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 ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

ކަ  ތަރިގައްޔާއި، ސަާގފީއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ކަނޑައެުޅމުދިވެހިރާމިއީ،  )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
،  ޔާއިގައްޔާއި، ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައްގިންތިކުރުމު

ާމ އްޓުދަފުތަރުކުރުމަގައްޔާއި، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެ
 ކައި،ށްޓަގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާެނ މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަްއ ކަނޑަެއުޅމަ

ނު( ެގ ޤާނޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ  2/20191ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެ 56

 ރުމުގެ ކުރި މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންަކން ހާސިލުކުުރމެވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ޑާިއ ގަނގާފީ ތަރިކައަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ިމންސަ )ހ(  
 އުސޫލު ބަޔާންކުރުން؛

 ސަގާފީ ތަރިކަ ގިންތިކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ ިމންގަނޑާިއ އުސޫލު  )ށ(  
 ބަޔާންކުރުން؛

 ކުރާނެ މަލުސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު ކަނޑައެޅުމުގަިއ ޢަ )ނ(  
 ގަނޑާއި ުއސޫލު ބަޔާންކުރުން؛މިން
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 ؛ުރންސަގާފީ ތަރިކަ ދަފުތަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ބަޔާންކު )ރ(  

ްނ ޅިގެގުއަލަށް ފެންނަ ސަގާފީ ތަރިކަކަމަށް ބެލެޭވ ތަންތަނާއި ތަކެއްާޗ  )ބ(  
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޫސލު ބަޔާންކުރުން؛

ނުޑ ންގަބެލެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ މި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް )ޅ(  
 ބަޔާންކުރުން؛

ންާވ އިގެއާސާރީ ބިނާތަކާއި އަސާރީ ސަރަޙައްދުތަކާއި، އެ ތަންތަނުގެ ވަށަ )ކ(  
 ގަނޑު މިން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ 

 ބަޔާންކުރުން؛

 މަްނޓް ސެސްބެލުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެ ސަގާފީ ތަރިކައަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު )އ(  
 ހެދުމާ ގުޅޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ްއ  އަނެނުންސަގާފީ ތަރިކަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެއްތަ  )ވ(  
 ތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ބަޔާންކުރުން؛

މުެގ  ދިނުޔަތްކަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި ޢިނާސަގާފީ ތަރިކަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަ )މ(  
 އުސޫލު ބަޔާންކުރުން؛

ްނ ގެ އަތުތަކުސަގާފީ ތަރިކަ ކަމަށް ކަނޑަައޅާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތް )ފ(  
 ފީ ނެގުމުގެ އުސޫުލ ބަޔާންކުރުން؛

އް ތަރުޠުގެ ޝަސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކު )ދ(  
 ކަނޑައެޅުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޓީ އުފެއްދުން  

ނު( ާއ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .3 ކޮމިޓީ އުފެއްދުން 
 ތިން،މަގެ ގުޅިގެން ކުރަްނޖެޭހ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ކުރުމަށް ަވޒީރުގެ ލަފާ

ުތ ރިޔާސަ ގެމި ޮކމިޓީ ދަންވާނެއެވެ.އްމަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާ، ކޮމިޓީއެއް އުފަ
 ބަލަހައްޓާނީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. 
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 ސަގާފީ ތަރިކަ ގިންތިކުރުން؛ (1)   

 ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު ކުރުން؛ (2)   

 ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން؛ (3)   

 ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދަފުތަރުން އުނިކުރުން؛ (4)   

ށް ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ިހމެނުމަްށ ޤައުީމ ދާރުލްއާސާރަ (5)   
 ގަނެގެން ހޯދާ ތަކެތި ކަނޑައެުޅމުގައި ލަފާދިނުން؛

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތަކެތި  (6)   
 އުނިކުރުން؛

 ތަށް ގޮ ރާއްދުކުޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ރަ (7)   
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫ

 ؛ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން  (8)   

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާީފ ތަރިކައި 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (9)   
 މަށްކަރު އެދޭ ކަންޤާނޫނު( ތަންފީޒުކުރުމުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް ވަޒީ

 ؛ލަފާ ދިނުން

ފީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާ) 2019/12ޤާނޫނު ަނންބަރު މިނޫންވެސް  (10)   
 ޓީން ިމ ކޮމި ،ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުން ޤާނޫނު( ެގ ތަރިކައިގެ

 .ކުރަން ޖެހޭނެަކމަށް ބުނާ ކަންކަންކުރުން

ނަހިިރ އޮ ،)ހަތެއް( އަކަށް ވުރެ މަދު ނޫން 7 ،މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ )ށ(  
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދަދެއްގެ

ަތ  ނުވަލްމީޢި އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން  ،މި ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންާވނީ )ނ(  
 ތަޖުރިބާވެރި މީހުންނެވެ. 

 ތާރީޚު؛ (1)   

 ކޮންޒަރވޭޝަން/ ޕްރިޒަރވޭޝަން؛ (2)   

 އިސްލާމިކް ކަލްޗަރ؛ (3)   
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 އާކިއޮލޮޖީ؛ (4)   

 ޖްމަންޓް؛ހެރިޓޭޖް މެނޭ  (5)   

 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭްޖ ސްޓަޑީޒް؛ (6)   

 މިއުޒިއޮލޮީޖ؛ (7)   

 އެންތްރޮޕޮލޮޖީ؛ (8)   

 ލިންގުއިސްޓިކް ނުވަތަ ދިވެހިބަސް؛ (9)   

 އާކިޓެކްޗަރ؛ (10)   

 ބިލްޓް ހެރިޓޭޖް؛ (11)   

 ސިވިލް އިންިޖނިއަރިންގ؛ (12)   

 އާކައިވަލް ސްޓަޑީޒް؛ (13)   

 ތިމާވެށި؛ (14)   

 ފަތުރުވެރިކަން؛ (15)   

 މާލީ ދާއިރާ؛ (16)   

 އިޖުތިމާޢީ ރޮނގުން. (17)   

 ވެ. )ހަތަރެއް( ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެ 4ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން   .4 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޓީ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ 
އަދަދާއި ކޮމިޓީން ކަންކަން 

 ނިންމުން 

ަޅ ބައިކުގެ ދެކޮމިޓީގައި ިހމެނޭ ޖުމުަލ ެމންބަރުން ،ސާެގ ޤާނޫނީ އަދަދަކީކޮމިޓީ ޖަލް  .5
 ރުންގެ ންބަމެ އެއްބައެވެ. އަދި މި ކޮމިޓީްނ ކަންކަން ނިންމާީނ ޖަްލސާއަށް ާހޒިރުވާ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ަކޒުންނެވެ.ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މަރު  .6

    ،ށްޓަކައިބަޔާންކުރާ ކަންަކން ނިންުމމަގައި މާއްދާގެ )ހ( ަވނަ  3ގަވާއިދުގެ މި   .7 އެހެނިހެން 
 އިލުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ކުދި ޮކމިޓީތައް އެކުލަވަ ،މި ކޮމިޓީން
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ބޯޑު ހެރިޓޭ 

 ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާީފ ތަރިކައިގެ 2019/12 ބަރުޤާނޫނު ނަން، ބޯޑަކީމި   .8 ބޯޑު އުފެދުން 
     ޑް"، ދައިފައިވާ "ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައް 18 ގެ

 . ކެވެމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ހިންގުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ބޯޑެ 

ިއ ންޓުގަޓްމަ" ެގ ބޯޑުެގ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ، ޓްރަްސޓް ސްޓޭ"ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްްޓ ފަންޑް  .9 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
ްނެމ ކޮމާއި، ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްަދ ދިނު ގޮތުގެ މަތިން ފަންޑުންބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރުގެ އަހަީރ )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަ 2މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 
ދުވަހުގެ )ދޭއް( މަސް 2ހަރެއް ިނމޭތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، އަދި ކޮންމެ މާލީ އަ

 ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަޒީރަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 

އެއް( )ނުވަ 9ތިރީގައިވާ  ،ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  .10 ގޮތް  ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

 (؛ސަންމަށް ޒިްނމާވާ ުވޒާރާގެ ވަޒީުރ )ޗެއަރޕާސަގާފީ ތަރިކައިގެ ކަންކަ )ހ(  

    ރާ ކު ނުސަގާފީ ތަރިކައިގެ  ކަންކަމަށް ޒިްނމާވާ ުވޒާރާގެ ވަޒީރު ޢަްއޔަ )ށ(  
 )ދޭއް( މެންބަރުން؛  2

 މާލީ ކަންަކމަށް ޒިްނމާވާ ވުޒާރާއިްނ ކަނޑަައޅާ ެމންބަރެއް؛ )ނ(  

 ؛ން ކަނޑަައޅާ މެންބަރެއްތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް ޒިްނމާވާ ުވޒާރާއި )ރ(  

 ރެއް؛ްނބަމެފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ޒިންމާާވ ވުޒާރާއިން ަކނޑައަާޅ  )ބ(  

 ؛ރެއްތަޢުލީމާ ގުޅޭ ކަންަކމަށް ޒިްނމާވާ ވުޒާރާއިްނ ކަނޑަައޅާ ެމންބަ )ޅ(  

 ދީނީ ކަންކަމަށް ޒިްނމާވާ ުވޒާރާއިން ކަނޑަައޅާ މެންބަރެއް؛ )ކ(  

 ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ މެންބަރެއް.ލޯކަ )އ(  

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ގޮތް 
 

 ހުއެވެ.މަ)އެކެއް(  1)ތިނެއް( މަހުްނ  3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ޮކންެމ   .11
ނެއް( މަހަށްވުެރ )ތި 3ކޮންމެހެްނ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަްށ ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، 

 އެވެ.ބޭއްވިދާނެ މެއްމިޓީގެ ބައްދަލުވުންވެސް ިމ ކޮކުރި
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 ބޯޑުގެ ކޯރަމް 
 

ހެއް( )ފަ 5މަދުވެގެން ކޮިމޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  .12
 މެންބަރުން )ކޯރަމް( ހަމަުވމުންނެވެ.

 ޒާރާގެ  ވުޒިންމާވާ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ކަންކަމަށް   .13 ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން 
ންޑުެގ ބޯުޑ ފަވަަނ މާއްދާގައިވާ ހެރިޓޭްޖ ޓްަރސްޓް  10ވަޒީރު ނުވަަތ ިމ ގަވާއިދުގެ 

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަޒީުރ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުންނެވެ.

ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 
 ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 

 . މަށެވެކުރު އަންނަނިިވ ަކންކަން ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ،  .14

 މްީރނު ށް ތަރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މީހުްނ ބިނާކުރުމަ )ހ(  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛ 

 ދުމަށް  ހޯރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ ެއހީ )ށ(  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

 މްތައްގްރާގެ ތަރިކައާއި ސަގާފަތަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުުރމަށް ްޕރޮރާއްޖޭ )ނ(  
 ހިންގުން؛

 ރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި  )ރ(  
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން؛

މަށް ރި ކުރުއުތެ ކުރެވިފައިވާ މާއްދީ ތަރިކައާއި މަޢުނަވީ ތަރިކަ ރައްކަ ދަފުތަރު )ބ(  
 ؛ކުއްލި ހާލަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ނޫުނ ޤާ، މާއްދީ ތަރިކައާއި މަޢުނަވީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަަކއި )ޅ(  
ދަށުްނ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2019ނަންބަރު 

ްނ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ 
 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

 ބެހޭ މި ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމާ )ކ(  
ކާއި ތަސަރވޭ ،ދިރާސާތަކާއި ،ތަމްރީނުތަކާއި ،ތަޢުލީމާއި ،ހަރަކާތްތަކާއި

  ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ރުމަްށ ރި ކުއުތެ ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މާއްދީ ތަރިކައާއި މަޢުނަވީ ތަރިކަ ރައްކަ )އ(  
 ؛ކުއްލި ހާލަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 ދު؛ދާރުލްއާސާރުތަކާއި ސަގާފީ މަރުކަޒުތައް ބިނާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަ )ވ(  

ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް 
 ރާ ފައިސާގެ ބާވަތް ޖަމާކު 

ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޭބ   .15
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 ފައިސާއެވެ. 

ިއ ޖެއާފީ ތަރިަކ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ދިެވހިރާއްގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ )ހ(  
 ދިޔާ؛ ހަ އިދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީއާއި، ވަޤުފާ

 އެހީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ؛ )ށ(  

ނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަިއގެ ޤާނޫ 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ުޒްނ ރުކައާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މަ

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީގެ ފައިސާ؛

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އެނޫންވެސް ސަގާފީ ތަރިކަ ކަމުަގިއ  )ރ(  
 ާސ؛މުން ަވނުމަށް ނަާގ ފީގެ ފައިންކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނަށް އާ

 ފަންޑުން ޤާއިމްކުރާ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ؛ )ބ(  

  ހޯދާކަށްކަްތތަސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވޭ މަސައް )ޅ(  
 ފައިސާ؛

 ކައިފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަގާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ސަ )ކ(  
 ކަނޑައެޅޭ ފައިސާ؛

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އެނޫންވެސް ސަގާފީ ތަރިކަ ކަމުަގިއ  )އ(  
 ންތަން  ތަކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނުގަިއ ހަދާ ސުވެނިއަރ ޝޮޕާއި ކެޭފ ފަދަ

 އިސާ.ބޭ ފައިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިއްޔަށް ދީގެންނާއި، އެފަދަ ތަންތަނުގައި ކު

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ސަގާފީ ތަރިކަ ކަނޑައެޅުމާއި ގިންތިކުރުން 

 ސަގާފީ ތަރިކަ ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިިވ ބާވަތްތަކަށެވެ.  .16 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބާވަތްތައް 

 ުޅ(ދޮންބަންޑާރައިންގެ ފަގުޑިކޮ  އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކަ؛ )މިސާލަކަށް، )ހ(  

 އާސާރީ ބިނާ؛ )މިާސލަކަށް، އުތީމު ގަނޑުވަރު( )ށ(  

 އާސާރީ ސަރަޙައްދު؛ )މިސާލަކަށް؛ ކާށިދޫ ކުރުހިންަނ ތަރާގަނޑު( )ނ(  
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 ން(ިރކަމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ. )މިސާލަކަށް، ކަސަބު ވިުޔމުގެ ފަންނުވެ )ރ(  

ޗަީކ ވެްސ އެއްވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެއް 16 ގަވާއިދުެގ މި  .17 ސަގާފީ ތަރިކަ ކަނޑައެޅުން 
ފީ ނުވަތަ އެއްވެސް ތަނަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ަކމަކީ، ވަކި ބާވަތެއްގެ ސަގާ

ވަނަ  21، ވަނަ މާްއދާއާއި 20ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
މަްށ ވަަނ މާއްދާގައި ބަާޔންކުރާ ކަންކަ 23އި، ަވނަ މާއްދާއާ 22މާއްދާއާއި، 

 ބެލުމަށްފަހު، މަރުކަޒުންނެވެ.

އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކަ 
ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ 

 ކަންތައްތައް 

ގަިއ ޅުމުއުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގަިއ އެއްވެްސ އެއްޗެްއ ކަނަޑއެ )ހ(  .18
 ވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަރުކަޒުްނ ރިޢާޔަތް ކުރަން

، އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެ  (1)   
 ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ބައްޓަންވެގެން 

 އައިސްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުިރ މިންވަރު؛

 ކީސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަ  (2)   
  ނުވަަތ މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ އެއްޗަކަށް ވުން؛އާންމުނޫން

 ނެތި ކީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަ  (3)   
 ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އެއްޗަކަށް ވުން؛

ްނ ކުސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަ  (4)   
ނުޭވ ގެ ކާދައަށް އިތުރު މުއްސަނދިކަމެއްތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަ

 ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗަކަށް ވުން؛

ގައި އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަްށ ބޭނުންާވ އެއްޗެ  (5)   
ކަށް ޢަތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ގުޅުންހުރިކަމަށް މުޖުތަމަ

 ފެންނަން ހުރުން؛ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ މާއްދީ ސިފަތަކެއް 

ގައި އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަްށ ބޭނުންާވ އެއްޗެ  (6)   
ްނ ކަވަކި ދުވަސްވަރެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ ފަންނުވެރި

 މަތީ ފެންވަރަކަށް ފެންނަން ހުރުން؛

 އް ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެ  (7)   
 ގާފީން އަގުަވޒަންކުރާ ވަިކ ިއޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ސަމުޖުތަމަޢަކު

 ؛ނުވަތަ މަޢުނަވީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ޚާއްޞަވާ  މިންވަރު
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 ކީސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަ  (8)   
އި، ފަޚާއްޞަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗަކަށް ވެ

ގެ މަތެއްދުޚިކު ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދީފައިވާ އެ މީހަުކ ނުވަތަ ެއ ބަޔަ
 ންމުވާހިސަބަބުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް އެ އެއްޗެއް މު

 މިންވަރު؛

 ކީސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަ  (9)   
ޚާއްޞަ ހާދިސާއަކަށް ނުވަތަ މުާނސަބަތަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ޚާއި ރީ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ މުނާސަބަތެއް، ތާއެއްޗަކަށް ވެފައި، އެ
 ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް މުހިންމުާވ މިންވަރު؛

، އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެ  (10)   
ތާރީޚުގައި ހިނގައިދިޔަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

 ވާ ހިންމުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް މު
 މިންވަރު.

އާސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި 
ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ 

 ކަންތައްތައް 

ތެއް މާރާއަސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ނުވަތަ ބިނާއެއް ނުވަތަ ޢި )ހ(  .19
 .ކަނޑައެޅުމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ

 އްނޑައެޅުމަށް ބޭނުންާވ ބިނާއެސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަ  (1)   
 އިންނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެ

ބައްޓަންވެގެން އައިސްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި 
 މިންވަރު؛

ން ކުސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިނާއަ  (2)   
 ތުރު ތާއި އާދަކާދައަށް އި ނުވަތަ އިމާރާތަކުން ތާރީޚާއި ސަގާފަ 

ނެ މުއްސަނދިކަމެްއ ގެނެސްދެވޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިދާ
 މިންވަރު؛

ގައި އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިނާއެ  (3)   
 ހުރި ޅުންނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ގު

އް ރެވޭ ފަދަ މާއްދީ ސިފަތަކެކަމަށް ުމޖުތަމަޢަކަށް ޤަބޫލުކު
 ފެންނަން ހުރުން؛

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިނާއެއްގައި   (4)   
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ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ސަގާފަތާއި، ތާރީޚާއި، އާދަކާދައާ ގުޅިފައިވާ 
ބިނާކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ފެންނަން 

 ހުރުން؛

 އްގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންާވ ބިނާއެސަ  (5)   
 މާޢީޖުތިނުވަތަ އިމާރާތެއް މުޖުތަމަޢަކުން އަގުަވޒަންކުރާ ވަކި އި 

ވާ ނުވަތަ ސަގާފީ ނުވަތަ މަޢުނަވީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޚާއްޞަ
 މިންވަރު؛

 ކީސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ބޭނުންާވ ބިނާއަ  (6)   
ވާ ތްވަތަ އިމާރާތަީކ ޚާއްޞަ މީހަކަްށ ނުވަތަ ބަޔަކަްށ ނިސްބަނު

 ތަނަކަށް ވެފައި، ެއ މީހަުކ ނުވަަތ ބަޔަކު ޤައުމަށްޓަކައި
ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ސަބަބުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި 

 އާދަކާދައަށް އެ ތަނެއް މުހިންމުވާ މިންވަރު؛

 ކީށް ބޭނުންާވ ބިނާއަސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަ  (7)   
 ކަށް މާރާތަކީ ޚާއްޞަ ހާދިސާއަކަށް ނުވަތަ މުނާސަބަތައިނުވަތަ 

އް ތެބައެ ހާދިސާއެްއ ނުވަތަ މުނާސަ ނިސްބަތްވާ ތަނަކަށް ވެފައި،
 ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރު؛

 އް އެސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ބޭނުންވާ ބިނާ  (8)   
 އްގެސާއެނުވަތަ އިމާރާތެއް، ތާރީޚުގައި ހިނގައިދިޔަ ޤުދުރަތީ ހާދި

 ފަތާއި އާދަކާދައަށް ގާސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަ
 މުހިންމުާވ މިންވަރު.

އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ 
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި 

 ބަލާނެ ކަންތައްތައް

އް ރާތެވެސް ބިނާއެއް ނުވަތަ އިމާއާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި އެއް )ހ(  .20
ރަްނ  ކުނުވަތަ ބިމެއް ކަނޑައެުޅމުގައި އަންަނނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް

 ވާނެއެވެ.

ދެއް އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙަ  (1)   
 ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ބައްޓަންވެގެން 

 ންކަމާ ގުޅުންހުިރ މިންވަރު؛އައިސްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަ

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންާވ   (2)   
ސަރަޙައްދަކުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް އިތުރު 
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މުއްސަނދިކަމެްއ ގެނެސްދޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިދޭނެ 
 މިންވަރު؛

ާވ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން  (3)   
 ކަމަށްރިސަރަޙައްދެއްގައި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ގުޅުންހު

 ނަން ފަދަ މާއްދީ ސިފަތަކެއް ފެން މުޖުތަމަޢަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
 ހުރުން؛

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންާވ   (4)   
ވާ އިސަރަޙައްދެއްގައި ސަގާފަތާއި، ތާރީޚާއި، އާދަކާދައާ ގުޅިފަ

     ދައްކުވައިދޭ އަސާރީ ބިނާއެއް ކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަންބިނާ
 އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންނަން ހުރުން؛

 ،ދެއްއްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ަކނޑައެުޅމަށް ބޭނުންާވ ސަރަޙަ  (5)   
 ވަތަނުފީ މުޖުތަމަޢުން އަގުވަޒަންކުރާ ވަކި އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ސަގާ

 ޚާއްޞަވާ މިންވަރު؛ މަޢުނަވީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ދަކީ އްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙަ  (6)   
ށް ނަކަ ޚާއްޞަ ހާދިސާއަކަށް ނުވަތަ މުނާސަބަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ތަ
އި ފަތާވެފައި، އެ ހާދިސާއެްއ ނުވަތަ ުމނާސަބަތެއް ތާރީޚާއި ސަގާ

 އާދަކާދައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރު؛

 ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންާވ ސަގާފީ  (7)   
 މެއްސަރަޙައްދެއްގައި ފެންނަންހުރި އިންސާީނ މަސައްކަތްތެރިކަ

ނުވަތަ އަސަރެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދެއް، ތާރީޚާއި 
 ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް މުހިންމުާވ މިންވަރު؛

 ދެއް،އް ސަރަޙަސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ   (8)   
ތާރީޚުގައި ހިނގައިދިޔަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

 ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް މުހިންމު
 މިންވަރު.

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ 
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި 

 ބަލާނެ ކަންތައްތައް

އި ރީޚާ، ދިވެހިންގެ މާޒީއާިއ ތާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ކަމުގައި ބަލާނީ )ހ(  .21
މެޭނ  ހިއާދަކާދައާ ގުޅިފައިވާ އަންނަނިވި މައިގަނުޑ ބައިތަކުގެ ތެރޭަގއި

 އާދަކާދަތަކާއި، ޢިލްމާއި ހުނަރެވެ. 
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ދޫދޫމަތިން ކިޔަމުން އައިސްފައިވާ ކުރީގެ ވާހަކަތަކާއި،    (1)   
 ޔަން ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިބަހުގެ ތަފާތު ބަހުރުވަތަކާއި، ބަސްލި

 ބޭނުންކުރި އަދި ކުރާ އަކުރާއި، އަދަބީ ބަސްބަހާއި، ވަޒަން
 ފަދަ އްޔާތުބިބަހުރުވައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި އަދަ

 ބާވަތްތަކެވެ.  

 އި،ދައްކައިދޭ ހުނަރު؛ މި ބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ތަމްސީލާ  (2)   
 ތި. ނެށުމާއި، ފިލްމާއި، މިއުޒިކާއި، ކަންކަމާިއ ތަކެ

ށް، ލަކަމިސާއާދަކާދަތަކާއި ފާހަގަކުރުންތައް؛ ) ޢީދީނީ އަދި އިޖުތިމާ  (3)   
 އީދު ފާހަގަކުރުން.(

؛ ދަތައްއާ ދިރިއުޅުމާ ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ ޢިލްމާއި  (4)   
 )މިސާލަކަށް، ނަކަތްތެރިކަން، ނިޔަމިކަން.( 

ންގި ފަ، ން؛ )މިސާލަކަށްފަންނުވެރިކަމާއި ސަގާފީ މަސައްކަތްތެރިކަ  (5)   
 ކަމުގެ ރިކަނބުރުވެ ްނ، ލިޔެާލޖެހުން، ތިލޭރުކަމާއި ވިނުން، ކުނާވިޔު

 މަސައްކަތާއި، ކުރަހަނިކަން.( 

 ން.(ޅުސަގާފީ ކުޅިވަރު؛ )ިމސާލަކަށް، މަްނޑި ކުުޅން، އޮށްވަުޅ ކު  (6)   

ގަިއ މުޅުމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކަނަޑއެ )ށ(  
 ވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން

 ވާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން  (1)   
 ކަމެއްނދިކަމަކުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް އިތުރު މުއްސަ

 ގެނެސްދޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިދޭނެ މިންވަރު؛

 ވާރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަ  (2)   
ކަމެއް ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ގުޅުންހުރިކަމަށް 

 މުޖުތަމަޢުން ޤަބޫލުކުރާ ިމންވަރު؛

 ވާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން  (3)   
    ވީތީކަމަކީ މުޖުތަމަޢެއްެގ ބަޔަކު ެއ ުމޖުތަމަޢަކަށް ނިސްބަތް
  އި، ފައެ ބަޔަކަށް ޚާއްޞަވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކަށް ވެ
 (ޓީއެ ފަދައިން ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރު؛ )ސެންްސ އޮފް އައިޑެންޓި
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 ވާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން  (4)   
 އިވާކަމެއް، އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ނަޤުލުވަމުން އައިސްފަ

 ރު.މިންވަ

 ވާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން  (5)   
 ކަމެއް ުމޖުތަމަޢުން އާދަކޮށް ފެންނަމުންދާ މިންވަރު.

ސަގާފީ ތަރިކަ ކަނޑައެޅުމުގެ 
އިތުރު މިންގަނޑުތަކަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

 މެއް ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި އެއްވެްސ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަެނއް ނުވަތަ ކަ  .22
އްދާގެ ވަނަ މާ 21ަވނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  18ކަނޑައެޅުމުގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ރުން، ގެ އިތުރުމުނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކު
ިއ މުގަސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގަިއ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނާއި ަކންކަްނ ކަނޑަެއޅު

 ވެ.ދާނެއެރެވިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް މަރުކަޒުްނ ރިޢާޔަތް ކުރިޢާޔަތްކުރާ ބައި

ަތ  ނުވަެނއްސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑަެއޅޭ ކޮްނެމ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަ )ހ(  .23 ސަގާފީ ތަރިކަ ގިންތިކުރުން 
 ކަމެއް މަރުަކޒުން ގިންތިކުރަންވާނެއެވެ.

ަތ ނުވަ  އެއްޗެްއ ނުވަތަ ތަެނއްސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ަކނޑައެޅޭ  )ށ(  
 ކަމެއް ގިންތިކުރާނީ އަންނަނިިވ ބައިތަކަށެވެ. 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރު؛  (1)   

 ޤައުމީ ފެންވަރު؛  (2)   

 އަތޮޅު ފެންވަރު ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރު؛  (3)   

 ރަށު ފެންވަރު.  (4)   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 
 ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑު 

    ގެ އްދާމާފީ ތަރިކައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގަިއ ގިންތިކުރެވޭނީ، މި ސަގާ  .24
 )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ކް ޓިފިސަގާފީ ތަރިކައަކީ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ަސއިން )ހ(  
ުޓ  ލިސްވޯލްޑް ހެރިޓޭޖްގެ )ޔުނެސްކޯ(  ންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަންއެ

ނުވަތަ އިސްާލމިްކ ވަރލްްޑ  )ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓު( ގައި
 ްނޑް ކަލްޗަރަްލ އޯގަަނއިޒޭޝަންއެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެ

ވޯލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ލިސްޓުގައި ިހމެނިފައިާވ ސަގާފީ ގެ )އިސެސްކޯ( 
 ތަރިކައަކަށް ވުމެވެ.
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ފީ  ސަގާ، އެރުގަިއ ގިންތިކުރެވޭނީސަގާފީ ތަރިކައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަ )ށ(  
 ންޑް ތަރިކައަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންްސ އެޑިއުކޭޝާނަލް، ސަިއންޓިފިކް އެ

ްޑ ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ )ޔުނެސްކޯ( ނުވަތަ އިްސލާމިްކ ވަރލް
ގެ އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެްނޑް ކަލްޗަރަްލ އޯގަނަިއޒޭޝަން

 ތީ ލްޑް ހެރިޓޭޖް ިލސްޓު )ދުނިޔޭގެ ވަގު)އިސެސްކޯ( ގެ ޓެންޓޭޓިވް ވޯ
 ނެވެ.މުން ތަރިކައިގެ ލިސްޓު( ގައި ހިމަނައިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައަކަށް ވު

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
 ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑު 

އް ކައެސަގާފީ ތަރިކައެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގިންތިކުރެވޭނީ، އެ ސަގާފީ ތަރި  .25
 ވަތަނުނޑުތައް އެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބެލި މިންގަ

ގާީފ ސަ، އެ ފައިކަމެއްގައި އެކުލެވިފައިވަނީ މުިޅ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާގޮތުން ކަމަްށ ވެ
 ތަރިކައަކަށް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް 

 ދީފައިވާނަމައެވެ. 

އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ 
ންތިކުރުމުގެ ފެންވަރުގައި ގި

 މިންގަނޑު 

   ،ރެވޭނީތިކުސަގާފީ ތަރިކައެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިީޓ ފެންވަރުގައި ގިން  .26
ވަތަ އި ނުއެ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލި މިންގަނޑުތައް އެ އެއްޗެއްގަ
ަތ  ނުވަކަށްތަނެއްގައި ނުވަތަ ކަމެއްގަިއ އެކުލެވިފައިވަީނ ހަމައެކަިނ ވަިކ އަތޮޅަ
ށް ތޮޅަކަ އަސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތުން ކަމަށް ވެފައި، އެ ސަގާފީ ތަރިކަައކަށް އެ

ްއ ޔަތެނުވަތަ ސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއް
 ދީފައިވާނަމައެވެ. 

ރަށު ފެންވަރުގައި 
 ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑު 

 އެއްއި ގިންތިކުރެވޭނީ، އެ ސަގާފީ ތަރިކަސަގާފީ ތަރިކައެއް ރަށު ފެންވަރުގަ  .27
ވަަތ ނުއި ކަނޑައެޅުމަށް ބެލެވުުނ މިންަގނޑުތައް އެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގަ

ށް ކަމެއްގައި އެކުލެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ސިޓީއަކަ
 ވަތަ ނުނިސްބަތްވާގޮތުން ކަމަށް ވެފައި، އެ ސަގާފީ ތަރިކައަކަށް އެ ރަށަކަށް 

 ސިޓީއަކަށް  ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް 
 ދީފައިވާނަމައެވެ. 

ރިކައެއް ވަަނ މާއްދާގެ  ދަށުން، ސަގާފީ ތަ 27ވަނަ މާއްދާއާއި  26މި ގަވާއިދުގެ   .28 ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދުން 
 ފެންވަރުގައިސިޓީ ފެންވަރުގައި ނުވަަތ އަތޮުޅ ފެންވަރުގައި ނުވަަތ ރަށު 

 އްގެ ގިންތިކުރުމުގައި، ެއ ސިޓީއެއްެގ ނުވަތަ ެއ އަތޮޅެއްެގ ުނވަތަ އެ ރަށެ
 ކައުންސިލުގެ ލަފާ، މަރުކަޒުން ހޯދަންވާނެއެވެ. 
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ގުކަނޑައެޅުމާއި ދަފުތަރުކުރުން ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ އަ

ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު 
 ކަނޑައެޅުން

 އްގެ މެތަ ކަތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޭޅ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެްއގެ ނުވަ ސަގާފީ  .29
އި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގަ 30ކަނޑައަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު 

 ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، މަރުަކޒުންނެވެ.

ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑު 

 މެއްގެ ތަ ކަ ރިކައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޭޅ އެއްޗެއްގެ ނުވަަތ ތަނެްއގެ ނުވަސަގާފީ ތަ  .30
     ، ކޮށްފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް

 އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެްއ ނުވަތަ ކަމެްއ އޭެގ އެްނމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
 އްޗެއް އެ އެ އި އަންނަން އޮތް ޖީުލތަކަށްރައްކައުތެރިކުރުމަށާއި، މިހާރުގެ ޖީލުތަކާ

 ނެވެ.ރުންނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ ުމހިންމުަކމުގެ މިްނވަ

 ގައިއެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް ސަގާފީ ތަރިކައިެގ ގޮތު )ހ(  
ިއ ނެއްގަ ތަކަނޑައެޅުމަްށ ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ކަންކަން ެއ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ކަމެއްގައި އެކުލެވޭ މިންވަރު؛

 އެ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ަކމެއްގެ އުމުރު؛ )ށ(  

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގިންތި؛ )ނ(  

 ވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްެގ އަސްލަްށ ބަދަލު އައިސްފަިއވާ ނު )ރ(  
 ގެނެސްފައިވާ މިންވަރު؛

  ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛އެ އެއްޗަކަށް )ބ(  

ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ 
 އަގުގެ ދަރަޖަތައް 

ހަކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާ 29މި ގަވާއިދުގެ   .31
 ސަގާފީ އަގު އަންނަނިވި ގޮތަށް ދަރަޖަކުރަންވާނެއެވެ.

މަީތ  ެއންމެ ،ގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ: ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހ1ަދަރަޖަ  )ހ(  
 .އަގަށް ވުން

މަީތ  ަވރަށް ،: ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެޭވ ސަގާފީ އަގަކ2ީދަރަޖަ  )ށ(  
 .އަގަކަށް ވުން

 ގަކަށް ަމތީ އަ ،: ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެޭވ ސަގާފީ އަގަކ3ީދަރަޖަ  )ނ(  
 ވުން.

އެކަށީގެންވާ  ،ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާީފ އަގަކީ : ސަގާފީ ތަރިކައިގެ 4ދަރަޖަ  )ރ(  
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 އަގަކަށް ވުން.

ސަގާފީ ތަރިކަ 
 ދަފުތަރުކުރުން 

ކައިެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަގާފީ ތަރި 16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .32
 ވެ.ވާނެއެޓަންބާވަތްތަކުގެ ދަފުތަރުތަކެއް މަރުކަޒުން އެކުލަވައިލައި ބަލަހައް

ގެ ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައިމި މާއްދާގެ ) )ށ(  
 (އްދޭ) 2ދަފުތަރުގައި ސަގާފީ ތަރިކައެއް ހިމަނަންވާނީ، އަންނަނިވި 

 ޝަރުޠުންކުރެ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

    ނުވަތަ  1އެ އެއްޗެއްގެ ފާހަގަކުރެޭވ ސަގާފީ އަގަީކ ދަރަަޖ   (1)   
އް އި ވެފައި، އެ އެއްޗެގެ އަގެއް ކަމުގަ 4ނުވަތަ  3ނުވަތަ  2

)ހަތްދިހަ ފަހެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  75އުފެއްދިފަހުން 
 ދުވަސްވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުން؛ 

    އެ އެއްޗެއްގެ ޢުމުރުން ގިަނ ދުވަސްތަކެއް ނުވިނަމަވެްސ،   (2)   
     ނުވަތަ 1އެ އެއްޗެއްގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ ދަރަޖަ 

 އަގެއް ަކމުގައި ވުން. ގެ 4ނުވަތަ  3ނުވަތަ  2

ސާީރ އާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ާއސާރީ ބިނާގެ ދަފުތަރާ )ނ(  
ގާީފ ސައި ސަރަޙައްދުގެ ދަފުތަރާއި، މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ދަފުތަރުގަ 

ވޭ ކުރެތަރިކައެއް ހިމަނަންވާނީ، އެ ތަނެއްގެ ނުވަަތ އެ ކަމެއްެގ ފާހަގަ
މުގަިއ ގެ އަގެއް ކަ 4ނުވަތަ  3ނުވަތަ  2ނުވަތަ  1ދަރަޖަ  ސަގާފީ އަގަކީ

 ވާނަމައެވެ.

އިން،  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 23މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ަތ ނުވަ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޭޅ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަެނއް

   ވެ. ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމެއް، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުން ދަފުތަރުކޮށް

 ސަގާފީ ތަރިކަ ދަފުތަރުކޮށް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ (1)   
 މަރުކަޒުންނެވެ.

ސް، ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެ 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ  (2)   
ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައި ހުންަނ ސަގާފީ ތަރިކަ އެ ސިޓީއެއްެގ 

      އި ހުންނަ ސަގާފީ ތަރިކަ ކައުންސިލުން އަދި އަތޮޅެއްގަ
 ގާފީ ސައެ އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލުން އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުންނަ

 ން،ރަށެއްގެ ކައުްނސިލުން،  މަރުކަޒުެގ ލަފާގެ މަތި ތަރިކަ އެ
 .ދަފުތަރުކޮށް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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ވަުރ ޅިސަގާފީ ކު ކޮންމެ ސިޓީއެއްގެ ސަގާފީ މަސައްކަތް ކުާރ ފަރާތްތަކާއި )ބ(  
ފީ ސަގާ ކުޅޭ ފަރާތްތައް އެ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލުން، ކޮންމެ އަތޮޅެްއގެ

ެގ ތޮޅެއް އައެ މަސައްކަތް ކުާރ ފަރާތްތަކާއި ސަގާފީ ކުޅިވަުރ ކުޭޅ ފަރާތްތައް 
ާރ ކުކައުންސިލުން އަދި ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ުހންނަ ސަގާފީ މަސަްއކަތް 

ން،  ންސިލުކުޅޭ ފަރާތްތައް އެ ރަށެއްގެ ކައުފަރާތްތަކާއި ސަގާފީ ކުޅިވަރު 
 .ނެއެވެންވާމަރުކަޒުގެ ލަފާގެ މަތިން، ދަފުތަރުކޮށް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަ

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ 
ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 އުސޫލު

އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފަ 32މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .33
ރުކަުޒްނ )އެކެއް( ފަހަުރ މަ 1)ދޭއް( އަހަރަކުްނ  2ެމ ދަފުތަރުތައް، ކޮން

 .މުރާޖަޢާކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ންެގ ންމުމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން، ދަފުތަރުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި އާ )ށ(  
 ޚިޔާލު މަރުކަޒުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިާލ ވަނަ  32މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ތަނާއިތަން ދަފުތަރުތަކުގައި ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ތަކެއްޗާއި

 ވެ.ާވނެއެނަންކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމަ

 ދަފުތަރު ކުރެވުނު ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ކޮބައިކަން؛  (1)   

 ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚު؛ސަގާފީ ތަރިކައި  (2)   

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގިންތި؛  (3)   

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގުގެ ދަރަޖަ؛  (4)   

 ސަގާފީ ތަރިކަ ހުރި ތަން؛  (5)   

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މިލްކުވެރި ފަރާތް؛  (6)   

 ޖޭގެ އްރާސަގާފީ ތަރިކައިގެ އުމުރާއި، އެ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދިވެހި  (7)   
 ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި އާދަކާދައާ ގުޅޭ ގޮތް؛

ްށ ކަޒަސަގާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭގޮތުްނ ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމަްށ މަރު  (8)   
 ފެންނަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް 
ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް 

ދަފުތަރުކުރުމަށް 

    ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް، ސަގާފީ  )ހ(  .34
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަފުތަރުތަކުގައި ހިެމނުމަްށ  32މި ގަވާއިދުެގ 

ަނމަ، އެކަްނ ކަޒަށް ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވެއްޖެއެދި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަރު
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 ވެ.ގައިވާ ފޯމުންނެ 1ހުށަހަޅާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ހުށަހެޅުން

މެްއ ތަ ކަސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަ )ށ(  
 ގެ  )ހ( ދާގެސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މާއް

ވަހުެގ )ނުވަދިހަ( ދު 90ދަށުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެުޅމެއް ލިބުނުތާ 
އްގެ މާއްދާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެ ވަނަ 4ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

    އަދި  ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާމެދު، މަރުަކޒުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.
 ހެޅި އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތަކާއެކު، އެ ނިންމުނު ގޮތެއް، ހުށަ

 ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ގެ )ހ( ދާގެދިނުމަށް އެދި މި މާއްސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރުކޮށް )ނ(  
ގެ ކައެއްތަރި ދަށުން ހުށަހެޅުނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް ސަގާފީ

ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ިމ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ މަރުކަުޒްނ 
ރެވޭ ގަކުނިންމައިފިނަމަ، ެއ އެއްޗެއް ނުވަަތ ތަނެއް ނުވަަތ ކަމެއްެގ ފާހަ

ގަިއ ވަަނ މާއްދާ 32ންތި ކަނޑައަޅައި، މި ގަވާއިދުގެ ސަގާފީ އަގާއި ގި
 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދަފުތަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދަފުތަރުން 
 އުނިކުރުން 

ގެ  ނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ 2019/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .35
ންކުރެ ހާލަތެްއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންނަނިވި ހާލަތު 30

 ވެ. ނެއެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދަފުތަރުން އުނިކުރެވޭ

ްނ ވެގެޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރި (1)    
ރީ ސާއައުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ނުވަތަ އަސާރީ ބިނާއެއް ނުވަތަ 

 ؛މުންނުވަތަ ގެއްލިގެންދިޔުސަރަޙައްދެއް އެއްކޮށް ހަލާކުވުމުން 

 ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަގާފީ  30މި ގަވާއިދުގެ  (2)   
 ފައިވާ ސަގާފީ އަގު ދަށްވުން؛ޅައިތަރިކައަކަށް ކަނޑައަ

ފައިވާ ޅައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަ 21މި ގަވާއިދުގެ  (3)   
 ގެ ބަދަލެއް މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ އުންސުރަކަށް އަންނަ

 ސަބަބުން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއްގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު 
 ދަށްވުން.

 ރުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދަފުތަ )ށ(  
ވަަނ މާއްދާގައިާވ ކޮމިޓީްނ  3އުނިކުރެވޭނީ ިމ ގަވާއިދުގެ 

 ގެންނެވެ.  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެ ކޮމިޓީގެ ނިްނމުމެްއ އޮވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް            R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              107 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

19 

 

ސަގާފީ  ނެތިގޮސްފައިވާ 
 ތަރިކައިގެ  ދަފުތަރު 

ނު( ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ) 2019/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .36
އިެގ ރިކަެގ ދަށުން އެކުލަވައިލާ، ނެތިގޮސްފައިވާ ސަގާފީ ތަވަަނ މާއްދާ 31

ކޮށް، އަދާހަމަ)އެކެއް( ފަހަރު  1)ދޭއް( އަހަރަކުން  2ކޮންމެ  ،ދަފުތަރު
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކައިގެތަރި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ، ނެތިގޮސްފައިވާ ސަގާފީ  )ށ(  
،  ވެސް ެގންދަފުތަރުގައި ހިމަނާ ސަގާީފ ތަރިކައަކާ ުގޅޭގޮތުން އެްނެމ މަދުވެ

 މަނަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހި

 ދަފުތަރު ކުރެވުނު ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ކޮބައިކަން؛  (1)   

 ނެތިގޮސްފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކަ ކުރިން ހުރި ތަން؛  (2)   

 ދައާ ދަކާސަގާފީ ތަރިކައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި އާ   (3)   
 ގުޅޭ ގޮތް.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  އަލަށް ފެންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނާ ގުޅިގެން 

އަލަށް ފެންނަ ތަކެއްޗާ 
ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 ތަކަށްފަރާ ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެްސ އެއްޗެއް އެއްެވސް  )ހ(  .37
 އްޗެއްއެދަ އަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަ 

 އި،ޓަކައެންުގމަށްއެކަން ، މަރުކަޒަށް ގިފައިވާ ފަރާތަކުންފެނުނުކަން އެނ
ެގ ށެއްއަނގަބަހުން ނުވަތަ ފޯނުްނ ނުވަތަ ލިޔުުމން، ެއ އެއްޗެއް ުހރި ރަ
   ަމ އިނަނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ފަޅު ރަށެއްގަ
ތާ ނުނުއެ ރަށް ހިމެނޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، އެ އެއްޗެއް ފެ

އިރުެގ )ސާޅީްސ އަށެއް( ގަޑި 48ނުވަތަ ފެނުނުކަން އެނގުނުތާ ލަސްވެގެން 
 ތެރޭގައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޗެއްގެ އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ  )ށ(  
ްސ އްވެއެމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަްށ އެންގުމަށްފަހު، ެއ އެއްޗަކަށް އިތުުރ 

ޗެްއ  އެއްއެރައްކައުތެރިކަމާއެުކ  ،ފަދަ ކަމެްއ ނުކޮށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ 
 ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ 
 އުސޫލު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަްށ ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއްގެ  37މި ގަވާއިދުގެ   .38
)ސާީޅްސ އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ  48މުން، ަލސްވެގެން މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލިބު

ތެރޭގައި އެކަން މަރުކަޒަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަްށ އަންގާ ލިޔުމުގަިއ 
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 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހިމަނަންާވނެއެވެ. 

 ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ؛ )ހ(  

 މަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން؛ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަ )ށ(  

  ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް މިހާރު ހުިރ ތަން؛ )ނ(  

އްގެ ރާތެފަސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ިމހާރު ހުީރ ކޮްނ  )ރ(  
 ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން؛

 ޗެއް ފެނުނު ގޮތް؛ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއް )ބ(  

 ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ހުރި ހާލަތު؛ )ޅ(  

ީނ މްރާސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަނުގައި ޢު )ކ(  
 ން؛އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުަރމުންދާނަމަ، އެއީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަ 

ށް ލެވިދާނެ އެއްޗެއް ރައްކަުއތެރިކުރުމަސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެ )އ(  
 ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތް.

ވިދާެނ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، ސަގާފީ ތަރިކަެއއްކަމަށް ބެލެ 38މި ގަވާއިދުގެ   .39 މަރުކަޒުން އިރުޝާދު ދިނުން 
ގުތުްނ ދު ވަޗަކާމެއެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާުތ ކައުންސިލަކުްނ މަރުަކޒަށް ފޮނުވުމުްނ، ެއ އެއް

ގެ ތެރޭގަިއ )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު 48ގުތަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ވަ
 ރަންވީ ލުކުމަރުކަޒުން އެ ކައުްނސިލަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަ
ަކްށ ސިލަގޮތުގެ ފުރިހަމަ އިރުޝާދު، ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް، މަރުކަޒުްނ އެ ކައުން

ުދ އިރުޝާ ރުމުގެއަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުެރ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 
 ދެވިދާނެއެވެ.

 އެ އެއްޗެއް ހުރި ތަނަކަްށ މަރުކަޒުެގ ފަރާތުން ޮގްސ ެއ އެއްޗަކާ  )ހ(  
 ހަވާލުވަންދެން އެ އެއްޗެއް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛

ުކ ކަމާއެުއތެރިއެ އެއްޗެއް ރައްކައެ އެއްޗެއް މަރުކަާޒ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި،  )ށ(  
 ން؛ފޮނުވުމަށް އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅު އެުޅމަށްފަހު މަރުކަޒަށް ފޮނުވު

 ގައިއެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުން އެ ފެނުނު ތަނެއްގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް )ނ(  
 ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަަމ ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތް.
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ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް 
ވިދާނެ އެއްޗެއް ބެލެ
 ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކައުރައް

    ،ރުޝާދުގެ އިސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތު  .40
ޗަކާމެުދ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންިސލަށް ލިބުުމން، ެއ އެއް 39މި ގަވާއިދުގެ 

ޗެްއ އެއް ޢަމަލުކޮށް، އެ މަރުކަޒުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން
 ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް 
ނުގެންދެވޭ ފަދަ އެއްޗެއްސާއި 

ތަންތަނާ މެދު އެކި 
ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު 

ޭވ ގެންދެ ނުސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަްށ ބެލެވިދާނެ، އެްއ ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް )ހ(  .41
 އެ އެއްޗެއް  އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަަމ،ފަދަ 

ްއ ތަނެ ނުވަތަ ތަނެއް ފެނުުނ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ނުަވތަ
 ނުން ފޯފެނުނުކަން އެނގިފައިވާ ފަރާތަކުން، އެކަން އަނގަބަހުން ނުަވތަ 

 ށެއްގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ލިޔުމުން، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުރި ރަ
 ށަކުންޅުރަސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލުެގ އިދާރާއަށް، ނުވަަތ އެއްޗެއް ފެނުީނ ފަ
   އަށް،ދާރާކަމުގައިވާނަމަ، އެ ރަްށ ހިމެޭނ އަތޮޅުެގ އަތޮޅު ކައުންިސލުގެ އި
ގެްނ ނަވެގިއެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ފެނުނުތާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަިދ 

 ެގ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު 48

ޗެްއ އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން، ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިާދނެ )ށ(  
ކަށް އްޗަނުވަތަ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް އެންުގމަށްފަހު، ެއ އެ

ްއ އްޗެނުވަތަ ތަނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ަކމެއް ނުކޮށް އެ އެ
 ތަނެއް ފެނުުނ ސަރަޙައްދު އަުލން ހޯދޭނޭ ގޮތަްށ ނުވަތަ އެ 

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާނެ 
 އުސޫލު 

ޗެްއ ދާނެ އެއްވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަްށ ބެލެވި 41މި ގަވާއިދުގެ   .42
 ކާބެހޭތަނަ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލިބުމުން، އެ އެއްޗެްއ ނުވަތަ
   ން ނަވެގެދި ގިއަންނަނިވި މަޢުޫލމާތާއި ލިޔެކިއުންތަކާއެކު، ީވ އެންެމ އަވަހަަކށް އަ

 ކަަޒށް މަރު )ސާޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ެއ ކައުންސިލުެގ އިދާރާއަކުން 48
 .ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 ޓޯ؛ތަނެއްގެ ފޮ ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ )ހ(  

 ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން؛ )ށ(  

ްނ ރީ ކޮ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަްށ ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަަތ ތަނެއް ހު )ނ(  
 ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން؛

 ތް؛ގޮނު ފެނު ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް  )ރ(  

 ލަތު؛ރި ހާސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހު )ބ(  
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ިއ ތަނުގަ ނުނުސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ފެ )ޅ(  
ޢުމްރާނީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާނަަމ، ެއއީ ކޮްނ 

 މަސައްކަތެއްކަން؛

ތެރި ކައުރައްވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކަމަށް ބެލެސަގާފީ ތަރިކައެއް )ކ(  
 ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތް.

ވިދާނެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެ 42މި ގަވާއިދުގެ   .43 މަރުކަޒުން އިރުޝާދު ދިނުން 
  ވަަތ ނު މެދުކާލިުބމުން، އެ އެއްޗަ މަރުކަޒަށްއެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު 

ްށ ވަހަކަތަނަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންީވ ގޮތުެގ ފުރިހަަމ އިރުޝާދު، ީވ އެންެމ އައެ 
 މަރުކަޒުން ކައުްނސިލަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް 
ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް 

 ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ތުެގ ންވީ ގޮކުރަެނ އެއްޗެއް ނުވަަތ ތަނަކާމެދު ަޢމަލުސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާ  .44
      ން،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަުއންސިލަށް ލިބުމު 43އިރުޝާދު، މި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތަށްއެ އެއްޗަކާމެދު ނުވަތަ ތަނަކާމެދު މަރުކަޒުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއް
 ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަތަ ތަނެއް ކޮންނަނިކޮށް ނު 
ބިމުގެ އަޑިން ނުވަތަ ކަނޑުގެ 

އަޑިން ސަގާފީ ތަރިކައެއް 
ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ 

 ތަނެއް ފެނުން 

ެގ  ކަނޑު ތަ އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ބިމުގެ އަޑިން ނުވަތަ ކަނޑުގެ އަޑިްނ ނުވަ  .45
ދާެނ ވިލެއަޑީގައިވާ ބިމުްނ ނުވަަތ ެއ ބިމުެގ އަޑިްނ ސަގާީފ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެ

ަވަނ  41އި ވަނަ މާއްދާއާ 37އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ފެނިއްޖެަނމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
    ކަްނ، ކަންމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރުން، އަންނަނިވި

 މަކާ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް ފެނުނު ިބމުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ބި
 ތަކުން ކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާ

 އެ ތަނެއްގައި ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓައިލުން؛ )ހ(  

 އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މަރުަކޒަށް ފުރުޞަތު ދިނުން؛ )ށ(  

ނެްއ  ތައެމަރުކަޒުން ހިންގާ ބަލައި ފާސްކުުރމުގެ ަމސައްކަތް ނިމެންދެން،  )ނ(  
ތިްނ މައްގެ ގޮތެ  ޓުމުގެ އިންތިޒާމް، މަރުކަޒުން އަންގާރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއް

 ހަމަޖެއްސުން.

ސަގާފީ ތަރިކަ ހުރިކަމަށް 
ބެލެވޭ ސަރަޙައްދު ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ިބމުގެ އަިޑން ނުވަަތ ކަނުޑެގ  45މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .46
ބިުމގެ އަޑިން، އަޑިން ނުވަތަ އެ ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބިުމން ނުވަތަ އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެޭނ އެއްވެްސ ތަނެއް ކޮންނަނިޮކށް ސަގާީފ 
ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ 
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އެއްޗެއް ވަޅުލެވިފައިވަނިކޮށް ފެނިގެްނ އެއްވެްސ ކައުންސިލަކުްނ މަރުަކޒަްށ 
ެއ ބިމެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގައި ތިރީަގއިވާ ގޮތަށް އެކަން އަންގައިފިނަމަ، 

 މަރުކަޒުން ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.

ޒުްނ ކަ އެ ތަނެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް، ީވ އެްނމެ އަވަހަކަްށ މަރު  (1)   
 ދިއުން؛

ގައި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 30ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   (2)   
 ނިންމުން؛

 ގެ އެންެމހައި ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްުސން؛ބަލައި ފާސްކުރުމު  (3)   

މުެގ ( ވަަނ ނަންބަރު އެެހން އޮްތ ަނމަެވސް، ބި 2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  
ޭވ  ވެވެރިފަރާތާ ނުވަތަ އެ ބިމަާކ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއެކު ލިުޔމުން

ރީސް( )ތި 30އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ަމސައްކަތް 
 ވުރެ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ދުވަހަށް

ސަގާފީ ތަރިކަ ހުރިކަމަށް 
ބެލެވޭ ސަރަޙައްދު ބަލައި 

 ފާސްކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ގާ ބަަލިއ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން، މަރުކަޒުްނ ިހން 45މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  .47
 ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ިނމެންދެން އެ ބިމެއް ރަްއކައުތެރިކޮށް

މަތިްނ  ތިޒާމް މަރުަކޒުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިން
ތުން ރިފަރާ ވެހަމަޖެއްުސމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނީ ެއ ބިމެއްގެ

 ނުވަތަ އެ ބިމަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. 

ްށ ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެްސ، އަންނަނިިވ ކަންކަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ވާ ފައިގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ބިމަކާ ަހވާލުވެރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ބިމު

ތައް ރަދުފަރާތުން އެ ބިްނ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަްނޖެޭހ ޚަ
 މަރުކަޒުން ަހމަޖަްއސައިދެވިދާނެއެވެ.

ތަ ވަސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނު  (1)   
ކުްނ މަބިޗެއް ނުވަތަ ތަނެްއ ެއ ތަނެއް ފެނިފައިވާ ބިމަކީ، ެއ އެއް

އި ޓަކަފެނުމުގެ ކުރިން އެ ބިން ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައިނުވާ ބިމަކަށް ވުން؛

ސަގާފީ ތަރިކައެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަަތ   (2)   
 ބިމަކުްނ ތަނެއް ފެނިފައިވާ ބިމަކީ، ެއ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެްއ އެ 

ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުފެނުމުގެ ކުރިން އެ ބިން ރައް
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައިވާ ބިމަކަށްވީނަމަވެސް، އެ ބިމެއް އިތުރަށް 
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 ރައްކައުތެރިކުރުމަށް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ބިމަކަށް ވުން؛

ތުގެ ރާފައިހުރި ފަބިމުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ބިމަކާ ހަވާލުވެ  (3)   
 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު.

ސަގާފީ ތަރިކަ ހުރިކަމަށް 
ބެލެވޭ ސަރަޙައްދު ބަލައި 
ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު 

 ހޯދުން 

ަވަނ  42 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   .48
ކުރުމުގައި، މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުވަނަ  45މާއްދާގެ )ހ( އާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

ވާނަަމ، ވެފައިމާލު އިހުބިމެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ބިމަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން
    މަ، ރާނަކުޟުނުވަތަ މަރުކަޒުން ައންގާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ޢަމަލުކުރުމަށް އިޢުތިރާ

ްސ  އެންމެ އަވަ އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް، ވީ
 އެވެ.ންވާނެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށް މަރުކަޒުން ހުށަހަޅަ 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުން 

ށް ތެރިކޮކައުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކަތައް ރައް  )ހ(  .49 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 
 މަކީ މަރުކަޒުެގ ޒިްނމާއެކެވެ.ބެލެހެއްޓު

 ނަވީ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ މަޢު )ށ(  
ެގ ޅެއްސަގާފީ ތަރިކަ ފިޔަވައި، ސަގާީފ ތަރިކަ އެ ތަނެއްގަިއ ހުިރ އަތޮ

ށު ރަނުވަތަ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ުނވަތަ 
 ސިޓީ ކައުްނސިލަށް، ެއ ސަގާފީ ތަރިކައެްއ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ

 އެވެ.ދާނެރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަރުކަޒުން ހަވާލުކުރެވި

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ވަިކ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ބެލެހެއްޓުން  )ނ(  
 މެދުކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ، މަރުކަޒާއި އެ ކައުްނސިަލކާ ދެ

 ން ވެވޭ އެއްބަސްުވމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ލިޔުމު

ދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ 
އެއްޗެއްސާއި، ތަކެއްޗާއި 
ތަންތަން ރައްކައުތެރިކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
 މިންގަނޑާއި އުސޫލު 

ފުތަރު ދަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި  32މި ގަވާއިދުގެ   .50
ސާީރ އާބިނާއެއް ނުވަތަ  އާސާރީސަގާފީ ތަރިކައެއް، ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ އުފުލޭ 

ނޑުތަާކިއ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިންގަ 2ސަރަޙައްދެއް، މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު 
 އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ 
 ރައްކައުތެރިކުރުން 

މާއްދާގެ ދަށުން މަޢުނަީވ ސަގާފީ ަތރިކައެއްގެ ގޮތުގަިއ  ވަނަ  32މި ގަވާއިދުގެ   .51
ގަިއ  3ދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރައްކައުތެރި ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަކި  ސަގާފީ ތަރިކައެއް 
އްޓުމަށް  ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެ

 ޚާއްޞަ އިރުޝާދު ދިނުން 
 

ިއ ގެ ގޮތުގަަވނަ މާއްދާ އެހެްނ އޮްތ ނަމަެވސް، ސަގާފީ ތަރިކައެއް 50މި ގަވާއިދުެގ   .52
ީރ  އާސާ ވަކިދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ ވަކި އެއްޗެއް ނުވަތަ ވަކި އާސާރީ ބިނާއެއް ނުވަތަ

ްށ  މަރުކަޒަޚާއްޞަ އިރުޝާދު ބެލެހެއްޓުމަށްސަރަޙައްދެއް ރައްކައުތެރިކޮށް 
 ދެވިދާނެއެވެ.

ފައިވާ ސަގާފީ ދަފުތަރު ކޮށް
ކުރާ ތަރިކައަށް ޚާއްޞަ
 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އަސާރީ ބިނާތަާކއި އަސާރީ  34މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .53
  އިން ރެތެގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކަތަކު

 ކައެއް ތަރި ލެހެއްޓުްނ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންެމ ސަގާފީބެ ކާވަކި ކައުންސިލަ
ްނ ންސިލުަކއު ބެލެހެއްޓުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް މަރުކަޒުގެ ލަފާގެ މަތިން

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

ާވ ރީގައި، ތިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭނުގައި )ށ(  
 އެވެ.ކަންކަން ހިމަނަންާވނެ

 ނެޓާއެ ތަނެއްގެ އާބާތުރަފިލުވައި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބަލަހައް )1(   
 ގޮތުގެ ޕްލޭން؛

ްނ އަކުއެ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަލިފާނުެގ ހާދިސާ (2)   
 ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން؛

 ؛ދަދު އައެ ތަނަކަށް އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނައިްނ ވަދެވޭނެ މީުހންގެ (3)   

 އެ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ގަޑިތައް؛ (4)   

 ލާއި،ސޫއުއެ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  (5)   
 ހެދުންއެޅުމުގެ ިމންގަނޑު؛

 ކުގެ ތްތައެ ތަނެއްގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި، އެ ފަރާ (6)   
 މަސްއޫލިއްޔަތު؛

 ؛ ގޮތްޓާނެށް ހޯދައިފައިވާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްއެ ތަނަކަ (7)   

އެ ތަނަކުން ރަށަށް ިއޖުތިމާޢީ ފައިދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ  (8)   
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 ލިބޭނެ މިންވަރު.

ތަްށ އްގޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުލަވައިާލ މެޭނޖްމަންްޓ ޕްލޭާނ އެ )ނ(  
 ތަނެްއ އެ)އެކެއް ފަހަރު(  1ކުްނ )ތިނެއް( މަހަ 3ޢަމަލުކުރިގޮތް، ކޮންމެ 

 ވެ.ނެއެބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މަރުކަޒަށް ފޮނުވަންވާ

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން 

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު 
 ކަނޑައެޅުން 

ނު( ެގ ފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާ 2019/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .54
ްއ ނާއެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންެމ އާާސރީ ބި 33

ށައިގެްނ ތަނެއްެގ އިމުެގ ވަ ނުވަތަ އާސާރީ ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭގޮތުްނ އެ
ދެއް ފޫޓުގެ ސަރަޙައް ފަންސާސް(( 50ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް މަދުވެގެން 

 . ޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަ

ަމ، ތް ނަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ވަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ލިބެން ނެ )ށ(  
ިރ ގައި ހުެނއްޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން ކަނޑައަޅާނީ، އެ ތަ

 ލާ ންސިބަލައި، މަރުކަޒާއި ކައު ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް
 މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ. 

 ވާނޭ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް ބަލައި، އެ ތަނަކަށް ބޭނުން )ނ(  
ސާީރ އައެ  ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

 ބިނާއަކާއި ނުވަތަ އަސާީރ ސަރަޙައްދަކާއި ެއ ތަނެްއ ވަށައިގެންވާ
 އް މަރުކަޒުން ކުރަންވާނެއެވެ.ސަރަޙައްދުގެ ދިރާސާއެ

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ސަރަޙައްދުގައި ކުރުން މަނާ 

 ކަންކަން 

 އަސާީރ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ައސާރީ ބިނާއެއްެގ ނުަވތަ 54މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .55
 އިވާސަރަޙައްދެއްގެ ވަށައިގެން ކަނޑައަޅޅައިފައިވާ ިޙމާޔަތްކުރެވިފަ

 ކަތުގެސައްމަ ކުުރމަށް ނިްނމައިފައިވާ ކަންކަމާިއ ސަރަޙައްދުގައި މަރުކަޒުން 
 ރުމުގެ ކުން އިތުރުން އެއްވެސް ަކމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އެއްެވސް ފަރާތަކު

 ކުރިން މަރުކަޒުެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން، ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ،  )ށ(  
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އިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ ނުވަަތ ޙިމާޔަތްކުރެވިފަ
މަސައްކަތެއްގެ ތަފުސީލާއި، އެ ކަމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ޒިންމާވާެނ 
     ފަރާތަކާއި، އެ ކަމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތާއި، 

އަސާީރ އެ ކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 
ތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅާންޖެހޭެނ ކައުބިނާއެއް ނުވަތަ ައސާރީ ސަރަޙައްދު ރައް

 ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމުންނެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ސަގާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުން 

ސަގާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

ްއ އެއްޗެ  ފަދައެކަމަށް ބެލެޭވ އެއްޗެއް ހުރިަކމަށް ލަފާކުރެޭވ ތަނަކުން ގާފީ ތަރިކަސަ  .56
 އްޗެއްދަ އެހޯދުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަ
     ގުޅޭ ރިކައާހުރިތަނަކުން ނަގަިއ އެހެްނ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަަތ ަސގާފީ ތަ

 ނިވި އަންނަ ،އްކަތްތައް ކުރުމަށް މަރުަކޒަށް ހުށަހަަޅންވާނީއެ ނޫންވެްސ ަމސަ
 މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކަްތ ސައްކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި، އެ މަ )ހ(  
   ތީޖާ؛ވާ ނަކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، ެއ މަސައްކަތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުން 

 ސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާލަތްތައް؛މަ )ށ(  

 މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު؛ )ނ(  

 އްޓާނެ ލަހަބަސަގާފީ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  )ރ(  
 ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް؛ 

ދި އްަދއަށް އެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހު 56މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .57 މަރުކަޒުން ހުއްދަ ދިނުން 
ޅުމާ މެުދ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުަށހެ 30މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާތާ 

 ގޮތެއް ނިންމައި، އެ ހުށަހެުޅމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަރުކަޒުން 
 ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.  

 ންަކން ވި ކަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެޭވ ހުއްދައިގެ ލިޔުމުގަިއ އަންނަނި  )ށ(  
 ންވާނެއެވެ. ހިމަނަ

 ؛ތުމަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަހާއި، ަމސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަ (1)   
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ްނ ަކޒުމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަާޅ އާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރު (2)   
 ކަނޑައަޅާ ތަކެތި؛

 ؛ ގޮތް ނެކުރާއްގައި ރައްކައުތެރިސަގާފީ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ (3)   

ކު ކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ ހަފުތާއަމަސައް (4)   
ހު، ށްފަމަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިްނމުމަ

ިގ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ަމސައްކަތް ހިނ 5މަސައްކަތު 
 ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުން؛

ްނ ވެގެސައްކަތް ިނމޭތާ ަލސްމަސައްކަތާ ގުޭޅ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް، މަ (5)   
 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުަކޒަށް ހުށަހެޅުން؛ 6

ތުްނ ރާމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް، މަސައްކަތް ކުރާ ފަ (6)   
 ކުރުން؛ 

 ަކޒުގެ ރުމަރުކަޒުން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމުގައި މަ (7)   
ކަށް ޔަބަކުރުމަށް ނުވަތަ މަރުކަޒުްނ ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި

 މަސައްކަތް ކުރާތަން ބަލަން ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައި 2019/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8)   
 ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ަމސައްކަތް ކުރުން.

ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަ
 ގޮތް 

ށުން ލިޭބ ވަަނ ާމއްދާގެ ދަ 57ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަންވާނީ  .58
 ހުއްދައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ިއ ވަަނ މާއްދާއިން ޭދ ހުއްދަ، ައންަނނިވި ހާލަތްތަކުގަ 57މި ގަވާއިދުެގ   .59 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން 
 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުން ލިބޭކަން މަރުކަޒަްށ ކަށަވަރުވުން؛  )ހ(  

ަޒްށ ރުކަމަމަރުކަޒުން ދީފައިވާ ހުއްދައާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުަރމުްނ ދާކަން  )ށ(  
 ކަށަވަރުވުން؛

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  57 މި ގަވާއިދުގެ )ނ(  
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަރުކަޒަށް ނުލިބުން.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް            R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              107 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

29 

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މިލްކުވެރިކަން 

ރިކަްނ ވެލްކު މިދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގިންތިކުރެވިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ )ހ(  .60 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން 
 ޔުމުން ލިށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،  އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތާއެކު މަރުކަޒަ 

 ހުށަހަޅައި، މަރުކަޒުެގ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން؛ (1)   

 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރާ ސަބަބު؛ (2)   

 މުގެ ކަ ރާ ްނ އެ އެއްޗެްއ ޤަބޫލުކުމިލްކުވެރިކަން ލިބިގަންނަ ފަރާތު (3)   
 ލިޔުން؛ 

ިވ ޓެނިމިލްކުވެރިކަން ލިބިގަންަނ ފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ދެމެހެއް (4)   
 ގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް؛

ވާ ބަތްމިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަގާފީ ތަރިކަ ނިސް (5)   
  ގޮތުގެ ލިޔުން.ކައުންސިލުން އެކަާމމެދު ދެކޭ

ރީސް( ދުވަހުގެ )ތި 30މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން   .61 ހުއްދަ ދިނުން 
 ޔުމުން ށް ލިތެރޭގައި މަރުކަޒުން ގޮތެްއ ނިންމަިއ، ެއ ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަާޅ ފަރާތަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރި 
 ލިޔުން 

ފީ ތަރިކައިގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ނިމުމުން، އެކަްނ ސަގާ )ހ(  .62
ނުޑ އްގަތައަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ 

ހަތެއް( ) 7 ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީއެއް، މިލްކުވެރިކަްނ ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުން 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަހުެގ )ހަތެއް( ދު 7މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ލިޔުން މަރުަކޒަށް ލިބޭތާ  ށ()  
ަތ  ނުވަލަށްތެރޭގައި، ބަދަލުކުރެވުނު ސަގާފީ ތަރިކައެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސި

 ކައުންސިލްތަކަށް މަރުކަޒުން އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ. 
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ށް އެސެސްމަންޓް ހެދުން ސަގާފީ ތަރިކައަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ބެލުމަ 

ތަރިކައަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު 
 ބެލުމަށް އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިކޮށް  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .63
އިުދ ވާގަދައިފައިވާ ނު( އާިއ އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫ

ނެ މިންވަުރ ބަޔާންކުާރ ފޯރާ )ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު R-27/2012ނަންބަރު 
މާވެށްޓަށް ތި( ގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާިޒމުވާ 2012ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ން އެ ބަބުސައަސަރުފޯރާ މިންވަުރ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައި، ެއ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 
 ފޯރާމަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސަގާފީ ތަރިކައަށް އަސަރު

 ތައްތުމަށްޓަކައި ހަދައިފައިވާ އެސެސްމަންޓުގެ ހޯދުންމިންވަރު ދެނެގަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ުރ ންވަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ސަގާފީ ތަރިކައަށް އަސަރުފޯރާ މި )ށ(  
 ވެ.ވާނެއެަލންދެނެގަތުމުގެ އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ބަ

 ؛ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން   (1)   

 މުރު؛އުސަގާފީ ތަރިކައިގެ   (2)   

 މާޢީޖުތިސަގާފީ ތަރިކަ އެ ތަނެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ އި  (3)   
 ފައިދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ؛

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އަސްލު؛  (4)   

 ކަން؛ންކަސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ކުރެވިދާނެ   (5)   

 ން ސަގާފީ ތަރިކައަށް ލިބިދާނެ ގެްއލުން މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބު  (6)   
 ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން.

އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ ގުޅޭ 
ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ންވަރު ރާ މިތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ސަގާފީ ތަރިކައަށް އަސަރުފޯ  )ހ(  .64
  ރިކަންހީތެންވާނެ ފަންނީ އެދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ބޭނު

ަޒްށ ރުކައެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އެ ކަްނ މަ
 ންނީ ފަހުށަހެޅުމުން، މަރުކަޒުެގ ފަންނީ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރަުކން 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެވެ.

ށް އަސަރުޯފރާ މިންވަުރ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ސަގާފީ ތަރިކައަ )ށ(  
ަތމްރީނުތައް، ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓް ހެދުާމ ބެހޭ ޚާއްޞަ 
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ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯުޓ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުއްަދ 
 އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒުން ހިންގަންވާނެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިކޮށް  93/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  .65 މަރުކަޒުގެ ލަފާ ހޯދުން 
އިުދ ގަވާ ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާިއ އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދައިފައިވާ

ނެ މިންވަުރ ބަޔާންކުާރ )ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާ R-27/2012ނަންބަރު 
ށްޓަށް ( ެގ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ތިމާވ2012ެރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

މާބެޭހ ކަ، ކުލަވައިުލމަށްފަހުސަރު ފޯރާނެ މިންވަުރ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު އެއަ
ަޒްށ ރުކަމަ ލިުބމުން، އެ މިނިސްޓްރީން ެއ ރިޕޯޓު އެ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީއަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 )ށ(  

 

 

 

 

 

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ބަލައި 
 ތުން ބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ ދޫކުރާ ތިމާވެީށގެ ގޮދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކަމާ

 ސަގާފީ  ިއވާެއ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފަ ،ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުްނ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން
 .ނެއެވެްނވާތަރިކައިގެ އެސެސްމަންޓުގެ ބަޔާ ގުޅޭގޮތުްނ މަރުކަޒުެގ ލަފާ ހޯދަ

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ންދިއުން ގެ ނަށް ތަ ވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ތަނުން އަނެއް ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ދި

އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ގެންދިއުން 

ގާީފ ސަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ އުފުލޭ  32މި ގަވާއިދުގެ   .66
      ން، ތަކުރާތަރިކައެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަ

ްއ އްޗެއެ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ އެ
ތުެގ ވާ ގޮދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާީނ ިތރީގައި މި

 މަތިންނެވެ. 

 ލިޔުމުްނ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ކުރިްނ މަރުކަޒަށް  7އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  )ހ(  
     ،ންންކައަންަނނިިވ ކަ ،ހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރުހުށަ

 އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ދަފުތަރު ނަންބަރު؛  (1)   

ަތ ވަސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ގެންދެވޭ ޤައުުމ ނު  (2)   
 ޤައުމުތައް؛
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 ؛ން ބޭރަށް ގެންދެވޭ މުއްދަތުސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއި  (3)   

 ސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދެވޭ ބޭނުން؛  (4)   

 ރާ ސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ގެންދިއުމާިއ އަނބު  (5)   
 ގެނައުމުގައި ޒިްނމާވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު؛

 ނބުރާ އަ ސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި   (6)   
 ންނަހުއި ގެނައުމުގައި އަދި ސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަ

ކައި ޓަމުއްދަތުގައި އެ އެއްޗެްއ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
 އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.

އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނުން 
 އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން 

 ފުލޭ ސަާގފީ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ދަފުތަރުކުރެވިފައިވާ އު 32ދުގެ މި ގަވާއި )ހ(  .67
ން، ރާތަކުފަވާ ތަރިކައެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި
ަތ ށް ނުވަީމކޮއެ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހުިރ ތަނުްނ އެހެްނ ތަނަކަށް ދާއި

ިއ އްޖޭގަހިރާނަމަ، އެ އެއްޗެއް ދިވެވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ
ހަތެއް( ) 7ހުރި ތަނުން އެހެްނ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

 ދުވަހުގެ ކުރިން މަރުކަޒަށް ލިުޔމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ިވ ނަނިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަން )ށ(  
 މެއްގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ.ކަންކަން އެ ހުށަހެޅު 

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ދަފުތަރު ނަންބަރު؛  (1)   

 ސަގާފީ ތަރިކަ މިހާރު ހުިރ ތަން؛  (2)   

 ސަގާފީ ތަރިކަ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަން؛  (3)   

 ސަގާފީ ތަރިކަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު؛  (4)   

 ށްތަނަކަ ސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނުން އެހެން  (5)   
 ބަދަލުކުރުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު؛

 ށްސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަ  (6)   
ވޭ ލުކުރެދަބަދަލުކުރުމުގައްޔާއި ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުްނ ބަ
ނެ އަޅާ އިތަނުގައި އެ އެއްޗެއް ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަ

 ޅުތައް؛ފިޔަވަ
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 ށްސަގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަ  (7)   
ވޭ ލުކުރެދަބަބަދަލުކުރަނީ ވަގުތީގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން 

 މުއްދަތު.

ްއ މާއްދާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެ  67ވަަނ މާއްދާ އާިއ  66މި ގަވާއިދުގެ   .68 ހުއްދަދިނުން 
 އެހެން  ނުންށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަ

 ހަޅާތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަރުކަޒުން ހުއްދަ ދޭނީ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ
 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ލިޔުމުންނެވެ.

ހުއްދަނެތި ސަގާފީ ތަރިކައެއް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ގެންދިއުން 

ރަށް ން ބޭކުރެވިފައިވާ އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދިވެހިރާއްޖެއި ދަފުތަރު )ހ(  .69
 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  68ގެންދަނީ ނުވަތަ ފޮނުވަީނ ިމ ގަވާއިދުެގ 

 ވްސް މަރުކަޒުްނ ލިޔުމުްނ ދޫކުރާ ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަން، މޯލްޑި
 ދޭކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުެގ ޚިދުމަތް

 ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޗެްއ އެއް ދަފުތަރުކުރެވިފައިވާ އުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ  )ށ(  
 ކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަްނ އުޅޭކަްނ ނުވަތަ ފޮނުވަްނ އުޅޭ
 ޓުގެ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމސް ސަރިވސްއަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޕޯސް

މާުތ ޢުލޫތްދޭ ފަރާތަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗަކާބެހޭ މަޚިދުމަ
ގާީފ ވާ ސަވަގުތުން މަރުކަޒަށް ފޮނުވައި، އެ އެއްޗަކީ ދަފުތަރު ކުރެވިފައި

 ތަރިކައެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

ވާ ފައިމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ދަފުތަރު ކުރެވި )ނ(  
 ކައެއްތަރި ފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް މަރުަކޒުން އަންގައިފިނަަމ، ެއ ސަގާފީ ސަގާ

 ،ވޭތޯފައިއެ ފަރާތަކަށް ިލބިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖެއި
 ޓުގެ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރވިސްއިްނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޕޯސް

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ބަލާ ބެލުމުގައި ނުވަތަ އެ ނޫންެވްސ  )ރ(  
ހާލަތެއްގައި، ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ގެންދިުއމުގެ ހުއްަދ 
ނުވަތަ ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާކަން މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ 

ފަރާތަކަށް  ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ 
ޯމލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އަްނނަނިވި ގޮތަށް

ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 
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 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ވަގުތުން ރިޕޯޓުކުރުން؛  (1)   

 ރާ ސްެގ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުވިމޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރ  (2)   
 އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ އެއްޗެއް ގެނައުން؛

، )ާސޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 48އެ ކަމެއް ހިނގިތާ   (3)   
 މަރުކަޒަށް ލިޔުމުްނ އެންގުން. ހާދިސާ ރިޕޯޓަކާއެކު

ާރ ންފީޒުކުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ތަ 2މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ  )ބ(  
ނީ، ކުރާއިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ސަގާފީ ތަރިކައާމެދު ަޢމަލު

ނު( ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ެއ އިދާރާއަކުން ެއކުލަވައިލައި ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ގެ ދަށުން  32

 މަތިންނެވެ.  އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ސަގާފީ ތަރިކައަށް ބަދަލުދިނުން  ދައުލަތަށް ނަގާ

ނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫ 12/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   .70 ދައުލަތަށް ނެގޭ ސަގާފީ ތަރިކަ 
ރުކަޒުން ތަެނއް ބަލައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މަ 42

ގާފީ  ސަ ޤައުީމ ފެންވަރުގައި ގިންތިކުރެވިފައިވާފާސްކުރުމުން، އެ ތަނެއް
       ، ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މަރުކަޒުްނ ނިްނމައިފިނަމަ

 ތުގެ ގޮމި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާިއ އުސޫާލ އެއްގޮތްވާ 
އެ ތަނަކާިއ ެއ ތަނެއްގެ ވަށައިގެްނ ކަނަޑއަޅައިފައިވާ ، މަތިން

 އިވާ ސަރަޙައްދު ދައުލަތަށް ނެގުމަށް މަރުކަޒަށްޙިމާޔަތްކުރެވިފަ
 ނިންމިދާނެއެވެ.

 އް،ދައުލަތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެ
އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކޮށް ދައުލަތަށް 
 ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

ތަރިކައެއްގެ  ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސަގާފީ 16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .71
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކާިއ ެއ ތަނެއްގެ ވަށައިގެްނ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ދައުލަތަށް 
      ނެގުމަށް މަރުކަޒުްނ ނިންމައިފިަނމަ، އެ ތަނަކީ ނުވަަތ 
އެ ސަރަޙައްދަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް 

ތަ ސަރަޙައްދެއްނަމަ، އެކަްނ ލިޔުމުްނ ެއ ތަނެއް ނުވަަތ ނުވަ
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ސަރަޙައްދެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަކަށް 
 މަރުކަޒުން އަންަގންވާނެއެވެ.

 ހު،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ައންގާ އެންގުްނ އެންުގމަށްފަ )ށ(  
 އިވާފައިފަކުއްޔަށް ހި ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ނިންމައިފައިވާ ބިމެއް

އި ފަރާތާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއާ
ށް މަރުކަޒާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަ

، އެކުގޮތާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވެވޭ
ކައި ޓަށްޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ތަނެއް ދައުލަތަށް ނެގުމަ

 އެ މައްސަލައެްއ ވީ ެއންެމ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
 .ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށް މަރުކަޒުން ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ބަންޑާރަނައިބުެގ އޮފީހަށް  )ރ(  
 ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުުމން، ބިން ނެގުމުގެ މައްސަލަ ކަމާ

ސްނުކޮށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުްނ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ލަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ 
އި ދަށުގައިވާ ބިމެއް ދައުލަތަށް ނެގުމުގަ

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

އްެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސަގާފީ ތަރިކައެ 16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .72
 ގެން ނެއްގެ ވަށައިގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކާިއ ެއ ތަ

ށް ލަތަކަނޑައަޅައިފައިވާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ދައު
 ރާތަށްެއ ބިމެއްގެ ވެރިފަ، ނެގުމަށް މަރުަކޒުން ނިންމައިފިނަމަ

 ލިޔުމުން އެކަން ައންގަންވާނެއެވެ.

    ހު،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އަންާގ އެންގުްނ އެންގުމަށްފަ )ށ(  
ގެ އިދުރުމަށްފަހު، ެއ ބިމުގެ އަގަށާިއ ިމ ގަވާއެ ބިމެއް ސަރވޭކު

، ކޮށްޔަތްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާ 19
އި ތުގަގެ ގޮބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނެ އަގެއް އަދި/ނުވަތަ ބަދަލު

ދެވޭނެ އިތުރު ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެްއ އެ ރަށެއްގެ ނުވަަތ 
ގެ  ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުދޫކުރުމުގެ ސިޓީއެއްގެ ބިން

 އިދާރާގެ ލަފަޔާއެކު މަރުކަޒުން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން، ބިމުެގ ވެރިފަރާތަށް ބަދަލުގެ  )ނ(  
ގޮތުގައި ހުށަހަޅާެނ އަގެްއ އަދި/ނުވަތަ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭެނ 

ިއ އިތުރު ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެްއ މަރުަކޒުން ބަލަ
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ހަމަޖެއްުސމަށްފަހު، ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބިމެްއ 
ދައުލަތަށް ނެގުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއް ވީ އެންމެ އަވަސް 
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށް މަރުކަޒުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ށް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއް ދައުލަތަ ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ  .73 ބަދަލުދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 
 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ ެއ ތަނެއްގެ 18ނެގުމުގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ 

 ޢާޔަތް  ރިވެރިފަރާތަށް ބަދަލުދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަރުަކޒުން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ްއ މެބި ބިމެއްގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތަށް ނެގޭ ބިމާ އެއް އަގެއްގެ )ހ(  
 ނުވަތަ ތަނެއް ދިނުން؛

 ތުންއެ ބިމެއް ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން ިބމުގެ ވެރިފަރާ )ށ(  
 ރަދުއެހެން ބިމަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލުވުމަށް ހިނގާނެ ޚަ

 ؛ދިނުން

 ތުންއެ ބިމެއް ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން ިބމުގެ ވެރިފަރާ )ނ(  
ން ރާތުނަކަށް ބަދަލުވުމުގައި، ވެރިފައެހެން ބިމަކަށް ނުވަތަ ތަ

ްށ މަކަގެ ބިބަދަލުވަނީ ކުރިން އުުޅނު ިބމުގެ އަގަށްވުެރ ދަށް އަގެއް
ތު ނުވަތަ ތަނަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، ބިމުެގ އަގަށް އަްނނަ ތަފާ

 ދިނުން.

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ދިނުން ސަގާފީ ތަރިކަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައިސާ 
 ކަނޑައެޅުން 

ގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ ަމސައްކަތު  .74
މަރުކަޒުެގ  އަގުވަޒަންކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި،

ކޮންެމ  ،ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހުންަނ ފައިސާއިން ބަޖެޓުގައްޔާއި 
 އަހަރަކު ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ށް ރިކޮއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ ސަގާީފ ތަރިކައެއް ރައްަކއުތެ  .75 މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
ނިވި ންނަބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އަ

 ވެ. ނެއެކިއުންތަކާއެކު ލިޔުމުން މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅިދާމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެ
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 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ދަފުތަރު ނަންބަރު؛ )ހ(  

 ޓް؛ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯ )ށ(  

 ތަށްއްކަސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސަ )ނ(  
 ރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލާއި ކޯޓޭޝަން؛ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކު

 ށްތައްކަ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސަސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކޮށް )ރ(  
 ވާ މުއްދަތާއި، މަާރމާތުގެ ބާވަތާއި، އެަކމަށް ބޭނުން ހިނގާނެ

ިއ ންގައާލާތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހު
ށް މުެގ މިންވަުރ އެނގޭގޮތަހުންނަންޖެޭހ ފަންީނ ހުނަރުވެރިކަ
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ޕްލޭން.

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
 މިންގަނޑު 

ށް އުތެރިކޮވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކައެއް ރައްކަ  75މި ގަވާއިދުގެ   .76
ާޅ ށަހަބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާީލ އެހީތެރިކަމަށް އެިދ ހު

ށް ކަމަށަހެޅުންތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ނިންުމމުގައި، އަންނަނިިވ ކަންހު
 ކުރަންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުން ރިޢާޔަތް

ހޭ ޖެއެ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން )ހ(  
 ކަށްކަތަމަސައްކަތުގެ ބާވަތަކީ އާންމުކޮށް ކުރަންޖެޭހ ފަދަ މަސައް

 ރުމަށް ކު ެއ ސަގާފީ ތަރިކައެްއ ރައްކައުތެރި ވެފައި، އެ މަރާމާތެއް 
 ޚާއްޞަވާ މިންވަރު؛

 އިވާ ކުރަން ހުށަހަޅައިފަ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ށ(  
 ރައްކައުތެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮުޑމިން؛

 ؛ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރި ިމންވަރު (1)   

 ކަމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާެނ މުއްދަތު؛ރައްކައުތެރި (2)   

 އިރައްކައުތެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތަކާ (3)   
 ތަކެތި؛

އި ންގަހުރައްކައުތެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީ (4)   
 ހުންނަންޖެޭހ  ފަންނީ ހުނަރުވެރިަކމުގެ މިންވަރު.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަްނ  76ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  .77 ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު 
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ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަރުކަޒުން ނިންމައިފިނަަމ، އެކަމަށް ފައިާސ 
ޤާނޫުނ  ،ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ

    )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި  2006/3ނަންބަރު 
އިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފަ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުތަކާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 މަތިންނެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން  74މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 ސާ ދިނުމަށް މަރުކަޒުްނ އެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައި

އި ވަަނ މާއްދާގަ 80ދުގެ ިމ ގަވާއި ނިމިްއޖެނަމަ،ބޭނުންކޮށް 
   ވައި،ޔަފިބަޔާންކުރާ ކުއްލި ހާލަތެއްގަިއ ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުންތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ އިތުރު  75މި ގަވާއިދުގެ 
 ސާ ހުށަހެޅުންތަކަށް، ޖެހިގެން ައންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން ފައި

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ށްފައިވާ ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކޮވަ 77މި ގަވާއިދުގެ   .78 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން 
ފަހު ތަށްގޮތާއި، މަރާމާތުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ިހނގައިދިޔަ ގޮތާއި، ަމރާމާ
ން ރާތުފަސަގާފީ ތަރިކައިގެ ހާލަތު އެނގޭނޭ ރިޕޯޓެއް، ފައިސާ ދޫކުރެވުނު 

( ސް)ތިރީ 30ތައްޔާރުކޮށް، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ިނމޭތާ ގިނަވެގެްނ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވި ޓެނިހެއްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދެމެ )ހ(  .79 ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
ނީ  ފަންޒުގެގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަރުކަ

ްނ މުކަމަށް އެދި މަރުކަޒަށް ލިޔުއެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އެދި  ށްމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން މަރުކަޒުެގ ފަންީނ އެހީތެރިކަމަ )ށ(  
ދާނެ ވިހުށަހެޅުމުން، ެއ އެހީތެރިކަމަކީ ެއ ހިނދަކު މަރުަކޒަށް ދެ

ެމ ވީ އެން  ،ވާަނމަ، ެއ އެހީތެރިކަން އެހީތެރިކަމެއް ކަމުގައި
 އަދި ފުރިހަމައަށް މަރުކަޒުން ދޭންވާނެއެވެ.   އަވަހަކަށް

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކަމުގައި ބުނެފައި  )ނ(  
އެވަނީ، ސަގާީފ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކަމާއެުކ ބެލެހެއްޓުާމ ގުޭޅ 
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންެގ ލަފަޔާއި 
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 އިރުޝާދަށެވެ. 

އްލި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ކު
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ، ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަެވސް 77މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .80
 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން  74މި ގަވާއިދުގެ 

 އިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަރުކަޒުްނ އެ އަހަރަކަްށ ކަނޑައަޅައިފަ
ިދ ށް އެކަމަހާލަތެއްގައި ާމލީ އެހީތެރިފައިސާ ބޭނުންކޮށް ނިމިފައިާވ 

ާޅ ށަހަހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހު
ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭ 12/2019ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ 20ގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( 
މަކަށް ފައިާސ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެ ހުށަހެޅު

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ށަހަޅާ ހު ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ާމލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި )ށ(  
ރާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު 75ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ 

ްނ ކަޒުރުމަށް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ ހުށަހެުޅމަކަ
ދާގައި ވަަނ މާއް 76، ިމ ގަވާއިދުގެ ނިންުމމުގައި ންފައިސާ ދޫކުރަ

 ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ގާފީ ސަ، މި މާއްދާގެ ބޭުނމަށް ކުއްިލ ހާލަތުކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
ތަރިކައިގެ ބާވަތަށާއި ހާލަތަށް ބަލައި، ސަގާފީ ތަރިކަ 

 ވެންރެކީ ލަސްކުރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަ
 ނެތް މަސައްކަތަކަށްވާ ހާލަތަށެވެ.

 ރިކަ  ތައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ސަގާފީ )ހ(  .81 ޢިނާޔަތް ދިނުން 
ރާ ކުން ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކު

ްށ މަކަމަސައްކަތުގެ އަގު ަވޒަންކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިިވ ކަން
ށް ތަކަރާތްބެލުމަށްފަހު، މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެ ފަ

 ދެވިދާނެއެވެ.

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު؛  (1)   

 ؛ދާސަގާފީ ތަރިކައިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައި  (2)   

ިރ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެ  (3)   
 މަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް.ކުރު
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ަތ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ޢިނާޔަތަކީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނުވަ )ށ(  
ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ދޭ ޢިނާޔަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ 

 ގައިޙައްޤުތަކާއި މަންފާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޢިނާޔަތެއް ކަމު
 މަރުކަޒަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބު ފަނަރަ

 ސަގާފީ ތަރިކައަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފީ ނެގުން 
 

 ގާފީ ރަށެއްގެ ސައެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ އަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ  )ހ(  .82 ފީ ނެގުން 
އް އްދެތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކޮށްފައިވާ އާސާރީ ސަރަޙަ

ދާ ޝާކަޒުގެ އިރުނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދެއްކުމަށް މަރު
 ސިލަށް ންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ފީއެއް ނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައު

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އިވާ ށްފައަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުިރ ދަފުތަރު ކޮ )ށ(  
 ތްވާސަގާފީ ތަރިކައެއް ދެއްކުމަށް މަރުކަޒުެގ އިރުޝާދާ އެއްގޮ

ގެ ެގ އިޚްތިޔާރު، ެއ ތަރިކައެއްގޮތުގެ މަތިން ފީއެްއ ނެގުމު
 މިލްކުވެރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގާ ފީތައް  82މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .83 ފީ ޖަމާކުރުން 
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 12/2019ޖަމާކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  18ގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( 
 އިމުކޮށްފައިވާ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށެވެ.ޤާ

ސްޓް ރަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހެރިޓޭޖް ޓް )ށ(  
    )ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ(  60ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފީގެ %

އެ ޖަމާކުާރ ކައުންސިލުެގ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް މަރުކަޒުްނ 
 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.  
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 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

  އެޅުން ޔަވަޅު ފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާއި 
 އިހުމާލުވުމުގެ ކުށްތައް

 ވަތަ ނު އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުުރމަކީ    .84
 2/20191ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ކުރަން އުޅުމަކީ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 
 ކުށެކެވެ.

 ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ އެއްވެްސ އެއްޗެއް   (ހ)  
 ތުން ގޮ ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަަތ ސަރަޙައްދެއް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ 

ގެ ނުވަތަ ގެއްލުންދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުމު
 މެހަިއ ކަންކަން؛ގޮތުން ކުރާ އެން

 ށް ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަ  (ށ)  
ްނ ލުބަދަލުގެނައުން ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު އޮޅުވައި

 ނުވަތަ އެ އެއްޗަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްެގ ސަގާީފ   (ނ)  
 ނޫނު މެޭނ އެއްވެްސ އެއްޗެއް، ޤާތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ހި

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ  2/20191ނަންބަރު 
ދާ ގަވާއިޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ 

 ވަތަ އިމްޕޯޓުކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރުން ނު ޚިލާފަށް
 ވިއްކުން؛

 ސަގާފީ އަގެއް ހުިރ އެއްޗެްއ ހޯދުމުގެ ބޭުނމުގައި   (ރ)  
 މަރުކަޒުގެ ހުއްދަ ނެތި ތަންތަން ކޮުނން؛

ްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެޭނ އެއްވެްސ ތަނެ  (ބ)  
 އްކޮންނަނިކޮށް ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެ
، ނުވަތަ ތަނެއް ފެނުމުން ނުވަތަ ފެނުނުކަން އެނުގމުން

އިވާ ގަވަނަ މާއްދާ 37މި ގަވާއިދުގެ  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 ؛ގޮތުގެ މަތީން އަންގަްނޖެހޭ ފަރާތަށް ނާންގައި ހުރުން

 .ސަގާފީ ތަރިކައާބެހޭ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  (ޅ)  
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ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާއި 
އިހުމާލުވުމުގެ ކުށްތައް 

 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

ވެްސ އެއް ،ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް 84މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  .85
      ، ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަމަށް މަރުކަޒަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 އަށެއް( )ސާޅީސް 48އެ ފަދައިން ފާހަގަކުރެވޭތާ ގިނަވެގެން 
ވްްސ ްލޑިމޯ ،ޓަކައި ކުރުމަށް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެކަން ތަޙުޤީޤު

 ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ެއ މައްސަލައެްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވެްސ އެއް ،ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް 84ދުގެ މި ގަވާއި )ށ(  
މޯްލޑިވްްސ  ނަމަ،ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަމަށް މަރުކަޒަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

 ތުން އަށް ހުށަހެުޅމުގެ އިތުރުން، އެަކމާ ބެހޭގޮޕޮލިސް ސަރިވސް
        އަޅަންޖެޭހ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެުޅމަށްޓަކައި، 

 .ނެއެވެވާޒުެގ ކަމާބެހޭ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަންމަރުކަ ،އެ މައްސަލައެއް

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަރުަކޒުގެ ަކމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  )ނ(  
 ވެގެން ނަމައްސަލައެއް ހުށަހެުޅމުން، އެ މައްސަލައެއް ހުށަެހޅޭތާ ގި

އް ޤެ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ އިދާރީ ތަޙުޤީ 30
ށެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކު 84 ހިންގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަމުގައި އެ ތަޙުޤީޤަށް 
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުށެއް ކުރި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

ދަބު ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އަ 86މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތްތަކަކަށް
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ރާ މުއްދަތުގައި ތަޙުޤީޤު މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކު )ރ(  
މަ،  ނަނިންމިދާނެކަމަށް މަރުކަޒުގެ ަކމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ނުފެންނަ

ޤުގެ ޤީތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ތަޙު 
 . އެވެންވެމުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެ

ޒުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ކުރާ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މަރުކަ )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  84އިދާރީ ތަޙުޤީޤުގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު 
ކުރެވިފައިވާ ކުށާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ކުށުގެ ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޓީން ދޭ ފުރުޞަތުގައި
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު ލިޔުމުްނ ރެކޯޑުކޮށް، ތަޙުޤީޤު 
ރިޕޯޓުގައި އެ ޖަވާބު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ  ކޮމިޓީން ދޭ 
ފުރުޞަތުގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން 
 އިޢުތިރާޟުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ޖަވާބުދާރީވެފައި 
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 ނުވާނަމަ، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގައި އެކަން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރާކުމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން  )ޅ(  
ތް އިދާރީ ތަޙުޤީޤުގައި، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮ

 ސާފުކުރުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ޙަޤީޤަތްތައް އެނގޭ ފަރާތްތަކާ 
ްނ ކަ،  ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އޮުޅންފިލުވުމަށާއިސުވާލުކޮށްގެން

ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭ އެނޫންވެްސ ހެިކ ހޯދުމަްށ 
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 ރާކުމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން  )ކ(  
 ތައްއިދާރީ ތަޙުޤީޤުގައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރާ މުޢާމަލާތް

އި ންތަކާޔާލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް، މައްސަލައިގަިއ ކޮމިޓީއަށް ލިބުުނ ބަ
އި  ޓުގަކިތާބީ ހެކިތަކާއި އެނޫންވެސް ހެކިތަކާއެކު ތަޙުޤީޤު ރިޕޯ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާއި 
ބު އިހުމާލުވުމުގެ ކުށްތަކަށް އިދާރީ އަދަ

 ދިނުން 

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ)ހ( ގަިއ ަނ މާއްދާގެ ވަ 84މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .86
 އިގެރިކަެއ ކުށެއްގައި ހިެމނިފައިވާ ސަގާީފ ތަ ،ކުރުމުގެ އަދަބަކީ

 މަތިންގެއަންނަނިވި ގޮތު ،ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.  

   ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (1)   
  -/600,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  2ނުވަތަ  1

މިލިޔަން(  )އެއް  -/1,000,000)ހަލައްކަ( ރުފިޔާއާއި 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

    ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (2)   
  -/200,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  4ނުވަތަ  3

( ރުފިޔާއާ )ހަލައްކަ  -/600,000ފިޔާއާއި )ދެލައްކަ( ރު
 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ހ( ގައި ވަަނ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 ގާފީ އެ ކުށެއްގައި ިހމެނިފައިވާ ސަ ،ކުރަން އުޅުމުެގ އަދަބަކީ

ނިވި ނައަން ،ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުުރމެވެ.  
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   ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (1)   
 -/100,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  2ނުވަތަ  1

އްކަ( )ފަސްލަ  -/500,000)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާއި 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

    ދަރަޖަ  ،ކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީސަގާފީ ތަރި  (2)   
  -/10,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެއް ކަމުގައި 4ނުވަތަ  3

ކަ( )އެއްލައް  -/100,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ށ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
އިގެ ރިކަެއ ކުށެއްގައި ހިެމނިފައިވާ ސަގާީފ ތަ ،އަދަބަކީކުރުމުގެ 

 މަތިންގެއަންނަނިވި ގޮތު ،ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.  

   ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (3)   
-/400,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  2ނުވަތަ  1

ލައްކަ(  )އަށް  -/800,000ކަ( ރުފިޔާއާއި )ހަތަރުލައް
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

    ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (4)   
  -/100,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  4ނުވަތަ  3

ލައްކަ( )ހަތަރު  -/400,000)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާއި 
 ދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ރުފިޔާއާ ދެމެ

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ  )ށ( ގައި ވަަނ މާއްދާގެ 84މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
 ގާފީ ކުރަން އުޅުމުގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ސަ

ނިވި ނައަން ،ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުުރމެވެ.

   ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (1)   
  -/100,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެްއ ކަމުގައި  2ނުވަތަ  1

އްކަ( )ތިންލަ  -/300,000)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާއި 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛
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    ދަރަޖަ  ،ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަކީ  (2)   
  -/10,000ވާނަމަ،  ގެ އަގެއް ކަމުގައި 4ނުވަތަ  3

ކަ( )އެއްލައް  -/100,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ށެއް ބަޔާންކުރާ ކު  )ނ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
 ޔާއާއި)އެއްލައްކަ( ރުފި -/100,000ކުރުމުގެ އަދަބަކީ، 

ކުން )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަ -/500,000
 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ނ( ގައި ވަަނ މާއްދާެގ  84މި ގަވާއިދުެގ  )ޅ(  
ފިޔާއާއި )ދިހަހާސް( ރު -/10,000ކުރަން އުުޅމުގެ އަދަބަކީ، 

ކުން )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަ -/100,000
 ރުމެވެ. ޖޫރިމަނާކު

އް ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ރ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )ކ(  
އި )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ -/10,000ކުރުމުގެ އަދަބަކީ، 

ކުން )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަ -/100,000
 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

އް ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ރ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )އ(  
ފިޔާއިން )ދިހަހާސް( ރު -/10,000ކުރަން އުުޅމުގެ އަދަބަކީ، 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ބ( ގައިވަަނ މާއްދާެގ  84މި ގަވާއިދުގެ  )ވ(  
އި )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ -/10,000ކުރުމުގެ އަދަބަކީ، 

ކުން )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަ -/100,000
 ރުމެވެ.ޖޫރިމަނާކު

ްއ ބަޔާންކުރާ ކުށެ )ޅ( ގައި ވަަނ މާއްދާގެ  84މި ގަވާއިދުގެ  )މ(  
 -/50,000އި )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ -/10,000ކުރުމުގެ އަދަބަކީ، 

 ވެ.މެ)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު

އަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާ )ހ(  .87 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުން 
ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާިއ އިހުމާލުުވމުެގ ކުށެއް ކުރިކަްނ 
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    ،ނުވަތަ ކުރަން ުއޅެފިކަން ސާބިތުވެ، ެއ ކުށެއް ކުިރ ފަރާތެއް
ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޖޫިރމަނާކުރުމަްށ  86މި ގަވާއިދުެގ 

އެ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން މަރުކަޒުން ނިްނމައިފިނަމަ، އެކަން 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30އަންގައި، އެ ލިޔުްނ ލިބޭތާ 

 ޖޫރިމަނާ ފައިާސ ދެއްކުމަށް މަރުކަުޒން އަންގަންވާނެއެވެ.  

 ހ( ގެ  )މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ޖޫިރމަނާކުރެވޭ ފަރާތަށް ިމ މާއްދާގެ )ށ(  
ހުެގ ރީސް( ދުވަ)ތި 30ދަށުން މަރުކަޒުްނ އަންާގ އެންގުްނ ލިބޭތާ 

    ން ތެރޭގައި، އެ ފައިާސ ވަކިވަިކ ޕޭމަންޓުތަކަށް ބަހައިލައިގެ
މަްށ ކު)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއް 30

 ރެވޭ މަރުކަޒާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް އެދި، ޖޫރިމަނާކު
 ފަރާތުން މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

، ން( ގެ ދަށުން މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުމި މާއްދާގެ )ށ )ނ(  
އި، ށާޖޫރިމަނާކުރެވުނު ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަ
ގެ ރާތުޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ އަދަދަށާއި، ޖޫރިމަނާކުރެވިފައިވާ ފަ

 މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ވަކިވަކި
ގު ދި)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ  30 ޕޭމަންޓުތަކަށް ބަހައިލައިގެން

ކު އެެއ ފަރާތާމުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމުެގ އެއްބަސްވުމެްއ 
  ވުމަށް މަރުކަޒަށް ިނންމިދާނެއެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއެކުޖޫރިމަނާ )ނ( ގެ ދަށުން  މި މާއްދާގެ )ރ(  
  މަރުކަޒުން ވެޭވ އެއްބަސްވުން އޮންަނންވާނީ ލިުޔމުންނެވެ.

( ގެ )ހ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރާ ފަރާތަށް، މި މާއްދާގެ )ބ(  
ްނ ޔުލިދަށުން މަރުކަޒުން އަންގާ އެންގުްނ ލިބުމަށްފަހުގައި، އެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ  30ލިބޭތާ 
 )ނ( ގެ ދަށުން  ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ،ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ
 ވުމާ ފަރާތާއެކު މަރުަކޒުްނ ވެޭވ އެއްބަސް ޖޫރިމަާނ ކޮށްފައިވާ

ށް ކޮއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާނަމަ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރި
ިއ ހަޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލައިގެ އެްނމެ

ށް ލިޔުންތަކާއެކު، އެ މައްސަލައެއް ބަްނޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަ
 މަރުކަޒުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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 ރަވަނަ ބާބު ސަތާ

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ންާމނީނިްއ މި ގަވާއިދުގައި ނެްތ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ، ެއ ކަމަާކމެދު ގޮތެ  .88 ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 
 މަރުކަޒުންނެވެ.

ުދ ގަވާއި  މިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .89 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ތުން މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮ  .90 މާނަކުރުން 
 ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި

 ކަށް ޒުތަޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

" މަރުކަޒު" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2019

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސަގާފީ ތަރިކަ  14
 ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު" އަށެވެ.

  ، ނީފައިވާ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަ"ޙިމާޔަތް ކުރެވި )ށ(  
ތް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި ޙިމާޔަ 54މި ގަވާއިދުގެ 

 ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަށެވެ.

"ކައުންސިލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ނ(  
 ލުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ 7/2010

 ންގުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އަތޮޅު ހި
ކައުންސިލްތަކަށާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި، ސިޓީ 

 ކައުންސިލްތަކަށެވެ.

      "ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ،  )ރ(  
 އިގެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުްނ ކަނޑައަާޅ ސަގާީފ ތަރިކަ

 ސަގާފީ އަގަށެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ

 ބެހޭ "ބިމުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ވަގުތަކު ބިމާ )ބ(  
ކަންކަމަށް ިޒންމާާވ ވުޒާރާއިްނ ބިމުެގ އަަކ ފޫޓަކަށް 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގަށެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް            R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              107 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

48 

 

މަށް ކަ"ވަޒީރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ކަން )ޅ(  
 ރަށެވެ. ޒިންމާވާ ުވޒާރާގެ ަވޒީ

   ވަތަ "އަލަށް ފެނުން" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއ ވަނީ، އެ އެއްޗެްއ ނު )ކ(  
 އޭގެ  ންއެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއް، އޮތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަ

ތަ ވަނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް  ކުރިން މީހުންނަށް އެނގިފައިނުވާ
ކުރިްނ    އި،ސަރަޙައްދެއް މީހަކަށް ނުވަަތ ބަޔަކަށް ފެންނަ ފެުނމަށާ

އް ދެޙައްއެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަަތ ސަރަ ،އެނިފައިވިޔަސް
 ންނަ ގެއްލިފައި ނުވަތަ ވީގޮތެއް ނޭނގިފައި ވަނިކޮށް ފަހުން ފެ

 ފެނުމަށެވެ. 

_________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ސަގާފީ ތަރިކަ ދަފުތަރު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު ދަފުތަރު ުކރާ ަތރިކައިގެ 

 އޮފީސް/ކުންފުނި: ނަމާއި މަޤާމު:

 ފޯނު ނަންބަރު: އެޑްރެސް:

 ސޮއި: އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތު 

 ގަޑި: ރަށު ބަހުން އެ ތަރިކައަށް ކިޔާ ނަން:

 ކެތި(ވާ ތަރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިތަރިކައިގެ ތަފުސީލު )އެ ތަނުގެ ބާވަތް، މިންތައް، އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ އިމާރާތްކު

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ތަރިކައިގެ އުމުރާއި ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު:

 އެ ތަރިކަ މުހިންމުވާ ސަބަބު:

 ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ގެ މަޢުލޫާމތު އިތުރު މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަްށ ގުޅާނެ ފަރާތު

 މަޤާމު: ނަން:

 ފޯނު ނަންބަރު: އެޑްރެސް:
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  އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު:  ގަޑި: ތާރީޚު:

 ސެކްޝަނުން ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ 

  މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ނަންބަރު: ފޯމު ގަޑި: ތާރީޚު:

 ހުއްދަ ދިން

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ގަޑި: ތާރީޚު:

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

  ާއ  13:30 އާއި  8:30ފޯމު ބަލައިގަންނާީނ ސަރުކާުރ ރަސްީމ ބަންދުނޫްނ ކޮންެމ ުދވަހެއްގެ ހެނދުުނ
 ދެމެދުއެވެ.

  ފޯމު މެއިލް ކުރާީނ[admin@heritage.gov.mv] .ެއަށެވ 
  ީމީހުންނަށެވެ.)ފަނަރަ(  15އުތީމު ގަނޑުވަރަށް އެއްފަހަރާ އެންެމ ގިނަވެގެްނ ވަދެވޭނ 
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 2ޖަދުވަލު 

މުގައި ލެހެއްޓު ށް ބެ ކައުތެރިކޮއުފުލޭ ސަގާފީ ތަރިކައާއި، އަސާރީ ބިނާތަކާއި، އާސާރީ ސަރަޙައްދުތައް ރައް
 ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑާއި އުސޫލު 

 ވުމާއި މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން ސަގާފީ ތަރިކަ އާބާތުރަފިލު  .1

އެއް ރިކަތަެއ ސަގާފީ  ،ސަގާފީ ތަރިކަ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް )ހ( މަސައްކަތް ކުރަންވީ މިންވަރު 
 ވެ.ނެއެއަންނަނިވި ކަންަކމަށް ސަާމލުވާްނވާ ،ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުރުމުގައި

 ތުގެރާމާމަފީ ތަރިކައިގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް އާބާތުރަފިލުވުމާއި ސަގާ  (1)  
 މަސައްކަތްކުރުން؛

 ގައިރުމުސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުެގ މަސައްކަތްކު   (2)  
ރެ ށްވުގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް، އެ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ މިންަވރަ

 އިތުރަށް ނުގެނައުން؛

 އްޗެއް  އެވެފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމުގައި، އެހަލާކު  (3)  
ތި ޅިއެމުއި، ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބޭނުންކުރެވެްނ ހުިރ ބައިތައް ބޭނުންކުރުމަށާ

މަ، ވާނައެއްކޮށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ިމންވަރަކަށް ހަލާކުވެފައި ނު 
 އެއްކޮށް ބަދަލުނުކުރުން؛

ރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ ަމސައްކަތް ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާބާތު  (4)  
 .ުޓންހެއްކުރެވެމުންދާއިރު، ދުވަހުން ދުވަހަށް އެކަމުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެ

 

 އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  .2

މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން 
 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓް 

 ،ރިންގެ ކުރިކައެއްގެ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތު ަމސައްކަތް ފެށުމުސަގާފީ ތަ )ހ(
 ތަކުން ފަރާ ެއ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ބަަލހައްޓާ ،އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތަށް

 ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ގެއްލުން ލިބުމަށް ނުވަތަ ހަލާކުުވމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު  (1)  

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާންމު ފޮޓޯއާއި، ޕްލޭން )މަތިން ފެްނނަގޮތް(،   (2)  
އިލެވޭޝަން )ކުރިމަތިން ފެންނަގޮތް(، ސެކްޝަން )ފަަޅއިލީމައި 
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 ކުރެހުން؛ އާއިންނަގޮތް( އެނގޭގޮތަށް ފޮޓޯފެ

އި ދަތާއާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ުމއް  (3)  
 ؛އަންދާސީ ހިސާބު

 ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން؛  (4)  

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން؛  (5)  

 މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފަރާތެއް.   (6)  

 

 އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  .3

 މަސައްކަތް ނިމުމުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
 ރިޕޯޓް 

އަްނނަނިވި  މުން،އެއްގެ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ިނމު ސަގާފީ ތަރިކަ )ހ(
ރިޕޯޓެއް، ސަގާފީ ތަރިކަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން  ކަންކަން ހިމެނޭ

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

 މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް؛  (1)  

ވާ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިން ނަަގއިފައި  (2)  
 އް؛ފޮޓޯތަކާއި، އެ މަސައްކަތް ނިންުމމަށްފަހު ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯތަ

 މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭން.  (3)  

ރަފިލުވުމާއި ގެ އާބާތު ރިކައި ގަލާއި ހިރިގަލާއި އއުވައިން ހަދައިފައި ނުވަތަ ގަލާއި ހިރިގައު މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަ  .4
 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ 

އަދި  ރިގައުއި ހިގަލާއި ވެލިގަލާއި ހިރިގައު އަދި އުވައިން ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ގަލާ  )ހ( ންކަން ކުރަންވީ ކަ
ން ކަންކަ ނިވިއުވައިގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަރިކަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަރުފަދަ ހިކި އެއްޗެއް ނުވަތަ ހޫ ހިކި ފޮތި ނުވަތަ ސޮފްޓް ބްރަޝް  (1)  
 ؛ރުންބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސާފުކު

 ؛ޓުންއުވަލައިގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން އުވަލައިގެްނ ބެލެހެއް  (2)  

  ހުން ރެނދުލައި ދެބައި ވަކިވެފައިވާ ގައުތައް އެަކމަށް ޚާއްަޞ ތެރަ  (3)  
 ތަތްކުރުން؛
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ގައު ތަތްކުރާ ތެރަސް )މިގޮތުން، ބާޒާރުގަިއ ވިއްކަްނ ހުންަނ 
 ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ "އެރަލްޑައިޓް" ބޭނުންކުރުން(

އި އްގަގަލާއި ވެލިގަލާއި ހިރިގަލުގައި ނުވަތަ އުވައިގެ އެއްވެސް ބައެ  (4)  
ށް ތެތްކަން އަށަގަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ވީ ެއންެމ ައވަހަކަ

 މަރުކަޒަށް އެކަން އެންގުްނ؛

ތަ ނުވަ ކަންއްޗެއްގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާސަގާފީ ތަރިކައިގެ އެ  (5)  
 ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތްނަމަ، މަރުކަޒަށް އެކަން ެއންގުން.

އަދި  ރިގައުއި ހިގަލާއި ވެލިގަލާއި ހިރިގައު އަދި އުވައިން ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ގަލާ  )ށ( ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 
ން ކަންކަ ނިވިތަރިކަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަ އުވައިގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ްނ ޅުވުމު  ކަ ފެހިޖަހައި ،ހިރިގަލުްނ ހަދައިފައިވާ ތަންތަންގަލާއި ވެލިގަލާއި   (1)  
ްސ އްވެއެގައުތަކުގެ މަތީ ފަށަލައަށް ގެއްލުންވާނެ ، ސާފުކުރުމަށްޓަކައި

 ނުން؛އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގުޅުން ނުވަަތ ގޭ

، އްގައިތަނެ ހިރިގަލުން ހަދައިފައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަގަލާއި ވެލިގަލާއި   (2)  
 ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުލަ ބޭނުންކުރުން.

 

ރުމާއި ރާމާތުކު މާއި މަ ލަކުޑިން ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ލަކުޑީގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާބާތުރަފިލުވު  .5
 ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ 

 ރިކަ ތަލަކުޑިން ހަދައިފައިވާ ނުވަަތ ލަކުޑީެގ ަމސައްކަތް އެކުލެޭވ ސަގާފީ  )ހ( ންވީ ކަންކަން ކުރަ
 ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަދަ ހިކި އެއްޗެއް ނުވަތަ ހޫވަރު  ހިކި ފޮތި، ސޮފްޓް ބްރަޝް (1)  
 ؛ރުންފަހަރު ސާފުކުބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދުވާލަކު އެއް

ތިނެއް( ) 3ކޮންެމ  ،ލަކުޑީގެ ބޭުރ ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޮސލިގްނަމް (2)  
 އަހަރުން އެއް ފަހަރު ލުން؛

 ރިއެއް  ބެއާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ލަކުިޑ ފަތިގަނޑެއް ނުވަތަ  (3)  
 ހަލާކުވެފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ބޭނުްނ ކުރެވެން ހުިރ ބައި

 ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން؛
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ށް ކަތުރުފަނީގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނަަނމަ، ީވ އެްނމެ އަވަހަ (4)  
 މަރުކަޒަށް އެންގުން؛

 ކަންލަކުޑީގެ އެއްވެސް ބައެއްގައި ފިނިހިފައި ތެތްކަން އަށަގަްނނަ (5)  
 ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ވީ އެްނމެ އަވަހަށް މަރުކަޒަށް އެންގުްނ؛

 ލަކުޑީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް  ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ (6)  
 ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތްނަމަ، މަރުކަޒަށް އެކަން ެއންގުން.

 ރިކަ ތަލަކުޑިން ހަދައިފައިވާ ނުވަަތ ލަކުޑީެގ ަމސައްކަތް އެކުލެޭވ ސަގާފީ  )ށ( ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 
 ކަްނ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި ކަން

އް ލާޖެހުމާއި، ލާފެންކުރުމާއި، އެނޫންެވސް ކުލައިގެ މަސަްއކަތްތަ (1)  
އް އްޗެއެކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށް ގެއްލުންވެދާނެ އެއްވެސް 

 ބޭނުންކުރުން؛

ސް މަރުކަޒުގެ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ނޫނީ ސާފުކުރުމުގަިއ ެއއްވެ (2)  
  ކެމިކަލެއް ނުވަތަ ތެތް ފޮތި ބޭނުންކުރުން؛ބާވަތެއްގެ

 މާ ގުޅޭ ލެހެއްޓު މާއި ބެ ފަނުން ނުވަތަ ފަނުގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުކުރު  .6

ކަ ފަނުން ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ފަނުގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަރި )ހ( ކުރަންވީ ކަންކަން 
 ޓުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރަންވާނެއެވެ.ބެލެހެއް

 އެ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ފަން ބޭނުންކުރުން؛ (1)  

 ކަން މަތިމައްޗަށް ފަން އަތުރާަނމަ، ނުވަތަ ގިނައިްނ ވާރޭވެިހ ތެތް (2)  
      ން ަމދުވެގެ ،އުފެދޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަންތަނުެގ ހާލަތު

 ލުކުރުން؛ފަހަރު ޗެކްކޮށް، ފަންތައް ބަދަ (އްކެއެ) 1)ދޭއް( އަހަރުން  2

ފަދަ އެ، ފަނިފަކުސާއިން ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަލައި (3)  
 ކަން އެގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، މަރުކަޒަށް 

 އެންގުން؛

ކަ ގެ މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ސަގާފީ ތަރިފަނުން ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ފަނު )ށ( ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 
 ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފަނުން ހަދައިފައި ހުރި ތަނެއް އެހެްނ މެޓީރިއަލްއަކަށް )ިމސާލަކަށް    
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 ޓިނަށް، ސިންތަޓިކް ފަނަށް( ބަދަލުކުރުން.

 ތަން ހޫނުވުމާއި، ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .7

އް ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައިވާ ތަނެއް ހޫނުވުމުގެ ސަބަުބން އެ ތަނެ )ހ( ރަންވީ ކަންކަން ކު
ވި ނަނިފިނިކުރުމަށާއި އެ ތަނެއްގައި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުުރުމގައި އަން

 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

 ރާ ންކުހޫނުމިން ދަށްކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްތަކުގައި ހަރުނުކޮށް ބޭނު  (1)  
 ނުންއްތައެ ފިނިކޮށްދޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، މިގޮތުން 
ދަ ކާ ފަަފން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ސްޓޭންޑް

 ތަކެތި ބޭނުންކުރުން؛

، ކޮށްއެކަްނ މަރުކަާޒ ހިްއސާ ،ކަރަންޓް ވައިރުގެ ަމސައްކަތް ކުރާއިރު  (2)  

  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން؛މަރުކަޒުގެ އިރުޝާދާ

 ތަން އަލިކުރުމަށް އެލް.އީ.ޑީ ލައިޓް ބޭނުންކުރުން؛   (3)  

 ނުގައިތަ، ޤުދުރަތީ ވައި ދައުރުވުމާއި އަލިކަން ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ  (4)  
އި އިފަތެތްކަން ނުއުފެދޭނެ ގޮތަށް ހުޅުވެން ހުރި ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަ

 ން.ބެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ކުރު

އް ސަގާފީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައިވާ ތަނެއް ހޫނުވުމުގެ ސަބަުބން އެ ތަނެ )ށ( ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 
ވި ނަނިފިނިކުރުމަށާއި އެ ތަނެއްގައި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުުރުމގައި އަން

 ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ްނ ޑިޝަލަ އެއަރ ކޮން ހޫނުމިން ަމޑުކުރުމަށް ވައިގެ ތެތްކަން ހިފާ ކަހަ  (1)  
 ނުވަތަ ފެން ބުރުވާ ފަންކާ ބޭނުންކުރުން؛ 

ެގ ކުޑީމާރާތުެގ ލައިހޫނުމިން މަތީ ވޯލްޭޓޖް ހުންނަ ކަރަންޓު ލޭނުތައް   (2)  
 ބައިގައި ހަރުކުރުން.

 

 ސަގާފީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  .8

    އް ޑުތަބޯމަްށ ތަފާތު ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ސަގާފީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ދިނު )ހ( ކުރަންވީ ކަންކަން 
 އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.އެ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގައި 

ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުން ނުާވ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ބޯޑުތަްއ ނުވަަތ   (1)  
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 ލިޔުންތައް ބެހެއްޓުން؛ 

. ރުން ަހރުކުސަގާފީ ތަރިކައަކާ ގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ެއ ތަނެއްގައި  (2)  
 ން.ހޯދު ކުރިްނ މަރުަކޒުގެ ލަފާމިގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހަރުކުރުމުގެ

 ސަގާފީ ތަރިކަ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  .9

ަކން  ކަންނަނިވިސަގާފީ ތަރިކައެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމުގަިއ ައން )ހ( ކުރަންވީ ކަންކަން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

، ނާފާޚާފަދަ އައު އިމާރަތެއް ) އާސާރުވަންތަ ކަމަށް އުނިކަމެއް ގެންނަ  (1)  

    ވަތަ ނުސަގާފީ ތަރިކައަށް އިތުރުކުރާނަމަ  ގުދަން، އިސްކުރުބަރި ފަދަ(
އެ ތަނުގައި އިމާރާތްކުރާނަމަ، ެއ ކަމެއް ކުުރމަށް މަރުކަާޒ  

 މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުން؛

އް ދަލެސަގާފީ ތަރިކައަށް ބަ ،އް އިތުރުކުރުން ފަދަހިޔާކޮށްފައިވާ ތަނެ  (2)  
     އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ަނމަ، މަރުަކޒާ  މަްޝވަރާކޮށް، 

 އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުން؛

 އާސާރީ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ގޯތި ނުވަތަ ބިން ސާފުކޮށް  (3)  
 ބެލެހެއްޓުން؛ 

 ތުރޭމޫ ފެ އަދި ޓަކައިއްވުމަށްބޭމައަށް ސާފުކޮށް ތަނުގެ ފަސްގަނޑު ހަ  (4)  
 ކަށްގަސްގަހުގެ ސަބަބުން ެއ ތަނުގައި ިހމެޭނ އާސާރަކަށް ނުވަތަ ތަނަ

 އްދުރަޙައާސާރީ ތަންތަނާއި ސަ އިޓަކަލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް
 ފެތުރޭ މޫ  ތަންތަނުގައި ފަޅާ ވިނަ ނޮޅައި، ސާފުކުރުމުގެގޮތުން އެ

 ގަސްތައް އުފުރުން؛

ްއ ނެއްގައި ބޭނުންކޮށްފަިއ ހުންަނ މެޓީރިއަލްއަކުްނ ެއ ތަނެއެ ތަ  (5)  
 .ުކރުން ނުމަރާމާތުކުރުމާއި، ކުރަްނޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަރާމާތެއް

 ަކން ކަންނަނިވިސަގާފީ ތަރިކައެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމުގަިއ ައން )ށ( ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 
 އެވެ.ކޮށްގެން ނުވާނެ

 ކަން މުށިޖެހުން/ ތަޅުްނ އެޅުންފަދަ އިހުޒަމާނުެގ އާސާރެއްގެ ާއސާރު  (1)  
 ކެނޑިގެންދާނޭ ފަދަ ކަންކަން ކުރުން؛

އް، ވާދެދައާސާރީ ތަންތަނުގެ ލަކުޑީގެ ބައިތަކުގައި އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ   (2)  
 ކަޅުތެލެއް، ކުލައެއް ވަރުނީހެއް ލުން؛

 ސާފުކުރާއިރު، ފަޅައިފަިއ ހުންނަ  އާސާރީ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދު  (3)  
 ން؛ފުރުވިނަތަކާއި މޫފެތުރޭ ގަސްތައް އާސާރުތަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އު
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އަސާރީ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގައި އަދި އެނޫްނ   (4)  
ރާ  ކުމަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަރު ަމސައްަކތް

 އުޅަނދު ބޭނުންކުރުން. 
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 3ދުވަލު ޖަ

 މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 

 މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެއްކުރުން  .1

 ތުތަކުގެ ލޫމާމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައެްއ ދަފުތަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ރިޢާޔަތް ކުރެވުނު މަޢު )ހ( 
ެވްސ  ނޫންގުޭޅ ތާރީޚީ، ސަގާފީ، ޢިލްމީ، ފަންީނ އަދި މި އިތުރުން، ެއ ސަގާފީ ތަރިކައަާކ 

 އެވެ.ވާނެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަރުކަޒުން ހޯދަމުން ގެންދަން

        ކައެއްދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަކާ ގުޅިގެން، އެ ސަގާފީ ތަރި )ށ( 
ކަށް ރިކައަދާ ގޮތްތަކާއި، މިންވަރާއި، އެ ސަގާފީ ތައެ ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން

އްގަިއ ވި ގޮތެއްޓެނިމުޖުަޠމައުން ދެމުންގެންދާ އަހަްއމިއްޔަތުކަމާ ުގޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމތު ދެމެހެ
 މަރުކަޒުން ހޯދަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މާތެްއ  މަޢުލޫ، އެމުގައިދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ހޯދު )ނ( 
ވަަތ އުން ނުޔެކިރައްކައު ކުރެވިފައިވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުން )މިސާލަކަށް: ެއ ަކމަކާ ުގޭޅ ލި

ލޫމާުތ ( މަޢުޑުތައްވީޑިއޯތައް، ޑިޖިޓަލް ރިކޯފޮތް، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ރިކޯޑިންގތައް، 
 އެވެ.ރަންވާނެތް ކުމަށް މަރުކަޒުން މަސައްކައެއްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ވަސީލަތެއްގެ ނަކަލެްއ ހޯދު

 މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު  .2

އިވާަނަމ، ރިކަމުގައް ހުދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ދައްކައިދޭ މާއްދީ އެއްޗެ )ހ( ރައްކައުތެރިކުރުން 
 .ރުކަޒުގަިއ ރައްކައުތެރިކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެއެ އެއްޗެއްގެ ސާމްޕަލެްއ މަ

  ތައް، ޢުލޫމާތުދާ މަދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަކާ ގުޅޭގޮތުން ަމރުކަޒުން ހޯ )ށ( 
ރިކޮށް އްކައުތެއި ރައެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކައުކުރެވިފައިވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުގައި މަރުކަޒުގަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ފައިލު ކޮށްފައި 

ރެވޭ އިލްކުމި ބައިގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން، މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓޭ ސާމްޕަލްތަކާއި ފަ )ނ( 
 ވެ.ވާނެއެއްޓަންމަޢުލޫމާތުތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނޭ ފަދައިން ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހަ

 މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ދިރުވައި އާލާކުރުން  .3

ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު  )ހ( ރުން ދިރުވައި އާލާކު
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މަސައްކަތްތައް މަރުކަުޒން ކުރަންާވނެއެވެ. މިގޮތުން، އަްނނަނިވި ކަންކަްނ މަރުަކޒަްށ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލްުމ ފެތުރުން؛  (1)  

ުނ ތަމްރީ  މަށްމަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގައި ހިމެޭނ ހުނަރާއި ޢިލްުމ ދިރުވައި އާލާކުރު  (2)  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

އި މަޢުނަވީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުން އެ ކަމެއް މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ މެދުގަ  (3)  
 އަށަގެންނެވުން؛

 ން؛ރުއެޅުބާމަށް ހަޖުތަކުގައި ިހެމނުސަގާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ަމން  (4)  

 ؛ދިނުންދައިހޯސަގާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތުތައް   (5)  

 ތަކުގެސިޓީ، ސަގާފީ މުނާސަބާތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައްޔާއި  (6)  
 .ފެންވަރުގައްޔާއި، ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން

 

______________________ 
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