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ޭވށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓާއި ބެހ
ެ ާ ގައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތިމ2020 ި މެއ01
ްއޭ ކޮންސަލްޓަންޓަކ އަލްފާޟިލް ހުސެން ފިޒާހ.ިއައ. މި މަޝްރޫއުގެ އ.ެގމަށްޓަކައެވ
ު ްގޮތުން ނިންމިގޮތް އެނ
.ެ( އެވEIAP01/2014(
This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of communicating the decision
regarding the Environmental Impact Assessment for the EIA for the Proposed Water Supply
Project at Maavah, Laamu Atoll, which was submitted for evaluation on 15th April 2020 and
submitted additional information on 01st May 2020 by Ministry of National Planning and
Infrastructure. The EIA consultant of this project is Mr. Hussain Fizah (EIAP01/2014).

1. This Environmental Decision Statement
has been issued on behalf of the

ު ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓ.1

Environmental

Agency

ެ ގެ ދަށުން (މި ލިއުމުގައި މގ2012 ުހެދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދ

(hereinafter referred to as the Ministry)

ެފަހުން މިނިސްޓްރ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ) މިޤަވާއިދުގ

pursuant to the Environmental Impact

ެ އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސގ،ާތަންފޒ އިދާރ

Assessment Regulations 2012 (2012/R-

ްތމާވެށގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން މެދުވެރިކޮށ
ި މ
ި ްފަރާތުނ

27) to advise that the Ministry has

ްޓށ
ަ ްމަތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރައްޤގެ މަޝްރޫޢު ތިމާވެށ

decided that the proposed Development

ާއަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

Proposal can proceed according to the

.ެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދފމެވ

Environmental

Protection

Impact

Assessment

Report.
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2. The decision has been made by the

ެ މި ހުއްދަ މިނިސްޓްރން ދފައިވަނ ތިރގައި މިވާ ޝަރުޠުތަކުގ.2
:ެމަތންނެވ

Ministry on the following conditions:

i. In the event the project activity has
not commenced within one (1) year
from the date of issue, or if the
duration

of

this

Environmental

Decision Statement has not been
extended,
Decision

this

Environmental

Statement

shall

be

considered null and void. In order to
extend

the

duration

of

this

ް ތިމާވެށގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރި ތާރޚުނ.i
ި (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައ1 ްފެށިގެނ
ަމަޝްރޫޢުގެ އަމަލ މަސައްކަތް ނުފެށިއްޖެ ނަމަ ނުވަތ
ުތިމާވެށގެ ގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ މުއްދަތ
ެ މި ތިމާވެށގެ ގޮތުން ނިންމިގޮތުގ،ައިތުރުނުކޮށްފިނަމ
ާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ދފައިވ1 ެލިޔުމާއި އަދި މި ލިޔުމުގ
ެ މިތިމާވެށގެ ގޮތުން ނިންމިގޮތުގ.ެހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވ
ޢަމަލުކުރަންވާނ

ށ
ް މ
ަ ުއިތުރުކުރ

ުމުއްދަތ

ެލިޔުމުގ

Environmental Decision Statement,

ުތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓ

the Proponent shall write to the

ާ ވަނަ މާއްދާގައިވ14 ެގ2012 ުހެދުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ

Minister for an extension according

.ެގޮތަށެވ

to clause 14 of the Environmental
Impact Assessment Regulation 2012.

ii. In the event the project activities

ެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުގ1

have been delayed for more than

ރ
ެ ު (އެކެއް) އަހަރަށްވ1 ިޢަމަލ މަސައްކަތް ނުފެށ

one (1) year due to unforeseen

ްލަސްވ ކުރިއަށް ލަފާކުރަން ނޭނގޭ ކަހަލަ ކަމެއ

circumstances, the Ministry shall

ެއިތުރުކުރުމުގ

have the discretion to extend the

ުއިޚްތިޔާރ

duration

ި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައ.ެމިނިސްޓްރއަށް ލިބިގެންވެއެވ

of

the

Environmental

ުމުއްދަތ
ެހުއްޓުވާލުމުގ

Decision Statement, or to terminate
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،ަކަމަށްވާނަމ
ަނުވަތ

ްދިމާވެގެނ
ުއިޚްތިޔާރ

.ii

the

ްމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަބަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށ

proponent shall write to the Minister

. ެއެދިޔާރު ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރއަށް ލިޔަންވާނެއެވ

it.

In

such

circumstances

for an extension clearly stating out
the reasons for the delay.
iii. The Minister, or his designate, may

،ަ ތިރގައި މިބަޔާން ކުރާފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމ.iii

issue a cessation order requiring

،ްމިނިސްޓަރ ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަން ކުރާފަރާތަކުނ

persons working on a Development

ާހިނގަމުންދާ ތަރައްޤގެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދ

Proposal to cease working until the

ްބަޔަކަށް އެމަސައްކަތް އަލުން ފަށަން އަންގަންދެނ
.ެހުއްޓާލަން އެންގިދާނެއެވ

order is withdrawn, if:
a)

This Environmental Decision

ްލިޔުނ

ެނިންމިގޮތުގ

Statement has been withdrawn or;

ްތިމާވެށގެގޮތުނ

ިމ

)ހ

ަބާޠިލުކުރުން ނުވަތ

b) There has been a breach of the

ެގ ގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމު ގ
ެ މ ތިމާވެށ
ި )ށ

conditions of this Environmental

ްޝަރުޠަކާއި ޚިލާފުވުނ

Decision Statement.
iv. It is the Developer’s responsibility to

ިރާއްޖޭގައ

،ިގުޅުންހުރ

ިހިންގުމާއ

ޢ
ު ޫ މަޝްރ.iv

undertake all project activities in

ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށ

accordance with the relevant laws

ެއެދިޔާރުގ

ގެންދިއުމަކ

ްކުރަމުނ

.ެޒިންމާއެކެވ

and regulations of the Maldives.
v. The
Developer shall
submit
environmental monitoring report as
outlined in Paragraph viii of this
Environmental Decision Statement.
Failure to submit the requisite
monitoring report may result in the
suspension or revocation of the

ަ ވަނVIII ެ މި ތިމާވެށގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގ.v
ްބަދަލުތައ

ާއަންނަމުންދ

ްވެށްޓަށ

ާޕެރެގްރާފްގައިވ

.ެދެނެގަތުމާއިބެހޭ ރިޕޯޓް އެދިޔާރު ހުށައަޅަން ވާނެއެވ
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ްމަސައްކަތ

permit
under
Statement.

this

Decision

vi. The Developer is aware that under
the National Environment Protection
Act

(Law

no.

4/93)

and

the

Environmental Impact Assessment

ޭށ ދެމެހެއްޓުމާބެހ
ް ޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކ.vi
ުށ އަސަރ
ް ަ) އާއި ތިމާވެށްޓ4/93 ުޤާނޫނު (ނަންބަރ
ުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދ

Regulations the Ministry reserves

ަށޓަށް އަނބުރާ އިއާދ
ް ެ ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވ2012

the right to terminate any activity

ފ
ި ްނުކުރެވޭ ފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކޮށ

without compensation if found that

ްބަދަލެއ

such

ުދިނުމަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާ މަޝްރޫޢ

an

activity

has

caused

significant, irreversible impacts on
the environment.

ެމަސައްކަތެއްގ

ަހުއްދ

ާދޫކޮށްފައިވ

ްގެންދިއުމަށ

ިޙާލަތެއްގައ

ްކުރިއަށ

.ެބާޠިލުކުރެވިދާނޭކަން އެދިޔާރަށް އެނގެއެވ

vii. All mitigation measures proposed in

ާފރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރ
ޯ ު ތިމާވެށްޓަށް އަސަރ.vii

the EIA report for all the phases of

ިފިޔަވައްސެއްގައ

the

ްކުޑަކުރުމަށ

project

ާކުރެވިފައިވ

shall

be

fully

ާހުރިހ

ްއަސަރުތައ

ެމަޝްރޫޢުގ

ިރިޕޯޓުގައ

ެށފާނ
ް ޮކ

ްތިމާވެށްޓަށ

ާއަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

implemented.

.ެގޮތަށް އަޅަންވާނެއެވ

viii. The

environmental

program

outlined

monitoring
in

the

ާފރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރ
ޯ ު ތިމާވެށްޓަށް އަސަރ.viii
ްބަދަލުތައ

ާއަންނަމުންދ

ްވެށްޓަށ

ިރިޕޯޓުގައ

Environmental Impact Assessment

ާދެނެގަތުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލޭނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވ

Report shall be undertaken and

ށ
ް ަވށްޓ
ެ

،ުމށްފަހ
ަ ުކުރ

implemented

،ާޚުލާސ

ެދެނެގަތުމުގ

and

summary

environmental monitoring reports

ިމ

ްމަތިނ

ެގޮތުގ

shall be submitted to the Ministry.
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ަފުރިހަމ

ްކަންތައްތައ

ްބަދަލުތައ

ާއަންނަމުންދ

ާރިޕޯޓުގައިބަޔާންކޮށްފައިވ

.ެއޭޖެންސއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވ

ix. The date of expiry stated in this
Environmental Decision Statement is
the duration given to commence the
project activities approved under
this

Environmental

ާ މިތިމާވެށގެ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތު ހަމަވ.ix
ަމިހުއްދ

ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނ

ްކަމަށ

ްތާރޚ

.ެވ މުޚްލަތަށެވ
ޭ ެށމަށް ދ
ު ެދޫކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފ

Decision

Statement.
x. Once the project activities have
started, the Proponent must inform
the

Environmental

Protection

ްޓ ތާރޙ
ި ް ފެއ،ު މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަށްފަހ.x
ްއެޖެންސއަށ

ްޕްރޮޓެކްޝަނ

Agency, the date of commencement

ްއެންވަޔަރަމަންޓަލ

.ެލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވ

of project activities.

Date of Issue: 02nd May 2020

2020 ި މެއ02 ުދޫކުރި ތާރޚ

Date of Expiry: 02nd May 2021

2021 ި މެއ02 :ުމުއްދަތު ހަމަވާ ތާރޚ

Name: Ibrahim Naeem
Designation: Director General

ް އިބްރާހިމް ނައމ:ްނަނ
ްޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލ:ްމަޤާމ

Signature:
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