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 ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ފެހިކަމާއި ގަސްކަރަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ޓަކައި ރުއްގަސް އިންދުން   ފެހިކަން އިތުރުކުރުމަށްމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ހ( .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމާއި އިތުރުކުރުމަށާއި، 

 ،ޓަކައި ކަނޑައެޅުމަށް އިޖުރާތުތައްއެއްތަނުން އަނެއް ތަަނށް ގެންިދއުމާބެހޭ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާއިން  4ވަނަ މާއްދާއާއި  3ހެއްޓުމާބެޭހ ޤާނޫުނ( ގެ ދެމެ
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ަދށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ގަސްކަރަ  ކަމާއިފެހި ރަށްތަކުގެ"ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،ކިޔާނީގަވާއިދަށް  މި (ށ) 
 " އެވެ.ގަާވއިދު ބެހޭމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާޙި

 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައި  ،ދުތައްގުސަ މައިގަނޑު މަ ގަވާއިދުގެ މި .2 ސަދު ގު މަ

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރުއްގަސް އިންދުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެހިކަން އިތުރުކޮށް  )ހ( 
 މިކަމަށް ހިތްވަރުދިުނން. ،އިތުރުކޮށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި،  )ށ( 
 އެ ތަކެތި ބެލެހެއްުޓން.

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމާއި އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް  (ނ) 
 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން.  ،ޔުންގެންދި
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ގުޅިގެން ނުވަަތ އުފުރުމާ  ރަށްރަށުން ރުއްަގސް ކެނޑުމާގެ ދިވެހިރާއްޖޭ )ރ(  
  ،ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ފެހިކަމަށާިއ ގަސްކަރައަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި

އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުެގ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމަށާއި ތިާމވެށްޓަށާިއ 
    ،އިދިރޭތަކެއްޗަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް ޓަކަ

ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް 
ކެނޑުމުގައްޔާއި އުފުރުމުގައްޔާއި ކޮނެގެން ނެގުމުގައްޔާއި އެއްތަުނން އަނެއް 
ތަނަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި ރަށުްނ ބޭރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުންޖެހޭ ޚާއްޞަ 

 އިޖުރާތުތައް ކަނޑައެޅުން.

      ރުއްގަސް ކެނޑޭނީ، ނުވަތަ އުފުރޭނީ، ނުވަތަ ކޮނެގެން ނެޭގނީ އަދި  )ބ(  
ކޮންމެހެން އެކަްނ ކުރަން  ،އެ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަަނށް ގެންދެވޭނީ

 ހަމައެކަނި މުޖުތަަމޢުގެ ޟަރޫރީ ،ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ޫނން ގޮތެއް ނެތިގެން
 ބަލަހައްަޓއި ރިޕޯޓުއެ ކަންކަން  ،ަކން ކަށަަވރުކޮށް ޓަކައި ބޭނުންތަަކށް

 ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން. ކުރެވޭނެ

ދިވެިހާރއްޭޖގައި ުހރި ުދވަްސވީ ަގސް 

 ޙިމާޔަތްުކރުން 
)ފަންސާސް( އަހަރުން މަތީގެ  50ދިވެހިރާްއޖޭގައި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ހ( . 3

 ގަހަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގަހެވެ.

ދުވަސްވީ މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ،ރަށްރަށުގައި ހުންނަ )ށ(  
      ،މި ދަފުތަރު  ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ން ތަކުކައުންސިލު ،ގަހުގެ ދަފުތަރު

އަދި  .އެވެކުރަންވާނެދާހަމަރަކު، އަކޮންމެ އަހަ  ، ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންއެ
ގެ  31ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމި، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ދުވަސްވީ ރުއްގަހުގެ ދަފުތަރު  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން  ކުރިން، މި
 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށްފަހު އެޖެންސީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ރަށްރަށާއި، ޞިނާޢީ  )ނ(   
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި، އެ ރަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ދުވަސްވީ ގަހުގެ ފަރާތުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޖަނަަވރީ މަހުގެ  ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމި، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ،މަޢުލޫމާތު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެޖެންސީއަށް ގެ ކުރިން، 31
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ކޮންމެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު )ރ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ގެ ކުރިން އެޖެންސީން ޝާއިޢު 1މަހުގެ  އަހަރެއްގެ މާރިޗު

ނުވަތަ ނީ، ކެނޑޭމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަސް  )ބ(  

ތަނަށް  ތަނުން އަނެއް އެއް ުނަވތަަ، ނީކޮނެގެން ެނގޭނުވަތަ  ނީ،އުފުރޭ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  4ދުގެ އިގަވާ މި ،ނީގެންދެވޭ

 ނެވެ. ންމަތީ ގެތުގޮ

ނުވަތަ ރުްއގަުހގެ ތެެރއިން ކެނޑުްނ، 

 ،ކޮެނގެން ެނގުން ނުވަތަ އުފުރުްނ، 

 ތަނުން އަނެއް ތަަނށް ެއއް ނުވަތަ
 ގެްނދިއުން މަނާ ާބވަތްަތއް 

ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އަންނަނިިވ ގިންތިތަކުގައި ހިމެޭނ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  )ހ( .4
އެއްތަނުން  މާއި ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގު ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް

 ގެންދިޔުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.އަނެއް ތަނަށް 

ގަހުން ކުން ނުވަތަ ރުރަށުގެ ހޭޅީގައި އެންމެ ގޮނޑުދޮށަށް ހެދިފައިވާ  (1)   
އްދުގެ ޙަ)ވިިހ( މީޓަރު ފުޅާމިނުގެ ސަރަ 20ފެށިގެން އެއްގަމަށް 

ކޯސްަޓލް ނުވަތަ  ތެރޭގައި ހެދިފައިހުރި ހުރިހާ ބާަވތެއްގެ ރުއްގަސް
 ގައި ހިމެނޭ ުރއްގަސް؛ޖިޓޭޝަން ބެްލޓުވެ

ރަށްރަށުގައި ހެދިފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  (2)   
 ؛ރުއްގަސް

          ،ޔާއިއްއްދުތަކުގަޙަސަރަގޮުތން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނީ (3)   
)ވިހި( މީޓަރު ފުޅާމިނުގެ  20އްދުތައް ވަށައިގެންވާ ޙަ ސަރަ އެ

  ؛ހުންނަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރުއްަގސް އްދުގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިޙަސަރަ

ޤާޫނނީގޮުތން  ބޭނުމަށް ޓަކައި މުގެރުމާޔަތްކުތި ޙިދިރޭތަކެ (4)   
 ؛މާޔަތްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަސްޙި

 .ނެތި ހުސްވެދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ގަސްގަހާގެހިހުރި ރާއްޖޭގައި  (5)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަވި  )ށ(  
ހާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގެ ރުކެއް 
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ނުވަތަ ކޮނެެގްނ ނެގުމަށް   ކެނޑުމަށް، ނުަވތަ އުފުރުމަށް،ނުވަތަ ގަހެއް
 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށް މި 

 ،ގަސް ބިޔަވުމުގެ ސަބަބުން  ،އެ ގަހެއްގެ ގޮފިތަކާއި މޫތައް ިދގުވެ (1)   
އަވަށްޓެރި ގޭގެއަށާއި ގޯތި ގޯއްޗަށް ނުވަތަ އިމާރާތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް 

ަ،ނުވަތަ ބޮޑު ގެްއލުމެއް ލިބިދާނެކަަމށް ފެްނނަ ަނމަ ،ލިބެމުންދާނަމަ

 .ގޮފިތަކާއި މޫތައް ކޮށައި، ގަސް ބެލެހެއްޓުން  ދިގުވެ އުނދަގޫ ފޯރާ
ނުވަތަ ބޮޑެތި ގޮިފަތއް  ގޮފިތައް ލަމިފަދަ ގަސްގަހުގައި ހުންނަ ފަ

ނަމަ، ރަށު ކައުންސިލުގެ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ،ކަނޑަންވާނީ
 އް ފަޅު ރަށެ އަދި  ކައުންސިލުގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ. ނުވަތަ ސިޓީ

ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ނުަވތަ ނަމަ، ފަޅުރަށަކުން ބައެްއ ނުވަތަ  ނަމަ،
ނަަމ،  ޅައިފައިވާ ރަށެއްކަނޑައައިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ބޭުނންތަކަްށ 

 އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

ނުކުރެވޭނަމަ،  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ1ުމި މާއްދާގެ ) (2)   
ަކއުންސިލެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ރުއް ނުވަތަ ގަސް ހުރި 

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިވާ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި އެ ރުއް 
 ނުވަތަ އެ ގަސް އިންދުން؛

ނުކުރެވޭނަމަ،  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ2ުމި މާއްދާގެ ) (3)   
ސިޓީއެއްގެ ރުއް ނުވަތަ ގަސް، އެހެން ކައުންސިލެއްގެ ނުވަތަ އެހެން 

 ގެ ތެރޭގައި އިންދުން؛ހިނގާ ސަރަޙައްދެއް އިޚްތިޞާޞް

ނުކުރެވޭނަމަ،  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ3ުމި މާއްދާގެ ) (4)   
 ކުގެ ބަދަލުގައި  ގަސް ކަނޑައިލުން؛ އަދި އެ ރުއެ ރުއް ނުވަތަ އެ

)ހަތަރެއް(  4)ހަތަރެއް( ރުއް ނުވަތަ  4ނުވަތަ އެ ގަހުގެ  ބަދަލުގައި 
ނުވަތަ ސިޓީގެ  ގެއެ ރުއް ނުވަތަ އެ ގަސް ކެނޑި ކައުންސިލު ،ގަސް

  ؛މެނޭ ތަނެއްަގއި އިންދުންއިޚްތިޞާޞްގައި ހި

ނުކުރެވޭނަމަ،   ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލ4ުމި މާއްދާގެ ) (5)   
ކަނޑައިލި ރުއް ނުވަތަ ގަސް ހިމެނޭ ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ 
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     އެ ރުއް ނުވަތަ  ،ބޭރުގައި ން ހިނގާ ސަރަޙައްދުއިޚްތިޞާޞް
 )ހަތަރެއް( ަގސް  4)ހަތަރެްއ( ރުއް ނުވަތަ  4އެ ގަހުގެ ބަދަލުގައި 

 އިންދުން.

ުނވަތަ  ޑުންރުއް ުނވަތަ ަގސް ކެނ
ނުަވަތ  ންތަ ކޮެނގެން ެނގުުނވަ ންއުފުރު

 އެއްަތނުން އަެނއް ތަނަށް ެގންދިުޔން 

ރަށްރަށުން ރުއް ނުވަތަ ގަސް ކެނޑޭނީ، ނުވަތަ އުފުރޭީނ، ނުވަތަ ކޮނެގެން  (ހ) .5
ަގވާއިދުގައި  މި ،ނެގޭނީ، ނުވަތަ އެއްަތނުން ައނެއް ތަނަްށ ގެންދެވޭނީ

 ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީންފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާތުތަކާ ޅައިކަނޑައަ
 މުގައިވާ ފޯ 1ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ،ހުއްދަކަމާބެހޭ އިދާރާގެ  ސަރުކާރުގެ
  ފައިވާ ގޮތަށެވެ.ޅައިގައި ކަނޑައައިހޯދުމަށްފަހު، އެ ހުްއދަ މެދުވެރިކޮށް

           )ފަންސާސް( ނުވަތަ 50 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮބޑުމިނުގެ ތިރީގައި )ށ(  
ނުވަތަ  ،ކަނޑަންވާނީ  ސްނުވަތަ ގަ އްރު )ފަންސާސް( އަށް ވުރެ މަދު 50

 ،ގެްނދަންވާނީނުވަތަ ކޮނެެގން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަްށ އުފުރަންވާނީ، 
ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ  އެ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނަމަ

ނުވަތަ،  ،ލުން ހުއްދަ ދޫކުރި ލިޔުމާއެކުސިޓީއެއްނަމަ ސިޓީ ކައުންސި
 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއްނަމަ، ،ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ

ލުން ހުއްދަ ދޫކުރި ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީއެއްނަމަ ސިޓީ ކައުންސި
ނުވަތަ ފަޅުރަށެއްނަމަ ނުވަތަ ފަޅުރަށަކުން ބައެްއނަމަ އިޤްތިޞާީދ  ،ލިޔުމާއެކު

ްށފައިވާ ފަރާުތން ހުއްދަ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޭބނުންތަކަށް ދޫކޮ
 ގައެވެ. ލިޔުމާއެކު ކޮށްފައިވާބަޔާންދޫކުރިކަމަށް 

 ؛ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުރުއްނުވަަތ ، ރުކުގެ ކަނދުބުޑު ފެންނަ (1)   

      ގަހުގެ ބުޑުގެ އެންމެ ތިިރންފޯދިފައި ހުންނަ ގަސް ނުވަަތ  (2)   
)ތިރީސް(  30ދިގުމިނުގައި ގަސްގަނޑުގެ  )ބިމާ ހަމައިން( ފެށިެގން

 ވަށަމިނުަގއި ގަހުގެ ސެންޓިމީޓަރު ހުންަނ ނުވަަތ ެއއަށްވުރެ ދިގު، 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ހުންނަ  ( ސެންޓިމީޓަރުސާޅީސްފަހެއް) 45

 ގަސްގަހާގެހި.

)ފަންާސސް( ރުއް  50ބޮޑުމިނުގެ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި )ނ(  
ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް   ހާ)ދުއިތަްއސަ( ރުއް ނުވަތަ ގަ 200ނުވަތަ ގަހާއި، 
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ކަނޑަންވާނީ ނުވަތަ އުފުރަންވާނީ، އެޖެންސީގެ ހުއްދަ  ސް ނުވަތަ ގަ އްރު
 ހޯދައިގެންނެވެ. 

ނުވަތަ  ކަނާޑ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ރ(  
ރާ، ނުވަތަ ކޮނެެގން އެއްތަުނން އަނެއް ތަަނށް ގެންދާ ރުއްގަުހގެ އަދަދު އުފު
)ދުއިސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަވާނަމަ، ނުވަތަ، ރުއްަގސް ނަގާ  200

)ހަތަރުހާސް( އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ގަވާއިދު  4000ސަރަޙައްދު 
ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ތިމާެވއްޓަށް އަސަރު ) R-27/2012ނަންބަރު: 

ތިމާވެށްަޓށް އަސަރު  ،( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދަންވާނެއެވެ. 

ުފރާ، ނުަވތަ ކޮނެގެްނ ުނވަތަ އު ،ކަނޑާ
 ަގސް އެެހން ރަށަކަށް ެގންދިުޔންނަގާ ުރއް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ން، މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް ރަށަކު )ހ( .6
ބޮޑުމިނުގެ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް، އެހެން ރަށަކަށް ގެންދާނަަމ، ނުވަތަ 

އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން  ،ރަށަކުން ބޭރުކުރާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާނީ
 ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.

ކަނޑައި ނުވަތަ ކޮނެެގން ނަގައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރުްއގަސް  )ށ(  
އެ ރަށެއްގެ ރަށު  ،މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދާނަމަ، އެ

ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިުލން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ 
ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ  ދަށުން ނުވަތަ އެ

 ،އުފުރޭނީނުވަތަ  ނޑޭނީ،ގަހެއް ކެނުވަތަ  އަދި އެ ރުކެއް ންނެވެ.ދަށު
އުސޫލުގެ  ކޮށްފައިވާ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،ކޮނެގެްނ ނެގޭނީނުވަތަ 

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ލުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކައުންސިތީމަ

ނުވަތަ އިޤްތިާޞދީ ނުވަތަ  ،ފަޅުރަށަކުން ބައެއްވަތަ ނު ،ފަޅުރަށްރަށުން )ނ(  
ރުއްގަސް  ޅައިފައިވާ ރަށެއްނަމަ،ކަނޑައައިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަްށ 

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުވަތަ ކޮނެގެން ނަގައި އަދި  ގެންކަނޑައި
ރަށެއް ބެލެހެއްޓުމާ  ވަގުތަކު އެ އެ ،މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ގެންދާނަމަ އެ

 ޤާނޫނީގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާރަށެއް  ފަރާތެއްގެ ނުވަަތ އެ ހުރިވާލުވެހަ
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އި، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކާފައިވާ ފަރާތަަފއިފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހި
 މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. ގެ ކަމާބެހޭ

އިޖުިތމާޢީ ނުަވތަ  ުކގަިއ،މަގުތަ
 ގެނުވަތަ ސަރުާކރު ،ްއދުތަުކގައި ޙަސަރަ 

ުނވަތަ އޮފީސްތަުކގައި ެހދިފަިއވާ 
 ޮބޑެތި ުރއްަގސް ކެނޑުން  ހައްަދއިަފއިވާ

ކުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހަިއ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަ .7
ފައި ތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހައްދައިތަނުގައި ނުވަތަ މަގުތަކުގަިއ ނުވަތަ އިޖުތަން

 އަށްވުރެއެއް( އިންޗި)ތިރީސްހަ 36 ވަށަމިނުގައި ،ހެދިފައި ހުންނަ ހުންނަ، ނުވަތަ
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމާިއ އެއްތަުނން އަނެއް ަތނަްށ ބޮޑު 
އަްނނަނިވި ގޮތަްށ، ރަށު  ކަުއންސިލުގެ ނުވަތަ ސިީޓ  ،ޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީގެންދި

 ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އެ ގަހެއްގެ ގޮފިތަކާއި މޫތައް ިދގުވެ ގަސް ބިޔަވުމުގެ ސަބަބުން އަވައްޓެރި  )ހ(  
 ،ގޭގެއަށާއި ގޯތިގޯއްޗަށް ނުަވތަ އިމާރާތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެުމންދާނަމަ

ވާ ނަމަ، ދިގުވެެގން ުއނދަގޫ ނުވަތަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެަކމަށް ފެންނަ
ކޮށައި،  ގަހަށް ނުލިބޭޮގތަށް  އެފަަދ ގެއްލުމެއް ޫފނުބެއްދޭ، ގޮފިތަކާއި މޫތައް

ނުވަތަ  ަގޮިފތައް  ޔާންކުރި ފަދަ ފަލައްޓުން؛ މި އަކުރުގައި މި ބަގަސް ބެހެ
            ނަމަ،  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް  ،ބޮޑެތި ގޮފިތައް ަކނޑަންވާނީ 

ރަށު  ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ. އަދި 
ނުވަތަ އިޤްިތޞާީދ ނުވަތަ  ،ފަޅުރަށަކުން ބައެއްނުވަތަ  ،އްފަޅު ރަށެ

ޅައިފައިވާ ރަށެއްނަމަ، އެޖެންސީގެ ކަނޑައައިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ބޭނުްނތަކަށް 
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނަމަ، އެ ގަސް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
 ،އެަކން ުކރަންވާނީ  ކުރުން ނުަވތަ ރީލޮކޭޓް ކުރުން؛އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނަމަ، ރަށު  ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 
ނުވަތަ  ،ކުން ބައެއްނުވަތަ ފަޅުރަށަ ،ފަޅު ރަށެއްހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ. އަދި 

ފައިވާ ޅައިއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާީޢ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނަޑއަ
 ރަށެއްނަމަ، އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

        މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުުކރެވޭނަމަ، )ނ(  
)ދޭއް( ރުްއ ނުވަތަ  2ގަހުގެ ބަދަލުގައި އެ ނުވަތަ  ކުގެ ބަދަލުގައިއެ ރު
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ގަސް އެ އެ ރުއް ނުވަަތ  ،)ދޭއް( ގަސް 2ކޮންމެ ގަހަކަށް ބަދަލުގައި 
 ގެ އެދިޔާރު އިންދަންވާނެއެވެ.ޢުނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ަމޝްރޫ

ދަުރގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންުކރުމަށް ރުއް ުނވަތަ 
 ގަސް ކެނުޑން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮޑުމިނުގެ  ،އެއްވެސް ރަށަކުންދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ( .8
ދިރިހުރި )ރޯ( އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް، ދަރުގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައިގެން ނުާވނެއެވެ.

 އެްނމެ  ރުކުގެ ފެށިެގން( ިބމާހަމައިން) ތިރިން އެންމެ ބުޑުގެ ރުކުގެ (1)   
 ޫފޓު)ހައެއް(  6 ހަމަޔަށް( ަފންވަޅާ) ބުޑާ ފަނުގެ ހުރި ތިރިއަށް

 ރުއް. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިދގުހުންނަ ރުއް 

ފޫޓު  1ގަހުގެ ބުޑުގެ އެންމެ ތިރިން )ބިމާ ހަމައިން( ފެށިގެން  (2)   
އިންޗި ހުްނނަ ( އަށާރަ) 18 ވަށަމިނުަގއިއުސްމިނުގައި، ގަހުގެ 

 ގަސްގަހާގެހި.

ރަށަކުން ގަހެއް ނުވަަތ ރުކެއް ދަރުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް  )ށ(  
އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް އޮވެގެންނެވެ.   ،ކެނޑޭނީ

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުަލވައިލައި،  ،މި ހުއްދަ ދެވޭ މީުހންގެ ދަފުަތރެއް
 ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން އެޖެންސީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ދަރު  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  
ދަފުތަރު ހެދުމުެގ އުސޫލު  ،ނެގުމަށް ޓަކައި ވަކި ހުއްދައެްއ ދޫކުރުމާއި

 ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުއް ުނވަތަ ަގސް ނަަގިއގެން ެއއްތަުނން 
އި ޢަމަލުކުާރނެ ދިޔުުމގަ އަނެއް ަތނަށް ގެން 

 ލު ސޫއު

ރުެކއް ނުވަތަ  ،ެގންދަންވާނީ ތަނަށްއަނެއް  ތަނުންރުއްގަސް ނަގައިގެން އެއް )ހ( .9
ޫމގަނޑުގައި ރުކެއްގެ ނުވަތަ ގަހެއްގެ ެއ  ،ގަހެއް ނެގުމަށްފަހު

ފިޔަވައި އިތުރު ވެލި ނުހިމެޭނ ފައިވާ ކަޅުފަސް ލައި)ރޫޓްބޯލްސްގައި( ހަރު
 ސާފުކޮށްގެންނެވެ.  މިންވަރަށް

އިތުރު ވެލި ފިޔަވައި ރުއްގަސް ނެގި ވަޅުގަނޑަށް  ،ރުއްގަސް ނެގުމަށްފަހު )ށ(  
 ރަނގަޅަށް ބާރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  ޅައިފަސްއަ ،އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާޅައި 
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    އަދި އެ ތަންތަނަށް ލޮނުވެއްޔާިއ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް އެޅުމަކީ 
 ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.މި ގަވާއިދުގެ 

ނުވަަތ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝަްއކު ކުރެވޭ ، ބަލި ޖެހިފައިވާ ރުއްގަސް )ނ(  
މި ގަވާއިދުގެ  ،ގެންދިޔުމަކީނަގައިގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ރުއްގަސް 

ބައްޔެއް ޖެހިަފއިވާކަމަށް   ދަށުން މަނާކަމެކެވެ. ބަލި ެޖިހފައިވާ ނުވަތަ
ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތު  ،ޝައްކު ކުރެވޭ ރުއްގަސް ކަނޑައަޅާނީ

 ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ލަފާގެ މަތީންނެވެ.  

ުނވަތަ އުުފރާ، ނުަވތަ ކޮނެގެްނ  ،ކަނޑާ

 ނަގާ ުރއްަގސް އިްނދުން 
ނުވަތަ  ،ވާ ގޮތަށް ކަނޑާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10

އުފުރާ، ނުވަަތ ކޮނެގެން ނަގާ ުރއްގަސް އިންދަންވާނީ، އެ ކައުްނސިލެއްގެ 
 އެވެ.ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގަ

             މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ަނމަވެސް، )ށ(  
އެ ކައުންސިލެއްގެ ނުވަތަ ސިީޓއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި އެ ރުއް 

އެކު، ކަނޑާ ނުވަތަ ން ނެތްނަމަ، އެޖެންސީގެ ހުއްދަޔާނުވަތަ ގަސް އިންދެ
           އުފުރާ ނުވަތަ ކޮނެެގން ނަގާ ރުއްގަހުގެ އެންމެ މަދުވެގެން

ނުވަތަ  )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ރުއްގަސް، އެ ރުއްގަސް ކެނޑި 50%
އުފުރި ނުވަތަ ނެިގ ރަށެއްގަިއ އިންދުމަށް ކަނޑައަޅައި، ެއ ރަށަކުން 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ކަމުގައި   %50އެ ރުއްގަހުގެ  ،ބޭރުކުރެވޭނީ
 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

            މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް،  )ނ(  
        ،ސިޓީއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިެއ އެ ކައުންސިލެއްގެ ނުވަތަ 

ން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އަދަދަށް ރުއް ނުވަތަ ގަސް އިންދެ
ަތ އުފުރާ ނުވަަތ ކޮނެގެްނ އެކު، ކަނޑާ ނުވަނެތްނަމަ، އެޖެންސީގެ ހުއްދަޔާ

)ތިރީސް އިންސައްތަ( ުރއްގަސް،  %30ނަގާ ރުއްގަހުގެ އެންމެ މަދުެވގެން 
އެ ރުއްގަސް ކެނޑި ނުވަތަ ުއފުރި ނުވަތަ ނެގި ރަށެއްގައި އިންދުމަށް 

               އެ ރުއްގަހުގެ  ،ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށަކުން ބޭރުކުރެވޭނީ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-92/2022 ގަާވިއދު ނަންަބރު:  131  އަަދދު: 51ވޮލިުއމް: 
 

12 
 

 ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުގައިއިންސައްތަ( ކަ ހަތްިދހަ) 70%
 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ުނވަތަ ކޮނެެގްނ  ،ުނވަތަ އުުފރާ ،ކަނޑާ
ެއއްަރށުން އަެނއް ރަށަްށ  ނުވަތަ ، ނަގާ 

ގެްނދާ ރުްއގަުހގެ ަބދަލުަގއި ުރއްަގސް 
 އިންުދން 

ނުވަތަ  ،އެއްވެސް ރަށަކުން އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ކަނޑުމަށްަފހު  )ހ( .11
     ނުވަަތ ކޮނެގެްނ ނެގުމަށް ފަުހ، އެ ރުއް ނުަވތަ ގަސް  ،އުފުރުމަށްފަހު

އެ ރަށުގެ އެހެން ތަނެއްގައި އިންދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަްށ ޢަމަލު 
އެ ަރަށކުން ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ަކނޑުމަށްފަހު  ،ނުކުރެވޭނެ ހާލަތުގައި

ނުވަތަ އުފުރުމަށްފަުހ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދާނަަމ، އެ ކަމެްއ ކުރުމުގެ 
ބަދަލުގައި  ،ނުވަތަ ގެންދާ ކޮންމެ ރުކަކަށް ،ކަނޑާ  ކޮންމެ ރުކަކަށް ،ކުރިން

ރުއް  އެ ،)ދޭއް( ގަސް  2)ދޭއް( ރުއް ނުވަތަ ކޮންމެ ގަހަކަށް ބަދަލުގައި  2
ގެ އެދިޔާރު ޢުނުވަތަ ގަސް ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫ

 އިންދަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ރުކެއްގެ ނުވަތަ ގަހެއްގެ  4

          ބަދަލުގައި ހެއްގެނުވަތަ ކޮންމެ ގަ ،( ރުއް )ހަތަރެއް 4ބަދަލުގައި 
އެ ރުއް ނުވަތަ ގަސް ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ  ،)ހަތަރެއް( ގަސް 4

 ގެ އެދިޔާރު އިންދަންވާނެއެވެ. ޢުމަޝްރޫ

ން، ބަދަލުގައި އިްނދާ ރުކެއް ތީމަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މި )ނ(  
ރަށެއްގެ ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި  ދާގަސް އިން ،އިންދަންވާނީނުވަތަ ގަހެއް 

ރުކެއް ނުވަތަ ަގހެއް ނެގި  ން، އެތީމަ ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
 ރަށެއްގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެެހން ޮގތަކަށް ބުެނފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރުއްގަސް  )ރ(  
އަދަދަށް ރުއްގަސް އިންދާނެ ޖާގަ ބަދަލުގައި އިންދަންޖެހޭ  ،ނަގާ ރަށުގައި

ނުވަތަ ަފޅު ރަށެއް ، ނެތްކަން އެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
ނުވަތަ ފަޅުރަށަކުން ބައެއް ނުަވތަ އިޤްތިޞާދީ ނުަވތަ އިޖުތިމާީޢ އެކިއެކި 
ބޭނުންތަަކށް ޤާނޫނީގޮުތން ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

ރުއް ނުވަތަ ގަސް އިންދާނެ އެހެން ަތނެއް ނުވަތަ ަރށެއް ނުވަތަ ބަދަލުގައި 
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް  ކައުންސިލްރަށްތަކެއް ސިޓީ 
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ރަށްރަށުގައި ބަދަލުގައި އިންދަންޖެހޭ ރުއްގަސް އެ ، މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅައި
 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ހެއްދުމަކަށް މި އިންދައި

 ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަުލގައި ރުއްގަސް އިންދާ ރަށަކީ، )ބ(  
 ނުވަތަ ކައުންސިލް ރަށު ،އިންދަންވާނީ ރުއްގަސް އެ ރަށެއްގައި ،ރަށެއްނަމަ

 ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށންނެވެ. އެ ،ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ ކައުންސިލުގެ ސިޓީ

ނަމަ،  އްރުއްގަސް އިންދާ ރަށަކީ، ފަޅު ރަށެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލުގައި  )ޅ(  
ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ނަމަ، ނުވަތަ ފަޅުރަށަކުން ބައެއް 

ގައި ރަށްރަށް ނަމަ، އެ ަރށްރަށުއެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮްށފައި ހުންނަ 
އެ ރަަށކާ ޤާނޫނީގޮުތން ހަވާލުވެފައިާވ ފަރާތަކުން  ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ،

އެ ރުއް ،  ލިޔުމުން ިލބިެގން އެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ،އެކަމަށް ހުއްދަ
 ގަސް ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ އެިދޔާރެވެ. އެ ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އުފުރާ ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ެގ ދަށުން ކަނޑާ )ކ(  
 ގަހުގެ ނުވަތަ ރުއް  ގެންދާ ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ނުވަތަ ،ނަގާ ކޮނެގެން
އިންދާ ރުއްގަސް، އެ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ބަދަލުގައި

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންދަންވާނެއެވެ. އަދި އިންދުމަށްފަހު،  6
އެ ގަސް ހެދޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ގަސް ރޯވަންދެން ބެލެހެއްޓުމާއި

ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  ،ފަދައިން ރުއް ނުވަތަ ގަސް އިްނދުމަށްފަހުމި
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ކައުންސިލަކަށް، އަދި އެ ނޫން 
ރަށެއްގައިނަމަ އެޖެންސީއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ގަްސ ރޯވުމުން 

  އެކަން އަންގާވެނެއެވެ. ންސީއަށްކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެޖެ

އް ޖަހައިފައި ބަރެންސީރިއަލް ނަބަދަލުގައި އިންދާ ކޮންެމ ގަެހއްގައި  )އ(  
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 އްަފއިވާ ބިްނތަަޅއިއަލަށް ހިއްކަން ކަނަޑއަ

 ފެހިކުރުމަށް ުރްއގަސް ިއންުދން 
          އެ ސަރަޙައްދަކީ އަލަށް ހިއްކަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބިމެއްނަމަ،  )ހ( .12

ފެހިކުރުމަށް ރުއްގަސް  ،އެ ސަރަޙައްދު ފެހިކުރުމަށް ރުއްގަސް ހޯދާނެ ގޮތާއި
)ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ  R-15/2013ހޯދާނެ ތަން، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

( ގެ ދަށުން ބިންހިއްކުމަށް ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
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ަމޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރު، އެޖެންސީއަށް  ،ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާއިރު
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ިއންދާ ރުއްގަަހކީ އެހެން  )ށ(  
ރަށެއްގެ ފެހިކަމާއި، ގަސްކަރައަށް ކުރާ އަސަރުކުޑަވާނޭ ގޮތަކަށް އިންދާ 

 ރުއްގަސްކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އަލަށް ހިއްކާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ހިއްކައިފައިވާ  ސަރަޙައްދުތައް ފެހިކުރުމަށް  )ނ(  
އެހެން ރަށެއްގެ ހޭޅިފަށުން )ވެޖިޓޭޝަން ބެލްުޓން( ނަގާ  ،އިންދާ ރުއްގަހަކީ

 ރުއްގަސް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެވެ.  

އަލަށް ހިއްކާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ހިއްކައިފައިވާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިންދާ  )ރ(  
އެ އިންދާ ސަރަޙައްދަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގަސްކަން  ،ގަސްގަހަކީ

 ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

އެއްަތނުން އަެނއް ތަނަށް ެގންދާ 
ެގންދާ ތަން ބެުލމަށް  ުރއްަގސް، ރުްއގަުހގައި 

( ނަންަބރު ބިލިޓީސަ ޖަހާ ނަންަބރު )ޓްރޭ
 ޖެހުން 

ބޭރުކުރާ ނުވަތަ އެއްރަށުން ރަށުން  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން މި )ހ( .13
ކުލަ ނުފިާލ  ،ނުވަތަ ގަހެއްގައި ގައިއަނެއްރަށަށް ގެންދާ ކޮންމެ ުރކެއް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ދެއްޔަކުން ނުވަތަ ދަވާދަކުން،

ރުއް ނުަވތަ ގަސް ނަގާ ފަރާތުން ނުަވތަ މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރު  ،ހިމެނޭގޮތަށް
 ބިލިޓީ ނަންބަރު(ސަނަންބަރު )ޓްރޭ ބެލުމަްށ ޖަހާ އެ ތަކެތި ގެންދާ ތަން

 ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ހައިޖަ

)މިސާލު:  ރުއް ނުވަތަ ގަސް ނެގި ރަށާއި އަތޮޅު އަންގައިދޭ ކޯޑު (1)   
LD0000)؛ 

 22ވަނައަހަރު ނަމަ، މިސާލު:  2022، (ނަންބަރު 2ފަހަތު އަހަރު ) (2)   

  .ނަންބަރުހުއްދައިގެ ސުމާރު  (3)   

ގެންދާ ތަން ބެލުމަށް ޖަހާ  ރުއްގަސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
 ،ގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ުހްނނަންވާނީ ބިލިޓީ ަނންަބރު(ސަނަންބަރު )ޓްރޭ

"LD0000/22/0001.ެފޯމެޓަށެވ " 
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ރުއްގަސް ގެންދާ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ރުކުގައި ނުވަތަ ގަހުގައި (ނ)  
ބިލިޓީ ނަްނބަރު( ޖަހައި ލޭަބލްކުރުމުގެ ސަތަން ބެލުަމށް ޖަހާ ނަްނބަރު )ްޓރޭ

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންވާނީ، މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރެވެ. ރުއްގަސް ގެންދާތަްނ 
ކަނޑައަޅާނީ، މީހުންއުޅޭ  ިބލިޓީ ނަްނބަރު(ސަބެލުމަށްޖަހާ ަނންބަރު )ޓްރޭ

ރަށެއް ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ފަޅު 
ރަށަކުން ނުވަތަ ފަޅުރަށަކުން ބައެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ 
      އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެއްގެ ަބއެއްނަމަ 

އެ ވަގުތަކު އެ ތަްނތަން ާޤޫނނީގޮތުން ، ތު އުފުލަންޖެހޭނީ މި މަސްއޫލިއްޔަ
   ،މިކަމަށް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ ހަވާލުވެފައިވާ ފަާރތަކުންނެވެ. ބެލެހެއްޓުމާ

ރުއްގަސް ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ ހުއްދަ  ،އެ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ
 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

އޮތް ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮްށފައި  މި )ހ( .14 ތްަތއް ހުއްދަ ަނގަްނޖެހޭ ާޚއްޞަ ހާލަ
ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ހާލަްތތަުކގައި ރުއްގަސް ކެނޑުމަށް ނުވަތަ އުފުރުމަށް 
   ނުވަތަ ކޮނެގެން ނެގުަމށް ނުވަަތ އެއްތަނުން އަނެއް ަތނަށް ެގންދިޔުމަށް 

ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެޖެންސީން ހުއްދަ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި
 ނަގަންވާނެއެވެ.

 ހެކްޓަރަށްވުރެ ކުޑަރަށެއް ނަމަ؛)އެކެއް(  1އެ ރަށަކީ،  (1)   

ވަކި ބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ބާވަތްތަކެްއގެ ދޫނި އާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ  (2)   
އެފަދަ  ނިދަންއަރާ ފަޅުރަށާއި މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ

 އްދުތަކުން ރުއްގަސް ކަނޑާނަމަ ނުވަތަ އުފުރާނަމަ؛ޙަސަރަ

 ގަސް. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ، ރުއް 4ގަވާއިދުގެ  މި (3)   

   ގަހަކީ،  އްދަކީ ނުވަތަ އެ ރުކަކީ ނުވަތަ އެ ޙަސަރަ ރަށަކީ ނުވަތަ އެ އެ )ށ(  
   ވަނަ ަނންބަރުގައި (2) ، ަވނަ ނަންބަރާއި (1) )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި

ފައިވާ ހާލަތަށް ެފޭތ ސިފަ ލިބިފައިވާ ރަށެއްކަން ނުވަތަ ބަޔާންކޮށް
 ަޔގީންކުރާނީއްދެއްކަން ނުވަތަ ރުކެއްކަން ނުވަތަ ގަހެއްކަން ޙަސަރަ

 އެޖެންސީންނެވެ.
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 ހުއްަދިއގެ މުްއދަތު 

 

    ،ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށްގަސް ކެނޑުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމަށް ނުވަތަ  ރުއް )ހ( .15
            އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި 

 ކޮށް ނިންމަންވާެނއެވެ. އެ މަސައްކަތް

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް  ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ )ށ(  
ނަމަ، އަދި އެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުުރ މުއްދަތު ބެލެވޭ

ޅައިގެން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ހަ ހުށައެކަން ބޭނުންވާނަަމ، 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ފަދައިން ހުއްދަ އިތުރުކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށް )ނ(  
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ )ދޭއް(  2ހަމަވާތާ  މުއްދަތުހުއްދައިގެ 

)ދޭއް( ފަހަަރށެވެ.  މިގޮތަށް  2 ،ންތަކަށެވެ.  ހުއްދަ އިތުުރކުރެވޭނީހުށަހެޅު
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް އެޖެންސީއަށް ަ-/5,000، ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ

ފަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ފަހަރު ިއތުރުކުރަން )ޭދއް(  2ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި 
 އައު ހުއްދަކެވެ.  ،ނަަމ، އެކަމަށް އެދި ހުަށހަޅަންވާނީބޭނުންވާ

 ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން އެއްވެސް ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ކަނޑައިފިނަމަ )ހ( .16 ކުުރން  މޮނިޓަރ ކުުރމާއި ރިޕޯޓް
އެއްތަނުްނ ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ކޮނެގެން ނަގައިފިނަމަ ރައިފިނަމަ،ނުވަތަ އުފު
ބަދަލުގައި އިްނދަންޖެހޭ  ،ކަްނކަން މޮނިޓަރކޮށް އެ ،ގެންާދނަމަ އަނެއް ތަނަށް

ނުވަތަ ސިޓީ  ލުންކައުންސި ރަށެއްގެ ރަށު ރުއް ނުވަތަ ގަސް އިންދާކަން އެ
ރޯވަންދެން  ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިންދުމަށްފަހު، ގަސް

ރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މުގެ އިންތިޒާމު ހަމަެޖހިފައިވާކަން ކަށަވަބެލެހެއްޓު
އެ ރުއް ނުވަތަ ގަސް ކެނޑުމަށް  ،މިކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރެވެ. 

 ރުއްގަސް ނަގާ ރަށުގައިވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން،  11މި ގަވާއިދު ގެ  )ށ(  
       ބަދަލުގައި އިންދަންޖެހޭ އަދަަދށް ރުއްގަސް އިންދާނެ ޖާގަ ނެތްކަން 

ނުވަތަ ފަޅު ރަށެއް ނުވަތަ  ހާލަތުގައި، އަޅާއެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަނޑަ 
ފަޅުރަށަކުން ބައެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިުޖތިމާީޢ އެކިއެކި 

 ،ޅާ ހާލަތުގައިން ކަނޑައަބޭނުންތަަކށް ޤާނޫނީގޮުތން ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތު
 ނުވަތަކައުންސިލުން  ށުގެ ރަ އިންދާރުއް ނުވަތަ ގަސް އިންދާ ބަދަލުގައި 
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އެ ރުއް ނުވަތަ ގަސް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް،  ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ
 މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

ެއއްރަށުން ނުވަތަ ޮކނެގެން ނަާގ އަދި  ،ނުވަތަ ުއފުރާ ، ކަނޑާމިގޮތަށް  )ނ(  
އިންދާ ރުއްގަހުގެ ގަހުގެ ބަަދލުގައި ުނވަތަ  ގެންދާ ރުއްއަނެއް ރަށަށް 

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް އާންުމންނަށް ފެންާނނޭހެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢުއެޖެންސީން 

އެއްރަށުން އަނެއް ނުވަތަ ކޮނެގެން ނަގާ އަދި  ،ނުވަތަ އުފުރާ ،ކަނޑާ (1)   
 ؛ހުެގ ބާވަތާއި އަދަދުގަނުވަތަ  ގެންދާ ރުއްރަށަށް 

ނުވަތަ ކޮނެގެން ނަގާ ރުއް ނުވަތަ ގަސް  ،ނުވަތަ އުފުރާ ،ކަނޑާ (2)   
  ؛ބަދަލުގައި ރުއް ނުވަތަ ގަސް އިންދާ ރަށް ،ނަގާ ރަށާއި

ގަސް ނުވަތަ  ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ރުއް ގަވާއިދުގެ މި .17 އިސްިތސްނާ 
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 މުޑުވަށްކޮށްގެން ހައްދާ ރުއްގަސް؛  )ހ(  

އަދި ގަސްގަހުގައި ނުވަތަ ގަސްގަހުގެ ގޮފީގައި ަރުއް ނުވަތަ ގަސް  )ށ(  
 ،ވެލިބަނދެގެން ނުވަތަ ގަސް ގްރާފްޓް ކޮށްގެން ނުަވތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް

 ފައި ހުންނަ ރުއްގަސް.ދައިނާސަރީއެއްގައި ހައް

 .ގޯތިތަކުގައި ހުންނަ ރުްއގަސް މަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާމީހުން ދިރިއުޅު )ނ(  

މީހުންގެ މުދަލަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަަދ ގޮތަކަށް  )ރ(  
 ހެދިފައިވާ ރުއްގަހާއި ނުވަތަ ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތް ރުއް ގަސް. 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ރުއްގަސް. )ބ(  

ރައްގިރުމުގެ ސަބަބުްނ ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  )ޅ(  
ވެއްޓުމުގެ  ލައިގެންގަސް އަރިއަޅައިރުއްނުވަތަ ވައިގަދަވުމާ ގުޅިގެްނ 

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނަމަ، ނުވަތަ ތު އޮތްޞަފުރު
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް 
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ނުވަތަ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ލިޭބ  ،ނަމައެޖެންސީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ނުަވތަ ލިބެުމންދާ ގެއްލުން ހުއްޓުވުަމށް ޓަކައި، 

 ކަނޑާ ރުއްގަސް. 

 މަނާ ކަންކަން 

 

 މަނާކަމެކެވެ.ކަންތަްއތައް ކުރުމަކީ  ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން .18

ހޯދަންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގައި ހުއްަދ ނުހޯދައި ދަށުން ހުއްދަ  ގަވާއިދުގެމި  )ހ( 
 އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.

ދީފައިވާ ަ،އެއްވެސް ކަމެއް ހޯދައިގެން ކުރާ ދަށުން ހުއްދަ ގަވާއިދުގެމި  )ށ( 
 ޚިލާފަށް ކުރުން. ޔާހުއްދަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގަވާއިދުގައި  މި )ނ( 
 ނުފޮނުވުން.

ތަން ބެުލމަށް ޖަހާ  ގޮތަށް ރުއްގަސް ގެންދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ މި )ރ( 
 ނުޖަހައި ރުއްގަސް ގެންދިއުން. )ޓްރޭސިިބލިޓީ ނަްނބަުރ(ނަންބަރު 

 ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި  އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގަސް ނަގައިގެންނުވަތަ  ރުއް )ބ( 
ރުކުގެ ނުވަތަ ގަހުގެ ބުޑުގައި )ރޫޓްބޯލްސްގައި( ހަރުލަިއފައިވާ ކަޅުފަސް 

 ގެންދިޔުން.ފިޔަވައި އިތުރު ވެއްޔާއެކު 

އެ ވަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް  ،ގަސް ކޮނެގެން ނެގުމަށްފަހުނުވަތަ  ރުއް )ޅ( 
 ވެލި އެޅުން.ޮލނުބާވަތެއްގެ ކުނި ނުވަތަ 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ރަށަކުން ބޭރުކުރާ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް މި  )ކ(  
 ބަލައިގަތުން.

 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު  ކަމެއްމަނާގަވާއިދުގައި މި  .19
އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. އެޖެންސީއަށާއި ކައުންސިލަށް ،އިޚްތިޔާރު
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ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ  ،ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ )ހ( 
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހ  ،ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި

 ފަރާތުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އަންަނނިވި އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ. 

ޖޫރިމަނާ  )ަފންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން -/50,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ  އިން)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ -/100,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް  ،ތިން ވަނަ ފަހަރާއި، އޭގެ އިތުރަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި (3)  
)އެްއލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/150,000ކޮށްފިނަމަ، 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

ހުއްދަ  ،ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް  މި ގަވާއިދުގެ )ށ( 
ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ހުއްދަޔާ ޚިލާފަށް  ކޮށްފިނަމަ، އެ ހުއްދަ 

 ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާ ުކރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތީްނނެވެ.

ޖޫރިމަނާ  )ަފންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން -/50,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ ()އެއްލައްކަ -/100,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް  ،ތިންވަނަ ފަހަރާއި، އޭގެ އިތުރަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި (3)  
)އެްއލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/150,000ކޮށްފިނަމަ، 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

 ،ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގަސް ނަގައިގެންނުވަތަ  ރުއް )ނ( 
        ،ގަސް ކޮނެގެން ނެގުމަށްފަހުނުވަތަ  ރުއް މާއި، ގެންދިޔު ވެއްޔާއެކު

 ޅައިފިނަމަ،ވެލި އަޮލނުއެ ވަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ނުވަތަ 
 ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ.
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ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  ()ފަނަރަހާސް -/15,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  ()ަފންސާސްހާސް -/50,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް  ،އޭގެ އިތުރަށް ހުއްދަ ނުހޯދައިފަހަރާއި، ތިންވަނަ   (3)  
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  ()އެއްލައްކަ -/100,000ކޮށްފިނަމަ، 
 ކުރެވޭނެއެވެ.  

މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ  މި ގަވާއިދުގެ )ރ( 
ލުގެ ސޫއަންނަނިވި އު ،ނުކޮށްފިނަަމ ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ ނުފޮނުވުމާއި ރިޕޯޓު

 ންނެވެ.ތީމަ

ޖޫރިމަނާ  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން -/5,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިަމނާ  )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއިން -/10,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް  ،އޭގެ އިތުރަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި ފަހަރާއި،ތިން ވަނަ  (3)  
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  ()ަފނަރަހާސް -/15,000ކޮށްފިނަމަ، 
 ކުރެވޭނެއެވެ.  

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގައިމި ގަވާއިދު )ބ( 
ނަންބަރު ޖަާހ  ބެލުމަށްތަން  ގެންދާކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

އަންނަނިވި  ،އިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނީހަނުޖަ  ބިލިޓީ ަނންބަރު(ސަ)ޓްރޭ
 ންނެވެ.ތީލުގެ މަސޫއު

ޖޫރިމަނާ  )އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.
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ޖޫރިމަނާ  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން -/5,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަމެއް  ،އޭގެ އިތުރަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި ފަހަރާއި،ތިންވަނަ  (3)  
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  ()ިދހަހާސް -/10,000ކޮށްފިނަމަ، 
 ކުރެވޭނެއެވެ.  

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ރަށަކުން ބޭރުކުރާ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް  )ޅ( 
 ްނނެވެ.ތީލުގެ މަސޫޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އަންނަނިވި އުބަލައިގެންފިނަަމ، 

ޖޫރިމަނާ  )ަފންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން -/50,000ފުރަތަމަ ފަހަރު،  (1)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ  އިން)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ -/100,000ދެވަނަ ފަހަރު،  (2)  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކަެމއް  ،ތިން ވަަނ އަދި އޭގެ އިތުރަްށ ހުއްދަ ނުހޯދައި (3)  
ރުފިޔާއިން  ()އެްއލައްކަ ފަންސާސްހާސް -/150,000ކޮށްފިނަމަ، 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާ  ވަކި ކަމަކަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއް މި ގަވާއިދުގެ (ކ) 
ޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމުެގ ކުޑަބޮޑު ށްކަމެއްގެ ސަބަބުން ތިމާވެ ކަމެއްގައި، އެ

 R-9/2011 ފަރާތެއް، ގަވާއިދު ނަންބަރު ކަމެއް ކުރި މިނަށް ބަލައި، އެ
ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަްށ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ )

ން ތީފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަޅައިގައި ކަނޑައަ )ގަވާއިދު
 ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އޭޖެންސީއަށް

އެ  ރުކެއް  ،ފައިވާނަމަގައިޚިލާފަށް ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް އުފުރައިގެން ނަ
 ނުވަތަ ގަހެއް ހުރި ތަނުގައި އަލުން އިންދައި، އެކަން އިާޢދަކުރުމަށް

 އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އޭޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

      ނަމަވެސް، އޮތް  އެހެން ގަވާއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި (އ) 
ފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެުދ ފިޔަވަޅު ޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ
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އަދި އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ގަވާއިދަށެވެ.  މި ،އެޅުމުގައި އިސްކަންދޭނީ
 ނުވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން   ހާލަތުގައިއެ

  ނާއި ކައުންސިލުތަކުންނެވެ. އޭޖެްނސީން ،ޛު ކުރާނީތަންފީގަވާއިދު  .20 ގަާވިއދު ތަންފީޛު ކުުރން 

       ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ގަވާއިދަށް މި )ހ( .21 ފެށުން  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން
 )އެކެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. 1ތާ ޝާއިޢުކުރާމި ގަވާއިދު 

ގައި  2006ރީ ޖަނަވަ 15ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، ގަވާއިދަށް  މި )ށ( 
ގަސް ކެނޑުމާއި، ނުވަތަ  ތަންފީޛު ކުރަމުްނގެންދާ "ރުއް ،ޝާއިޢުކޮށް

ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމާބެޭހ  އުފުރުމާއި، ކޮނެގެން
ގަސް ނުވަތަ  ރުއް) R-7/2014 ގަވާއިދު ނަންބަރުގަވާއިދު" އާއި، 

ކެނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ކޮނެެގން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން ައނެއްރަށަށް 
 ަަަ،އާއި (ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޙުވަނަ އިޞްލާ 1ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 

ޝާއިޢުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ގައި  2017ން ޖޫ 6
ރުއް ނުވަތަ ގަސް ކެނޑުމާއި، އުފުރުމާއި، ފައިވާ ޢަމަލުކުރަން ފަށައި

ކޮނެގެން ނެގުްނ އަދި އެއްރަށުްނ އަނެއްރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި ެގންގުޅެންވީ 
 އުޞޫލު" އުވުނީއެވެ.  

ގައި ޢަަމލުކުރަން  2007ޖޫން  5 ެފށުާމއެކު،ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި )ނ( 
"ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފައިވާ ފަށައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 
 އުވުނީއެވެ.  ގަވާއިދު"

ރުކުގެ ނުވަތަ ގަހުގެ ބުޑު  ،އެވަނީ "ކެނޑުން" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހ( .22 މާނަކުރުން 
 ލުމަށެވެ.ޑައިކަނ ބެހެއްޓުމަށްަފހު، ރުއް ނުވަތަ ަގސް

ނުވަތަ  ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް މޫތަކާއެކު، އެވަނީ "އުފުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ( 
  އުފުރުމަށެވެ. މުލާ ނުލައި

ނުވަތަ ގަހުގެ ވަށައިގެން  ކުގެރު ،"ކޮނެގެން ނެގުން" ކަމަށް ބުެނަފއި އެވަނީ )ނ( 
 މަށެވެ.ގުނެ ނުވަތަ މުލާ ނުލައިމޫތަކާއެކު  ،ކޮނުމަށްފަހު
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______________________________ 

ޓާބެޭހ ސިޔާސަތުތައް ށް ތިމާވެ، އެވަނީ މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުެނފައި (ރ) 
އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ

 ވުޒާރާއަކަށެވެ.

އެވަނީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ބުނެފައިކަމަށް  "އެޖެންސީ" (ބ) 
 އެޖެންސީއަށެވެ.

މުޑުވައްކޮށްގެން  ،ގަސްގަހުގެ އޮށާއި ކާށި ،އެވަނީ "ނާސަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ޅ( 
ގަސްގަހުގައި ނުވަތަ ގަސްގަހުގެ ގޮފީގައި  ،ހައްދާ ރުއް ނުވަތަ ގަހާއި

ވެލިބަނދެގެން ނުވަތަ ގަސް ގްާރފްޓް ކޮށްގެން ނުަވތަ އެނޫންެވސް އެފަދަ 
ވެލިަބނދެ، މޫބާލައިެގްނ ތަފާތު ބޭނުްނތަކަށް ގަސް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ،ގޮތަކަށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ  ދައިފައި ހުންަނ ގަސްގަހާގެހި ހައްދައިގޮތަށް ހައް
 ވެ.ނަށެކުރާ ތަމަސައްކަތް

އަމިއްލަ  ،އެަވނީ "އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ރުއްަގސް" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  
މީހުންގެ ބިންބިމުގައި ހުންަނ ރުއްގަހާއި ބަންޑާރަ ބިންބިމުގައި ހުންނަ މީސް

އްޔަށް ވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަަތްށ ކުހަށެންގެ ރުއްގަހުއަމިއްލަ މީ
މީގެ ތެރެޔަކު ހައްދާ ރުއްގަސް  ހާއިރުްއގަ ހުްނނަހިފާ ބިްނބިމުގައި 

 ނުހިމެނެއެވެ. 
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Individual: 
[    ] 

Company: 
[    ] 

Full Name: 

Permanent Address: 

 

ID / PPT/ Work permit No: 

Atoll: 
. . .  

Island/ City: Contact No: Email: 

Contact person that can provide information relevant to the project 

 

Contact No  Email: 

Details of work 2 

 
, Island / City) Uprooting Location

 
(Atoll, Island / City) Replanting Location 

  

  

 

 
Area of site clearance (Square Meters)

c          

(Office): …………………………………………….. 

                        

(Island): ……………………………………………. 

 

  

- 

- 

 ،

Applicant Information

3 



 

2 
 

4 

(  ) 

(  )

،

(  ) 

(  )

(  ) 

(  )

(  ) 

(  )

(  ) 

(  )

Applicant’s Declaration 7 

    
We/I hereby confirm that the information provided herein is true and correct, and agree to 

take measures to mitigate any and all environmental damages caused by this undertaking, as 

instructed by EPA, and bear all costs therein, to plant 4 (four) trees/palms for each tree/palms 

removed or uprooted and provide EPA in writing and using images of details of the trees to 

be planted, including the details of the area in which the palms and trees will be planted. 

 

 

Contractor Declaration 5

I/we hereby declare that all works will be carried out in accordance with the 

instructions given by EPA to mitigate the impact of this undertaking on the 

environment. And this undertaking will be pursued in accordance with all set laws, 

regulations and procedures in effect regarding palms and trees. 

Name: 

 

Date: 

 

 Signature: (company stamp if applicable) 

 

 Contractor Information (if different from the Applicant) 6 

Permanent Address: 

 

Full Name: 

 

Email: 

 

Contact No: 
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Applicant Information 1 

    
Individual: 

[    ] 
Company: 

[    ] 
Full Name: 

  

Permanent Address: 

 

ID / PPT/ Work permit No: 

  

Atoll: 
. . .  

Island/ City: Contact No: Email: 

  

Contact person that can provide information relevant to the project 

 
  

Contact No  Email: 

 

Details of work 2 

 
, Island / City) Uprooting Location

 
(Atoll, Island / City) Replanting Location 

 

  
  

 

 
Area of site clearance (Square Meters)

 

 Standard for uprooting, removal and transfer of trees and palms 3
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Environmental Protection Agency 
 

Male’, Maldives 
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Contractor Declaration 5

 

 Contractor Information (if different from the Applicant) 6

. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  Permanent Address: 

އެޑްރެސްް ދާއިމީ  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full Name: 

ނަންް ފުރިހަމަ  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email: 

އެޑްރެސް އީމެއިލް  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contact No: 

ނަންބަރުް ފޯނު  

 Applicant’s Declaration 7 އިޤްރާރު ފަރާތުގެް ހުށަހަޅާ 7
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(Office) 

                                          

(Island), Maldives 
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2 Applicant’s Declaration 
 

 

 

 

 

 

 


