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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     
  

  2ޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު އެނެކްސް ރާއް 

  

ނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަ   އިބަރ ގްލާސްފަ  ދުފަހަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް  ނބޭނުންކޮށްގެން ކަ

  ޑުތައް ނގެންގުޅެންވީ މިންގަންދޫކުރުމުގައި ރަށްރަށުން ބި 

  :ރަފް ޢާ ތަ 
  

ނޑު ދަުތރު ިމހާުރ  ،ކަމުަގއިީވނަަމވެސްފަަހުރ އަީއ ލަުކޑި ޯދނިބޭުނންުކރަމުްނ  ގައި ޒަމާުނއްސުެރ ާރއްޖޭ ފަުތރުކުރުމަށްޓަަކިއ ކަ
ހުިރާހ  މާއި ގުިޅގެން، ާރއްޭޖގެ ދަތުުރފަތުރުކުާރ އުަޅނދު ަފަހރު ޒަާމނާއި އެްއގޮަތށް ތަަރްއޤީވެ، ފުޅާަވމުްނ ދިއު 

ފައިބަރ ނަަމވެސް،  .ދޯިނފަހަެރވެްނދާ ެވމުއިަބރ ގްލާސް ޭބުނންކޮށްެގްނ ބަދެ ފަ ކީ ޯދނިފަހަރަނަ ގިހިސާބެްއގަިއވެްސ ބަްނނަ 
ްށ ޭނދެޭވ ސަބަުބން އާްއމުްނގެ ިސއްަހތަުކނީޑގެ  އިުރ ބޭުންނކުރާ ބާަވތްތަުކްނ އުެފދޭ ެކމިކަލްސް ާއއިގްލާސް މަސައްަކތްކުރާ

ފަިއބަރގްލާްސ ޭބުނންކޮށްެގްނ އޮޑިޯދނިފަހަުރ ީމހުްނ ދިރިުއޭޅ ރަށްރަުށަގިއ  ވީމާ،. ަރމުްނާދކަން ފާަހގަކުރެެވއެވެއަސަރުކު
ްއމުކޮްށ ީމހުްނ އެްއވެއުޭޅ އާ އަދި  ،މީުހްނ ިދރިއުޅޭަސރަަހއްާދއި، ނާއިންތަ ކުާރ ތަސައްކަތްމަ  މިަފދަ ބަނުުމެގ މަަސއްަކތްކުރާަނމަ، 

ނުޑތަކެްއ ެޑއް ންނީވ ދުުރިމނުެގ ިމްނގަހުްނނަދު ދެމެ  ްއދުތަކާއި ރަޙަސަ     . ޑައެޅިަފއިޮއުތން މުހިްއެމވެނކަުނވަތަ މިްނގަ
  

ނަޑއެ ޅުުމެގ ިމންަގނޑުތަކަީކ މިޮގތުން، ފައިަބރ ގްލާްސ ބޭުނންކޮށްެގްނ ުއޅަނދުފަހަުރ ަބނުުމެގ މަަސއްކަްތ ުކރުމަްށ ިބންކަ
ަމސައްކަތް ިބން ިހެމނޭ ސަަރހަްއުދެގ ހާލަަތށާއި، ކުުރަމށް ަހމަޖެިހފަިއާވ ކުޑަ ބޮޑުިމަނށާއި،  ގަިއ މިަމސައްކަތްއެތަެނއް 

ނުޑތަކެކުރާތަުނގެ ެފްނވަރަްށ ބަލައި،  ނޑައަަޅންެޖހޭނެ މިްނގަ ވީމާ، މިކަްނތައްތަަކށް ިވްސނައި، ިތްނ . އްކަމަްށދެެކވެކަ
  .ާވނެެއވެކެޓަގަރީއަަކށް ަމސައްކަުތގެ ެފންަވރު ބަހާެލވިަފއި

  
  :ޑުތަށް ނގުޅޭ މިންގަ ތަކާއި ކެޓަގަރީއާއި އެކެޓަގަރީ  ތިން

  
  

  1ކެޓެގަރީ 
  

ނޑުަގއި ުދްއވާ ެއހެން އުޅަ  ަފހަރުމުކޮށް އޮިޑދޯނިއާއް  ރަށްރަުށގައި  ަގިއ ހިމެޭނ ހަުރގެަތކަކީ 1 ކެޓަގަރީ  ދުފަހަރު ނނުަވަތ ކަ
ނަޑއެޭޅ ަހރުގެތަެކވެމި ރަުށ ެފންަވރުަގއި، އޮޑިަހުރގޭަގއިަހދާފަިއާވ ަރށް ެގ ފެްނވައާަދއި ބަނުމަށް   .ަމސައްކަތްކުރުަމްށ ކަ

ުކާރ  )ިރއަލް ސްކޭލްެއއްަގއިިއންޑަސްޓް( ފުޅާާދއިރާެއްއގަިއ ިވޔަފާީރގެޮގތުަގއިމާނަކުެރވިފަިއެއަވނީ ިމމަސައްަކތް ރަށުފެްނވަުރަގއި 
ަތ ލަކުޑި މުިޑ ނުވަ ން ަވށަިއގެ އޮޑިހަުރގެކަމަްށ ބެލެވޭނީ ފެްނަވރަށް ަހދާަފއިވާ  އާަދއިގެ  .ނޫްނ ފަރާތްތަަކށެވެ ފަރާތްަތއް

ިމފަަދ ޮއޑިހަރުެގ . ވާޮގތަށް ތަްއޔާުރ ކުރެވިފަިއވާ ހަުރގެެއވެ ިހޔާިރން ނުަވަތ ސަތަ ފަނުން ުނވަަތ ޓިނުްނ  ،ދަަގނޑު ހޮޅިަޖަހއި
  .ިތރީަގއި ެއަވނީެއވެ ަތށްނޑުްނގަ ުމގެ ކުިރން ބަަލްނޖެހޭ މިޑައެޅު ނަފއިބަރު މަސައްކަތްކުުރމަްށ ބިންކަ  ތަކުގައި 

  



    ސަފްހާ 2

 ޭވ ބިާމއި މީުހްނ ދިރިުއޅޭ ސަަރޙައްާދއި ސައްކަތަްށ ދޫކުރެ މަ ަފއިބަރގްާލސް ޭބނުންކޮްށެގން އުަޅނުދފަހަުރ ުއފެްއދުުމެގ . ހ
ފޫްޓެގ  350ދެެމުދ ަމދުެވގެްނ  ްއމުކޮށް މީުހްނ ެއއްެވއުޭޅ ަތންަތާނއިާޕރކް ަފދަ، އާ، ތަކާއިކުޅިވަުރ ކުޭޅ ަސރަޙަްއދު

ުނވަތަ އެަފދަެއއްެޗއް  ކުރާ އިްނބުއިުމގެ އެްއވެްސ ބާވަެތްއގެ ަމަސއްކަތެއް މީެގ އިުތރުްނ ކެ .ހުްނަނންާވނެެއވެ ންދުރުމި 
ެދމެުދެވސް އި ބިމަކާ )ންނަހު  ުކާރ ާތންގި ފެން ރައްކައުބޯ ، މަްސ ިހއްކުުމެގ މަަސއްކަތް: މިސާލް(ުހންަނ  ކުެރވިަފއި ރައްކައު
   .ޖެހޭެނެއވެ ފޫޓްގެ ދުުރމިްނ ހުންަނން  350ްނ މަުދވެގެ 

  
ަޑެއޅޭނަމަ، މީުހން ދިރިުއޭޅ ނރަށުގެ އެއްޮކޅުގަިއ ިމމަސައްަކތަށް ިބންކަ ،ަބލާ ރަށް އުެފދިަފއިވާ ގޮާތއި ވަިއގެ މިްސރާބަށް. ށ

ެގ ބަދަުލަގއި ފޫޓް 350ގަިއ ަބޔާންކުެރުވނު ) ހ(މިބަިއގެ  ދެެމދުސަރަޙަްއދު ނުަވަތ އާްއމުކޮްށ ެއްއވެއުޭޅ ސަރަަޙްއާދއި 
ަޑެއޭޅ ންތކުރުމަްށ ކަޑައަާޅއިުރ މިަމސައްކަނަގޮަތށް ކަ މި  .ޑައެޅިާދނެެއވެނނެްއ ކަމި ފޫޓާިއ ެދެމދުެގ ުދރު 250ފޫޓާއި  150

އްެދްއ ޙަ ްއާދއި ެދމެދު ގަްސއިްނދާަފއިާވ ސަރަޙަސަރަޙަްއދާިއ މީުހން ދިރިުއޅޭ ނުަވތަ ާއއްމުޮކށް ީމހުން އެްއވެ އުޭޅ ސަރަ
ަނމަެވސް، ކެިއންބުިއމުެގ ެއްއެވސް ާބވަެތއްެގ ަމސައްކަްތ ކުާރ ުނވަަތ އެަފަދއެއްެޗއް ރައްކައުުކރެިވަފިއ  .ނަްނވާެނެއވެއޮން 

ބިމަކާިއ ެދމެުދ މިބަިއގެ ދަުށްނެވްސ ) މަސް ހިއްކުުމެގ މަސައްަކތް، ޯބފެން ަރއްކައުކުާރ ތާްނގި ހުްނނަ: މިާސލް(ހުންަނ 
    . މިްނ ހުންަންނޖެހޭެނެއވެ ފޫޓްގެ ދުރު  350މަުދވެެގްނ 

  

  2ކެޓެގަރީ 
  

ތް ަވީނ މިކެޓަގަީރ ނިސްބަ ނަަމވެސް،   .ްނވަުރަގއި ިމމަސައްަކތް ކުރާ ފަރާްތތަކަެށވެފެ ރަށު ަފއިަވނީ ވެްސ އަމާުޒވެ 2ކެޓެގަރީ 
ުނާދެނ ރެއަްށ ފެުތރިެގްނ ތެ  އުލުގެ ޙަ މާޑި ނކު ފައިބަުރގެ މަސަްއކަތްކުރާއިުރ ބޭުނންކުރާ ާބވަްތތަުކން އުެފދޭ ކެމިަކލްސް ާއއި 

ައިދ މިޮގަތްށ . ބެްއދިފަެއވެ ެއއްކޮށް  ނަްނާވނީ އްެގ ހުން މިފަަދ ހަުރގެއެ . ައށެވެފަދަޮގތަކަށް ތަްއޔާރު ކުެރވިފަިއާވ އޮޑިހަުރގެ
ހަުރގޭަގއި އުެފޭދ ، ބަންދުކޮްށފަިއ ުހންަނތަްނތަުނގަިއ ވައިބޭރުުކރުމަްށޓަކައި  އިންަޑސްޓްރިއަްލ ެއްގޒޯސްޓްެގ ޒަިރްއޔާިއން

ިމފަަދ އޮޑިހަުރގެައްށ ބިްނ ދޫުކރުމުެގ ުކރިްނ ަބލަންޖެޭހ ިމގޮުތްނ . ފިލްޓަރ ނިާޒމަކުްނ ަނއްތާެލވޭްނާވނެެއވެ ކުޑިއާިއ ވަސް 
  . ިތރީގަިއ އެަވނީެއވެތަްއ ނޑު މިްނގަ
  
ވަުރ ކުޅޭ ަސރަޙަްއދުަތކާއި ޕާރްކ ަފދަ، ކުޅި  ސައްކަތަްށ ދޫކުޭރޭވ ބިާމިއ މީުހްނ ދިރިުއޭޅ ސަރަަޙއްާދއި،މަ ފައިބަރގްލާްސ   .ހ

ިއންބުިއމުެގ ކެ .އެވެހުްނނަްނާވނެ  ފޫޓްެގ ދުުރިމން 150އްމުޮކްށ މީުހްނ ެއއްެވއުޭޅ ަތންަތނާިއ ދެެމުދ ަމުދވެެގްނ އާ
ކުުމގެ މަސް ިހއް: މިސާލް (ކުެރވިަފއިހުްނނަ ަ◌އެއްެޗްއ ރައްކައު އެްއވެސް ާބވަެތްއގެ މަަސއްކަެތްއ ކުރާ ުނވަތަ އެފަދަ

 200ެގްނ ެދމެުދ ަމުދވެބިމަކާިއ ފައިަބރގްލާްސ މަަސއްަކތްކުރާ ިބމާިއ ) ހުްނނަ ުކރާ ތާްނގިމަސައްކަތް، ބޯެފން ރައްކައު
 .ޖެހޭެނެއވެ ފޫޓްގެ ދުުރމިްނ ހުންަނން 

 
 

  3ކެޓެގަރީ 

  
ކުާރ ) ރިއަލް ސްކޭެލއްަގއިިއންޑަސްޓް (އި ިވޔަާފރީެގގޮުތގަ ފުޅާާދއިާރއެްއަގއި ިމަފދަ ަމސައްކަްތތައް  ަބާޔންެވގެްނަވނީ 3 ކެޓެގަރީ

 ރަށްރަުށންއާބާދީ ިގަނ އަދި ިބުމގެ ަތނަވަސްަކންކުޑަ ޯދނި ބަުނުމގެ މަަސއްކަތްކުުރމަށް ަޑށް ަފިއބަރު ނިމމިްނގަ. ފަރާތްތަަކށެވެ
މީހުްނ ިދރިޫނޅޭ ރަށަކުްނ ޮއންަނ މީުހން ދިިރުއޅޭ ރަްށރަާށއި ަކއިރީަގއި ނަަމެވސް  .ުނދެޭވނެެއވެ ަޑއެުޅަމށް ުހއްަދއެއް ނބިމެއްކަ

ިބމުެގ ގޮުތން ތަަނަވސްކަްނ ރާްއޖޭަގިއ މީުހން ިދރިުއޅޭ ރަްށރަުށގެ ތެރެިއން  .ޑަެއޅިާދެނއެވެނމިމަަސއްކަތަށް ބިންކަ
ަވިކ  ަޑއެޅިފަިއވާނކައެކަަމްށ އެަފދަ ރަްށރަށުަގިއ ަނަމ، ޑައެިޅފަިއވާނސިނާީއ މަަސްއކަތަށް ިބްނ ކަހުރިރަްށރަުށން 

  .ުކރެިވާދނެެއވެަމސައްކަތް ފައިބަރގްލާސް ްއގަިއ ަގއި ފުޅާާދއިރާއެ ރަހަްއދެއް ސަ



    ސަފްހާ 3

   
 5ުނަވތަ  4ރަށުެގ އާބާީދއާިއ ރަށުެގ ކުަޑ ބޮޑުިމނަްށ ބަލައި، ރަެށއްަގއި އެއްަސރަަހއްެދއްަގއި ފައިަބރ ގްލާްސ ބޭުންނކޮށްގެްނ 

ަގއި ފައިަބރގްާލސް މަސައްަކތްކުރުމުެގ ހުްއދަ ދިުނމުަގިއ އެސަރަަހްއދުއުނަޅދުަފހަުރ ބަންނަ ނަމަ، އުޅަނދަްށވުެރިގަނ 
   . ގަެއވެެކޓަގަރީ މި ވެސް ބެލެވޭނީ 

  
ނޑުތައް    ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަ

  
ސަަރހައްުދްނ   މިމަަސއްކަތަްށ ބިްނ ދޫކުެރވޭިއރު އެރަެށްއެގ ތިާމވެިށ ަރއްކަުއތެިރކުރާ ަސރަހަްއުދެގ ގޮުތގަިއ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ . ހ

  .ަކނޑައެިޅގެްނނުާވނެެއވެމިމަަސއްކަތަްށ ިބން 
  
އެުޅމަީކ  ުބނި ިމފަަދ ުކނި ަގއި ޭބުނންކުާރ ާއއްުމ ކުނިޮކށްޓަްށ◌ްަނއްތާލާިއުރ ރަށު  ުކނި  ގްާލސް މަސައްކަުތްނ ުއފެދޭ ަފއިބަރ . ށ

ށް ހަަމޖެހިަފިއވާ ަނއްތާުލމަުއތެިރޮގތެްއގަިއ ަރއްކައަިދ މިަފދަ ުކނިަންއތާލަްނވާީނ ސަުރކާރުން މިފަަދ ުކނި . މަނާކަމެެކވެ
  .ެއތަނަަކށެވެ އުސޫލުން 

  
ޭބުންނކޮށްގެްނ ހުްނނަ ަރށެްއގައި ަފއިބަރ ގްލާސް  ެއއްވެްސ ބާވަެތއްެގ ކާބޯަތކެތި އުަފއްާދ ަބންދުކުާރ ފެކްޓްީރއެއް. ނ

ްށ މިކަމަ ްޑ އަރަބން ިޑވެޮލޕްަމންޓްިއން މިިނސްޓްރީ ޮއފް ަހއުސިްނގ އެންކުރެޭވނީ އުޅަުދފަހަުރ ބަުނމުެގ މަަސއްކަްތ 
   . ލިބިެގންެނވެޚާއްަޞ ހުްއަދއެްއ 

   
ނޑައެުޅމުަގއިބިްނ ކުރުމަްށ މަަސއްކަތް ފައިަބރ ްގލާސް . ރ  ،ަބަދލުގައިޑައެުޅމުެގ ނއެކިަތންަތނުްނ ބިންކަ ރަުށގެ ، ކަ

ިމގޮަތްށ ުމޅިްނ ަހމަޖެެހްނެންތ ނަަމެވސް، . ްނނެވެޑަެއޅިފަިއ ުހންަންނވާީނ ަރށުެގ އެއްަސރަހަްއދަކުނކަ ިބން އެމަަސއްކަތަްށ 
ނުޑތަަކށް ބަލަިއެގން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއްނޑް ރަށްރަުށަގއި ިއުތރު ސަރަަހްއދަކުން މިަޤވަިޢދުގަ  ިއވާ ިމްނގަ

  . ަޑއެޅިާދނެެއވެނކަ ބިން އަރބަްނ ިޑވެލޮްޕމަންްޓގެ ލަަފއާިއއެކު، 
  
ނޑައެުޅމުަގިއ  ރުމަްށ ިބން ބަރ ްގލާސް މަސައްަކްތކުަފއި. ބ ިމމަސައްކަތަކުާރ މީހުްނގެ  ،މިމިްނަގނޑުތަުކެގ އިތުުރންކަ

ގުޭޅޮގުތްނ އެހެިނހެްނ ކަްނތައްތަާކއި މިަމސައްކަތާއިެބހޭ ، ރައްކަުއތެރިކަަމްށޓަކައި އަޅަްނޖެޭހ ފިަޔވަުޅތަްއ އެޅުަމށާއި
  . ތަކަށް ަބަލންާވނެެއވެިމްނގަނޑު އެކިދާިއރާތަުކން ހަދާަފއިުހންަނ ޤަވާޢިުދތަކާިއ 

  
ެއިދ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ަހއުސިްނގ ެއންްޑ ައރބަްނ ހުްއަދ ޯހދުަމށް ިބްނ ދޫުކރުމުގެ ަފއިބަރ ގްާލސް ަމސައްކަތްުކރުމަްށ . ޅ

ިހމެޭނ ުހއްަދ ޯހުދމަްށ ުހށަހަުޅއްަވންާވީނ މިޤަވާިޢދުަގިއ . ައޮތޅުއިފީުހންެނވެއެއަޮތޅެްއެގ ުހށަހަަޅްނވާީނ  ޑިވެލޮްޕމަންްޓއަށް 
ކެޓަގަީރ ފައިނަްލ ކުރާީނ އެބިން ހިމެޭނ ސަރަަހްއަދކަށްބަލާ، ަނމަވެސް، . ކެޓަގަރީތަުކން ެކޓަގަީރއަކަށް ނިްސބަތްާވގޮަތށެވެ

   .މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ އަރަބން ިޑވެޮލްޕމަންްޓއިްނނެވެ
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