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SECRETARIAT OF IHAVANDHOO COUNCIL                     އިދާރާ   ގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް 
HA.IHAVANDHOO                                                                                     ހއ.އިހަަވންދޫ 
REPUBLIC OF MALDIVES                                                                                  ދިވ ހިރާއްޖ 

 

  
 
 

 
 ( ގ  އިޢުލާނާއި )ގުޅޭ(.2022ޖޫން  14) 248-ED/248/2022/49(IUL)މިއިދާރާގ  ނަންަބރު 

 . ގުޅޭ ގޮތުން ދ ވުނު މައުޅޫމާތު އި   ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް )ފަޅު ހިމ ނޭހ ން( ތައްޔާރުކޮށްދޭނ  ފަރާތ އް ހޯދުމާ ސް ހއ. އިހަވަންދޫ ލޭންޑް ޔޫ 
 

 :މަސައްކަތުގ  ތަފްޞީލް 
"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އ ކުލަވާލާނ  ގޮތުގ  ގައިޑް" އާއި " ލޯކަލް ކައުންސިލް ހިމަނާފައިވާ  މިބީލަންފޮތާއ ކު  

ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ކައުންސިލްތަކުގ   ލޯކަލް   " އާއި  ޗ ކްލިސްޓް"  ބޭނުންކުރ ވިދާނ   އ ކުލަވާލުމަށް  ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ތަކުގ  
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި މިންގަޑުތަކާއި އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަތިން ގައި    21އ ކުލަވާލާނ  ގޮތުގ  ގައިޑް" ގ   

ކަނޑައަޅުއްވާދ އްވާފައިވާ  އިހަވަންދޫއަށް  ހއ.  ރިވިއުކޮށް  ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  އިހަވަންދޫގައި  ހއ. 
ންޑް ޔޫސް ޕުލޭން ތައްޔާރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން މިމަސައްކަތުގ  މައިގަނޑު ަބއިތަކާއި އިޙްތިޞާޞްގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭ ފަޅު ހިމ ނޭހ ން ލޭ

 މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އ ވަނީއ ވ .
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހއ.އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ރަށުކައުންސިލާއި، ރަށުގ  އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި،  .1

އި، ސަރުކާރުގ  ކަމާއިބ ހޭ ވުޒާރާތަކުގ  މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައ ވ . މިގޮތުން ރަށާއި ރަށަށް އަލަށް ކައުންސިލާ  އ. އަތޮޅުހ
ސްނޯކްލިންގ  ޕޮއިންޓްތަކާއި،  ރާޅާއަރާ  ޕޮއިންޓްތަކާއި،  ޑައިވް  ހިމ ނޭ  ތ ރޭގައި  އިޚްތިސާސްގ   ރަށުގ   ިބމާ،  އިތުރުކުރާ 

 ޓްތައް ޭބނުންކުރާނ  ގޮތުގ  ސްޓްރ ޓ ޖީއ އް އ ކުލަވައިލަންވާނ އ ވ .  ޕޮއިންޓްތަކާއި، ޓޫރިސްޓް އ ޓްރ ކްޝަން ޕޮއިން
 ޕްލޭން އ ކުލަވާލުމުގ  ކުރިން މައުލޫމާތު އ އްކުރުމަށް ކުރަންޖ ހޭ ސާރވޭތައް ކުރުން. .2
 ޙާޞިލްކުރ ވޭނ  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރަންވާނީ މިކައުންސިލުން އ ކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީޕްލޭންގައި ހިމ ނިފައިވާ ކަންކަން .3

 ގޮތަށ ވ .  
ދ އްވާފައިވާ   ހއ. .4 ކަނޑައަޅުއްވާ  ކައުންސިލަށް  އަދި ހއ،އިހަވަންދޫ  ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ިބމުގ   އިހަވަންދޫގ  

އ ކަމާއިގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހ ޅުން. މިގޮތުން މިޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ދޭންވާނީ މި  ޕްލޭންކޮށް    އިޚްތިސާސްގައި ހިމ ނޭ ފަޅު 
  2008-ބީލަންފޮތާއ ކު ހިމަނާފައިވާ ފޯމ ޓާ އ އްގޮތަށ ވ . އަދި މިޕްލޭން "ިބނާވ ށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިންގުމުގ  ޤަވާއިދުގ 

 " ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި، ކްރައިޓީރިއާ އަދި ރިކްއަރމ ންޓްތަކަށް ފ ތ ންވާނ އ ވ . 
ގައި ރަށުގ  މިހާރުގ  ޙާލަތާއި، މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް ވަޒަންކޮށް  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އ ކުލަވާ ލުމު .5

 ަބޔާންކުރަންވާނ އ ވ . އަދި ރަށުގ  ގުދުރަތީ ވ އްޓާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮންސ ޕްޓަށް އިސްކަންދޭންވާނ އ ވ .  
ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . އަދި ފައިނަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގ  ކުރިން ތައްޔާރުކުރ ވޭ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގ  ޑްރާފްޓް މިކައުން .6

 ޑްރާފްޓް ޕްލޭނަށް ގ ންނަން ފ ންނަ އިސްލާހުތަކާއިމ ދު މަޝްވަރާކޮށް އ އިސްލާޙުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ . 

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކ ތި/މަސައްކަތުގ  ތަފްސީލް 
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ރު ިބން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތާއި، އަލުން ިބން  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއ ކު ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . މިރިޕޯޓުގައި މިހާ .7
 ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވާގޮތް ހިމަނަންވާނ އ ވ . އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރިޕޯޓުތައް ވ ސް ހިމަނަންވާނ އ ވ . 

ބޭނުންކު .8 ިބން  މިހާރު  މިރިޕޯޓްގައި  ހުށައަޅަންވާނ އ ވ .  ރިޕޯޓް  ޕްލޭނިންގ  ޕޮލޭނާއ ކު  ޔޫސް  އަލުން  ލޭންޑް  ރަމުންދާގޮތާއި، 
 ިބންޭބނުންކުރަން ނިންމާފައިވާގޮތް ހިމަނަންވާނ އ ވ . އަދި ސްޓޭކްހޯލްޑާރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރިޕޯޓްތައްވ ސް ހިމަނަންވާނ އ ވ . 

އަޅާ "ހއ.  މިމަސައްކަތްކޮށް ނިމުނިކަމުގައި ބަލާނީ ިބޑް ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން މިބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އ އްގޮތައް ހުށަ .9
ހިއްސާކުރުމަށްފަހު  ރައްޔިތުންނާއި  އ ޕުލޭން  ހުށައ ޅުމުން  މިއިދާރާއަށް  ފައިނަލްކޮށް  ޕުލޭން"  ޔުސް  ލޭންޑް  އިހަވަންދޫ 
މިއިދާރާއިން އ ޕުލޭން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ފްލޭނިން، ހައުސިން އ ންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށައ ޅުމުން  

  ފާސްކޮށްދ އްވުމުންނ ވ . އ މިނިސްޓްރީން ޕްލޭން
 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭނާއި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންޖ ހޭ ބައިތައް:
 )ވިހި( އަހަރަށް ލަފާކޮށް އާާބދީއަށް އަންނާނ  ަބދަލާއި ޕްލޭން ކުރ ވޭ އާާބދީގ  ތަފްޞީލް.  20ކުރިއަށް އޮތް  .1
 (.މިހާރު ރަށުގ  ިބން ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ  ޕުލޭން )އ ގްޒިސްޓިންގ ޕުލޭން .2
 ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުަބލްގައި ިބން ބޭނުންކުރާ ގޮތުގ  ޕްލޭން )ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭން(. .3
 ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް ިބން ބޭނުން ކުރާނޭގޮތުގ  ތަފްޞީލީ ޕްލޭން )އިމްޕްލިމ ންޓޭޝަން ޕްލޭން(.  .4
 ރަށުގައި ހުރި ގަސްގަހާ ގ ހީގ  އދަދާއި ހުރި ޝަރަހައްދު. .5
 ރަޙައްދު. ޙިމާޔަތް ކުރ ވޭ ސަ .6
 ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކ ން އޮތް ސަރަޙައްދުތަކާއި، އ ސަރަޙައްދުތަކުގ  ބޭނުން ހިފާނ  ގޮތްތައް.  .7
 ރަށުގ  އ ކި ސަރަޙައްދުތަކުގ  ބިމުގ  އަގު. .8
 ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަން ޖ ހޭ މިންވަރު.  .9

 ކަނޑައ ޅިފައިވާ ނިސްަބތް.ބިންތައް އ ކިއ ކި ބޭނުންތަކަށް  .10
 އ ކިޒޯންތަކުގައި ކުރ ވޭނ  ނުވަތަ ނުކުރ ވޭނ  ކަންތައްތައް އ ނގޭގޮތަށް ޭބނުންތަކުގ  ކޮންޓްރޯލް ކަނޑައ ޅިފައިވުން. .11
 އިމާރާތްކުރުމުގައި ގ ންގުޅޭންވީ މިންގަނޑު/ ކޮންޓްރޯލް.  .12
 މަގުތަކުގ  ފުޅާމިން އަދި އަދި ޑިޒައިންތަކުގ  ތަފްޞީލް.  .13
ކުރާ ޕްލ ންތަކުގައި ބިންތަކުގ  ބޭނުން ކަނޑައ ޅިފައިވާގޮތް  )ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭން ލ ޖ ންޑް ކަލަރ ކޯޑަރ އ އްގޮތައް    ޕްރޮޕޯސް  .14

 ފާހަގަ ކުރ ވިފައި(.
އ ނ ކްސްގައި   .15 ޙާޒިރީ  އަދި  ޔައުމިއްޔާ  ތަކުގ   މަޝްވަރާ  ާބއްވާ  އ ކު  ފަރާތްތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ރައްޔިތުންނާއި 

 . ހިމަނަންވާނ އ ވ 
 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓާއި އ ކު ހުށައަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި 
 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުށައަޅަންވާނީ އޮޓީކ ޑް ފޯމ ޓްގައ ވ . .1

 )ދޭއް( ކޮޕީ )ކަލަރ ޕްރިންޓް( 02ސައިޒުގ   A3ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ  .2
 )ދޭއް( ސީޑީ  02 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގ  އޮޓީކ ޑް އަދި ޕީ. އ ޕް. ސޮޕްޓް ކޮޕީ  .3
 )ދޭއް( ކޮޕީ. 02ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއ ކު ހުށައަޅަން ޖ ހޭ ޕްލޭނާއ ކު ހުށައަޅަންޖ ހޭ ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓް ޕްރިންޓްކޮށްފައި  .4
)ދޭއް(   02ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއ ކު ހުށައަޅަންޖ ހޭ ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓްގ  މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް އަދި ޕީ. ޑީ. އ ފް ސޮފްޓް ކޮޕީ   .5

 ސީޑީ. 
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 ޓްޕްގްރަފިކް ސަރވޭއާއި އ ކު ހުށައަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި 
 ޓްޕްގްރަފިކް ސަރވޭ ޗާރޓްތަކާއި ރިޕޯޓް   .1
ނުވަތަ އ އަށްވުރ އް ފަހުގ  ވާރޝަންއ އްގައ ވ . އަދި މީގ    2014ސަރވޭ ޗާޓްތައް ހުށައަޅަންވާނީ އޮޓޯކ ޑް ޑީ.ޑަްބލިއު.ޖީ   .2

 ސިންގަލް ޕީ.ޑީ.އ ފް ފައިލްއ އް ހުށައަޅަންވާނ އ ވ . އިތުރުން ހުރިހާ ޗާޓްތަކ އް އ އްކުރުމަށް ފަހު 
 )ދޭއް( ކޮޕީ 02ސަރވޭ ޗާޓްތަކާއި އ ކު ރިޕޯޓްގ  ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ  .3
 ޕީ.އ ސް.އ މް އިންފޯމޭޝަން ފޯމްތައް. .4
 )ދޭއް( ކޮޕީ 02ސަރވޭ ޗާރޓްތަކުގ  އޮޓޯކ ޑް އަދި ޕީ.ޑީ.އ ފް ސްފްޓް ކޮފީ  .5

 

 ފަރާތްތައް ސައްކަތް ކުރާ ޓ ކްނިކަލް  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހ ދުމުގައި މަ 
ލިިބފައިވާ   .1 ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތްކޮށް  މިދާއިރާގައި  ނުވަތަ  ޕުލޭނަރުން  އާރަބން  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް 

ޑް ސަރވޭ  އާކިޓ ކްޓުން ހިމަނަންވާނ އ ވ . މީގ އިތުރުން ޓްޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ އަދި ޕުލޭން ހ ދުމުގައި މޯލްޑިވުސް ލޭންޑް އ ން
 އޮތޯރިޓީން ސަރވޭކުރުމުގ  ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ސާރވ ޔަރުކު / ޕުލޭނަރަކު ަބއިވ ރިކުރަންވާނ އ ވ .

 ނޯޓް:

 ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖ ހޭ ކަންކަން •

އަޕްޑޭޓްތަކާއި ނަގަންޖ ހޭ ހުއްދަތައް  )ފަހ އް( އަހަރު ތ ރޭގައި ކައުންސިލަށް ޕްލޭނަށް ގ ންނަންޖ ހޭ    05ކުރިއަށް އޮތް   .1
 ނ ގުމަށް އ ހީތ ރިވ ދ އްވާނ  ގޮތް. 

)ފަހ އް( އަހަރު ތ ރޭގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޭބއްވޭ ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި   05އާއްމު ރައްޔިތުންނާއ ކު ކުރިއަށް އޮތް   .2
 ތިޔަފަރާތުން ކޮށްދ ވޭނ  ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައި 

 ފްޞީލްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު. ސޮފްޓްވ އަރގައި ޕުލޭން ތަ .3

ފަރާތަށް  • ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތާ  ފަރާތުން،  ޙަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ކަންތައްތަކަށް  އ ންމ ހާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 
 މަގުފަހިކޮށްދ ވޭނ އ ވ . 

 މޮނިޓަރކުރަމުން ދާނ އ ވ . މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން   •

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ފަރުވާތ ރިކަމާއ ކު، ވަގުތައް މަސައްކަތް ނިންމަންވާނ އ ވ .  •

އ ކަށީގ ންވާ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭންވާނީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގ  އަމިއްލަ ތަކ ތީގައި، އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި   •
 ފ ންވަރ އްގައ ވ .

"ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތައްދ ވޭ އިރުޝާދު" އަދި "އ އްަބސްވުމުގ  އާއްމު މާއްދާތައް އަދި ޙާއްސަ މާއްދާތައް" ކަށް ސަމާލުކަން   •
 ދ އްވުމަށް ދ ންނ ވީމ ވ . 

 ޝަން މަރުޙަލާގައި ޑިސްކޮލިފައި ކުރ ވޭނ އ ވ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއާރމ ންޓް އާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް އިވ ލުއޭ •
 

 
 ޚާދިމްކުމް 

 
   އަރީުބމުޙައްމަދު 
 ރައީސް   ނައިުބ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ 
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