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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
    މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ 

 
 ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 1 

 
ނޑުތައް  ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންވީ  މިންގަ  ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބިން ކަ

 
 

ނޑައަޅާ ދޫކުރުމަ  ދިރިއުޅުމަށް  .1  ސަރަހައްދު  ށް ކަ
 

 ގޯތީގެ ސައިޒާއި މިންތައް  - 1.1
 . އަކަފޫުޓ ުހންަނންާވނެެއވެ 600ދިރިުއޅުަމށް ދޫުކރެޭވ ޯގއްޗެްއގެ ސައިޒުަގއި އެްނެމ ަމދުެވެގން  -1.1.1

 

ނުޑގެ ތެރެިއްނ ދިިރއުޅުަމށް ޫދކުރެވޭ ގޯއްެޗއްެގ އެްނމެ ބޮ -1.1.2 ޑުިމަނކީ ދިެވހި ާރއްޭޖގެ ބިމާއިބެޭހ ޤާޫނުނ ހުްއދަކުރާ މިްނގަ
ބިން . އަކަފޫޓެވެ 2000ނަަމވެސް މިހާުރ ބިމުގެ ހާލަަތށްަބލާ ދިިރއުޅުަމށް ދޫކުރާނެ ޯގއްޗެްއގެ ބޮޑުިމނަކީ . ފޫޓެވެއަކަ 4000

އަކަފޫޓަށް ޯގތި  3000. އަކަފޫޓުގެ ޯގތި ހަަމޖެްއސުމަީކ އެްނމެ އެަކށީެގންވާ ޮގތެވެ 2000އެްނމެ ބޮޑެތި ަރށްރަުށންެވސް 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ސަަރހަްއދުްނ ކުރިއަށް އޮތް ދެޭވނީ ގޯިތދިނު  އަހަަރށް ލަފާުކރާ އާާބދީައށްބަާލ ދިިރއުޅުަމށް ޫދކުރެވޭ  30ަމށް ކަ

  . ގޯީތގެ ދަތިަކން ނާްނނާެނ ަނމަެއވެ 
  

  . ވެއަކަޫފޓަށްުވރެ ބޮުޑވެެގންުނވާެނއެ  2000އްެޗއް ގޯރަށްަރށުަގއި ދޫކުރެޭވ  ދޫކުރާަމށް ގޯިތ ބިންހިއްަކއިެގްނ ދިރިުއޅު -1.1.3
  

 . ބެެލިވާދނެެއވެ 1:  2 އެކަށޭެނގޮތަަކށް ޯގތީެގ ބޭުނންކުރުަމށްޓަކައި، ދިުގމިާނއި ފުާޅމިުނެގ ޭރޝިއޯެއއްކަުމގަިއ  -1.1.4
 

ނަޑއެުޅމަށް  -1.1.5 ނޑައެުޅމުަގއި ީމހާރު ީމހުްނދިިރުއޅޭ ސަރަަހއްާދިއ ވީާހވެސް އިްނވެެގްނވާ ސަަރަހއްެދއް ކަ މިސަރަަހއްުދ ކަ
 . އިސްކަްނދޭްނވާެނއެވެ

 

ީވހާެވސް ދުުރ  ެއޅުމަށް ަކނޑައަާޅ ސަރަހަްއދު ަފަދ، މީހުްނނަށް ުއދަނޫގވާ ސަރަަހއްާދއިމިސަރަަހއްދަކީ ިއންީޖނުގެ، ކުނި  -1.1.6
  . ސަރަހަްއދަކަްށ ާވންޖެޭހނެެއވެ

  

  ކޮށީގެ ސައިޒާއި މިންތައް -1.2

ނޑައަާޅ ބިްނ ހިމެޭނ . ވެޯގިތ ހިެމެނންާވނެއެ  8ެވގެްނ މަދު ގޯިތތަްއ ިހމެޭނ ކޮއްޓެްއގަިއ ެއްނމެ   -1.2.1 ނަަމވެްސ ޯގިތ ިދނުަމށް ކަ
  . ސަރަހަްއދެްއެގގޮުތން މިިމންަގނޑަްށވުެރ ކުޑަކުރެިވާދނެެއވެ

  

   .ެޗވެގޯއް 12 ެއްނމެ ގިަނެވގެްނ ިހމެނުަމށް ެއދެިވެގންަވނީ ކޮއްޓެްއގައި ދިރިުއޅުަމށްޓަކަިއ ދޫކުރާ ގޯިތތަކުެގ   -1.2.2
  

ސަރަަހއްުދެގ ިއތުރުްނ ގިނަަބޔަކަްށ ަފސޭހަިއން ެދވޭަފަދ ސަރަަހްއދެްއގަިއ ޯގތިިހެމނޭ  ދިރިުއޅުމަްށ ޫދކުރެވޭ    -1.2.3
   . ިބންދޫކުަރްނާވނެެއވެާޕރކްފަަދ ަތންަތން ިހމެޭނޮގަތށް  ވަަތ ާއއްުމ ޚިދުަމތްޭދ ަތންަތނާއި އިންސްޓިިޓއުަޝަނލް ނު 
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 އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން  .2
 

ނޑައެޅުން މި  - 2.1    ސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ކަ
  

ނޑައަ ސްކިްތތަކަށް ިބންމައިަގނޑުގޮެތއްަގއި ީމުހންިދރިއުޭޅ ސަރަަހއްުދގަިއ މި  -2.1.1 ީމުހން ިދރިުއޅޭ ސަަރހައްުދގެ އެްއވެްސ  ޅަްނވާނީ ކަ
    . ުދރަްށ ަދތުުރނުކޮށް ެދވޭ ހިާސބެއްަގއެވެުވރެ ށްއަ ) މީޓަރ 400( ފޫޓު 1312.34 ހިސާބަކުން

  

ނޑަައޅާީނ     -2.1.2   . ނިސްބަަތށް ބަަލިއގެްނނެވެ އާބާީދގެ ެއސަރަހަްއދެްއަގއި ދިރިުއޅޭ މިސްކިތްތަކުެގ ބޮޑުިމްނ ކަ
  

  . ރަުށެގ އާބާީދ ާއއި ަސިއޒަށްބަލާ، ިގނަަބަޔކަށް ހުކުުރ ކުެރޭވ ފަަދ ޮގތަކަްށ ުހންަނ މިސްކިްތތަެކއް ާފހަގަކުެރިވާދނެެއވެ  -2.1.3
  

މިިނސްޓްީރ އޮފް އިސްލާީމ ކަްނތަްއތަކާއިބެޭހ ެއްނެމމަީތ ަމޖިލީުހންާނއި ްސކިތްތަކަްށ ދޫުކެރޭވ ބިުމެގ ބޮޑުިމން ަކނޑަައޅާީނ މި   -2.1.4
  . ހައުިސންގ ެއންްޑ އަރަބން ިޑވެޮލްޕމަންްޓއިްނނެވެ

   

  މިސްިކތްތަްއ ބިނާުކރުަމށް ދޫކުރާ މިްނަގނޑުަތއް   -2.1.5
  ފޫޓު  100×  80ްށ މީުހންެގ މިސްިކތަކަ 1000 -ހ

  ފޫޓު  70×  60މީުހްނގެ މިސްކިތަކަްށ  800 -ށ

  ފޫޓު  48×  32މީހުްނގެ މިސްކިތަކަްށ  300 -ނ

  

މިސްިކތަކީ ގިބުަލޔަްށ ކުރިމަިތާވގޮަތްށ ޢިމާާރތް ކުަރންޖެޭހ ަތނަކަްށވުުމން މިސްކިްތ ޢިމާާރތްކުރާެނ ގޯީތެގ ިމންަތްއ  -2.1.6
ނޑައެުޅމުަގއި    . ސައިަޒށް ަބދަލުައއުްނ ެއކަށީގެްނެވއެވެިބމުެގ ާރނެ މިސްކިތް ިބނާކުކަ

  
ނުޑަތކަ: ނޯޓް ށް މިސްކިްތަތކާއިބެހޭ މިްނަގނޑުތައް ހެިދފަިއަވނީ އިސްލާީމ ަކންތަްއތަކާބެޭހ ެއންމެަމީތ މަިޖލީުހން ހުށަަހޅުްއވާަފއިާވ ިމްނގަ

  . ްނނެވެބިނާކޮށް މިިނސްްޓރީ އޮްފ ަހއުިސްނގ އެންްޑ ައރަބން ިޑވެލޮްޕމަންްޓއި

 
      އް މަދަރުސާތަ / ސްކޫލް  - 2.2

  

  ޕްީރ ްސކޫލް  -2.2.1

) މީޓަރ 300(ފޫޓު  984.252 ިހސާބަކުންދިިރއުޅޭ ސަަރހަްއދެްއގެ ެއއްެވސް ރާނީ ީމހުްނ ކަށް ބިން ާފހަގަކު ްޕރީ ސްކޫލަ   -ހ

   .ެދްއގަެއވެަހއްްށވުރެ ދުުރޫންނ ސަރައަ

ްޕީރ ދިިރއުޅޭަނމަ،  މީުހންއާިއދެެމދުެގ ައދަދަަކށް  300އާިއ  100 ަގއި އާާބދީ ްޕރީސްކޫްލ ހިެމޭނ ސަރަަހއްުދގެ  -ށ

   . ކަފޫޓެވެއަ 4300 ެގ ބޮޑުިމނަކީޖުމްަލ ިބމުދޫުކރެޭވނެ ސްކޫލްތަކަށް 

ޕްރީ  ދިރިުއޅޭަނަމ، ީމހުންއާއިދެެމުދގެ ައަދދަކަށް  500އާއި  301 ަގއިއާބާދީ  ޕްރީސްޫކލް ހިމެޭނ ސަަރހައްުދގެ  -ނ

  . އަކަފޫޓެވެ 4800 ެގ ބޮޑުިމނަކީޖުމްަލ ިބމު ދޫުކރެޭވނެ ސްކޫލްތަކަށް
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ޕްީރ  ިދރިއުޭޅނަަމ، ީމހުން އާއިެދމެުދގެ އަަދދަކަްށ  1000އާިއ  501 ަގއި އާާބދީ ްޕރީސްކޫްލ ހިެމޭނ ސަރަަހއްުދގެ  -ރ

   . އަކަފޫޓެވެ 6400 ެގ ބޮޑުިމނަކީޖުމްަލ ިބމު ދޫުކރެޭވނެސްކޫލްތަކަށް 

ެގ ޖުމްަލ ބިމު  ދޫކުރެޭވނެްޕރީ ސްކޫލްތަކަްށ ، މީހުްނނަްށުވރެ ިގނަ ނަމަ 1000އާބާީދ  ަސރަަހއްުދގެ ޕްީރސްކޫލް ހިެމނޭ   -ބ

    . އަކަފޫެޓވެ 8600 ބޮޑުމިނަކީ

ެގ ޖުމްަލ ބިމު  ދޫކުރެޭވނެނަމަ، ްޕރީ ސްކޫލްތަކަްށ  ިގނަމީހުްނނަްށވުެރ  2500އާާބދީ  ްޕރީސްކޫްލ ހިެމނޭ ަސރަހަްއދުގެ   -ކ

    . އަކަފޫޓެވެ 15000 ބޮޑުމިނަކީ
  

  ޕްަރއިެމރީ ސްކޫލް  -2.2.3

 500(ފޫޓު  1640.42 މީުހންިދރިއުޭޅ ަސަރހައްެދްއގެ އެްއެވސް ޕޮިއންޓަކުން ޕްރަިއމެީރ ސްކޫލަކަށް ިބން ފާހަގަކުާރީނ   -ހ

   . ްށވުެރ ދުުރނޫްނ ސަރަަހއްދަުކންެނވެއަ) މީޓަރ

  . ފޫެޓވެއަކަ 51,600ކީ ޑުމިނަބިުމގެ ބޮޖުމްަލ ދޫކުރެޭވނެ ޕްަރއިަމރީ ސްކޫލަށް   -ށ
 

  ަހަޔރ ސެކަންްޑރީ ސްކޫލް /ވޮޭކަޝނަލް ސްކޫލް/ސެކަންްޑރީ ސްކޫލް -2.2.4

ީމުހންިދރިއުޅޭ ސަަރހައްެދްއެގ ަހަޔރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލަކަށް ބިން ފާހަގަކުާރނީ /ސްކޫލް ވޮކޭަޝނަލް/ސެކަންޑްީރ ސްކޫލް  -ހ

   . ެނވެނޫްނ ސަރަަހއްދަުކންރަށްުވރެ ދުރު މީޓަ  1000ހިސާަބކުން އެްއވެސް 

ނޑައެޭޅނެހަޔަރ ސެކަންްޑރީ ސްކޫލަކަށް /ސްކޫލް ވޮޭކޝަނަލް/ސެކަންްޑރީ ސްކޫލް  -ށ  51,600ބިުމގެ ބޮޑުިމނަކީ  ކަ

   . ފޫޓެވެއަކަ
 

ހައުިސންގ ެއްންޑ  މަަދރުސާތަކާއިެބހޭ ިމންަގނޑުަތއް ހެިދފައިަވީނ ިމނިްސޓްރީ އޮްފ އެޑިުއކޭޝަްނ ާއއި ިމނިސްޓްީރ އޮފް /ސްކޫލް: ނޯޓް
  .އަރބަްނ ިޑވެލޮްޕމަންްޓގެ މަްޝަވރާެގ މަިތްނނެވެ

  

   ޢިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތްތައް  - 2.3

ނޑައަާޅީނ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ އެޮޓލްސް ިޑވެލޮްޕމަްނޓާއި މިިނސްޓްީރ  -2.3.1 އަޮތުޅ އޮފީސް، ރަުށ ޮއފީސް އަިދ ަރުށ ކޯޓްތަކަށް ިބްނ ކަ
  . އަރަބން ޑިވެލޮްޕމަންްޓެގ ލަފާގެ މަިތން އަޮތޅު އޮީފހުްނެނވެއޮފް ހައުިސންގ އެންޑް 

  
   ޕޯސްްޓ އޮފީސް  -2.3.2

  . އަކަފޫޓެވެ 2000އަިދ ެއންެމ ބޮޑުެވގެްނ . ައކަފޫޓެވެ 1000ިބމުެގ ބޮޑުިމނަކީ ެއންެމ ކުަޑވެެގން  ަކނޑައެޭޅނެޕޯސްްޓ އޮީފހަކަށް   -ހ

ުނވަތަ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ެއހެިނެހްނ  .ޮކންމެ ައތޮޅެްއގެ ވެރިަކްނކުރާ ރަެށއްަގެއވެެގންަވނީ ޓް ޮއފީހެއް ޢިމާާރތް ކުރުމަށް ެއދެވި ޕޯސް  -ށ

   .އަރބަްނ ެސންަޓރތަކުަގއެވެ
  

  ހޮސްޕިޓަލް / ހެލްތް ޕޯސްޓް /  ސިއްޙީ މަރުކަޒު  - 2.4

ނުޑަތއް ހެދި  -2.4.1 ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ހައުިސންގ ެއްނޑް  ަފއިަވީނ މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހެލްްތ އާއި ިސްއޙީ ަމރުކަޒުތަކާިއބެހޭ މިްނގަ
  . އާިއއެކުެއވެގެ މަްޝަވރާއަރބަްނ ިޑވެލޮްޕމަންޓް 
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  . ފޫޓެވެއަކަ 10,000ޖުމްަލ ބިުމގެ ބޮޑުމިނަކީ ދޫކުެރޭވނެ ސިއްީޙ ަމުރކަޒުތަކަށް ، މަުދަނމަމީުހންަނށްުވރެ  600ރަުށެގ އާބާީދ   -2.4.1
  

   . އަކަފޫޓެވެ 22,500ޖުމްަލ ބިުމގެ ބޮޑުމިނަކީ  ދޫކުެރޭވނެ ސިއްީޙ ަމުރކަޒުތަކަށްަނމަ، މީހުން  1000އާިއ  601ރަުށެގ އާބާީދ   -2.4.2
  

   . އަކަފޫެޓވެ  40,000ޖުމްަލ ިބމުެގ ބޮޑުިމނަކީ  ދޫުކރެޭވނެ ިސއްޙީ ަމރުކަޒުތަކަށް، ަނނަމަމީހުންަންށވުރެ ގި  1001ރަުށގެ އާބާީދ  -2.4.3
  

  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު  - 2.5
ނޑަެއޅޭެނ ބި އެްނމެ ބޮުޑވެެގްނ ާމޢީ މަރުކަުޒތަކަްށ އިްޖތި -2.5.1     .އަކަފޫޓެވެ 8000މުެގ ބޮޑުިމނަކީ ކަ

  

   ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރ - 2.6

  . އަކަފޫޓެވެ 8000ުމެގ ބޮޑުމިނަީކ ްނ ސެންޓަރތަކަށް ަކނޑައެޭޅނެ ބި ސޯޝަްލ ޕްޮރޓެކްޝަ -2.6.1
  

   . ރަެށއް ަކނޑައަޅާީނ ިމނިސްްޓރީ އޮްފ ެޖންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީިއންެނވެރާނެ ޤާއިމްކު  ސޯޝަްލ ޕްޮރޓެކްޝަްނ ސެންޓަރ -2.6.2
  

   ކޮމިއުނިޓީ ގެސްޓް ހައުސް /ރަށްވެހިގެ  - 2.7

   .އަކަފޫޓެވެ 4000މުެގ ބޮޑުިމނަކީ ްޓ ހަުއސްއަކަށް ަކނޑަެއޅޭނެ ބި ރަްށވެިހގެ ނުަވތަ ޮކމިުއނިޓީ ގެސް -2.7.1
  

   ކްބޭން  - 2.8

  . އަކަފޫޓެވެ 3000މުެގ ބޮޑުިމނަކީ ބި ުކރެޭވނެ ދޫބޭންކްަތކަށް  -2.8.1
  

ނަޑއެޅުަމށް ޯޒންކުާރއިރު ިވޔަފާިރ ަސރަހަްއދުްނ ބި -2.8.2 ނޑައެުޅމަކީ  އެެދވިެގްނވާ ަކެމކެވެބޭންކްަތކަށް ބިްނ ކަ   . ްނ ކަ
  

    ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު  - 2.9

  . ކަފޫޓަްށވުރެ ބޮޑުނުާވވަެރއްެގ ބިެމކެވެއަ 20,000 ަކނަޑއެޅޭނީ  މަުރކަޒުތަކަށްރީަޖނަލް ފުލުހުްނގެ  -2.9.1
  

އަކަފޫަޓށްުވެރ  10,000ްނގެ މަރުަކޒުތަކަށް ަކނޑަެއޅޭީނ ފުލުހުްނގެ ރީަޖނަލް ަމރުކަޒުތަްއ ިފޔަަވއި އެެހނިެހން ފުލުހު -2.9.2
   . ބޮޑުނުާވވަެރއްެގ ބިމެކެވެ

  

ނޑައެ ަގއި ފުލުސް އޮފީސްތަކަށް ން ަރެށއްއަތޮޅެްއގެ ެވރިކަންކުރާ ރަށްތަުކގެ ިއތުުރން އެހެ  -2.9.3 އަކަފޫޓަށްުވެރ  6000ޭޅނީ ކަ
   . ބޮޑުނުާވވަެރއްެގ ބިމެކެވެ

  

   ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް - 2.10

ނަޑއެޭޅނެ ބި ެނަޝނަލް ޑިެފންސް ޯފސްގެ -2.10.1   . އަކަފޫޓެވެ 20,000މުެގ ބޮޑުިމނަކީ އެްނމެ ބޮުޑވެެގްނ މަރުކަޒުތަަކށް ކަ
  

   ންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްރީޖަނަލް ފަޔަރ އެ  - 2.11

ެދމެުދެގ އި އަަކފޫޓާ 14,000 އަކަފޫާޓއި 11,000ަކނޑައެޭޅީނ  ީރޖަަނލް ފަަޔރ ެއންޑް ރެސްކިއު ސަރިވސްގެ މަރުކަުޒތަކަށް -2.11.1
  . އަަދދަކަްށވުެރ ބޮޑުނުާވވަެރއްެގ ބިެމކެވެ

  

 . ފޫުޓ ހުްނަނންާވނެެއވެ  30ެގން ވެ ަމދުމިަފަދ މަރުކަޒުަތއް ހުްނނަ މަުގގެ ފުޅާިމނުަގއި އެްނމެ  -2.11.2
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 ަފޔަރ ެއންޑް ރެސްިކއު ަސރވިްސެގ މަރުކަުޒތަކަށް ައތޮެޅއްެގ ެވރިކަންކުާރ ރަްށތަކުެގ ިއތުރުްނ ެއހެްނ ރަށެްއގަިއ  - 2.11.3

ނޑައެޭޅނެ ިބުމގެ ބޮުޑމިނަކީ    .އަކަފޫަޓށްުވެރ ކުޑަ ައަދދަކަށެވެ  6000ކަ
  

މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޑިފެްންސ ނުަވތަ . މަށް ެއދެިވެގންަވނީ ޮކންމެ ައތޮޅެްއގެ ވެރިަކްނކުރާ ރަުށގަެއވެއް ިޢމާާރތް ކުރުިމމަުރކަޒުތަ -2.11.3
ނޑައަުޅއްާވ ަސރަހަްއދުތަުކގަެއވެ   . އެންޑް ެނޝަނަްލ ސެކިއުރިީޓއިްނ ކަ

  

  މީޑިޔާ ސެންޓަރ  - 2.12
  . އަކަފޫޓެވެ 8000ވެެގން މީިޑޔާ ސެންޓަރތަކަށް ަކނޑައެޭޅނެ ިބުމެގ ބޮޑުމިނަީކ ެއްނމެ ބޮޑު  -2.12.1

  

  .  ބަަހއްާޓނެ ަރށްަތއް ަކނޑައަޅާީނ ިމނިސްްޓރީ އޮްފ ިއންޮފޭމޝަްނ ެއންޑް ާއރޓްސްިއންެނވެ މިެސްނޓަރތައް  -2.12.2
  

   އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ އޯ .ޖީ .އެން /ކްލަބް ޖަމިއްޔާ  - 2.13

ނޑައަާޅނަމަ، އޯ އޮީފްސ ނުަވތަ ަތރައްީޤއަ.ޖީ.ކްލަބް ޖަމިްއާޔތަކާއި އެން -2.13.1 ށް ަމސައްކަތްުކރާ އެެހނިެހން ަޖމާއަްތތަކަށް ިބްނ ކަ
  . އަކަފޫޓެވެ 1400ބިމުެގ ބޮޑުިމނަކީ އެްނމެ ބޮުޑވެެގްނ 

  

ީވމާ، މިަފަދ . ަކނޑަެއޅުމަކީ އެެދިވގެްނވާކަމެްއ ނޫެނވެ ބިމެއްަފަދ ކޮންެމ ޖަމިްއާޔއަކަށް ަވކިމިރަްށރަުށގަިއ ދަިތ ިބން  -2.13.2
ނަޑއެުޅމުަގިއ ަޖމިްއާޔ އުފެުދނުާތ  ރަށްރަުށަގއި   ދީފަިއާވ ައިދ ެދމުްނާދ ޚިުދމަްތަތކާއި ަޖމިްއާޔއިން ، ވީުދވަާހއިބިްނ ކަ

 . އަަދދަްށ ބަލަންާވނެެއވެހަރަކާތްތަާކއި އަިދ ޖަިމްއޔާެގ ެމންަބރުްނގެ 
  

 ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދާއި ތަންތަން  .3
 

  . ަކނަޑއަޅަްނާވނެެއވެ ަސރަަހއްުދތަކެއްނުަވތަ  ސަރަަހއްެދއް މުަގއި ވިަޔފާރި ުކރުމަްށ ޚާްއޞަކުެރވިެގންކޮްނމެރަެށްއވެސް ޕްޭލން ކުރު  -3.1
  

  .ފޫުޓ ހުްނަނންާވނެެއވެ  33ަހނިެވގެްނ މަުގގެ ފުޅާިމނުަގއި އެްނމެ  ިހެމނޭ ސަރަަހއްދު މަށް ޙާއްޞަުކރެޭވ ިވޔަފާރިުކރު  -3.2
   

  . މިޯޒންތެޭރަގއި ނުހިެމޭނނެެއވެާބވަްތތަކުގެ ިވޔަފާިރތަްއ ސް މަަސއްކަްތފަދަ ާޢއްުމްނނަްށ ުއނަދޫގވާ ސިެމންިތިވއްކުމާިއ ފައިަބރްގލާ -3.3
  

ނުޑ ޮގތެްއަގިއ  ެތރޭަގއި ަސރަަހްއދުގެ މި -3.4 ނޑަެއޅޭެނ މަިއގަ   . ންތަްއތަްއ ިތރީަގއި އެަވނީެއވެކަ ކަ
  ރީެޓއިލް ފިާހރަތަްއ  -ހ
  ކަރީ ަފދަ ަތންަތން ބޭ، ަސއިހޮޓާ، ެކފޭ، ރެސްޓޯަރންޓް  -ށ
  އިންަޓރނެްޓ ކެފޭ ނުަވތަ ަސއިބަރ ކެފޭ، ކޮްމޕިއުަޓރ ޓްޭރިންނގ ެސންޓަރ  -ނ
  

ނޑައެުޅުމގަިއ ދޫކުެރވޭެނ ެއްނމެ ކުޑަިމނަކީ  ަގއިމިސަަރހަްއދު -3.5 އަިދ ެއންެމ ޮބޑުމިނަީކ . އަކަފޫޓެވެ 1000ިހމެޭނ ަކންތަްއތަކަށް ިބްނ ކަ
  . އަކަފޫޓެވެ 1500

  

ުތެގ ާބވަަތށާއި، ިގނަަބޔަކަްށ ކައްމަސަިރެއއްެގ ކުަޑ ބޮޑުިމނުެގ އިތުުރްނ އެަރށެްއަގއިކުާރ ިވޔަފާަހއްުދްނ ބިްނދޫކުަރންާވީނ މިސަރަ -3.6
  . ވިސްަނއިެގްނނެވެނުާވނޭ ޮގތްތަަކށް އިސްާރފު ބިންއިދާލިޭބގޮަތށް ަބލާ، ފަ

  

ނަޑެއޅޭ ޯޒން ފިަޔވަ -3.7 ނޑައަާޅނަަމ ިތރީގަިއާވ ވިޔަާފރިުކރުމަްށ ާޚއްޞަުކރެިވގެްނ ކަ ިއ ެއހެްނ ސަަރަހއްދަުކން ިވޔަފާިރކުރުމަްށ ބިެމްއ ކަ
ނުޑތަކަށް ބަލަންާވނެެއވެ   .މިްނގަ
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ިބެމއް ަކނޑައެުޅުމެގ  ިފޔަަވިއ އެެހްނ ަސރަހަްއދަކުްނ ވިަޔފާރިކުރުަމށް މަްށ ޚާްއޞަުކރެިވގެްނ ަކނޑަެއޅޭ ަސރަހަްއދު ިވޔަފާިރކުރު - 3.7.1
ނއެސަަރަހއްދެ  ކުރިން، ޭވޯތ ފައިަޑއަޅާ އްހިެމނޭ އަަވށެްއގައި ކުިޅވަުރކުޅުމަށާިއ ޕާރްކފަދަ ަތންަތނަށް އެކަށީެގްނވާަވރަްށ ބިން ކަ

  . ބަލަންާވނެެއވެ
ދޫކުރަްނާވނީ ެއސަރަހަްއުދގަިއ ަވށަިއގެްނ ދިިރއުޅޭ  ޫދކުރާނަމަ، ބިން  މީުހްނ ދިރިުއޭޅ ސަރަަހްއދަކުްނ ވިޔަާފިރ ބޭނުމަްށ ިބން  - 3.7.2

މިަފދަކަމަކަްށ ބިްނ ދޫކުަރްނވާީނ އެސަރަަހްއދުެގ އިްޖތިމާީއ ބޭުނމަްށ . ތަަކށް ުއަދގޫުނާވ ބާަވުތެގ މަަސއްކަްތތަކެވެފަރާތް
  . އެކަށީެގްނވާ ިބްނ ލިބެންުހރިަނމަެއވެ

  

ނޑި، ައޑު އަދި އެިވޔަފާރިކުރާ ތަްނަތނުން މީހުން ދިރިުއޅޭ ސަަރހަްއދުަގއި ުހންނަ  - 3.7.3 ެހނިެހން ޮގތްޮގތުްނވެްސ ނުކުްނނަ ަވސް، ކު
އަިދ މިޮގތުްނ އަަޅްނ ަގސްދުުކރާ ިފޔަަވޅުަތއް ނުަވަތ . އަަވށްޓެިރންަނށް އުނދަޫގުނވާޮގތަްށ ިފޔަވަުޅ އަޅާަފއި ހުްނނަްނވާެނެއވެ

   .ހުަށއަާޅ ހުްއަދ ހޯަދންާވނެެއވެރަުށ ޮއފީހަްށ ހަަދން ގަްސދުކުާރގޮްތ 
  

  . ޢިމާރާތްކުރާ ފިހާރަފަދަ ތަންތަން މިސަރަހައްދުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގައި -3.7.4
  

  . ފޫޓު ުހްނަނންާވނެެއވެ 20ިވޔަފާިރކުރުމަްށ ބިެމއް ަކނޑައަާޅނަމަ، ަމގުެގ ފުާޅމިުނގަިއ އެްނމެ ަހިނވެެގްނ  - 3.7.5
  

ނޑައެުޅމުަގއި ޫދކުރެވޭެނ ެއންެމ ކުޑަމިނަީކ  - 3.7.6  1500ައދި އެްނމެ ބޮޑުމިނަކީ . އަކަފޫޓެވެ 1000ވިަޔފާިރކުރުމަްށ ބިްނ ކަ
  . އަކަފޫޓެވެ

  

 ސަަރަހއްެދއްިވއްކުމާއި، ސިމެްނތި ގަުއެއޅުން، ަފދަ ާޢއްުމންަނށް އުނދަޫގާވ ކަންަތްއތަކަށް ާޚއްޞަުކރެިވގެްނ  ސިެމންތި  -3.8
ނޑައަަޅންާވނެެއވެ   . ކަ

ނޑަައޅާަނމަ، ެތރޭަގއި ާއއްުމންަނށް ުއނަދގޫާވ ކަ މިސަރަަހއްުދގެ - 3.8.1 ދޫކުެރވޭެނ ެއްނެމ ންަތއްތަުކގެ ެތރެިއން އެިކކަންތަްއތަކަށް ިބންކަ
    .އަކަފޫެޓވެ 2000ބޮޑުމިނަކީ 

  

މީުހން ެއއްެވއުޅޭ ތަްނތަާނިއ ޕާރކް ަފދަ، ާއއްމުކޮށް ، ކުޅިވަުރ ކުޅޭ ސަރަޙަްއދުތަކާއިމީުހންިދިރއުޅޭ ސަަރހަްއދާިއ  މިސަރަަހއްދަކީ - 3.8.2
މަސް : މިސާލް(ެއއްޗެއް ަރްއކައުކުރެވިަފއި ުހންނަ  ގެ ެއއްވެސް ާބވަެތްއެގ މަސައްކަެތއް ކުރާ ނުަވތަ ެއަފދައިންބުިއމު ކެ

ފޫޓްގެ ުދރުިމްނ  100ިބމަކާއި ދެެމދު މަުދެވގެްނ ) ސަަރހަްއދުަތއް ހުންނަ  ބޯފެްނ ރަްއކައުކުރާ ާތްނގީ، ހިއްކުުމގެ މަސަްއކަތް
  . ހުންަންނވާެނއެވެ

  

  އްަކއުކުުރމަށް ަކނޑަެއޅޭ ބިން އްުކމާއި ރަެތޔޮ ވި - 3.9
ނޑައެޅުުމގަިއ ބަނދަރު ސަރަަހއްުދްނ މިކަަމށް ިބން ަކނޑައެުޅމަކީ މުިހންމުކަމެެކވެ - 3.9.1   . ތެޮޔ ިވްއކުމާއި ރައްކައުުކރުމަްށ ބިްނ ކަ

  

ާވނީ މިިނސްޓްީރ އޮްފ ޑިފެންްސ އެންްޑ ެނޝަަންލ ެތޮޔ ިވއްކުމާިއ ަރއްކަުއކުރުމަްށ ިބން ަކނޑައަޅާ، މިަކަމށް އަމަލުކުަރން  - 3.9.2
  . ސެކިއުރިޓީިއން ިމކަމަށް ތަްއޔާރުުކރެވިަފއިާވ ޤަވާިޢދުތަކާިއ ެއްއގޮތަެށވެ

  

  މަްސ ާމރުކޭޓް  - 3.10
ނޑަެއޅުމަކީ މުހިްނމުކަމެެކވެ - 3.10.1    .މަްސާމރުކޭޓަށް ިބން ަކނޑައެުޅމުަގއި ަބނަދރު ަސރަހަްއުދން މިކަމަްށ ބިެމްއ ކަ

  

ނަޑެއޅުމަްށ އިސްަކްނދޭްނވާެނެއވެ - 3.10.2 ނޑައެުޅމުަގއި ދެަމގަކަްށވާޮގތަްށ ބިްނ ކަ ިމގޮުތން މަިއމަުގެގ . ަމްސމާރުކޭޓަްށ ބިްނ ކަ
  . ުހންަނންާވެނއެވެފޫޓު  40ފޫޓު ހުެރފަިއ ަމިއމަާގއި އިްނެވގެްނ ޮއންަނ ަމގުެގ ފުޅާމިުނަގއި  55ޅާމިުނަގއި ފު
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ނދަޫގުނވާ، ދަުތުރފަތުުރ ކުރުުމެގ ަނ ދުްއވާެއއްޗިީހެގ ސަބަުބްނ އު ރަަހއްަދކީ ބަނދަުރ ަސރަހަްއދަްށ އަން މަސްާމރުކޭޓް ސަ  - 3.10.3
ަހމަެއއާިއއެކު، މަސްިހފަިއގެްނ ައންަނ މީުހންަންށ . ކަންތަްއތަްއ ަރަގޅަށް އިްނތިޒާމްުކރެިވގެްނވާ ަސރަަހއްދަކަްށުވން ުމިހއްެމވެ

  . ެދވޭޭނ ނިާޒމް ހަަމޖެހިފަިއ ުހންަންނވާެނއެވެ ފަސޭހަކަމާިއއެކު އެސަރަަހއްަދށް
  

ނަޑއަާޅަނމަ،  - 3.10.4 ިބމުެގ ިނސްބަތައްބަާލ އެަތނަކަށް އެކަޭށެނ ލިެބްނހުރި ރަުށގެ އާާބދީައށާއި، މަްސމާރުކޭޓުތަކަްށ ިބން ކަ
ނަޑއެޅުްނ ުމހިްއމެވެ   . ބޮޑުމިނެްއ ކަ

  
  ލޯކަލް ާމރުކޭޓް  - 3.11

  . ފޫުޓ ުހްނނަްނވާެނެއވެ 40ްށ ަކނޑައެޭޅ ބިާމއި އިްނވެެގން ޮއންަނ ަމގުެގ ފުާޅމިުނަގއި ލޯކަލް މާރުކޭޓުތަކަ - 3.11.1
  

ިބމުެގ ިނސްބަތައްބަާލ ެއަތނަކަށް އެކަޭށނެ ލިެބްނހުރި ަރށުެގ އާާބދީައށާއި، ބިން ަކނޑައަާޅަނމަ،  ލޯކަްލ މާރުކޭްޓތަކަށް  - 3.11.2
ނަޑއެޅުްނ ުމހިްއމެވެ   .ބޮޑުމިނެްއ ކަ

  

 ރަހައްދު ސިނާޢީ ސަ  .4
 

 ސަަރހަްއދެްއ ުނވަަތ ަސަރހައްުދތަކެއް ސިނާީޢ މަަސްއކަތްތަކަްށ ޙާްއޞަ ކުެރިވގެްނ ކޮްނމެ ރަށެްއވެްސ ޕްޭލން ކުުރުމގަިއ  -4.1
ނޑައަަޅންާވނެެއވެ  . ކަ

 
   .ންަނންާވނެެއވެޫފޓު ހު  33ސިާނޢީ ަމސައްކަތްތަަކށް ާޙއްޞަކުެރވޭ ޯޒން ހިނެޭމ ަމުގގެ ުފާޅމިުނގަިއ ެއންެމ ހަިނވެެގން  -4.2
  
އެިބމަކާއި ެދމެުދ ހޮސްިޕޓަލާއި މިސްިކތާިއ މަަދރުސާ ުނަވތަ ސްކޫލެްއގެ އިންާފރުން ެފށިެގން މީުހން ިދރިއުޅޭ ަސރަަހްއދުތަކާއި،  -4.3

ނޑަައޅާީނ އެަތނެްއަގއިކުާރ މަަސއްކަތަްށ ެބލުމަށްފަުހެއވެ   . ހުންަންނޖެހޭ ދުުރމިްނ ކަ
   

ހިެމނިެގްނ ންތެޭރަގއި ޒޯއްަކތަްށ ޙާއްޞަކުެރވޭ ސިާނޢީ މަސަކާޯބަތކެތި އުފަްއދާ ަބންދުކުުރންަފދަ ަމސައްކަތެއް އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ  -4.4
   . ނުާވނެެއވެ

  
، ިސނާީއ މަސައްކަްތތަކަްށ ބިންދޫކުަރްނވާީނ އެރަެށއްަގއިކުާރ ސިނާީއ މަަސއްަކތުެގ ކުޑަ ބޮުޑިމނުެގ ިއތުުރން ަމސައްކަުތގެ ާބވަަތށާއި -4.5

  .ނަަބޔަކަްށ ފަިއދާލިބޭޮގތަްށ ބަލާ، ބިްނ އިްސރާފުުނވާޭނ ޮގތްތަަކށް ިވސްނަިއގެްނެނވެގި
  

ނުޑތަްއ ތިީރގަިއެއވަީނެއވެ ިހެމނޭނެ ތެޭރަގއި  ސަަރަހއްދު އްކަތަްށ ޙާްއޞަކުރެޭވ ސިާނޢީ ަމސަ -4.5  . ކަންަތއްތަާކއި ިމްނގަ
ނުޑތައް  ިބން ަކނޑަެއޅުމުަގއިލުއި ިސނާޢީ މަސައްަކތްަތއް  -4.5.1   ބަަލްނވީ މިްނގަ
  ވަޑާްނގެ، ަވރކްޝޮްޕ ަފދަ ަތންަތން  -ހ

ނޑައަާޅނަމަ، ިބމުެގ ބޮޑުމި  -1   . ކަފޫޓެވެއަ 1200ނަކީ ެއންެމ ބޮޑުެވގެްނ ވަޑާްނގެ، ަވރކްޝޮްޕ ަފދަ ަތންަތނަށް ިބްނ ކަ
  

  ގުަދން  -ށ
  . ކަފޫޓެވެއަ  1200ން ނަކީ ެއންެމ ބޮުޑވެގެ ުގދަްނތަކަށް ބިން ަކނޑައަާޅަނމަ، ބިުމގެ ބޮުޑމި  -1
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މީުހން ޕާރކް ަފދަ، އާްއުމކޮށް ، ުގަދންކުާރ ސަރަހަްއދާިއ ީމހުްނދިރިުއޭޅ ަސރަހަްއދާިއ ކުިޅަވރު ކުޭޅ ަސރަަޙއްުދތަކާއި -2
ުހންަނ އެއްޗެްއ ރައްކައުކުެރވިަފިއ  ިއންބުިއުމެގ ެއއްވެްސ ާބަވތެްއގެ މަަސއްކަެތއް ުކރާ ުނވަަތ އެފަދަ އެްއވެއުޭޅ ތަްނަތނާިއ ކެ

 100ިބމަކާިއ ދެެމދު ަމދުެވގެްނ ) ަސރަހަްއދުަތއް ހުންނަ  ބޯފެްނ ަރްއކައުކުރާ ތާްނގީ، މަްސ ހިއްކުުމގެ މަަސްއކަތް: މިސާލް(
  . ފޫޓްގެ ދުުރމިްނ ހުންަންނވާެނއެވެ

  

ރައްކަެލއް ިދމާެވދާނެަފަދ ުގދަންުކރާ ބާވަތަީކ ަވށަިއެގންާވ މާހައުަލށާިއ ީމހުްނނަްށ ެގއްލުްނވެ، އަލިާފނުެގ ާހދިސާަފަދ ނު  -3
  . އެއްޗެްއނަމަ، ަސލާމަީތގޮުތން އަަޅންޖެޭހ ުހރިހާ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅަްނޖެހޭެނެއވެ

  
  މަސްކެއްކުާމއި ަމސް ިހއްކުްނ  -ނ

ްނ މަސްކެއްކުާމއި މަސް ހިއްުކމަށް ިބންދޫކުަރްނވާނީ އެަރށެްއގަިއ މިމަަސއްކަތްުކރަމުން ައންނަ ކުޑަ ބޮޑުމިުނެގ އިތުރު  -1
   . ގިނަަބޔަކަްށ ފަިއދާލިބޭޮގތަްށ ބަލާ، ބިްނ އިްސރާފުުނވާޭނ ޮގތްތަަކށް ިވސްނަިއގެްނެނވެ

   

ފޫްޓެގ ުދރުިމން  100ދެެމދު މަުދެވގެްނ އި މަްސ ހިއްުކުމގެ މަަސއްކަތަށްުކރާ ިބމާިއ ީމހުްނދިރިުއޅޭ ސަރަަހްއދާިއ މަސްކެއްުކމާ  -2
  . ހުންަންނވާެނއެވެ

  

ފެްއުދުމެގ ބިާމއި ފައިބަރގްލާސް ބޭނުންކޮްށެގން އުޅަނދުފަަހރު އުްސހިއްުކމުެގ މަަސއްކަްތކުރާ މަސްކެއްުކމާިއ މަ -3
  . ޫފޓްގެ ދުުރމިްނ ުހންަނންާވނެެއވެ 350ބިމަކާއި ދެެމުދ ަމދުެވެގން  ކުރާސައްކަަތށްމަ

  
  ލަކުޑި ދޯިނ ބަންަނ ސަރަަހްއުދ  -ރ

ންާވނީ އެަރެށއްަގއި މިމަަސއްަކތްކުރަުމން އަްނަނ ކުޑަ ބޮޑުިމުނެގ އިުތރުން ބިްނޫދކުރަލަކުޑި ޯދނި ަބނުުމގެ ަމސައްކަތަްށ   -1
  .ގިނަަބޔަކަްށ ފަިއދާލިބޭޮގތަްށ ބަލާ، ބިްނ އިްސރާފުުނވާޭނ ޮގތްތަަކށް ިވސްނަިއގެްނެނވެ

  

  . ްނނަްނވާެނެއވެފޫްޓގެ ދުުރމިްނ ހު  30ެދމެުދ ަމދުެވެގން ލަކުޑި ޯދނި ބަންަނ ބިާމއި ީމހުްނދިރިުއޅޭ ަސަރހައްާދިއ  -2
  

   ނި ަބްނނަ ސަރަހަްއދު ފައިަބރ ގްާލސް ދޯ  -ބ
  

ފައިަބރގްާލސް ޭބނުންކޮްށެގްނ އުަޅނުދފަހަުރ ުއފެްއދުުމެގ ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ ހަުއސިްނ ެއންްޑ ައރަބްނ ޑިވެޮލޕްަމންުޓްނ  -1
އަިދ . އެވެއިވެ އް ތަްއޔާރުުކރެވިފަ މިންަގނޑުަތކެ ކެޓަގަީރތަކަކަށް ބަހާެލިވ، ކުރެވޭ ެފންަވަރށްބަލާ، ސައްކަްތތައްމަ

ާރއްޭޖެގ . ( މަްނޓްއިްނ ލިބެްނ ުހންާނނެެއވެމިމިްނަގނޑުތަުކެގ ތަފްސީްލ ިމިނސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިން އެންްޑ ައރބަން ިޑވެލޮޕް 
  ) 2ބިނަެވށި ޕްލޭންުކރުމާިއ ިހންުގުމެގ ޢަވާިޢުދ ެއނެްކސް 

  
  ައއިސް ޕްާލންޓް  -ޅ

ނަަމވެސް، . ކަފޫޓެވެއަ 2000ަކނޑައެޭޅެނ ބިުމެގ ބޮޑުިމނަީކ ެއްނމެ ބޮުޑެވގެްނ ިއަގނޑުޮގތެްއގަިއ މަައއިްސ ޕްާލންޓްތަކަްށ  -1
  . މަސައްކަުތ ބޮޑުިމނަށްބަލާ، މިިމންަގނޑަްށ ބަދަުލގެެނވިާދނެެއވެ

  
ތަކަްށ ބިމެއް ަކނޑަައާޅނަމަ، ިފޔަަވއި އެހެްނ ސަަރހަްއދަކުްނ ސިނާީޢ މަސައްކަތް  ސަަރހައްދު  އްކަަތށް ާޙްއޞަކުރެވޭ ސިާނޢީ މަސަ -4.6

  . ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑުތަކަްށ ބަލަްނވާެނއެވެ
ނޑި، އަޑު އަިދ އެެހނިެހން ގޮްތގޮުތންެވސް އަަވށްޓެިރންަނށް އުނދަޫގުނވާޮގތަްށ މަސަްއކަތުގެ ާބވަުތްނ  -4.6.1 ނުކުްނނަ ވަސް، ކު

ަރުށ އޮފީހަްށ ދުކުާރ ިފޔަަވޅުަތްއ ުނވަަތ ަހަދްނ ގަްސދުކުރާޮގްތ ައިދ މިޮގތުްނ އަޅަްނ ގަސް . ފިޔަަވުޅ އަާޅފަިއ ހުންަންނވާެނއެވެ
   .ހުށަައޅާ ުހްއދަ ޯހދަްނވާެނެއވެ
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ގުދަންކުުރން ނުަވތަ މިފަަދ ާބވަތަކުްނ ވަަށއިެގންާވ ާމހައުލަާށިއ މީުހންަނށް ގެްއލުންވެ، އަލިާފނުެގ ހާިދސާެއއް ިހނާގ ސިމެންތި  -4.6.2

  . ނުަމކީ މަނާަކމެކެވެވެްސ މަސައްކަެތއް ުކުރމަށް ހުްއދަ ދި އެއް  ނުރައްކަެލއް ދިާމވެާދނެ
  

ޮހސްޕިޓަލާިއ ިމްސކިތާއި މަަދރުާސ ުނވަަތ ސްކޫެލއްެގ  ަސއްކަތަްށ ދޫކުރެޭވ ިބމާިއ މީހުްނ ދިރިުއޅޭ ސަރަޙަްއދާއި ސިނާީޢ މަ -4.6.3
އިްނބުއިުމެގ މީހުްނ އެްއވެުއޭޅ ތަންަތނާިއ ކެ މުކޮްށ ޕާރްކ ފަދަ، އާއް ، އިންާފރުްނ ެފށިެގން ުނވަަތ ކުިޅަވރު ކުޭޅ ަސރަޙަްއދުތަކާއި

ަމސް ހިއްކުުމގެ ަމސައްކަތް، : މިސާލް(އެްއވެސް ާބވަެތްއގެ މަަސއްކަެތއް ކުރާ ނުަވތަ އެަފދަެއއްޗެއް ަރއްަކއުކުރެވިަފއި ުހްނނަ 
  . ހުންަންނވާެނއެވެ ފޫޓްގެ ދުުރމިން  100ބިމަކާިއ ެދެމދު މަުދވެެގްނ ) ބޯފެން ރައްކައުުކރާ ާތންިގ ުހންނަ 

  
  . ޫފޓު ުހންަނންާވނެެއވެ 33ާޙއްޞަކުެރވޭ ިބން ހިނެޭމ ަމުގގެ ުފާޅމިުނގަިއ ެއންެމ ހަިނވެެގން  ސިނާީޢ މަސައްކަތަަކށް -4.6.4

  
ނުޑތަްއ ލުއި ިސނާޢީ މަސައްަކތްަތއް  -4.6.3   ިބން ަކނޑަެއޅުމުަގއި ބަަލްނވީ މިްނގަ
  ތަްނ ވަޑާްނެގ، ވަރްކޝޮްޕ ަފދަ ތަން ކުިދ  -ހ

ނޑައަާޅނަމަ،  -1   . ކަފޫޓެވެއަ 1000ނަކީ އެްނމެ ޮބޑުވެެގން ބޮުޑމިުޖމްލަ ަތޅުުމގެ ވަޑާްނގެ، ަވރކްޝޮްޕ ަފދަ ަތންަތނަށް ިބްނ ކަ
  

އަކަފޫޓަްށވުެރ ބޮޑުަނމަ، އެމަަސއްކަތަްށ ބިން ަކނޑައަާޅނީ ިސނާީއ  1000ންގެ، ވަރކްޮޝްޕ ފަަދ ަތންަތނެްއ ވަޑާ  -2
  . އްސަކުެރވިެގްނާވ ސަރަަހއްުދަގއެވެ މަސައްކަްތތަކަްށ ހާ

  
  ގުަދން  -ށ

  . ކަފޫޓެވެއަ  1000ނަކީ ެއންެމ ބޮުޑވެެގން ުގދަްނތަކަށް ބިން ަކނޑައަާޅަނމަ، ބިުމގެ ބޮުޑމި  -1
  

 ލަކުޑި، ިސމެންތި، ިސމެްނިތ ގަުއ ނުަވަތ ުގދަންކުާރ ާބވަެތްއެގ ސަބަބުްނ ަވށަިއގެްނއުޭޅ ީމުހންަނށް ުއނަދޫގާވ ާބވަުތގެ -2
  . އެްއވެސްެއއްޗެްއ ގުަދންކުރުަމށް ުހއްަދ ިދނުމަީކ ަމނާކަމެކެވެ

  
  މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް  .5
 

  ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރ ޓެލެ  - 5.1
ނަޑެއޅޭނީ  -5.1.1   . ަކފޫޓަށްުވރެ ބޮުޑޫނން އަަދދެްއެގ ބިެމކެވެއަ 2000ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝން ޓަަވރއަކަްށ ކަ

  
ޮހސްޕިޓަލާިއ ިމްސކިތާއި މަަދރުާސ ނުަވތަ ސްކޫްލ ައިދ  ކޮިމއުނިކޭަޝްނ ޓަަވރ ބަަހއްޓަްނާވީނ މީުހްނދިރިުއޅޭ ސަރަހަްއދާއި ޓެލެ -5.1.2

  . ީވހާވެްސ ދުުރސަރަަހއްެދްއގަެއވެ ޕާރކް ަފދަ، ާއއްމުޮކށް ީމހުން އެްއެވއުޅޭ ަތންަތނާއި ، ތަކާއިިބން ކުޅިވަުރ ކުޅޭ 
  

މަަސއްކަތްކުާރ  ވީާހވެްސ ިގނަފަރާްތތަކެއް ެއއް ަޓވަުރގެ ިހުދމަތް ޭބނުންޮކށްެގންަޓަވރުޖެުހމުެގ ބަދަުލގައި  ވަކިވަކިހިދުަމްތދޭ  -5.1.3
  .  ގިަނ ޓަަވރުތަކެްއ ަރުށގަިއ ުނޖެުހމަށް ާބރުއަަޅންާވނެެއވެ، ާރވާގޮަތށް 

  

  ސަހަރާތައް  - 5.2
  . ބަުތންެނވެސަހަާރައށް ިބން ަކނޑަައޅާނީ އެަރށެްއގެ އާބާީދގެ ނިސް -5.2.1
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ނޑައެުޅމަްށ  -5.2.2 ސަހަާރއަށް ިބން ަކނޑައެުޅމުަގއި މީހުްނ ިދރިއުޭޅ ސަރަަހއްާދިއ ދުރު ސަރަަހއްެދއްަގއި ިބްނ ކަ
  . އިސްކަްނދޭްނވާެނއެވެ

  

  ކުނިނައްތާލުމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު  - 5.3
ނަޑއެޅުުމގައި،  -5.3.1   ކުނިަންއތާލުމަްށ ސަަރހަްއދެްއ ކަ
   . އަކަފޫޓެވެ 2200ިބމުެގ ޮބޑުމިނަކީ  ުކނިކޮށިެއޅުމަްށ ދޫކުރެޭވނެ، ަމދުަނމަމީހުްނނަްށވުެރ  600ަރށުެގ އާާބީދ  -ހ
   . އަކަފޫޓެވެ 3000ބިުމެގ ޮބޑުމިނަކީ  ކުނިކޮށިއެުޅމަްށ ޫދކުރެވޭނެ ، ަމުދނަމަމީހުްނަނށްވުެރ  1000ަރށުެގ އާާބީދ  -ށ
   . އަކަފޫޓެވެ 3900ބިުމެގ ޮބޑުމިނަކީ  ކުނިކޮށިއެުޅމަްށ ޫދކުރެވޭނެ ، ަމުދނަމަެރ މީހުްނަނށްވު 1500ރަުށގެ އާބާީދ  -ނ
    . އަކަފޫޓެވެ 5700ބިުމެގ ބޮޑުމިނަީކ  ކުނިކޮިށއެޅުަމށް ދޫކުރެޭވނެ ، ،ަމުދނަމަމީހުްނަނށްވުެރ  2500ަރށުެގ އާާބީދ  -ރ
   . އަކަފޫޓެވެ 9900ިބުމގެ ބޮުޑމިނަކީ  ދޫކުެރޭވނެ ކުނިކޮށިެއޅުމަށް ، މަ ިގނަނަ މީުހްނނަްށވުރެ  4500ަރުށގެ އާާބދީ   -ބ
   
މީޓަރު އެެތރެައްށ  20ކުނިަނއްތާލުަމށް ހާްއސަކުރެވޭ ސަަރހައްާދއި ރަުށެގ އަްއސޭރި ަފށުން އެްނމެ ުކޑަވެެގން  -5.3.2

  . ހުންަންނވާެނއެވެ
  

ިއާވ ސަަރހަްއދެްއަގިއ ިހމެޭނ ސަރަަހއްދަކަްށ ެވގެްނ ޗަްސ ިބްނ ުނވަަތ އެްއެވސް ގޮތަުކްނ ިހމާަޔތްކުރެވިފަ މިަސަރހައްދަީކ  -5.3.3
  . ނުާވނެެއވެ

  
ނަޑއެޅޭ ަސރަަހއްދަީކ ރަުށގެ ފަޅުެތޭރން ަކނޑައަާޅ ަސރަހަްއދަކަްށ ެވެގން ނުާވނެެއވެ -5.3.4   . ކުނިކޮިށ އެުޅމަްށ ކަ

  
މީޓަަރށްވުެރ ދުުރޫންނ  30 މެ މަުދެވެގންޮޕިއންޓަކުްނ އެން  މިސަަރހައްދަީކ މީުހންިދރިއުޭޅ ސަަރހަްއދެްއެގ ެއއްވެސް  -5.3.5

  . ސަރަހަްއދަކަްށ ާވންޖެޭހނެެއވެ
  

 40 ޮޕިއންޓަކުން ެއންެމ ަމދުެވގެން  މިސަަރހައްދަީކ ިއންްސޓިޓިއުަޝންތަކާިއ ޢާްއމު ިޚދުަމތްޭދ ތަްނތަުންނ އެްއވެސް  -5.3.6
 . މީޓަރަްށވުެރ ުދުރނޫްނ ސަރަަހްއދަކަށް ވާްނޖެޭހނެެއވެ

  

   ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓް ސްވޭޖް  - 5.4
  

ޕާރކް ފަދަ، ، ކުިޅވަރު ކުޭޅ ސަރަޙަްއދުތަކާއި ވޭްޖ ޓްރީޓްަމންޓް ޕްާލންޓަށް ަކނޑަެއޭޅ ބިމާިއ މީުހން ިދރިއުޅޭ ސަރަޙަްއާދއިސް -5.4.2
ަދއެއްޗެްއ ިއންުބއިުމެގ ެއއްވެްސ ާބވަތެްއެގ ަމސައްކަތެްއ ކުާރ ުނަވތަ އެފަ އާއްމުޮކްށ މީުހްނ ެއްއވެއުޭޅ ަތންަތނާިއ ކެ

ބިމަާކއި ދެެމދު ) މަްސ ިހއްުކމުެގ މަަސއްކަތް، ބޯފެްނ ަރއްކަުއކުރާ ާތްނގި ުހންނަ: ިމާސލް(ރައްކައުކުެރވިަފިއ ުހންަނ 
   . ފޫޓްގެ ދުުރމިްނ ހުންަންނވާެނއެވެ 200މަުދވެެގްނ 

  

  ގެ އިންޖީނު  - 5.5
  . މީޓަެރވެ 45×  45އިްނޖީުނގެައށް ިބން ަކނޑައަޅާަނމަ، ބިުމެގ ބޮޑުމިނަީކ  -5.5.1

  

  . ފޫޓް ުހންަނންާވެނއެވެ 200 ޮޕިއންޓަކުްނ ެއންެމ މަުދވެެގން  އިްނޖީުނގެާއއި މީުހންިދިރއުޅޭ ަސރަަހއްެދްއގެ އެްއވެސް  -5.5.2
  



 ސަފްހާ 12 / 11

ނުޑަތކާއި ތަފާުތވާަނމަ، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ަހއުިސންގ އެންްޑ ައރބަން 5.5.2ާއިއ  5.5.1 -5.5.3  ަގއި ަބާޔންކުރެިވަފއިާވ ިމްނގަ
  . ޑިވެލޮްޕމަންްޓެގ މަްޝވަރާ ހޯަދްނވާެނއެވެ

  

  ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  - 5.6
ނޑައަާޅީނ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ެއންަވޔަަރމަންޓް، އެނަރީޖ ެއންޑް ވޯަޓރ އާިއ  -5.6.1 ޑީސެލިނޭަޝން ޕްލާްންޓތަކަށް ިބްނ ކަ

  . އިްނނެވެމަްޝވަރާކުެރވި މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ އަރަބން ިޑވެޮލްޕމަންޓް 
                

 ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް  .6
 

  ފުޓުބޯަޅ ަދނޑު  -6.1
  . މީޓަރެވެ 64×  100ކުދި ފުުޓބޯޅަ ަދނޑަްށ ަކނޑައެޭޅ ބިުމެގ ބޮޑުމިނަކީ  -6.1.1

  

ނަޑއެޅޭ ިބމުެގ ބޮޑުިމނަކީ  -6.1.2   . މީޓަރެވެ 68×  105މެުދ ިމންަގނޑުތަުކގެ ުފޓު ބޯޅަ ަދނޑުަތކަށް ކަ
  

ނޑައެޅޭ ިބމުެގ ބޮުޑމިނަކީ އެ -6.1.3   . މީޓަރެވެ 75×  110ްނމެ ބޮޑުވެެގން ފުޓު ޯބޅަ ަދނޑަްށ ކަ
  

ނަޑައޅާނަމަ، ިމނިްސޓްރީ ޮއފް ހަުއސިންގ ެއންްޑ އަރަބްނ ޑިެވލޮޕްންްޓެގ މަްޝވަާރ  -6.2 ެއހެިނހެްނ ކުޅިބަރުތަަކްށ ބިްނ ކަ
  .ހޯަދންާވނެެއވެ

 
 ޕާރކް، ގަސްގަހާގެހި، ބަފަރ ޒޯންސް  .7
 

  ުކޑަކުދިްނގެ ޕާރކް / ާޕރކް  -7.1
މީޓަރަށްުވރެ ދުުރނޫްނ  200 ޕޮިއންޓަުކން ެއންެމ ަމުދެވގެން  ޕާރކް ފަދަަތންަތނަކީ ީމހުްނދިރިުއޅޭ ަސރަހަްއދެްއގެ އެްއވެސް -7.1.1

  . ސަރަހަްއދެްއަގއި ހެދިަފއިާވ ަތންަތނަށް ާވންާވނެެއވެ
  

  . ވިްސނަްނވާެނއެވެ ފާަހގަުނކުރުމަށް  ަމގުތަުކގައި  ބޮެޑތިކުޑަކުދިންެގ ޕާުކ ފާަހގަުކރުމުަގއި  -7.1.2
  
 ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދު  .8
 

މީަޓރުެގ ަގސްެހދިފަިއވާ ަބއެއް، ީމހުްނ  20ތިާމވެިށ ަރއްކައުެތރިކުާރ ސަަރހަްއދެްއެގ ގޮުތގަިއ ަރށްަވަށއިެގން ެއންެމ ުކޑަވެެގްނ    -8.1
  . ެދމެުދ ބާްއަވންެޖހޭނެެއވެ ދިރިުއޅޭ ަސރަަހްއދާިއ ޮގނުޑދޮށާއި 

 
ނޑުވެރިކަންކުރާ ބިން  .9  ދަ
 

  . ީމހުްނ ިދިރއުޅޭ ރަށްަރށުަގއި ބިމުެގ ަތނަވަސްަކންހުިރ ިމންަވރަަކށް ބަލާ، ަދނޑުެވރިކަންކުރުަމށް ިބން ަކނޑައަަޅންާވނެެއވެ -9.1
  

   .ރަުށއޮފީުހންެނވެމަްޝވަާރއާިއެއކު އެަރށެްއގެ ތޮުޅވެރިްނގެ މިަސރަަހްއދުތެޭރަގއި އެކިަފރާތްތަކަްށ ިބން ަކނޑައަާޅނީ އެަރެށއްެގ އަ  -9.2
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  އަލަށް ހެދޭ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް  .10
 

) ފޫޓު 2025 - (މީޓަރާިއ  67.5 -  ަހނިެވގެން މަުގތަކުގެ ފުޅާމިުނަގއި ެއްނމެ  މީހުްނިދރިއުޅޭ ަސރަަހއްުދތަކުގަިއ އަލަްށ ހެދޭ -10.1
  . ހުންަންނވާެނއެވެ

  

    . ުހންަނންާވނެެއވެ) ފޫޓް 33(މީަޓރ  10ިރއުޅޭ ަސރަަހއްާދިއ ގުިޅެގން އަލަްށ ހެޭދ މަިއަމގުތަުކަގއި މީުހންދި  -10.2
  

  . ުހްނނަްނވާެނެއވެ) ފޫޓް 40(މީޓަރ  12ަމއިަމގުތަުކގަިއ ުށގަިއ އަލަށްެހދޭ އެެހިނގެްނ ރަ -10.3
  

 ބިން ރިޒަރވްކުރެވޭ ރިމަގުގައި ދިރިއުޅުމަށާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ކު  .11
 

ދުުރ ، ހުސްކޮށްލުުމެގ ބަދަލުަގއިމުިޅރަުށގެ ިބން ަކނޑައަާޅ ކޮންެމ ރަށެްއވެްސ ިދިރއުޅުަމށާިއ ެއހެިނހެްނ ބޭުނންތަކަްށ  -11.2
  . ޭބނުންކުެރޭވނެ ގޮްތތަކަށް ވިްސނަްނާވނެެއވެިބންމުސްަތގުބަލަްށ ާރވާ އަިދ ެއންެމ ެހޔޮޮގތުަގއި 

 


