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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2017 ޖޫން 6 – 1438 ރަމަޟާން 11ތާރީޚު 85އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ރަށަށް  އްރަށުން އަނެއްއެ މާއި އިަދނެގު ރުއްގަސް ކެ

 ގެންގުޅެންވީ އުސޫލު ގެންދިއުމުގައި 
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  ނަރޖީ އެންޑް އެ  ންވަޔަރަންމަންޓްއެމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

        

ނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ރަށަށް  އްރަށުން އަނެއްއެ މާއި އަދިނެގު ރުއްގަސް ކެ

 ގެންގުޅެންވީ އުސޫލު ގެންދިއުމުގައި 

 
ނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް   .1  ތަޢާރަފް މިއީ ރުއްގަސް ކެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ފުާޅ  5ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 
އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުމާއި، އެއްރަށުން ނޑުމާއި، ދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކެ އަދާއިރާއެއްގައި ގިނަ 

ނޑުތަކާއި،އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި ބަ ލުތައް އުސޫއެކަމާގުޅޭ ހުއްދަ ޫދކުރުމުގެ  ލާނެ މިންގަ
. އުސޫބަޔާންކުރުމުގެ   ލެވެ

  
 (ހ)  .2  މަޤްޞަދު

  
  
  
  
  

ނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އުސޫމި  އަދި ލުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރުއްގަސް ކެ
"ފުޅާ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 5އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ 

ނޑައިގެން، އުފުރައިގެން ނުވަތަ ނަގައިގެން  ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކަ
ނޑުވެރިކަމާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަ ށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމާއި ދަ

ުނވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކު ބިން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ، އެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން ތިމާވެށްޓަށް 

ޓްރީއެއް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ މިނިސް
އެ ރިޕޯޓު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ، މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި

އެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ، ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 
ނޑުތައް  ނޑުންކަމަށް ބެލެވޭ މިންގަ ނޑުތަކާއި، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކެ މިންގަ

 .  ބަޔާންކުރުމެވެ

ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ 
  މަސައްކަތްތައް 

ނޑަ ލުގެ ދަށުން ފުއުސޫ މި (ހ)  .3 އަދި  އިއުފުރަ ގެންޮކނެ ، އިޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކަ
ށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި، ކުރަން ހުށަހަޅާ އަދި އެއްރަ އިނަގަ

ނޑުވެރިކަން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް  މަސައްކަތަކީ، ދަ
އެ މަސައްތަކެއް  ރުން، އެ މަސައްކަތަކީ،ފުކުރަން ބޭނުންވުމުގެ އިތު ކަމަކަށްޓަކައި ބިންސާ

އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުއްދަ ، ފައިސާ ލިބިފައިވުމާއިބޭނުންވާ ކުރުމަށް 
  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން، ލިޔުމުން ދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
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ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ 
  ފަރާތްތައް 

ނޑައިގެްނ (ހ) . 4 އުފުރައިގެން، ނުވަތަ ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކަ
ވަނަ މާއްދާގައި  3އުސޫލުގެ  މި  ،ނަގައިގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދެވޭނީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުއްދަ 
 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

  
ނޑައިގެން މި އުސޫލުގެ (ށ)       އުފުރައިގެން ނުވަތަ ، ދަށުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކަ

ނަގައިގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް، މި މާއްދާގެ 
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

ގައިވާ ފޯމު  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،އި އެދެންވާނީޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގަ
 އެ އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 
ނޑަ ކޮނެ ، އިރުއްގަސް ކަ

 އިއަދި ނަގަ  އިއުފުރަ
އަދި އެއްރަށުން އަނެއް 
ރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި 

  ލު އުސޫޢަމަލުކުރާނެ 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް އެޅުން ނުވަތަ މީހުން  (ހ)  .5 ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ދަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި  މިނޫންވެސް ކަންކަމަށް ބިން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެ

ދަދާއި، ރުއްގަސް ހުރި ސަރަޙައްދު އެނގޭނެ ޗާޓަކާއި، ރުއްގަހުެގ އަރުއްގަހުގެ ބާވަތާއި، 
ވަނަ މާއްދާގައި  4ލުގެ އުސޫމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރުއްގަހެއް ވާނަމަ، މި ޙިދި ބޮޑު މިން އަ

ން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު
 .  މަޢުލޫމާތު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި  (ށ)   

ނޑުމާއި، އްވޭތޯއާއި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރުއްގަހެ ،އޭޖެންސީއަށް ލިބުމުން ރުއްގަސް ކެ
އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި 

ނޑު ތަ އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަހެއްވޭތޯ ނުވަ ން މަނާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެ
ނޑުން މަނާ  ފަދައިން، ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ރުއްގަސް ކެ
ސަރަޙައްދެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން 

 .  ބަލަންވާނެއެވެ
  

ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަހެއް ނެތް ސަރަޙައްދެއް  5ލުގެ އުސޫމި  ނ)(   
އަދި ، ނަމަ އަދި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުހިމެނޭނަމަ

ކުރާ ސާފު (ދުއިސައްތަ) އަށް ވުރެ ގިނަ ވާނަމަ ނުވަތަ  200ދަދު އަލަ ރުއްގަހުގެ ޖުމު 
)  8250ސަރަޙައްދު  މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އަކަ(އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް

. އަދި  އެ ނޑުން ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ މަސައްކަތަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކެ
އާ  2012ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ތުގެ މަތިން ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް އެއްގޮތްވާ ގޮ 
 ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަްށ އެފަރާތަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

  
ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަހެއް ނެތް ސަރަޙައްދެއް  5ލުގެ އުސޫމި  (ރ)   
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އަދި  ،ސަރަޙައްދެއް އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުހިމެނޭނަމައަދި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ، ނަމަ
) އަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ  200ރުއްގަހުގެ ޢަދަދު  ކުރާ ސާފު(ދުއިސައްތަ

) އަކަ މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ،  8250ސަރަޙައްދު  (އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް
ނޑުންކަ . އަދި ތިމާވެށްޓަށް އެއީ، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކެ މުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ، އިމިންވަރުބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ނުހަދައަސަރުފޯރާނެ 
ނޑުން، އުފުރުން އޭޖެންސީން އަން  ރޒް އާ އެއްގޮތަށް އެ ރުއްގަސް ކެ ގާ މިޓިގޭޝަން މެޝާ

 ނުވަތަ ކޮނެގެން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
  

ބިން ސާފުކުރުމުގެ ުހއްދަ ، ލުްނއުސޫވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ލުގެ އުސޫމި  .6  އިސްތިސްނާ
ނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން ނެގުން  އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދޫކުރުމުގައި، 'ރުއްގަސް ކެ

' ގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން   އިސްތިސްނާ ނުވާނެއެވެ.ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

(ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް  R-9/2011ލާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، ގަވާއިދު ނަންބަރު އުސޫމި  .7  މި އުސޫލާ ޚިލާފުވުން
) ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް އެފަރާތެއް  ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ ކަ

 ލިބިދެއެވެ.ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
  

 ލު ތަންފީޛް ކުރާނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީންނެވެ.އުސޫމި   .8  ތަންފީޛް ކުރުން 
  

ލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫމި   .9  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ފެށިގެންނެވެ.
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  1ޖަދުވަލު 
  

ނޑައިގެން، އުފުރައިގެން ނުވަތަ ނަގައިގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުން ހިމެނޭ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ކަ

ނޑުގެ ފޯމުމަސަ   އްކަތްތައް ބަލާ މިންގަ

  
.................................... :   ........................................................................................................މަޝްރޫޢު

........... :   .................................................................................މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދިން ވުޒާރާ
1. .......... :  ....................................................................................މަސައްކަްތ ކުރުަމށް ަފއިސާ ލިބިަފއި ނުަވތަ ނުވާަކން

   

  :ްއުދގެ މަޢުލޫާމތުޙަަކނޑައަޅާ ަސރަބިންސާފުކުރުަމށް ބޭނުްނވާ މަސައްަކތް ކުުރމަށް  .2
 

  ުނވަތަ ނޫންތޯ މާޔަތްކޮށްފައިވޭތޯޙި  ބޮޑުމިން   ދަދުއަ  ރުއްގަހުގެ ބާވަތް 

       

        

        

  

  މިފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
/ގަސް އެ އަުކން ިބން ސާުފ ކުރުަމްށ ބޭުނންވާ ދައުަލތުެގ ރަްސީމ ިއދާރާ .1   ނޭގނެ ަފދަ ޗާެޓއް ސަރަަޙއްުދ ަގއިާވ ުރއް

 މަސައްކަްތ ކުރުަމށް ުހއްަދ ދީފަިއާވ ވުާޒރާިއން އެަކން ކަަށވަުރ ކޮްށޭދ ރަސްީމ ިލޔުން  .2

. މަސައްކަްތ ކުރުަމށް ަފއިސާ ލިބި .3  ަފއިާވ ކަްނ ކަަށވަުރ ކޮށްޭދ ރަްސމީ ލިޔުން

 

  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ބޭނުމަށް:
  

ނޑައިގެން، އުފުރައިގެން ނުވަތަ ނަގައިގެން އެއްރަށުން އަނެއް އަމަޝްރޫޢަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ  މި ދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކަ
ރޒްތި ،ތީވާމަސައްކަތްތަކަށް ނުރަށަށް ގެންދިއުން ހިމެނޭ  ނޑުން، ރީގައިވާ މިޓިގޭޝަން މެޝާ އާ އެއްގޮތަށް އެ ރުއްގަސް ކެ

 .   އުފުރުން ނުވަތަ ކޮނެގެން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ
   

  ނުވަތަ 
  

ނޑައިގެން، އުފުރައިގެން ނުވަތަ ނަގައިގެން އަމަޝްރޫޢަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ  މި އެއްރަށުން އަނެއް ދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކަ
  އޭޖެންސީއަށް  ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރުބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދައި، މި، ވާތީން ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށްރަށަށް ގެންދިއު 

. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ  ،ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު  އޭޖެންސީން އެ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މި  ދީފީމެވެ

  
ނޑު   ސޮއި  އި މަގާމު ނަމާ   ތައްގަ


