ސާދާ ޚުލާސާ :ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާޢީ މެނޭޖްމަންޓް އޮނިގަނޑު
މި ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާޢީ މެނޭޖްމަންޓް އޮނިގަނޑަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްސަލަރޭޓިން ރިނިއުވަބަލް
އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ )އެރައިސް( މަޝްރޫއަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އޮނިގަނޑެކެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މިމަޝްރޫޢު ތަންފީޒުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ގެ ފަރާތުންނެވެ .ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ އެހިނިހެން
މުވައްސަސާތަކަކީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދާ ދެކުންފުނި ކަމުގައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ )ސްޓެލްކޯ( އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނެވެ.
އެރައިސް މަޝްރޫޢު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ކޮމްޕޮނަންޓް  :1އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ވުނަކުރުންތަކަށް ލިބޭ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުން ) 24.8މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އައިޑާ ގެރެންޓީގެ
ގޮތުގައި އަދި  6.2މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އައިޑާ ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި( :މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ގެއްލުންތައް ހިރާސްކުރާނެ ޕެކޭޖްތަކެއް ވުނޭރަށް
ހުށަހެޅިގެންދާނެއެވެ .މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން  36މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަރަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިގެން
ދާނެއެވެ.
ކޮމްޕޮނަންޓް  :2ބެޓަރީ އެނާރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ) 25މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ސީޓީއެފް ލޯން( :މިކޮމްޕޯނަންޓް ގެ ދަށުން އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ
އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރާ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބެޓަރީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ބަހައްޓާ ކަރަންޓު ވިއުގަރއަށް އެނިޒާމުން ކަރަންޓް ފޯރުވައިދޭ މިންވަރު
އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން  50މެގަވޮޓޮ އަވާ ގެ ބެޓަރީ ގާއިމުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ކޮންޕޯނަންޓް  :3އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގުޅޭ ގޮތަށް ކަރަންޓު ވިއުގަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން ) 02މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ސީޓީއެފް ލޯނު އަދި  20މިލިޔަން
ޑޮލަރ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓރަކްޗަރ ބޭންކުގެ ލޯނު އަދި  05މިލިޔަން ޑޮލަރު ލޯނު އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން( :އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ބެޓަރީ
ސިސްޓަމްތަކަށް ވިއުގަރ އަށް ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ކުރެވޭނެއެވެ.
ކޮމްނަންޓް  :4ފަންނީ އެހީތެރިކަން ) 3މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރ ސީޓީއެފް ލޯން( :މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އަންނަނިވި މުހިންމު
ކަންކަމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ) .ހ( އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕައިސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް )ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް( )ށ( އެކި
އެކި ދިރާސާތައް ހެދުމަށް )ނ( އިރުގެ އަލި ފިޔަވައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް ދިރާސާކުރުމަށް )ރ( ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް.

މިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ފްރޭމްވޯކުގެ ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅެނީ މިފްރޭމްވޯކުގެ
އަންނަނިވި ސްޓޭންޑާރޑް ތަކެވެ.
ސްޓޭންޑާރޑް  :1މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެދެވޭ އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެނަގަނެ އެއަސަރުތައް މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :2މަސައްކަތްތެރީންނާއި އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު
ސްޓޭންޑާރޑް  :3ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވެށި ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކޮށް މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :4މުޖްތަމަޢުގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ސްޓޭންޑާރޑް  :6ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެތަކެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :8ސަގާފީ ތަރިކަ

ސްޓޭންޑާރޑް  :10މަޝްރޫޢުއަކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
ކޮމްޕޮނަންޓް  3 ،2އަދި  4ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިސްޓޭންޑާރޑްތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ކޮމްޕޮނަންޓް  1ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން )އައި.ޑާ( ގެ ގެރެންޓީގެ ދަށުން ކަމަށްވުމާއި އެކު
މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައި.އެފް.ސީ( ގެ ޕާރފޯމަންސް ސްޓޭންޑާރޑްތަކުގެ
ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭ ޕާރފޯމަންސް ސްޓޭންޑާރޑްތަކަކީ:

ސްޓޭންޑާރޑް  :1މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެދެވޭ އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެނަގަނެ އެއަސަރުތައް މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :2މަސައްކަތްތެރީންނާއި އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު
ސްޓޭންޑާރޑް  :3ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ވެށި ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކޮށް މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :4މުޖްތަމަޢުގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ސްޓޭންޑާރޑް  :6ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެތަކެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުން
ސްޓޭންޑާރޑް  :7ޤައުމުގެ ހަގީގީ ރައްވެހިން )އިންޑިޖިނަސް ޕީޕަލްސް(
ސްޓޭންޑާރޑް  :8ސަގާފީ ތަރިކަ

މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅުންހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް މިއޮނިގަނޑުގައިވަނީ ބަލާލެވިފައެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ) (4/93ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބައެއް ގަވާއިދުތައް މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅުންހުރިކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
މިގޮތުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ،ގުދުރަތީ އަދި ތަބަޢީގޮތުގައި
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަސްގަހާއިގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ،ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެން
ނެގުމާއި އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ،ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ،ގެންގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

އަދި ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ހިމެނެއެވެ .ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން

މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާއިދުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ،އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތާއި ބެހޭ ޤާނޫނު،
ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ،ނެޓް މީޓަރިންގ ރެގިއުލޭޝަން ،ޖެނެރޭޝަނ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސަޕްލައި ލައިސެންސިން ރެގިއުލޭޝަން،
ޕަވާރ ސިސްޓަމް އެޕްރޫވަލް ގައިޑްލައިން ،އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު އަދި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު ޤަވާއިދު ހިމެނެއެވެ .އިޖުތިމާޢީ އަދި ސަގާފީ ގޮތުން
އަންނަނިވި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅުންހުރިކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ،ސަގާފީ ތަރިކައާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ،އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ސަލާމާތީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު މީގެ އިތުރުން ވެސް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކާއި
ޤާނޫނުތައް އަދި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ތަފްސީލް މިއޮނިގަނޑުގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ސްޓޭންޑާރޑްތައް އަޅާ ކިޔާލުމުން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ސްޓޭންޑާރޑްތައް ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުތަކަށްވުރެ
ވަރުގަދަކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެސެސްމަންޓް ހަދާއިރު ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުތަކުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ
ކަންކަމަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ވޯލްޑް ބޭންކް ސްޓޭންޑާރޑްތަކުގައި ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުރިމާޢީ ކަންކަމަށް އެއްވަރަކަށް އިސްކަން ދީފައިވާކަން ވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ހާއްސަކޮށް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން އަސަރުފޯރާ ވަލްނަރަބަލް ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އަސަރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގަވާއިދުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޔޫނިއަންތައް އުފެއްދުމާއި،
މަސައްކަތްތެރިން މުޒާހާރާކުރުމާއި މަސައްކަތްތެރީން އެކުވެގެން އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ޖާގަ ދީފައި ނުވާކަންވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ހަމައެއާއެކު ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ސްޓޭންޑާރޑްތައް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަންވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ހަމައެއާއެކު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުން ޖާގަދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ  06ރަށެއްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ،
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ،ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ،ތިނަދޫ ،ހިންނަވަރު ،އަދި އޭދަފުއްޓެވެ .މިރަށްރަށުގެ ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ ހާލަތުވަނީ މިއޮނިގަނޑުގައިވަނީ
ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ .މިގޮތުން ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދުތައް މިރަށްރަށުގައި ހުރިކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އައްޑޫ ،ފުވައްމުލައް ،ކުޅުދުއްފުށި އަދި
ތިނަދޫގައި ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދުތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށަކީ ސަގާފީ އަދި އާސާރީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ރަށްރަށްކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ފުވައްމުލަކަކީ ސިޔާސީ ކުއްވެރިން އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަރުވާލެވިފައިވާ ރަށެކެވެ .އައްޑޫއަކީ ދެވަނަ ބޮޑު
ހަނގުރާމައިގައި އިނގިރޭސިންގ ގެ ބޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫއަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އެތައް
ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފައިވާ ރަށެކެވެ.
މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކޮށްފާނެ މައިގަނޑު ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މިއޮނިގަނޑުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،ސޯލާރ ޕެނަލް އަދި ބެޓަރީގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން އުފެދޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއްގަސް ކެނޑުން ،އެއާރޕޯޓުތައް ކައިރީގައި
ސޯލާރ ޕެނަލް ޖަހާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ،އިރުގެ އަލި އަދި ހޫނު ޕެނަލްތަކުން ރިފްލެކްވުމުން ދިމާވާ
މައްސަލަތައް ،ބިން ބޭނުންކުރުން ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށް ގޮސް
އުޅޭ އުޅުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ،ފްލޯޓިން ސޯލާރގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ދިރުމަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހިމެނެއެވެ.
މިއަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިއޮނިގަނޑުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބެޓަރީ އަދި ސޯލާރ ޕެނަލް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތެއްގައި
ނައްތާލުމަށް ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުން ޝަރުތުކުރުން ،ގަސް ކެނޑުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން އަދި
ކަނޑަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކެނޑޭ ކޮންމެ ގަހަކަސް ދެގަސް އަދި ކޮންމެ ރުކަކަށް ދެރުއް އިންދުން ،އެއާރޕޯޓު ކައިރީގައި ޕެނަލް ޖަހާނަމް އޭގެ ސަބަބުން
ވައިގެ ދަތުރަށް ގެއްލުން ނުވާނެކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ގްލެއަރ އެސެސްމަންޓް ހެދުން ،އެއްވެސް އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ސްޓްރަކްޗަރަލް
އެސެސްމަންޓް ހެދުން ،ސޯލާރ ޕެނަލް ޖަހާ ބިން ޔަގީންކުރުމަށް ކައުންސިލުތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުން ،އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ބިންތައް
ސޯލާ ޕެނަލް ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން ،މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ހާއްސަކޮށް އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި
ވެސް ބައިވެރިކުރުން ،ލޭބާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖާރ ހާއްސަކޮށް މަޝްރޫޢުއަށް ތައްޔާރުކުރުން ،މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަމުގައި އާންމުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެ
ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުން އަދި ފަޅުގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ޖަހާނަމަ ފީސިބިލިޓީ ދިރާސާއެއް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުރިން ހެދުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަގާފީ
ތަރިކައެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު އަދި މަޝްރޫޢުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނިޒާމު ވަނީ މިފްރޭމްވޯކުގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
މިއޮނިގަނޑުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން
ކޮމްޕޯނަންޓް  01ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ،ބިޑުކުރުމުގެ ކުރިން ،އެއާރޕޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ގްލެއަރ އެސެސްމަންޓް

ހެދުން ،އިމާރާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުން އަދި ފަޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ޖަހާނަމަ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުން
ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބިޑު ކުރުމުގެ ކުރިން ސްކްރީންކޮށް ވުނޭރު ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް ލެވެލް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ .ކޮމްޕޯނަންޓް  2އަދި 3
ގައި ވޯކް ކޮންޓްރެކްޓްސް ގެ ތެރޭގައި ،އެކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ނުވަތަ
ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ އަސަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ.
މިއޮނިގަނޑުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ހުރިހާ ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ވެސް
ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢޯ ސްކްރީނިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ .ކޮމްޕޯނަންޓް  2އަދި  3ގެ ތިމާވެށީގެ
އަދި އިޖުތިމާޢީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ އަދި ޢިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކޮމްޕޯނަންޓް  1ގެ މިރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ ވުނާރުއެވެ.
މިއޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައި ޒިންމާ ނަގާނީ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސޭފްގާރޑްސް ސްޕެޝަލިސްޓެވެ .މިއޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވާރނަސް ކަންކަމާއި އާންމުންގެ މަޝްވަރާގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ސްޓެލްކޯ އަދި ފެނަކައިން މިއޮނިގަނޑު އިމްޕްލިމެންޓްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ކޮންމެ ރަށަކުން އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް
ސޯޝަލް އޮފިސަރުން ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޖެންޑާ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އުފުލާނީ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
އިވެލުއޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓެވެ.
މިމަޝްރޫޢުއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު މިއޮނިގަނޑުގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ
ފިޔަވައްސެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސައިޓެވެ ،ދެވަނަ ފިޔަވެއްސެއްގެ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލެވެ އަދި ތިންވަނަ ފިޔަވެއްސެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ނިޒާމުގެ ތަފްސީލުތައް ،ސައިޓުގައި ،ކައުންސިލު އޮފީހުގައި ،ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ
އޮފީހުގައި އަދި މިނިސްޓްރީ ،ކައުންސިލު އަދި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
މިއޮނިގަނޑުގައި ކެޕައިސިޓި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ .އަދި މިކަންކަކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު
މިފްރޭމްވޯކުގައިވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

