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 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ރިކުއެސްޓް

 ވިޝަން / މިޝަން / ކޮންސެޕްޓް

ސާރވޭއާއި، 
 ޑޭޓާ އެއްކުރުން

ނޑުތަކާގަ އި އެއްގޮތަށް ވާއިދުތަކާއި މިންގަ
 ތައްޔާރުކުރުންޕްލޭން 

 ސޯޝިއޯ އެކޮނޮމިކް ސާރވޭ 

 ޑްރާފްޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، 
 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުން  

ފައިނަލައިޒް  ޕްލޭން
 ކުރުން

 ޕްލޭނިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން 

އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
 އަށް ހުށަހެޅުންހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެޕްރޫވް ޕްލޭން 
 ކުރުން

 ޕްލޭން އާންމުކޮށް ގެޒެޓް ކުރުން

 އަހަރުން( 5ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން )

 ޕްލޭންކުރާ އިދާރާތަކުން )ކައުންސިލްތަކުން( ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނޭގޮތް )ޕްރޮސެސް(

ރައްޔިތުންގެ 
 ޚިޔާލު ހޯދުން

ނެޝަނަލް/ރީޖަނަލް/ސެކްޓޯރަލް ޕްލޭންތަކާއި 
 އެގްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޕްލޭން ަތއްޔާރުކުރުން 
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 ޤަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް:

 ހިންގުމުެގ ޤަވާއިދުބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި  .1
https://www.mvlaw.gov.mv/pdf/gavaid/minHousing/17.pdf 

ރޑް .2 ރޑްގައި ދެވިފައިވާ ޕްލޭން ކަލަރކޯޑިންގ ސްޓޭންޑާ  ކުލަތަކެވެ.: ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ މި ސްޓޭންޑާ
 ރިޕޯޓް ފޯމެޓް .3
ނޑުތައް  .4  އެހެނިހެން ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ

 

i. ުގެ ގަވާއިދުޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދެއް ނެތް ރަށުަގއި އިމާރާތްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތ 

ii. EPA ްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައ 

iii.  ިމިންގަނޑުތައްޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއ 

 

 

 ސާރވޭއާއި ޑޭޓާ:

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން މުހިންމު ސާރވޭތަކާއި ހޯދަން މުހިންމު ޑޭޓާަތއް:

  ޭރަށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ސާރވޭ، ސޯޝިއޯ އެކޮނޮމިކް ސާރވ 
 ޭ(މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަލިިބފައިވާ ފަރާަތކުން  ކުރަންވާނީ، ސާރވޭކުރުމަށްޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ބިމުގެ ސާރވޭ ) ޓޮޕޮގްރެފިކް ސާރވ 
  ްއަހަރަށް ލަފާކުރާ އާބާދީ އަންނާނޭ ބަދަލު  20ކުރިއަށް އޮތ 
 ީއެ ރަށަކާއި ގުޅުންހުރި(ތަކާއި ޕްލޭންތައް ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ ޕޮލިސ( 
  ިސަރަހައްދު ދައްކުވައިދޭ ޗާރޓުރަށުގެ ގަސްތައް ހުރ   

 

 ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓް:

 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނިން ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުން މުހިންމު ބަިއތައް:

 ގެ ތަފްސީލް / ޕްލޭންކުރެވޭ އާބާދީގެ އަދަދުއަހަރަށް ލަފާކުރާ އާބާދީ އަންނާނޭ ބަދަލު  20ކުރިއައަށް އޮތް  .1
 މިހާރު ރަށް އޮތްގޮތުގެ ޗާޓު .2
ނޑައެޅިފައިވާ ބިންތައް ލޭބަލްކުެރވި ލެޖެންޑްއާއެކުޕްރޮޕޯޒް ކުރާ ޕް .3  ލޭން؛ ބޭނުން ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތްތައް .4  ބިންތައް އެކި ބޭުނންތަކަށް ކަ
 އެކި ޒޯންތަކުގައި ކުރެވޭނެ / ނުކުރެވޭނެ ބޭނުންތަކުގެ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލްސް  .5
ނޑުތައް /  .6  ކޮންޓްރޯލްސްއިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަ
 މަގުތަކުގެ ފުޅާމިންތައް، ޑިޒައިން ތަފްސީލް .7

)ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެެހނިހެން ބޭުނންތަކަށް ބިން ދޫކުުރމުގެ  R-69/2018 ނަންބަރު ގަވާއިދު (އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި  .8
 )ވަނަ މާއްދާ 9ގަވާއިދުގެ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  4ގަވާއިދު( އަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭން  ރަށުގެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ފަސް އޮތް ރިއަށްކު .9 ވަކިން  ) ސޮފްޓް ކޮޕީ އޮޓޯ ކެޑް ފޯމެޓްގައިބިން ބޭނުންކުރުަމށް ނުވަތަ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަ
 ހުށަހެޅުމާއެކު(

 މަޝްވަރާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ބައިވެރިންގެ ހާޟިރީ އެނެކްސް ކުރެވިފައި ރައްޔިތުންނާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްަތކާއެކު ބޭއްވުނު  .10

 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު / ލިޔެކިޔުންތައް:

 ބިން ބޭުނންކުރޭނެގޮތުގެ ޕްލޭން )ޕީ.ޑީ.އެފް.( .1
 ސާރވޭ ކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، ސާރވޭ ކުރި ތާރީހު އެނގޭގޮތަށް( ޓީން ހުއްދަލިބިފައިވާމޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓޮޕޮގްރެފިކް ސާރވޭ ) .2
 ( މިހާރު ރަށް އޮތްގޮތުގެ ޗާޓު ) ސޮފްޓް ކޮޕީ އޮޓޯ ކެޑް ފޯމެޓްގައި  .3
ނޑައެޅިފައިވާ ބިންތައް ލޭބަލްކުެރވި ލެޖެންޑްއާއެކު ) ސޮފްޓް ކޮޕީ އޮޓޯ ކެޑް  .4  ( ފޯމެޓްގައިޕްރޮޕޯޒް ކުރާ ޕްލޭން؛ ބޭނުން ކަ
 ) ސޮފްޓް ކޮޕީ އޮޓޯ ކެޑް ފޯމެޓްގައި(އަދަދާއެކު  –ރަށުގެ ގަސްތައް ހުރި ސަރަހައްދު ދައްކުވައިދޭ ޗާރޓު  .5
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭން ) ސޮފްޓް ކޮޕީ އޮޓޯ ކެޑް ފޯމެޓްގަ ރަށުގެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ފަސް އޮތް ކުރިއަށް .6  އި(ބިން ބޭނުންކުރުަމށް ނުވަތަ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަ

 

https://www.mvlaw.gov.mv/pdf/gavaid/minHousing/17.pdf
https://www.mvlaw.gov.mv/pdf/gavaid/minHousing/17.pdf


  3 ޞަފްޙާެގތެރެިއން ޞަފްޙާ  3
 

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ިދެވހިރާއްޖެ. ،20392މާލެ،  ާމފަްނނު، އަީމނީމަުގ 

         +(960) 4004-700     secretariat@planning.gov.mv 
         www.planning.gov.mv      www.facebook.com/PlanningMV   www.twitter.com/MoNPHImv 
 

 

 ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން:

 ގެނަުއމަށްފަހު ޔާލާއެކު ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ގެންަނން ފެްނނަކަމަށްވާނަމަ އެ ބަދަލެއްޚިއަހަރަކުން ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  5ކޮންމެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެޕްރޫވްކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 urban@planning.gov.mvއީމެއިލް: 

 

https://planning.gov.mv/planning 

 

 

mailto:urban@planning.gov.mv

