްރޫޢެއްގެ ޒާތުން
މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި

  . މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ
  

ގެ ރަށްތަކަށް Dއަދި  C,Bކެޓަގަރީ    4.1  .4  ޕްލޭން ފާސްކުރުން
ތައްޔާރުކުރާ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންތަކަށް

އަށް  ޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން 
  .ހުށައަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
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ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންތައް 4.1ނަންބަރު     4.2    
ކީޕްލޭންއަހެޅުމުން އެ ށް ހުށަޑީ އަ.ޔޫ.އެޗް.އެމް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރުކުރެވިފައާިވ ޕްލޭނެއްތޯބަލައި، ބަދަލެއް
ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޕްލޭން
ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަށް އަންގާ ގެންނަންވާ ބަދަލު

ގެޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްގެނައުމަށްފަހު ފާސްކުރާނީ 
އަދި މިގޮތުން ކެޓަގަރީ. ވެޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއިންނެ

A  ްއިންޑީ .ޔޫ.އެޗް.އެމްގެ ރަށްތަކަށ
ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއިން ޑީގެ.ޔޫ.އެޗް.އެމް
  .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

  
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އެކަށައަޅާ އަދި   4.3    

މުގެ ތެރޭގައިއުގެންދިމިޕްލޭނަށް ޢަަމަލުކުރަމުން 
ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް
ގެންނަން ެޖހިއްޖެނަމަ އެ ޕްލޭންގެ ކުރެހުންތަކާއި،
ލިޔުންތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާއި

  . އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ
  

މިގެންނަ ބަދަލު ކުރިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ބިން 4.3.1      
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު
ޒޯންތަކުގައި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ތަޢާރުޒްނުވާ

ގައި 4.3ކަމަކަށްވާނަމަ ނަންބަރު 
ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ ޕްލޭން
އިސްލާޙުކޮށް އެއިސްލާޙުތަކާއި އެއްގޮތަށް

މިގޮތުން އިޞްލާޙު. ކުރެވިދާނެއެވެޢަމަލު
ށްޑީއަ.ޔޫ.އެޗް.އެމްކުރެވިފައިވާ ޕްލޭން 

ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅާ އެމިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑްތައް
  .އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ
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މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ މައިގަނޑު 4.3.2      

ބަދަލުތަކަކަށްވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޕްލޭން
ޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްގައިވާ ފަދައިން  4.1ނަންބަރު 

މިފަދަ. އަށް ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
މައިގަނޑު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކިކަމަަކށް
ރުންކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯނެއް އެހެންކަމަކަށް ޒޯންކު

މިސާލަކަށް ދިރިއުޅުމަށް. ހިމެނެއެވެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޒޯނެއް އިޤްތިޞާދީ
މަސައްކަތްތަކަށް އެޒޯން ނުވަތަ އެޒޯނުން ބައެއް

ހަމަމިފަދައިން ވޭސްޓް. ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ
މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ އިންޖީނުގެ ފަދަ މައިގަނޑު

ބަބުންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެތެރޭ ހިމެނޭ، އޭގެ ސަ
ޢާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ވެދާނެފަދަ
މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯން
އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުން މީގެތެރޭގައި

  .ހިމެނެއެވެ
  

ގެ ރަށްތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭން Eކެޓަގަރީ    4.4    
ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ އެރަށެއް

ރައްޤީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާތަ
އަދި މި ޕްލޭންތައް. ސަރުކާރުގެ އޮފީހުންނެވެ

ފާސްކުރުމުގައި އެ ރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ޕްލޭންކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާނީ އެއޮފީހަކުން އެކަމަށް
ވޭކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އެކުލެ

 .ކޮމިޓީއަކުންނެވެ
  

ޑީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނަށް.ޔޫ.އެޗް.އެމް   5.1  .5  ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރުން
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނަށް
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، ބިނާކުރެވޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޗާޓް ހަދާ
ދޫކުރެވެމުންދާ ބިންތަކުގެ ރެކޯޑް ފުރިހަމައަށް

އަދި. ރާވައިގެންނެވެބެލެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް 
ޕްލޭންތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޗާޓް ބަދަލުކޮށް ެގނެވުނު
އިޞްލާޙުތައް އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑްތައް

މިދެންނެވި. ބަދަލުކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ
ރަޖިސްޓްރީ ޗާޓާއި އަދި މިކަމާގުޅޭ ބިމުގެ

ން ގެންދަންޖެހޭނީރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމު
އަތޮޅުތަކުގައި ނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު

މާލޭގައިނަމަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ. އޮފީހުންނެވެ
އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން. އިންނެވެ

ތަރައްޤީކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ މިދެންނެވުނު ރަޖިސްޓްރީ
ޗާޓާއި މިކަމާގުޅޭ ބިމުގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުން

  .ޝްރޫޢެއް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެގެންދާނީ އެމަ
  

އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ ޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް   5.2    
C,B,A  ެތެރެއިންގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގ

ބިންދޫކުރުމުގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި
ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ތައްްކަންތައް

އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސްހޯމްއެފެއާޒް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލަފަޔާއެކު އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު

އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ބިން. އޮފީހުންނެވެ
އްވެސްދޫކުރެވޭއިރު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ އެ

ވުރެއަކަފޫޓަށް 4000ގޯއްޗެެއް 
އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް. ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

6000ބިންދޫކުރާއިރު، ދޫކުރާ ބިމުގެ ސައިޒް 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެބިމެއް ދޫކުރަންވާނީ

  .ގެ މަޝްވަރާއާއިއެކުއެވެޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް
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އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާއިޑީ .ޔޫ.އެޗް.އެމް   5.3    
އެއްގޮތަށް މާލޭގައި ބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް

ގެހޯމްއެފެއާޒްބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
.މަޝްވަރާގެ މަތިން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީންނެވެ
މިގޮތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް

އަކަފޫޓަށްވުރެ 4000ގޯއްޗެއް 
އަދި ބިން ދޫކުރުމުގައި. ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ

ތަފާތު ކަންތައްތަކަށް ބިން ވަކިކޮށް ދޫކުރުމުގެ
އަށް ހުށަހަޅާޑީ .ޔޫ.އެޗް.އެމްކުރިން 

  .ރަންވާނެއެވެފާސްކު
  

އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާއިޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް   5.4    
ގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގައި Dއެއްގޮތަށް ކެޓަގަރީ 

ބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ އެ
  .ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ

  
ގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ތައްޔާރު Eކެޓަގަރީ    5.5    

ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ އެރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

  .އޮފީހުންނެވެ
  

އެއްވަނަބައިގެ ފަހަތުގައި ހިމެނިފައިވާ ޗާޓަކީ: ނޯޓް        
ޕްލޭންކުރުމުގެ ސްޓޭޖްތަކާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ

 .ދާއިރާތަކުގެ ދައުރު އަނގައިދޭ ޗާޓެކެވެ
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  ދެވަނަބައި
  ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި

  
  ތަޢާރަފް

  
ގެރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކީ އޭ      

ގޮތްތަކެއް ހިމެނޭ ތަފާތު މާޙައުލާއި އަދިޒާތުގައި 
ތަންތަނަށްވުމާއެކު ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކުން
ހުރިހާކަމަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް

މިހެންވެ،. ހަމަޖެއްސުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ
މިބައިގައި އިސްކަންދެނީ ޕްލޭންކުރުމުގައި

ބައެއް، ނަމަވެސް. މުހިންމުކަން ދޭންވީ ބައިތަކަށެވެ
މިނަްގނޑުތަކަކީ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް
އެއްއުޞޫލެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅިދާނެ
މިންގަނޑުތަކަކަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ބައިތަކަށް ވަކި
.މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ
އެހެންކަމުން، ޕްލޭންކުރުމުގެ މި މިންގަނޑުތަކަކީ

ލެއްގެ މަތިންޕްލޭންކުރާފަރާތުން ވަކި އުޞޫ
.މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޤަވާޢިދެކެވެ
އަދި މި މިންގަނޑުތަކަށް ބިނާކޮށްގެން
ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭނަކީ އެތަނެއްގެ މާޙައުލާއި،
އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އާބާދީ، ައދި ތަރައްޤީގެ
ކަންތައްތައް ހުރިގޮތްތައް ބަލައިގެން އެތަނަކަށް

ށީގެންވާގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާއެންމެ އެކަ
މިގޮތުން، މި. އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕްޭލން ކުރާއިރު
އެކިރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ

މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކޮންމެ. އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ
ތުގެޕްލޭނަކާއިއެކު ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރާނޭގޮ

ޤަވާޢިދުތަކެއް އެކުލަވާލުމުން މިފަދަ ހުރިހާ ބައިތައް
ސާފުވެ އަދި ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް

  .ރާވައި ހިންގުމަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ
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  ޕްލޭންގެ ބައިތައް

  
ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމުގައި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގެ      .6

ރަށަކަށްވެސް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭން
އަދި މިހުރިހާ. އެކުލެވިގެންވަނީ ތަފާތު ބައިތަކަށެވެ

ބައިތައް އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓެއް
މި ރިޕޯޓުގައި ޕްލޭނިންގ. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

މިންގަނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން
އެރަށެއްގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި

ބައިަތކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ
އަދި. ތަފްޞީލްކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ

މީގެ އިތުރުންވެސް އެރަށެއްގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭގޮތުން
ދިމާވާ ތަފާތު ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް

ތަށްތްޕްލޭންގައި ވިސްނާފައިވާގޮ
މީގެތެރޭގައި މިންގަނޑުތަކުގައި. ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ

ނުހިމެނޭފަދަ ކަންތައްތަކަށްވެސް ބަލާ ޙައްލުތަކެއް
ހޯދަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށް ވުމާއެކު، މިފަދަ
ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ ތަފްޞީލްތައް ރިޕޯޓްގައި

  .ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ
  

 :މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންގެ ބައިތަކަކީ        
  

ލޭންޑް ޔޫސް(ޕްލޭން ގެ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތު   6.1    
އެރަށަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ކަންތައްތައް -):ޕްލޭން

ޒޯންތަކަކަށް ބަހާ އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ
ބޮޑުމިން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

  .ކުރެހުން
  

ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ   6.2    
ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށްހުރިހާ ބިންތަކެއްގެ އޭރިޔާ 

  .ދައްކާފައިވާ ތާވަލް
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ނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަށްބިންބޭ   6.3    
މިޤަވާޢިދުތަކުގެ -:ލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދުޢަމަ

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭންކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ
މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށެއް އާބާދުކޮށް

.ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެތަރައްޤީ ކުރުމުގައި 
މިސާލަކަށް މިޤަވާޢިދުގެ ބައެއްގެގޮތަށް ހިމެނޭނެ
އެއްބަޔަކީ އެރަށެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހަމަ. ކަންތައްތައް ގެންގުޅެންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ
މިފަދައިން މަގުގެ ފުޅާމިން، ޕާކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ
ހުސްބިންތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް،

ޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާއި
ިބންތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް، އެކަމެއްގެ
ސަބަބުން މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ
މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހަދާ ހިންގުމުގެ
ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދު

  .އެވެފަދަ ކަންކަން މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެ
  

ބިނާވެށީގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން   7.1  .7 އާބާދީ
އަހަރަށް އެރަށަކަށް 20މަދުވެގެން ކުރިއަށްއޮތް 
ބޯހިމެނުމުގެ ހިސާބުތަކަށް(ލަފާކުރެވޭ އާބާދީ 

  .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ) ބެލުމަށްފަހު
  

އަހަރު ތެރޭގައި 20ޕްލޭންކުރުމުގައި އެ ރަށަކަށް    7.2    
ގޭބިސީއަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކަށް ވިސްނައިގެން

  .ޕްލޭން ކުރަންވާނެއެވެ
  

ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ޕްލޭންކުރުމުގައި އާބާދީގެ   7.3    
އަދި. ބަލަންޖެހޭނެއެވެ) ޑެންސިޓީ(ބައިބޯމިނަށް 

ބައިބޯމިން އެރަށަކަށް ކޮންމެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ
އެކަށީގެންވާވަރަށް އޮންނަގޮތަށް ޕްލޭން ކުރުމުގެ
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  .ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނެއެވެ
  

ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން   8.1  .8  ޒޯންކުރުން
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގައި ބިން ޒޯންތަކަކަށް

ކުރާޒޯންކުރުމަކީ އެ ބިމެއްގައި . ބަހާލަންވާނެއެވެ
ބޭނުމަށްބަލާ އެރަށެއް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދެއް

ޒޯންކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ. ބައިތަކަކަށް ބަހާލުމެވެ
އެބިމެއްގައި ކުރާތަފާތު ބޭނުންތަކެއްގެ ސަބަބުން
އެތަނެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް ވީހާވެސް އުނދަގޫ

އެހެންކަމުން،. ކުޑަވާގޮތަކަށް ބިންބަހާލުމެވެ
އި ކުރާ މަސައްކަތަކުންޒޯންކުރާއިރު އެތަނެއަްގ

އުނދަގޫވާފާޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާ ބިން
އެކަހެރިކޮށް އަދި ޢާންމުންނާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް
ލިބިދެވޭ ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ގޮސް
.އުޅެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ
އެރަށެއް ނުވަތަ އެސަރަހައްދެއްގައި ހިމެނޭ

ތީ ވަޞީލަތްތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވޭގޮތަކަށްޤުދުރަ
އަދި މީގެ. ޒޯންކުރުމުގައި ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ

)ޒޯނެއްގެ(އިތުރުން ޒޯންކުރުމުގައި ކޮންމެ ބައެއްގެ 
އޭރިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނީ ވީހާވެސް ބިމުގެ އިސްރާފު
ކުޑަގޮތަކަށާއި އެތަނަކަށް އެބިމެއްގެ މުހިންމުކަން

އަދި ޒޯންކުރަންވާނީ. ވެއޮތް ވަރެއް ބަލާފައެ
ވަނަ 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުންތަކާއި
  :މި ބައިތަކަކީ. ކަންތައްތަކާ ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތަށެވެ

  
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު އެޅުމަށާއި  .ހ      

  .ޢިމާރާތްކުރުމަށް
  

  .އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް  .ށ      
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  .އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް  .ނ      

  
  .ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް  .ރ      

  
  .ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް  .ބ      

  
ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި،        

އެކިއެކި ޒޯންތަކަށް ކަނޑައަޅާނީ މަތީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ދަށުން

މިގޮތުން. މާޙައުލާ ގުޅޭގޮތުންނެވެއެރަށެއްގެ 
ޒޯންކުރުމުގައި ހިމެނިދާނެ ބައިތަކުގެ މިސާލުތަކެއް

  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  

  .ދިރިއުޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން  .ހ      
  

ޚިދުމަތްދޭ އިންސްޓިޓުޝަންތަކާއި ޢާންމު  .ށ      
  .ޅާފައިވާ ބިންތަންތަަނަށް ކަނޑައަ

  
  .ބިންތަކާއި ހުސްބިންކުޅިވަރުކުޅޭ   .ނ      

  
  .ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން  .ރ      

  
މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޚިދުމަތްތަކާއި  .ބ      

ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން
މީގެ ތެރޭގައި އިންޖީނުގެ، ކުނި ނައްތާލާ(

ޚިދުމަތްތަކަށްސަރަހައްދު، ފެނާއި ފާޚާނާގެ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން، ބަނދަރާއި ބަނދަރާއިގުޅޭ

  .)ސަރަހައްދު
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  .ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަޙައްދު  .ޅ      
  

އަދި، މީގެ އިތުރުންވެސް އެސަރަހައްދެއްގެ        
ކަންތައްތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާ ޕްލޭންކުރާ ފަރާތަށް

މީގެމުހިންމުކަމަށް ފެންނަ އިތުރު ޒޯންތައް 
  .ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ

  
 ގޯތި
  

  ގޯތީގެ ސައިޒު   9.1  .9
އަތޮޅުތަކުގައި ގޯތީގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅާނީ

ރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓްޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް
އަދި ކެޓަގަރީ. ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ އޮފް އެޓޮލްސް

D ީގެ ރަށްތަކުގައި ގޯތީގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅާނ
ން އެރަށެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމް

މާލެއާއި ވިލިގިލީގެ. ންނެވެތަރައްޤީކުރާ ފަރާތަކު
ގޯތީގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް

އާއި މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަޝްވަރާގެހޯމްއެފެއާޒް 
އަދި ގޯތީގެ. އިންނެވެޑީ.ޔޫ.އެޗް.އެމްމަތިން 

ސްޓްރީ އޮފްސައިޒު ކަނޑައެޅުމުގައި މިނި
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ
ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިޔާސަތަށް

  .ބަލަންވާނެއެވެ
  

ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ގޯތި   9.2    ގޯތީގެ މިންތައް
ދޫކުރުމުން އެގޯތިތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދަތިވެ
.އަދި ޖާގައިގެ ގޮތުން ގެއްލުންވާނެއެވެ
ހަމަމިގޮތުން، މާބޮޑަށް ހަތަރެސްކަން ގޯތި
ދޫކުރުމުން އެއްކޮަށްޓަކުން ނެގޭ ގޯތީގެ ޢަދަދު

ންމެވުމާއެކު، އެ. ނިސްބަތުން މަދުވާނެއެވެ
އެކަށޭނެގޮތަކަށް ގޯތީގެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި،
2ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނުގެ ރޭޝިއޯއެއްކަމުގައި 
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  .ބެލެވިދާނެއެވެ
  

ގޯތިތައް ހިމެނޭ ކޮށިތައް ކުދިކޮށް ނަގައިފިނަމަ   10.1  .10  ކޮށީގެ މިންތައް
.މަގުތަކާއި ހަތަރު އަނގޮޅިތައް    ގިނަވާނެއެވެ

އެބިމަކުން ނެގޭ ގޯތީގެ އަދަދުމަގުތައް ގިނަވުމަކީ 
މަދުވުމުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކުގެ މައްސަަލަތައްވެސް

ނަމަވެސް ކޮށީގެ ސައިޒުމާބޮޑުވެ،. ބޮޑުވާނެކަމެކެވެ
މަގުތައް މަދުވުމުން ފައިމަގުގައި ހިނގާމީހުންނަށް

މިގޮތުން އަވަށެއްގެ. އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާނެއެވެ
ސް ޓްރެފިކްތެރޭގައި ވީހާވެ) ނޭބަރހުޑެއްގެ(

މަދުކޮށް ހިނގާމީހުންނަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް
އެހެންކަމުން،. ޕްލޭންކުރުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެކެވެ

ކޮށީގެ ސައިޒާއި އަވަށެއްގެ ލޭއައުޓް ނިންމުމުގައި
ޓްރެފިކާއި ހިނގާިބނގާވާ މީހުންނަށް ބަލައިގެން
ޕްލޭންކުރުމުން ކޮށިތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންތަކެއް

  .އަޅަން ފަސޭހަވާނެއެވެކަނޑަ
  

ޕްލޭން ކުރުމުގައި ކޮށިތަކުގެކަން ވީހާވެސް   10.2    
ވަޑިފަތިވާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ވިސްނުން ވަރަށް

ސަަބަބަކީ ވަޑިފަތިނުވާނަމަ ބިން. މުހިންމެވެ
ގެއްލޭގޮތްވުމާއި އަދި މަގުތައް ޓްރެފިކަށް

  .ފަސޭހަގޮތަށް ފަރުމާކުރުމަށް އުނދަގޫވާނެތީއެވެ
  

އިންސްޓިޓުޝަންތަކާއި 
  ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭތަންތަން

  އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތްތައް   11.1  .11
ރަށު(ތްތައް އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުހިންމު ޢިމާރާ

ޓީ، ކޯޓްތައް އަދި ސަރުކާރުގެއޮފީސް، މުނިސިޕަލް
ހުންނަންވާނީ އެރަށެއްގައި) އޮފީސް ފަދަތަންތަން

ދިރިއުޅޭ ގިަނބަޔަކަށް ފަސޭހައިން އައިސްގޮސް
އުޅެވޭ އަދި އެރަށަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް
.ފަސޭހައިން އައިސްގޮސް އުޅެވޭ ހިސާބެއްގައެވެ
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ނަމަވެސް ރަށެއްގެ އޭރިޔާ ބޮޑުވެ އާބާދީ ބޮޑުނަމަ
ބެހިގެންދާއިރު) ނޭބަރހުޑް(ފާތު އަވަށްތަކަށް ތަ

އަވަށްތަކުގެ މެދުތެރޭގައިވެސް އިދާރީ ކަންތައްތައް
ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު އެރަށެއްގެ އަވަށު ފެންވަރުގައި

މަރުކަޒު ފަދަތަންތަން ޢީއަވަށު އޮފީސް، އިޖުތިމާ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްދޭ 

  ސަރަޙައްދާއި ތަންތަން
  

އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުހިންމު ޢިމާރާތްތަކާއި   11.2  
އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްދޭ މައިގަނޑު
ތަންތަންކީ މުޅި ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހައިން
އައިސްގޮސް އުޅެވޭ އޭރިޔާއެއްގައި ހިމެނޭ

ހަމަމިގޮތުން ވިޔަފާރިކުރާ. ތަންތަނަށް ވާންވާނެއެވެ
އެހެން ރަށްރަށާއި ގުޅުންސަރަޙައްދަކީ 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަނަށްވާނަމަ އެތަންތަނަކީ
އެރަށަށް އައިސްގޮސްވާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިންދެވޭ
.ހިސާބެއްގައި ހުންނަ ތަނަކަށްވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ވީމާ، ވިޔަފާރީގެ ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރާވެސް
ހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ބަލައިގެން ޕްލޭންކުރުމަކީ

ގައ11.1ިނަންބަރު . ރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެވަ
ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ރަށުގެ އޭރިޔާއާއި އަދި
އާބާދީ ބޮޑުވުުމުން ގިނަ ގިނަ އަވަށްތަކެއްގެ
މައްޗަށް ރަށް ބަހާލާފައިވާނަމަ، އަވަށް
ތަކުގައިވެސް ފިހާރަތަކާއި އަދި އެހެނިހެން

ށީގެންވާވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް އެއަވަަށކަށް އެކަ
ފެންވަރަކަށް ލިބިދެވޭގޮތަށް ޕްލޭންކުރުމަކީ ވަރަށް

  .މުހިންމުކަމެކެވެ
  

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ 

  ތަންތަން
  

ރަށްރަށް ޕްލޭންކުރުމުގައި އެރަށެއްގެ ނިސްބަތުން   11.3  
އިޤްތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބިން

މިގޮތުން. ކަނޑައެޅުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
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ރަށްތަކުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި މީހުންނަށް
އުނދަގޫވާފަދަ ވާރކްޝޮޕް، ކާރޕެންޓްރީ،

ކައްކާ ހިއްކާތަންތަން އަދި ސޯމިލް ފަދަމަސް
.ތަންތަން ހެދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ
މިފަދަ އިޤްތިޞާދީ ކަންތަކަށް ވަކިން ޚާއްޞަ
.ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ
މިގޮތުން މީހުންނަށް އެމަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން

ށް ބިންއުނދަގާޫވފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ
ކަނޑައަޅަންވާނީ މީހުންދިރިއުޅެން ކަނޑައަޅާ
ސަރަޙައްދާއި އެކަހެރިގޮތަކަށް އަދި އެތަނުގެ
ސަބަބުން އެހިސާބުގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް އުނދަގޫ

ހަމަމިއާއެކު. ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ
މިހާރު މީހުން އާބާދުވެފައި ހުރި ރަށްތަކުގައި

ކަތްކުރާ ތަންތަން މީހުންމިފަދަ އިޤްތިޞާދީ މަސައް
ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ވާނަމަ
އެރަށެއްގެ ބިމުގެ ޖާގަ ތަންދޭ މިންވަރަކުން
އެރަށެއް ޕްލޭންކުރުމުގައި އެފަދަ ތަންތަން އެކަމަށް
އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ގެއަދި ރަށެއް. ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާއިރު އެރަށެއްގެ ބިމުގެ ޖާގަ
ކުޑަވެގެން މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާ ގޮތަކަށް މިފަދަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން ދަތިނަމަ
މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު

  .ވިސްނުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ
  

މަދަރުސާއެއް ހުންނަންވީ ތަން ފާހަގަކުރާއިރު  .ހ 11.4    މަދަރުސާތައް
މީހުން އުޅޭ ސަރޙައްދެއްގެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން
އެއިން ތަނަކަށް ތިރީގައިވާ މިންތަކަށްވުރެ ދުރަށް
ނުގޮސް އެފަދަ ސުކޫލެއްގެ ޚިދުމަތް
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  .ލިބެންވާނެއެވެ
  މީޓަރ 300 -ނަރސަރީ ސްކޫލް *   

  މީޓަރ 500 -ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް *       
  މީޓަރ 1000 -ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް *     

  
އަދި މީގެއިތުރުން މަދަރުސާގެ ޢަދަދާއި
ދުރުމިންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެރަށެއްގެ އާބާދީ
އާއި މަދަރުސާއަށްދާ ކުދިންގެ ނިސްބަތަށްބަލާ

  .މިދުރުމިންތަކަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ
  

މައިމަގުތަކުގައިއެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގިނަ   .ށ      
މަދަރުސާތައް ނުބަހައްޓާގަޮތަށް ޕްލޭނިންގ

ނަމަވެސް. ކަންތައްތައް ރޭވުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ
މަދަރުސާތަކާއި އިންވެގެންވާ މަގުތަކަކީ
މަދަރުސާތަކަށް އައިސް ގޮސްވުން ފަސަޭހ،
ހިނގާމީހުންނަށާއި އަދި ދުއްވާއެއްޗިއްސަށް

ރެވިފައިވާފަސޭހައިން ދެވޭގޮތަށް ޕްލޭންކު
މިފަދަ މައިމަގެއްގައި. މަގުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ

މަދަރުސާއެއް ހަދާނަމަ ދުއްވާއެއްޗިއްސާއި
މަދަރުސާއަށް އައިސް ގޮސްވާ ކުދިންނާއި
މީހުންނަށްބަލާ އެކަށީގެންވާ ސެޓްބެކެއްދިނުމަކީ

  .އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
  

މީގެއިތުރުން ޕްލޭންކުރުމުގައި މަދަރުސާތަކާއި  .ނ      
ތަޢުލީމުދޭ އެހެނިހެން އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް
ހިމެނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި
ތަޢުލީމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން
ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާ

  . ންވާނެއެވެއެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަ
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ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ އެރަށެއްގެ އާބާދީއާއި  .ހ 11.5   ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ބޮޑުމިނަށް ބަލާ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް

އަދި ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ. ހުންނަންވާނެ   ތަންތަނެވެ
ތަންތަނަކީ އެރަށެއްގެ އާބާދީއަށްބަލާ ހުރިހާ

މީހުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން އައިސްއަވަށްތަކެއްގެ 
ގޮސްއުޅެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަންވާތަނަކަށް

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ
  

ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ހެލްތް ސެންޓަރއަކީ ރީޖަނަލް  .ށ      
ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަންނަމަ
އެތަންތަނަކީ އެރަށަކަށް އަރާފައިބާ މީހުންނަށް

ހިސާބެއްގައި ހުންނަފަސޭހައިން ދެވޭފަދަ 
އަދި ރަށުގެ އާބާދީ. ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

އާއި ބޮޑުމިނަށްބަލާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ
މައިމަރުކަޒުތަކަކީ ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ފަސޭހައިން
އައިސްގޮސް އުޅެވޭގޮތަކަަށް ހެދިފައިވާ މަގުތަކާއި
  .ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  
މީގެއިތުރުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން  .ނ      

ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން
ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައްބަލާ

  .އެފަރާތުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ
  

އާއި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށެއްގެ އާބާދީ   11.6    މިސްކިތްތައް
ބޮޑުމިނަށްބަލާ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ

މިގޮތުން މީހުން. މިސްކިތްތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި އެއަވަށަކަށް
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މިސްކިތްތަކެއް ހުންނަން

އަދި މިފަދަ މިސްކިތްތައް ހުންނަންވާނީ. ޖެހޭނެއެވެ
އްދުގެ އެއްވެސްމީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙަ
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މީޓަރަށްވުރެ ދުރަށް 400ޕޮއިންޓަކުން 
ނަމަވެސް. ދަތުރުނުކޮަށް ދެވޭ ހިސާބެއްގައިއެވެ

ހުކުރު މިސްކިތްފަދަ ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކަކީ
މިއާއިޚިލާފަށް، ގިނަބަޔަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭފަދަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ހަދާފައިވާ މިސްކިތްތަކަކަށް

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ
  

ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުކުޅޭބިންތަކާއި  .ހ 11.7    ޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތައް  ކު
.ޕާރކްފަދަ ތަންތަން ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ
މިފަދަ ތަންތަނަކީ އެއަވަށެއްގެ އެއްވެސް

މީޓަރަްށވުރެ ދުރުނޫން 200ހިސާބަކުން 
.ވާންވާނެއެވެހިސާބެއްގައި ހެދިފައިވާ ތަންތަނަށް 

އަދި މިފަދަ ހުސްބިންތަކުގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅާނީ
  .އެރަށެއްގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާފައެވެ

  
ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް އާބާދީ އާއި ބޮޑުމިނަށް ބަލާ  .ށ      

މިފަދަ. ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތަކެއް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ
ތަންތަނަކީ ރަށުގެ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކުން މީހުން

މީޓަރަށްވެުރ 500ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި 
ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި ހެދިފައިވާ

ވެސް މިފަދަނަމަ. ތަންތަންކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ
ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީ އާއި
ބޮޑުމިނުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ގެންގުޅުއްވާ
މިންގަނޑުތަކެއްވާނަމަ އެމިންގަނޑުތަކަށް

  . ބަލަންވާނެއެވެ
  

ސްކޫލް، މިސްކިތް، ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންތަނާއި  .ނ      
ކައިރީގައި ބޮޑެތި ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުފަދަ
.ތަންތަންހެދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ
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ނަމަވެސް މަދަރުސާތައް ކައިރީގައި ޚާއްޞަކޮށް
ނާރސަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތައް ކައިރީގައި

ސްކޫލްކުދި ޕްލޭ އޭރިޔާތަކެއް ހަދައިފިނަމަ 
ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް އެތަނުގެ
ބޭނުންކުރެވޭނެތީވެ، ޕްލޭން ކުރާއިރު

  . މިކަންތައްތަަކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
  

  ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވެށި   12.1  .12 ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުން
ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ޚާއްޞަ

ގިނަދުވަސްވީ ނުވަތަ(މާޙައުލުތަކެއްވާނަމަ 
މަދުވަމުންދާ ގަސްގަހާގެހި، ކަނޑޫފާ، ސާފުފެނުގެ
ކުޅި އަދި އެހެނިހެން އާދަޔާ ޚިލާފު ހަމައެކަނި
)އެތަނަކަށް ޚާއްޞަގޮތްތަކެއް ހިމެނޭ ަތންތަން
ކުގެއެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަ

ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރެވޭގޮތަށް އެރަށެއްގެ ތެރޭގައި
ތްކުރުމަށާއި އެހެނިހެންޢިމާރާހަދާ މަގުތަކާއި އަދި 

ބޭނުންތަކަށް ބިންކަނޑައެޅުމުގައި
މިފަދަ ތަންތަަނަކީ އެއްވެސް. ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ

ބޭނުމެއް ނުކުރާގޮތަށް މުޅިން ވަކިން ދޫކޮށްލާފައި
ގައި، އެރަށެއްއޮންނަ ތަނެއްގެ ބަދަލު

ތަރައްޤީވުމާއި ގުޅިފައިވާ ތަނެއްގޮތަށް ޕްލޭނުގައި
މިސާލަކަށް. ހިމަނާ އަދި ޤަވާޢިދުތައް ހެދިދާނެއެވެ

ސާފުފެން ޖަމާވެފައި ހުންނަ ކުޅިތަކަކީ އަގުހެޔޮކޮށް
އެރަށަކަށް ފެންސަޕްލައި ކުރެވޭނެ ނިޡާމެއް

އަދި. ޤާޢިމްކުރެވިދާނެ ތަނަކަށް ބެލިދާނެއެވެ
ތަނަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާއެ

.ތަނެއްގޮަތަށްވެސް ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެއެވެ
އެގޮތުން، ޕްލޭން ކުރުމުގައި އިސްކަންޭދންޖެހޭނީ
މިފަދަ ފެންގަނޑު ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭގޮތްތަކެއް

ހަމަމިގޮތުން ކަނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަނަކީ. ރޭވުމަށެވެ
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ސޫފާސޫފިތަފާތު ގަސްގަހާގެއްސާއި ބައެއް ދޫނި
އަދި މަސްމަހާމެހީގެ މާޙައުލަކަށްވުމުން، މިފަދަ
ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށްފިނަމަ ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ އަދި
އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ

 އެހެންކަމުން، ތިމާވެށި. ތަނަކަށްވާނެއެވެ
ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބައެއްގެ

ކުރަންޖެހޭ ތަންތަންގޮތުން ވެށީގެ ޙިމާޔަތް 
ކަނޑައަޅާ، ޕްލޭނުގައި ހިމަނާ އަދި އިތުރަށް
ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް ޕްލޭނުގައި ހަދަން

  . ޖެހޭނެއެވެ
  

ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ 

  ސަރަޙައްދު
  

ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި  .ހ 12.2  
މީޓަރުގެ 20ރަށްވަށައިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން 

ގަސްހެދިފައިވާ ބައެއް، މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދާއި
ނަމަވެސް. ގޮނޑުދޮށާއި ދެމެދު ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

ބަނދަރު ސަރަޙައްދާއި ކޮމާރޝަލް އޭރިޔާފަދަ
ތަންތަނަކީ މިފަދަ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައިގެން
ޕްލޭންކުރަން ދަތިވާނެ ކަންތައްތައްކަމަށް ވުމާއާިއެކު

ވާ ސަބަބުތަކާއިއެކު ބައެއް އޭރިޔާތަކުންއެކަށީގެން
އަދި މިހާރު. މިސަރަޙައްދު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ

، މިސަރަޙައްދުގައި ބިނާތައްކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި
އިތުރަށް ޢިމާރާތްނުކޮށް ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ
ސަރަޙައްދު ޤާއިމްކުރާގޮތަކަށް

  .ޕްލޭންކުރަންވާނެއެވެ
  

ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަޙައްދުގައި  .ށ      
ގަސްއިންދުމާއި ކެނޑުމާއި އަދި މިސަރަޙައްދު
ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ،
އެއުޞޫލުތައް ބިންނޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނަށް
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެެ ޤަވާޢިދުގައި
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 .ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ
  

އާބާދުކުރެވޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެއަލަށް   .ހ 12.3    ގަސްގަހާގެހި
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެތަނެއްގައި ހެދިފައިވާ
ތަފާތު ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން ވީހާވެސް މަދުކޮށް،
 .ޙިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ

  
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި  .ށ      

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަަރާތުން ގަސްގަހާގެހި
ކެނޑުމާއި ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ

  .ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤުދުރަތީގޮތުން  .ނ      
ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް

އިތުރުން ތަފާތުޙިމާޔަތްކޮށްގެން ޕްލޭންކުރުމުގެ 
ޢިމާރާތްތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މާޙައުލަށް އަންނަ
ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ގަސްތައް
ހިމެނޭ ޕާކު ފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އަދި
މަގުތަކުގައިވެސް ގަސްއިންދޭނެފަދަ ގޮތަކަށް މަގު

  .ފަރުމާކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
  

އެސަރަޙައްދެއްގައި ހެދިފައިވާ ގިނަދުވަސްވީ  .ރ      
ގަސްތަކަކީ ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ގަސްތަކެއްގެގޮތުގައި

އަދި. ކަނޑައަޅާ، ޕްލޭނުގައި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ
ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤަވާޢިދުގައި، މިފަދަ
ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން

ހޭ ފަރާތުން ހަދާފައިވާސަރުކާރުގެ ކަމާބެ
  .ޤަވާޢިދުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
ބުއިމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިމުން ނަގާ  .ހ 12.4    ބިމުން ލިބޭ ފެން
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ފެން ބޭނުންކުރާ ރަށްރަށުގައި ވާރޭފެނުގެ ބޮޑުބައެއް
ބިމަށް ހިނދޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ވިސްނައިގެން ޕްލޭން

.މުހިންމުކަމެކެވެތައްޔާރުކުރުމަކީ ވަރަށް 
ކިުޅވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކާއި ޕާކުފަދަ ހުސްބިންތަކަކީ

  .މިފަދަ އޭރިޔާތަކަށް ބެލެވިދާނެއެވެ
  

ނަޖިސްފެން ރައްކައުތެރި 

  ގޮތަކަށް ނައްތާލުން
  

ނަރުދަމާއާއި ފާޚާނާގެ ނިޡާމު ފުރިހަމައަށް  .ހ 12.5  
ހޮޅީގެ ޒަރިއްޔާއިން(ޤާއިމްވެފައި ނުވާތަންތަނުގައި 

ނަޖިސްފެން އެއްކޮށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު
ބިމަށް ނަޖިސްފެން) ނައްތާނުލެވޭ ތަންތަނުގައި

ހިންދާއިރު ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭ
ގޮތްތަކަކަށް ބަަލައިގެން ޕްލޭން ކުރުމުގައާއި
ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ހެދުމުގައި

  .އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް)ހ(12.5ނަންބަރު   .ށ      
ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުނުވާނޭ ވަކިގޮތެއް
މިފަދަ މިންގަނޑެއްގައި ކަނޑައެޅުމަކީ

ގެސަބަބަކީ އެސަރަޙައްދެއްގެ މާޙައުލު. ދަތިކަމެކެވެ
ށް ބަލައި ތަފާތުކަންތައްތައް ހުންނަގޮތްތަކަ

އަދި. އެވެޓެކްނިކަލް ޙައްލުތައް ހޯދޭނެތީ
މިކަންތައްތައް ޕްލޭންކުރާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްުތ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި

 . މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ
  

ހޮޅީގެ ޒަރިއްޔާއިން ނަޖިސްފެން  .ނ      
ރައްކައުތެރިގޮތަކަށް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ވަކި
ސަރަޙައްދަކަށް ޖަމާކޮށް ޓްރީޓް ކުރުމުގެ
ކަންތައްތަކެއް ހިންގާނަމަ، ނަޖިސްފެން ޖަމާކުރެވޭ
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ސަރަޙައްދަކީ އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ، އެ
ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާ

އަދި ނަޖިސްފެން. ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް
ޓްރީޓްކޮށް ނައްތާލެވޭގޮތްތަކަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން
ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް

  .  ނުނިކުންނާނޭ ގޮތްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ
  

ނަޖިސްފެން ރައްކައުތެރިގޮތަކަށް ނައްތާލުމާއި  .ރ      
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭބެހޭގޮތުން ޕްލޭން ކުރަންވާނީ 

ތައް ޙިމާޔަތްތަފާތު މާޙައުލު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ
ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބުރޫނާރާނޭ

  .ގޮތަކަށެވެ
  

  ކުނިނައްތާލުން
  

ކުނިޖަމާކޮށް ނައްތާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް  .ހ 12.6  
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި ވަކިން ޚާއްޞަބިން 

މި. ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭޭނެއެވެ
ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅަންވާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ
ސަރަޙައްދާއި އަދި އެހެނިހެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނަށް ވީހާވެސް އުނދަގޫނުވާނޭ ގޮތްތަކަށް

ވެސްމިގޮތުން ދެމޫސުމަށް. ވިސްނައިގެންނެވެ
ވައިޖެހޭ މިސްރާބު ބަލައި ވަހާއި ދުމުގެ އަސަރު
ނުފޯރާނެ ސަރަޙައްދެއްގައި މިފަދަ ބިމެއް ގާއިމް

މިގޮތުން ބިން. ކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގައި އަހަރުދުވަހުގެތެރޭ

ވިންޑްރޯސް(ވައިބަދަލުވާގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
ޙައްދަކަށް ލިބެންއޮތްނަމައެސަރަ) ޑައިގްރަމް

ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގައި ދައްކާފައި
  .އޮންނަންވާނެއެވެ
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ކުނިޖަމާކުރާ ބިމާއި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ  .ށ      
ސަރަޙައްދާއި ދޭތެރޭގައި ވައިޖެހޭ މިސްރާބާއި އަދި
ރަށުގެ ބޮޑުމިނަށްބަލާ އެކަށީގެންވާ ބަފަރ ޒޯނެއް

މިފަދަ ބަފަރ ޒޯނަކީ ދާއިމީކޮށް. އޮންނަންވާނެއެވެ
މީހުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންނުކުރާ،
ގަސްއިންދާފައިވާ ހުސްބިމެއް ނުވަތަ މިފަދަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ކުރެވިދާނެ ސިނާއީ
މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގާ ސަރަޙައްދަކަށް

  .ބެލެވިދާނެއެެވ
  

ތަފާތު ގޮތްތައްކުނި ނައްތާލުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ   .ނ      
ތަފްޞީލްކޮށް ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނުގައި
ކަނޑަނޭޅިކަމުގައިވިޔަސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް
ކުނި ނައްތާލުުމގެ ކަންތައްތައް ގެންދަން
މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތަކަކަށް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި

  .ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
  

ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްލޭންކުނި ނައްތާލުމުގެ   .ރ      
ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ރާއްޖޭގެ ތަފާތު މާޙައުލުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާަވޢިދުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ

  .އެއްވެސް ކަމަކަށް ބުރޫނާރާނޭ ގޮތަކަށެވެ
  

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިމެނޭ   13.1  .13 ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަންތަން
ތާރީޚީ ޢިމާރާތް އަދި ތަންތަނަކީ ޙިމާޔަތް
ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ޕްލޭންކޮށް، އެ
ރަށެއްގައި ދިރުިއޅޭ ބަޔަކަށް މިފަދަ ތަންތަނުގެ
މުހިންމުކަން ވިސްނާ އަދި އެތަންތަނާއިމެދު

ހިމެނުމަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ތަންތަންގޮތަށް
މިގޮތުން ޕްލޭންކުރުމުގައި. މުހިންމު ކަމެކެވެ



 

32 
 

އާޘާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ
ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލައި، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް
ޚިދުމަތްކުރާ ޤަޢުމީ މަރުކަޒުގެ އިރުޝާދާއި

  . މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ
  

ރަށެއްގެވެސް އާބާދީގެ ނިސްބަތާއި އަދިކޮންމެ    14.1  .14  ސަހަރާތައް
ކުރިމަގަށް ބަލައި ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތިނުވާނޭ

 .ސައިޒެއްގެ  ސަހަރާއެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
  

ކުރިމަގުގައި ތަފާތު 
ބޭނުންތަކަށް ރިޒަރވް ކުރެވޭ 

  ބިން

އެއްވެސް ތަނެއް ޕްލޭންކުރާއިރު ކުރިމަގަށް ބިން   15.1  .15
ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމަކާއި އަދި އެފަދަ ބިންތަކުގެ

އެހެންކަމުން،. ސައިޒު ކަނޑައެޅުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ
ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ސައިޒަށްބަލައި، މިފަދަ

އަދި. ކަންކަމަށް ބިން ރިޒަރވް ކުރަންވާނެއެވެ
ޅަންވާނީ ކުރިމަގުގައިއެފަދަ ބިންތައް ކަނޑައަ

ކުރަންޖެހިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު
  . އެފަދަ ޒޯންތަކުގައެވެ

  
މިގޮތަށް ރިޒަރވް ކުރެވޭ ބިންތަކަކީ އެއްވެސް   15.2    

ބޭނުމެއް ނުހިފާ ހުސްކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ބިންތަކަކަށް
އެފަދަ ބިންތަކުގައި. ކޮންމެހެންވާކަށް ނުޖެހެއެވެ

.ވަގުތީ ގޮތުން ތަފާތު ބޭނުންތައް ކުރެވިދާނެއެވެ
މީގެތެރޭގައި ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިން، ދަނޑުވެރިކަން

ނާފައިވާ ބޭނުމަށް ބަލާ،އަދި ކުރިޔަށް ވިސް
ތަނުގައި ޢިމާރާތްކޮށް އެކަށީގެންވާ ބޭނުންތައް

ނަމަވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް. ކުރެވިދާނެއެވެ
ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކެއްގެ

  . މަތިންނެވެ
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 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
  

މައިގަނޑު 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

  ޚިދުމަތްތައް

ކޮންމެ ރަށެއް އަދި ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށްވެސް  .ހ 16.1  .16
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު. ޚިދުމަތެކެވެ
އުފެއްދުމަށް މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ޑީސަލް
ޖެނެރޭޓަރކަމަށްވުމުން، މިފަދަ ޚިދުމަތްދޭތަނެއް

ންނަށް ތަފާތުބަހައްޓާ ތަނެއްގެ ސަބަބުން ޢާންމު
.އުނދަގޫތައްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
އެހެންކަމުން، އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ޕްލޭނުގައި
ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ
ސަރަޙައްދާއި އަދި ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަފާތު
ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި އެކަހެރި އަދި ދުމާއި

ގޮތަށްބަާލ ފާހަގަކުރެވިފައިވާއަޑުގެ އުނދަގޫނުފޯރާ 
  .ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  
ދެމޫސުމަށް ވައިޖެހޭ މިސްރާބަށް ބަލައިގެން  .ށ      

މިފަދަތަނެއް ފާހަގަކުރުމަކީ ވަރަށް
އަދި އިންޖީނުގެ ފާހަގަކުރުމުގައި. މުހިންމުކަމެކެވެ

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ) ށ(12.6ނަންބަރު 
ގޮތަކަށް ބަފަރ ޒޯނެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ޒޯނެއް

  . ނެއެވެކަނޑައަޅަންޖެހޭ
  

އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮސަޕްލައި ކުރުމާއި  .ނ      
އަދި އެތަނުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތެލުގެ
ސަބަބުން އެއްވެސްކަހަލަ ޞިއްޙީ އަދި ތިމާވެށީގެ
މައްސަލައްެއ ނުނިކުންނާނޭ ގޮތަކަށް
.ޕްލޭންކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ރާވަންޖެހޭނެއެވެ

ގެ ފެންފަށަލަމިގޮތުން ތެލުގެ ސަބަބުން ބިމު
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ނުހިނގާނޭ ގޮތަކަށްފަދަ ކަންތައްތައް ވުންތަޣައްޔަރު
ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑުތަކާއި ތަނުގެ ޢިމާރާތުގެ

  . ރޭވިފައިހުންނަންވާނެއެވެކަންތައްތައް 
  

އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް  .ރ      
ދަނގޫއު) އި ކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކަށްތެޔޮސަޕްލަ(

ގޮތަކަށް އިންޖީނުގެއާއި ރަށުގެ ނުވާނޭފަދަ
ވާ މަގަކުން ގުޅިފައިމައިމަގުތަކާއި އެކަށީގެން

  . ނެއެވެއޮންނަންވާ
  

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގުޅޭ ކަންތައްތައް  .ބ      
ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރިސީޓީޕްލޭން

ގެބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
  . މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ

  
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

  ކަންތައްތައް
ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ޕްލޭންކުރާއިރު އެވަގުތު  .ހ 16.2  

އެރަށަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޡާމެއް ޤާއިމްވެފައި
ނެތްކަމުގައިވިއަސް، އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް އާބާދީ
ބޮޑުވުމުން މިފަަދ ޚިދުމަތްތައްދޭން ޖެހުމަކީ

ވުމާއިއެކު، މިކަންތައްތަކަށް. އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
ންކަނޑައެޅުމުގައާއި އެހެނިހެންމަގުފަހިވާގޮތަށް ބި

  . ކަންތައްތައް ޕްލޭން ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް ޕްލޭން ކުރުމުގައި  .ށ      

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ
  . މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ

  
 މަގުތައް
  

ދަތުރު ފަތުރާއި މުވާސަލާތީ 
  ޚިދުމަތްތައް

ޕްލޭން ކުރުމުގައި ރަށުގެ ސައިޒާއި އަދި. ހ16.3.1 16.3  
އެރަށަކަށް ބެނުންވާނެ އެއްގަމު
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އުޅަނދުފަހަރުގެ ވައްތަރުތަކަށްބަލާ މަގުތަކުގެ
  . ސައިޒު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  
ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ސައިޒަށްބަލާ އެރަށަކީ. ށ        

ބައިސްކަލުގައި އެރަށެއްގެފައިމަގުގައި ނޫނީ 
ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ފަސޭހައިން
އަވަހަށްދެވޭފަދަ ސައިޒުގެ ރަށެއްނަމަ މޮޓޯ
ސައިކަލާއި ކާރުފަދަ ވެހިކަލް ގެންގުޅުން
ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް

އަދި ވަރަށް ކުދި. ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ވެހިކަލް އެއްގޮތަކަށްވެސް
ނުގެންގުޅެވޭގޮތަށް ޕްލޭންކުރުމަކީ ވަރަށް

  .މުހިންމުކަމެކެވެ
  

ގައި) ށ(16.3.1ނަންބަރު . ނ        
ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް މަގާއި ޓްރެފިކް
ފަދަ ކަންތައްތައް ޕްލޭންކުރާއިރު އެރަށަކަށް
ބޭނުންވާ ނިސްބަތުން ތަފާތު ސާރވިސް

ލޮރީ،/ މުދާ އުފުލާ ޕިކަޕް(ވެހިކަލްތަކަށް 
ދަތުރު) އެމްބިޔުލަންސްފަދަ ވެހިކަލްސް
ސައިޒާއި ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް މަގުތަކުގެ

  . ޑިޒައިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

ހުރިހާ މަގުތަކެއްވެސް، ޚާއްޞަކޮށް ދުއްވާ. ރ        
އެއްޗެހި ގިނައިން ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި
މަގުތަކުގައި ހިނގާ ބިނގާ މީހުންނަށް
ސަލާމަތްކަމާއިއެކު ފަސޭހަކޮށް
ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް މަގުގެ ދުވާރާއި އަދި

  . އެހެނިހެން ބައިތައް ފަރުމާކުރަންޖެހޭނެއެވެ
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މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާއިރު މަގަށް. ބ        
އެޅޭ ފެން ބިމަށް ހިންދުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދު
ތަކަކަށް ގެންދިޔުން ފަދަ ގޮތަކުން މަގުތަކުގައި
. ފެންބޮޑުނުވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ރާވަންޖެހޭނެއެވެ

  
މަގުތަކުގެ ސައިޒު ކަނޑައެޅުމުގައި،. ޅ        

މަގުތަކަކީ މުސްތަޤުބަލުގެޚާއްޞަކޮށް މައި 
ތަފާތު ސަބަބުތަކާއިހުރެ ފުޅާކުރަންޖެހިދާނެ
މަގުތަކަކަށްވާނަމަ، އެކަމަށް ވިސްނައިގެން
މަގު ފުޅާކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޕްލޭންކުރުމަކީ

އަދި ޕްލޭނުގައި. ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ
މައިމަގުތައް ހިމަނަންޖެހޭނީ ކުރިމަގުގައި

ސަރަޙައްދުތަކެއްވާނަމަ، އަލަށް އާބާދުކުރެވޭ
އެފަދަ އޭރިޔާތަކަްށ ފަސޭހައިން ގުޅުވާލެވޭ
އަދި މިއާއި ގުޅިގެން އިތުރުވާނޭ

އަލަށް. ޓްރެފިކަށްވެސް ވިސްނައިގެންނެވެ
އާބާދުކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އެއިރެއްގެ
ބޭނުމަށްބަލައި ހުސްކޮށްބާއްވާ ބިން ނުވަތަ

ޑުކުރުމަށްބޮ ފަހުން ފަޅުން ހިއްކައިގެން
  .ފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެރާވައިފައިވާ ބިން

  
މަގުތަކުގެ ފުޅާމިން ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ. ކ        

  .މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

ދުއްވާއެއްޗެހި މަދު، ދިރިއުޅޭގޭގެ ހުންނަ -
ސަރަހައްދުގައިވާ މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި

ފުޅާމިނެއްމީޓަރުގެ  7މީޓަރާއި  5
  .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

މުކޮށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާޢާއް -
އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާ މައި
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މީޓަރުގެ 12މީޓަރާއި  7މަގުތަކުގައި 
 . ފުޅާމިނެއް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

މަގުގެ ސައިޒު ކަނޑައެޅުމުގައި މަތީގައި -
ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން
އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަހައްދަކަށް
ވަކިމިނެއް ނިންމާނީ އެރަށެއްގެ ބިމުގެ
ބޮޑުމިނާއި މަގުބޭނުންކުރާނެ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ނިސްބަތަށް

  . ބެލުމަށްފަހުއެވެ
  

ކަނޑައެޅުމުގައިމަގުތަކުގެ މިސްރާބު . އ        
މުހިންމުކަން ދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ގިނައިރު
މަގަށް އަވިނުދީ އަދި ހިނގާ މީހުންނާއި
ދުއްވާއެއްޗެހީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މިގޮތުން. އުނދަގޫނުވާގޮތަކަށް ރޭވުމަށެވެ
ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ބޮޑެތިކޮަށްހަދާ

ރާއްޖެއަކީ އީކުއޭޓަރގެ. މައިމަގުތަކަށެވެ
ދަށުގައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު އިރުން ހުޅަނގަށް
ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދައިފިނަމަ، މަތީގައި
ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށް އަވީގެ އުނދަގޫ

އެހެންކަމުން، މަގުގެ މިސްރާބު. ބޮޑުވާނެއެވެ
ކަނޑައެޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އުތުރުން

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް. ދެކުނަށެވެ
ވާ ގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ މަގުތައްހެދިފައި

ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިސްރާބަށް ހެދުމަކީ
އެހެންކަމުން، އެރަށެއްގެ. ދަތިކަމަކަށްވާނެއެވެ

ސައިޒާއި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާގޮތަށް
ބެލުމަށްފަހު މަަގުގެ މިސްރާބު

ގިނައިރު، ކަނޑައެޅުމުގައާއި، ފަރުމާކުރުމުގައި
ވިނުދޭގޮތަށް ރޭވުމަކީ ވަރަށްމަގަށް އަ
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  .މުހިންމުކަމެކެވެ
  

ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ބައެއްކަހަލަ. ވ        
ކަރަންޓް ސަޕްލައި، ފެނާއި(ޚިދުމަތްތައް 

ފާޚާނާގެ ހޮޅި، ޓެލެފޯނު ނެޓްވަރކް، ކޭބަލް
ެދވޭނީ މަގުމެދުވެރިކޮށް) ޓީވީފަދަ ޙިދުމަތްތައް

ކަމަށްވުމުން، މަގު ފަރުމާކުރާއިރު މިފަދަ
ޓޭވަސީލަތްތައް ފަސޭހައިން ހަދާ އަދި ބެލެހެއް

  . ގޮތަކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
  

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަކީ ކަނޑު. ހ16.3.2      ބަނދަރު
ދަތުރުފަތުރާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ
ރަށްތަކަކަށް ވުމާއިއެކު، ކަނޑު
ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކޮށް
މުދާ އަރުވާ ބޭލުވުމަށާއި މީހުން އަރާ ފޭބުމަށް
ފަސޭހަވާގޮތަށް އެރަށަކަށް އެކަށީގެންވާ

.ރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެބަނދަރެއް އޮތުމަކީ ވަ
މިގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަކީ އެ
ރަށަކަށް އަރާ ފޭބުމުގެ އެންމެ މުހިންމު
ޕޮއިންޓްކަމަށްވުމުން ބިން ބޭނުންކުރެޭވ
ކަންތައްތައް ބަނދަރާއި ބަނދަރުގެ
ސަރަޙައްދާއި ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް
ގުޅިފައިކަމުން، ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ

ރުކުރުމުގައި މިކަންތައްތަކަށްޕްލޭން ތައްޔާ
  . އިސްކަންދީގެން ޕްލޭންކުރަންވާނެއެެވ

  
ބަނދަރަކީ ރާއްޖެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންމެހެން. ށ        

ނަމަވެސްހަދަން މަޖުބޫރުތަނެއް ކަމުގައިވީ
މިފަދަ ތަންތަން ހަދަންޖެހެނީ ތިމާވެށީގެ
ގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކު ފަޅު ނުވަތަ
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ފަރުތަކެއްގައިކަމަށް ވުމާއިއެކު ބަނދަރު
އޮންނަންވީ ޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރުމުގައާއި އަދި
ހެދުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން
ކުޑަގޮތަކަށް މަސައްކަތް ގެންދަން ޖެހޭނެތީވެ
މިކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭގޮތުން

  . ދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެހަ
  

ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ސަރަޙައްދަކީ. ނ        
ގިނަރަށްރަށުގައި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ
ތަފާތު ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ތަނަކަށް
ވުމާއެކު ބަނދަރުގެ ސައިޒު ކަނޑައެޅުމުގައި
މިކަންތައްތަކަށް ވިސްނާ އަދި އެއްގަމު
ސަރަޙައްދުގެ ސައިޒު ކަނޑައެޅުމުގައި
އެރަށުގައި ހިނގާނެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް

އަދި. ވިސްނުމަށްފަހު ބިންކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
މިަތނުގައިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ގިނަބަޔަކަށް
ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް
ބަލައިގެން ކަނޑައެޅޭ ބިންތަކަކަށް

ތުން މަސްމާރުކޭޓް،މިގޮ. ވާންވާނެއެވެ
ތެޔޮރައްކައުތެރިކުރާ ތަންތަން، ގުދަން އަދި
ޢާންމުން އަރާފައިބާ ހިސާބުގައި ފެރީ
ޓާރމިނަލް، އެކަށީގެންވާ ހުސްޖާގަ އަދި
އެހެނިއެހެން ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް

  .ބިންކަނޑައެޅުމަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ
  

16.3.2އާއި ނަންބަރު  16.3.1ނަންބަރު . ރ        
ގައިވާފަދައިން މަގާއި ބަނދަރު
ޕްލޭންކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންއިން
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ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށްބަލައި އަދި އެފަރާތާއި
  .މަޝްވަރާކުރަންވާނެވެ

  
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ރަށަކަށް އަދި. ހ16.3.3      މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް

ސަރަޙައްދަކަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް
ވުމާއެކު، މުވާސަލާތީ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަށް

މީެގ. އެކަށީގެންވާ ބިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓަވަރ ފަދަ

  .ތަންތަން ހިމެނެއެވެ
  

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ. ށ        
ތަފާތު ނެޓްވަރކް އެޅުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
މަގުތަކާއި އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
  .ކަންތައްތައްވެސް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްވެސް. ނ        

ޕްލޭންކުރަންވާނީ އެތަނުގެ ކުރިމަގަށް
މުވާސަލާތީ މާސްޓަރ ރާވާފައިވާ

.ޕްލޭނެއްވާނަމަ އެއަށް ބަލައިގެންނެވެ
ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންކުރުމުގައި
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއިގުޅޭ ކަންތައްތައް
ހިމަނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ މަޝްވަރާއާއި

  .އެކުގައެވެ
  

އާއި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ 
  އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް

ރަށެއް ޕްލޭންކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް   17.1  .17
ވިސްނަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ އެރަށެއްގައި އުޅޭބައެއްގެ
ދިރިއުޅުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައްކޮށް އާމްދަނީ
.ހޯދުމުގައި މުަގފަހިވާނޭފަދަ ގޮތްތަކަކަށް ރޭވުމެވެ
މިގޮތުން އެރަށެއްގެ ބިން ތަފާތު ކަންކަމަށް
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ރަށެއްގައިކަނޑައަޅާއިރު މިހާރުވެސް އެ
ހިނގަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށް
ވިސްނައިގެން އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް

މިސާލަކަށް. ބުރޫނާރާނެގޮތަކަށް ރާވަންޖެހޭނެއެވެ
އެރަށަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ
ރަށެއްނަމަ ތަފާތު ކަންތައްތަކަށް ބޮޑެތި

ނަމަ މުޅިބިންތަކެއްނަގައި ބިން ހުސްކޮސްލައިފި
ރަށުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
އައިސް ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ އާމްދަނީ ލިބޭގޮތްތައް

ހަމަމިގޮތުން. ހުއްޓިގެންދާނެއެވެ
މަސްވެރިކަމުގެގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެއްގެ
ބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދު ފަރުމާކުރުމުގައި

އިޒާއި ޢަދަދަށް ބަލައިމަހަށްދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަ
އެއުޅަނދު ފަހަރު ގެންގުޅެ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް
ރޭވިފައި ހުރުމުގެ އިތުރުން ބާނާމަސް ވިއްކާ އަދި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް
ބިމުގެ ޖާގަތައް ކަނޑައެޅުމަކީ

  . ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެކެވެ
  

ތަފާތު އިޤްތިޞާދީރަށުތެރޭގައި ހިނގާ    17.2    
ޙަރަކާތްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމުންނަށް
އުނދަގޫނުވާ ގޮތަކަށް ރޭވިފައިވާ ތަންތަނަށް

މިގޮތުން އަޑާއި ވަސް، އަދި. ވާންޖެހޭނެއެވެ
ދުމާއި ކުނޑީގެ އުނދަގޫވާފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ
މީހުން ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި އެކަހެރިކޮށް

ގޮތްތަކަކަށް ރާވައިގެން ހިންގާ އުނދަގޫ ނުވާނޭ
  .ތަންތަންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

  
މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން އެވިއްކާ   17.3    

މުދަލެއްގެ ސަބަބުން އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ
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މީހުންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އުނދަގޫވެ އަދި
ނުރައްކައުތެރި ޙާދިސާއެއް ހިނގާފާނެފަދަ ތަކެތި
ވިއްކަންވާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ހަދާފައިވާ
ސަރަޙައްދުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ހުންނަ

މިފަދަ މުދަލުގެ ތެރޭގައި. ތަންތަނުގައެވެ
ސިމެންތި، ޕެޓްރޯލް، ކައްކާ ގޭސްފަދަ ބާވަތްތައް

މިފަދަ މުދާތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ. ހިމެނެއެވެ
އިނުރައްކައުތެރި މުދާތައް ގުދަންކޮށް ވިއްކުމުގަ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ަހމަޖައްސާފައިވާ

  .ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
  

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

މީހުންނަށް ބަލައިގެން 

  ޕްލޭންކުރުން
  

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން   18.1  .18
ޢަމަލުކުރުމުގެތައްޔާރުކުރުމުގައާއި އަދި ޕްލޭނަށް 

ޤަވާޢިދު ހެދުމުގައި ބިނާކުރެވޭ ތަންތަނާއި
މަގުތަކާއި އަދި އެފަދަ ހުރިހާ ތަންތަނަކީވެސް
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް
ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުމަށް

  .އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ
  

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް   19.1  .19  ޢިމާރާތްކުރުން
ތައްޔާރުކޮށް އަދި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދު ހަދާއިރު
އެޤަވާޢިދުގައި އެރަށެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް ހުންނަންވީގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް

މިޤަަވާޢިދަށް ކިޔާނީ. ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ
.ހޭ ގަވާއިދެވެއެރަށެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމާބެ

މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިފަދަ ޤަވާޢިދެއް މިހާރު
އެކުލެވިފައިވަނީ މާލެއާއި މާލޭގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"އެއީ . ވިލިގިއްޔަށެވެ
ވިލިނގިލީގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"އަދި " ޤަވާޢިދު
  .މިއެވެ" ޤަވާޢިދު
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ޢިމާރާތްކުރުމުގެމިގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ    19.2    

ޤަވާޢިދުތަކަކީ އެރަށެއްގެ ބޮޑުމިނާއި އާބާދީއާއި
އަދި ތަނުގެ މާޙައުލުފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން

ން،އެހެންކަމު. ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ
ރަށަކަށް އެއްގޮތަކަށް މިފަދަ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހުރިހާ

މީގެ މިސާލެއްގެ. ހެދުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށްވާނެއެވެ
ގޮތުން މާލެއާއި ވިލިނގިއްޔަށް ހަދާފައިވާ
ޤަވާޢިދުގެ ތަފާތުތަކެއް ވާކަންވެސް

  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
  

މިފަދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ މައިގަނޑު   19.3    
ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން،ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

ޢިމާރާތަށް ވަޔާއި އަލި ވަންނަ ގޮތަކަށް
ފަރުމާކުރުން ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ހުސްޖާގަ އަދި
ޢީމާރާތާއި އިމާއި ހުންނަންވީ ދުރުމިން ފަދަ

  .ބައިތަކެވެ
  

ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު   19.4    
ހަދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލްޑިންގ ކޯޑުގައި

  . ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

______________________________________ 
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  1އެނެކްސް ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
  

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބިންކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް
 

 

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދު  .1

 

 ގޯތީގެ ސައިޒާއި މިންތައް  - 1.1

 . އަކަފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ 600ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯއްޗެއްގެ ސައިޒުގައި އެންމެ މަދުވެގެން  -1.1.1
 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯއްޗެއްގެ އެންމެ  -1.1.2

ނަމަވެސް މިހާރު ބިމުގެ ހާލަތަށްބަލާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާނެ ގޯއްޗެއްގެ ބޮޑުމިނަީކ . އަކަފޫޓެވެ 4000ބޮޑުމިނަކީ 

އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ހަމަޖެއްސުމަކީ އެންމެ  2000ށުންވެސް ބިން އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްރަ. އަކަފޫޓެވެ 2000

އަކަފޫޓަށް ގޯތި ދެވޭނީ ގޯތިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ކުރިއަށް އޮތް  3000. އެކަށީގެންވާ ގޮތެވެ

 .  އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާބާދީއަށްބަލާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތީގެ ދަތިކަން ނާންނާނެ ނަމައެވެ 30
  

އަކަފޫޓަށްވުރެ  2000ހިއްކައިގެން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރާ ރަށްރަށުގައި ދޫކުރެވޭ ގޯއްޗެއް ބިން -1.1.3

 .  ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ
  

 . ބެލެވިދާނެއެވެ 1:  2އެކަށޭނެގޮތަކަށް ގޯތީގެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނުގެ ރޭޝިއޯއެއްކަމުގައި   -1.1.4
 

ހާރު މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ވީހާވެސް އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދެއް މިމިސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި  -1.1.5

 . ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
 

މިސަރަހައްދަކީ އިންޖީނުގެ، ކުނިއެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދު ފަދަ، މީހުންނަށް އުދަނގޫވާ ސަރަހައްދާއި  -1.1.6

 .  ވީހާވެްސ ދުރު ސަރަހައްދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  

  ކޮށީގެ ސައިޒާއި މިންތައް - 1.2

ނަމަވެސް ގޯތި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ . ގޯތި ހިމެނެންވާނެއެވެ 8ގޯތިތައް ހިމެނޭ ކޮއްޓެއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން   -1.2.1

  . ބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުން މިމިންގަނޑަށްވުރެ ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ
  

   .ގޯއްޗެވެ 12ގޯތިތަކުގެ ކޮއްޓެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ   -1.2.2
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ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތިހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ގިނަބަޔަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭފަދަ ސަރަހައްދެއްގައި    -1.2.3

  .  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ނުވަތަ އާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޕާރކްފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް ބިންދޫކުރަންވާނެއެވެ
 ތަންތަން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ .2

 

   މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން  - 2.1
  

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅަންވާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ   -2.1.1

  .   ދެވޭ ހިސާބެއްގައެވެއަށްވުރެ ދުރަށް ދަތުރުނުކޮށް ) މީޓަރ 400(ފޫޓު  1312.34އެއްވެސް ހިސާބަކުން 
  

  . މިސްކިތްތަކުގެ ބޮޑުމިން ކަނޑައަޅާނީ އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެންނެވެ    -2.1.2
  

ރަށުގެ އާބާދީ އާއި ސައިޒަށްބަލާ، ގިނަބަޔަކަށް ހުކުރު ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ މިސްކިތްތަކެއް   -2.1.3

  . އެވެފާހަގަކުރެވިދާނެ
  

މިސްކިތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ކަނޑައަޅާނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުންނާއި    -2.1.4

  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިންނެވެ
   

  މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށް ދޫކުރާ މިންގަނޑުތައް   -2.1.5

  ފޫޓު  100 × 80މީހުންގެ މިސްކިތަކަށް  1000 -ހ

  ފޫޓު  70 × 60މީހުންގެ މިސްކިތަކަށް  800 -ށ

  ފޫޓު  48 × 32މީހުންގެ މިސްކިތަކަށް  300 -ނ
  

މިސްކިތަކީ ގިބުލަޔަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށްވުމުން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރާނެ ގޯތީގެ މިންތައް  -2.1.6

  . ކަނޑައެޅުމުގައި މިސްކިތް ބިނާކުރާނެ ބިމުގެ ސައިޒަށް ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވެއެވެ

  

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މިަޖލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިސްކިތްތަކާއިބެހޭ މިންގަނޑުތައް ހެދިފައިވަނީ: ނޯޓް

  . މިންގަނޑުތަކަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިންނެވެ
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      މަދަރުސާތައް/ ސްކޫލް  - 2.2
  

  ޕްރީ ސްކޫލް  -2.2.1

ފޫޓު  984.252ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ބިން ފާހަގަކުރާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން   -ހ

  . އަށްވުރެ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައެވެ) މީޓަރ 300(

ޕްރީ  އާއިދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭނަމަ، 300އާއި  100ޕްރީސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގައި   -ށ

  .  އަކަފޫޓެވެ 4300ސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

އާއިދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭނަމަ، ޕްރީ  500އާއި  301ޕްރީސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގައި   -ނ

  . އަކަފޫޓެވެ 4800ސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

އާއިދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭނަމަ،  1000އާއި  501ީރސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގައި ޕް  -ރ

  .  އަކަފޫޓެވެ 6400ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

ތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، ޕްރީ ސްކޫލް 1000ޕްރީސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ާއބާދީ    -ބ

  .   އަކަފޫޓެވެ 8600ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ  2500ޕްރީސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީ   -ކ

  .   އަކަފޫޓެވެ 15000ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
  

  ޕްރައިމެރީ ސްކޫލް  -2.2.3

ފޫޓު  1640.42ކޫލަކަށް ބިން ފާހަގަކުރާނީ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން ޕްރައިމެރީ ސް  -ހ

  .  އަށްވުރެ ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުންނެވެ) މީޓަރ 500(

  . އަކަފޫޓެވެ 51,600ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ   -ށ
 

  ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް /ވޮކޭޝަނަލް ސްކޫލް/ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް -2.2.4

ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލަކަށް ބިން ފާހަގަކުރާނީ މީހުންދިރިއުޅޭ /ވޮކޭޝަނަލް ސްކޫލް/ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  -ހ

  .  މީޓަރަށްވުރެ ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކުންނެވެ 1000ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން 

 51,600ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ /ވޮކޭޝަނަލް ސްކޫލް/ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  -ށ

  .  އަކަފޫޓެވެ
 

މަދަރުސާތަކާއިބެހޭ މިންގަނޑުތައް ހެދިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ /ސްކޫލް: ނޯޓް

  .ޕްމަންޓްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެއެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮ
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   ޢިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތްތައް  - 2.3

އަތޮޅު އޮފީސް، ރަށު އޮފީސް އަދި ރަށު ކޯޓްތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި  -2.3.1

  . މަތިން އަތޮޅު އޮފީހުންނެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލަފާގެ

  

  ޕޯސްޓް އޮފީސް   -2.3.2

 2000އަދި އެންމެ ބޮޑުވެގެން . އަކަފޫޓެވެ 1000ޕޯސްޓް އޮފީހަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ކުޑަވެގެން   -ހ

  . އަކަފޫޓެވެ

ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ . ޕޯސްޓް އޮފީހެއް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެއްގައެވެ  -ށ

  . އެހެނިހެން އަރބަން ސެންޓަރތަކުގައެވެ

  

  ހޮސްޕިޓަލް / ހެލްތް ޕޯސްޓް / ސިއްޙީ މަރުކަޒު  - 2.4

އް ހެދިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ މިންގަނޑުތަ  -2.4.1

  . އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކުއެވެ
  

 10,000މީހުންނަށްވުރެ މަދުނަމަ، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  600ރަށުގެ އާބާދީ   -2.4.1

  . އަކަފޫޓެވެ
  

 22,500މީހުންނަމަ، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1000އާއި  601ރަށުގެ އާބާދީ   -2.4.2

  .  އަކަފޫޓެވެ
  

  40,000މީހުންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1001ރަށުގެ އާބާދީ  -2.4.3

  .  އަކަފޫޓެވެ

  

  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު  - 2.5
  .  އަކަފޫޓެވެ 8000އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެން ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -2.5.1

  

   ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރ - 2.6

  . އަކަފޫޓެވެ 8000ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރތަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -2.6.1
  

  .  ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިންނެވެ -2.6.2
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   ކޮމިއުނިޓީ ގެސްޓް ހައުސް/ރަށްވެހިގެ - 2.7

  . އަކަފޫޓެވެ 4000ރަށްވެހިގެ ނުވަތަ ކޮމިއުނިޓީ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -2.7.1

  

   ބޭންކް - 2.8

  . އަކަފޫޓެވެ 3000ބޭންކްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -2.8.1
  

  . ބޭންކްތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ޒޯންކުރާއިރު ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުން ބިން ކަނޑައެޅުމަކީ  އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ -2.8.2

  

    ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު - 2.9

  . އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވާވަރެއްގެ ބިމެކެވެ 20,000ފުލުހުންގެ ރީޖަނަލް މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ  -2.9.1
  

އަކަފޫޓަށްވުރެ  10,000ފުލުހުންގެ ރީޖަނަލް މަރުކަޒުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ  -2.9.2

  .  ބޮޑުނުވާވަރެއްގެ ބިމެކެވެ
  

ޓަށްވުރެ އަކަފޫ 6000އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ރަށެއްގައި ފުލުސް އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ  -2.9.3

  .  ބޮޑުނުވާވަރެއްގެ ބިމެކެވެ

  

   ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް - 2.10

  . އަކަފޫޓެވެ 20,000ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -2.10.1

  

   ރީޖަނަލް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް - 2.11

އަކަފޫޓާއި  14,000އަކަފޫޓާއި  11,000ރީޖަނަލް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ  -2.11.1

  . ދެމެދުގެ އަދަދަކަށްވުރެ ބޮޑުނުވާވަރެއްގެ ބިމެކެވެ
  

 . ނެއެވެފޫޓު ހުންނަންވާ 30މިފަދަ މަރުކަޒުތައް ހުންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ މަދުވެގެން  -2.11.2

 

އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ރަށެއްގައި ފަޔަރ އްެނޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ މަރުކަޒުތަކަށް  - 2.11.3

  .އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދަކަށެވެ 6000ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
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ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް . މެ އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައެވެމިމަރުކަޒުތައް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ކޮން -2.11.4

  . ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ

  

  މީޑިޔާ ސެންޓަރ  - 2.12
  . އަކަފޫޓެވެ 8000މީޑިޔާ ސެންޓަރތަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -2.12.1

  

މިސެންޓަރތައް ބަހައްޓާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް  -2.12.2

  .  އާރޓްސްއިންނެވެ

  

   ކުގެ އިދާރީ އޮފީސްއޯ ތަ.ޖީ.އެން/ކްލަބް ޖަމިއްޔާ - 2.13

އޯ އޮފީސް ނުވަތަ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ޖަމާއަތްތަކަށް ބިން .ޖީ.ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެން -2.13.1

  . އަކަފޫޓެވެ 1400ކަނޑައަޅާނަމަ، ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން 
  

ވީމާ، މިފަދަ . ޔާއަކަށް ވަކިބިމެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެބިން ދަތި ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ޖަމިއް -2.13.2

ރަށްރަށުގައި ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ޖަމިއްޔާ އުފެދުނުތާ ވީދުވަހާއި، ޖަމިއްޔާއިން ދީފައިވާ އަދި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި 

 . ވެހަރަކާތްތަކާއި އަދި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލަންވާނެއެ

 ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދާއި ތަންތަން  .3

 

ކޮންމެރަށެއްވެސް ޕްލޭން ކުރުމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތަކެއް  -3.1

  . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
  

  .ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ 33ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ މަގުގެ  -3.2
   

ސިމެންތިވިއްކުމާއި ފައިބަރގްލާސް މަސައްކަތްފަދަ ޢާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް މިޒޯންތެރޭގައި  -3.3

  . ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

  . ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެމިސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަނޑައެޅޭނެ  -3.4

  ރީޓެއިލް ފިހާރަތައް  -ހ

  ސައިހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަން  -ށ

  އިންޓަރނެޓް ކެފޭ ނުވަތަ ސައިބަރ ކެފޭ، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ  -ނ
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އަދި . އަކަފޫޓެވެ 1000ރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަމިނަކީ މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ދޫކު -3.5

  . އަކަފޫޓެވެ 1500އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ 
  

މިސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރަންވާނީ އެރަށެއްގައިކުރާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށާއި،  -3.6

  . ނޭ ގޮތްތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެގިނަބަޔަކަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް ަބލާ، ބިން އިސްރާފުނުވާ
  

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ ޒޯން ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅާނަމަ  -3.7

  .ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ

އްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކަނޑައެޅޭ ސަރަހަ - 3.7.1

ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އެސަރަހައްދެއްހިމެނޭ އަވަށެއްގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށާއި ޕާރކްފަދަ ތަންތަނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް 

  . ބިން ކަނޑަައޅާފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

ޔަފާރި ބޭނުމަށް ބިން ދޫކުރާނަމަ، ބިން ދޫކުރަންވާނީ އެސަރަހައްދުގައި ވަށައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކުން ވި - 3.7.2

މިފަދަކަމަކަށް ބިން ދޫކުރަންވާނީ އެސަރަހައްދުގެ . ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުދަގޫނުވާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ

  . އިޖްތިމާއީ ބޭނުމަށް އެކަށީގެންވާ ބިން ލިބެންހުރިނަމައެވެ
  

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ނުކުންނަ ވަސް، ކުނޑި، އަޑު އަދި އެހެނިހެން  - 3.7.3

އަދި މިގޮތުން އަޅަން . ގޮތްގޮތުންވެސް އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް ފިޔަަވޅު އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

   .ކުރާގޮތް ރަށު އޮފީހަށް ހުށައަޅާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ހަދަން ގަސްދު
  

  . އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ފިހާރަފަދަ ތަންތަން މިސަރަހައްދުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ - 3.7.4
  

  . ހުންނަންވާނެއެވެ ފޫޓު 20ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅާނަމަ، މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން  - 3.7.5
  

 1500އަދި އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ . އަކަފޫޓެވެ 1000ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަމިނަކީ  - 3.7.6

  . އަކަފޫޓެވެ
  

ގެން ސަރަހައްދެއް ސިމެންތި ވިއްކުމާއި، ސިމެންތި ގައުއެޅުން، ފަދަ ޢާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވި -3.8

  . ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ

މިސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިކަންތައްތަކަށް ބިންކަނޑައަޅާނަމަ،  - 3.8.1

 .   އަކަފޫޓެވެ 2000ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ 
  

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޕާރކް ފަދަ، އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ މިސަރަހައްދަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި  - 3.8.2

ތަންތަނާއި ކެއިންބުއިމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވިފައި ހުންނަ 
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ބިމަކާއި ދެމެދު ) ސަރަހައްދުތައް މަސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، ބޯފެން ރައްކައުކުރާ ތާންގީ ހުންނަ: މިސާލް(

  . ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ 100މަދުވެގެން 
  

  ތެޔޮ ވިއްކުމާއި ރައްކައުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިން - 3.9

ތެޔޮ ވިއްކުމާއި ރައްކައުކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިކަމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމަކީ  - 3.9.1

  . މެކެވެމުހިންމުކަ
  

ތެޔޮ ވިއްކުމާއި ރައްކައުކުރުމަށް ބިން ކަނޑައަޅާ، މިކަމަށް އަމަލުކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  - 3.9.2

  . ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
  

  މަސް މާރުކޭޓް  - 3.10

  . މަސްމާރުކޭޓަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިކަމަށް ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ - 3.10.1
  

މިގޮތުން . މަސްމާރުކޭޓަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ދެމަގަކަށްވާގޮތަށް ބިން ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ - 3.10.2

ފޫޓު  40ފޫޓު ހުރެފައި މައިމަގާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  55މައިމަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 

  . ހުންނަންވާނެއެވެ

  

ކީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އަންނަ ދުއްވާއެއްޗިހީގެ ސަބަބުން އުނދަގޫނުވާ، ދަތުރުފަތުރު މަސްމާރުކޭޓް ސަރަހައްދަ - 3.10.3

ހަމައެއާއިއެކު، މަސްހިފައިގެން . ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅަށް އިންތިޒާމްކުރެވިގެންވާ ސަރަހައްދަކަށްވުން މުހިއްމެވެ

  . ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެއަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެސަރަހައްދަށް ދެވޭނޭ 
  

މަސްމާރުކޭޓުތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ރަށުގެ އާބާދީއަށާއި، ލިބެންހުރި ބިމުގެ ނިސްބަތައްބަލާ އެތަނަކަށް އެކަށޭނެ  - 3.10.4

  . ބޮޑުމިނެއް ކަނޑައެޅުން މުހިއްމެވެ

  

  ލޯކަލް މާރުކޭޓް  - 3.11

  . ޫފޓު ހުންނަންވާނެއެވެ 40އެޅޭ ބިމާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓުތަކަށް ކަނޑަ - 3.11.1
  

ލޯކަލް މާރުކޭޓްތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ރަށުގެ އާބާދީއަށާއި، ލިބެންހުރި ބިމުގެ ނިސްބަތައްބަލާ އެތަނަކަށް  - 3.11.2

  .ެއކަށޭނެ ބޮޑުމިނެއް ކަނޑައެޅުން މުހިއްމެވެ
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 ސިނާޢީ ސަރަހައްދު  .4

 
ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ޕްލޭން ކުރުމުގައި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިގެން ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތަކެއް  -4.1

 . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

  . ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ 33މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން  ތަކަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ޒޯން ހިމެނޭސިނާޢީ މަސައްކަތް -4.2

  

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި މިސްކިތާއި މަދަރުސާ ނުވަތަ ސްކޫލެއްގެ އިންފާރުން ފެށިގްެނ އެބިމަކާއި  -4.3

  . ދެމެދު ހުންނަންޖެހޭ ދުރުމިން ކަނޑައަޅާނީ އެތަނެއްގައިކުރާ މަސައްކަތަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ

   

ވަތެއްގެ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ބަންދުކުރުންފަދަ ަމސައްކަތެއް ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ޒޯންތެރޭގައި އެއްވެސް ބާ -4.4

  .  ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ

  

ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންދޫކުރަންވާނީ އެރަށެއްގައިކުރާ ސިނާއީ މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ  -4.5

  .ބާވަތަށާއި، ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް ބަލާ، ބިން އިސްރާފުނުވާނޭ ގޮތްތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ

  

 . ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ސަރަހައްދު ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައްތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ -4.5

  ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައްލުއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ބިން  -4.5.1

  ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން  -ހ

  . އަކަފޫޓެވެ 1200ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -1

  

  ގުދަން  -ށ

  . އަކަފޫޓެވެ 1200އެންމެ ބޮޑުވެގެން ގުދަންތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -1
  

ގުދަންކުރާ ސަރަހައްދާއި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޕާރކް ފަދަ، އާއްމުކޮށް  -2

މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނާއި ކެއިންބުއިމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް 

މަސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، ބޯފެން ރައްކައުކުރާ ތާންގީ ހުންނަ : މިސާލް(ކައުކުރެވިފައި ހުންނަ ރައް

  . ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ 100ބިމަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން ) ސަރަހައްދުތައް
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ގެ ހާދިސާފަދަ ނުރައްކަލެއް ގުދަންކުރާ ބާވަތަކީ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށާއި މީހުންނަށް ގެއްލުންވެ، އަލިފާނު -3

  . ދިމާވެދާނެފަދަ އެއްޗެއްނަމަ، ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ

  

  މަސްކެއްކުމާއި މަސް ހިއްކުން  -ނ

މަސްކެއްކުމާއި މަސް ހިއްކުމަށް ބިންދޫކުރަންވާނީ އެރަށެއްގައި މިމަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުޑަ ބޮޑުމިނުގެ އިތުރުން  -1

  .  ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް ބަލާ، ބިން އިސްރާފުނުވާނޭ ގޮތްތަކަށް ވިސްނައިގެންނެވެ
   
 100ބިމާއި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ދެމެދު މަދުވެގެން  މަސްކެއްކުމާއި މަސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށްކުރާ -2

  . ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ
  

މަސްކެއްކުމާއި މަސްހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބިމާއި ފައިބަރގްލާސް ބޭނުންކޮށްގެން އުޅަނދުފަހަރު އުފެއްދުމުގެ  -3

  . ގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެފޫޓް 350މަސައްކަތް ކުރާ ބިމަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން 

  

  ލަކުޑި ދޯނި ބަންނަ ސަރަހައްދު  -ރ

ލަކުޑި ދޯނި ބަނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިންދޫކުރަންވާނީ އެރަށެއްގައި މިމަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުޑަ ބޮޑުމިނުގެ   -1

  .ސްނައިގެންނެވެއިތުރުން ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާލިބޭގޮތަށް ބަލާ، ބިން އިސްރާފުނުވާނޭ ގޮތްތަކަށް ވި
  

  . ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ 30ލަކުޑި ދޯނި ބަންނަ ބިމާއި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ދެމެދު މަދުވެގެން  -2

  

  ފައިބަރ ގްލާސް ދޯނި ބަންނަ ސަރަހައްދު   -ބ
  

ށްގެން އުޅަނދުފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފައިބަރގްލާސް ބޭނުންކޮ -1

އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ފެންވަރަށްބަާލ، ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާލެވި، މިންގަނޑުތަކެއް 

އަދި މިމިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަރބަން . ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ

  . ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

  

  އައިސް ޕްލާންޓް  -ޅ

. އަކަފޫޓެވެ 2000އައިސް ޕްލާންޓްތަކަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަނޑައެޅޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -1

  . ނަމަވެސް، މަސައްކަތު ބޮޑުމިނަށްބަލާ، މިމިންގަނޑަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ
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ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ޙާއްޞަކުރެވޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދަކުން ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިމެއް  -4.6

  . ކަނޑައަޅާނަމަ، ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ

އަވަށްޓެރިންނަށް  ނުކުންނަ ވަސް، ކުނޑި، އަޑު އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސްމަސައްކަތުގެ ބާވަތުން  -4.6.1

އަދި މިގޮތުން އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ހަދަން . އުނދަގޫނުވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

   .ގަސްދުކުރާގޮތް ރަށު އޮފީހަށް ހުށައަޅާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ
  

ގުދަންކުރުން ނުވަތަ މިފަދަ ބާވަތަކުން ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށާއި މީހުންނަށް ގެއްލުންވެ، އަލިފާނުގެ ސިމެންތި  - 4.6.2

  . ހާދިސާއެއް ހިނގާ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
 

  

  ބަލަނީްވ މިންގަނޑުތައް  ލުއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި -4.6.3

  ކުދި ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން  -ހ

 1000ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -1

  . އަކަފޫޓެވެ
  

މަ، އެމަސައްކަތަށް ބިން ކަނޑައަޅާނީ ސިނާއީ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަ 1000ވަޑާންގެ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނެއް  -2

 . މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިގެންވާ ސަރަހައްދުގައެވެ

  

  ގުދަން  -ށ

  . އަކަފޫޓެވެ 1000ގުދަންތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން  -1
  

ލަކުޑި، ސިމެންތި، ސިމެންތި ގައު ނުވަތަ ގުދަންކުރާ ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެންއުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ  -2

  . ބާވަތުގެ އެއްވެސްއެއްޗެއް ގުދަންކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

ސްޕިޓަލާއި މިސްކިތާއި މަދަރުސާ ނުވަތަ ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވޭ ބިމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ހ4.6.4ޮ - 

ސްކޫލެއްގެ އިންފާރުން ފެށިގެން ނުވަތަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޕާރކް ފަދަ، އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނާއި 

މަސް ހިއްކުމުގެ : މިސާލް(ންނަ ކެއިންބުއިމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ އެފަދައެއްޗެއް ރައްކައުކުރިެވފައި ހު

  .ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ 100ބިމަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން ) މަސައްކަތް، ބޯފެން ރައްކައުކުރާ ތާންގި ހުންނަ

  

  . އެވެފޫޓު ހުންނަންވާނެ 33މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނިވެގެން  ކަތަކަށް ޙާއްަޞކުރެވޭ ބިން ހިމެނޭސިނާޢީ މަސައް - 54.6.
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 މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް  .5

 
  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރ  - 5.1

  . އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއްގެ ބިމެކެވެ 2000ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރއަކަށް ކަނޑައެޅޭނީ  -5.1.1

  

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރ ބަހައްޓަންވާނީ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ހޮސްޕިޓަލާއި މިސްކިތާއި މަދަރުސާ ނުވަތަ  -5.1.2

ސްކޫލް އަދި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތަކާއި، ޕާރކް ފަދަ، އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނާއި ވީހާވެސް 

  . ދުރުސަރަހައްދެއްގައެވެ

  

ވަކިވަކި ޓަވަރުޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކެއް އެއް ޓަވަރުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން  ހިދުމަތްދޭ -5.1.3

  .  މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރާވާ، ގިނަ ޓަވަރުތަކެއް ރަށުގައި ނުޖެހުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

  

  ސަހަރާތައް  - 5.2
  . ދީގެ ނިސްބަތުންނެވެސަހަރާއަށް ބިން ކަނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެ އާބާ -5.2.1

  

ސަހަރާއަށް ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ދުރު ސަރަހައްދެއްގައި ބިން ކަނޑައެޅުމަށް  -5.2.2

  . އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

  

  ކުނިނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު  - 5.3
  ކުނިނައްތާލުމަށް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި،  -5.3.1

  .  އަކަފޫޓެވެ 2200މީހުންނަށްވުރެ މަދުނަމަ، ކުނިކޮށިއެޅުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  600ރަށުގެ އާބާދީ  -ހ

  .  އަކަފޫޓެވެ 3000ކީ މީހުންނަށްވުރެ މަދުނަމަ، ކުނިކޮށިއެޅުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަ 1000ރަށުގެ އާބާދީ  -ށ

  .  އަކަފޫޓެވެ 3900މީހުންނަށްވުރެ މަދުނަމަ، ކުނިކޮށިއެޅުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1500ރަށުގެ އާބާދީ  -ނ

  .   އަކަފޫޓެވެ 5700ކުނިކޮށިއެޅުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ށްވުރެ މަދުނަމަ،މީހުންނަ 2500ރަށުގެ އާބާދީ  -ރ

  .  އަކަފޫޓެވެ 9900މީހުންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ކުނިކޮށިއެޅުމަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  4500އާބާދީ  ރަށުގެ  -ބ

   

މީޓަރު އެތެރެއަށް  20ކުނިނައްތާލުމަށް ހާއްސަކުރެވޭ ސަރަހައްދާއި ރަށުގެ އައްސޭރި ފަށުން އެންމެ ކުޑަވެގެން  -5.3.2

  . ހުންނަންވާނެއެވެ
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ކީ ޗަސް ބިން ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް މިސަރަހައްދަ -5.3.3

  . ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  

  . ކުނިކޮށި އެޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ފަޅުތެރޭން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ -5.3.4

  

މީޓަރަށްވުރެ  30މިސަރަހައްދަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން އެންމެ މަދުވެގެން  -5.3.5

  . ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  

ވެގެން މިސަރަހައްދަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން އެނެްމ މަދު -5.3.6

 . މީޓަރަށްވުރެ ދުރުނޫން ސަރަހައްދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ 40

  

  ސްވޭޖް ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓް  - 5.4
  

ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި،  -5.4.2

ޕާރކް ފަދަ، އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނާއި ކެއިންބުއިމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ 

މަސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، ބޯފެން ރައްކައުކުރާ ތާންގި : މިސާލް(ހުންނަ  އެފަދައެއްޗެއް ރައްކައުކުރެވިފައި

  .  ފޫޓްގެ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ 200ބިމަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން ) ހުންނަ

  

   އިންޖީނުގެ - 5.5
  . މީޓަރެވެ 45 × 45އިންޖީނުގެއަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -5.5.1

  

ފޫޓް  200ޖީނުގެއާއި މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން އެންމެ މަދުވެގެން އިން -5.5.2

  . ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ތަފާތުވާނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  5.5.2އާއި  5.5.1 -5.5.3

  . ދަންވާނެއެވެއަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ ހޯ

  

  ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  - 5.6
ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއި  -5.6.1

  . މަޝްވަރާކުރެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިންނެވެ
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 ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް  .6

 
  ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު  -6.1

  . މީޓަރެވެ 64 × 100ކުދި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  -6.1.1
  

  . މީޓަރެވެ 68 × 105ބޯޅަ ދަނޑުތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ މެދު މިންގަނޑުތަކުގެ ފުޓު -6.1.2
  

  . މީޓަރެވެ 75 × 110ބޯޅަ ދަނޑަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން ފުޓު -6.1.3

  

އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްންޓްގެ މަޝްވަރާ  -6.2

  .ހޯދަންވާނެއެވެ

  

 ޕާރކް، ގަސްގަހާގެހި، ބަފަރ ޒޯންސް  .7

 
  ޕާރކް  ކުޑަކުދިންގެ/ ޕާރކް  -7.1

މީޓަރަށްވުރެ  200ޕާރކް ފަދަތަންތަނަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް ޕޮއިންޓަކުން އެންމެ މަދުވެގެން  -7.1.1

  . ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި ހެދިފައިވާ ތަންތަނަށް ވާންވާނެއެވެ
  

  . ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ފާހަގަކުރުމުގައި ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ފާހަގަނުކުރުމަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ -7.1.2
  

 ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދު  .8

 
އެއް، މީޓަރުގެ ގަސްހެދިފައިވާ ބަ 20ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރަށްވަށައިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން  -8.1

  . މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ގޮނޑުދޮށާއި ދެމެދު ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ
 

 ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ބިން  .9

 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބިމުގެ ތަނަވަސްކަންހުރި މިންވަރަކަށް ބަލާ، ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ބިން  -9.1

  . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
  



 

58 
 

މިސަރަހައްދުތެރޭގައި އެކިފަރާތްތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެ އަތޮޅުވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު އެރަށެއްގެ  -9.2

  . ރަށުއޮފީހުންނެވެ
  

 އަލަށް ހެދޭ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް   .10

 
 2025 - (މީޓަރާއި  67.5 - ވެގެން މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަލަށް ހެދޭ މަގުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި އެންމެ ހަނި -10.1

  . ހުންނަންވާނެއެވެ) ފޫޓު
  

  .   ހުންނަންވާނެއެވެ) ފޫޓް 33(މީޓަރ  10މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ގުޅިގެން އަލަށް ހެދޭ މައިމަގުތަކުގައި  -10.2
  

  . އެވެހުންނަންވާނެ) ފޫޓް 40(މީޓަރ  12ން މައިމަގުތަކުގައި އަލަށްހެދޭ އެހެނިހެ ރަށުގައި -10.3
  

 ކުރިމަގުގައި ދިރިއުޅުމަށާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ރިޒަރވްކުރެވޭ ބިން  .11

 
ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ދިރިއުޅުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މުޅިރަށުގެ ބިން ކަނޑައަޅާ ހުސްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި، ދުރު  -11.2

  . މުސްތަގުބަލަށް ރާވާ އަދި އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބިންބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ

  

  

........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

 


