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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
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2018 ސެޕްޓެންބަރު 13 – 1440 މުޙައްރަމް 3ތާރީޚު 163އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ދުގަާވއިތެރިކޮށް ދެމެހެްއުޓމާބެޭހ ަރްއކައުސަަރހައްދު  ތްކޮށްފައިވާިޙމާޔަެގ ިސޓީ ފުވަްއމުލަކު 
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   އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  ރީމިނިސްޓް
  .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

  

  ދު ގަވާއިތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކައުސަރަހައްދު  ތްކޮށްފައިވާޙިމާޔަގެ ސިޓީ ފުވައްމުލަކު
  

  .1  ތަޢާރަފު         
  
  
  

 އޮތްގޮތަށް  ޠަބީޢީގޮތުން  ސަރަހައްދުތަކަކީ، ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއް ،މިއީ
ނޑައަޅައި، ކައުތެއެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ރައް ، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރިކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދެއްކަމުގައި ކަ

އްދުގައިވާ ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހައެ ސަރަ  ،އެ ސަރަހައްދުގެ އިންތައް ވަކިކޮށް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލުގެ 

ދީ ފައިދާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ޞާމުއްސަނދިކަމުގެ ފައިދާއާއި އިޤްތި
ނޑައަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި  93/4ޅައި ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަ

) ގެ    ށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަ  4ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
  

ތެރިކޮށް ރައްކައު ސަރަހައްދު ތްކޮށްފައިވާ ޙިމާޔަ ގެސިޓީ  ދަށް ކިޔަނީ "ފުވައްމުލަކުގަވާއިމި   .2    ނަން 
" އެވެ.ގަވާއިދެމެހެއްޓުމާބެހޭ    ދު

  
    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

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު   (ށ)    

އަމާޒުކޮށްގެން އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި މަންފާއަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 
މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  ،ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް 
   ހިންގުން؛

  
  ދަށް ޢަމަލުކުރަންގަވާއި
  ފެށުން

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

  
ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ ހިންގާ މެނޭޖްކޮށް އެތަނުންދޭ ޚިދުމަތްތައް   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ހ)  .5  ކުރުންޛުދު ތަންފީ ގަވާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާނީ، މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް 
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  ޔުނިޓުންނެވެ.
  

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާގޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން މި   (ށ)    
ކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުމާއި، ޞްލާޙުބަލައި، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އި

މި ގަވާއިދާއި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި
އަދި އެޖެންސީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

 . ނޑައަޅާނީ އެޖެންސީންނެވެ   ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ކަ
  

         
 ފައިވާތްކްޮށޙިމާޔަ
  އްދު ހަސަރަ

6 . 
   

ގައިވާ  1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި މި ،ވަނީއެކުލެވިގެންއްދު ހަސަރަފައިވާ ށްތްކޮޙިމާޔަ  (ހ)
ކިޅި އިންވެގެންވާ  ކޮޑަ ކިޅިއާއި، އެ، ބަންޑާރަ ކިޅިއާއިޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ކިޅި އިންވެގެންވާ  ކިޅިއާއި އެ އްދާއި، ދަޑިމަގިހަގެ ސަރަހެކްޓަރު 26.62ޗަސްބިމުގެ 
ނޑީގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރުކޮ އްދާއި،ހަސަރަ ގެ ހެކްޓަރު 37.11ޗަސްބިމުގެ  ޅުގައިވާ ތު

 ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެއްދުތަކުގައިވާ ހަސަރަ އެ ،ގެ ސަރަހައްދާއިހެކްޓަރު 35.18
ޤުދުރަތީ ، އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި، ޕާއިތްސޫސޫފާގެއްާސއި، ދިރިއުޅޭ ދޫނިގަސްގަހާ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޖިއޮގްރެފިކް ކޯޑިނޭޓްތަކާއި . ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ
ގައި ހިަމނާފައިާވ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެ ސަރަހައްދުގެ ޒޯންތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް

  ވަނީއެވެ.އެޗާޓުގައި 
  

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

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

ނޑައެޅުނީއެވެ.   ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ކަ
  

ކިޅީގެ  ދަޑިމަގި ކިޅިއާއިބަންޑާރަ ތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙިމާޔަ  (ނ)    
  އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވަނީ 

  
      (i)   ޯއޭރިއާ: ކ  

ންޑާރަ ބަ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގައިވާ ޗާޓު  1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި  މިއީ މި 
 ދަޑިމަގިއްދާއި، ހަގެ ސަރަހެކްޓަރު 7.31 އިންވެގެންވާ ކިޅި  އާއި އެކިޅި
. އަދި ސަރަހައްދެގެ ހެކްޓަރު 9.19 ކިޅި އިންވެގެންވާ އާއި އެކިޅި ވެ
 ،އެވަނީ ބުނެފައި އޭރިއާކަމަށް ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޯގަވާއި މި

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގަސްގަހާގެްއސާއި، ދިރިއުޅޭ އެ ސަރަހައްދުގައިވާ 
އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި، ޤުދުރަތީ  ،ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، މަސްމަހާމެއްސާއި
   ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

      )ii(   ާބަފަރ އޭރިއ :  
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އޭރިއާ  ކޯ  ގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި  މި މިއީ 
ދުގެ ގަވާއި އަދި މި. ވެސަރަހައްދެގެ ހެކްޓަރު 47.23ވާ އިންވެގެން

އެ ސަރަހައްދުގައިވާ ، އެވަނީ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަފަރ އޭރިއާ ކަމަށް ބުނެފައި 
ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ދިރިއުޅޭ ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، 

އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް  ،މަސްމަހާމެއްާސއި
    ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

          
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން 

  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  (ހ)  .7

    (i)  ާސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮފީހުން ހުއްދަކޮށްފައިާވ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވ
  އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން. ،އެހެން ގޮތްގޮތަށް ،މަގުތަކުން ފިޔަވައި

  
      (ii) .ްކުނި އެޅުނ  

  
      (iii) ަފަހަރުތަކުގައި ވަނުން.ށް އިންޖީނުލީ އުޅަނުދޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދ  

  
      (iv)  ްޤާނޫނީ  ،އެޖެންސީގެ ސްޓާފުންނާއި، ޔުނިޓުގެ ސްޓާފުންނާއިމެނޭޖްމަންޓ

ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއާއި މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް 
ޑިފެންސް ފޯްސއާއި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

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

  
      (v)  ްމެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ، ފެތުމަށާއި އެހެނިހެނ

. ބަންޑާރަ ކިޅި ކިޅިއާއި ދަޑިމަގި ބޭނުންތަކަށް   އާއި ކޮޑަ ކިޅިއަށް ފޭބުން
  

      (vi)  ިއެ ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައ
  އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން.

  
      (vii) .ްދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުނ  

  
      (viii).ްިނވާކަންކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅުނ  

  
      (ix)    .ްސަރުކާރުން ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންދިނުނ  

      
      (x) ުކުރުން.މާހައުލާ ނުގުޅޭ އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ސަރަހައްދަށް ތަޢާރަފ   

  
      (xi) ުން.ރުދިރޭތަކެއްޗަށް ގޯނާކ  
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      (xii) ެސަރަހައްދުން ބޭރަށް  ދިރޭތަކެއްޗާއި ދިރުން ނުހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އ
  ގެންދިއުން.

  
ވަނަ ނަންބަރުގައި  (iv)ވަނަ ނަންބަރާއި  (iii)މާއްދާގެ (ހ) ގެ  މި  (ށ)    

އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް 
ނޑީގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މި ، ހެދިފައިވާ މަގުތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ގަވާއިދު  ތު

 .   ހުރަހެއްނާޅައެވެ
  

ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ 
  : 1- ސަރަހައްދުގެ ޒޯން 

ކޯ އޭރިއާގައި 
  ހަރަކާތްތެރިވުން 

  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޯ އޭރިޔާގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .8
  

  އެހެނިހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން. ،މަސްމަހާމެއްސާއި ،ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި  (ހ)  
  

  އެއްވެސް އިމާރާތެއްކުރުން.   (ށ)    
  

ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތީގައި  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ، ކެނޯ  (ނ)    
  ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން. މި
  

ނޑުމާއި އުފުރުން.  (ރ)       ރުއްގަސް ކެ
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގެ ބަފަރ 

  އޭރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވުން 

  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަފަރ އޭރިޔާގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .9
  

  ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި މަސްމަހާމެއްސާއި ދިރޭ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން.  (ހ)  
  

ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ހޯދައިގެންނޫނީ ލިޔުމުން އެޖެންސީގެ ހުއްދަ   (ށ)    
   އިމާރާތެއް ކުރުން.

  
ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތީގައި  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންމެނުވީ، ކެނޯ  (ނ)    

  ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން. މި
  

ނޑުމާއި  މެނުވީ، ހޯދައިގެންލިޔުމުން އެޖެންސީގެ ހުއްދަ   (ރ)     މި ސަރަހައްދުން ރުއްގަސް ކެ
  އުފުރުން.

  
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވައި، ދިވެިހ  ގައިވާ އުސޫލާ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި  (ބ)    

.  ހައި އުފުރުމާއި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ނޑުން   ކަ
  

ނޑީ  ސަރަހައްދުގައި  ތު
  ހަރަކާތްތެރިވުން 

ނޑީޙިމާޔަ .10 ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ  ތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތު
  މަނާކަމެކެވެ.
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  ގައު ނެގުން. ،އަކިރިއާއި ،ވެއްޔާއި، މުރަކައާއި (ހ)    
  

ނޑުމާއި އުފުރުން. (ށ)       ރުއްގަސް ކެ
  

ނޑީ (ނ)     ކުރެވިފައިވާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޭރަށް ކުނި ޞަ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އެޅުމަށް ޚާއް ތު
  އެޅުން.

  
ހޯދައިގެންނޫނީ ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ލިޔުމުން އެޖެންސީގެ ހުއްދަ  (ރ)    

   އިމާރާތެއް ކުރުން.
  

  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މަސް ބޭނުން. (ބ)    
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 
ސަރަހައްދުގެ 

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ  
  ޤާއިމްކުރުން

 ހިްނގާ  ރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކު (ހ) .11
   އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައިޙަރަކާތްތައް 

   ްނ، އަންނަނިވި ޚިދިމަތްތައް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ (ށ)    
   

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

  
      )ii(  ާ؛ކެފެޓީރިއ  

  
      )iii(   ް؛ން ދޫކުރުބައިސަކަލް ކުއްޔަށ  

  
      )iv(  ް؛ކެނޯއާއި، ޕެޑަލް ބޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުނ  

  
      )v(  ާތާރީޚީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިއުލާޙަޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މ 

ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގައިޑަޑް ޓުއަރތަކާއި 
   ؛އެހެނިހެން ޓުއަރތައް

  
      )vi(  ޕިކްނިކާއި، ބާބެކިއު؛  

  
      )vii(  ް؛ޝަވަރ، ފާޚާނާއާއި ލޮކަރުގެ ޚިދުމަތ    

  
      (ix) ަދިނުން.އި އިވެންޓްތަކަށް ތަން ކުއްޔަށް ފްލާތަކާއެކިއެކި ޙ  

  
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ  (ނ)    
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ތިޔާރު ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚު އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ތިންވަނަ
    މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   
ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންވާނީ  (ރ)    

. މި ޕަރމިޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުން ވިއްކާ "އެކްސެސް  " އެއްގެ ދަށުންނެވެ ޕަރމިޓް
. މި ޕަރމިޓް ދިވެހިންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ވިއްާކ  1ބޭނުންކުރެވޭނީ  ) ފަހަރުއެވެ (އެކެއް

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ،އުސޫލާއި
ކުރިއަށްގެންދާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ފީނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ 

  ގައި އެވަނީއެވެ. 3ޖަދުވަލު 
  

 ވޭީނޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީން އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން  (ބ)    
50  (   މީހުންނަށެވެ.(ފަންސާސް
  

ދައްކާ  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕް ފީ 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ޅ)    
 ލިބެންހުންނާނެއެވެ. ޚިދުމަތްތައް އަގުހެޔޮ ރޭޓެއްގައިމެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން،  ،ފަރާތްތަކަށް 

  
މަޑުކުރުމަށް ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި ކޮންމެ އެކްސެސް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން  (ކ)    

.  5ހުއްދަދެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން  ) ގަޑިއިރަށެވެ  ،(ފަހެއް) ގަޑިއިރަށްފަހު 5(ފަހެއް
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (އެކެއް) ގަޑިއިރަކަށް، 1އިތުރުވާ ކޮންމެ 

  އް ނެގޭނެއެވެ.އިތުރު ފީއެ
    

އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ،ކުރިޔަށްގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކާއިރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި  (އ)    
 ،އަގުތަކާއި، ފެސިލިޓީގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގުތައް

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން  ބަހައްޓާފަިއ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ
  .ހުންނާނެއެވެ

  
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އިތުރު ޚިދުމަތްތައް  (ވ)    

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

  
ެގ ލަފަާޔިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ފަންޑު ބޯޑުމި ގަވާއިދުގައި  (މ)    

  .މަތިންނެވެއިރުޝާދުގެ 
  

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

  ރުފިޔާއިން ނެގިދާނެއެވެ.
  

ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް  ކެފެޓީރިއާ (ދ)    
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  އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
  

      )i(   ނޑުގޮތެއްގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް؛   މައިގަ
  

      )ii(  ެނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި  ،ރައްޓެހިޓާއި ށް ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގައި ތިމާވ ދަ
  ؛ވިއްކުމަށް

  
      )iii(  ު؛އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް  ގެސިޓީ ފުވައްމުލަކ  

  
      )iv(  ެ؛ޓާއި ރައްޓެހި ޕެކޭޖިންގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށްށްތިމާވ   

  
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ވިއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެގްޒެބިޝަން އޭރިޔާގައި ތަކެތި  (ތ)    

  
      )i(  ިވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ މުޅިންވެސް ދިވެހ 

  އުފެއްދުންތަކަށްވުން.
  

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

  
      )iii(  ިޕްލާސްޓިކް ޕެކޭޖިންގައި ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ،ވިއްކާ ތަކެތ  

  
ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިާވ  ،ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި (ލ)    

  ޑަސްބިންތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނިއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ،އާއިރެކްރިއޭޝަނަލް ފެިސލިޓީ ،ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެގޮތުން (ގ)    
  އަންނަނިވި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނާނެއެވެ. ،ސަރަހައްދުގައި

  
      )i(  ެފެސިލިޓީ ހުޅުވިފައި ، ގައިލައިފް ގާޑް ޕޯސްޓު ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގ

  ގަޑިއެއްގައި ލައިފް ގާޑެއް ހުރުން.ހުންނަ ކޮންމެ 
  

      )ii(  .ްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލައިފްޖެކެޓް ފޯރުކޮށްދިނުނ  
  

      )iii(  ިފަސްޓް އެއިޑް ކިޓާއި ،ލައިފް ގާޑް ޕޯސްޓްގައި ލައިފް ރިންގްއާއ، 
 .   އަޑުގަދަކުރާ ހުރުން

  
     )iv(  ުހަމަޖައްސާފައިހުރުން. އަލިފާން ނިވާނެ އިންތިޒާމ  

  
ހިންގާ ހަރާކަތްތަކުގައި ޓުއަރ ގައިޑުންގެގޮތުގައި  ންރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ (ޏ)    
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  ފުންނެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަ 
  

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައިވާ  

  ފާލަންތައް 
  (ބޯރޑް ވޯކް)

ދަޑިމަގި ކިޅީގައި ތަނުގެ މާހައުލުގެ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އާއި ބަންޑާރަ ކިޅި (ހ) .21
  މަކީ މަނާކަމެކެވެ.ވުފާލަންތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދުއްވާ އެއްޗެއް އެރު

  
ފާލަންތަކުގައި ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް ފިޔަވަިއ  (ށ)

  އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ތަންތަނަށް ކުނި އެހެން 
  

ރެ ގިނައިން އެރުމަކީ ) މީހުންނަށްވުތިރީސް( 30ރާ ކޮންމެ ފާލަމަކަށް އެއްފަހަ (ނ)  
  މަނާކަމެކެވެ.

  
ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ އް މަތީގައި ފާލަންތަ (ރ)   އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

  މަނާކަމެކެވެ.
  

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި 

ނޑުވެރިކަން ކުރުން   ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރަންވާނީ މި (ހ) .13 ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަ
  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 5

  
ނޑުވެރިއެއްގެ  (ށ)   މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން  ،އަތުގައިމި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނެއެވެ.، ދޫކުރާ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަ
  

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ  ޢަމަލުތަކުެގ  (ނ)     ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަ
ބަޔަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ  އެ  ،ފަރާތްތަކުންނާއިމަސައްކަތް ކުރާ  ޒިންމާ، އެ
  އުފުލަންވާނެއެވެ.ން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްފަރާތަކު

  
ނޑުބިންތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި (ރ)     ނޑުވެރިންގެ ޒިންމާދާރު ،ދަ ކަމާއެކު ނައްތާލުމަކީ ދަ

  ޒިންމާއެކެވެ.  
   

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ވިޔަފާރީގެ  ސަރަހައްދުގައި 

ބޭނުމަށް ފޮޓޯ ނެގުމާއި 
  ވީޑިއޯ ކުރުން 

، ކިީޅގެ ސަރަހައްދުގައި ދަޑިމަގި އާއި ރަ ކިޅިޑާްނދުގެ ތެރެއިން ބަ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައް .14
މި ގަވާއިދުެގ  ،ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރަންވާނީ ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި

. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓީވީ  6ޖަދުވަލު  ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ެޗނަލްތަކުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިސްތިހާރުކުރުމަށް ފޮޓޯނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން ބެލެވޭނީ 

  ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައެވެ.
  

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 
ސަރަހައްދުގައި 
  ދިރާސާކުރުން

 ކިޅީގެ ސަރަހައްދުގައި  ދަޑިމަގި އާއި ދުގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ކިޅިޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައް .15
ގައިވާ އުސާޫލ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރާސާއެއް ކުރަންވާނީ 

  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ަސރަހައްދުގެ 
ވެއްޓަށް އަންނަުމންދާ 
  ބަދަލުތައް ދެނެގަތުން 

 ޢުމްރާނީ  ވަސީލަތްތަކަށާއި ޤުދުރަތީ ށާއިރުންތަކަ ދި ވެށްޓަށާއި  ސަރަހައްދުގެމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި .16
ކޮންމެ  ،ލައިވައިޕްލޭނެއް އެކުލަނެވޭނެ ގޮތުގެ ކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަ ވަސީލަތްތަ

މެނޭޖްމަންޓް ކުރުމަށްފަހު، ފާސް ގެންއިހުށަހަޅައެ ޕްލޭން އެޖެންސީއަށް  ،އަހަރުން އެއްއަހަރުދެ
  ކުރަންވާނެއެވެ.ޛުތަންފީ އެ ޕްލޭންޔުނިޓުން 

      
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހިންގާ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި   (ހ) .17  ލުންއިފަންޑު އެކުލަވަ

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

ން ޖަމާކުރާ ފައިސާ ސިޓީ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ފުވައްމުލަކު މި  (ށ)    
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ،ޚަރަދުކުރަންވާނީ

 ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަންފާއަށްޓަކައި 
ފަންތީގެ ހިލޭ އެހީެގ ޓާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކުދި ށްހިންގާ އިޖުތިމާޢީ އަދި ތިމާވެ
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އިދާރީ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި

  މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
  

ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 
  ލުން އިއެކުލަވަ

ކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ  (ހ) .18
ސަރަހައްދު މެނޭޖްކުރުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި 
މިނިސްޓްރީއަށާއި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި "ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަީރ 

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

  
 ކުރާއަންނަނިވި ދާއިރާތައް ތަމްސީލު ،ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  (ށ)    

. ން މެ (ތޭރަ)  13   ބަރުންގެ މައްޗަށެވެ
  

      )i(   ަރޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނ  
  

      )ii(   ްފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލ  
  

      )iii(   ެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާފުވައްމުލަކު ސިޓީގ  
  

      )iv(   ްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަސްވެރިނ  
  

      )v(   ްނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައ   ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަ
  

      )vi(   ާފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރ
  ތައް .އެން.ޖީ.އޯ
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      )vii(  ްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސްތައ  
  

      )viii( ުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  
  

      )ix(  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
  

      )x(   ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ  
  

      )xi(   ްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައ  
  

      )xii(  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސ  
  

      )xiii( ްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސ  
  

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

ުނކުރާނީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އެ ދާއިރާއަކުން ބޯޑަށް ޢައްޔަ ،އިދާރާއެއް ނުވާނަމަ
އެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް 
ހުޅުވައިލައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ޓު ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯ
 ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުދާއިރާތަކުން ބޯޑަށް މީ

    
  ވަނީއެވެ.މިފައި ށްބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔާތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮ  (ރ)    

  
      )i(   ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު މެނޭޖުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާއެރުވުން؛  

  
      )ii(   ްޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ

  އެކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ އެރުވުން؛ ލުމާއި،ބެ
  

      )iii(   ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓިނިވިގޮތުގަިއ
ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ  ވޭނެގޮތުގެބޭނުންކުރެ އުސޫލުތައް ކަ

  އެރުވުން؛ އަދި 
  

      )iv(   ްޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އިޤްތިސާދީ  ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
  އަށް ލަފާ އެރުވުން.މިނިސްޓްރީ

  
  ކީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަ  (ބ)    
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  ބަރުންނެވެ.ންމެ  (ހަތެއް) 7، ކޯރަމަކީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބޯޑުގެ   (ޅ)    
  

  ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މި  (ކ)    
  

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

  މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
  

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

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

  
(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުެގ  2ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް މެންބަރުކަމުގެ ދައުރަކީ   (މ)    

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

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

  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

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

  ބޯޑުގެ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ  ،މުންތައް ނިންމާނީބޯޑުގެ ނިން  (ތ)    
  އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

 ރަހައްދުގައި ކުރުންސަ
މަނާ  ކަންކަމާއި،ހުއްދަ
  ކަން ކަން

ކަންކަމާއި، މި ގަވާއިދުގައިވާ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ  .19
 ،ކުރުން މަނާކަންކަން ،އްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމާއިހައެ ސަރަ

  ގައި ހިމަނާފައި މިވަނީއެވެ. 8މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

  އެޅުން

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  93/4 ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ  .20
އާ  9މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ތިމާވެށި

  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަން މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް   (ހ) .21  އިސްތިސްނާ
ނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުން އަންނަނިވި ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.   ކަ
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      )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.

  
ކުރަމުންގެންދާ ޢިލްީމ ކިޅީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި  ދަޑިމަގިބަންޑާރަ އަދި   (ށ)    

ނުވަތަ  ތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން  ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ 
ުނވަތަ ކުރިމަތިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން

މި ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެއުޅުން  ،މި ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމާއި
  ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްުދ  ،މި މާއްދަގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  (ނ)    

ބޭނުންކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެތަން ބޭނުން 
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް  ،ނުކުރެވޭގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

  ންވެއެވެ.ލިބިގެ
  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ  .22  އުވާލެވޭ ކަންކަން 
 ވީއެވެ.) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލ2012ުޖޫން  438-PPIRS/438/2012/2 ()18(IUL)(ނަންބަރު 

  
ނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް މި ގަވާއިދުގައިވާ އިބާރާތެއް   (ހ) .23  މާނަކުރުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަ

  ؛ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު
  

      )i(   ާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވ " "ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ
ސަރަހައްދުގައި ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  މި
  ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަށެވެ. މި
  

      (ii)   ީކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ " މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވިފައިާވ  ،"ބޯޑު
  ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށެވެ.

  
      )iii( "ްއެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި ފާލަންތަކާއި  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "އިމާރާތ

  އެހެނިހެން ޢުމްރާނީ ބިނާތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
  

      )iv(  ިކަމަށް ބުނެފައ " ންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަ ،އެވަީނ "އެޖެންސީ
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ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް އެނަރޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންވަޔަރަންމަންޓް 
   އެޖެންސީއަށެވެ.

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

ނޑައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް  ،ސިޔާސަތުތައް ކަ
  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

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

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން 
  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.

  
      (vii)  ީކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ " ވަނަ މާއްދާގެ  17މި ގަވާއިދުގެ  ،"ފަންޑް ބޯޑު

ދަށުން އުފައްދާ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ 
  އުފައްދާ ބޯޑަށެވެ.

  
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓް އެހެން އިދާރާއަކަށް   (ށ)    

 ،އެ އިދާރާއަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިާވ ބާރުތަކާއި ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
    ނަޤުލުވާނެއެވެ. ންޑޭޓް ބަދަލުވި އިދާރާއަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، މެ

  
ލިޔެފައިވާ އިނގިރޭސި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ އަކުރުން  ތާނަ ގަވާއިދުގައި  މި  )ނ(    

  ޒުތައް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ މާނައިގައެވެ.ލަފު ގުޅޭ ދާއިރާގައި އެ ށް ކަމާންމުކޮއާ
  

    ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.  އަންނަނިވި ޖަދުވަލުތަކަކީ މި .24  ޖަދުވަލުތައް 
  

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

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް  ފުނައޮށް ހޮވުމާއި، ،ބޮނބާއި  ،ފަނާއި  ،ޓާއިށްކާ :2ޖަދުވަލު   (ށ)    
ނޑުމާބެހޭ އުސޫލު، ފަތްޕިލާވެއްޔާއިބޭނުންކުރާ    ހައި އުފުރުމާއި ކެ

  
  .އެކްސެސް ޕަރމިޓަށާއި، އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު  3ޖަދުވަލު   (ނ)    

  
  .މެމްބަރޝިޕް ފީތައް :4ޖަދުވަލު   (ރ)    

  
ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު :5ޖަދުވަލު   (ބ)       .ދަ

  
ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ކިޅީގެ ދަޑިމަގި  ކިޅިއާއި،ބަންޑާރަ  :6ޖަދުވަލު   (ޅ)    

  ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން.
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  .އުސޫލުޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމުގެ  :7ދުވަލު ޖަ  )ކ(    
    

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ  :8ޖަދުވަލު   (އ)    
  .ކަންކަން

  
  .މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން  :9ޖަދުވަލު   )ވ(    
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  ޗާޓު ގޮތުގެ  ޒޯން ކުރެވިފައިވާ  ،ސަރަހައްދު  ތްކޮށްފައިވާ ޙިމާޔަ : 1ޖަދުވަލު 

  އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު  ކިޅީއާ  އެ  ޑާރަކިޅިއާއި،ބަން 
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  އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު  ކިޅީއާ  އެ  ކިޅިއާއި، ދަޑިމަގި 
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ނޑީ  ސަރަހައްދު  ތު  
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ނޑުމާބެހޭ އުސޫލު  ،ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ : 2ޖަދުވަލު    ހައި އުފުރުމާއި ކެ

  އާންމު އުސޫލުތައް  .1

  ރީ ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަ މިކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި 1.1

.  ރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުރަޖިސްޓަ 1.2  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ

. އިފަހަރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވައެއް އަހަރަކު  ކޮންމެ 1.3  ލާނެއެވެ

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް، ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު 1.4
. އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް 14:00 - 8:00 ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  ،އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 .  ޒަރީޢާއިންވެސް، މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެެވ. ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،ދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހުހުއް 1.5

 . ރެވޭނެއެވެބާޠިލުކު ލިޔުން ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ 1.6

ނޑައެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން  1.7 ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާއިރު އެކިއެކި މަސައްކަްތތަކައް ކޯޓާ ކަ
 .  އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ

.  1 މުއްދަތަކީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ 1.8  (އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ

. އަދި އުފުރުމަށް  ފަތްޕިލާވެލި ބޭސްވެރިކަމުގެ ދިވެހި 1.9 ހުއްދަ ދެވޭނީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ
. ރަޖިސްޓަ  ރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑޭނީ ހައި ބޭނުންކޮށްގެން އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންމި  1.10 . ޏެސަރަހައްދުން ހައި ކެ ވެ
ނޑޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ރަ ޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު އަތްތެރި މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. އަދި ހައި ކެ

 .  ޔުނިޓުން ފާހަގަކުރާ ސަރަހައްދުތަކުން އެކަންޏެވެ

    

 ގަޑިތައް  ދުވަސްތަކާއި  ގެންދޭވޭ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  .2

.  6ވެގެން ހޭދަކުރެވޭނީ ގިނަޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް   2.1  (ހައެއް) ގަޑިއިރުއެވެ

ނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައެވެ. ޙިމާޔަތްޮކށްފައިވާ  2.2  ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ކަ
  

ނޑުމު  އުފުރުމާއި  ހައި  ފަތްޕާިލވެއްޔާއި، ބޭނުންކުރާ  ބޭސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  .3  އަގުތައް  ކެ

ނޑުމުގެ އުފުރުމާއި ހައި ފަތްޕިލާވެއްޔާއި، ބޭނުންކުރާ ބޭސްވެރިކަމަށް ދިވެހި 3.1  އެއް( 100/- ޕާރމިޓުގެ އަގަކީ  ކެ
 . ) ރުފިޔާއެވެ  ސަތޭކަ

ނޑާ  ހައި 3.2 ރުފިޔާ  (ވިހި) 20/-ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ފަތްޕިލާވެލި ނަގާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ކޮންމެ ދުވަހެއްގައްޔާއި،ކަ
 .  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ
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 ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް  .4

ނޑުމަށް އުފުރުމާއި ހައި  ފަތްޕިލާވެއްޔާއި، ބޭނުންކުރާ ބޭސްވެރިކަމަށް ދިވެހި 4.1 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް  ކެ
 .  ވަންނައިރު ދޫކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ

 (ދޭއް) މީހަކަށެވެ. 2ރީކޮށްފައިވާ މީހަކާއި އެކު އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަދޭވޭނީ ގިނަވެގެން އިތުރު ރަޖިސްޓަ 4.2

ނޑުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި،  4.3 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހައި އުފުރުމާއި ކެ
ނޑުބިންތަކަށް،  ވަނުމަކީ ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި،   އެސަރަހައްދުގައިވާ އާްނމު ފަރާތްތަކުގެ ދަ

  މަނާކަމެކެވެ.
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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)

)  5  އެކްސެސް ޕަރމިޓް   ރިކްރިއޭޝަނަލް  ގަޑިއިރު(ފަހެއް
  ފެސިލިޓީ 

(   (ދަޑިމަގި ކިޅި

 ތިންފުރަތަމަ 
މަސްދުވަހު، ހިޭލ. 

)  5/-  ،އެޔަށްފަހު (ފަހެއް
  ރުފިޔާ
  

މަސްދުވަހު،  ތިންފުރަތަމަ 
 .   ހިލޭ

  ،އެޔަށްފަހު
. (ހަތެއް)  7 ޔޫ.އެސް

   ޑޮލަރު
  އެކްސެސް ޕާރމިޓް 

)5  ( (ފަހެއް
ގަޑިއިރަށްވުރެ 
  އިތުރުވާނަމަ)

5  ( (ފަހެއް
ގަޑިއިރަށްވުރެ 

  އިތުރުވާ ކޮންމެ 
(އެކެއް)  1

  އިރަކަށް ގަޑި

ރިކްރިއޭޝަނަލް 
  ފެސިލިޓީ 

) ދަޑިމަގި(   ކިޅި

  ތިން ފުރަތަމަ
 . މަސްދުވަހު ހިލޭ

)  5/-  ،އެޔަށްފަހު (ފަހެއް
  ރުފިޔާ

 މަސްދުވަހު ތިންރަތަމަ ފު
  ،އެޔަށްފަހު .ހިލޭ
. ޑޮލަރު(ދޭއް)  2   ޔޫ.އެސް

ބައިސްކަލް ކުއްޔަށް 
  ހިފުން

ތްކޮށްފައިވާ ޙިމާޔަ  ގަޑިއިރު(ދޭއް)  2
ސަރަހައްދުގެ 

  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

 ސްދުވަހުމަ  ފުރަތަމަ ތްިނ
-/5 (  ރުފިޔާ. (ފަހެއް

 10/-  ،އެޔަށްފަހު
 (   ރުފިޔާ(ދިހައެއް

  ސްދުވަހު މަ  ފުރަތަމަ ތިން
. (އެކެއް)  1 ޔޫ.އެސް

 .   ،އެޔަށްފަހުޑޮލަރު
3  (  ޔޫ.އެސް.(ތިނެއް

  ޑޮލަރު
ބާބެކިއު ވަސީލަތްތައް 

  ބޭނުންކުރުން 
(ހަތަރެއް)  4

  ގަޑިއިރު
ރިކްރިއޭޝަނަލް 

  ފެސިލިޓީ 
) (ދަޑިމަގި   ކިޅި

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
-/20 ( .  (ވިހި ރުފިޔާ

 40/-  ،އެޔަށްފަހު
(   ރުފިޔާ (ސާޅީސް

ސްދުވަހު ފުރަތަމަ ތިން މަ 
10  ( . (ދިހައެއް ޔޫ.އެސް

 .   އެޔަށްފަހު،ޑޮލަރު
20  ( . ޑޮލަރު(ވިހި  ޔޫ.އެސް

ކެނޯ އަދި ޕެޑަލް ބޯޓް 
  ކުއްޔަށް ހިފުން 

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ   ކިޅި ދަޑިމަގި  ގަޑިއިރު(ދޭއް)  2
ރުފިޔާ،  (ދިހައެއް) 10/-

) 20/-  ،އެޔަށްފަހު   (ވިހި
  ރުފިޔާ

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
5  . . ޑޮލަރު ޔޫ.އެސް

   އެޔަށްފަހު،
  ޑޮލަރު ޔޫ.އެސް. 10

އާއި ކެނޯއަމިއްލަ 
ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތި 

  ދުއްވުން

ދަޑިމަގި ކިޅި އަދި   ގަޑިއިރު  2
  ޑާރަ ކިޅި ބަން

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
 ރުފިޔާ( ދެ  2/50

( . ފަންސާސް ލާރި
) 5/-  ،އެޔަށްފަހު  (ފަހެއް
  ރުފިޔާ

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
2.5  ( (ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް

 . ، އެޔަށްފަހުޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

5  (   ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(ފަހެއް

ތްކޮށްފައިވާ ޙިމަާޔ  -   ގައިޑަޑް ޓުއަރ
ސަރަހައްދުގެ 

  އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
 . ރުފިޔާ (ފަނަރަ) 15/-

 30/- އެޔަށްފަހު
  ރުފިޔާ (ތިރީސް)

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ 
10  ( ޔޫ.އެސް (ދިހައެއް

   ،އެޔަށްފަހު .ޑޮލަރު
20  ( . ޑޮލަރު(ވިހި  ޔޫ.އެސް
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އޯލް އިންކްލޫސިވް 
  ފާސް 

 ސްދުވަހުފުރަތަމަ ތިން މަ   -  ދުވަސް 1
25/-  ( (ފަންސަވީސް

 .  -/55 ،އެޔަށްފަހުރުފިޔާ
(  (ފަންސާސް ފަހެއް

  ރުފިޔާ

ސްދުވަހު ފުރަތަމަ ތިން މަ 
 ޔޫ.އެސް.(ބާރަ)  12

   ،އެޔަށްފަހު ޑޮލަރު.
35  ( (ތިރީސް ފަހެއް

  ޑޮލަރު ޔޫ.އެސް.
  

 ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފީތައް  .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ކުއްޔަށްދޭ   ކުއްޔަށްދޭ ތަން 

  މަޤްޞަދު 

މީހުންގެ އަދަދު 

(އެންމެ 

  ގިނަވެގެން)

  ދުވަސް   ގަޑި   އަގު 

ރޑް ވޯކް  ކުދި   ބޯ

  ހަފްލާތަކަށް

25 

(   (ފަންސަވީސް

 )(ދެ ހާސް -/2,000

  ދިވެހި ރުފިޔާ

ބުރާސްފަތި، ހުކުރު،   18:00- 16:00

  ދުވަސް ހޮނިހިރު

ރިކްރިއޭޝަނަލް 

ފެސިލިޓީގެ 

  ކޮމްޕައުންޑް

ކުދި 

  ހަފްލާތަކަށް 

50 

(   (ފަންސާސް

(ފަސް  -/5,000

  ހި ރުފިޔާ ދިވެ )ހާސް

16:00 -18:00  

  

20:00 - 22:00  

ބުރާސްފަތި، ހުކުރު، 

  ދުވަސް ހޮނިހިރު

ރިކްރިއޭޝަން 

ފެސިލިޓީ މީޓިންގ 

  ހޯލް 

މީޓިންގ، 

  ވޯކްޝޮޕް

 )ހާސް(ދެ  -/2,000  (ފަނަރަ) 15

  ރުފިޔާ ދިވެހި

އާދީއްތަ، ހޯމަ،   16:00 - 08:00

 އަންގާރަ، ބުދަ

  ދުވަސް
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    : މެމްބަރޝިޕް ފީތައް 4ޖަދުވަލު 

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

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ   (ހ) 
  ފީ 

ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ 
  ފަރާތްތައް 

(ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
: ގެސްޓް  ވިޔަފާރިތައް

ޑައިވް  ،ހައުސް
(   ސެންޓަރާއި ސަފާރީ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
  
  
  

(އެއް  1000
( .  ހާސް ޔޫ.އެސް
  ޑޮލަރު
 
  

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި 
ދުމަތްތަކުން ޚި ހުރިހާ
(ފަންސާސް  %50

އިންސައްތަ) 
  ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ   (ށ)
  ފީ

ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ 
  (ހޮޓާތައް)ފަރާތްތައް 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
  

2000 (  (ދެ ހާސް
. ޑޮލަރު   ޔޫ.އެސް

  

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި 
ދުމަތްތަކުން ޚިހުރިހާ 

(ފަންސާސް  %50
އިންސައްތަ) 

  ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ   )ނ(
  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   )ރ(
  ޝިޕް ފީ ރމެމްބަ

   ލޯކަލް އެކްސެސް 
ސް އޮންނަ ފާ (މި

ފަރާތްތަކަށް، 
ސަރަހައްދު 

ފައިވާ ކޮންމެ އިހުޅުވަ
އިތުރު  ވެސްވަގުތެއްގައި

 ނެގުމެއްނެތިފީއެއް 
  ).ވަދެވޭނެއެވެ

(ދުއިސައްތަ  250/- އަހަރަކު އެއްފަހަރު
  ރުފިޔާ )ފަންސާސް

އެކްސެސް ޕާރމިޓް 
ނޭޗަރ ޕާރކަށް  ގަނެނު

  ވަނުން 
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  : ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު 5ޖަދުވަލު 

ނޑުވެރިކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  .1 ނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ދަ ސަރަހައްދުގައި ދަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިންތަޓިކް ފަރޓިލައިޒަރެއް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. .2  ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ .3  ސަރަހައްދު ބޮޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ދަ

ނޑުބިމުގައި  .4 . އަލިފާން ދަ  ރޯކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑުބިމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. .5  ދަ

ނޑުބިމަށް އިތުރަ .6 .  ށްދަ  ފަސް އެޅޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

ނޑުބިން  .7 .  އިން ޖެހޭނީ އޮންނަންދަ  ެއނގޭ ގޮތަށް ވަކިކޮށްފައެވެ
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ގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށް  ކިޅީ  ދަޑިމަގި  ކިޅިއާއި، ބަންޑާރަ  : 6ޖަދުވަލު 
 ވީޑިއޯކުރުން 

/ވީޑިއޯގްރަފީ ދަޑިމަގި ކިޅީ ކިޅިއާއި، ބަންޑާރަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެްނ  އާއި،ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ
/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީ . ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަާޅ ފޯމު ،ފޮޓޯގްރަފީ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ

  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ.

ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  ކިޅީ ދަޑިމަގި ކިޅިއާއި،ބަންޑާރަ  ،ފޯމުހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .1
)  3   ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް  ،ދުވަސް ކުރިން(ތިނެއް

      ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް  ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު .2
. އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް 14:00 - 8:00 ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ  ،އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 ޒަރީޢާއިންވެސް، ިމ ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހުހުއްދައަށް އެދި  .3

 .ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ  .4

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

. ޑްރޯން ،މި ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރެވޭނީ .6     ދޫނިސޫފާސޫތްޕާ  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޓާފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ
. (ފަނަރަ)  15  ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއާިދ  ކިޅީ ދަޑިމަގި ކިޅިއާއި، ބަންޑާރަ .7 ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ
 ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

/ވީޑިއޯގްރަފީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ިމ .8 ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާހައުލީ  ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ
 އްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.ނިޒާމަށް ގެ

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

  

)  ތަފުސީލު    ފީ (ދިވެހި ރުފިޔާ

  ޑްރޯން ބޭނުންކުރުން   ވީޑިއޯގްރަފީ  ފޮޓޯގްރަފީ  

ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް 

(   (ކޮމާޝަލް

-/500  ( (ފަސް ސަތޭކަ

  ދިވެހި ރުފިޔާ 

-/3000   ( (ތިން ހާސް

  ދިވެހި ރުފިޔާ

) ދިވެހި  100 (އެއް ސަތޭކަ

  ރުފިޔާ
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  ޗްކުރުމުގެ އުސޫލު ރސަރަހައްދުގައި ރިސަ  ކިޅީ  ދަޑިމަގި  ކިޅިއާއި،ބަންޑާރަ : 7ޖަދުވަލު 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ  ،ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗް ކުރެވޭނީ ދަޑިމަގި ކިޅީ ކިޅިއާއި، ބަންޑާރަ .1
. . ލިބިގެންނެވެ  ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ

ފޯމު، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ  ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .2
) ހަފުތާ ކުރިން 2 މަދުވެގެން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މެނޭޖްމަންްޓ ޔުނިޓަށް ،(ދޭއް

     ވަހެއްގެކޮންމެ ދު ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު .3
ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްެގ  ،އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް  14:00 -  8:00

 މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ،ޒަރީޢާއިންވެސް

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ. ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަުޢލޫމާތު ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްފުަހ .4

 .ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ  .5

ޗްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ރސަރަހައްދުގައި ރިސަ ދަޑިމަގި ކިޅީކިޅިއާއި،  ބަންޑާރަ .6
 މަތިންނެވެ.

  ޗްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ރޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގަިއ ރިސަޙިމާ .7

މެނޭޖްމަންޓް  ،ޗާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތައްރރިސަ ،ރިސަރޗްގެ ހޯދުންތަކާއި ،ކުރެވޭނީޗުރމި ސަރަހައްދުގައި ރިސަ .8
. ޔުނިޓަށް ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވު  މުންނެވެ

ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ރިސަރަޗކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިއްކަން  ދަޑިމަގި ކިޅީ ކިޅިއާއި،ބަންޑާރަ  .9
) ދިވެހިރުފިޔާގެ ފީއެއް (ތިން 000،3/-(ކޮންސަލްޓަންސީއެއްގެގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ) ރިސަރޗެއްނަމަ  މެނޭޖްމަންޓް  ،ހާސް

 ޔުނިޓަްށ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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  ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން  އި ފައިވާ ސަރަހައްދުގަ ށް ތްކޮ ޙިމާޔަ : 8ޖަދުވަލު 

) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ () ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަރަނގަޅު ފާހަގަ (ނޯޓް: 
   ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައެވެ.މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ) ޖަހާފައިވަނީ *( ނޫން ކަންކަމުގައެވެ.

ނޑީ   ތު
 ސަރަހައްދު 

 ކިޅިއާއި، ޑާރަ ބަން 
  ކިޅި  ދަޑިމަގި 

  ހަރަކާތް 

އޭރިޔާ  ކޯ   ބަފަރ ޒޯން  
ުއެރި އުޅުން  ަމށްމުނިފޫހި ފިލުވ  
ެޕިކްނިކް ދަތުރުދިޔުމާއި، އެއްގަމުގ :   ތަންތަން ބެލުން މުނިފޫހިފިލުވުން
 ްދާޖަހައިގެން އަދި އެހެން ގޮތަކަށްވެސް މަސްހިުފނ  
 ްދިރޭ މަސް ހިފުނ  
(   ދިރޭ މަސް ދޫކުރުން (އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީސީޒް
ް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) : ވިޔަފާރި އުސޫލުން  އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑ  
ިއެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން  ،ހިފުމާއި ދޫނ  
ުން (އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީސީޒް)ދޫނި ދޫކުރ  
 ްވިޔަފާރި  އުސޫލުން –ވެލިނެގުނ  
 ްއަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  –ވެލިނެގުނ  
ަވިޔަފާރި އުސޫލުން  –ނެގުން އުގ  
ައަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  –ނެގުން އުގ  
 ްކުނި އެޅުނ  
  ްހިކިފަން ހޮވުނ  
 (ްރުކުގެ ވެރިފަރާތުނ) ްކާށި ހޮވުން/އެޅުނ  
 ްދަރު ހޮވުނ  
*  ްނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތ   ދަ
 ްއެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައ  
 ިއުުފރުން ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަތްޕިލާވެލ  
ޮހޮވުން  ށްފުނައ  
ްނޑުނ   ރުއްގަސް ކެ
ްރުއްގަސް އިންދުނ  
ް(ބާބެކިއު ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި) އަލިފާން ރޯކުރުނ  
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  ދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ގަވާއި : މި 9ޖަދުވަލު 

   އަންނަނިވި އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އަދަބު  ނަންބަރު 

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

  

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ވަންނަ ފަރާތްތައް ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް.2
) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަން ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ  (ފަސް -/5,000 ކުރިން  ،ފަހަރަކަށްހާސް

) ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.  -/5,000 ،ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް   (ފަސް ހާސް
  

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

  

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިަންށ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ.4
) ރުފިޔާއާއި  (ފަސް -/5,000 ،އެ ގެއްލުމެއްދޭ ފަރާތެއް ،ބަލައި ) ރުފިޔާާއ  (ފަންސާސް /50,000ހާސް ހާސް

. ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ  އެވެ
  

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

 .   ކުރެވޭނެއެވެ
  

) ރުފިޔާއާއި  (ފަސް -/5,000 ،ފިނަމަސަރަހައްދުން ބޭރަށް ގެންގޮސް އެއްޗެއް މިދިރޭއެއްވެސް .6  000،10/-ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ދިހަ(   އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ،ހާސް

  

/އޭލިއަން) ތަޢާރަފު  ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް އައު ދިރުމެއް މި.7 )  (ފަސް -/5,000ކޮށްފިނަމަ، (އިންވޭސިވް ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. (ފަންސާސް -/50,000ރުފިޔާއާއި    ހާސް

  

) ރުފިޔާއާއި (ފަސް -/5,000ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތައް .8  (ފަންސާސް  -/50,000 ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ   ކުރެވޭނެއެވެ. ހާސް

  

މި ސަރަހައްދަށް އެކިކަހަަލ ، ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން  8އިން ފެށިގެން  1މި ޖަދުވަލުގެ .9
ނޑައެޅުމާިއ   R-9/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު: ،ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް  (ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ

) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.   ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
  

 R-9/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު: ،ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި 8އިން ފެށިގެން  1މި ޖަދުވަލުގެ .10
) އަށް ނުފެތޭ(ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރި ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ަގވާއިދު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ،މަނާ ކަ

) ރުފިޔާއާއި  (ފަސް -/5,000، ޚިލާފުކަމެއް މި ސަރަހައްދުގައި ކޮށްފިނަމަ  -/10,000ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. (ދިހަ  ހާސް

  

 


