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2014/R-13 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 21      ތާރީޚު: 9 ަރބީޢުލްއާޚިރު 1435  -  9 ފެބުރުވަރީ 2014   އާދީއްތަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

13. ވަނަ މާއްދާ ގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން   

މިމާއްދާގެ )ނ(ގެ 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަނަކާއި 200 )ދުއިސައްތަ( 

ފަޅު  ނުވަތަ  ހިއްކުން  ބިން  ނުވަތަ  ވެލިނެގުން  ކައިރިން  މީޓަރަށްވުރެން 

މަނާކަމެކެވެ.  ފުންކުރުމަކީ 

)1( )ރ( .13   

މިމާއްދާގެ )ރ( ގެ )1( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް 

ފަޅު  ނެގުމާއި،  ވެލި  ބިންހިއްކުމާއި،  ސަރަޙައްދެއްގައި  އެފަދަ  ހިންގުމަށް، 

އެމަޝްރޫޢެއް  ނުވަތަ  އެދިޔާރު  ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތެއް  ފަދަ  ފުންކުރުން 

ރާވައި ހިންގާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް 

ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. ހުއްދަ  އިދާރާއިން  ތަންފީޛީ 

ބިރުހީވެފައިވާ  ނެތިފަނާވެދިޔުމުގެ  ދިރުންތަކާއި،  ހުރި  އެތަނެއްގައި 

ހެދުން، ދިރާސާއެއް  ތަފުސީލީ  ދިރުންތަކާބެހޭ 

)ހ(

އެތަނެއްގައި ހުރި ނެތިފަނާވެދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރުންތައް އެފަދަ 

އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކޮށް، ދިރުވައި އާލާކޮށް މޮނިޓަރ ކުރާނެ 

ގޮތުގެ ތަފުސީލީ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައި، އެ ޕްލޭން ފާސްކުރުން،

)ށ(

އެތަނެއްގައި އެކުލެވޭ ޤުދުރަތީ އަދި ތަބަޢީ ސިފަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

އެސަރަހައްދަށް ވުރެ ކުޑަނޫން ސަރަހައްދެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކެއް 

ނޑައަޅާ  ކަ މިންވަރަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ އަކުން  އިދާރާ  ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ތަނެއްގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

ހަމަޖެއްސުން،  އިންތިޒާމު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މެނޭޖްކޮށް،  ޙިމާޔަތްކޮށް، 

)ނ(
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ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ފެންފަށަލައަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަނެ، 

އަންނާނެ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް، ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ 

އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން، އަދި މިކަންކަން 

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން މޮނިޓަރ ކުރުން، 

)ރ(

ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ދިމާވެދާނެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ 

ދިރާސާކޮށް އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް 

)ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމް( އެރަށުގައި ގާއިމުކުރުން.

)ބ(   

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން: މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


