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އުތެރިކޮށް )ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކަ R-106/2018  ގަވާއިދު ނަންބަރު

 ލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޞް ވަނަ އި 1އަށް  އިދު(ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާ
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 އެންވަޔަރަންމަންޓް   މިނިސްޓްރީ އޮފް
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

އުތެރިކޮށް )ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކަ R/2018-106  ގަވާއިދު ނަންބަރު
 ލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޞް ވަނަ އި 1އަށް  އިދު(ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .1
 

 ގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފީ: . އެކްސެސް ޕާމިޓުގެ ފީއާއި، ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިނ1ް

ފީ )ބިދޭސީންނަށް، 
 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(

ފީ )ދިވެހިންނަށް، ދިވެހި 
 ރުފިޔާއިން(

 ހަރަކާތް  މުއްދަތު ސަރަހައްދު 

)ތިނެއް( ޔޫ.އެސް.  3
 ޑޮލަރު 

ރިކްރިއޭޝަނަލް  )ފަހެއް( ރުފިޔާ  -/5
ފެސިލިޓީ )ދަޑިމަގި 

 ކިޅި(

)ފަހެއް( ގަޑިއިރު  5  އެކްސެސް ޕާމިޓް 

)ދޭއް( ޔޫ.އެސް.  2
 ޑޮލަރު 

ރިކްރިއޭޝަނަލް  )ފަހެއް( ރުފިޔާ  -/5
ފެސިލިޓީ )ދަޑިމަގި 

 ކިޅި(

)ފަހެއް( ގަޑިއިރަށް  5
 1ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 
 )އެކެއް( ގަޑިއިރަކަށް 

 5އެކްސެސް ޕާމިޓް )
)ފަހެއް( ގަޑިއިރަށް ވުރެ 

 އިތުރުވާ ނަމަ(

)ތިނެއް( ޔޫ.އެސް.  3
 ޑޮލަރު 

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  )ފަނަރަ( ރުފިޔާ  -/15
ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުގެ 

 ސަރަހައްދު 

)ދޭއް( ގަޑިއިރު  2 ބައިސްކަލް ކުއްޔަށް  
 ހިފުން 
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)ވިހި( ޔޫ.އެސް.  20
 ޑޮލަރު 

ރިކްރިއޭޝަނަލް  )ސާޅީސް( ރުފިޔާ  -/40
ފެސިލިޓީ )ދަޑިމަގި 

 ކިޅި(

)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރު  4 ބާބެކިއު ވަސީލަތްތައް  
 ބޭނުންކުރުން 

)ދިހައެއް( ޔޫ.އެސް.  10
 ޑޮލަރު 

ރިކްރިއޭޝަނަލް  )ވިހި( ރުފިޔާ  -/20
ފެސިލިޓީ )ދަޑިމަގި 

 ކިޅި(

)އެކެއް( ގަޑިއިރު  1  ކެނޯ ކުއްޔަށް ހިފުން  

)ދިހައެއް( ޔޫ.އެސް.  10
 ޑޮލަރު 

ރިކްރިއޭޝަނަލް  )ވިހި( ރުފިޔާ  -/20
ފެސިލިޓީ )ދަޑިމަގި 

 ކިޅި(

)އެކެއް( ގަޑިއިރު  1  ޕެޑަލް ބޯޓު ކުއްޔަށް 
 ހިފުން 

)ފަހެއް( ޔޫ.އެސް.  5
 ޑޮލަރު 

ދަޑިމަގު ކިޅިއާއި  )ފަހެއް( ރުފިޔާ  -/5
 ބަންޑާރަ ކިޅި 

)ދޭއް( ގަޑިއިރު  2 އަމިއްލަ ކެނޯއާއި ޕެޑަލް  
ބޯޓު ފަދަ ތަކެތި 

 ދުއްވުން 

)ވިހި( ޔޫ.އެސް.  20
 ޑޮލަރު 

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  )ތިރީސް( ރުފިޔާ  -/30
ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމުގެ 

 ސަހަރަހައްދު 

 ގައިޑަޑް ޓުއަރ -

)ތިރީސް ފަހެއް(  35
 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު 

)ފަސްދޮޅަސް(  -/60
 ރުފިޔާ 

)ތިނެއް( ގަޑިއިރު  3 -  އޯލް އިންކްލޫސިވް ފާސް  

)އޯލް އިންކްލޫސިވް 
ފާހުގައި ހިމެނެނީ 

އެކްސެސް ޕާމިޓާއި، 
ބައިސްކަލާއި ކެނޯއާއި 
ޕެޑަލް ބޯޓު ކުއްޔަށް 

 ހިފުން( 
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 ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފީތައް:  .2

މީހުންގެ އަދަދު  އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ގަޑި  ދުވަސް 
 )އެންމެ ގިނަވެގެން(

ކުއްޔަށްދޭ 
 މަޤްޞަދު 

 ކުއްޔަށްދޭ ތަން 

ބުރާސްފަތި، 
 ހުކުރު، ހޮނިހިރު 

ކުދި  )ފަންސަވީސް( 25 )ދެހާސް( ރުފިޔާ  -/2000 18:00-16:00
 ޙަފްލާތަކަށް 

 ބޯރޑް ވޯކް 

ބުރާސްފަތި، 
 ހުކުރު، ހޮނިހިރު 

18:00-16:00 

22:00-20:00 

)ފަސްހާސް(  -/5000
 ރުފިޔާ 

ކުދި  )ފަންސާސް( 50
 ޙަފްލާތަކަށް 

ރިކްރިއޭޝަނަލް 
 ފެސިލިޓީގެ ކޮމްޕައުންޑް

އާދީއްތަ، ހޯމަ، 
 އަންގާރަ، ބުދަ 

)ފަސް ސަތޭކަ(  -/500 16:00-8:00
 ރުފިޔާ 

މީޓިންގ،  )ފަނަރަ( 15
 ވޯކްޝޮޕް 

ރިކްރިއޭޝަނަލް 
ފެސިލިޓީގެ މީޓިންގ 

 ހޯލް 

 

 އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަަތށް 9ގެ  6. މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2

. އިވެންޓު ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީއާއި، ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯގްރަޕީ/ ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގައި 10
 މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ައްނނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ. ފީނެގު

 ތަފުސީލު  ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(

 ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް  އިވެންޓު ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ 

-/150  

 

 .އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެޝާމި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3
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