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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ،ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އިމާރާތް

ޞިާނޢީ އެހެނިހެން  މަށާއިކުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އިމާރާތް ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން                 
އެ ފެން ބިމަށް ހިންދުމުގައި ނުވަތަ ބިމުން ފެން ނަގައި  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި

         ޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތަކަށް ށްމޫދަށް ބޭރު ކުރުމުގައި ތިމާވެ
      ޤާނޫނު ނަންބަރުޢަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި، 

    ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  21)ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު( ގެ  2020/8
އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ،ލިބިގެން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު 58އެ ޤާނޫނުގެ 
 ގަވާއިދެވެ. 

އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ނާޢީ ޞި މަށާއިކުރު ިއމާރާތް"ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،  މި )ށ(  
 އެވެ.ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު"  ެއ ފެން ،ނަގައިބިމުން ފެން 

 މަށާއިކުރު  މާރާތްއިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގައި މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނުޑ މަުގސަދަކީ، ދިވެހި .2 މަގުސަދު 
ފެން ބިމަށް ހިންދުމުގަިއ ެއ  ގައި،ނަފެން ބިމުން އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް  ޢީނާޞި

 ފެން ފަށަލައަށް ލިބޭ ވިޔަ ނުދިނުާމއި، ނުވަތަ މޫދަށް ބޭރު ކުރުމުގައި ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރު
ބޭުރކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ިހންދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެން ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ފެން 

 ކުރުމެވެ. ންމު ފަރުދުންނާއި ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތް އާޓާއި ށްވެ ،އް ކުޑަކޮށްގެއްލުންތަ

 ޔުޓިލިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.   ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ .3 ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
ޤުދުރަތީ ފެނުގެ 

އްދުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން ހިމެޭނ ފެުނގެ އެންމެހަިއ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަ )ހ( .4
 ލަތުގެ މިލްކެކެވެ.އުވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދަ
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ވަސީލަތްތައް 
 ބޭނުންކުރުން 

ގޮތުން ހިމެޭނ ފެުނގެ އެންމެހަިއ އްދުގައި ޤުދުރަތީޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަ )ށ(
ލަތުގެ އުދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ދަތެރިކޮށް ކައުވަސީލަތްތައް ރައް

 ވެސް ިޒންމާއެކެވެ.   ަހމަ ކޮްނމެ ފަރުދެއްގެ ކާއިއްސަސާތައަމު

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހެނިހެން ނާޢީ ޞި މަށާއިކުރު އިމާރާތްއެއްވެސް ރަށެއްގައި  )ނ(
 ގޮތުގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެ ފެން ނަގައި  ބިމުން ފެން

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން  ގެމަތިން އޮތޯރިޓީ
 ލިބިގެންނެވެ.

 އަންނަނިވި ކަންކަން މި ގަވާއިދުން ިއސްތިސްނާވާނެއެވެ. .5 އިސްތިސްނާ 

އިގެން ބިމުން ފެން ނެގުން އްޓަހަފެންވަޅެއް ބަ ޓަކައިފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް )ހ(
 ިބމަށް ހިންދުން؛ އެ ފެން ފެންވަޅެއްގެ ވަޅުދިޔަ ހިއްކުމަށްޓަކައި ފެން ނަގައި ނުވަތަ

ެއ ފެން ބޭނުންކުުރމާއި، ެއ ފެން ބިމަްށ  ،ބޯހޯލް ތޮރުފައިގެން ފެންނެގުމާއި )ށ(
 އެ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުން؛ ،ހިންދުމާއި

ބިމުން ނަގާ ފެން ފިޔަވައި ފެނުގެ އެހެން ބާވަތްތައް ބިމަށް ހިންދުމާއި މޫދަށް  )ނ(
 ބޭރުކުރުން.

ބިމުން ނަގާ ފެން ބިމަށް 
ނުވަތަ ފެން  ،ހިންދުމަށް

މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ  
ހުއްދައަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ހިންދަްނ  ިބމަށްެއ ފެން  ބިމުްނ ފެްނ ނަގައި  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން )ހ( .6
        ،ބޭރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަމޫދަށް ފެން  ނުވަތަ ނަގާ ،ނަމަބޭނުންވެއްޖެ

 އެ ފޯމާއެކު  ،ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރުމަށްފަހު 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ

 މުްނ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.ލިޔު ގެންހުށަހަޅައި

ސަޭތކަ( މީޓަރުގެ އެއް) 100އްދުގެ އިމުްނ ފެށިގެން ޙަސަރަ ނަގާފެން  )ށ( 
އްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރު ނުވަތަ އިމާރާތް ނުވަތަ ދަނޑުބިން ޙަސަރަ

ދުމުެގ ނުވަތަ ފެން މޫދަްށ އެ ފެްނ ބިމަށް ފެންހިން ނަގައި ފެން  ،ހިމެނޭނަމަ
ރަށެއްގެ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތީން،  ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، އެ

 ތުގެނުވަތަ އިމާރާ ގެ ވެރިފަރާތަށް،އެ ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރު
 ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާނެއެވެ.  ތަށްނުވަތަ ދަނޑުބިންތަކުގެ ވެރިފަރާ ވެރިފަރާތަށް، 

ސަތޭކަ( އެއް) -/100ހުށަހަޅާިއރު  ށްފައިފުރިހަމަ ކޮގައިވާ ފޯމު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .7 ފީ  އިދާރީ
ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  އެދޭ ހުއްދައަށް ،ފީއެއް ރުފިޔާގެ އިދާރީ

 އިދާރާއަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި 
ފެން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 

 ލީލުކުރުން ހުތަ

      ފެްނ ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ެއ ބިމުން ފެްނ ނަގައި  )ހ( .8
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ގައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 1ޖަދުވަލު 
ލީލުތަކަކީ  ސަރުކާރުގެ ހުތަ ލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިހުފެނުގެ ތަ
ލީލުތަކަކަށް ހުއިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން ކޮށްފައިވާ ތަކަމާބެހޭ 

 ވާންވާނެއެވެ. 

ެއ ފެން އަލުްނ  ،ލީލާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަހުފެނުގެ ތަ )ށ( 
 ލީލުކުރަން އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުތަ

ލީލުކުިރ ހުޓަރީން ތަރިޕޯޓަކީ ލެބޯރެ ލީލީ ހުމާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ތަމި  )ނ( 
 )ސާޅީްސ ފަހެއް( ދުވަސް ވެފައިވާ ިރޕޯޓަކަށް ވެގެން 45ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

މަކޮށްފައި ލީލުތައް ފުރިހަހުއަންނަނިވި ތަ ،ލީލީ ރިޕޯޓުގައިހުފެނުގެ ތަ )ރ( 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 (pH)ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަުރ  (1)  

 ( ,CoTemperatureފެނުގެ ފިނި ހޫނުމިްނ ) (2)

 (TDS, mg/l)ފެނުގައި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރު  (3)

 Dissolved Oxygen)މިންވަރު  ފެނުގައި އޮކްސިޖަން ހުރި (4)
(DO), mg/l) 

 S/cmµ (Electricދަތުރުކުރާ މިންވަރު ) ފެނުގައި ކަރަންޓު (5)
Conductivity (EC)  

 (Turbidity, NTU)ފެނުގެ ކިލަނބުކަން  (6)

 (Salinity, ppm)ފެނުގައި ލޮނުގެ އަސަރު ހުިރ މިންވަުރ  (7)

 Ammonia (NH3, mg/l))  ފެނުގައި އެމޯނިޔާ ހުރި މިންވަރު (8)

 ,Fecal Coliformހުިރ މިންވަުރ ) ފެނުގައި ނަޖިހުެގ އަސަރު  (9)
CFU/100) 

 (H2S, mg/lފެނުގައި ހައިޑްރޮޖަން ސަލްފައިޑް ހުިރ މިންވަރު ) (10)
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 (mg/l)ފެނުގައި ނައިޓްރޭޓްސް ހުރި މިންވަރު  (11)

  (mg/l)  ފެނުގައި ފޮސްފޭޓްސް ހުރި މިންވަރު  (12)

 (mg/l)  ފެނުގައި ހައިޑްރޯކާބަން ހުރި މިންވަރު  (13)   

  (mg/l)  ފެނުގައި އޮއިލް އެން ގުރީްސ ހުރި މިންވަރު  (14)   

ލީލެއް ހުތަތެރެއިން ވަކި  ތަކުގެލީލުހުތަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ރ( )ބ(  
ނަީތޖާ ސްލިޕުން ނުވަަތ  ،ނެތްަނމަ ޓަރީއަކުން ހެދެންރެރާއްޖޭގެ އެއްވެްސ ލެބޯ

 އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ. އެކަން ލީލު ރިޕޯޓުން ހުތަ

ލީލެއް ހުތަުކން ތަލީލުހުތަ ،މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާިޒމުކުރާ މި )ޅ( 
ލީލަކާ ހުއެ ތަ ،ބަލައި ށްލީލުގެ ބާވަތަހުނެތް ތަ ހެދެން ،ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތްނަމަ

ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ ނުލައި ބިމުން ފެން ނަގައި 
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ބިމުން ނަގާ ފެން މޫދަށް 
ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ދިނުން 

ބިމުން ނަާގ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ، އެ ފެްނ ބިމަށް ހިންދާނެ  )ހ( .9
ނުވަތަ ބިމަށް ފެން ހިންދުމުގެ ސަބަބުްނ  ،އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އެ ރަށެއްގައި ނެތްަނމަ
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކަށް ،ބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް ނުވަތަ ވެށްޓަށް

 ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ހާލަތުގައެވެ.  ،މީހުންނަށް

އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން  ،ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީބިމުން ނަގާ ފެން މޫދަށް  )ށ(
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ފެްނ ބޭރުކުރުމުެގ ހުއްދަ ދެވޭެނ މުއްދަތު ކަނޑަައޅާީނ އެ ބިމުން ފެްނ ނަގަިއ  )ނ(
 އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ؛ތަނުެގ ބޮޑުމިން ޅާހަހުށަ ނެގުމަށްފެން  (1)  

 ؛ފެނުގެ ކޮލެޓީ (2)  

 ؛މަސައްކަތުގެ ތާވަލު (3)  

 ؛ފެން ބޭރުކުރާ ގޮތް (4)  

 .ބޭރުކުރާ ފެން އަޅާ ތަން (5)  
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މަށް ރުފެން ބޭރުކުއެ މެދުނުކެނޑި ފެން ނަގައި  ،( ގެ ދަށުންނމި މާއްދާގެ ) (ރ) 
ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ  ،ހުއްދަ ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ

 )އަށާވީސް( ދުވަހެވެ.  28

ފެން ބޭރުކުރަންޖެޭހ ތަންތަން ހިމެޭނ ަމޝްރޫޢުތަކުގައި، ެއ ބިމުން ފެން ނަގައި  (ބ) 
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްަކތް ފެށޭނެކަމަށް ރމި މާއްދާގެ )

މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާަނަމ  މި ،ބެލެވޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް
ެއއް ހުއްދައެއްގެ  ،ކާއެކުނަޕްލޭ ގށް ހަދާ ޑީވޯޓަރިންޢަމަޝްރޫ މުޅި  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 ގޮތުގައެވެ.

ފެން ބޭރުކުރުމުެގ ުހއްދަ އެއްވެސް އެ ބިމުން ފެން ނަގައި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ޅ) 
އެދޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ފަރާތަކަށް ދެވޭނީ، ހުއްދައަށް 

 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އޮތް  ފައިސާއެއްވާނަަމ، އެ ފައިސާއެއް ެދއްކުމުންނެވެ.

އަސަރު ފޯރާ ސަރަޙައްދު 
ފެން  ،ކަނޑައެޅުމާއި
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

)ތިރީސް(  30އެ ސަރަޙައްދަކުން ނަގާ ފެން އެ ސަރަޙައްދުގެ އިމުން ފެށިގެން  )ހ( .10
މީޓަރުގެ ތެރޭގައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ނުހިންދާނަަމ، މި ގަވާއިދުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި 

)ތިރީސް(  30އްދުގެ އިމުން ފެށިގެން ވަށައިގެން ޙަސަރަނަގާ ފެން ބަލަންވާނީ، 
ބިުމން ނަގާ ފެން ތަކަކީ ހައި ތަންތަނާއި ގޭބިސީމީޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ

)ތިރީސް(  30ނުވަތަ އެ ފެން  ނަގާ ސަރަޙައްދުގެ ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން މޫދަށް 
 އަސަރުފޯރާ ނޭެދވޭ ބިމުގެ ފެނަށްމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ނުހިންދުމުގެ ސަބަބުްނ 

                              އްދު ކަމުގައެވެ.ޙަސަރަ

ފެން ނެގުމުގެ  ،ކުރިން ގެ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު 24 ފެން ނަގަން ފެށުމުގެބިމުން  )ށ(
ފުރިހަަމ އެކަމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ  ،ފަރާތުންހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

ބިމުގެ ފެނަށް އަސަރު ފޯރާ  ،ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަޢުލޫމާތު
 ތަނާއި ގޭބިސީތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާެނއެވެ. ސަރަޙައްދުގައިވާ ތަން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން )ނ(
       ،އްދުގައިވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ގެއަކަށް ވަޅުފެން ލިބުްނ ދަތިވެއްޖެނަމަޙަސަރަ

އެ ަފރާތުން ވަޅުފެން  ،ނުވިނަމަވެސްއެ ތަނެއްގެ ވަޅުފެނަކީ މީރުފެން ކަމުގައި 
ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މިންވަރަށް މީރުފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްަދ 

 ހޯދި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހުއްދަ ނެގި  )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެން ފޯރުކޮށްދޭތޯ  ،ފަރާތުން
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ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ  ންއޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ،  ،ފަރާތުން ހޯދި
ަމސައްކަތް ހުއްޓުުވމުގެ އިޚުތިޔާރު   ،އްދަ ބާޠިލުކުރުމާއިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހު އެ

 އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ިމ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  ،ފެްނ ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުންއެ ބިމުން ފެން ނަގަިއ  )ބ(  
ށް ނުވަތަ ކަނުވަތަ އިމާާރތައްދުގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށް ޙަބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަ

ބިުމން ފެން ނަގަިއ  ،ޖެހޭނީ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިްނމާވާން
 ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.އެ 

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން، ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަިނވި ދެގޮތުންކުރެ  )ޅ( 
 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮތަކަށް 

ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެނަށް ދަތިވި އެ ބިމުން ފެން ނަގައި  (1)
    ،ގޭބިސީއަކުން ފެން ބޭރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެނަށް އެދިއްެޖނަމަ

ފަރާތަކަށް މީރުފެން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެން  އެ
ވަކިން ކައްކައި ހެދޭގޮތަށް ހުރި ކޮންެމ ތަނެއްގައި  އެ ،ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ލީޓަރަށްވުރެ  250ގޭބިސީއަކަށް ދުވާލަކަށް 
 ވަރަށެވެ. މަދުނުވާ

           ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބުނެފައިވާ (1)މި މާއްދާގެ )ޅ( ެގ  (2)
ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭުނންވާ  ގެ )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ލީޓަރު 250

ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް  ވެ.ވެސް ދެވިދާނެއެފައިސާ 
ނަމަ، ދޭނެ ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ  ރަށެއްގައި

 ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ބިމުން ނަގައިގެން 
ބޭރުކުރާ ފެނާމެދު ޢަމަލު 

 ކުރަންވީ ގޮތް 

ކައުންސިލުްނ ސިޓީ  ،ފެން ހިންދަންވާނީ އެ ،ފެން ބިމަށް ިހންދާނަމަ ބިމުން ނަގާ  )ހ( .11
 ފެން އްދަކަށެވެ. އަދި އެޙަނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ ސަރަ

އްދުގެ ިބމުގެ ފެނުެގ ކޮލިޓީާއ އެއްވަރު ނުވަތަ ޙަހިންދާ ސަރަ ފެން ،ހިންދަންވާނީ
އަިދ މޫދަށް ފެްނ ބޭރުކުރާ ހާލަތެްއ އެއަށްވުރެ ރަނގަުޅ ކޮލިޓީގެ ފެނެވެ. 

 ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރަންވާނީ ކިަސޑު ބޭރުުނވާނެހެންނެވެ.  އެ  ،ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

ިބމުން ނަގާ ެފނުގެ ކޮލިޓީއަށް  ،ހުއްދަ ދެވޭނީބިމުން ނަގާ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމަށް  )ށ(
          ބަލައި އެ ފެން ބިމަށް ހިންދުމުްނ ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރު ވެދާނެކަމަށް، 

 ހަޅާ ގައިވާ  ޯފމާއެކު ހުށަ 1ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ޖަދުވަލު  8މި ގަވާއިދުގެ 
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ހިންދޭނެ  ލީލު ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާނަމައެވެ. ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ބިމަށް ފެންހުތަ
 ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލުްނ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ގޮތެއް ޖާގައިގެގޮތުން ނެތްކަމަށް އެ

 ފައި ވާނަމައެވެ.އިނިންމަ

މަގުމަީތގައި ހޮޅިލައިްނ  ،ބިމުން ނަގާ ފެން ޮހޅިލައިން ައޅައިގެން ބޭރުކުރާނަމަ )ނ(
ކައުންސިލުން ކަނޑައަާޅ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ  އެ ،އަޅަންވާނީ

       ކައުންިސލުގެ ލިޔުުމން ދޫކުރާ ހުއްދައާ އެކުއެވެ. އަދި  ގޮތެއްގެ މަތީން އެ
ހުއްދަ ހަމަވުމުްނ  ހުއްދައިގެ  މުއްދަތުގައި ހޮޅި މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެމި 

 ހޮޅި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ެއ ފެން އަާޅ މާޙައުލު ކިލަނުބ  ،ބިމުން ނަާގ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރަންވާނީ )ރ(
ހެން، ބިުމން ނަގާ ފެނުގަިއ ހިމެޭނ ކިސަޑާިއ ވެލި ފުރޭޭނނެ އިންތިޒާމެްއ ނޭނުވާ

ހަމަޖެއްުސމަށް ފަހުއެވެ. އަދި ބިުމން ނަާގ ފެން ރަށުްނ ކޮންެމެހން ބޭރުކުރަން 
 ފޫނުބެއްދޭނޭ ޓަށް ށްވެ އްދުގެޙައެ ސަރަ ،ބޭރުކުރަންވާނީފެްނ  ޖެހިއްޖެަނމަ، އެ

 ގޮތަކަށެވެ.  ފަދަ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ

ިމ މާއްދާެގ  ،ނަރުދަމާ ިނޒާމެއްެގ ތެރެއިންނަމަ  ބިމުން ނަާގ ފެން ބޭރުކުރެވެނީ  )ބ(
)ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އިންތިޒާމެްއ ހަަމޖެއްުސމަކީ ނަުރދަމާ ނިާޒމުެގ 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ފެން 

ތިރާޒެއް ނެތްކަމުެގ އުބޭރުކުރާނަމަ، ނަރުދަާމ ނިާޒމުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އި
 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުމެއް އޮތޯރިޓީއަ

ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރަނީ ނަރުދަާމ ނިާޒމެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނަމަ، ޕަމްޕާިއ  )ޅ(
ގުޭޅ ހިސާބުގަިއ ނަރުދަާމ ނިާޒމަށް ދާ ފެްނ ަބންދުކުރެވޭ ފަދަ  ނަރުދަމާ ނިާޒމާ 

ނަރުދަމާ  ،ގޮތަކަށް ވޭލެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ވޭުލ ހަރުުކރާނީ
 ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުންނެވެ.

ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަުމންދާ ވަގުތު،  މި ގަވާއިދުެގ  )ކ(  
އެ ލިޔުން  ،ދީފައިވާ ހުއްދަ ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމައެ މަސައްކަތަށް ދަށުން 

ގައިާވ  2ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ންމުކޮށް އާފެން ބޭރުކުރާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން  ،ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޓައިއްދުގައި ބަހައްޙަފެން ބޭރުކުރާ ސަރަ ،ފެންނާނެގޮތަށް

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ ބިމުްނ ނަާގ ފެްނ ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީަފއިވާ މުއްދަތުގެ  )ހ( .12
ަމސައްކަތްކޮށް ނުނިމޭނެަކމަށް މަސައްކަތާ ހަވާލުެވ ހުރި މީހާއަްށ  ތެރޭގައި އެ
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ފެން ބޭރުކުރުމުގެ 
 ކުރުން އައުއްދަތު މު

މުއްދަތު ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ 
ިބމުން ނަގާ ފެްނ ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްަދ  ،ކުރިން ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3ހަމަވުމުެގ 

 ،ގައިާވ ފޯމު ފުރިަހމަކުރުމަށްފަހު 3ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ ޓަކައި، ކުރުމަށް އައު
ހުއްަދ  ގެން އެކަމުގެއޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައި

ސަރުކާުރ ބަްނދު ދުވަސްތައް  ،)ތިނެއް( ދުވަސް ގުާނނީ 3ހޯދަންވާނެއެވެ. މި 
 ނުހިމަނައެވެ.

ފެްނ ބޭރުކުރުމަްށ ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އިުތރުކުރުމަށް އެދި އެ ބިމުން ފެްނ ނަގަިއ  )ށ( 
ންޖެޭހ އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ  ފައިގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

، ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުން

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުްނ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ުހށަހެޅި ތާރީޚުން 
 ،)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މުއްަދތު އިތުރުކޮށް 2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ފެށިގެން

 ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.ެއ ފެން  ނަގައި ބިމުން ފެން

ވަނަ  9މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
)ހައެއް( މަސްދުވަސް ނުވާނަމައެވެ.  6މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް 

ތަންތަނަށް ިމ ަގވާއިދުގެ ދަށުން )ހައެއް( މަސްދުވަްސ ވެފައިވާ  6ހުއްދައަށް 
 އަލުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

އެ  ބިމުން ފެން ނަގައި
ފެން ބޭރުކުރުމަށް ދެވޭ 
 ހުއްދައަށް އަގު ނެގުން 

އަންނަނިިވ  ،ބިމުން ފެން ނަގަިއ އެ ފެން ހިންދުމަށް ނުވަތަ ފެްނ ބޭރުކުރުމަށް )ހ( .13
އުސޫލުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް، ބިމުްނ ފެން 

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ  ،ނަގައި އެ ފެްނ ހިންދުމަށް ނުވަތަ ފެން ބޭރުކުާރ ފަރާތުން
 ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

        ފެން ބޭރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދެވޭ ެއ ބިމުން ފެން ނަގައި  (1)  
 ؛)ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ -/500ދުވާލަކަށް  ،)އަށާވީސް( ދުވަހަށް 28

ކުރާ ފުރަތަމަ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުެއ ބިމުން ފެން ނަގައި  (2)  
 ؛)އެއްހާސް( ރުފިޔާ -/1,000 ފަހަރު ދުވާލަކަށް

ދެވަނަ ރުކުރާ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުއެ ބިމުން ފެން ނަގަިއ  (3)  
 ؛)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ -/1,500 ފަހަރު ދުވާލަކަށް
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 ކަށްހުއްދަ އިތުރުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެްނ ކޮންެމ ފަހަރަ (4)  
ގުން އިތުރު )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަ -/2,000 ގެ ރޭޓުދުވާލަކަށް ނަގާ ފީ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭރުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި މޫުސން ގޯސްުވމުެގ ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން  )ށ( 
ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ،ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން

މަސައްކަްތ ނުކުރެވުމުެގ  ގެން ބޭރުގައިވާ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެ ފަރާތުގެ ބާރުން
އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި އިތުރު  ،ސަބަބުން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަސްތައް ކަނޑައަާޅނީ ސަރުކާރުެގ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(
 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ތަފާސްހިސާބު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބު  ކާބެހޭ،ފެން ބޭރުކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަތަ )ހ( .14
 އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ؛ކޮލިޓީ ފެނުގެ (1) 

 ފެނުގެ މިންވަރު )ކޮޑި މީޓަރުން( ރިބޭރުކު (2) 

   ؛މުއްދަތު ދިން ހުއްދަ ބޭރުކުރުމަށް ފެން (3) 

 ބޭރުކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތު.ފެން  (4) 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފެން ބޭރުުކރުމުގެ ޚިދުމަތް  ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން )ށ(
          ދިނުމުގައި ނަރުދަމާ ބޭނުންކުރާނަަމ، ކޮްނމެ ީމލާދީ މަެހއްގެ ފުރަތަމަ

ފެން ބޭރުކުރި ކޮންެމ ނަރުދަާމ ބޭނުންކޮށްގެްނ  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10
ފެން ބޭރުކުރުމުގެ  ،ފަރާތަކުން ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެން ބޭރުކުރި މިންވަރު

 ހުއްދަ ދޫކުރި އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާ ޚިލާފަށް ބިމުން )ހ( .15 މަސައްކަތް ހުއްޓުވުން 
ފެްނ ބޭރުކުރަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ުހއްޓުވުމުގެ ބާރު  އެ  ފެން ނަގައި

ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ  ންއޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ
ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަްށ 

 ކަތް ހުއްޓުވި އިދާރާ ޒިްނމާއެއް ނުވާެނއެވެ.އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އެ މަސައް
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ރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަ )ށ(
 ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން އެ  ،މަސައްކަތް ހުއްޓުވާނަމަ

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިކަން 
 އެންގުން 

އެ ފަރާތުން  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރި ފަރާތަށްވަނަ  18މި ގަވާއިދުގެ  .16
އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން  ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަން އަންގަންވާނީ

 ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ފަރާތަކަށް ގަވާއިދާ  އޮތޯރިޓީން އެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  16މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(   .17 އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން 
 ގައި ކަންހިނ ،)ތިނެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 3ޚިލާފުވިކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާާތ 

ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުަވތަ އޮތޯރިޓީން  ،ލިޔުން ލިބުނު ފަރާތުން ،ދިޔަގޮތް
ދުވަސް )ތިނެއް(  3ބުނާ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މި  ށްކަނޑައަޅާ ފަރާތަ

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުިހމަނައެވެ. ،ބަލާނީ

ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔުން، ދީފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(    
        ،މުއްދަތުގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީ ނުިވކަމަށް ބަލައި

ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ 18މި ގަވާއިދުގެ 
 އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ުހށަހަޅައިފިނަމަ،  )ނ(    
 ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްމުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އި

 މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.  .18 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

އޮތޯރިޓީން  ނުަވތަ ންނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ،އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް )ހ( 
ލައި ދޮުގ ވައިގައި ޮއޅުތުކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ގަސް

ާހސް(  )ފަންސާސް -/50,000މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 
 ކުރުމެވެ. ދަދަކަށް ޖޫރިމަނާއަރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 

 ނުވަތަ ނުވަތަ މިިނސްޓްރީ ނުވަތަ އެތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން )ށ( 
         އެދުމުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

ނުވާނަމަ،  އެ މަޢުލޫމާތެއް، މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށް އެދޭ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައި
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫްނ  -/5000އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ކުރުމެވެ. ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަ
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ގެ ދަށުން އަދާކުރަންެޖޭހ ޒިްނމާތަކާއި ދުގަވާއިިމ ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކު  )ނ( 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުަރސްއެޅުމާިއ، ޚިދުމަްތ ދިނުމަްށ ދަތިކުރުމާއި، 

ގައި ނުވަތަ އިހުމާލުްނ ތުގަސް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފަކަށް
ނަްސ މަސައްކަތަށް ވިޔަސް ޖިސްާމނީ ގެއްލުމެއް ދިނުމާއި، ގޯނާކުުރމާއި، ިމނޫ

         އުނދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ަކމެއްކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ
ާހސް( ރުފިޔާއާ  )ފަންސަވީސް -/25,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި -/5000
ކުރުމާއި، އެ ކުރި ޢަމަލުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަދެމެދުގެ 

 ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ.  ޤީޤުޙުއެކުލެވިގެންވާނަމަ އެކަްނ ތަ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމ ގަވާއިދު  ދިވެހި  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ މި ހ(( .19
 ފެށިގެންނެވެ.  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން

 R-1697/2013މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ށ(  
 ގަވާއިދު ނަންބަރު، އާއި ()ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

2014/R-6 ަވަނަ އިޞްލާޙު  1ށް )ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދ
ބިމުން ފެން ނަގައި ) R-42/2020އާއި،ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

 އުވުނީއެވެ. ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ގަވާިއދު( 2ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 

އަްނނަނިިވ  ،ހިނދަކު ހައިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިެގން އެެހން .20 މާނަ ކުރުން 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ،މާނަކުރަންވާނީލަފުޒުތައް 

" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ޭބރުކުރުން" ނުވަތަ ފެން ބޭރުކުރުންއެ  ،ބިމުން ފެން ނަގައި" )ހ( 
ޕަމްޕެއް ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ފެން ބޭރުކުރުން" 

ބިމުްނ  ޞިނާޢީ އެހެްނ ބޭނުމެްއ ފުއްދުމަށްޓަކައިއިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭުނމަށް ނުވަަތ 
 ބޭރުކުރުަމށެވެ.މޫދަށް ނުވަތަ އެހެްނ ތާކަށް އެ ފެން  ،ގެންފެން ނަގައި

)ޔުޓިލިޓީ  2020/26ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" އޮތޯރިޓީ" )ށ( 
ރެގިއުލޭޓަރީ  "ޔުޓިލިޓީ ފައިވާދައިެގ ދަށުން އުފައް ޤާނޫނު( ގެރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.

 ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޛު  "މިނިސްޓްރީ" )ނ( 
 އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެެވ. ލިއްޔަތު އެއޫކުރުމުގެ ަމސް
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ފައިވާ ޅައިިމ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން" )ރ( 
ކުރާ ނުއްޔަޢަނުވަަތ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތުން  ،ކަންކަން ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފައި ޓައިަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފަރުދީ ބޭނުންތަަކށް ބަހައް "ވަޅުދިޔަ ހިއްކުން" )ބ(  
ވަޅެއް  ،ތެރޭގައި ދިޔަހިއްކުމަށެވެ. މީގެ ހުންނަ  ފެންވަުޅ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

 މެއްފެން ބޭރުކުރުއެ ބަހައްޓައިގެން ޕަމްޕު މެދުވެރިކޮށް ބިމުން ފެން ނަގައި 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޤުދުރަތީގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގަިއ  ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ" ފެންފަށަލަ" )ޅ( 
އްދުގެ ގޮތުގައި ޙަގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަ ބިމުމީރު ފެނުގެ ފަށަލައަށެވެ. އެފެދިފައިވާ 

ބިމުގެ އަޑިން ފެން ހިލޭ ހިސާބުން ފެށިގެން، މޫދު ލޮނުގައި ލޮނުގެ މިންވަުރ  ،ބަލާނީ
 ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކަލް ކޮންޑަކްޓިވިޓީ ހުންނަ މިންވަރަށް ވާސިލުާވ ހިސާބަށެވެ.

________________ 
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ރެގިއުލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ   ޔުޓިލިޓ     
 މާލެ، 
.ދިވެހިރާއްޖެ  

 
 

 އެ ފެން  ،ނަގައިބިމުން ފެން ޝްރޫުޢތަކަށް މަ  އެހެނިހެން ނާޢ ޞިށާއި މަކުރު އިމާރާތް
 އެދޭ ފޯމު  ހުއްދައަށް ބޭރުކުރުމުގެ

މު އެދޭ ފޯޚިދުމަތަށް   

:ނަންބަރުފޯމު   ލެވިފައެވެ. ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ.ހައިބަޔަށް ބަ  6ފޯމު ވަނ   * މި 
 )އޮފ ހުގެ ބޭނުމަށް(  ންނެވެ.ދެލި ކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު ކުލައިގެ ދެލިން ނޫ ،ވާނ ންރަ* މި ފޯމު ފު

 ވަނަ ބައި  1 މަޢުޫލމާތުއްދުގެ ޙަމަސައްކަތް ކުރެވޭ ސަރަ

 އެޑްރެސް:

 :ލު ސ ފުމަސައްކަތުގެ ތަ ކުރާ

 :ޚުމަސައްކަތް ފަށާ ތާރ  އަހަރު: މަސް: ދުވަސް  :ޚުމަސައްކަތް ނިމޭ ތާރ  އަހަރު: މަސް: ދުވަސް 

 ދެމެދުގައި ހުރި މިންވަރު(:  ލެވެލް )ފެންފަށަލައާއި ބިމާ  ފެންފަށަލައިގެ  މ ޓަރު  އްދު:ޙަސަރަ ރާބޭރުކު ފެން އަކަ މ ޓަރު

 ވަނަ ބައި  2 ތަނުގެ ވެިރމ ހާގެ މަޢުލޫމާތު ރާމަސައްކަތް ކު
 ނަން: ފޯނު ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް: :އެޑްރެސް  އ މެއިލް

 :ޚުތާރ  އަހަރު: މަސް: ދުވަސް 
 ނަންބަރު: ގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި 

 ސޮއި:

 ވަނަ ބައި  3 ކުންފުނި     އަމިއްަލ ފަރާތެއް         ޓްކޮންޓްރެކްޓަރު     ޮކންސަލްޓަން          ފަރާތް    ހުއްދައަށް އެދޭ
 ނަން: ފޯނު ނަންބަރު: ފެކްސް ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް: :އެޑްރެސް  އ މެއިލް

 :ޚުތާރ  އަހަރު: މަސް: ދުވަސް 
 ކުންފުނ ގެ ތައްގަނޑު:

 ސޮއި:

 ވަނަ ބައި  4 ސައިޓް އިންޖިނިއަރ
 ނަން: އ މެއިލް:

1ޖަދުވަލު   
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 އެޑްރެސް: :ޚުތާރ  އަހަރު: މަސް: ދުވަސް 

 ނަންބަރު: ގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި  ނަމަ(:  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )ބިދޭސ އެއް 

 ފޯނު ނަންބަރު: ސޮއި: ނަމަ(: ވަރކް ޕަރމިޓް ނަންބަރު )ބިދޭސ އެއް

 ވަނަ ބައި  5 ޕަމްޕުގެ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ބައި  6 އެންގުން މުގެ ކުރިން ކައުްނސިލަށް ށުމަސައްކަތް ފެ

 
ގެ ލުރަށު ކައުންސި /ސިޓ  ކައުންސިލް 

 ތައްގަނޑު 

 ޕަންޕިންގ ރޭޓް )ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ފެން ބޭރުކުރާ މިންވަރު(: ލ ޓަރު

 ޕަންޕު ކުރާ މުއްދަތު: 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 
ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ބިމުން ފެން ނަގައި  ށް މަސައްކަތްތަކައެހެނިހެން ނާޢ  ޞި ކުރުމަށާއި  އިމާރާތް  ، މި އެދެނ ބޭރުކުރުމަށް ފެން އެނަގައި  ބިމުން ފެން ހުރެންއަ
        މައްސަލަތަކާއި، ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށ ގެ މައްސަލަތަކާއި، އިޖުތިމާޢ  އެ  ގައި ނަ ފުރިހަމައަށް އެނގިހުރެއެވެ. އަދި ބިމުން ފެން އް ގެ ޒިންމާތަހުރެންއަ

    މަށް އެއްބަސްވަމެވެ. ކުރު ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދު  އެ ،އްލުކުރުމަށް އަޅަންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިޙަކަންކަން  އެ ގައި،ޤާނޫނ  މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާ ނަ
ބޭރުކުރުމުެގ  ފެން އެ  ގައި ނަ ފައިވާ ގޮތަށް ބިމުން ފެން ޅައިހުށަހަ  ހުރެން ފޯމުގައި އަ މި  ،ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. ވ މާ ހުރެން ގައި އަފޯމު މި 

 އެދެމެވެ.  ދިނުން ހުއްދަ 

 ނަން: ނަންބަރު: ގެ ކާޑުދ.ރ.އ.

 ތާރ ޚު: ސޮއި:

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ތަކެތި
 ާމަސައްކަތުގެ  ލު ސ ފުގޮތުގެ ތަ ރކް ޝެޑިއުލް/ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ވ(

މުއްދަތު މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ  ،ޚުނިމޭނެ ތާރ  ޚު،ފެށޭނެ ތާރ  ،ލުސ ފުތަ

   ޔާއި،ޑާއި ސޮ ނކުންފުނ ގެ ތައްގަ ،ތުރުންމ ގެ އި .ގެން އޮތުންނވަކިވަކިން އެ

 ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ސޮއި އޮތުން( ..................

 ްފެން އެ ބިމުން ފެން ނަގައި  ށް މަސައްކަތްތަކައެހެނިހެން ނާޢ  ޞިކުރުމަށާއި  އިމާރާތ
 ރިޕޯޓް ކޮލިޓ   ފެނުގެ ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 8ގެ ގަވާއިދު ބޭރުކުރުމުގެ

                            ......................................................ން ނެގޭ ފެނުގެ(........ތަނު )މަސައްކަތް ކުރެވޭ
  ެލިޔުމެއް ............... ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމުގ............................                                           
   ގެ ތައްގަނޑާއެކު( ކައުންސިލުނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ސައިޓް ޕްލޭން )ސިޓ

...........................                     
 ަގެ ކައުންސިލުނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ސިޓ  ގެ ކުރެހުން )އުންޑޭޝަން ޕްލޭން/ ފައުންޑޭޝަނުފ

  ..............................................................................ތައްގަނޑާއެކު( ......
 ................................... ައިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދ.........................................                                              
 11  ްށްވުރެ ގިނަ ބުރިއަށް ހަދާ އިމާރާތެއްނަމަ އ .އައި.އޭ ޑިޒިޝަން ޔަނުވަތަ އެ ބުރިޔަށ

 ..........................................................................................ސްޓޭޓްމަންޓް..
  ުޕަންޕުގެ މަޢުލޫމާތ................................................................................... 
 ަޚިދުމަތްދޭ  ގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ނަރުދަމާއެއް ބޭނުންކުރާނަމަލުކައުންސި ،މަގުމަތ ގައި ހޮޅިއަޅާނަމ

ފެށޭނެކަމަށް ތާރ ޚަށް މަސައްކަތް ފަށަން ބޭނުންވާ  )ލިޔުމަކުން( ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު 
ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ

........................................................................................................ ... 
 ެނުވަތަ ކައުންސިލް ސިޓ  ގޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކުރެހުން )ނސެކްޝަން ޕްލޭން/ ސެކްޝަންތައް އ

 .......  ...............ގެ ތައްގަނޑާއެކު(  ..........................................ލުންސިކައުރަށު 
 100/- (ްރުފިޔާގެ އިދާރ  ފ  އެއ )ަސަތޭކ  ......................................................... 

 އޮފ ސް ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މ ހާގެ ނަން:

 :ޚުތާރ  އަހަރު:   މަސް: ދުވަސް:

 ސޮއި

 

ތިރ ގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ލު،ސ ފުޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފ ގެ ތަހަމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަ  
 

 ސަތޭކަ( ރުފިޔާ. )ފަސް  -/500ދުވާލަކަށް )އަށާވ ސް( ދުވަހަށް  28 ދެވޭ ފުރަތަމަ ހުއްދަ  ބޭރުކުރުމަށް ފެންއެ  ފެން ނަގައި ބިމުން
 ރުފިޔާ.)އެއްހާސް(  -/1,000 އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ފެންއެ  ފެން ނަގައި ބިމުން

 ރުފިޔާ.)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ(  -/1,500 އިތުރުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް  ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ފެންއެ  ފެން ނަގައި ބިމުން

 )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. -/2,000 ރޭޓު ފ ގެ  ނަގާ  ދުވާލަކަށް  ފަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ފެށިގެން  ފަހަރުން ތިންވަނަ  އިތުރުކުރާ ހުއްދަ 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-20/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  29 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
 

 

 ބޭނުމަށް އޮފ 
  އެދެމެވެ. ން ގައިދިނުރުފިޔާ ނަ ................................................................................. ގޮތުގައި  ފ އެއްގެ  އެޕްލިކޭޝަން 

 ނަން: ތާރ ޚު:

 ސޮއި: 

 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-20/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  29 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
 

 

  

 2ޖަދުވަލު 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-20/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  29 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
 

 

 

 

` 
 

  

ރެގިއުލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ   ޔުޓިލިޓ     
 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
 

ނަގައި އެ ފެން ބިމުން ފެން އެހެނިހެން މަޝްރޫުޢތަކަށް ނާޢ  މަށާއި ޞިކުރު އިމާރާތް
 މުއްދަތު އިތުރުުކރުމަށް އެދޭ ފޯމުބޭރުކުރުމުގެ 

މު ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯ  

:ނަންބަރުފޯމު   )  ( ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި. 
ސަބަބުން )  ( ކުރިން ދިން ހުއްދައިގައި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަގުބޫލު އުޒުރެއްގެ 

 މަސައްކަތް ނުކުރެވުނު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ދުވަހަށް އެދި.
 ބަޔަށް ބަހައިލެވިފައެވެ. ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. 5* މިފޯމު ވަނ  

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭނެ ، މި ފޯމު ފުރަންވާނ  ނޫކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން
 ގޮތަކަށެވެ.

 )އޮފ ހުގެ ބޭނުމަށް( 

 ވަނަ ބައި  1 އްދުޙަސަރަކުރާ މަސައްކަތް 

 :ސަރަޙައްދު/އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު:

 މަގު: ރަށް:

 އްދު:ޙަސަރަރާނެ ފެން ބޭރުކު 

 ވަނަ ބައި  2 މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ
 ނަން: ދ.ރ.އ..ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވާކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު:

 މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު: :އެޑްރެސް  އ މެއިލް

 ވަނަ ބައި  3 ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް 
 ފުރަތަމަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދިން ތާރ ޚު:

 އެންމެ ފަހު ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚު: މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރ ޚު:

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދު: އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަހަރު:މުއްދަތު 

   އަށާވ ސް( ދުވަހަށެވެ. މި ދުވަސް ގުނާނ  ބަންދު ދުވަސްތަކާ އެކުގައެވެ. 28ނޯޓު: އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނ( 

 ވަނަ ބައި  4 ެގ މަޢުލޫމާތު ސައިޓް އިންޖިނިއަރުމަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި 
 ނަން: ދ.ރ.އ..ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވާކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު:

 މޮބައިލް ނަންބަރު: އ މެއިލް:

 :)ވަކި ކަރުދާހެއްގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ( އިންޖިނިއަރުގެ ބަޔާން މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި ސައިޓް 

3ޖަދުވަލު   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-20/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  29 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
 

 

 :ހުށަހެޅިދާނެއެވެ(މަސައްކަތް ނުނިމުނު ސަބަބު )ވަކި ކަރުދާހެއްގައި 

 :އެ ކަންކަން ގިރާކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު )ވަކި ކަރުދާހެއްގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ( ،މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތި ކަންތައްތަކާއި

 މަތ ގައި އަހުރެން ދ ފައިވާ ބަޔާނަކ  ޞައްޙަ ބަޔާނެކެވެ.

 ތާރ ޚު:

 ސޮއި: އިންޖިނިއަރުގެ 

 

 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު : ވަނަ ބައި 5
ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ބިމުން ފެން ނަގައި  ށް މަސައްކަތްތަކައެހެނިހެން ނާޢ  ޞި އިމާރާތްކުރުމަށާއި  ،ބޭރުކުރުމަށް މި އެދެނ  ފެން އެ ނަގައި  ބިމުން ފެން  ހުރެން،އަ
         މައްސަލަތަކާއި،ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށ ގެ މައްސަލަތަކާއި، އިޖުތިމާޢ  އެ  ގައި ނަ ފުރިހަމައަށް އެނގިހުރެއެވެ. އަދި ބިމުން ފެން އް ގެ ޒިންމާތަހުރެންއަ

    ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.  އެ ،އަޅައި އްލުކުރުމަށް އަޅަންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކެއްޙަކަންކަން  އެ ގައި،ޤާނޫނ  މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާ ނަ
ބޭރުކުރުމުެގ  ފެން އެ  ގައި ނަ ފައިވާ ގޮތަށް ބިމުން ފެން ޅައިހުށަހަ  ހުރެން ފޯމުގައި އަ މި  ،ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. ވ މާ ހުރެން ގައި އަފޯމު މި 

 އެދެމެވެ.  ން ދިނުއިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްހުއްދަ

 ނަން: ނަންބަރު: ގެ ކާޑުދ.ރ.އ.

 ތާރ ޚު: ސޮއި:

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ތަކެތި

  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް  ބޭނުމަށް  ހުގެ އޮފ  

 ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު  )      ( )      (

     ( ) )      ( 
 ،ނުވަތަ މަގުބޫލު އެހެން އުޒުރެއްގެ ސަބަބުންނަމަ ،މުއްދަތު އިތުރުކުރަނ  މޫސުން ގޯސްވުމުން ނަމަ

 އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް 

 

ލު ސ ފުދައްކަންޖެހޭ ފ ގެ ތަފެން ބޭރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު   
 

 ރުފިޔާ.ހާސް( )އެއް -/1,000 އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ފެންއެ  ފެން ނަގައި ބިމުން

 ރުފިޔާ.)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ(  -/1,500 އިތުރުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ  ފެން  ފެން ނަގައި ބިމުން

 )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. -/2,000 ރޭޓު ފ ގެ  ނަގާ  ދުވާލަކަށް  ފަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ފެށިގެން  ފަހަރުން ނަ ތިންވަ އިތުރުކުރާ ހުއްދަ 

 

 

 ބޭނުމަށް ހުގެއޮފ 
 ން އެދެމެވެ. ގައިދިނުރުފިޔާ ނަ ................................................................................. ގޮތުގައި  ފ އެއްގެ  އެޕްލިކޭޝަން 

 ނަން: ތާރ ޚު:

 
 ސޮއި:  އިތުރު ބަޔާން:
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