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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
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 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  
 އަށް  2012ާވއިދު ގަތިމާވެށްޓަްށ ައސަރު ޯފރާނެ މިންަވރު ބަޔާންުކރާ ރިޕޯުޓ ހެދުމާެބހޭ 

  ާލޙު ެގނައުންޞްވަނަ އި  3

   
  .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 5ގަވާއިދުގެ  .1

ތަންފީޛުކުރާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  މި ގަވާއިދު  (ހ)  .5  ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން 
  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީންނެވެ.

  
ޖަދުވަލުތަކަށް ބަދަލު ގެ މި ގަވާއުިދތަންފީޛުކުރަމުން ދާއިރު  މި ގަވާއުިދ (ށ)  

  ކުރަންވާނެއެވެ.ސްޓްރީން ގެޒެޓުގެންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގެނައި ބަދަލުތައް މިނި
  
  

. ،(ބ)، )ރ( މާްއާދއަށް  ވަނަ  6 ގަާވއިުދގެ  .2   (ޅ) ައދި (ކ) އިުތރުކުރުން

ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާބެޭހ ތިމާވެށީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ  (ރ)  .6  މަޝްރޫޢު ރޭވުން 
ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހެދުމަށް އެދިޔާރު މި ގަވާއިދު ފިޔަވައި ރިޕޯޓު

ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މި ގަވާއިދުއައްޔަނުކުރަންވާނީ 
  ކޮންސަލްޓަންޓެކެވެ.

  
ތިމާވެށީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާބެޭހ  (ބ)    

ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ޓީމުގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަކުން އެންމެ 
ނޑުގެ ލެވެލް  ) ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއް  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ހަތެއް

. އަދި ބައިވެރިކު ތިމާވެށީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ވެށްޓަށް ރަންވާނެއެވެ
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާބެހޭ ރިޕޯޓު 

ތިމާވެށީގެ މެނޭޖްމަންޓް ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަުދ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭން އަދި ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ 

ޓީމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހިމެނޭނަމަ އެފަރާތުގެ 
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  ވަނަވަރު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
  

) ވަނަ ދުވަހުގެ  30އިޞްލާޙު ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މި (ޅ)     (ތިރީސް
ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު، މި ގަވާއިދު ،ފަހުން

ގެ މޮނިޓަރިންގ ރެއިން ޕްރޮޖެކްޓުރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑޭޓާގެ ތެ
ރިޕޯޓާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ، މަރުޙަލާގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޑޭޓާ

ކުރަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ަޅންވީ ގޮތުގެ ތަފުސީލުޑޭޓާ ހުށަހަ މި
ހުށަހެޅޭ ޑޭޓާ  ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ސްފާލައި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތައް ޑޭޓާތަކާއި ނު އަދި މި

  ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ފަރާތަކާ 
  

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ގަބޫލުކުރިކަން އެދިޔާރަށް  ،ގެ ދަށުންމި ގަވާއުިދ (ކ)    
އެންގުމަށްފަހު، މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

  އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.، ތާރީޚު ފަށާނެ 
  
  

  .ުއނިކުރުން) ބ( މާްއދާގެ  ަވނަ 10 ގަާވއިުދގެ  .3

.، )ހ( މާްއދާގެ  ަވނަ 11 ގަާވއިުދގެ  .4   (ށ) ައިދ (ރ) އަްނނަިނިވގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުުރން

ވަނަ  9ގެ މި ގަވާއުިދގެ ޖަދުވަލު (ރ) ގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި މި ގަވާއިދު (ހ) .11  މީޒާންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ
މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް  އަސަރު ފޯރާނެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ތިމާވެށްޓަށް 

ގައިވާ ތިމާވެށްޓަށް  2އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ޖަދުވަލު (ނ) ، ހެދުމަށް އަންގައިފިނަމަ
ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު، މަޝްރޫޢުގެ  މިންވަރު  އަސަރު ފޯރާނެ 

ކުރިއަށް  ޚުލާޞާއަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަރައްޤީގެ ހުށަހެޅުން
ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން އަދި ތިމާވެށްޓަށް އު ގެންދިއުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ އި

މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގެ  އަސަރު ފޯރާނެ 
. ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގެ ދެލިކޮީޕ  ދެލިކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ވާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް އަދި އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ފަދަ ފޯމެޓެއްގައެވެ.ހުށަހަޅަން
  

(ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު  މި މާއްދާގެ  .1 )ށ(    
އެދޭ ފޯމުގައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް

  ބައްދަލުވުމެއް މިނިސްޓްރީން ބާއްވަންވާނެއެވެ.ނަމަ، މީޒާންކުރުމުގެ 
  

މީޒާންކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން   .2      
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި އެދިޔާރު ނުވަތަ އޭނާގެ  ނޑައަޅާ ފަރާތަކާކަ  ފަރާތުން ކަ

 މައްސަލަތަކާމާވެށީގެ މުހިންމު ތި ގުޅޭ ހުށަހެޅުމަކާއެ ތަރައްޤީގެ މެދު ދެ
ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސަކަށް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ. 
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ނޑައަޅާ  އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޓާރމްސް އޮފް ރިަފރެންސްގެ ވެލިޑިޓީ ކަ
  ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

  
ނޑައަޅާ ފަރާތުގެ މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެދިޔާރު ނުވަތަ އޭނާ   .3       ކަ

އިތުރުން އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް 
. މީގެ އިތުރަށް އެ  ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް  މަސައްކަތަކާ ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

  ވަތު އަރުވަންވާނެއެވެ.ޢުމިނިސްޓްރީން ދަ
  

އިވާ ފަރާތަކަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފަ) ވަނަ ޕޮއިންޓ3ު(ށ) ގެ ( މި މާއްދާގެ   .4      
މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނެ 

(އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން  1ފަރާތެއް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ލަސްވެގެން 
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓުގެ 

ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މި ގަވާއިދުވޭނީ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވެ
  ކޮންސަލްޓަންޓަކަށެވެ.

  
ހަމައެކަނި ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓާއި އެދިޔާރު ހިމަނައިގެން ބައްދަލުވުން   .5      

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން މައްސަލައެއް ކުރިމަތި ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 
ގެ ބައްދަލުވުން ހަމައެކަނި އެ ދެފަރާތާއެކު މީޒާންކުރުމުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

  ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބޭއްވުމުގެ އިޚު
  

ކުރާ ކަމާގުޅުންހުރި ން ލާޒިމުމި ގަވާއުިދމީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަކީ   .6      
) ކަމުގައި  ފަރާތްތަކާއެކު ކުރާ މަޝްވަރާ (ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން

  ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުބަލައި 
  

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގެ ވެލިޑިޓީ ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން  (ރ)    
ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އެދިޔާރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

ލިޔުމުގައި އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މުއްދަތާއި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  މި
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން

1 ) ( . އެއްވެސް  ގެދުވަހުއަހަރުއެކެއް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެ
ސަބަބަކާ ހުރެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްފިނަމަ މުއްދަތު 

) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. 2000/-  އިތުރުކުރެވޭނީ   (ދެހާސް
  

  މާއްދާގެ (ށ) އިޞްލާޙުކޮށް އަދި (ވ) އިތުރުކުރުން.ވަނަ  13ގަވާއުިދގެ  .5

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ 
މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 
 މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ގަބޫލުކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަުހ  އަސަރު ފޯރާނެތިމާވެށްޓަށް  (ށ) .13

(ދޭއް) މުރާޖިރުން  2މިނިސްޓްރީން ރިޕޯޓު ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
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. މުރާޖިރުން ޢައްޔަން ކުރާނީ  ގެ ޖަދުވަލު (އ) މި ގަވާއުިދޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ޢައްޔަނުކު ރެވޭ މުރާޖިރުންނާއެކު ގައިވާ މިންގަ

. މިނިސްޓްރީން މުރާޖިރުންގެ ސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީން ސޮއިއެއްބަ ކުރަންވާނެއެވެ

. އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް މުރާޖަޢާކުރި މުރާޖިރެއްގެ  ލިސްޓެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

. މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު މުރާޖަޢާ ރިޕޯޓު  ަނން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ދޭ ފޯމެޓަކަށެވެ. ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާކުރާ ފަރާތަކީ، ހު

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަތަ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން 

ތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީޒާންކުރަން ބޭއްވި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާ

  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން މިނިސްޓްރީއަށް  ،މުރާޖަޢާކޮށް ނިމުމަށްފަހު (ވ)    

ފެނިއްޖެނަމަ މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި މަޝްރޫއުގެ އެދިޔާރާއެކު 

. އަދި މިބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ތިމާވެށީގެ  މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ

މިބައްދަލުވުމަށް ތިމާވެށީގެ  ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި އެދިޔާރު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި އެދިޔާރުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

  ބައިވެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ.

  

  ވަނަ މާއްދާއަށް (ފ) އަދި (ދ) އިތުރުކުރުން. 14ގަވާއިދުގެ  .6

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން 
ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން 

  ދޫކުރުން

) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ވެށްޓަށް 1(ށ) ގެ ( މި މާއްދާގެ (ފ) .14
އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާބެހޭ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލާިއ 

. މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ވެށްޓަށް އަންނަ މުންދާ ބަލާނެ ޕެރަމީޓަރސް ހިމަނަންވާނެއެވެ
. އަދި ބެހޭ ރިޕޯޓު ހުބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާ ށަހަޅަންޖެޭހނީ ޖަދުވަލު (ލ) ގައިވާ ގޮތަށެވެ

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އެންގޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގެ  މި
. ނަމަވެސް،  ދުވަސްއަހަރު(ފަހެއް)  5ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު،  ވަންދެންނެވެ

  މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމާއި ތިމާވެށީގެގޮތުން  (ދ)    
މިންވަރު ބަޔާންކުރާ  އަސަރު ފޯރާނެ ތިމާވެށްޓަށް  ،ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވުނު 

ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް، މަޝްރޫޢު ހިންގާ ކޮންޓްރެކްޓަރާއި އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން 
. އަދި ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމާއި ތިމާވެށްޓަށް  އަސަުރ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ވެ. މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ސައިޓުގައި ލިބެން ހުންނަންވާނެއެ ފޯރާނެ
މިންވަރު  އަސަރު ފޯރާނެ ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމާއި ތިމާވެށްޓަށް 
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ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް މަޝްރޫޢު ހިންގާ ސައިޓުގައި ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު 
  ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

  
  ލާޙުކުރުން.ޞް(ޅ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި  15ގަވާއިދުގެ  .7

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ  15އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާތާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  (ރ) .15  އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅުން 
ތެރޭގައި އިސްތިޢުނާފާމެދު ނިންމި ގޮތެއް މިނިސްޓަރު ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ލިބުމުން މިނިސްޓަރު އިސްތިޢުނާފުގެ ހުށަހެޅުން 
  ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

  
އިސްތިޢުނާފުކުރަންޖެހޭ ޖާގައެއް ނެތްކަން ސަބަބުތަކާއެކު ލިޔުމަކުން އެންގުން.   .1      

  ؛ނުވަތަ
  

އިސްތިޢުނާފުގެ ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިމާވެށްޓަށް   .2      
ބަލައި ތިމާވެށީގެގޮތުން  މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު އަލުން އަސަރު ފޯރާނެ 

. ނުވަތަ ނޑައެޅުން   ؛ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ކަ
  

، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައިވާނަމަ ގަބޫލުނުކޮށްރިޕޯޓު   .3      

ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި މިނިސްޓްރީން ރިޕޯޓު ގަބޫލުނުކުރި 
ސަބަބުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް 

މަޢުލޫމާތު  އެ ،ފުރިހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޢުލޫމާތު
ނޑައެޅުން.   މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ކަ

  
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓަރު  (ޅ)    

 އެ  އި) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަ 3(ރ) ( މި މާއްދާގެނިންމައިފިނަމަ ނުވަތަ 
(ދެހާސް  2500/- މަޢުލޫމާތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން

) ފީއެއް ދައްކަން ވާނެއެވެ.  ) ރުފިޔާގެ (އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ފަސް ސަތޭކަ
މަރުޙަލާގައި ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  ގެނާފުއުއިސްތި

ވަނަ ) 3( ގެ (ރ) މި މާއްދާގެންމައިފިނަމަ ނުވަތަ އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓަރު ނި
ށް މަޢުލޫމާތު މުރާޖަޢާކުރުމަ އެ އި،ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަ ނަންބަރުގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.، ނިންމައިފިނަމަ   އެކަންކުރާނީ މިނިސްޓަރު ކަ
  

  ވަނަ ބައިގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ގަވާއިދުގެ  .8

  އްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ކުރުމާއި މަސަކޮންސަލްޓަންޓުން ރަޖިސްޓަރީ - ވަނަ ބައި  5
  

 2) އަދި (ގ) 1ވަނަ މާއްދާއަށް (ބ) އަދި (ޅ) އިތުރުކުރުމަށް އަދި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ގ) ( 16ގަވާއިދުގެ  .9
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  (އ) އަދި (ވ) ގައި ހިމެނުމަށް. ،ވަނަ މާއްދާގެ ބައެއްގެގޮތުގައި (ކ) 16އުނިކުރުމަށްފަހު 

ކޮންސަލްޓަންޓުން 
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީވާ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ  (ބ) .16
ވަނަ މާއްދާ ގެ (ބ) ގައިވާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް  17ލައިސަންސް  ދޫކުރާނީ 

ޝަރުޠުކޮށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
) ޕޮއިންޓް  100 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަދި (އ) ގެ ދަށުން ކޯޑް އޮްފ  20، (އެއްސަތޭކަ

 . ނޑޭގޮތަށް، ދެވޭނެއެވެ ވަނަ  20ގެ މި ގަވާއިދުކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން ޕޮއިންޓް ކެ
ނޑި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެފަހުން ޕޮއިން މާއްދާގެ (ކ) އަދި (އ) ގެ ދަށުން ޓް ކެ

)  2ނުކޮށް  ވިދިގެން ކުށެއްވިދި (އެއް ސަތޭކަ)  100ވުމުން  ދުވަސްއަހަރު (ދޭއް
  ޕޮއިންޓް އަލުން އައުވާނެއެވެ.

  
 Aގެ ދަށުން ބެހިގެންވަނީ، ކެޓަގަރީ މި ގަވާއިދުތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން   .1 (ޅ)    

  މިދެކެޓަގަރީ އަށެވެ.،  Bއަދި ކެޓަގަރީ 
  

ގެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  Aކެޓަގަރީ   .2      
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ. 

ގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި  Aކެޓަގަރީ 
. އަދި ކެޓަގަރީ  ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ވުމުެގ ގެ  Aބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

  ޝަރުޠުތައް މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  

ގެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ  Bކެޓަގަރީ   .3      
. އަދި  އެފަރާތެއް ކިޔެވި ދާއިރާއެއްގެ ތިމާވެށީގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައެވެ

އަސަރު ގެ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ތައްޔާރުކުރާ ތިމާވެށްޓަށް  Bކެޓަގަރީ 
ޓީމުގައި ތިމާވެށީގެ  މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ފޯރާނެ

ދާއިރާއަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 
ނޑުގެ ލެވެލް  ) ގެ ސަނަދު އޮތް ފަރާތެއް  7އޮނިގަ (ހަތެއް

. ކެޓަގަރީ  ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް Bބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ
. ކެޓަގަރީ މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެ  ގެ ވަގުތީ  Bވެ

ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް
  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  
ގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް   Aގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ކެޓަގަރީ Bކެޓަގަރީ   .4      

ބަދަލުވެވޭނީ ޖަދުވަލު (ގ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މޮޑިއުލްތައް 
  ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވެގެންނެވެ.

  
ުރ ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާއިމި ގަވާއިދު  .5      

ކޮށްފައިވާގޮތް  މަސައްކަތް އެކި ފަރާތްތައް ރިޕޯޓުގައި ބައިވެރިވި އެކި 
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ގެ ޖަދުވަލު (ޗ) ގައިވާ ފޯމު ރިޕޯޓާއެކު މި ގަވާއުިދއެނގޭގޮތަށް، 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި އަދި އެނޫން   .6      

، ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މިނިސްޓްރީން ބަލައި
  .ޑޮކިއުމަންޓްކޮށް މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

  
  ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަްށ (ކ)    

  
  Aކެޓަގަރީ   .1      

ގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ލައިސަންސް ިލބި ތިމާވެށްޓަށް  Aކެޓަގަރީ 
) ރިޕޯޓު 5ޓުގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯ އަސަރު ފޯރާނެ   އި ހުށަހަޅަ (ފަހެއް

. ނުވަތަ ތިމާވެށްޓަށް  މިންވަރު ބަޔާންކުރާ  އަސަރު ފޯރާނެފާސްވެފައިވުން
) ރިޕޯޓު  5ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާކުރާ މުރާޖިރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  (ފަހެއް

  މުރާޖަޢާކޮށްފައިވުން.
  

 Bކެޓަގަރީ   .2      
ގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ލައިސަންސް ލިބި ތިމާވެށްޓަށް  Bކެޓަގަރީ 

) ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަ 5ޓުގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯ އަސަރު ފޯރާނެ   އި (ފަހެއް
  ފާސްވެފައިވުން.

  
  ތިމާވެށީގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް  (އ)    

  
  Aކެޓަގަރީ   .1      

އެންމެ ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަކުން 
ނޑުގެ ލެވެލް  ) ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. މި ޝަރުޠު  7އޮނިގަ (ަހތެއް

)  60ކުގެ ހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭނީ ކިޔަވާފައިވާ މޮޑިއުްލތަ (ފަސްދޮޅަސް
  އަކީ ތިމާވެށްޓާގުޅޭ މޮޑިއުލްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ.އިންސައްތަ

  
  Bކެޓަގަރީ   .2      

ނޑުވެރިކަން  ،ހަކަތަ ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ  ،ދަ
މިންވަރު  އަސަރު ފޯރާނެނުވަތަ ތިމާވެށްޓަށް  ،ދަތުރުފަތުރު ،މަސްވެރިކަން

ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ތަޢުލީީމ 
ދާއިރާއަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

ނޑުގެ ލެވެލް    (ހަތެއް) ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. 7އޮނިގަ
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ގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށްވުމަށް ފުރިހަމަ  Aގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ކެޓަގަރީ  Bގަރީ ޓަކެ (ވ)    
ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ތިރީގައި ހިގެންވާ ދާއިރާތަކާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މޮޑިއުލްތައް ބެ
  ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

  
 3އިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދާ 3ކޯ މޮޑިއުލްތައް (ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯ   .1      

  ).ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެއް މޮޑިއުލެ
  

  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް.  1.1        
  

އެންވަޔަރަންމަންޓަްލ  މޮނިޓަރިންގ/ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  1.2        
  ސަރވޭއިންގ.

  
ޕްރޮޓެކްޓަޑް އޭރިޔާ  ނެޗުރަލް ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް/  1.3        

/ އެންވަޔަރަންމަންޓަްލ މެނޭޖްމަންޓް/ ކޯސްޓަލް  މެނޭޖްމަންޓް
  މެނޭޖްމަންޓް.

  
އް ފުރިހަަމ މޮޑިއުލެ 2ދާއިރާތަކުން އިލެކްޓިވް  އިލެކްޓިވް މޮޑިއުލްތައް (މި   .2      

  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ).
  

        2.1  /   ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް/ އެކުއަޓިކް ސައެންސް. ހައިޑްރޯލޮޖީ
  

/ ރިމޯޓް ސެންސިން.ޖިއޮގްރަފިކް   2.2           އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
  

  އެންވަރަންމަންޓަލް އިކޮނޮމިކްސް.  2.3        
  

        2.4  .   ކޯސްޓަލް ޖިއޮމޮޕޮލޮޖީ
  

  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްލޭނިންގ/ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް.  2.5        
  

/ އެންވަރަންމަންޓަލް ޕޮލިސީ.  2.6           އެންވަރަންމަންޓަލް ލޯ
  

        2.7  .   ކޮންސަވޭޝަން ބަޔޮލޮޖީ
  

  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކެމިސްޓްރީ.  2.8        
  

/ މެރިން ސައިންސް.  2.9         / މެރިން ބަޔޮލޮޖީ   އިކޮލޮޖީ
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/ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް. 2.10           ކްލައިމެޓޮލޮޖީ
  

/ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޓޮކްސިކޮލޮޖީ. 2.11           ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން
  

 (އ) އިތުރުކުރުން. (ކ) އަދި، (ޅ)، މާއްދާއަށް (ބ) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިޞްލާޙުކޮށް އަދި މި 17ގަވާއިދުގެ  .10
  

ކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި މުރާޖިރުންގެ ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ މި ގަވާއިދު (ހ) .17  ދަފުތަރު ބޯޑު 
މިނިސްޓަރ ތަރު ބޯޑެއް ޓަކައި ދަފުންނަނިވި ކަންތައްތައް ބެލުމަށްއަ

. އަދި މި އިއެކުލަވަ  ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ލަންވާނެއެވެ
  

ތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ މާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ދަފުތި  .1      
ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުން ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާމެދު 

  ގޮތެއް ނިންމުން.
  

ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މި ގަވާއިދުތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި   .2      
  މުރާޖިރުންނާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުން.

  
ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މި ގަވާއިދުތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި   .3      

ބަލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާނެ މުރާޖިރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭތޯ 
  ދިނުން.އަށް ލަފާފިޔަވަޅަކާމެދު މިނިސްޓްރީ

  
ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ދަފުތަރު ބޯޑުން  (ބ)    

(ތިރީސް)  30މި އިޞްލާޙު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ، ފާސްކޮށް
  ގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ގެޒެޓު ދުވަހުގެތެރޭގައި

  
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ހުރިހާ ކޮންސަލްޓަންޓުންވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  (ޅ)    

ލާފައިވާ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން އިމާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން އެކުލަވަ މި
  ޢަމަލުކުރަންވީ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށެވެ.

  
ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ޢަމަލުކުރަންވީ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  (ކ)    

. އަދި އިނެވޭނީ ދަފުތަރު ބޯޑަށް ހުށަހަޅަގެ ގެނެވޭ ހުރިހާ ބަދަލެްއ  ފާސްކޮްށގެންނެވެ
  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހި

    
ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްވެ ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ގެންނަ  (އ)    

  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ނ) އަދި (ރ)  އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 18ގަވާއިދުގެ  .11
  

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި 
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި 

  ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ދަފުތަރުގައި  16ގެ މި ގަވާއުިދ (ހ) .18
ގެ ޖަދުވަލު (ޏ) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ގަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 

)  5,000/- ކުރުމަށްޓަކައިޓުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮންސަލްޓަން (ފަސްހާސް
. މިރުފިޔާގެ ފީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީގެ  އްކަންވާނެއެވެ

  ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.
  

(ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  މި މާއްދާގެ  (ނ)    
ެގ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދަށުން ދޫކުރާ ތިމާވެށީގެ  މި ގަވާއިދުގެ 
)  5. ވެދުވަހެއަހަރު) (ފަހެއް 5މުއްދަތަކީ   ވުމުން އަނބުރާ ނުލިބޭދުވަސްއަހަރު(ފަހެއް

) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުން މިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް  5000/- (ފަސް ހާސް
 . ދަށުން ތިމާވެށީގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގެ  20ގެ މި ގަވާއިދުއައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

، ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންްޑވެފައިވާ ފަރާތަކަށް

ގައި ވިޔަސް، ތިމާވެށީގެ ކަމުވީ ދުވަސްއަހަރު(ފަހެއް)  5ރަޖިސްޓަރީވިތާ 
ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހެޅޭނީ ސަސްޕެންޝަންގެ 

  .މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި  16ގެ މި ގަވާއުިދދަފުތަރު ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި   .1 (ރ)    
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ދިވެހިންނަށް  (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ  1ކަ

ވަގުތީ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 
ވަގުތީ ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ 

) ރުފިޔާގެ ފީއެ 3000ބޭ އަނބުރާ ނުލި (އެކެއް)  1އް ދެއްކުމުން (ތިންހާސް
. ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓުން ވެސް ބެހިގެންވަނީ އަހަރު ިމ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
  ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ދެކެޓަގަރީއަށެވެ. 16ގެ ގަވާއިދު

  
ނޑުތަކާ  16މި ގަވާއިދުގެ   .2       ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ކަ

އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ބިދޭސީންނަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ވަކި މަޝްރޫޢަކަށް ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ 

ންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ތިމާވެށީގެ ކޮދުމަށް މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެ 
. އަދި އެ ލައިސަންސްވަގުތީ  މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށްޓަށް  ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓާމެދު މިނިސްޓްރީން ނިންމިގޮތުގެ 
  ބާޠިލުވީއެވެ. ލައިސަންސްލިޔުން ދޫކުރުމުން 
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 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  19 .12
  

ތިމާވެށީގެ 
ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ 

  ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން 

ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހަކު ތިރީގައިވާ ފަަދ  (ހ) .19
ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލައިސަންސެއް ދަފުތަރު މި ގަވާއިދުކަމެއް ކޮށްފިނަމަ 
. އަދި ލައިސަންސް ބާޠިލުބޯޑުން ބާޠިލުކުރެވިދާ ކުރުމުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނެއެވެ

) އަހަރުދުވަސް ފަހުންނެވެ. 3ހުށަހެޅޭނީ ބާޠިލުކުރާތާ    (ތިނެއް
  

 ގޮތް ކުމެދާނެނު ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުނުވަތަ  ތަފާސްހިސާބު އޮޅުވާލައިގެން  .1      
މަޢުލޫާމތު ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުންތައް ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހަދައިގެން ނުވަތަ ދޮގު 

  ހުށަހެޅުން ނުވަތަ މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން، ނުވަތަ 
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  4/93ޤާނުނު ނަންބަރު   .2      
) އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަާކ  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

  ނުވަތަ  ،ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވުންޚިލާފުވުމުން އެ
  

އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އެހެން ލިޔުންތަކުން މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމާިއ   .3      
( ތް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، މަޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަނުވަތަ ގަސްތުގައި ، (ޕްލެޖިއަރިޒަމް

ރިޕޯޓުތައް ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މި ގަވާއިދުއޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 
  ހުށަހެޅުން، ނުވަތަ

  
ގެ ދަށުން ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މި ގަވާއިދު  .4      

  ހޯދާފައިވަނީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށްވުން.
  

  މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން.  .5      
  

" ގަވާއިދުގައި "ރަޖިސްޓަ .13 " މިހެން ލިޔެފައިވާ އިބާރާތް "ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ރީ ސަނަދު
 މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

  
(ފ) އަދި (ދ) ، (ވ)، (މ) ،(އ)، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް (ކ) 20ގަވާއިދުގެ  .14

 އިތުރުކުރުން.
  

)  200,000/-  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް އެދިޔާރު ކޮށްފިނަމަ (ހ) .20  ފިޔަވަޅުއެޅުން  (ދެލައްކަ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ 

. މި ގަވާއިދުއުސޫލު  ދަށުން  މި މާއްދާގެ ގެ ޖަދުވަލު (ޖ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ
  ަފރާތްތައް އާންމުކޮށް ހާމަކުރެވޭނެއެވެ.ފިޔަވަޅު އަޅާ 
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އަދި އެ ރިޕޯޓުތައް  އިށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަނާޅަގެ ދަށުން ހުމި ގަވާއިދު  .1      
ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ހޯދުމަާކ 
ނުލައި، ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލީ 

  މަސައްކަތް ފެށުން.
  

މުގައި ޞައްޙަ ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ބޭުނމި ގަވާއިދު  .2      
  ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން.

  
ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ތިމާވެށްޓަށް   .3      

  އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަމުން ނުދިއުން.
  

ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ ރިޕޯޓު (މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު)   .4      
  ހުށަނޭޅުން ނުވަތަ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުން.

  
ޖަދުވަލު (ރ)، (ޔ) އަދި (ޓ) ގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން   .5      

ތިމާވެށްޓަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެ 
އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓުމުގެކުރިން ، މަޝްރޫޢުތައް

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްކްރީންނުކުރުން. 8ގެ ވާއިދުމި ގަ
  

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ތަންފީޛީ އޮފިސަރު މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ އަމުރަށް   .6      
  ނުކިޔަމަންތެރިވުން.

  
ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ނުވަތަ އޭނާ ށްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުން ރަނގަޅުތިމާވެ  .7      

  އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން.ޢައްޔަނުކުރާ މީހަކު ކުރާ 
  

ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރުމާއި ގެ ދަށުން ފުރިހަމަ މި ގަވާއިދު  .8      
  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.

  
ގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން މި ގަވާއިދު  .9      

  ޚިލާފުވުން. މާއްދާއަކާ ގެ އެއްވެސްމި ގަވާއިދުނުވަތަ 
  

ގެ ދަށުން، ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދު .10      
 އިރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅަ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެ 

  ބޫލުކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙާ ޚިލާަފށް މަސައްކަތްކުރުން.ގަ
  

  ިނންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން.ތިމާވެށީގެގޮތުން  .11      
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އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުން ރިޕޯޓާ  .12      
  ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުން.

  
(ހ) އަދި (ފ) ގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް މީހަކު ކުރާ  މި މާއްދާގެ (ށ)    

 ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ އެ 
މީހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު 

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޤާނޫނު ) އާއި އެ 93/4ނަންބަރު 
ނޑައެޅުމާއި ބަދަލުހޯދުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު ) ގެ R-9/2011 ޖޫރިމަނާ ކަ

  ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
  

ގެ ދަށުން ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދު (ކ)    
ލިބިަފއިވާ މީހަކު ފުރިހަމަނޫން  ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތިމާވެށީގެ 

ޖުމުލައިން އަންނަނިވި  ގެނަމަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ޕޮއިންޓުރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅައިފި
  އަދަދުތައް މިނިސްޓްރީން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

  
ނޑައެޅިގެން   .1       ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ޓާރމްސް އޮފް ރެފެރެންސްގައި ކަ

ރިޕޯޓެއްގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން ފާހަގަކުރެޭވ 
 1ޖުމުލައިން  ގެޓަންޓެއްގެ ޕޮއިންޓުކޮންމެ ފަހަރަކު ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލް

  (އެކެއް) ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން.
  

ނޑައެޅިގެން   .2       ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ޓާރމްސް އޮފް ރެފެރެންސްގައި ކަ
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދެންޖެހިއްެޖ  މަދުވެގެން އެ 

(ދޭއް)  2ޖުމުލައިން  ގެ ޓުހާލަތެއްގައި ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޕޮއިން
  ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން.

  
) ގެ ދަށުން ރިޕޯޓެއް 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 14ގެ މި ގަވާއިދު  .3      

)  20ޖުމުލައިން  ގެނަމަ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޕޮއިންޓުބޫލުނުކޮށްފިގަ (ވިހި
  ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން.

  
ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހަކު ތިމާވެށީގެ  (އ)    

ޚިލާފުވިކަން ދަފުތަރު ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ  ޓާކޮންޑަކް ންޓުންގެ ކޯޑް އޮފްކޮންސަލްޓަ
 އަޅަންވާނެއެވެ.ތަރުތީބުން މިނިސްޓްރީން އެފަރާތަކާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް 

މާއްދާއިން  ންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް މިވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާ 19ގެ މި ގަވާއިދު
  އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

  
 ގެ ށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޕޮއިންޓު ފަހަރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ތިމާވެ ފުރަތަމަ   .1      
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) ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން. 10ޖުމުލައިން    (ދިހައެއް
 ގެ ށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޕޮއިންޓުދެވަނަ ފަހަރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ތިމާވެ  .2      

) ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން. 20ޖުމުލައިން    (ވިހި
  

 ގެ ށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޕޮއިންޓު ފަހަރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ތިމާވެ ތިންވަނަ   .3      
  (ތިރީސް) ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން. 30ޖުމުލައިން 

  
) އަށްވުމުން  50ޖުމުލަ  ގެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ޕޮއިންޓުތިމާވެ (ވ)     (ފަންސާސް

)  1ގެ ލައިސަންސް ތިމާވެށީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްކަން ކުރުމު ދުވަހުގެ އަހަރު(އެކެއް
  ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ށްމުއްދަތަ

  
ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ މި ގަވާއުިދވެފައިވާ ފަރާތެއް ރާޖިރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީމު (މ)    

ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފަހާގަކުރެވިއްޖެނަމަ 
. އަދި ދަފުތަރު ބޯޑުން އެދަފުތަރު ބޯޑަށް އެކަމެއް  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަލައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭތޯ ބަލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް 
  އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާމެދު މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދޭންވާނެއެވެ.

  
ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމާއި ޚިލާފަށް ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ތިމާވެށީގެގޮތުން މި ގަވާއުިދ (ފ)    

ލިޔުމުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް  ނުވަތަ އެ
ލުމަށްފަހު އެއީ އެދިޔާރުެގ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މިނިސްޓްރީން އެކަމެއް ބެ

އްކަމަށް ތިޔާރާއި ބާރު ނުފޯރާ ނުވަތަ އެދިޔާރާ ގުޅުމެއްނެތް ކަމެ އިޚު
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ  ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ މަސައްކަތެއްކުރަން  ކަ

. އަދި މިފަރާތްތައް   200,000/- އެންގި އަދި އެ މަސައްކަތެއްކުރި ފަރާތްތަކެވެ
) ރުފިޔާ . މިގޮތުން (ދެލައްކަ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ގެ ޖަދުވަލު (ޖ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުޖޫރިމަނާކުރާނެ އުސޫލު 
 ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ހާމަކުރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ

  
ގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް، މިފަަދ މި ގަވާއުިދ (ދ)    

ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ،  ގެ ދަށުން މި ގަވާއިދުޖޫރިމަނާތައް ދައްކަން ކަ
  އެފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުން މިނިސްޓްރީއަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
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 .ލާުޙކުރުންޞްޮގތަްށ އި  ގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ (މ) ައންަނނިވި  .15
 ޖަދުވަލު (މ)

 

 ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން (ހުއްދަ ދިނުން)
Environmental Decision Statement (Approval) 

` 

 
  އޮފީުހގެ ނަން 

(Name of office)  
  ދިެވހިރާްއޖެ 

Republic of Maldives  
  

Date of issue:                                                                                                                            :  ދޫކުރި ތާރީޚު

  
ގެ ދަުށން (މި ލިޔުުމގަިއ ީމގެ ަފހުން މިނިސްްޓީރ  2011ތިމާެވށްޓަްށ އަސަރު ޯފރާެނ ިމންަވރު ަބޔާންކުާރ ރިޕޯުޓ ެހދުމާެބޭހ ަގވާިއދު . 1

) ގެ ަފރާުތން މި ތިާމވެީށެގ ގޮުތން ނިްނިމގޮުތގެ ިލުޔން މެުދެވރިކޮށް މަީތގަިއ ަބޔާންކޮ ) (އޮފީުހގެ ނަން ިއާވ ްށފަކަމަށް ަބާޔން ޮކްށފައިވާ
 .   ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢު ކުިރއަްށ ެގންިދއުުމގެ ހުްއދަ މިނިސްްޓރީްނ ީދފީމެވެ

1. This Environmental Decision Statement has been issued on behalf of the (name of ministry) 
(hereinafter referred to as the Ministry) pursuant to the Regulation on the Preparation of 
Environmental Impact Assessment Report 2012 to advice that the Ministry has decided that the 
proposed Development Proposal can proceed. 

2. :   މި ުހއްަދ ިމނިްސޓްރީން ދީަފއިަވީނ ތިީރގަިއ ިމާވ ޝަރުޠުތަުކގެ މަީތންެނވެ
2. The decision has been made by the Ministry on the following conditions: 

 

I.  އަހަުރުދވަުހގެ ެތރޭަގއި މަޝްރޫުޢގެ ަޢަމލީ މަސައްަކްތ  1ތިާމވެީށގެޮގތުން ނިްނމިޮގތުގެ ލިުޔން ދޫކުިރ ތާރީުޚން ފެިށގެްނ ( (އެކެއް

.ވަަނ ަނންބަުރގަިއ ދީަފިއވާ ހުްއދަ ބާޠިުލވާ  1ނުފެިށއްެޖ ަނމަ، ނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔމާއި ައދި މި ިލުޔމުެގ   ނެެއވެ

 

I. In the event the project activity has not commenced within one (1) year from the date of issue, this 
Environmental Decision Statement and the permission granted in paragraph 1 of this statement shall 
be considered null and void. 

)ލިޔުން ދޫކުރީ  ތިާމވެީށގެޮގތުން ނިްނމިޮގތުގެ މި  ) ގެ (ރަުށގެ ަނން  ަގއި ހިްނގަން ގަސްތުކުރާ (ރިޕޯުޓގަިއވާ  ާރއްޭޖގެ (އަޮތޅުގެ ނަން
) ަގއި ބެުލމަްށ ހުަށހެިޅ ތިާމވެްށޓަްށ ައސަުރ ފޯާރެނ ިމްނވަރު  ) ާއ ެބހޭގޮުތްނ ަތއްާޔުރކޮށް (ތާރީޚު ގޮަތށް މަްޝރޫުޢ ގެަނން

   .ބަޔާންކުާރ ިރޕޯާޓބެހޭގޮުތްނ ިނންިމގޮްތ ެއންުގމަށްަޓކައެވެ
This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of communicating the 
decision regarding the Environmental Impact Assessment for (name of report), (island), () 
Atoll, Maldives that was submitted on (date of submission) for evaluation. 
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II. 1 ައަހަަރށްުވރެ ަލސްވީ ުކރިައްށ  1މަްޝރޫޢުެގ ޢަމަީލ ަމސައްކަތް ނުެފިށ ންަބރުގަިއާވ ުހއްަދިއގެ ދަުށން ވަަނ ނ ( (އެެކއް

ލަފާކުރަން ނޭނޭގ ކަހަލަ ކަެމއް ދިާމވެެގން ަކމަްށވާަނމަ، ުމއްަދުތ އިުތރުކުރުުމގެ އިޚުިތޔާރު ުނވަަތ ހުއްުޓވާުލމުެގ އިޚުިތާޔުރ 

. މިަފދަ ޙާލަްތތަކުަގއި މުްއދަތު ހަަމވުުމެގ މިނިސްްޓރީއަްށ ިލބިގެްނވެ ) ދުވަްސ ކުރިްނ ސަބަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮްށ  30ެއވެ (ތިރީސް

 .   އެިދޔާުރގެ ަފރާުތން މިނިސްްޓރީައށް ިލޔަްނވާެނެއވެ

II. In the event the project activities has been delayed for more than one (1) year due to unforeseen 
circumstances, the Ministry shall have the discretion to extend the duration of the Environmental 
Decision Statement, or to terminate it. In such circumstances the proponent shall write to the 
Minister for an extension thirty (30) days before the date of expiry clearly stating out the reasons for 
the delay. 

 

III. ާތަރައްީޤެގ  ހިނގަުމްނދާ، ކުރާ ަފރާތަުކން ަޢްއަޔނު ަފދަ ކަެމްއ ިދމާެވއްެޖނަމަ، ިމނިސްޓަުރ ުނވަަތ ޭއނާ ތިރީަގއި މިަބޔާްނކުރ

. ަމސައްކަްތ ައލުން ަފށަްނ ައްނގަްނދެްނ ުހއްޓާަލން ެގންާދ ބަޔަަކށް އެމަޝްރޫެޢއް ުކރިައށް  އެްނގިާދެނއެވެ

 ިމ ިތމާެވށީެގގޮުތން ނިްނމިޮގުތގެ ިލޔުްނ ބާޠިލުުކރުން ުނވަތަ ހ. 

 ށ. ިމ ިތމާެވށީެގ ޮގތުްނ ިނންިމޮގތުެގ ލިުޔމުެގ ަޝރުޠަކާ ޚިލާުފވުްނ          
III. The Minister, or his designate, may issue a cessation order requiring persons working on a 

Development Proposal to cease working until the order is withdrawn, if: 
a) this Environmental Decision Statement has been withdrawn; or 
b) there has been a breach of the conditions of this Environmental Decision Statement. 

 

IV.  ަގއި ުބނެަފިއވާ މަޢުލޫާމތު  1އެިދޔާުރ ެއނެކްްސ.   ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެ
IV. The proponent shall submit the required information which is given in the Annex I. 

 

V.  ުރާއްޭޖގަިއ ޢަމަުލކުރަމުްނދާ ާޤނޫުނތަކާއި ގަާވިއދުތަާކ އެްއގޮަތށް މަަސއްކަތް ކުަރމުްނ ގެްނދިުއަމީކ  ،ގުުޅންހުރި  ިހންުގމާއި މަޝްރޫޢ

.އެިދޔާުރގެ ިޒންާމއެކެ  ވެ

V. It is the proponent’s responsibility to undertake all project activities in accordance with the relevant 
laws and regulations of the Maldives. 

 

VI.  ވަަނ ެޕރެްގރާްފަގއިާވ ެވށްޓަްށ ައންަނމުްނދާ ަބދަުލތައް ެދނެަގތުމާެބހޭ ިރޕޯުޓ،  10މި ިތާމވެީށގެޮގުތން ނިްނމިޮގތުެގ ލިުޔމުެގ

 .  އެިދޔާުރ ހުަށހަަޅން ވާެނއެވެ
VI. The proponent shall submit environmental monitoring report as outlined in paragraph 10 of this 

Environmental Decision Statement. 
 

VII.  ުޢިމާާރތްުކރުމުެގ މަސައްަކުތގަިއ ދޮްނ ވެލި، ބޭނުްނ ކުަރްނ ެއދިާޔރު ޭބުނންެވްއޖެ ހިނދެްއަގއި ސަރުކާރުެގ ކަމާެބހޭ އިާދރާިއްނ ރިޒޯޓ

.  އެކަމުެގ ުހއްަދ ޯހދަްނވާެނެއވެ
VII. A special permission from the concerned government agencies shall be obtained if the proponent 

plans to use coral sand for construction of the resort. 
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VIII.  : )  އާިއ ތިާމވެށްޓަްށ އަަސރު ފޯާރެނ  93/4ޤާނޫނު ަނންބަރު (ދިެވިހރާއްޭޖގެ ތިާމވެިށ ރައްާކތެރިކޮްށ ދެމެެހއްުޓމާބެހޭ ޤާނޫނު

ނބުރާ ިއއާދަ ނުކުެރވޭ ަފދަ ަބދަެލްއ ގެ ަދށުން ރާއްޭޖގެ ތިާމވެްށޓަށް އަ  2012މިްނވަރު ަބޔާންުކރާ ިރޕޯޓު ެހދުާމބެހޭ ަގވާިއދު 

އަުތވެާދނެ ކަެމްއ ކޮށްފި ހާަލތެްއގައި ުކރެވިަފިއާވ މަސައްަކތެްއެގ ބަދަލެްއ ިދނުަމކާ ނުލަިއ މަަސއްކަތް ުހއްުޓވާަލއި ަމޝްރޫުޢ 

.   ކުރިއަްށ ެގންިދުއމަށް ދޫކޮށްަފިއވާ ހުއްަދ ބާޠިލުކުެރިވދާނޭަކން އެިދޔާަރށް ެއނގެެއވެ
VIII. The proponent is aware that under the National Environment Protection Act (Act no: 4/93) and the 

Regulation on the Preparation of Environmental Impact Assessment Report 2012, the Ministry 
reserves the right to terminate any activities without compensation if found that such activity has 
caused significant, irreversible impacts on the environment. 

 

IX.  ތިާމވެށްޓަްށ ައަސރު ފޯާރނެ މިްނވަރު ަބާޔންކުރާ ރިޕޯުޓގަިއ ޢިާމާރތްކުރާ ިފޔަަވހީަގއި ުނަވތަ ަމްޝރޫޢު ިހނަގުމންާދ ފިަޔވަީހގަިއ

.ތިާމވެށްޓަްށ ކޮށްާފނެ އަސަރުަތއް ުކޑަކުރުމަށް އަ  ަޅްނޖެހޭ ހުރިާހ ިފޔަަވޅެއް ރިޕޯުޓގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތަށް އަަޅންާވނެެއވެ
IX. All mitigation measures proposed in the Environmental Impact Assessment report for the 

construction phase and operational phase that are described in the report shall be fully implemented. 
 

X. ިަބޔާްނ  ތިާމވެށްޓަްށ އަަސރު ފޯާރނެ ިމްނަވރު ބަާޔންކުރާ ިރޕޯޓުަގއި ވެށްަޓށް އަްނނަުމންާދ ބަަދލުތައް ދެެނަގތުަމށް ޭރވިފަިއވާ ޕްޭލނުަގއ

ިރޯޕޓުގައި ަބާޔންކޮްށފައިވާ ގޮުތެގ  ،ކޮށްފަިއވާ ކަންަތްއތައް ފުިރހަމަ ކުުރމަށްފަހު، ވެށްަޓްށ އަްނނަުމންދާ ަބދަލުަތއް ެދެނގަުތމުގެ ޚުލާސާ 

.    މަތިްނ ިމނިސްްޓރީއަްށ ުނވަަތ ިމނިސްޓްީރން ަކނޑައަޅާ ަފރާތަކަްށ ފޮނުަވމުްނ ގެްނަދންާވނެެއވެ
1. The environmental monitoring program stipulated in the Environmental Impact Assessment Report 

shall be undertaken and implemented and summary environmental monitoring reports shall be 
regularly submitted to the Ministry or its designated authority. 

  
 : ޭބނުްނވާ މަޢުލޫާމތު 1އެނެކްްސ 

Annex 1: Information Requirement  
)ހާ(ބޭނުްނވެްއޖެ    ަލތެްއގައި

(if necessary) 
1. ………………………………………………… 
2. ……………………………………………………  

) ގެ ަފރާުތން މި ިލއުމަްށ ުހއްަދ ދިީނ:  (އޮފީުހގެ ނަން
This document has been authorized on behalf of (Name of office), by: 

 
:  ނަން

Name 
  

 
:  ހުއްަދިދން ސިީޓ ނަންބަރު

Authorized  Letter No 

:  މަޤާމު
Designation 

 

:ދޫކުރި  ތާރީޚު  
Date of Issue 

:   ސޮއި
Signature   

:  މުްއދަުތ ހަަމާވ ާތރީޚު

Date of Expiry  
     
  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            118 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

18

 .ލާުޙކުރުންޞްގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ (ފ) އަްނނަިނިވ ޮގތަްށ އި  .16
 ޖަުދވަލު (ފ)

 ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން
 ބޫލު ނުކުރުން)ނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ގަޓަށް އަސަރު ފޯރާ(ތިމާވެށް 

Environmental Decision Statement  
(Environmental Impact Assessment Report Rejection) 

` 

 
(   (އޮފީުހގެ ނަން

(Name of office)  
  ދިެވހިރާްއޖެ 

Republic of Maldives  
  

Date of issue:                                                                                                                            :  ދޫކުރި ތާރީޚު

  

) ެގ ފަރާތުްނ   ގެ  2012 ތިާމވެށްޓަްށ އަަސރު ފޯާރނެ ިމްނަވރު ބަާޔންކުރާ ިރޕޯޓު ެހދުމާެބހޭ ގަާވއިދު  .1 ދަުށން (އޮީފހުގެ ނަން

މަްށ ތިާމވެީށގެޮގތުްނ ނިްނމިޮގތުެގ ިމިލޔުްނ ދޫުކރީ މަީތގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ަތރައްީޤގެ ަމޝްރޫުޢ ކުރިައށް ގެްނދިުއުމގެ ހުްއދަ ިދނު

. ގަބޫުލ ނުކުރި ސަބަބުތަްއ  ގަބޫލު އެިދ ުހށަހެިޅ ިތމާެވށްޓަްށ އަަސުރ ފޯާރނެ މިްނވަުރ ބަާޔންކުާރ ިރޯޕޓު  ނުކުިރކަން އެްނގުަމށެވެ

. 1އެނެކްްސ   ަގިއ ބަާޔންކޮށްަފއި ާވނެެއވެ

1. This Environmental Decision Statement has been issued on behalf of the (name of ministry) 
(hereinafter referred as the Ministry) pursuant to the Regulation on the Preparation of Environmental 
Impact Assessment Report 2012 to advice that the Ministry has decided to reject the Environmental 
Impact Assessment report for the proposed Development Proposal. Reasons for rejection have been 
given in Annex 1. 

. މިޮގތުްނ ިއސްިތއުނާަފށް ހުަށހަަޅން ާވީނ ގަބޫލު ޔާަރށް މި ނިްނމުްނ އެދި  .2 ނުކުރެޭވނަަމ ިއސްތިުއނާފަްށ ުހށަހެިޅދާެނއެވެ

. 10ތިާމވެީށގެޮގތުްނ ނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔން ލިޭބތާ  ) ުދވަުހެގ ތެޭރގަެއވެ  (ދިހަެއއް

2. The proponent may lodge an appeal if aggrieved about this Environmental Decision Statement. The 
appeal must be made within ten (1 0) working days of the date this decision is communicated 

) ނިްނމިޮގތުގެ މި ތިާމވެީށގެޮގތުން  ) ގެ (ރަުށގެ ަނން  ަގއި ހިްނގަން ގަސްތުކުރާ (ރިޕޯުޓގަިއވާ  ލިޔުން ދޫކުރީ ާރއްޭޖގެ (އަޮތޅުގެ ނަން
) ަގއި ބެުލމަްށ ހުަށހެިޅ ތިާމވެްށޓަްށ ައސަުރ ފޯާރެނ ިމްނވަރު  ) ާއ ެބހޭގޮުތްނ ަތއްާޔުރކޮށް (ތާރީޚު ގޮަތށް މަްޝރޫުޢ ގެަނން

. ބަޔާންކުާރ ިރޕޯާޓބެހޭގޮުތން     ިނންިމގޮްތ ެއންުގމަށްަޓކައެވެ
This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of communicating the 
decision regarding the Environmental Impact Assessment for (name of report), (island), () 
Atoll, Maldives that was submitted on (date of submission) for evaluation. 
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ާވީނ ތިާމވެީށގެޮގތުން ނިްނމިޮގތުގެ ިލުޔން ެއދިާޔރަށް ަގބޫލުނުކުރެެވނީ ީކއްެވގެންަކން ސާުފކޮށް ބަާޔންކޮށް އިސްިތއުނާަފށް ުހށަހަަޅން .3

.ލިޔުމަުކން ިމނި  ްސޓަރަެށވެ

3. The appeal must be made in writing to the Minister and must contain clear reasons why the decision 
is not acceptable to the proponent. 

 500/-ރާުތން ގެ ފަ އެިދޔާރު ، ތިާމވެށްޓަްށ ައަސރު ފޯާރނެ މިްނަވރު ބަާޔންކުާރ ިރޕޯޓު އަލުްނ ބެުލމަށް މިިނސްޓަރ ިނންަމއިފިަނމަ .4

. ެދވަަނ ަފހަުރ ބެލުަމށްފަުހ ިމނިސްޓަރ ނިްނާމ ިނންުމމަކީ  ) ީފއެްއ ަދއްކަްނ ވާެނެއވެ ) ުރފިޔާެގ (އަނުބާރ ނުލިބޭނޭ (ފަސްސަތޭކަ

 .  އެްނމެ ަފހުެގ ިނންމުެމވެ

4. In the event the Minister considers a further review of the Environmental Impact Assessment reports 
the proponent shall pay a non-refundable appeal fee of Rf. 500 (five hundred Rufiyaa). The decision 
by the Minister following this second consideration of the report shall be final. 

 

ެއިދޔާރަްށ އިސްިތއުނާާފ މެުދ ިމނިސްަޓރ ޮގެތއް ިނންުމމުެގ ުކރިން، ލިުޔމަކުްނ ެއ އިްސތިުއނާުފ ައނބުާރ ެގންިދއުުމެގ އިްޚތިާޔުރ  .5

.  ލިބިގެްނ ެވެއވެ

5. The proponent has the discretion to withdraw an appeal in writing prior to the Minister making a 
decision on the appeal. 

 

 
 

 : ޭބނުްނވާ މަޢުލޫާމތު 1އެނެކްްސ 
Annex 1: Information Requirement  

)ހާ(ބޭނުްނވެްއޖެ    ަލތެްއގައި
(if necessary) 

3. ………………………………………………… 
4. ……………………………………………………  

) ގެ ަފރާުތން މި ިލއުމަްށ ުހއްަދ ދިީނ:  (އޮފީުހގެ ނަން
This document has been authorized on behalf of (Name of office), by: 

 
:  ނަން

Name 
  

 
:  ހުއްަދިދން ސިީޓ ނަންބަރު

Authorized  Letter No 

:  މަޤާމު
Designation 

 

:  ދޫކުރި ތާރީޚު
Date of Issue 

:   ސޮއި
Signature   

:  މުްއދަުތ ހަަމާވ ާތރީޚު

Date of Expiry  
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 ލާުޙކުރުން ޞްގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ (ދ) ައންަނިނިވ ޮގތަްށ އި  .17
 ޖަުދވަލު (ދ)

  ތިމާވެށީގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން
  ބޫލު ނުކުރުން)(ތަރައްޤީގެ ހުށަހެޅުން ގަ

Environmental Decision Statement  
(Development Proposal Rejection) 

` 

 
(   (އޮފީުހގެ ނަން

(Name of office)  
  ދިެވހިރާްއޖެ 

Republic of Maldives  
  

Date of issue:                                                                                                                            :  ދޫކުރި ތާރީޚު

) ގެ ފަރާުތްނ ދަުށން  ގެ  2012ވަުރ ބަާޔންކުާރ ރިޕޯުޓ ެހދުމާެބޭހ ަގާވއިުދ ޓަްށ އަަސރު ޯފރާެނ ިމން ތިާމވެށް .1  (އޮފީުހގެ ަނން

ިލޔުްނ ދޫކުީރ ަމީތގަިއ ަބޔާންޮކށްަފއިާވ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫުޢ ުކރިައށް ެގންިދއުުމެގ ހުއްަދ ިދނުަމްށ މިތިާމވެީށގެޮގތުްނ ނިްނމިޮގތުެގ 

.  ގަ ގަބޫލުއެދި ހުަށހެޅި ަތރައްޤީެގ ހުަށހެުޅން  ގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއ  1ނުކުިރ ސަބަބުތަްއ ެއެނކްސް  ބޫލު ނުުކާރކަން ެއންުގމަެށވެ

.   ވާެނއެވެ
1. This Environmental Decision Statement has been issued on behalf of the (name of ministry) 

(hereinafter referred as the Ministry) pursuant to the Regulation on the Preparation of Environmental 
Impact Assessment Report 2012 to advise that the Ministry has decided to reject the proposed 
development Proposal. Reasons for rejection have been given in Annex 1. 

. ިމގޮުތްނ އިސްިތއުނާަފށް ހުށަހަަޅްނވާނީ ިތމާެވށީެގގޮުތްނ ގަބޫލުެއިދާޔރަށް  މިިނންުމން .2 ނުކުެރވޭަނމަ ިއސްތިުއނާފަށް ހުށަެހޅިާދނެެއވެ

) ުދވަުހގެ  10ނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔން ލިޭބތާ  . (ދިހަެއއް  ތެޭރގަެއވެ
2. The proponent may lodge an appeal if aggrieved about this Environmental Decision Statement. The 

appeal must be made within ten (10) working days of the date this decision is communicated. 

ނުކުެރެވނީ ކީއްެވގެންަކން ާސފުކޮށް ަބޔާންކޮްށ އިސްިތއުނާަފށް ުހށަހަަޅންާވީނ  ބޫލުނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔން އެިދޔާަރށް ގަ ތިާމވެީށގެޮގތުްނ  .3

.  ލިޔުމަުކން ިމނިްސޓަރަެށވެ
3. An appeal must be made in writing to the Minister and must contain clear reasons why the decision 

is not acceptable to the proponent. 

) ތިާމވެީށގެޮގތުން ނިްނމިޮގތުގެ މި  ) ގެ (ރަުށގެ ަނން  (ރިޕޯުޓގަިއވާ ަގއި ހިްނގަން ގަސްތުކުރާ  ލިޔުން ދޫކުރީ ާރއްޭޖގެ (އަޮތޅުގެ ނަން
) ަގއި ބެުލމަްށ ހުަށހެިޅ ތިާމވެްށޓަްށ ައސަުރ ފޯާރެނ ިމްނވަރު  ) ާއ ެބހޭގޮުތްނ ަތއްާޔުރކޮށް (ތާރީޚު ގޮަތށް މަްޝރޫުޢ ގެަނން

.    ބަޔާންކުާރ ިރޕޯާޓބެހޭގޮުތްނ ިނންިމގޮްތ ެއންުގމަށްަޓކައެވެ
This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of communicating the 
decision regarding the Environmental Impact Assessment for (name of report), (island), () 
Atoll, Maldives that was submitted on (date of submission) for evaluation. 
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 500/-ެގ ފަާރތުްނ އެިދޔާުރ ޯފރާެނ މިްނަވރު ަބާޔންކުާރ ިރޕޯުޓ އަުލްނ ބެުލމަްށ ިމނިސްޓަރ ނިްނމައިިފނަމަ،  ޓަްށ އަަސރުތިާމވެށް .4

( . ެދވަަނ ަފހަުރ ބެލުަމށްފަުހ ިމނިސްޓަރ ނިްނާމ ިނންުމމަކީ ުރފިޔާ (ފަސްސަތޭކަ ) ީފއެްއ ަދއްކަްނ ވާެނެއވެ ެގ (އަނުބާރ ނުލިބޭނޭ

.  އެްނމެ ަފހުެގ ިނންމުެމވެ
4. In the event the Minister considers a further review of the Environmental Impact Assessment reports 

the proponent shall pay a non-refundable appeal fee of Rf. 500 (five hundred Rufiyaa). The decision 
by the Minister following this second consideration of the report shall be final. 

 

ެއިދޔާރަްށ މެުދ ިމނިސްަޓރ ޮގެތއް ިނންުމމުެގ ުކރިން، ލިުޔމަކުްނ ެއ އިްސތިުއނާުފ ައނބުާރ ެގންިދއުުމެގ އިްޚތިާޔުރ  އިސްިތއުނާފާ  .5

.  ލިބިގެްނ ެވެއވެ
5. The proponent has the discretion to withdraw an appeal in writing prior to the Minister making a 

decision on the appeal 

 
 

 : ޭބނުްނވާ މަޢުލޫާމތު 1އެނެކްްސ 
Annex 1: Information Requirement  

)ހާ(ބޭނުްނވެްއޖެ    ަލތެްއގައި
(if necessary) 

5. ………………………………………………… 
6. ……………………………………………………  

) ގެ ަފރާުތން މި ިލއުމަްށ ުހއްަދ ދިީނ:  (އޮފީުހގެ ނަން
This document has been authorized on behalf of (Name of office), by: 

 
:  ނަން

Name 
  

 
:  ހުއްަދިދން ސިީޓ ނަންބަރު

Authorized  Letter No 

:  މަޤާމު
Designation 

 

:  ދޫކުރި ތާރީޚު
Date of Issue 

:   ސޮއި
Signature   

:  މުްއދަުތ ހަަމާވ ާތރީޚު

Date of Expiry  
     
  

 
  
  
  
  
  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            118 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

22

.ޙު ލާޞްގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ (އ) ައންަނނިިވ ޮގތަްށ އި  .18  ކުރުން

  

  ޖަުދވަލު (އ)

  

 ތައް ޠު މުރާޖިރުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވީ ޝަރު މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ބަލައި ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ

 
 

.ޠެތިާމވެށްޓަްށ ައަސރުފޯރާ މިްނވަުރ ބަޔާންކުާރ ިރޕޯުޓ މުާރޖަޢާ ުކރާ ީމހާެގ ކިބަިއގަިއ ިތރީގަިއ ިމާވ ހުިރާހ ޝަރު  ްއ ފުރިަހމަ ވާްނވާެނެއވެ  
 

) ގެ ަސަނދެްއ  7ކުެގ ޮއނިަގނޑުެގ ލެެވލް ތިާމވެީށގެ ދާިއާރއަކުން އެްނމެ ަދށްެވގެްނ ިދެވހިާރއްޭޖގެ ޤަުއމީ ަސނަުދތަ .1 (ހަތެއް
.  އޮތުން

.  05ތިާމވެށި ެމނޭޖްުކރުމުެގ ަމސައްކަްތކުރުމުަގއި  .2 ) އަަހރުެގ ފަންީނ ުނވަަތ ަޢމަލީތަުޖރިބާ ލިބިަފއިުވން  (ފަހެއް
  
  ލުކުުރން ބާޠި) ވ( ަޖދުވަލު  ގަާވއިުދގެ  .19

 
20.  .   ގަާވއިުދެގ ަޖދުވަުލ (ސ)  ައދި (ޒ) ުއވާލުން
  
21. .  ގަާވއިަދށް ަޖދުވަުލ (ޖ) ިއތުރުކުުރން

 

  ޖަުދވަލު (ޖ)

  

 ތައް ތަކުރާރުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އުސޫލު ށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ފ) ގެދަށުން ކު 20

  
ކުރި ކުށް ެއީއ  ަފހަރު މިަޖދުވަުލގަިއ ުކށް ތަކުާރރުކުރުްނ ކަމުަގއި މާަނ ކުރެވިފަިއ ެއަވީނ، ފުރަތަަމ ފަަހރު ކުރި ުކށާއި ދެަވނަ 

 .   ތަފާުތ ދެކުްށ ކަުމގަިއވީ ނަަމވެްސ ކުށް ތަކުާރރުކުރި ކަމުގެ ާމނަިއގަެއވެ
  

  ޖޫރިަމނާ ކުާރެނ އަަދދު   ވަަނ ާމއްާދެގ (ހ) ެގ ަދށުްނ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ުކށްކުރި ވަަނ  20
) ރުިފޔާ  20,000 /-  ކުށް ކުރި ފުރަަތަމ ފަހަުރ ަނމަ   .1   (ިވހި ހާސް
) ރުިފޔާ 60,000 /-  ކުރި ެދވަަނ ފަހަރު ނަމަ ކުށް   .2   (ފަސްދޮޅަްސ ހާސް
) ރުިފޔާ 120,000 /-  ކުށް ކުރި ތިްނ ަވނަ ަފހަރަ ނަމަ   .3   (ެއއްލައްކަ ވިިހ ާހސް
) ރުިފޔާ 200,000 /-  ތިން ަވނަ ަފހަަރށްވުެރ ިއތުަރށް ުކށް ތަުކރާރުކުރާ ޮކންެމ ފަހަރަކު   .4   (ެދލައްކަ
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22.  .   ަގވާިއދަްށ ަޖުދަވލު (ޗ) ިއތުރުުކރުން
  ޖަުދވަލު (ޗ)

  

 ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

  

  ޗެޕްޓަރ
 ސަފުހާ
  ނަންބަރު 

ޗެޕްޓަރ ތަްއޔާުރކުރުމުަގއި 
ބައިެވރިިވ ފަާރްތތައް 

އްުކރުމުަގއި (މަޢުލޫާމތު އެ
)އަިދ ލިެޔ އެކުަލަވއި  ލުން

ރްޑ  ރަޖިސްޓަ
ކޮންސަލްޓަންެޓއް ނަަމ 
ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ 

  ނަންބަރު 

  ސޮއި 

          އިންޓްރޮޑަްކޝަން 
          ޕްރޮޖެކްްޓ ޑިސްްކރިޕްަޝން 

(           ލެޖިސްލޭޓިްވ (ްޕރޮޖެކްޓް ސެިޓން
          އެގްޒިްސޓިްނ ެއްނވަަޔރަަމންޓް 

          އިްމޕެކްޓްސް އެްނޑް މިިޓގޭަޝން 
          ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭަޝން 

          މޮނިޓަިރްނގ
ރެކޮމެންޭޑޝަްނ އެންޑް 

  ކޮންކްލޫޝަން 
        

  
  

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .23

  

 
 

  

 



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.


