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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
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖަނަވަރީ 19 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 21ތާރީޚު 11އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

އަށް 2012ވާއިދު ގަތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ަބޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެުދމާބެހޭ 

  ލާޙު ގެނައުންޞްވަނަ އި  4
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

   ،މާލެ             
  ދިވެހިރާއްޖެ.          

 

 އަށް  2012ވާއިދު ގަ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ 

 ލާޙު ގެނައުންޞްވަނަ އި  4

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.) އަންނަނިވިޖަދުވަލު (ޔގަވާއިދުގެ  .1

  

  )(ޔޖަދުވަލު 

  

(ހ) ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަކާ ނުލައި، އެ މަޝްރޫޢުއަކުން ތިމާވެށްޓަށް ކޮށްފާނެ 

ންކަން ގީފިޔަަވޅުތައް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔައެދިޔާރުގެ ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް 

  މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ހުއްދަ ދެވިދާނެ މަޝްރޫޢުތައް:

  

ވަނީ ބަނދަރުގެ ނުވަަތ ގައި ފުންކުރުން މާނަކުރެވިފައި މި(މިތާނބަނދަރު އަދި ނެރު ތިލަވުމުން ފުންކުރުން  .1

ފުންކުރާނަމަ މި  ޕްރިންޓަށް ބަދަލެއް އަންނަގޮތަށް . ކުރީގެ ފުޓްއެއްގޮތަށް ފުންކުރުމަށެވެ ޓްޕްރިންޓާނެރުގެ ފު

 )ނެއެވެ.ންކުރާ ދިރާސާ ހަދަންޖެހޭގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާ

. (ތިތަކުގައި ހުންނަ ރުއްގަސް އެ ދޫކޮށްފައިވާ ގޯ ގެދޮރު އެޅުމަށް .2 ރުމަްށ ގެވަޅު ދޫކުގެވަޅުގެ ވެރިފަރާތުން ނެގުން

 )ިރ ސަރަޙައްދެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.ހަމަޖެހިފައި ހު

މިގޮތަށް އަރާފައިވާ ރުއްގަސް ނެގުން. ( ދޫކޮށްފަިއވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މަގުތަކަށްގެދޮރު އެޅުމަށް ގޯތި  .3

 )ތަކަށެވެ.ރާހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރަށުގެ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ

 ފެން ނެގުމަށްޓަކައި އެއްގަމުގައި ބޯހޯލް ތޮރުފުން.  .4

ގުޅިގެން އިތުރުކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގައި، އެ ބިމެއް ހިއްކައި ނިމުނު  ތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށާޤުދުރަ .5

 (ނ)ވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެތެރެއިން މި ޖަދުވަލުގެ  ދުވަސް(ތިނެއް) އަހަރު 3ދުވަހުން ފެށިގެން 

  އި މަޝްރޫޢުތައް.އެންމެހަ ކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައިގައި ލިސްޓު
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ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަކިން ރަށެއްގެ ސިފައިގައި ހިއްކާފައިވާ ބިންތަކުގައި، އެ ބިމެއް ހިއްކައި ނިމުނު ދުވަހުން  .6

) އަހަރު 5ފެށިގެން  ގައި  (ނ)ވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެތެރެއިން މި ޖަދުވަލުގެ  ދުވަސް(ފަހެއް

 އެންމެހައި މަޝްރޫޢުތައް. އިކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވަލިސްޓު

  

 ބިންތަކުގައިވެސް، އާންމުން ވަޒަންވެރި ކުރުވައިފިނަމަ  ފަދަވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 6އަދި  5(ށ) މި ޖަދުވަލު (ހ) ގެ 

ންވަރު ބަޔާންކުާރ ރިޕޯޓު ތައް ހިންގަންވާނީ، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިޢުބިމެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫ އެ

ގެ ދަށުން، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދަިއ  2012ގަާވއިދު ހޭ ހެދުމާބެ

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ.

    

ކޮށްފައިވާފަަދ ންތަކުގައިވެސް، ތިރީގައި ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބި 6އަދި  5މި ޖަދުވަލުގެ (ހ) ގެ ) ނ(

ގެ  2012ހޭ ގަވާއިދު ންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާެބތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މި  ތައް ހިންގޭނީ،ޢުމަޝްރޫ

 .   ދަށުން، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

  

 .އެ މަޝްރޫޢުއެއްގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ގެންގުޅޭ މަޝްރޫޢުތައް .1

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރުން ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް. .2

 އެ މަޝްރޫޢުއެއްގައި އިންސިނެރޭޓަރ ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް. .3

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިހަ މާއްދާއެއް ޖައްވަށް ބޭރުވެދާ ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް. .4

. ފައިބަރ .5   ުކރުމުގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް

  

2.  .   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 ައށް
. . .your fr iend on air.


