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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2018 ސެޕްޓެންބަރު 13 – 1440 މުޙައްރަމް 3ތާރީޚު 162އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ވާއިދު ގައައްޑޫ ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ެދމެހެއްޓުމާބެހޭ 
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  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  ރީމިނިސްޓް
 .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

   

 ވާއިދު ގައައްޑޫ ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 
  

ނޑިހެރަ ،ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދާއި ،އައްޑޫ ސިޓީގެ އީދިގަލި ކިޅިއާއިމިއީ،   .1  ތަޢާރަފު          ނޑުއޮޅި ކަ ނޑު ކަ  ،އާއި މާކަ
ނޑާއި، ފަރާއި، ފަޅާ ތަންއެ އައްޑޫ ސިޓީެގ  ،ސަރަހައްދު ގެ އި އެއްގަމުވަށައިގެންވާ ކަ

" ނައު އޮތް ސަރަހައްދު ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި  އެތެރެވަރިއަށް ފެތިފައިވާ "ބްރިޓިޝް ލޯޔަްލޓީ
ރިކުރަންޖެހޭ ކައުތެ އެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ރައް، ޠަބީޢީގޮތުން އޮތްގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައި، އެ ސަރަހައްދުގެ އިންތައް ވަކިކޮށް އްދުގައިވާ ހައެ ސަރަ ،ސަރަހައްދެއްކަމުގައި ކަ
ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، 
އެ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ފައިދާއާއި އިޤްތިސާދީ ފައިދާ އާންުމ 

ނޑަ އަޅައި ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަ
) ގެ  93/4 ވަނަ މާއްދާގެ  4(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

  ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
  

.  2  ނަން 

  

ރައްކައުތެރިކޮށް މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އައްޑޫ ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު 
" އެވެ.   ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  
  މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  .3  މަޤުޞަދު

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް   (ހ)    

ބެލެހެއްޓުމާއި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމާއި، 
  ؛އެ ސަރަހައްދުން ފައިދާ ލިބިދިނުންގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

  
ންމު އާޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ   (ށ)    

އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި މަންފާއަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
 އް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ  ،ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް 
  ހިންގުން؛

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި އެތަނުގެ މާހައުުލ   (ނ)    
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  ؛ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުން

  
ސަރަހައްދަށް ފެތިފައިާވ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ   (ރ)    

" ނައު އޮތް ސަރަހައްދު    ތެރިކުރުން؛ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައު"ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ފީނުމަށާއި، ސްނޯކްލްކުރުމަށާއި، މޫދުގެ އެހެނިހެްނ   (ބ)    
އެ ސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށާއި  ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް

  ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެފަދަ 
  

  ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރްަނގަ
  ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން   .4
) މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. 1ފެށިގެން    (އެކެއް

  
 ދުމަތްތައް ޚި  ހިންގާ މެނޭޖްކޮށް އެތަނުންދޭ  ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ ގެ ދަށުން ދުވާއިގަމި   (ހ)  .5  ކުރުން ޛުވާއިދު ތަންފީގަ

މެނޭޖްމަންޓް ގެ މިނިސްޓްރީކުރާނީ، ޛުތަންފީ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
  .ނެވެޔުނިޓުން

  
 (ށ)     

   
ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާގޮތް  މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން މި މި

ކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުމާއި، ޙުލާޞްބަލައި، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިދާއިގަވާ މި ،މާއިގަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެްއ އެޅު މި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިާވ  އަދި އެޖެންސީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މަތިން
ނޑައަ ސަރަހައްދު   އެޖެންސީންނެވެ.  ނީޅާބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ކަ

         
ގައިވާ ޗާޓުގައި  1 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު އެކުލެވިގެންވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) .6  މާޔަތްކޮށްފައިވާ ަސރަހައްދު ޙި

 ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ އީދިގަލި ކިޅިއާއިފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް، އައްޑޫ 
ނޑާއި ދިއްވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ، އެ  ،ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދާއި ބެދި  ،ފެންގަ

ސަރަހައްދުތައް ވަށައިގެންވާ އެއްގަމު ސަރަހައްދާއި، ކޯއްޓޭ  އެ ،ސަރަހައްދާއި
ނޑާއި އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ފަރުތަކާއި،  ރަހައްދުގެ ހުޅަނގު، އުތުރާއިސަ  ކަ
ނޑި، މާހެރެއާއި ކުދުމާހެރެ ހިމެނޭސަރަހައްދުގައިވާ ކޯހެރެ، ކައް އެ ގޮތަށް ބޯހެރެ، ދީރޮ

ގައިވާ ޗާޓުން  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ މި ގެ ސަރަހައްދާއި،ހެކްޓަރު 771އެއްގަމުގެ 
ނޑިހެރައްއަ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނޑުއޮޅި ޑޫ ސިޓީގެ ކަ ނޑު ކަ ވަށައިގެންވާ  އާއި އެތަންމާކަ
ނޑާއި،  ާޗޓުގައި  އެ  ހެކްޓަރުގެ ސަރައްހައްދާއި، 724ގެ އި އެއްގަމުފަރާއި، ފަޅާކަ

" ނައު އޮތް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ އެތެރެވަރިއަށް ފެތިފައިވާ "ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ
ނޑުގެ ސަރަހައްދުގެހެކްޓަރު 64 . އަދި  ގެ ކަ ވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގަ މި  މައްޗަށެވެ
ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ  އެ  މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި،ޙި

އެހެނިހެން ، މަސްމަހާމެއްާސއި، ޕާއިސޫފާސޫތްދިރިއުޅޭ ދޫނި ހުއިތަކާއި، ގަސްގަހާގެއްާސއި، 
 އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.ދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ޤު ،ދިރުންތަކާއި 

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޖިއޮގްރެފިކް ކޯޑިނޭޓްތަކާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ޒޯންތައް ޙި
  ވަނީއެވެ.އެގައި ހިމަނާފައިވާ ޗާޓުގައި  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ މި،  ބެހިފައިވާ ގޮތް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                       162 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ

 

5 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ   (ށ)    
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ 

) ގެ  ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  4ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކައުތެރިކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި  ޠަބީޢީގޮތުގައި 

ނޑައެޅުނީއެވެ.   ކަ
  

  މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ޒޯންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޙި  .7  ޒޯނުކުރުން 
  

   :1-މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޒޯން ޙި  (ހ)    
ޗާޓުގައި ކޯ އެރިއާގެގޮތުގައި  ގައިވާ  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ  މިކޯ އޭރިއާ އެކުލެގެންވަނީ 

  އަންނަނިވި ސަރައްހައްދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
  

      )i(   ިގެ ސަރަހައުްދހެކްޓަރު 34ކިޅި ސަރަހައްދުގެ އީދިގަލ.  
  

      )ii(   ެގެ ސަރަހައްދުހެކްޓަރު  55ބެދި ސަރަހައްދުގ.  
  

      )iii(   ޭސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގާއި، އުތުރާއި، އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ފަރުތަކާއި ކޯއްޓ
ނޑުގެ     .ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު 105ކަ

   
      )iv(   ެނޑިހެރައައްޑޫ ސިޓީގ ނޑުއޮޅިއާއި އެތަން ވަށައިގެންވާ  ކަ ނޑު ކަ މާކަ

ނޑާއި، ފަރާއި، ފަޅާ   .ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު 170 އި އެއްގަމުގެކަ
  

      )v(   ްނައު އޮތ " ނޑުގެ ސަރަހައްދުހެކްޓަރު 13"ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ   .ގެ ކަ
  

  : 2ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޒޯނު   (ށ)    
އޭރިާއ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޯ  ބަފަރ އޭރިއާ އެކުލެވިގެންވަނީ 

ނޑުގެ    ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށެވެ. 1181ވަށައިގެންވާ  އެއްގަމާއި ކަ
  

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޯ އޭރިއާއާއި ބަފަރ   )ނ(    
ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އެ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ، އެވަނީ އޭރިއާކަމަށް ބުނެފައި

 އެހެނިހެން ،މެއްސާއިޕާއި، މަސްމަހާގަސްގަހާގެއްާސއި، ދިރިއުޅޭ ދޫނިސޫފާސޫތް
 އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުގެ ،ދިރުންތަކާއި، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި

  މަތިންނެވެ.
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން

  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  (ހ)  .8

      (i)  ިމެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ އެ ސަރަހައްދުގައ
  ހަރަކާތްތެރިވުން.
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      (ii)  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ހުއްދަކުރާ މަގުތައް ފިޔަވަިއ
  އެހެން ގޮތްގޮތަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން.

  
      (iii) .ްކުނިއެޅުނ  

  
      (iv)  ިއެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު ރުއްގަސް  މި ގަވާއިދުގައ

ނޑުމާއި އުފުރުން.   ކެ
  

      (v) ިގައު ނެގުން. ،އަކިރިއާއި ،ވެއްޔާއި، މުރަކައާއ  
  

      (vi) ިއެ ތަކެތި ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ގެންދިއުން. ،ދިރޭތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުމާއ  
  

      (vii)  ްދިރޭއެއްޗެއް ސަރަހައްދަށް ތަޢާރަފުކުރުން.މާހައުލާ ނުގުޅޭ އެއްވެސ  
  

      (viii) ިޤާނޫނީ  ،އެޖެންސީގެ ސްޓާފުންނާއި، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޓާފުންނާއ
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ 
ޑިފެންސް ފޯސްއާއި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން
  އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން.

  
      (ix)  ިހުއްދަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައ

  އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން.
  

      (x) .ްދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުނ  
  

      (xi) .ްިނވާކަންކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅުނ  
         
      (xii) .ްއާސާރީ އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުނ  

  
      (xiii)  .ްސަރުކާރުން ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންދިނުނ  

  
      (xiv)  ްސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، މެނޭޖްމަންޓ

ޔުނިޓުން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަުރ 
  މި ސަރަހައްދަށް ވަނުން.

  
      (xv)  ްސަރަހައްދުގައި ފީނުމުގައްޔާއި، ސްނޯކްލްކުރުމުގައްޔާއި، މޫދުގެ އެހެނިހެނ

ހިންގުމުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށާއި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ހަރަކާތްތައް 
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  ދިނުން.
  

ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު(i) ގެ މާއްދާގެ (ހ)  މި  )ށ(    
ނޑުއޮޅިޢާންމުކޮށް ބޭނުންކޮދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ވާ،ސަރަހައްދުގައި  ، ތަކަށްށް އުޅޭ ކަ

ގަވާއިދު  މި ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަށް ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އެ
  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

        
  :1ޒޯން 

ކޯ އޭރިއާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
އީދިގަލި ކިޅި ސަރަހައްދުގައި 

  ހަރަކާތްތެރިވުން

 ،ކިޅި ސަރަހައްދުގައިޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޯ އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އީދިގަލި   .9
  އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  
  އެއްވެސް އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއް އެ ސަރަހައްދަށް ވެއްދުން.  (ހ)    

  
  އެހެނިހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން. ،މަސްމަހާމެއްސާއި ،ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި  (ށ)    

  
ނޑުގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރާއި،   (ނ)     އިންޖީނު ނުލާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ކިޅީގެ ފެންގަ

  ދުއްވުން.
  

  :1ޒޯން 
ކޯ އޭރިއާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

ނޑާއި ފަރުގެ  ކަ
ސަރަހައްދުގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން

ނޑާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުގަިއ  .10 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޯ އޭރިއާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ
  ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެމެވެ.އަންނަނިވި 

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ނެތި، ކެނޯ، ޕެޑަލް ބޯޓް،   (ހ)  

  ސަރފް ބޯޑް ފަދަ ތަކެތީގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.
  

އަދި މި ގަވާއިދުގައިވާ  ،މި ގަވާއިދުން ނެގުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއްނެތި  (ށ)  
ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަދީފައިވާ މެރިން ގައިޑެއްގެ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

  ހާޒިރުގައި މެނުވީ، މި ސަރަހައްދަށް އެރި ސްނޯކްލްކުރުން ނުވަތަ ފީނުން.
  

  ނަގިލިލުން.މި ސަރަހައްދުގައި މޫރިންގ ބޮއި އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް   (ނ)  
  

ނޑިހެރަ  1ޒޯނު   (ރ)   ނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ކަ ނޑުއޮޅި މާކަނޑު ކޯ އޭރިއާގެ ކަ ކަ
.  15ސަރަހައްދުގައި    (ފަނަރަ) މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވުން

  
ނޑިހެރަ  1ޒޯން   (ބ)   ނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ކަ ނޑުއޮޅި ކޯ އޭރިއާގެ ކަ ނޑު ކަ ސަރަހައްދު މާކަ

) މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން  24އެެހން ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިޔަވައި  (ސައުވީސް
  ރިވުން.ތެހަރަކާތް

  
ނޑުގެ އެއްވެސް ދިރުމަކަށް   (ޅ)   ސްނޯކްލްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ފީނުމުގެ ތެރޭގައި ކަ

  ގެއްލުން ދިނުން.
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  ކާންދިނުން.ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި މަސްމަހާމެއްސާއި އެހެނިހެން ދިރޭ ތަކެއްޗަށް   (ކ)  
  

  :1ޒޯނު 
ކޯއޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ބެދި ސަރަހައްދުގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން

ކޯ އޭރިއާގައި ހިމެނޭ ބެދި ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިިވ  1ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޒޯނު  .11
  ނާކަމެކެވެ.ކަންކަން ކުރުމަކީ މަ

ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ނެތި، ކެނޯ، ޕެޑަލް ބޯޓް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް   (ހ)    
  ސަރފް ބޯޑް ފަދަ ތަކެތީގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.

  
  ކަކުންޏާއި އެހެނިހެން ދިރުންތަކަށް ގޯނާކުރުން.  (ށ)    

  
  އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް މި ސަރަހައްދަށް ވެއްދުން.  )ނ(    

  
  މަސްމަހާމެއްސާއި ދިރޭ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން.ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި   )ރ(    

  
  :2ޒޯނު 

ބަފަރ އޭރިޔާގައި ހިެމނޭ 
އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދުގައި 

  ހަރަކާތްތެރިވުން

ބަފަރ އޭރިއާގެ އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ  2ޒޯނު   (ހ) .12
  މަނާކަމެކެވެ.

  
      )i(   ިމި ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުއްދަކުރާ މަގު ފިޔަވައ

  އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ވެއްދުން. ،މި ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނަށް 
  

      )ii(  ަމި ސަރަހައްދުން ރުއްގަސް ހޯދައިގެންނޫނީ ލިޔުމުން  އެޖެންސީގެ ހުއްދ
ނޑުމާއި އުފުރުން.   ކެ

  
      )iii(   ިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ މި ސަރަހައްދުގަިއ މ

ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސްކަހަލަ އިމާރާތެއްކުރުން ނުވަތަ ހަޓު ފަަދ 
  ތަންތަން ހެދުން.

  
      )iv(   ުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ބޭރުން  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ

  ހޮވުން.މި ސަރަހައްދުން ކާށްޓާއި ފަން 
  

      )v(  ުނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލ ބޭރުން މި ސަރަހައްދުގައި  ގެމި ގަވާއިދުގައި ކަ
 . ނޑުވެރިކަން ކުރުން   ދަ

  
      )vi(   ޭމެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަނެތި މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނ

ނޑި، މާހެރެއާއި ކުދުމާހެރެއަށް  ފަޅުރަށްތައްކަމުގައިވާ ކޯހެރެ، ކައްބޯހެރެ، ދީރޮ
  އަރައި ފޭބުން.

  
) ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން iމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  (ށ)    
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މި ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް 
  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޔުނިޓުގެ ވެހިކަލްތައް މި ސަރަހައްދަށް ވަނުމަކަށް މި ގަވާއިދު 

  
ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަށަށް  ކްަށމެނޭ ފަޅުރަށްތަމި ސަރަހައްދުގައި ހި  (ނ)    

) ދުވަހުގެ ކުރިން 3ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އަރަން  ،(ތިނެއް
  ހުއްދައަށްއެދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

   
ބަފަރ އޭރިއާގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ ަކނޑުގެ 
ސަރަހައްދުގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން

  

ނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ .13 ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަފަރ އޭރިއާގެ ކަ ސްޓްރީން މިިނ ކަ
ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ   ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އި އެއްގޮތަށްކަ

  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި ވިޒިޓަރ 

  ޤާއިމްކުރުންސެންޓަރެއް 

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެިކ  .14
   އް ޤާިއމްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ވިޒިޓަރ ސެންޓަރެ  ކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ހަރަ
  

 ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުން
  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 

  އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުންނާނެއެވެ. ،ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުން  (ހ) .15
  

      )i(  ިންގެ ދިވެހި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދިނުމާއ 
  ؛އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމާއި ދައްކައިލުން

  
      )ii(   ާސަރަހައްދުގެ މާޙައުލާއި ތާރީޚީ ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވ

  ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގައިޑަޑް ޓުއަރތަކާއި އެހެނިހެން ޓުއަރތައް 
  

      )iii(  ސުވެނިއަރ ފިހާރައެއް؛  
  

      )iv(  ކެފެޓީރިއާ؛/   ރެސްޓޯރެންޓް
  

      )v(   ް؛ބައިސަކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުނ  
  

      )vi(  ޕިކްނިކާއި، ބާބެކިއު؛  
  

      )vii(  ް؛ކެނޯއާއި، ޕެޑަލް ބޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުނ  
  

      )viii(  ް؛ސްނޯކްލިންގއާއި، ފީނުނ  
  

      )ix(  ް؛ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ އައުޓްޑޯ ކިލާސް ރޫމ  
  

      )x(  .ްއެކިއެކި ޙަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް ތަން ކުއްޔަށްދިނުނ  
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ   (ށ)    
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

   .   މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންވާނީ  ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހާޯދ  (ނ)    
. މި ޕަރމިޓް  މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުން ވިއްކާ "އެކްސެސް ޕަރމިޓް" އެއްގެ ދަށުންނެވެ

. މި ޕަރމިޓް ދިވެހިންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ވިއްކާ  1ބޭނުންކުރެވޭނީ  (އެކެއް) ފަހަރުއެވެ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ،އުސޫލާއި

ކުރިއަށްގެންދާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ފީނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ 
  ގައި އެވަނީއެވެ. 3ޖަދުވަލު 

  
ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުން އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ   (ރ)    

  (ސަތޭކަ) މީހުންނަށެވެ. 100
  

ދައްކާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕް ފީ 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   (ބ)    
ލިބެންހުންނާނެއެވެ.   ޚިދުމަތްތައް އަގުހެޔޮ ރޭޓެއްގައި، މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުން ،ފަރާތްތަކަށް 

   
ކޮންމެ އެކްސެސް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގައި މަޑުކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ   (ޅ)    

އިތުރުވާ ކޮންމެ  ،(ފަހެއް) ގަޑިއިރަށްފަހު 5(ފަހެއް) ގަޑިއިރަށެވެ.  5އެންމެ ގިނަވެގެން 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ފީއެއް  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ށް(އެކެއް) ގަޑިއިރަ 1

  ނެގޭނެއެވެ.
  

އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ، ކުރިޔަށްގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކާއިވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގައި   (ކ)    
 ،އަގުތަކާއި، ސެންޓަރުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގުތައް

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފަިއ މި  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ
  ހުންނާނެއެވެ.

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އިތުރު ޚިދުމަތްތައް   (އ)    

ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑާއި، ފަންޑް ބޯޑުެގ  ،މި ސަރަހައްދުގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ
  ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.

   
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ފަންޑު ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި   (ވ)    

  އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.
  

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީންގެ އަތުން ނެގުމަށް   (މ)      .އެސް.ޔޫ ،ކަ
ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި  .އެސް.ޑޮލަރުން ނުވަތަ އެއިރެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބަލައި ޔޫ

  ރުފިޔާއިން ނެގިދާނެއެވެ.
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/ކެފެޓީރިއާ  (ފ)     ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް  ރެސްޓޯރެންޓް
  އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

  
      )i(   ނޑުގޮތެއްގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް؛   މައިގަ

  
      )ii(  ާނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި  ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގައި ތިމާވެށްޓ ރައްޓެހި ދަ

  ؛ވިއްކުމަށް
  

      )iii(   ް؛އައްޑޫގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށ  
  

      )iv(  ްޓާއި ރައްޓެހި ޕެކޭޖިންގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް.ތިމާވެށ  
   

ކުރާ ސުވެނިއަރ ފިހާރައިގައި ތަކެތި ވިއްކުމުގައި އަންނަނިވި ގައި ޤާއިމުވިޒިޓަރ ސެންޓަރު  (ދ)    
  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

  
      )i(   ްބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ މުޅިންވެސް ދިވެިހ ވިއްކަނ

  އުފެއްދުންތަކަށްވުން.
  

      )ii(   ްފަންސާސް  %50ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެނ)
  އިންސައްތަ) ތަކެއްޗަކީ އައްޑޫގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗަށްވުން.

  
      )iii(  ިގައި ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ގޕްލާސްޓިކް ޕެކޭޖިން ،ވިއްކާ ތަކެތ  

  
ބޯޑްވޯކްތަކަށް ބައިސްކަލާއި  ،ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގައި ހިމެނޭ ވިއުޕޮއިންޓްތަކާއި   (ތ)    

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް  ސައިކަލުގައި އެރުމާއި އެތަންތަނުގައި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
  ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  
  ) މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ތިރީސް( 30 ބޯޑްވޯކްތަކަށް އެއްފަހަރާ  (ލ)    

  
ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި  ،ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގައި ،ބޯޑްވޯކްތައް ހިމެނޭހެން  (ގ)    

   މަނާކަމެކެވެ.ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނިއެޅުމަކީ 
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ،ވިޒިޓަރ ސެންޓަރާއި ،ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެގޮތުން  (ޏ)    
  އަންނަނިވި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނާނެއެވެ. ،ސަރަހައްދުގައި

  
      )i( .ްއަލިފާން ނިވާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިހުރުނ  

  
      )ii(   ްލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލައިފްޖެކެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން.ޚިދުމަތ  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                       162 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ

 

12 

      )iii(  ާފަސްޓް ، ލައިފް ރިންގާއި ،ރޭންޖަރ ހަޓުތަކުގައި ،ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގައިވ
  އަޑުގަދަކުރާ ހުރުން. ،އެއިޑް ކިޓާއި

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ،ވިޒިޓަރ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން (ސ)    

ހަރާކަތްތަކުގައި ޓުއަރ  ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އެކިއެކި 
  ގައިޑުންގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

  
 ،ސަރަހައްދުތައްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ބައެއް  3ޖަދުވަލު   (ޑ)    

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއެކު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.   މިނިސްޓްރީން ކަ
  

ނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ސްނޯރކްލިންގއާއި ފީނުމުގެ   (ޒ)     ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ  ،ހަރަކާތްތަކުގައި ޓުއަރ ގައިޑުންގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ 

  ދީފައިވާ މެރިން ގައިޑުންނެވެ.
  

  މެރިން ގައިޑުން 
  

 ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި، މެރިން ގައިޑުންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަންވާނީ   (ހ) .16
.   މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން އެކަމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ

  
ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާމި   (ށ)    

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.   ޝަރުޠުތައް ކަ
  

ރިފަންޑަބަލް -ނޮން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  (ނ)    
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް  ،ގައިވާ ފީ 3ދުވަލު ފީއެއްގެގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަ
) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 3 ،ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ   (ތިނެއް

  
އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދޭ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ  (ރ)    

) އިންއް(އަށްޑިހަ ފަހެއް ިއންސަ %85އިމްތިޙާނަކުން މަދުވެގެން  ފާސްވާ  ތަ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މާޙައުލާއި ދިރުންތަކާއި  ،މި އިމްތިޙާނުގައި  ފަރާތްތަކަށެވެ.

، ތްތެރިވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއިސަރަހައްދުގައި ހަރަކާގުޅޭގޮތުންނާއި، މި 

ނޑުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ   މިންވަރު ބަލާނެއެވެ. ފީނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަ
  

ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ހުއްދަ  (ހ) މި މާއްދާގެ  (ބ)    
  ގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އައުކުރުމަށްޓަކައި 

  
އެ ހުއްދަ ދޫކުރިކަން  ،ކުރިންމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ   (ޅ)    

ގައި  3ދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަ ،އަންގައިދޭ ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ކާޑު ހަދައިދެވޭނީ
ނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.   ކަ

  
ސަރަހައްދުެގ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ   (ކ)    
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ނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އެކްސެސް ޕަރމިޓެއް ނެތި މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ  ،ކަ
  ލިބިފައިވާ މެރިން ގައިޑުންނަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

  
(އަށެއް) މީހުންގެ  8ގިނަވެގެން  ،ކޮންމެ މެރިން ގައިޑަކަށް އެއްވަގުތެއްގައި ހަވާލުވެވޭނީ  (އ)    

1  .   (އެކެއް) ގްރޫޕާއެވެ
  

މެރިން ގައިޑުންގެ ހަވާލުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި  (ވ)    
ފަރާތްތަކަށް، އެ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ޢަމަލުތަްއ 
ބަހައްޓަންވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ިދނުމަކީ އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މެރިން ގައިޑެއްގެ 

  ޒިންމާއެކެވެ.
  

މެރިން ގައިޑުންގެ ހަވާލުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން  ، ސަރަހައްދަށްޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ   (މ)    
އެބަޔަކާ ހަވާލުވެގެން  ،ހިންގާ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ، ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި

  ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އުފުލަންވާނެއެވެ. ،ހުންނަ މެރިން ގައިޑުން
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ މެރިން ގައިޑުންގެ ހުއްދަ މި ގަވާއިދުގައި   (ފ)    
  ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
  ސަރަހައްދުގައި 

ނޑުވެރިކަން ކުރުން    ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރަންވާނީ އެޖެންސީއާއެކު ވެވޭ   (ހ) .17 އެއްބަސްވުމެއްެގ މި ސަރަހައްދުގައި ދަ
  ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

  
ނޑުވެރިއެއްގެ އަތުގައި  (ށ)     މެނޭޖްމަންޓް  ،މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ، ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަަހއްދުގައި ދަ
  އޮންނަންވާނެއެވެ.

  
ގަިއ  މި މާއްދާގެ (ހ) ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ   (ނ)    

  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އިމުބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ޤާ 
  

ނޑުވެރިކަން (އޯގަނިކް ފާމިންގ)  ،މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނީ   (ރ)     ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ދަ
  އެވެ.
  

ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ،   (ބ)     މި ސަރަހައްދުގައި ދަ
ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި  ންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން (ހ) ގައި ބަޔާ މި މާއްދާގެދަ

  ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އުފުލަންވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ޤާއިމު
  

ނޑުބިންތަކުގައި އުފެދޭ ކިުނ  (ޅ)     ނޑުވެރިންގެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ަނ ،ދަ އްތައިލުމަކީ ދަ
  ޒިންމާއެކެވެ.  
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ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ވިޔަފާރީގެ  ސަރަހައްދުގައި 

  ބޭނުމަށް ފޮޓޯ ނެގުމާިއ 
  ވީޑިއޯ ކުރުން

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާިއ  ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި .18
.  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ވީޑިއޯކުރަންވާނީ ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިސްތިހާރުކުރުމަްށ 
  ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައެވެ.ފޮޓޯނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން ބެލެވޭނީ 

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

  ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރުން
މި ގަވާއިދުެގ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރާސާއެއް ކުރަންވާނީ  .19

  ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 6ޖަދުވަލު 
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ަސރަހައްދުގެ 
ވެއްޓަށް އަންނަުމންދާ 
  ބަދަލުތައް ދެނެގަތުން 

 ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށާއި  ޤުދުރަތީ ށާއިދިރުންތަކަ  ވެށްޓަށާއި މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެޙި .20
ކޮންމެ  ،ލައިވައިކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވަސީލަތްތަ

ފާސްކުރުމަށްފަހު، މެނޭޖްމަންޓް  ގެންހުށަހަޅައިއެ ޕްލޭން އެޖެންސީއަށް  ،އަހަރުން އެއްއަހަރުދެ
  ކުރަންވާނެއެވެ.ޛުޔުނިޓުން އެ ޕްލޭން ތަންފީ

      
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހިންގާ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި   (ހ) .21  ފަންޑު އެކުލަވައިލުން

(ދައުލަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ޖަމާކުރާނީ
) ގެ ދަށުން ޤާއިމުމާލި    ކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކަށެވެ.އްޔަތު ޤާނޫނު
  

 ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާީނމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ   (ށ)    
އްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހަޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަ

އިޖުތިމާޢީ އަދި މަންފާއަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ 
 ،ރާމްތައް ހިންގުމަށާއިޓާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކުދި ފަންތީގެ ހިލޭ އެހީގެ ޕްރޮގްތިމާވެށް

  ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ
  

ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 
  އެކުލަވައިލުން 

ކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޛުމި ގަވާއިދު ތަނީްފ  (ހ) .22
ސަރަހައްދު މެނޭޖްކުރުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި 
މިނިސްޓްރީއަށާއި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި "ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ 

" ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ބޯޑެއް  މި މާއްދާގައިވާ ،ގެ ނަމުގައި ބޯޑު
  އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

    
އަންނަނިވި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރާ  ،ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  (ށ)    

  މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.(ފަނަރަ)  15
  

      )i(  ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ.  
  

      )ii(  ްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލ.  
  

      )iii(  ާތައްއައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔ.  
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      )iv(  އައްޑޫ ސިޓީގެ މަސްވެރިްނ.  
  

      )v(  ްނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައ   .ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަ
  

      )vi(   ިތައް.ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯއައްޑޫ ސިޓީގެ ތިމާވެށ.  
  

      )vii(  ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސްތައ.  
  

      )viii(  ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ސިޓީ ހޮޓާތައ.  
  

      )ix(  ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓުތައ.  
  

      )x(  ުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ.  
  

      )xi(   އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ.  
  

      )xii(  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ.  
  

      )xiii(  ްއައްޑޫ ސިޓީގައި އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައ.  
  

      )xiv(  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސ.  
  

      )xv(  ްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސ.  
  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނެ  ،ބޯޑަށް މެންބަރުން ހޮވާީނ  (ނ)    
މެންބަރެއް އެ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ އޮފީހަކުން 
. އަދި ވަކި ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ  ޮނމިނޭޓްކޮށްގެންނެވެ

ުނކުރާނީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި އެ ދާއިރާއަކުން ބޯޑަށް ޢައްޔަ ،އިދާރާއެއް ނުވާނަމަ
އެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް 

އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ، ހުޅުވައިލައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޓު ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯ

.  ހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުދާއިރާތަކުން ބޯޑަށް މީ  ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ
   

  ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.  (ރ)    
  

      )i(   ްދިނުން؛ލަފާޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު މެނޭޖުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށ   
  

      )ii(   ްޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ
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  ؛ދިނުްނބެލުމާއި، އެކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ
  

      )iii(   ިޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓިނިވިގޮތެއްގައ
ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް  ؛ ދިނުންލަފާ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަ

  
      )iv(   ްޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުނ

  .ދިނުންމިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ
  

  ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.  (ބ)    
  

  (އަށެއް) މެންބަރުންނެވެ. 8 ،ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމަކީ   (ޅ)    
  

  މި ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.  (ކ)    
  

 ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު، އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ އޮފީހަކުން ނުވަތަ   (އ)    
އެހިނދުން ފެށިގެން ބޯޑުގެ  ،ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ދާއިރާއަކުން ވަކިވެއްޖެނަމަ

  މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
  

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް ބޯޑަށް   (ވ)    
އައު މެންބަރަކު ބޯޑަށް ނޮމިނޭޓްކުރުމަށް، މެންބަރުކަމުން  ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ވަކިވިފަރާތް ނިސްބަތްވާ އޮފީހަކަށް 
  ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ.

  
މުއްދަތެކެވެ.  ވަހުގެ(ދޭއް) އަހަރުދު 2ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް މެންބަރުކަމުގެ ދައުރަކީ   (މ)    

މި މާއްދާގެ  ،އިތުރު ދައުރަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން
  (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  
(އެކެއް) ދައުރަށްވުރެ ގިނަދައުރަށް މެންބަރުކަންކުރުން މި ގަވާއިދު  1ބޯޑުގެ މެންބަރުން   (ފ)    

  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. މަދުވެގެން ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްފަހަރު   (ދ)    
އެހެންނަމަވެސް ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް ނިންމަންވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމުމަށް 

  ބޯޑުގެ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ  ،ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ  (ތ)    
  އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން 

ހުއްދަ ކަންތަކާއި، ކުރުން 
  މަނާ ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގައިވާ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަމާއި،  .23
 ،ކަންކަން ކުރްުނ މަނާ ،އްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމާއިހައެ ސަރަ

  ގައި ހިމަނާފައި މިވަނީއެވެ. 7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

      
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 
  އެޅުން

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  93/4ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ   (ހ) .24
ާއ  8މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި

  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަން މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް   (ހ) .25  އިސްތިސްނާ
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތަ   އެވެ.ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެ އަންނަނިވި ގައިނެގުމުއް ކަ

  
      )i(  މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެދަށުން ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަްށ، 

  ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާ ކިޔަވާކުދިންނާއި މުދައްރިސުން.
  

      )ii(  ްމިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށ
  ރަސްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް.

  
      )iii(   ާއެކިއެކި ތަމުރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގައިޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގ، 

  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް.
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންގެންދާ ޢިލްމީ ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ   (ށ)    
، ގުޅިގެންއެތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކާ 

ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން މި ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް 
މި ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެއުޅުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުމުގެ  ،ހަރަކާތެއް ހިންގުމާއި

  އިޚުތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްުދ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންމި މާއްދަގެ (ހ) ގައި   (ނ)    
ބޭނުންކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެތަން ބޭނުން 

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް  ،ނުކުރެވޭގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީެގ  .26  ންކަން އުވައިލެވޭ ކަ

  ވީއެވެ.) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލ2004ު ޑިސެންބަރު H3/2004/67 )7-20ނަންބަރު 
  

ނޑައެޅިގެން   (ހ) .27  މާނަކުރުން  އެހެން މާނައެއް މި ގަވާއިދުގައިވާ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަ
  ؛ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު
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      )i(  ކަމަށް ބުނެފައި އެވީަނ "  އައްޑޫ ސިޓީގައި  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ،"ބޯޑު
  އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށެވެ.

  
      (ii) ީއެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި ފާލަންތަކާިއ  ،"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ

  އެހެނިހެން ޢުމްރާނީ ބިނާތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
         
      (iii)   " މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި"އެޖެންސީ

އެންޑް އެނަރޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން 
  އެޖެންސީއަށެވެ.

  
      (iv)   ިމިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާވެށްޓާބެހޭ އެންމެހައ"

ނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެ ސިޔާސަތުތައް ،ސިޔާސަތުތައް ކަ
  ރިއްޔާ ހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫ

  
      )v(   ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްުދ " "މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން 
  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.އައްޑޫ ސިޓީގައި 

  
      (vi)   ްވިޒިޓަރ ސެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށ"

ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 
މި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަށެވެ.  ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ  އަދި މި 
ރޭންޖަރ ހަޓުތަކަކީ ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ، ބޯޑްވޯރކްތަކާއި، ވިއުޕޮއިންޓްތަކާއި 

  ބައެކެވެ.
  

      )vii(   ްކަމަށ " ނޑުގެ "މެރިން ގައިޑުން ބުނެފައި އެވަނީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަ
ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހިންގާ ތަމްރީނު 

 ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކެވެ.  މެރިން ގައިޑު ކަމުގެ ، ގެންޕުރޮގްރާމުން ފާސްވެ
  

      viii)(  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ " ވަނަ މާއްދާގެ  21މި ގަވާއިދުގެ  ،"ފަންޑް ބޯޑު
ދަށުން އުފައްދާ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

  އުފައްދާ ބޯޑަށެވެ.
  

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓް އެހެން އިދާރާއަކަށް   (ށ)    
 ،އެ އިދާރާއަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި  ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

  މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، މެންޑޭޓް ބަދަލުވި އިދާރާއަކަށް  ނަޤުލުވާނެއެވެ.
    

އިނގިރޭސިބަހުގެ ލަފުޒުތައް  އަކުރުން ލިޔެފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ތާނަ އަކުރުން  (ށ)    
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އެ ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ  ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި އާންމުކޮށް ،ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ
 .   މާނައިގައެވެ

  
    މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. ،އަންނަނިވި ޖަދުވަލުތަކަކީ .28  ޖަދުވަލުތައް 

  
  .  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު  : 1ޖަދުވަލު   (ހ)    

  
.  :2ޖަދުވަލު   (ށ)       ކާށްޓާއި، ފަނާއި، ދަރާއި، ބޮނބި ހޮވުމުގެ އުސޫލު

  
  .ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު ށާއި، އެހެނިހެންއެކްސެސް ޕަރމިޓަ  :3ޖަދުވަލު   )ނ(    

  
  މެމްބަރޝިޕް ފީތައް.  :4ޖަދުވަލު   (ރ)    

  
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ޑްރޯްނ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި  :5ޖަދުވަލު   (ބ)    

.   ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމުގެ އުސޫލު.  :6ޖަދުވަލު   )ޅ(    
    

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ   :7ޖަދުވަލު   )ކ(    
  ކަންކަން.

    
  .މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން   :8ޖަދުވަލު   )އ(    
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     މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު ޙި : 1ޖަދުވަލު 

 

 އީދިގަލި ކިޅި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު  .1
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  ކޯޑިނޭޓްސް އީދިގަލި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގެ 

x_coordinate  Y_coordinate 

73.0898621  ‐0.5687328 

73.0620890  ‐0.5838076 

73.0682150  ‐0.5948274 

73.0773560  ‐0.5905082 

73.0771863  ‐0.5901969 

73.0785407  ‐0.5893899 

73.0781860  ‐0.5887916 

73.0784391  ‐0.5886399 

73.0783754  ‐0.5885302 

73.0785688  ‐0.5884161 

73.0784041  ‐0.5881206 

73.0788585  ‐0.5878365 

73.0786880  ‐0.5875777 

73.0791157  ‐0.5872930 

73.0788413  ‐0.5867976 

73.0792697  ‐0.5865430 

73.0790984  ‐0.5862457 

73.0800677  ‐0.5856425 

73.0801102  ‐0.5857159 

73.0805357  ‐0.5854701 

73.0811120  ‐0.5864449 

73.0808832  ‐0.5866040 

73.0814848  ‐0.5876379 

73.0817279  ‐0.5876306 

73.0818695  ‐0.5877400 

73.0820294  ‐0.5880111 

73.0824271  ‐0.5877667 

73.0824811  ‐0.5877614 

73.0828186  ‐0.5883671 

73.0821617  ‐0.5887476 

73.0824371  ‐0.5892331 

73.0815878  ‐0.5897428 

73.0831404  ‐0.5923576 

73.0838043  ‐0.5918937 

73.0884764  ‐0.5995646 

73.1031372  ‐0.5900504 
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ނޑިހެރަ  .2 ނޑުއޮޅި  ކަ   މާކަނޑު ކަ
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ނޑިހެރައިގެ ކޯޑިނޭޓްސް   ކަ

x_coordinate  y_coordinate 

73.1637020  ‐0.6102094 

73.1590100  ‐0.6010926 

73.1472027  ‐0.6066720 

73.1517388  ‐0.6162565 

  

  ޔަލްޓީ ބްރިޓިޝް ލޯ .3
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 ޔަލްޓީ ސަރަހައްދުގެ ކޯޑިނޭޓްސް ބްރިޓިޝް ލޯ
  

x_coordinate  y_coordinate 

73.1177547  ‐0.6388836 

73.1184269  ‐0.6416059 

73.1148323  ‐0.6427894 

73.1142928  ‐0.6399927 
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  އުސޫލު  ބޮނބި ހޮވުމުގެ އި، ޓާއި، ފަނާއި، ދަރާ ށް ކާ  : 2ޖަދުވަލު 

 ދަރު ހޮވުމުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވާނެގޮތް  ،ކާށްޓާއި  ،ފަނާއި  ،ބޮނތްބާއި  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން .1

ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެނޭޖްމަންޓް  ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 1.1
 .  ޔުނިޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ

ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި  ،މި ސަރަހައްދުްނ 1.2
   .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުއެކަމަށްޓަކައި ެމނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ދޫކުރާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު 1.3
. އަދި މެނޭޖްމަންޓް  14:00 - 8:00 ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  ،އެޑްރެސްކޮށް ޔުނިޓަށް އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 ޒަރީޢާއިންވެސް، ިމ ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ،އްދަދޭނީއެފަރާތްތަކަށް ހު ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު 1.4

1.5  .  ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ
 

  ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ހުއްދަދޭ މުއްދަތު  ،ފަނާއި  ،ބޮނތްބާއި  ،ސަރަހައްދުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  .2

. 6ގިނަވެގެން  ،ހޭދަކުރެވޭނީ މައްޗަށް ދުވާލެއްގެ ސަރަހައްދުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  2.1 ) ގަޑިއިރުއެވެ    (ހައެއް
އް (އެ 100އްދުގައި އެއްވަގުތަކު ތިބެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ހަޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަ ،މި ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން

( . ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި މި ސަރަހައްދުގައި ތިބެވޭނީ ސަތޭކަ ) އް ސަތޭކަ(އެ 100 ،މީހުންނަށެވެ
 .މީހުންނަށްވުރެ ިއތުރުނުވާނަމައެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ހޮވުމަށް ކާށި  ސަރަހައްދުން  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  2.2  ،ބުދަދުވަހާއި ،އަންގާރަދުވަހާއި ،ދުވަސްތަކަކީ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ . ކަ  ނިޔަލަށެވެ.ގެ  17:30އިން ފެށިގެން  6:30ދުވަސްތަކުގެ  މި ،ހޮނިހިރުދުވުަހއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ ،ބޮނތްބާއި ،ސަރަހައްދުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  2.3  ،އާދީއްތަދުވަހާިއ ،ފަނާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ . ކަ ގެ  17:30އިން ފެށިގެން  6:30ދުވަސްތަކުގެ  މި ،ހޯމަދުވަހާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ

 ނިޔަލަށެވެ.

ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމުގެ ދަުފތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި ސަރަހައްދުން ށްފައިވާ ޙިމާޔަތްކޮ 2.4
.  1ހުއްދަ ދީފައި ދޫކުރާ ޕާރމިޓުގެ މުއްދަތަކީ  ) އަހަރުދުވަހެވެ  (އެކެއް

 

  ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމުގެ ފީގެ އަދަދުތަކާއި، ފީ ދައްކާނެ ގޮތް  ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި  ސަރަހައްދުން  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  .3

(އެއް  100/- ގަކީ ކާށްޓާއި، ދަރުހޮވުމަށް ދޫކުރާ ޕާރމިޓުގެ އަ ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 3.1
 ) ރުފިޔާއެވެ.ސަތޭކަ

3.2  .   ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ފަނާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ދޫކުރާ ޕާރމިޓުގެ އަގުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

 މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ކާށި ހޮވުން:ޙި 3.3

.  1/- ކާށްޓެއް  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ހޮވާ ކާށީގެ އަގަކީ 3.3.1  (އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ
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 ސަރަހައްދުން ހޮވާ ކާށި ގުނައި އަދަދުކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ މި ސަރަހައްދުން ކާށި ބޭރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މި  3.3.2

މި ސަރަހައްދުގެ ކާށިތައް ގުނައި އަދަދުކުރާ  ،މެނޭްޖމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކާށިތައް ގުނުމަށްފަހު 3.3.3
ކާށި ގުނި ފަރާތުން ކާށި ގުނާފައިވަނީ  ،ކާށި ހޮވި ފަރާތާއި ،ލޮގުފޮތުގައި ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފޮތުގައި
 ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޙިމަާޔތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ހޮވާ ކާށި ގުނައި އަދަދުކުރުމަށްފަހު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އަގު ދައްކާފައިނޫނީ  3.3.4
. މި ސަރަހައްދުން ކާށި ބޭރުކޮށްގެން ނުވާނެއެ  ވެ

.  ބާޠިލުކުގެ ހުއްދަ ތަފީ ނުދައްކާ ފަރާތް 3.3.5  ކުރެވޭނެއެވެ
 

 ބޮނބި ހޮވުން: ،މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުންޙި 3.4

) ކިލޯ އެރުވޭވަރުގެ ކަުޑ  500 ،އީދިގަލި ކިޅި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުން ހޮވާ ބޮނބީގެ އަގަކީ 3.4.1 (ފަސް ސަތޭކަ
. އަދި  50/- ޕިކަޕަކަށް  ) ރުފިޔާއެވެ ) ކިލޯއަށްވުރެ ގިނައިްނ އެރުވޭވަރުގެ ބޮޑެތި  500(ފަންސާސް (ފަސް ސަތޭކަ

.  100/- ޕިކަޕާއި ލޮރީއަށް  ) ރުފިޔާއެވެ  (ސަތޭކަ

 މި ސަރަހައްދުން ބޭރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ގުނައި އަދަދުކޮށްފައިނޫނީ ބޮނބިތައް  ،މި ސަރަހައްދުން ހޮވާ ބޮނބި 3.4.2

މި ސަރަހައްދުގައި ބޮނބިތައް ގުނައި އަދަދުކުރާ  ،މުވައްޒަފަކު ބޮނބިތައް ގުނާފައި ޓް ޔުނިޓުގެމެނޭޖްމަން 3.4.3
ބޮނބި ހޮވި ފަރާތާއި، ބޮނބި ގުނި ފަރާތުން ބޮނބި  ،އަދި މި ފޮތުގަިއ ލޮގުފަތުގައި ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

. ގަޅަށް ކަމަށް ގުނާފައިވަނީ ރަނ  އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ހޮވާ ބޮނތްބަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނޫނީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ބޮނބި  3.4.4
 .  ބޭރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ފީނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.  3.4.5
  

 ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް  ،ފަނާއި ،ސަރަހައްދުން  ބޮނތްބާއި މާޔަތްކޮށަްފއިވާ ޙި .4

ފަނާއި، ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރމިޓް  ،ބޮނތްބާއި  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 4.1
 ގެ އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މި ސަރަހައަްދށް ވަންނައިރު އެ މީހެއް  ،ސްލިޕް

ފަނާއި، ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ހުއްދަދީފައި ދޫކުރާ ކޮންމެ ޕާރމިޓް  ،ބޮނތްބާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 4.2
. ދޭއް( 2ސްލިޕަކަށް ގިނަވެގެން އެއްފަހަރާ ވެަދވޭނީ   ) މީހުންނަށެވެ

       ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެތި ހޮވަންވާނީ  ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 4.3
 . ނޑުބިންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ  މި ސަރަހައްދުގެ ދަ

ނޑައެ 4.4 . އީދިގަލި ކިޅި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުން ކާށި ހޮވާ ފަރާތްތަކުން ކާށިތައް ހެހެންވާނީ ކަ  ޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން އަންގައިފިނަމަ 4.5 މި ސަރަހައްދުން  ،ސާފުކުރުމުގައިކާށި ހެހެން ކަ
 .  ބޮނތްބާއި، ކާށި ހޮވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރުއަްތއް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  މި ސަރަހައްދުގެ ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން އަންގައިފިނަމަ 4.6
.  ،ސަރަހައްދުން ބޮނތްބާއި، ފަނާއި   ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                       162 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ

 

27 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  ފަނާއި، ކާށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ބޮނތްބާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި 4.7
 .  ނުވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ކާށްޓާއި،  ،އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޕަރމިޓް ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ބޮނތްބާއި، ފަނާއި މި 4.8
. މި  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ ރުއްގަހުން އެއްޗެހި އެޅުމަކީ ނުވަތަ  ،ދަށުން ޕަރމިޓުގެ ދަރު ހޮވުމަށެވެ
ނޑުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ކެ

އްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާހައުލީ ހަާކށްޓާއި، ދަރު ހޮވުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ވާނީ، މި ސަރަ ،ފަނާއި ،ބޮނތްބާއި 4.9
 ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.
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  ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު  ށާއި، އެހެނިހެން އެކްސެސް ޕަރމިޓަ : 3ޖަދުވަލު 

  އެކްސެސް ޕާމިޓުގެ ފީއާއި، ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފީ  .1

  ސަރަހައްދު   މުއްދަތު   ހަރަކާތް 
  ފީ (ދިވެހިންނަށް، 
  ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 ،ފީ (ބިދޭސީންނަށް
 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން)

އެކްސެސް ޕަރމިޓް 
  (އެއްގަން)

5  ( މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި  ގަޑިއިރު (ފަހެއް
ސަރަހައްދުގެ 

  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

 ތްިނފުރަތަމަ 
 .ހިލޭ  ސްދުވަހު،މަ
)  5/-  ،ށްފަހުޔައެ (ފަހެއް

  ރުފިޔާ
  

 ތިންފުރަތަމަ 
 .ހިލޭ  ސްދުވަހު،މަ
         ،ށްފަހުޔައެ
. .ޔޫ(ހަތެއް)  7 އެސް

  ޑޮލަރު
އެކްސެސް ޕަރމިޓް 

  (ކަނޑު)
3  ( މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި  ދުވަސް(ތިނެއް

ނޑުގެ  ސަރަހައްދުގެ ކަ
  ސަރަހައްދު

 ފަސްފުރަތަމަ 
 .ހިލޭ  މަސްދުވަހު،

ށްފަހު މިނިސްޓްރީން ޔައެ
 އިއާންމުކޮށް އަންގަ

  ކުރާ ރޭޓެއް ލާނުއިޢު

 މަސްދުވަހު ފަސްފުރަތަމަ 
   .ހިލޭ

މިނިސްޓްރީން އެއަށްފަހު 
 އިއާންމުކޮށް އަންގަ

  ކުރާ ރޭޓެއް ލާނުއިޢު
އެކްސެސް ޕަރމިޓް 

  (އެއްގަން) 
5  ( (ފަހެއް

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ 
)  1 ކޮންމެ (އެކެއް
  އިރަކަށް ގަޑި

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި
ސަރަހައްދުގެ 

  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

މަސްދުވަހު  ތްިނފުރަތަމަ 
 .   ހިލޭ

)  5/-އެޔަށްފަހު  (ފަހެއް
  ރުފިޔާ

މަސްދުވަހު  ތިންފުރަތަމަ 
   .ހިލޭ
)  2 ށްފަހުޔައެ (ދޭއް

. ޑޮލަރު  ޔޫ.އެސް
ބައިސްކަލް ކުއްޔަށް 

  ހިފުން
މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި  ގަޑިއިރު(ދޭއް)  2

ސަރަހައްދުގެ 
  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތްިނ
-/5  (  ރުފިޔާ.(ފަހެއް
 10/- ށްފަހުޔައެ
) (   ރުފިޔާދިހައެއް

  

      މަސްދުވަހު  ތިން
. (އެކެއް)  1 ޔޫ.އެސް

   .ޑޮލަރު
(ތިނެއް)  3 ށްފަހުޔައެ

. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް
ޕެޑަލް ބޯޓް  އާއި،ކެނޯ

  ކުއްޔަށް ހިފުން 
މަސްދުވަހު  ތިންފުރަތަމަ   ބެދި ސަރަހައްދު  ގަޑިއިރު(ދޭއް)  2

 ރުފިޔާ.(ދިހައެއް)  10/-
)  20/- ށްފަހުޔައެ (ވިހި

  ރުފިޔާ
  

މަސްދުވަހު  ތިންފުރަތަމަ 
5  ( . (ފަހެއް ޔޫ.އެސް

   .ޑޮލަރު
)  10 ށްފަހުޔައެ (ދިހައެއް

. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް
މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތިން  ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު  ދުވަސް(އެކެއް)  1  ގައިޑަޑް ސްނޯކްލިން

25/-  ( (ފަންސަވީސް
 .   ރުފިޔާ

 50/-ށްފަހު ޔައެ
 (   ރުފިޔާ (ފަންސާސް

މަސްދުވަހު  ތްިނފުރަތަމަ 
10  ( ޔޫ.އެސް (ދިހައެއް

   .ޑޮލަރު
)  20 ށްފަހުޔައެ (ވިހި

. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް
މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި  -   ގައިޑަޑް ޓުއަރ

ސަރަހައްދުގެ 
  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތްިނ
 .ރުފިޔާ(ފަނަރަ)  15/-
 30/-ށްފަހު ޔައެ

މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތްިނ
10  ( ޔޫ.އެސް (ދިހައެއް

   .ޑޮލަރު
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)  20ށްފަހު ަޔއެ  ރުފާިޔ(ތިރީސް)  (ވިހި
. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް

ވެހިކަލް ކުއްޔަށް 
  ހިފުން 

  (ޕިކްނިކް ދިއުމަށް)
  

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި  ދަތުރު(އެކެއް)  1
ސަރަހައްދުގެ 

  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

ފުރަތަމަ ތިން މަސް 
)  12/-ދުވަހު  (ބާރަ
 .   ރުފިޔާ

 25/- އެއަށްފަހު 
 (   ރުފިޔާ.(ފަންސަވީސް

ފުރަތަމަ ތިން މަސް 
)  5ދުވަހު  (ފަހެއް

 .ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
)  10އެޔަށްފަހު  (ދިހައެއް

  ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު
އޯލް އިންކްލޫސިވް 

  ފާސް 
ނޫން  ގ(ޑައިވިން

އެހެން ހުރިހާ 
  ހަރަކާތެއް)

މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތިން  -  ދުވަސް(އެކެއް)  1
-/50  ( (ފަންސާސް

 .   ރުފިޔާ
 100/- ށްފަހުޔައެ

 (   ރުފިޔާ(ސަތޭކަ

މަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ ތިން
25  ( (ފަންސަވީސް

. ޑޮލަރު . ޔޫ.އެސް
 50 ށްފަހުޔައެ

 ( . (ފަންސާސް ޔޫ.އެސް
  ޑޮލަރު

  

  މެރިން ގައިޑުންގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފީތައް  .2

ސަތޭކަ  ތިން ( 350/- ނޮން ރިފަންޑަބަލް  ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ،މެރިން ގައިޑަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  2.1
) ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފީއެއް   .ދައްކަންވާނެއެވެފަންސާސް

 .ދައްކަންވާނެއެވެގެ ފީއެއް ) ދިވެހި ރުފިޔާސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ( 350/-  ،ކުރުމަށްގެ ހުއްދަ އައުމެރިން ގައިޑުން  2.2

      މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ހުއްދަ ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި  ރިން ގައިޑުންގެ ހުއްދައިގެމެ 2.3
) ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފީއެއް  (ފަސް 500/-  .ދައްކަންވާނެއެވެސަތޭކަ

 

  ސެންޓަރ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފީތައް  ވިޒިޓަރ .3

 ކުއްޔަށްދޭ މަޤްޞަދު   ކުއްޔަށްދޭ ތަން 
 މީހުންގެ އަދަދު 

 ގިނަވެގެން)(އެންމެ 
  ދުވަސް   ގަޑި   އަގު 

ގެ ވިޒިޓަރ ސެންޓަރު

 ގެކޮމްޕައުންޑް، ވޯކްޝޮޕު

 ގެނާޚާސަރަހައްދު، ފާ

  ސަރަހައްދު

  

އެކިއެކި ޙަފްލާތަކާއި 

  ޕާޓީތައް ބޭއްވުމަށް

 (ދިހަ -/10,000  (ސަތޭކަ) 100

) ދިވެހި ރުފިޔާ  ހާސް

19:00 -

23:30   

ބުރާސްފަތި، 

ހުކުރު، 

  ހޮނިހިރު 

ސެންޓަރުގެ ވިޒިޓަރ 

  ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދު

ވޯކްޝޮޕް، 

 ސެމިނާރު ބޭއްވުމަށް

50 (  (ދިހަ -/10,000  (ފަންސާސް

) ދިވެހި ރުފިޔާ   ހާސް

08:00 - 

16:00  

އާދީއްތަ، 

ހޯމަ، 

އަންގާރަ، ބުދަ 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                       162 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ

 

30 

    ޝިޕް ފީތައް ރ: މެމްބަ 4ޖަދުވަލު 

ލިބޭ ފީ ދައްކާ ފަރާތައް   ފީ   ފީ ނެގޭ މުއްދަތު   ތަފުސީލު   ފީގެ ނަން  ނަންބަރު 
  ފައިދާ 

މެމްބަރ   1
  ޕާރޓްނަރ ފީ 

ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ 
  ފަރާތްތައް 

(ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
: ގެސްޓް  ވިޔަފާރިތައް

ޑައިވް  ،ހައުސް
(   ސެންޓަރާއި ސަފާރީ

  

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
  
  
  

1000 (  (އެއް ހާސް
. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް

 
  

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި 
ދުމަތްތަކުން ޚިހުރިހާ 

(ފަންސާސް  %50
އިންސައްތަ) 

  ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

މެމްބަރ   2
  ޕާރޓްނަރ ފީ

ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ 
  (ހޮޓާތައް)ފަރާތްތައް 

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
  

2000 (  (ދެ ހާސް
. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް

  

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި 
ދުމަތްތަކުން ޚިހުރިހާ 

(ފަންސާސް  %50
އިންސައްތ) 

  ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

މެމްބަރ   3
  ޕާރޓްނަރ ފީ

ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ 
  ރިޒޯޓުތައް)(ފަރާތްތައް 

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
  
  
  

(ދިހަ  10,000
( .  ހާސް ޔޫ.އެސް
  ޑޮލަރު
  
  
  

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި 
ދުމަތްތަކުން ޚިހުރިހާ 

(ފަންސާސް  %50
އިންސައްތަ) 

 ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

ލޯކަލް   4
 ޝިޕް ފީރމެމްބަ

   ލޯކަލް އެކްސެސް 
ސް އޮންނަ ފާ (މި

ފަރާތްތަކަށް، 
ސަރަހައްދު 

ފައިވާ ކޮންމެ އިހުޅުވަ
އިތުރު  ވެސްވަގުތެއްގައި

 ނެގުމެއްނެތިފީއެއް 
  ).ވަދެވޭނެއެވެ

  

(ދުއިސައްތަ  250/-  އަހަރަކު އެއްފަހަރު
ދިވެހި  )ފަންސާސް

  ރުފިޔާ

 އެކްސެސް ޕާރމިޓް
ނުދައްކާ ނޭޗަރ 

  ށް ވަނުން ޕާރކަ
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  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން  ،: ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި 5ޖަދުވަލު 
  ލު ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ އުސޫ 

  

/ވީޑިއޯގްރަފީ  ،މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިޙި /ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީއަދި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ  ،ފޮޓޯގްރަފީ
 ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެެވ. ޔުނިޓުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް އުސޫލުމި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ،ފޯމުހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .1
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ،(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން  3މަދުވެގެން 

      އްގެ ކޮންމެ ދުވަހެ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ،ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް މެނޭޖްމަންްޓ  ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު .2
ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  ،ށް އެޑްރެސްކޮށްޔުނިޓަ މެނޭޖްމަންޓް . އަދި އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ 14:00- 8:00

 ޒަރީޢާއިންވެސް، މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު .3

 .މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ޞައްޙަ ނޫން  .4

.  5ގިނަވެގެން  ،ފޮޓޯ ސެޝަނަަކށް ހޭދަކުރެވޭނީ ،ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި .5 ) ގަޑިއިރެވެ  (ފަހެއް

 ،ޒިރުގައެެވ. ޑްރޯން ގެ ސްޓާފެއްގެ ހާޔުނިޓުމެނޭޖްމަންޓް  ،ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރެވޭނީޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  .6
)  15ދޫނިސޫފާސޫތްޕާ  . (ފަނަރަ  ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

/ވީޑިއޯގްރަފީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  .7 ވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ  ސަރަަހއްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ
 މަތިންނެވެ.

/ވީޑިއޯގްރަފީ .8 އުލީ ޙަސަރަހައްދުަގއި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ މި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ
  ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.

/ވީޑިއޯގްރަފީ .9 /ވީޑިއޯގްރަފީއާއި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ ފީނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވީނ ކުރުމުގައި  ފޮޓޯގްރަފީ
   .އަންނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ

  

)  ތަފުސީލު    ފީ (ދިވެހި ރުފިޔާ

  ޑްރޯން ބޭނުންކުރުން   ޑިއޯގްރަފީވީ  ފޮޓޯގްރީަފ  

( )  500/-  ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް (ކޮމާޝަލް (ފަސް ސަތޭކަ

  ދިވެހި ރުފިޔާ 

-/3000   ( (ތިން ހާސް

  ދިވެހި ރުފިޔާ

) ދިވެހި  100/- (އެއް ސަތޭކަ

  ރުފިޔާ
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  ކުރުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާ : ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި 6ޖަދުވަލު 

. ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެޔުނިޓުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް އުސޫލުމި  ،މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗް ކުރެވޭނީޙި .1
 ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ  ން މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރަ ޙި ،ފޯމުދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުއްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .2
) 2 މަދުވެގެން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ޔުނިޓަށްމެނޭޖްމަންޓް  ،ކުރިން ގެތާހަފު (ޭދއް

    ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ،ގެ ކައުންޓަރަށްޔުނިޓުމެނޭޖްމަންޓް  ،ހުއްދަ ހޯދުމަްށޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު .3
. އަދި މެނޭޖްމަންޓް  14:00- 8:00 ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  ،ށް އެޑްރެސްކޮށްޔުނިޓައާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ،ޒަރީޢާއިންވެސް

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،ބެލުމަށްފަހުހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަުޢލޫމާތު ޗެކްކޮށް  .4

 .އްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ޞަ .5

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އުސޫލާޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި  .6

އުލީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާ ޙަސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާ ރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަްނވާނީ މި ރިސާޗްކު .7
  ގޮތަށެވެ.

 ،ރިސަރޗާ ގުޭޅ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތައް ،ރިސަރޗްގެ ހޯުދންތަކާއި ،މި ސަރަހައްދުގައި ރިސަރޗްކުރެވޭނީ .8
. ޔުނިޓަމެނޭޖްމަންޓް   ށް ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ

ރޗަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިއްކަން (ކޮންސަލްޓަންސީއެއްގެގޮތުގައި މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ރިސަ. ޙ9ި
) ދިވެހި (ތިން  -/3000ރޗެއްނަމަ ކުރިއަށްގެންދާ) ރިސަ   ނެއެވެ.ށް ދައްކަންޖެހޭޔުނިޓަމެނޭޖްމަންޓް  ،ރުފިޔާގެ ފީއެއް ހާސް
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 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން : 7ޖަދުވަލު 

) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (ނޯޓް: ރަނގަޅު ފާހަގަ (
  ނޫން ކަންކަމުގައެވެ.

އޭރިޔާ  ކޯ  އޭރިޔާ ބަފަރ     ހަރަކާތް  

 ( : މޫދަށް އެރިއުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި   މުނިފޫހިފިލުވުން

 ިމޫދަށްއެރ :   ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން  ،މުނިފޫހިފިލުވުން

 ޕިކްނިކް ދަތުރުދިޔުމާއި، އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުްނ :   މުނިފޫހިފިލުވުން

  ްނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުނ   މަސްވެރިކަން: ކަ

  ްނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުނ : ފަތުރުވެރިން ކަ   ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން

  ްަނނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުނ  

   ްފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުނ  

  ްދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައިގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުނ  

  ްދާޖަހައިގެން މަސްހިފުނ  

  ްމަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުނ  

  ްނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުނ   މަސްހިފުމަށް ދަގަ

  ަތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދ
 (   ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން

* * ްނަގިލި ލުނ  

  ްވިޔަފާރި އުސޫލުނ :   ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން

  ިދިރިއުޅުމަށްޓަކައ :   ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން

 ްނޑާ ނެގުނ   ހުއިފިލަ

  ްމިޔަރުގެ މަސްވެރިކަނ  

  ްވިޔަފާރި އުސޫލުނ :   ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން

 ް(އެންމެހައި ދިރުންތައް): ވިޔަފާރި އުސޫލުން  އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑ  

  ްއެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުނ  

 ައެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން  އި،ކަހަނބާ ޔާއި،ވެލ  
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  ްދޫނި ހިފުމާއި، އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުނ   

  ްވިޔަފާރި  އުސޫލުން –ވެލިނެގުނ  

  ްއަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  –ވެލިނެގުނ  

  ްވިޔަފާރި އުސޫލުން –ގައުނެގުނ  

  ްއަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  –ގައުނެގުނ  

  ިއެޅުްނމޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނ  

   ްހިކިފަން ހޮވުނ  

  ްކާށި ހޮވުނ  

  ްދަރު ހޮވުނ  

  ްނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތ   ދަ

  ްއެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައ  

  

*  ްމަނާކަމެކެވެ.ތަންތަނަށް ނަގިލިލުމަކީ  ގައެވެ. މިބޮއި ގފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަނދު އަޅަންވާނީ މޫރިންއިއަޅަ ބޮއި ގމޫރިނ  
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  ވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން  ގަ މި  :8ޖަދުވަލު 

.  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު   އަންނަނިވި އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އަދަބު  ނަންބަރު 

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ  ،ފަރާތްތައް ވަގުތުން މި ސަރަހައްދުން ބޭރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ    .1
 .   ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
 /5,000 - ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ވަންނަ ފަރާތްތައް  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް   .2

) ރުފިޔާއިން  . އަދި މިކަން ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް(ފަސް ހާސް ކުރިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ  ،ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ
. /5,000 - ،އަދަދަށް ) ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ   (ފަސް ހާސް

  
)  -/8,000 ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކޮށް ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް   .3 (އަށް ހާސް

  .   ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ
  

ލިބުުނ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އާސާރީ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ   .4
) ރުފިޔާއާއި  -/5,000 ،އެ ގެއްލުމެއްދޭ ފަރާތެއް  ،ގެއްލުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި (ފަންސާސް  /50,000(ފަސް ހާސް

 . ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ   ހާސް
  

 ،އެ ތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުން ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއްގައި އަތްލުމާއި   .5
) ރުފިޔާއާއި  -/5,000 ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން -/10,000(ފަސް ހާސް އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ  ،(ދިހަ ހާސް

 .   ކުރެވޭނެއެވެ
  

) ރުފިޔާއާއި  -/5,000 ،އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް މި ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ގެންގޮސްފިނަމަ   .6 (ދިހަ  10،000/-(ފަސް ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.   ހާސް

  
(ފަންާސްސ  000،50/-(ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި  5،000/-ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތައް    .7

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.   ހާސް
  

/އޭލިއަން) ތަޢާރަފުކޮށްފިނަމަ،    .8 ) ރުފިޔާއާިއ (ފަ -/5,000މި ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް އައު ދިރުމެއް (އިންވޭސިވް ސް ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 000،50/-   (ފަންސާސް ހާސް

  
އެ ސަރަހައްދުެގ  ،ސަރަހައްދުގައި ފީނުމުގައްޔާއި، ސްނޯކްލްކުރުމުގައްޔާއި، މޫދުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި   .9

) ރުފިޔާއާއި  -/5,000، މާޙައުލަށާއި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ދީފިނަމަ ) ރުފިޔާާއ  -/10,000(ފަސް ހާސް (ދިހަ ާހސް
  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  
މި ސަރަހައްދަށް އެކި ކަހަަލ ، ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން 9އިން ފެށިގެން  1މި ޖަދުވަލުގެ    .10
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ނޑައެޅުމާއި ބަދަުލ   R-9/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު: ،ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް  (ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ
) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.   ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު

  
  R-9/2011ކަންތައްތަކާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9އިން ފެށިގެން  1މި ޖަދުވަލުގެ    .11

) އަށް ނުފެތޭ ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ،(ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ
) ރުފިޔާއާއި  -/5,000، ޚިލާފުކަމެއް މި ސަރަހައްދުގައި ކޮށްފިނަމަ )  -/10,000 (ފަސް ހާސް ރުފިާޔާއ (ދިހަ ހާސް
  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  
  

 


