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cawtulUsua enELehwSuh

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 



މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފަޅުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ފަރާތުން ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނެނީ 

ބިންހިއްކުމާއި، ކޮނުމާއި ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ދެ މަރުހަލާއަކަށް 

ބަހާލާފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެެ މަސައްކަތްތައް 

ވަނީ މާރިޗު 2021 ގައި ނިންމާފައެވެ. ދެވަނަ 

ފިޔަވަހީގައި ހިމެނެނީ، ގުޅިފަޅުގައި 18 މިލިއަން 

ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ބިން ހިއްކުމާއި، 

ކޮނުމާއި އަދި ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތްތައް 

ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 1.5 އަހަރު ތެރޭގައެވެ.

 މި މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ, ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

)އެމް.އެން.ޕީ.އެޗް.އައި( އެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

www.gulhifalhu.mv ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ.

cfwrWAwt eguAUrcxwm



cnurukWscaih ctogEked udemiaWAUrcxwm

މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި އަދި 

އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަމާއި 

ގުޅޭގޮތުން، މަސްލަހަތުވެރިން ދެކޭގޮތް ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ 

ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިގޮތުން މަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ ސުވާލުތައް ކުރުމާއި، 

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުމާއި 

ނުވަތަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޯނު 

ނަންބަރު ނުވަތަ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

މިގޮތުން މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހުރި 

ކަންބޮޑުވުންތަށް ހުށަހެެޅޭނެ އުސޫލުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

cawtulUsua enELehwSuh cawtWvukwx wtwvun cawtcnuvuDobcnwk

ކަންބޮޑުވުންތައް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ،  މަޝްރޫޢު 

ހިނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ކަމެއް، ތިމާވެއްޓަށް 

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އަދި މަޝްރޫޢުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން 

ދިމާވެދާނެ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.



ކަންބޮޑުވުންތައް ނުވަތަ ޝަކުވާތައް ބަލާނީ ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް، ހާމަކަން 

ބޮޑު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިނިޒާމުގެ ބޭރުން ކަންބޮޑުވުން ނުވަތަ 

ޝަކުވާއަކަށް ހައްލު ހޯދުމަކަށް ހުރަހެއްނުވެއެވެ.

cawtctWrwf enELehwSuh Wvukwx

މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް 

ނުވަތަ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.



cawtulUsua enELugcneg iawgumudOh ulcawh enwgiawlwb Wvukwx

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނުވަތަ އިދާރާއަކުންވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، 

ޝަކުވާތައް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

މި މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ގެ ތެރޭގައި ދިމާވާއެކިއެކި 

ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ކޮންމެ ޝަކުވާއެއްވެސް 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ގާތުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ. ޝަކުވާއެއް ލިބުމުން، 

އެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަން 3 ދުވަސްތެރޭގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް އަންގާނެއެވެ.

ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތައް ތަހުޤީގުކޮށް ނިންމައި، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި 

އަދި އެއްހަމައަކުން ބަލައި ފައިލް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

ޝަކުވާތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ 

ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކާކުކަން 

ނޭނގޭގޮތަށްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

އަދި ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންވާ 

ކަންކަން ސިއްރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މަސްލަހަތުވެރިންގެ ތެރެއިން 

އިތުރު އެހެންގޮތެއް ޚިޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން 

އޮންނާނީ ހުޅުވިފައެވެ.
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 ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

 މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ ހިއްސާކުރުން

ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުން

މަޝްރޫޢުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ޝަކުވާ ބަލައި 

 ވަޒަންކުރުން

ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ ހެކިތައް ހޯދައި ބެލުން

 ޝަކުވާއަށް ހައްލު ހޯދުން

 ހޯދި ހައްލު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުން

 ހޯދި ހައްލު ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ މައްސަލަ ނިންމައި ފައިލްކުރުން

ހޯދި ހައްލު ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ އަލުން އެކަމެއް ބަލައި، 

 އެކަން މަސްލަހަތުވެރި ފަރާތަށް އެންގުން

މަސްލަހަތުވެރި ފަރާތަށް ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް ދެނެގަތުން

ޝަކުވާ ކެޓަގަރައިޒް ކުރުން)މި މަސައްކަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކައި އެހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އޮތް 

ހައްލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން(



urwbcnwn unOf

cmWrcgeleT / cpwacscTwv / rwbiawv
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cliaem.Ia

cawtctog enWLwhwSuh caeaWvukwx

ތިރީގައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ 

އީމެއިލް އަދި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ނުވަތަ 

ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އެންމެހައި 

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތައްވެސް ސިއްރުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ލިއައިޒަން އޮފިސަރ ފޯނު ނަންބަރު:

މަޝްރޫއާއި ގުޅޭގޮތުން މެދުވެރިކޮށް މެސެޖެއްފޮނުވުމަށް:

ވެބްސައިޓް  މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުން:

+960 732 5376

+960 732 5376

www.gulhifalhu.mv/feedback

clo@planning.gov.mv



www.gulhifalhu.mv


