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Environmental Protection Agency
އެދްވަޔަރަމަދްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަދް އެޖެދްސީ

ކުދިއުކާލުމަފް ރަފުގައި ސަރަޙައްދެއް ކަދޑައެޅުމާއި އެސަރަޙައްދު ވަޒަދް ކުރުމަފް ބޭދުދްކުރާ ފޯރމް
އާއްމު މަޢުލޫމާތު

1
ރަށް:

އަތޮޅު:

ރަށުގެ އާބާދީ:

ރަށުގެ ބޮޑުމިން (އަކަ ކިލޯމީޓަރުން/ހެކްޓަރުން):

ކުދި އުކާލުމަފް ދެސަރަޙައްދެއް (އެއްމެ ބޮޑަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދާއި ދެވަދައަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދު) ކަދޑައެޅުމަފްފަހު
އެދެތަދް އެދގޭގޮތަފް ރަފުގެ ލޭދްޑް ޔޫޒް ޕްލޭދްގައި ދުވަތަ ރަފުގެ ޗާރޓުގައި ފާހަގަކުރާފެވެ.
ދެވަދައަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދު

އެއްމެ ބޮޑަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދު

ސަރަޙައްދު ވަޒަދްކުރުމުގައި ބަލާ ޝަރުތުތައް
2

ރަފުގެ އާބާދީ އާ ގުޅޭ ބޮޑުމިދުގެ ހުސްބިމެއް ލިބޭތޯ ބެލުދް

ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފް ލިބެދް ހުސްބިމަކީ ރަފުގެ އާބާދީއާ ގުޅޭ ބޮޑުމިދުގެ ބިމެއްތޯ (ތިރިގައިވާ ގޮޅިތަކުގެ
ތެރެއިދް ކޮދްމެވެސް އެއްގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ އަޅާ ބިމުގެ ބޮޑުމިދް (އަކަމީޓަރުދް)
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ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަދް އަދި ރަފުތެރޭގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާއުޅަދދުތައް ބޭދުދްކުރެވިދާދެ މިދްވަރު
ފުރިހަމަ

ފުރިހަމަ

ވޭ

ދުވޭ

(ހ) ކޮޅުވެއްޓިކ ބަދޑު ދުވަތަ ދޯދި ފަދަ އުޅަދދުތައް ރަފަފް ފަސޭހައިދް ބަދދަރުކުރެވޭތޯ؟
(ފ) ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފްކަދޑައަޅާ ސަރަޙައްދުދް ބަދދަރަފްކ ލޮރީ އަދި ޕިކަޕް ފަދަ
އެއްގަމު އުޅަދދުތަކަފް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްދަތި ގޮސްއައިސް އުޅެވޭގޮތަފް މަގު ހެދިފައިވޭތޯ؟
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ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަދް އަދި ރަފުތެރޭގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާއުޅަދދުތައް ބޭދުދްކުރެވިދާދެ މިދްވަރު

(ހ) ކޮޅުވެއްޓިކ ބަދޑު ދުވަތަ ދޯދި ފަދަ އުޅަދދުތައް ރަފަފް ފަސޭހައިދް ބަދދަރުކުރެވޭތޯ؟
(ފ) ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފްކަދޑައަޅާ ސަރަޙައްދުދް ބަދދަރަފްކ ލޮރީ އަދި ޕިކަޕް ފަދަ
އެއްގަމު އުޅަދދުތަކަފް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްދަތި ގޮސްއައިސް އުޅެވޭގޮތަފް މަގު ހެދިފައިވޭތޯ؟
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c
Environmental Protection Agency
އެދްވަޔަރަމަދްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަދް އެޖެދްސީ

ބިމުގެ ފެދްފަފަލަ ރައްކާތެރިކުރުދް

5

(ހ) ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފް ސަރަޙައްދު ކަދޑައެޅިފައިވަދީ ކުޅި ދުވަތަ ޗަސްބިދް ފަދަ
ތަދްތަދާ މަދުވެގެދް  35މީޓަރު ދުރުގައި އެއްގަމުގައިތޯ؟
(ފ) ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދާ އެއްމެ ކައިރިއަފް ހެދިފައިވާ
ފެދްދަގާ ވަޅާ ދެމެދު މަދުވެގެދް  35މީޓަރުގެ ދުރުމިދެއްހުރިތޯ؟
ގުދުރަތީގޮތުދް ރަފްއުފެދިފައިވާ ގޮތް އަދި ރަފުގައި ވައި ދައުރުކުރާގޮތް
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(ހ) ކުދިއުލާދް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަދޑައެޅިފައި އޮތީ އެދްމެ ބޮޑުދިޔަވަރުގައި ލޮދުގަދޑުގެ އުސްމިދަފް
ވުރެ މަތީގައިތޯ؟
(ފ) ސަރަޙައްދު ކަދޑައަޅާފައިވަދީ ހުޅަދގު އަދި އިރުވައި މޫސުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަފް ރަފުދް ވައިދެއްޓޭ ގޮތައް
ބަލާފަތޯ؟
(ދ) ސަރަޙައްދަކީ ބޮޑެތި ވަޅުގަދޑު ހެދިފައިދެތް ހަމަކޮފް އޮތް ބިމެއްތޯ؟
(ރ) ސަރަޙައްދު އޮތީ ފަޅުތެރޭގަ ދުވަތަ ފަޅުތެރެއިދް ބައެއް ދުހިމެދޭގޮތައްތޯ؟
(ބ) ސަރަޙައްދު އޮތީ ރަފުގެ ހޭޅިފަފް ދުވަތަ ބޮޑުދިޔަވަރުގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބުދް ފެފިގެދް މަދުވެގެދް  15މީޓަރު
އެއްގަމަފް ވާގޮތަފްތޯ؟
(ޅ) ސަރަޙައްދުއޮތީ އެތަދް ބޭދުދްކުރުމުގެ ސަބަބުދް ހޭޅިފަފަފް އެއްވެސް ގެއްލުމެ ލިބޭ ހިސާބެއްގައިތޯ؟
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މީހުދް ދިރިއުޅޭ ހިސާބާ ކުދިއުކާލާ ސަރަޙައްދާ ހުރި ދުރުމިދް

(ހ) ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދާ އެތަދާ އެއްމެ ކައިރީ ހުރި ގެއާ ދުވަތަ ގޯއްޗާ ދެމެދު މަދުވެގެދް  35މީޓަރުގެ
ދުރުމިދެއް ހުރިތޯ؟ (މިއަފްވުރެ ކައިރިދަމަ އެޢަދަދެއް ޖައްސަވާ)(................މީޓަރ)................
(ފ) ޢާއްކޮފް މީހުދް އެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދާ ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ
ސަރަޙައްދާ ދެމެދު މަދުވެގެދް  45މީޓަރުގެ ދުރުމިދެއް ހުރިތޯ؟ މިއަފްވުރެ ކައިރިދަމަ އެޢަދަދެއް
ޖައްސަވާ(...................މީޓަރ).................
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ކަދޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުސްޖާގަ އޮތް މިދްވަރު

(ހ) ސަރަޙައްދަކީ ހުސްކޮފް އޮތް ބިމެއްތޯ؟
އަދި ކަދޑަ އެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިދަކީ ..........................އަކަ މީޓަރު
(ފ) ސަރަޙައްދުގައި ކަދޑަދް ޖެހޭ ރުއްގަސް ހުރިތޯ؟
ސަރަޙައްދުގައި ކަދޑަދް ޖެހޭ  ..........ރުއް އަދި  ..................ގަސް އެބަހުރި
(ދ) ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ކަދޑަދް ޖެހޭ ރުއްގަހަކީ ބަދަލު ދޭދްޖެހޭ ރުއްގަހެއްތޯ؟
(ރ) ސަރަޙައްދުގައި ކަދޑަދް ޖެހޭ ރުއްގަހަފް ބަދަލު ދޭދްޖެހޭދަމަ އެބަދަލެއް ދޭދީ
................................................................................................
.........................................
(ބ) ސަރަޙައްދުގައި ކަދޑަދް ޖެހޭ ރުއްގަހެއް ހުރިދަމަ އެރުއްގަސް ކެދޑުމާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރާދީ
( )1ރައްޔިތުދްކ ދުވަތަ
( )2ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮފްގެދް ކޮދްޓްރެކްޓް އުސޫލުދްދެވެ.
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ކަދޑައެޅޭ ސަރަޙައްދު މިހާރު ބޭދުދްކުރަމުދްދާގޮތް

2

c
Environmental Protection Agency
އެދްވަޔަރަމަދްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަދް އެޖެދްސީ

(ހ) މި ސަރަޙައްދަކީ ކުރިދްވެސް ކުދިއުކަމުދް އައި ސަރަޙައްދެއް
(ފ) މި ސަރަޙައްދަކީ ދަދޑުވެރިކަމަފް ބޭދުދްކުރާ ސަރަޙައްދެއް
(ދ) މިސަރަޙައްދަކީ އެހެދްކަމަކަފް ބޭދުދްކުރާ ސަރަޙައްދެ( .އެކަމެއް
ބަޔާދްކުރޭ............................................................................................:
.....................................................................................................
...............................
ސަރުކާރުދް ވަކިބޭދުމަކަފް ބާއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެއްތޯ ބެލުދް

15

(ހ) މި ސަރަޙައްދަކީ ގޯތި ދިދުމަފް ސަރުކާރުދް ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
(ފ) މި ސަރަޙައްދަކީ ސިދާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަފް ސަރުކާރުދް ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
(ދ) ސަރުކާރުދްވަދީ މިސަރަޙައްދު އެހެދްބޭދުމަކަފް ކަދޑައަޅުއްވާފައި ،އަދި އެބޭދުމަކީ...........................
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ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރ ގާއިމުކުރުމަފްޓަކައި މިސަރަޙައްދު ކަދޑައެޅިފައިވަދީ ރަފުކައުދްސިލާއި ،އަދްހެދުދްގެ ތަރައްގީއަފް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިދް ރައްޔިދްތުދްދާ މަޝްވަރާކުރެވިގެދްދެވެ .އެހެދްކަމުދް މިސަރަޙައްދު ގައި ވޭސްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ސެދްޓަރެއް ގާއިމުކުރުމާއި
މެދު ތިރީގައިވާ އިދާރާތަކުގެ އިއުތިރާޒެއް ދެތެވެ.

އޮފީސް

މަޤާމު

ނަން

ސޮއި

ތާރީޚް

ރަފުކައުދްސިލްގެ ހުއްދަ ދެވިފައި
މިދިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިދްގ އެދްޑް
އިދްފރާސްޓްރަކްޗަރ އިދް ހުއްދަ ދެވިފައި
އެދްވަޔަރަދްމަދްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަދް
އޭޖެދްސީ

މިފޯރމް ދެ ސަރަޙައްދަފް (އެއްމެ ބޮޑަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދާ ދެވަދައަފް ބޭދުދްވާ ސަރަޙައްދު) ވަކިވަކިދް ފުރިހަމަ ކޮފް
ރަފު އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއިކުރައްވާ އެއޮފީހުގެ ތައްގަދޑު ޖެއްސެވުމަފްފަހުކ ތިރީގައި އެވާ އެޑްރެހަފް ސިޓީއަކާއެކު
ހުފަހަޅުއްވާފެވެ .އަދި މިފޯރމާއެކު ކުދިއުކާލަދް ކަދޑައެޅިފައިވާ ދެ ސަރަޙައްދު ރަފުގެ ލޭދްޑް ޔޫޒް ޕްލޭދް ދުވަތަ ރަފުގެ ޗާރޓްގައި
ފާހަގަކުރެއްވުމަފްފަހު އެ ލޭދްޑް ޔޫޒް ޕްލޭދް ދުވަތަ އެޗާރޓްވެސް ހުފަހަޅަދވާދެއެވެ.
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