
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 iaWmukcaihcnib uLwfiLug

uAUrcxwm egumul iSot
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މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކާރުބާރު ކުޑަކުރުމަށާއި، ޓްރެފިކްގެ 

މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ގުޅިފަޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ފަރާތުން “ގުޅިފަޅު ޕޯރޓް މަޝްރޫޢުގެ” ގެ ނަމުގައި މަޝްރޫޢެއް ފެށުމަށް 

ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުވަނީ އެކި ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލާފައެވެ.

ބިންހިއްކުމާއި، ކޮނުމާއި ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތްތައް

ގުޅިފަޅުގައި ހަދާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް

ގުދަންތައްފަދަ ޢިމާރާތްތަކާއި އަދި އެއާއި 

ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް

މާލެއާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލަދޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްތައް

މި މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އެދިޔާރަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އެމް.އެން.ޕީ.އެޗް.އައި( އެވެ. އަދި 

ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ލިމިޓެޑް އެވެ. ފުރަތަމަ 

ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައްވަނީ ދެ ސްޓޭޖަކަށް ބަހާލާފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 

ސްޓޭޖެ 1 ގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މާރިޗު 2021 ގައި ނިންމާފައެވެ.
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uAUrcxwm

cawtctwkcawswm egumuSef

 iaWmukcaihcnib

cnugenilev cSwmukcaih

 ctwyWmih cSoduDnog

ctwkcawswm egumuruk

 Wrukctwkcawswm

cnurukcsuh cnwt

 ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ސްޓޭޖް 2 )މީގެ ފަހުން “ޕްރޮޖެކްޓް” ގެ

ގޮތުގައި ބުނާ( ގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަކާއި މަސައްކަތު މީހުން އަދި 

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ކުރާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް 

)ސިލްޓް ސްކްރީން ޖެހުން އަދި ވެލި ބަންޑު ޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް(

ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރ )ޓީ.އެސް.އެޗް.ޑީ( 

ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ އަތޮޅު އުތުރުން 18 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ 

ވެލިނަގައިގެން 150 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުން 

ކަނޑަށްވާގޮތަށް ހުރި ދިމާލުގައި ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިއްކިތަން 

ހިމާޔަތް ކުރުން

މަސައްކަތް ކުރާތަނަށް ގެންދިޔަ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި މީހުން އެތަނުން 

ހުސްކޮށް އެމް.އެން.ޕީ.އެޗް.އައި.އާއި ތަން ހަވާލުކުރުން
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cnugenilev cSwmukcaih iaWmukcaihcnib

ctwkcawswm egumuruk ctwyWmih cSoduDnog

cnurukcsuh cnwt Wrukctwkcawswm

 cTckepcmia clwxOs idwa iSevWmit

WBWluK egcTcnemcsesea

 މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ގޮތުން، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓް )އީ.އައި.އޭ(

އަދި ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށްފަހު، މި މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ 

ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އެކަންކަން 

ބަލައި ވަޒަންކުރާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ހުރިހާ 

މަޝްރޫޢެއްގައިވެސް އީ.އައި.އޭ.ރިޕޯޓް ހަދައި ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމް 

ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫޢު އިން ތިމާވެށްޓަށާއި އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގެ ހަމަތަކުން، 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރު 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އައި.އެފް.ސީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް )އައި.އެފް.ސީ.ޕީ.އެސް( އަދި 

އިކުއޭޓަރ ޕްރިންސިޕަލް 4 )އީ.ޕީ 4( ހިމެނެއެވެ. މި އުސޫލްތަކާއި މިންގަނޑުތައް އަސްލަކަށް 

ބަލައިގެން އިތުރު ތިމާވެށި އަދި ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓްތަކެއްވަނީ, އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

އެންޑް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް )އީ.އެސް.އައި.އޭ( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުން މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.

2 މަސް

10 މަސް

14 މަސް
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ވަނަ މަސް
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ވަނަ މަސް
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ވަނަ މަސް
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ތީރީގައި މިވަނީ މިމަޝްރޫޢަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކެވެ:

 ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓް 

)އީ.އައި.އޭ( - ސީ.ޑީ.އީ.ކޮންސަލްޓިންގ

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓްގެ 

 ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް )އީ.އައި.އޭގެ ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް(

 - ސީ.ޑީ.އީ.ކޮންސަލްޓިންގ

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓާއި 

ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އަށް ގެނެވުނު 

ބަދަލުތަކާއި އަލުން ލިޔުނު ރިޕޯޓް )އީ.އެސް.އައި.އޭ(

މި މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުކުރާ 

މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް )އީ.އައި.އޭ(، 

ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް އަދި 

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ވެބްސައިޓުން ބެލޭނެއެވެ.

މި ލީފްލެޓުގައި ތިމާވެށްޓަށް ކުރާނެ 

މައިގަނޑު އަސަރާއި އެކަންކަން ކުޑަކުރުމަށް 

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި ކަންކަން 

ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް ކުރާނެ ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުން މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.

1 މަސް

10 މަސް

14 މަސް
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3.1cawturwswa EvedEn Eveleb cSwmwkenWfcSok

ކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން އަދި މިއާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ކިސަޑާއި 

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ސާފުކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން، ކަނޑުގެ ދިރުމަށް 

އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކަނޑުގެ ދިރުމުގެ ތެރެއިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި 

ހިމެނޭ މުރަކަގާ ފަދަ ދިރުންތައް މުޅިން ނެތިގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ގުޅިފަޅު 

އެތެރޭ ފަޅަކީ ދިރޭމުރަކަ ނެތް ފަޅަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

ވެލިނަގާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަނިފަކްސާ ފަދަ ދިރޭތަކެތީގެ އާބާދީ އޭގެ 

ޒާތުގައި އެސަރަހައްދުތަކުގައި އަލުން އިޔާދަވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދު 

ތަކަކީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅިންހެން ވެލިއެކުލެވިގެންވާ މާހަލުތަކަކަށް ވުމާއެކު، 

މި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުރަކަގާ ހެދި އާލާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑައެވެ. އަދި މި 

ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބޮޑެތި މުރަކަގަލުގެ އާބާދީ ނެތްކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ވެލިނަގާ 

މޫސުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހުރި ފަރުތަކަށް ކިލަނބާއި ކިސަޑުގެ 

އަސަރު ކޮށްފާނެއެވެ. އަދި ކިލަނބުގެ އަސަރު ވެލިނަގާ ސަރަހައްދުތަކަށްވުރެ 

ދުރަށްވެސް ކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުއޮޅިތަކަށް ކޮށްފާނެ 

ކިލަނބުގެ އަސަރު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ވެލިނެގުމުން އުފެދޭ ކިލަނބުގަނޑު، ރާއްޖޭގެ 

ދިޔަވަރު ހުންނަގޮތުންނާއި މި މަސައްކަތްކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ 

ކައިރީގައި ކަނޑުއޮޅިތައް ހުރުމުން، 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އަތޮޅުން ބޭރުވާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކުރާ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި 

ކިލަބުގަނޑު ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މި ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އިގްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ގޮތުން އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެއެވެ. މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރު ފީނުމާއި، 

ޑައިވިންގ އަދި ސަބްމެރިންގެ ޚިދުމަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވެއެވެ. ރިސޯޓުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނާއި އަދި ވައިގެ މަގުންނާއި 
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ކަނޑު މަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މަޝްރޫޢު ހިނގާ ސަރަޙައްދުން ކިސަޑުގެ 

އަސަރު ފެންނަން ހުރުމުން އުނދަގޫތަކެއް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ އަދި އިގްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް 

ކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް 

ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަކީ މި މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުން ކަމުގައި 

ވާއިރު، މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކު މުދާ އަރުވާ، ބާލައި 

އަދި ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އަވަސްވުމުން، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި އަލަށް ގެނެވޭނެ 

ތަރައްޤީއަށް ފައިދާ ކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މާލޭގެ ބަނދަރުމަތީގެ ކާރުބާރު 

ކުޑަވުމާއި، އިތުރު ކަންކަން ކުރުމަށް ބިން ލިބުމާއި، ގުދަން ކުރުމުގެ ބޭނުމަށާއި، 

އާދައިގެ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޖާގަ ލިބިގެން ދިއުމުން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ 

މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.

ކިލަނބުކަމާއި ކިސަޑުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރާނީ “ވެލި ބަންޑް” ޖަހައިގެންނާއި އަދި “ސިލްޓް ސްކްރީން” ޖަހަން ތަންދޭ 

ހާލަތްތަކުގައި ސްކްރީންވެސް ޖަހައިގެންނެވެ. މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ކިސަޑާއި 

ކިލަނބުގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްކަމުންދާ ސަރަޙައްދު ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިގެންދާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ “ކޮންޓްރޯލްޑް އޯވަރފްލޯ ޒޯން” 

އަކީ، ވެލި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކައިރީގައި ހުރި ނާޒުކު 

ފަރުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކެވެ. މިފަރުތަކަށް ކޮށްފާނެ ކިލަނބުގެ އަސަރު 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މި ފަރުތަށް ކައިރިން ވެލިނަގާއިރު ޑްރެޖަރުގައި ހަރުކޮށްފައި 

ހުންނަ “ގްރީން ވޭލްވް” ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޑްރެޖަރުން ދޫކުރާ 

ފެނުގައި ހިމެނޭ ކިލަނބުގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމެވެ. 



ފަރުގެ ދިރުންތަކަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުރަކަތައް 

އޭގެ ދަރިފަންޏާއި ބިސްދޫކުރާ ދުވަސްތަކާއި، މުރަކަތައް ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން 

ހުދުވަމުންދާ ދުވަސްވަރުތަކުގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. 

ގުޅިފަޅުގެ މުރަކަތައް ނެތިގެންދާތީ މިކަމުގެ ބަދަލުގައި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު 

“ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އޮފްސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން” އެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒު 

ކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.



މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށާއި، ޑައިވް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަދި މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ސަލާމަތަށްޓަކައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދުވަސްތަކާއި ގަޑިއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދުން ފޯރުކޮށްދީ 

އަދާހަމަކުރަމުންދާނެއެވެ.

ރިސޯޓުތައް ކައިރިން ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވީވަރަކުން 

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައެވެ. ވެލިނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ އޭރިއާ B ގައިވާ އާރަށާއި 

އަދި ވިހަމަނާ ފުށި )ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް( ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ވެލިނެގުމުގެ 

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ މިސަރަހައްދުގެ ފަރުތަކަށް ކިލަނބުގެ މިންގަނޑުތަށް 

ފަހަނައަޅާދާނެތީވެ މިސަރަހައްދުން ވެލި ނުނަގަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އޭރިޔާ B ގެ ބާކީ އޮތް ބައިންވެސް, ފަތުރުވެރިން ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ ދުވަސްވަރު 

)15 ޑިސެންބަރު - 15 ޖަނަވަރީ( ވެލި ނުނަގަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް 

އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

3.3cnuruk rwTinom

ހުށަހަޅާފައިވާ ހައްލުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ލޮނާއި އަދި 

ކިސަޑުގެ އަސަރު ހުންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މޮނިޓަރިންގ 

މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނެއެވެ. މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ 

ތާވަލުތައް، ތިމާވެށި އަދި ސޯޝަލް މޮނިޓަރިންގ ހިމެނޭގޮތަށް މި މަޝްރޫޢުގެ 

ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.



urwbcnwn unOf

cmWrcgeleT / cpwacscTwv / rwbiawv

cTiawscbev

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


