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 B1-AC2ޗެކްލިސްޓް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް 

 Page 1 އަތޮާޅއި ރަށް: އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
of 5 :ްގުޭޅނެ ނަންަބރު: ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް/ ެވރިފަާރތެއ 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. -) ނުވަތަ ހިމަނަންނުޖެހޭކަމެއްނަމަ  ( އަދި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ x) ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫންނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ރަނގަޅުނަމަ )

 :ރޗެކަ އާކިޓެކްޗަރަލް
 ތާރީޚު  ސޮއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ނަން
    

 

 ރ. ނަންބަރު  ނަން  ޑިޒައިނަރ / ޗެކަރ
   :އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ
   :ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ

   ލައިސަްނސްޑް އާކިޓެކްޓް:
   ލައިސަްނސްޑް ިއންޖިިނއަރ:

   :ފަާރތް ގެދާިއރާ އާކިޓެކްޗަރ* 
   :ފަރާތް ސިވިލް އިންިޖނިައރިްނގ ާދއިާރގެ *
 ގައި ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަ ފުރިހަމަކުރުމަށް.ޅިއިރު ފޯމުހެހުއްދައަށް އެދި ހުށަ* 

 

 :ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  ިއމާރާުތގެ ބޮުޑމިން )އަަކމީޓަރުން(: ހަދާ 

  ގޯތީގެ ބޮޑުިމން )އަކަމީޓަުރން(:
  ވިޑްތް ކޮއެިފޝަންޓް:

  މަުގގެ ފުާޅމިން:
  ޢިމާރާުތގެ ުއސްމިން:

  ޤަވާިޢދު ހުްއދަކުރާ އުްސމިން:

 :ންމުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އާ  .2

 
ވަީނ ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ކުރެހުން ފާސްުކރުާމިއ ހުއްަދއަށް އެދޭ ފޯމު 

 ފުިރހަމަކޮށްަފއެވެ. ރަނަގޅަށް 

 ފޯމުަގއި ދީަފއިވާ މަޢުޫލމާތު، ގޯތީގެ ަރޖިސްޓަީރއާ ިދމާެވެއވެ. 

 ފަެއވެ.ކޮށްގޯތި ަބއިކުެރވިފަިއވޭތޯ ަވނީ ޗެކް 

 ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް ުހށަހަޅާފަިއެވއެވެ.  ފައުންޑޭަޝން 

 ވެންޓިލޭޝަން ޓޭބަލް ހުށަަހޅާފަިއެވއެވެ.  

 
 81ފަންގިފިލާ ނުވަތަ  5) ެވއެވެ.ސޮއިލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާަފއި

 މީޓަރަށް ުވރެ ުއސްނަމަ(

 ކަލްކިއުލޭޝަން ހުށަހަޅާަފިއވެެއވެ.  

 ލްތަކަށެވެ.ސްކޭ ަރނަގޅުހުށަހަޅާަފއިވާ ކުެރހުންަތއް ވަނީ  

 ހުރިހާ ކުރެުހމެްއަގއި ވަނީ ަރނަގޅަށް މިންތައް ޖަހާފަެއވެ.  

 ވަިއޮގޅިތަކުަގއި ހުންނަްނޖެހޭ ިމންތައް ހަމަެވެއވެ. 

 
މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް ިއމާރާެތއް ޑިަޒއިްނ  5..8ބުރި ނުވަތަ  5

 ކުރާނަމަ ލިފްޓް ހިމަަނއިފަިއެވއެވެ.

 
 ،ިތރިްނ ފެށޭ ހިސާުބން ފެށިެގން ވެންޓިލޭޝަން ވަިއޮގޅި ެއންމެ

 ނެެތވެ. އިެއްއވެސް ފްޯލއަކުން ަބއްދާފަ  އެންމެ މައްޗާ ަހމައަށް 

 

ގޯތި/ިބުމގެ ކުރެހުންތަުކގައި ަޓއިޓްލް ބްލޮކް ިހމެނިފަިއެވއެވެ. )
ެވރިފަރާުތގެ ނަްނ، ލަިއސަްނސްްޑ ޯގތި/ިބމުެގ  ،ނަމާއި ރަށް 

ނުވަަތ  ޙާ ތާރީޚް، ސަފް އިްނޖިިނއަރ،  ލައިސަްނސްޑް ،އާކިޓެކްޓް
 ކުރެހުުމގެ ނަްނބަރު ހިެމނިފަިއެވއެވެ( 

 
ކީ ޕްލޭން، ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕްލޭނެއްަގއި ގްިރްޑ 

 ވަނީ ރަނަގޅަށް ަދއްކާފަެއވެ. 

 
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެަކރ އަދި އާކިެޓކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ުމއްަދތު 

  ޗެކަރގެ ސެޓްފިކެޓްހަމަުނވާ ތައްަގނޑު ޖަަހއި ޮސއިކޮްށފައިވާ 
 ހުށަހަޅާަފއިެވެއވެ.

ހުރިހާ ކުރެުހންތަކެްއަގއި ސްޓްރަކްަޗރަްލ ޗެކަރ ައދި އާކިޓެކްޗަރަްލ  
 ޗެކަރގެ ުމްއދަތު ހަމަުނވާ ތަްއަގނޑު ޖަހައި ޮސއިކޮށްަފއިެވެއވެ.

 :އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .3

 

ގަިއ ްއޗެއް ދިިރއުުޅމަށް ނޫން ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ގޯ
 34.01ނުވަަތ ިދރިުއޅުމަްށ ޫދކޮށްފައިވާ ގޯީތގަިއ  ޢިމާރާތްުކރާނަމަ

މީޓަރަށް ުވރެ އުސްކޮށް ިޢމާރާތްުކރާނަަމ، ޢިމާރާްތ 
ިޑވަލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯާލިއ ަނގާފަިއވާ ޑިޒައިންކޮށްަފިއވަނީ 

 އެްއގޮތަެށވެ.

 
ކޮންސެޕްޓް ކުރެުހމަްށ ޑިވަލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލްަގިއ 

އްަނމަ ޢިމާރާްތ އްަދނަަގންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ހާލަތެހު
 ޑިޒައިންކޮށްަފިއވަނީ ފާސްކޮށްަފއިވާ ކޮްނސެޕްޓާއި ެއއްޮގތަށެވެ.

 
އެިވއޭަޝން އޮޯތރިޓީން އިުއތިރާޒް ނެތްަކުމގެ ލިޔުްނ  ސިވިލް

ޢިާމރާތް ޑިަޒިއންކޮށްފަިއވަނީ މި ލިުޔމުަގިއ  ބޭނުްނވާ ޙާލަތްތަުކަގއި
ނޑަ  ައޅާަފއިވާ ގޮތަށެވެ.ކަ

ސަފްޙާ  5
     1އިން 

ސަފްޙާ  5
     1އިން 



CHECKLIST B1-AC2 - Checklist for Islands/ Cities except Male’  
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 B1-AC2ޗެކްލިސްޓް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް 

 Page 2 އަތޮާޅއި ރަށް: އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
of 5 :ްގުޭޅނެ ނަންަބރު: ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް/ ެވރިފަާރތެއ 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. -) ނުވަތަ ހިމަނަންނުޖެހޭކަމެއްނަމަ  ( އަދި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ x) ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫންނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ރަނގަޅުނަމަ )

 :ރޗެކަ އާކިޓެކްޗަރަލް
 ތާރީޚު  ސޮއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ނަން
    

 

 . ހުސްޖާގަ ދޫކުރުން:4

 

ޓު އަކަފޫ 8044ސިޓީ އަދި ަރށްރަުށގައި އިާމރާުތގެ ފުޓްޕްރިންޓް 
 ގެ އިމާާރތުގެ ފުޓްޕްިރންޓް ުވރެބޮުޑނަމަ ހުންނަނަމަ ނުވަތަ އެއަށް 

)ގަާވިއދުަގއި އެެހންގޮތަކަްށ  ހުސްޖާގަ ދޫކޮށްފަިއެވއެވެ. 10%
 ތަުކގައި(ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާ ހާލަތް

 

 8044އާއި  44.ސިޓީތަކުަގއި ިއމާރާުތގެ ފުޓްޕްރިންްޓގައި 
އާިއ  81.5ުއސްިމނުަގއި  އަދި ިޢމާރާުތގެ  އަކަފޫޓާއި ެދމެދު ނަމަ 

 5%  ގެިއމާރާުތގެ ފުޓްޕްރިންޓް  މީޓަރާއި ދެެމދުނަމަ 34.01
 ހުސްާޖގަ ދޫކޮށްަފއިެވެއވެ.

 

 8444ބޮޑުިމނުަގއި  ގޯތީގެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަްށރަުށގައި 
ުއސްިމނުަގިއ އަދި އަދި ެއއަްށވުރެ ޮބޑުނަމަ،  ހުންނަނަމަ އަކަފޫޓު
މީޓަރާއި ދެެމދު ނަމަ ޯގތީގެ ކުިރމަތިްނ  34.01 އާއި 81.5

ހުްސޖާަގ  5% ގެިއމާރާުތގެ ފުޓްްޕރިންޓް މަާގވީ ފަިޅން
  ވެެއވެ.ދޫކޮށްފައި 

 ޓަރު ހަމަވެެއވެ.މ5ީ..4ހުސްާޖގަިއގެ ފުާޅމިުނގައި ަމުދވެެގން  %5 

 

 8444ގޯތީގެ ބޮޑުިމނުަގއި  ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަްށރަުށގައި 
ުއސްިމނުަގިއ އަދި އަދި ެއއަްށވުރެ ޮބޑުނަމަ،  ހުންނަނަމަ އަކަފޫޓު
ިއމާރާުތެގ ޯގތީެގ އިމުން ެފށިގެން ދެމެދު ނަަމ،  00.5 އާއި 81.5

 ފައިެވެއވެ.މީޓަރު ސެޓްބެކް ދޫކޮށް 5..4ކޮންމެެވސް ދެފަރާތަުކން 
އަދި މި ސެޓްބެކް ތެެރއަށް ބެލްަކނި ލާފައިވާަނމަ އިާމރާތުެގ 

އަށްވުރެ އިތުަރށް ސެޓްބެކް ތެރެއަށް ބެލްކަިނ  %50ދިުގމިުނގެ 
 ނެރެފައި ުނެވއެވެ.

 

 2000ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ރަްށރަުށގައި ގޯތީގެ ބޮޑުިމނުަގއި 
އާއި  00.5އި އަކަފޫޓު އަދި ެއއަށްުވރެ ބޮުޑނަމަ، އުްސމިުނގަ

ިއމާާރތުެގ ގޯީތެގ އިމުން ފެށިގެން ، މީޓަރާއި ދެމެދު ަނމަ 34.01
 މީޓަރުެގ ސެޓްބެކް ދޫކޮށްފަިއެވއެވެ. 4..4ކޮންމެެވސް ދެަފރާތަކުން 

 

ހަމައަށް ުހްއދަކުާރ  މައްޗާ  ދޫކޮށްފަިއވާ ހުްސާޖގަ ފެށޭ ހިާސބުން 
ބެލްކަިނ  ޙާލަތްތަކުަގއި ަގާވއިުދގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް

ނެރުާމއި ފުރާޅުެނރުން ފިޔަަވއި އެެހންބޭުނމަކަށް ބޭނުންކޮށްފަިއ 
 ނުެވއެވެ.

 
ދިިރއުުޅން ނޫން ބޭނުމަަކށް ދޫކޮށްަފއިވާ ބިެމއްަނމަ، ުހސްާޖަގ 
ބޭނުންުކރަނީ ޑިވަލޮޕްަމންޓް ކޮންޓްރޯލު/ ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްްޓ 

 ކުރެހުމާ ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިްނނެވެ.

  :ކިންގޕާ  .5

 
އަކަފޫޓަށް ވުރެ ޮބޑުނަަމ، ައިދ  8044އިާމރާތުގެ ފުޓްްޕރިންޓް 
ުބރި އަްށުވރެ ުއސްނަމަ ފުޓްްޕރިންޓުެގ  5އިާމރާތްކުރާ އުްސމިން 

ނަޑއަޅާ 10%   ވެެއވެ.ަފއި ޕާކިންގ އަށް ކަ

 
ޕާކިންގ ބަހާލާފަިއވާނަމަ އެްއވެްސ  %10ގަާވިއދުން ދޫުކރަންޖެހޭ 

 އަށްުވރެ ުކޑައެްއނޫެނއެވެ. %50ގެ  %10ބަެއއް އެ 

 
ޕާކިންގ ޭއރިާއއަށް ވަުނމަށް އޮްނނަ ަމގު ނުވަތަ ޭރމްޕް، ޕާކިްނގ 

ނަޑއަޅާަފިއވާ އޭިރާއގައި ިހމާާނފައިުނވެެއވެ.  އަށް ކަ

 
ޕާކިންގ އަށް ކަޑަައޅާފަިއވާ ާޖގަ އައުްޓލައިން އިން ަދއްކާ، އޭިރާއ 

 ފާހަގަ ކޮށްފަިއވެެއވެ. 

 
ނޑަައޅާަފއިވާ % ނޑަައޅާަފއިަވނީ ޕާކިންގ  84ކަ ދުްއވާތަކެިތ ކަ

 ވަްއދާ ނެެރވޭ ގޮތަެށވެ.ފަސޭހަކަާމއިއެކު 

 
ނޑަައޅާފަިއވާ %  5ގަާވިއދުަގއި ކުިރމަތިން ދޫުކރަްނ ކަ

ޕާކިްނގ ިހމަާނނަމަ،  އެ ުހސް ާޖގަިއެގ   ގައިހުސްާޖގަިއގެ ެތރޭ 
ނަޑއަޅާަފއިުނވެެއވެ ގެ ޭބުނމަށް އަށްުވރެ ބޮޑަށް ޕާކިްނގ50%   .ކަ

 
ޕާކިންގ ޖާަގ ދިިރއުުޅން ނޫން ޭބނުމަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ބިެމއްނަަމ، 

ނޑަައޅާަފއިވަނީ ިޑވަލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލު/ ފާސްކޮށްފަިއާވ  ކަ
 ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުމާ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ ަމތިންނެވެ.

 :ކުނި ބަހައްޓާ ޖާގަ  ..

 

ފުޓްޕްިރންޓް  ރާތުގެިރއުުޅމަށް ދޫކޮށްަފިއވާ ގޯީތަގއި ަހދާ ޢިމާ ދި
އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަްށވުެރ ބޮޑުނަމަ، ކުނި ބަހައްާޓ  8444

 8.5%ޖާަގއިގެ ގޮތުަގއި ަމދުެވގެން އިާމރާުތގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ 
ނޑަައޅާަފއިެވއެވެ.  ކަ

 
 ފޫޓަށް ުވރެ  0×0ާޖަގއިެގ ޮބޑުމިން ކުނި ބަަހއްޓަން ދޫުކރާ 

 އެްއނޫެނވެ.ކުޑަ

 
ދޫކޮށްަފިއާވ ބިމެްއނަަމ، ކުނި ބަަހއްޓާ ދިިރއުުޅން ނޫން ބޭުނމަކަށް 

ނޑައަޅާަފއިަވީނ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލު/  ޖާގަ ނުަވތަ ޗޫޓް ކަ
 ފާސްކޮށްފަިއވާ ކޮންސެޕްޓް ކުރެުހމާ ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިްނނެވެ.

ސަފްޙާ  5
     2އިން 



CHECKLIST B1-AC2 - Checklist for Islands/ Cities except Male’  
(MNPHI – CIDD Version 1 – Published on January 2021) 

 B1-AC2ޗެކްލިސްޓް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް 

 Page 3 އަތޮާޅއި ރަށް: އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
of 5 :ްގުޭޅނެ ނަންަބރު: ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް/ ެވރިފަާރތެއ 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. -) ނުވަތަ ހިމަނަންނުޖެހޭކަމެއްނަމަ  ( އަދި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ x) ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫންނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ރަނގަޅުނަމަ )

 :ރޗެކަ އާކިޓެކްޗަރަލް
 ތާރީޚު  ސޮއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ނަން
    

 

 :ސައިޓް ޕްލޭން  ..

 ވެެއވެ.ރަިޖސްޓްީރގަިއވާ ޗާޓާއި، ަސއިޓް ޕްލޭންގެ މިންަތއް ިދމާ  

 
ޕްލޭްނގައި ޯގއްޗާއި ިއމާރާުތެގ އައުޓްލައިން ފާހަގަކޮްށ ސައިޓް

 މިންތައް ޖަހާފަިއެވއެވެ. 

 
ނަމާިއ *އިާމރާތަށް ވަދެނިުކތުމަށް އޮންަނ ަމގު ުނވަތަ ގޯީޅގެ 

ކިޔާނަެމްއ  ނުވަތަ މަގަށް ގޯޅިައށްފުޅާމިން ފާަހގަކޮށްފަިއވެެއވެ. )* 
 ( ނެތްނަމަ "ޯރޑް" މިޮގތަށް ޖަހާަފއިެވެއެވ.

 
ޢިމާރާުތގެ ނޯތު، ޕްލޮޓް އޭރިއާ، ބިްލޑްއަޕް އޭިރއާ ައދި އޯޕަްނ 

 އޭިރއާ ފާހަގަކޮށްަފިއވެެއވެ.

 ުހރި ޢިމާރާްތތަކުގެ ުއސްިމްނ ޖަހާފަިއވެެއވެ. ވަށަިއގެން 

 
ވަިއޮގޅި ފެށެީނ ވަިއޮގޅިތައް ވަނީ ފާހަގަކޮްށ، މިންަތއް ޖަހާފަެއވެ. )

ފްލޯ ބަޔާންކޮށް ދައްކާަފިއ  ަވއިޮގޅި ފެށޭ  އެންެމ ތިރިްނ ނޫންަނމަ،
 ވެެއވެ.(

 
އިްނވެގެްނވާ ޯގޅިެއއް އޮތްނަަމ، ކޮން ފަރާތެްއގެ ގޯިޅެއއްކަން ވަީނ 

 ބަޔާންކޮށްަފއެވެ.ސާފުކޮށް 

 
ެދަމގަށްާވ ކަްނ ދެަމގަްށވާގޮތަްށ ކަންަމއްޗަކަށް އޮންނަ ގޯއްެޗއްަނމަ 

 ވެ.ެވއެކޮށްަފއިށްފޫޓު ރޭޑިއަސް ެއއް ހަަމވާެހން ކަންވަ 80ވަނީ 
 

  :ފްލޯ ޕްލޭންތައް  .1
 (ޓެރަސް ފްލޯ ހިމެނޭގޮތަށް )ގްރައުންޑް ފްލޯ އިން ފެށިގެން 

 ފަންގިފިލާ 

 ޓ . 1 . . 5 0 3 0 8 ގ

ެނރެފަެއްއ  ށްއިުމން ބޭަރށް މަގަފޫޓަށްވުރެ ތިިރން  .ޢިމާރާުތގެ ެއއްެވސް ަބއެއް 
 ނުެވއެވެ.

         
  

            ދޮެރއް ނެތެވެ.ކުޑަ/ބޮޑު އެްއވެސް  ފޫޓު ތިރިން . ތަށްއިމުން ބޭރަށް ަމގަށް ުހޅުވޭ ގޮ
އަށްވުރެ ބޮޑަށް އިުމންބޭރަްށ  .4.05ފޫޓު މަތިން  .ދޮެރއް ކުޑަ/ޮބޑު  އެްއވެސް

 މަގަށް ނުުހުޅވެެއވެ.
         

  

 މިލިމީޓަރަްށވުރެ ކައިީރަގއި 54.ަގއި ނުވަަތ އިމަްށވުރެ އެހެން ގެެއއްގެ އިމު 
ުނވަތަ ެއްއވެސް ާބވަތެްއެގ ކުޑަ/ބޮޑު ދޮެރއް އި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ފަަދއިން ގަާވިއދުގަ 

 ހުޅުުވެމއް ނެތެވެ.

         
  

އެހެން ެގއެްއގެ ިއމާވީ ފަާރތުަގއި ބެްލކަންޏެްއވާަނމަ، އެ ބެލްކަީނގެ އިންާފުރ ނުވަތަ 
 މީޓަރު ަހމަެވއެވެ. 0ހުރަުހގެ އުްސމިުނގައި 

         
  

            ދޮރުތަެކއްގެ ލޭބަލްަތއް ވަނީ ަދއްކާަފއެވެ.ކުޑަ/ބޮޑު ހުރިހައި 

            މީޓަރު ަހމަެވއެވެ. 0އެހެން ެގެއއްގެ އިާމގުޅޭ އިންފާރު ުނަވތަ ހުރަހުގެ އުްސމިުނގައި 
ަގާވއިުދގަިއ  އިމާ އިްނެވގެން ހުްސާޖގަެއއް ދޫކޮްށފައިަވނީ ނަމަ ދޫކޮށްަފއިވާ ާޖގަ 

 އަށްވުރެ ުކޑައެއް ޫނނެވެ.  750mm ބަޔާންކުާރގޮތަށް
           

އެފަަދ ނަަމ ދޫކޮށްަފިއވާ ޢިމާރާުތގެ ަބއިތަކަށް ވަާޔއި އަލިކަން ފޯރުުވމަށް ަވއިޮގިޅއެއް
 މިލިމީޓަރު ހަަމވެެއވެ. x .44 44.ހުރަެހއްނެތި ކުަޑވެެގން ވަިއޮގޅިެއއް 

           

ނޑަައޅާފަިއވާ ހުްސާޖގަިއގެ ފަިއ ތެރެއަށް ެއްއވެސް ބަެއއް ނެރެ ގަާވިއދުަގއި ކަ
 ނުެވއެވެ.

           

ނޑަައޅާފަިއވާ ުހސްާޖަގ ކުޑަދޮރު/ޮދރު ހުުޅވުަމށް ުނވަތަ ޕާިކންގ އަށް  ގަާވިއދުަގއި ކަ
 ނުވެެއވެ.ިއ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކޮށްފަ އެހެން ފިޔަވާ 

           

 ހުންނަަނމަ  އަކަފޫޓު 8444ގޯތީގެ ބޮޑުމިުނަގއި  ސިޓީ ފިޔަަވއި ެއހެން ރަށްރަުށަގއި 
ދެމެުދ ނަމަ،  00.5 އާއި 81.5އުްސމިނުަގއި ައދި އަދި ެއއަްށވުރެ ޮބޑުނަަމ، 

ތެރެއަށް ބެލްކަނި ލާފަިއވާަނމަ އިާމރާތުެގ ެގ ސެޓްބެކް  ގަާވިއދުން ދޫކޮށްަފިއވާ
 އަށްުވރެ އިުތރަށް ެސޓްބެކް ތެރެއަށް ބެލްކަނި ނެރެަފއި ނުެވއެވެ. %50ދިުގމިުނގެ 

           



CHECKLIST B1-AC2 - Checklist for Islands/ Cities except Male’  
(MNPHI – CIDD Version 1 – Published on January 2021) 

 B1-AC2ޗެކްލިސްޓް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް 

 Page 4 އަތޮާޅއި ރަށް: އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
of 5 :ްގުޭޅނެ ނަންަބރު: ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް/ ެވރިފަާރތެއ 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. -) ނުވަތަ ހިމަނަންނުޖެހޭކަމެއްނަމަ  ( އަދި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ x) ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫންނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ރަނގަޅުނަމަ )

 :ރޗެކަ އާކިޓެކްޗަރަލް
 ތާރީޚު  ސޮއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ނަން
    

 

 :ޓެރަސް ޕްލޭން  ..
 ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން( 1)ނަންބަރު 

 

އިާމރާތްކުުރމަށް ހުއްަދެދވޭ އެންެމ އުސްމިނަށް ހެދިަފއިާވ 
އިާމރާތެްއގެ މަީތގަިއވާ ޓެަރސް، ިދރިުއޅުން ފިޔަަވއި އެެހން 

 3/0ގެ ޭބނުންކުާރ އޭިރއާ ޓެރަސް  ،ބޭނުންުކރާނަމަ ބޭނުމަކަށް 
އަށްުވރެ ޮބޑެްއނޫނެވެ. އަދި މިަބިއ ހިޔާކުރާނަމަ މިަބިއގެ 

 0އުްސމިން ލިފްޓް މަިޝންޫރމްެގ ުއސްމިނަްށުވރެ ުނވަތަ 
 މީޓަރަްށވުރެ ުއހެއްޫނނެވެ.

 :ރޫފް ޕްލޭން  .84

    ދިޔަދޮްތާވއެކު މަގަށް ެނރެފަިއާވވަރު ަރނަގޅެވެ. 

 .ވަިއޮގޅިތައް ވަނީ ުމޅިން ހުުޅވާލާފަެއވެ 

 
ޤަވާިޢދު ހުްއދަކުރާ އެްނމެ ުއސްމިނަށް ފަުރމާކޮށްފަިއވާ 

 މީޓަރަށްވުރެ އުހަކަށް  8.5ޢިމާރާެތއްނަަމ، ރޫްފބީމުން ފެިށގެން 
 ެނތެވެ. އިފުރާޅު ުއސްކޮށްފަ

 
ޤަވާިޢދު ހުްއދަކުރާ އެްނމެ ުއސްމިނަށް ފަުރމާކޮށްފަިއވާ 

ކަީނގެ ޢިމާރާެތއްނަަމ، ސިޑި ޮގޅިާއއި، ިލފްޓް ގޮީޅގެ ައސް
 )އެކެއް( މީޓަަރށްުވރެ ބޮެޑްއ ނޫނެވެ. 8ފުޅާމިން 

 
މީޓަރަށް ބޮޑަށް  4.0ހުސްާޖގަައށް ފުރާޅު ެނރެފަިއވާަނަމ 

 ުނެވއެވެ. އިނެރެފަ

 :ފްރަންޓް އަދި ސައިޑް އެލިވޭޝަންތައް  .18

 ފަންގިފިލާތަކުގެ ަތޅުުމގެޗާޓާ ިދމާެވެއވެ. 

 .ޢިމާރާުތގެ ުއސްމިން ވަނީ ަދއްކާފަެއވެ 

 
ދައްކާަފއިވާ ޯޑ/ިވންޑޯ ތައް ޝެޑިއުްލގަިއވާ ޑީޓެއިްލ 

 ކުރެހުންތަކާއި ދިާމެވއެވެ.

 ބެލްކަނީގެ ފާުރުބރިތަކުގެ އުްސމިން ަދްއކާފައިވަނީ ރަނގަޅަެށވެ. 

 
މީޓަރ ފާރުުބރިތައް ފެްނނަ ކަމަްށވަނީަނމަ، އެ ާފރުުބރިަތއް  0

 ދައްކާަފއިަވނީ ރަނގަޅަެށވެ.

 
، އިުމަގއިވާ ފާުރަގއި ޮދރެއް ންތަކުަގއި، ސައިޑް އެލެޭވޝަ

ނުޑމެއް ކުޑަދޮެރއް ނުަވތަ އެްއެވސް  ނެތެވެ. ދައްކާަފއި ކެ

 
 ،ވެންޓިލޭޝަން ވަިއގޮޅި އެްނމެ ތިރިްނ ފެށޭ ހިސާބުން ފެިށގެން
   އެންމެ މައްޗާ ަހމައަށް އެްއވެސް ފްލޯައކުން ބަްއދާފަެއއް ނެެތވެ.

 :.ސެކްޝަން 80

 ގަާވިއދަށްފެތެެއވެ. ންޢިމާރާުތގެ ުއސްމި 

  .ޢިމާރާުތގެ ުއސްމިން ވަނީ ަދއްކާފަެއވެ  
 ފަންގިފިލާތަކުގެ ަތޅުުމގެޗާޓާ ިދމާެވެއވެ. 

 
ޝެޑިއުްލގަިއވާ ޑީޓެއިލް  ،ޑޯ/ވިްނޑޯތައް ދައްކާަފއިވާ 

 ކުރެހުންތަކާއި ދިާމެވއެވެ.

 
ފާުރބުިރތަކުގެ އުްސމިން ަދއްކާފަިއވަނީ ެރއިލިްނގް/ ބެލްކަނީގެ

 ނަގޅަެށވެ.ރަ

 
މީޓަރ ފާުރބުރިަތއް ފެންނަ ކަމަށްަވނީނަަމ، އެ  0ދައްކަްނޖެހޭ 

 ފާރުުބރިތައް ދައްކާަފއިަވނީ ރަނގަޅަެށވެ.

 
ފޫޓަށްވުރެ ތިރިން އިާމރާތުގެ އެްއވެްސބަެއއް ިއމުން ބޭރަްށ  .

 މަގަށް ެނރެފައި ުނެވއެވެ.

 
އިުމން ފޫޓަށްވުރެ މަތިން ފުާރޅު ފިޔަަވިއ އެްއވެސް ަބެއއް  .

 ބޭރަށް ަމގަށް ެނރެފައި ުނވެެއވެ.

 
މީޓަރަްށ  4.0ފޫޓަށްވުރެ ހަނި ަމެގއްނަމަ ުފރާޅު ނެރެފަިއވަނީ  .

 ވުރެ ފުާޅނުވާ ވަރަެށވެ.

 
 .4.05މަެގއްަނމަ ފުާރޅު ނެރެަފިއވަނީ  ފޫޓަށްވުރެ ފުޅާ .

 މީޓަރަށް ުވރެ ފުޅާުނވާ ަވރަެށވެ.

 
ޅުމާއި ފަްނގިފިލަާއ ދިިރއުުޅމަށް ބޭުނންކުރާ ަބއިތަކުެގ ތަ

 މީޓަރު ހަަމވެެއވެ. ..0ދެެމދުަގިއވާ ސާފު ުއސްމިުނަގއި 

 
 ،ވެންޓިލޭޝަން ވަިއގޮޅި އެްނމެ ތިރިްނ ފެށޭ ހިސާބުން ފެިށގެން

 ނެެތވެ.އި އެންމެ މައްޗާ ަހމައަށް އެްއވެސް ފްލޯައކުން ބަްއދާފަ

 
ނޑަައޅާފަިއވާ ުހސްާޖަގއިގެ ެތެރއަށް  އިުދން ަގވާ ގަާވިއދުަގއި ކަ

ެއއްެވސް ޢިާމރާތުގެ ފުރާޅު ފިަޔވައި ހުއްދަުކރާ ބެލްކަނި އަދި 
 ނެރެަފއި ނުެވެއވެ.  ބަެއއް

 
ނޑަައޅާފަިއވާ ުހސްާޖގަިއގެ ެތރެއަށް ުފރާުޅ  ގަާވިއދުަގއި ކަ

މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ  4.0ނެރެފަިއވާަނމަ ނެރެފަިއވަނީ 
    ވަރަެށވެ. 

 

ަފއިާވނަމަ، ްގރައުްނޑް ފްލޯރ ބޭްސމަންޓް ޕާކިންގ އަށް ދޫކޮށް
ފޫޓު(  08..0މީޓަރ ) 8.5ލެވެލް މަުގމަތީ ލެވެްލއިން ފެށިެގން 

އަށްުވރެ އުސްުނވާަނމަ ުމިޅ އިާމރާުތގެ ުއސްިމނަށް 
ނޑަައޅާަފއިވާ މިންަވރަްށވުރެ  މީޓަރ އަށްުވރެ  8.5ކަ

 އުހެްއނޫެނވެ.

 :ތަފުޞީލީ ކުރެހުންތައް )ޑިޓެއިލް ޑްރޮވިންގްސް( .83

 
ރީގެ ޑީޓެއިލްްސ ެރއިލިންގް ނުވަތަ ފާރުބު  ގެސިޑީ

 ހުށަހަޅާަފއިެވެއވެ.

 
މިލިމީޓަރު  154ރެއިިލންގް ުނވަތަ ފާުރުބރިަތކުގައި  ގެސިޑީ

 ވެ. އުްސމިުނގައި ހަަމެވއެ
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(MNPHI – CIDD Version 1 – Published on January 2021) 

 B1-AC2ޗެކްލިސްޓް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް 

 Page 5 އަތޮާޅއި ރަށް: އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
of 5 :ްގުޭޅނެ ނަންަބރު: ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް/ ެވރިފަާރތެއ 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. -) ނުވަތަ ހިމަނަންނުޖެހޭކަމެއްނަމަ  ( އަދި ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ x) ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫންނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ރަނގަޅުނަމަ )

 :ރޗެކަ އާކިޓެކްޗަރަލް
 ތާރީޚު  ސޮއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ނަން
    

 

 
ކޮށްަފއިަވނީ ަފރުމާތައް ރެއިިލންގް ުނވަތަ ފާުރުބރި ގެސިޑީ

ރުަގނެޑއްފަަދއިްނ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްަކއުތެިރގޮތަކަެށވެ. އަދި ހަ 
 އެރޭަފދަ ގޮތަކަށް ނެެތވެ.

 
ީރގެ ޑީޓެއިްލސް ރެއިލިްނގް ުނވަަތ ފާރުބު ބެލްކަނީގެ

 ހުށަހަޅާަފއިެވެއވެ.

 
މީޓަރު  8.0ބެލްކަނީގެ ރެއިިލންގް ނުވަަތ ފާުރުބރިތަކުަގއި 

 ހަމަެވެއވެ.

 
މިލިމީޓަރު  805ދިގުުހަރހުގައި  ެރއިލިްނގތަކުގެ ބެލްކަނީގެ
ހުސްތަންތަުނން  ރުަގއި( ހުންނަ ވަުރގެ ބޯަޅއެްއ،)ޑަޔަމީޓަ

 ބޭރަކަށް ުނދާނެެއވެ.

 
ތައް ފަުރމާކޮށްފަިއވަީނ ެރއިލިްނގް ނުަވތަ ފާރުުބރި ބެލްކަނީގެ

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްަކއުތެިރގޮތަކަެށވެ. އަދި ަހރުަގނެޑއްފަަދއިްނ 
 އެރޭަފދަ ގޮތަކަށް ނެެތވެ.

 
މީޓަރު އުސް ފާރު ުނވަތަ  0ވާ އިްނވެގެްނވާ ގޯތިތަކާ ެދމެުދަގއި

ހުރަުހގެ އުްސމިން ަރނަގޅެވެ އަދި ޑީޓެއިްލސް ވަީނ 
 ހުށަހަޅާަފއެވެ. 

 
ސިިޑޮގޅި ާއއި، ްނ ފެށިގެން ޤަވާިޢދު ހުްއދަކުރާ އެްނމެ ުއސްމިނު 

ްސނަމަ ލިފްޓް މީޓަރަްށވުރެ އު 0ގެ ުއސްމިން ލިފްޓްގޮޅީ 
 ސްޕެސިފިކޭަޝން ޑީޓެއިލް ވަނީ ހުށަަހޅާފަެއވެ.

 ޑޯ، ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް: .80

 8ތިރީުބރި ފިޔަވައި ެއހެން ފަންގިފިލާތަުކގެ ކުޑަދޮރުަތއް ވަީނ،  
 މީޓަރު މަީތގަެއވެ.

 ހުުޅވޭ ގޮތް ވަނީ ަދއްކާފަެއވެ. ޮދރުަތއްކުޑަ/ބޮޑު  

ފްލޯރ ޕްލޭންތަކުގައި ލޭބަލްކޮށްފައި ުހިރ ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ކުަޑދޮރު  
 ތައް ަދއްކާފަިއވެެއވެ.  

 
ހުރިހާ ކުޑަ/ޮބޑު މިންަތއްޖަަހއި ހުުޅވޭގޮތް )ޑީޓެއިލް( ވަީނ 

 ދައްކާފަ ެއވެ. 

 :ވެންޓިލޭޝަން  .85

ވެންޓިލޭޝަން ެޝޑިއުްލގައި ދީފަިއވާ މައުލޫާމތުތަކާއި ފްލޯޕްލޭން  
 އަދި ޯޑވިންޑޯ ެޝޑިއުާލއި ދިާމެވއެވެ.

 ވެންޓިލޭޝަން ޝެިޑއުލްަގއި ދީަފިއވާ ޭއރިއާަތއް ރަނަގޅެވެ. 

 
މީޓަރަށްވުރެ ތިރިން ދިިރއުުޅމަށް ބޭނުންުކރާަނމަ  5..ޢިމާރާުތގެ 

މީޓަރު މަތިން ހުރިހާ ަބއިތަކަކަށް  5..އަދި ޢިާމރާުތގެ 
 ވެންޓިލޭޝަން ހަަމެވއެވެ.

 
މީޓަރަށްުވރެ ތިރިްނ ދިރިުއޅުންނޫން ކަމަކަށް  5..ޢިމާރާުތގެ 

އެަފދަިއން  ބޭނުންކޮށް މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭަޝން ޭބނުންކުރާ ަނމަ
    ޖަހާފަިއެވއެވެ. 

 :އިތުރު ކަމެއް ވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް  ..8

 

 
 
 
 

 
 

 ނުވަތަ  ރަށް ރަށް  ނެތް  ގަވާއިދެއް  ގަވާއިދާއި ޕްލޭނިންގ އިދާރީ  ގެ ނިޔަލަށް ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ  2021ޖަނަވަރީ  5މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ޗެކްލިސްޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ 
 ގަވާއިދާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދާއި އެ ގަވާއިދުތަކުގެ އިސްލާޙުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ކުރަންވީގޮތުގެ  ޢިމާރާތް  ފަޅުފަޅުގައި 

 


