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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މާލެ،
އޖެ.
ހރާ ް
ދިވެ ި

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2012/R-23ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ
ގަވާއިދު( އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ވ
ހ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނި ި
ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2020/R-23 :ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެ ޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.1

ކރުން.
ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
.7

)ބ(

ގއި
ނ ނުލާ އުޅަނދު ފަދަ ތަކެތީ ަ
އންޖީ ު
މޫދު ކުޅިވަރުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއިި ،
މ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ
ތފައި އުޅޭ މީހުން ި
ސްނޯކުލް ކުރަން އުޅޭ މީހުން ނުވަތަ ފަ ާ
މަނާ ކަމެކެވެ.

.2

ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.
.8

)ށ(

ށ ވަދެ ނުކުމެވޭނީ ހަމައެކަނި މި ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދަ ް
ޞކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި ރޭންޖަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއް ަ

)ނ(

މި ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އެޖެންސީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .އަދި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ނގަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތައް މި ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ރޭންޖަރުންނަށް އަ ް

.3

ނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް )ސ( އިތުރުކުރުން.
ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި) ،ރ( އާއި )ގ( އަން ަ
.9

)ށ(

ށ ،އެޖެންސީން
) (1މި ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގުރޫޕުތަކުގެ ކޮންމެ ) 10ދިހައެއް( މީހަކަ ް
ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ގައިޑަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ހލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން،
ވތަ މިނޫންވެސް ާ
) (2މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
މި ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގުރޫޕުތަކުގެ ކޮންމެ ) 5ފަހެއް( މީހަކަށް އެޖެންސީ ހުއްދަ
ޖހޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް އޮފީހަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ގައިޑަކު ހުންނަން ެ
ޔސްފިއަރ ރިޒަރވް އޮފީހުން އެޖެންސީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިކަން ބަ ޯ
)ރ(

މި ސަރަޙައްދުގެ ވިލަށް ފަހަރަކު ވަދެވޭނީ ) 10ދިހައެއް( އުޅަނދަށެވެ .މި ) 10ދިހައެއް(
ނ އޭރިޔާގައި ހިމެނޭ
ށ ،ވެއިޓި ް
ތ ް
އުޅަނދަކީ ،ރިސާރޗް އަދި ރޭންޖަރ އުޅަނދު ހިމެނޭގޮ ަ
ނޓްރެންސް އޭރިޔާގައި ހިމެނޭ  7އުޅަނދެވެ.
) 3ތިނެއް( އުޅަނދާއި ،އެ ް

)ގ(

މއި ވީޑިއޯ ކުރުމާއި ،އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ފޮޓޯ ނެގު ާ
ލ
ފޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ އުސޫ ާ
ގ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ ޮ
ނ ،މި ގަވާއިދު ެ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ
ނޑް
ޓނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން )އަންމޭ ް
ނނާއި ،އިސްތިހާރުކުރުމަށް ފޮ ޯ
ލތަކު ް
އެއްގޮތަށެވެ .ޓީވީ ޗެނެ ް
ނ ވިޔަފާރީ
ތށް( ކަމުގައި ބެލެވޭ ީ
ގ ަ
ނ ބޭނުންކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ޮ
އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯ ް
)ކޮމާޝަލް( އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ވހު
ވހު މި ސަރަޙައްދު ހުންނާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ .އަދި އެ ދު ަ
)ސ( ރަމަޟާންމަހުގެ  1ވަނަ ދު ަ
އެ ސަރަޙައްދަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
.4

ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އުނިކޮށް ،ކުރިޔަށް ހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީބު ކުރުން.

.5

ޞލާޙުކުރުން.
ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
.16

)ކ(

ގ
ނފައި އެވަނީ ،އެ ސަރަޙައްދުތަކު ެ
"ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް މެނޭޖްމަންޓް ފީ" ކަމަށް ބު ެ
ކ އޭރިޔާތައް
އ ،ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ނުވަތަ ޯ
މށްޓަކަ ި
ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓު ަ
ނ
ބޭނުންކުރާ ރިޒޯޓުތަކާއި ،ސަފާރީ ،ގެސްޓުހައުސް ،އަދި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ފަދަ ފަރާތްތަކު ް
އަހަރަކު ) 1އެކެއް( ފަހަރު ދައްކަންޖެހޭ ފީއަށެވެ.
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ވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1އަންނަނި ި
ޖަދުވަލު :1
ވ ގޮތް
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދަށް އުޅަނދުތައް ވަދެނުކުތުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ީ

.7

•

ނ ހަނިފަރުގެ އުތުރު ފަރާތުންނެވެ.
ދޯނިފަހަރު ވަދެނުކުމެ ހަދަންވާ ީ

•

ފރާތުގައި އަޅައިފައިވާ މޫރިން ބޮއިތަކުގައެވެ.
ދޯނިފަހަރު އަޅަންވާނީ ދެކުނު ަ

•

ނ ،ޑްރޮޕް އޮފް ޒޯނުންނެވެ.
މީހުން އަރުވައި ބާލަންވާ ީ
ކރުން
ނވި އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2އަންނަ ި

ކޯ އޭރިޔާ
×

ބަފަރ އޭރިޔާ


ހަރަކާތް
ނ
ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށްއެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނު ް

)ހުއްދަ ލިބިގެން(
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ދދު240 :
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އމް49 :
ވޮލި ު

×

×

×

×

×

.8

ބރު2020/R-110 :
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މަސްވެރިކަން  -ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދުއެޅުން

×

އެންވެރިކަން ކުރުން
ވީޑިއޯގްރަފީ

ފޮޓޯގްރަފީ/

ކުރުމުގައި

ސެލްފީ

ސްޓިކް

ފދަ
ަ

އ
އާލާތްތަ ް

ބޭނުންކުރުން.

ވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3އަންނަނި ި
ފީގެ ނަން

ފީ ނެގޭނެ
ގތް
ޮ

)ހ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ފީގެ އަދަދު
ރިޒޯޓް

ސަފާރީ އުޅަނދު

ޑައިވް ސްކޫލް

ގެސްޓްހައުސް

ދިވެހިން

308,400/-

 12އެނދަށްވުރެ

15,420/-

 10އެނދަށްވުރެ

-

ޔުނެސްކޯ

)ތިންލައްކަ

އިތުރުވާނަމަ:

ފަނަރަހާސް

އިތުރުވާނަމަ:

ބަޔޯސްފިއަރ

އަށްހާސް

11,565/-

ހަތަރުސަތޭކަ

15,420/-

ރިޒާވް ވޮލަންޓްރީ

ހަތަރުސަތޭކަ(

)އެގާރަހާސް

ވިހި(

)ފަނަރަހާސް

ޕާޓްނަރޝިޕް ފީ

ދިވެހިރުފިޔާ

ފަސްސަތޭކަ

ދިވެހިރުފިޔާ

ހަތަރުސަތޭކަ ވިހި(

ބ .އަތޮޅު

އަހަރަކު

ދިވެހިރުފިޔާ

ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(
ދިވެހިރުފިޔާ
 12އެނދަށްވުރެ

 10އެނދަށްވުރެ

މަދުނަމަ:

މަދުނަމަ7,710/- :

7,710/-

)ހަތްހާސް

)ހަތްހާސް

ހަތްސަތޭކަ

ހަތްސަތޭކަ

ދިހައެއް(

ދިހައެއް(

ދިވެހިރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ
)ށ(

މޭމަހުން ފެށިގެން

ހަނިފަރަށް

310/-

310/-

310/-

310/-

32/-

ނޮވެންބަރުމަހުގެ

ޒިޔާރަތް

)ތިންސަތޭކަ

)ތިންސަތޭކަ

)ތިންސަތޭކަ

)ތިންސަތޭކަ

)ތިރީސް

ނިޔަލަށް ހަނިފަރު

ކުރާ

ދިހައެއް(

ދިހައެއް(

ދިހައެއް(

ދިހައެއް(

ދޭއް(

ސަރަޙައްދަށް

ކޮންމެ

ދިވެހިރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ

ވަނުމުގެ ފީ

ފަހަރަކު

)ހަނިފަރު

ބޮލަކަށް

އެކްސެސް ޕާމިޓް(
6

ދދު240 :
އަ ަ

އމް49 :
ވޮލި ު

)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ބ .އަތޮޅު

ހަނިފަރަށް

155/-

155/-

155/-

155/-

ޔުނެސްކޯ

ޒިޔާރަތް

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

ބަޔޯސްފިއަރ

ކުރާ

ފަންސާސް

ފަންސާސް ފަހެއް(

ފަންސާސް

ފަންސާސް ފަހެއް(

ރިޒާވް ވޮލަންޓްރީ

ކޮންމެ

ފަހެއް(

ދިވެހިރުފިޔާ

ފަހެއް(

ދިވެހިރުފިޔާ

ޕާޓްނަރޝިޕް ފީ

ފަހަރަކު

ދިވެހިރުފިޔާ

-

ދިވެހިރުފިޔާ

ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޮލަކަށް
މޭމަހުން ފެށިގެން
ނޮވެންބަރުމަހުގެ
ނިޔަލަށް ހަނިފަރު
ސަރަޙައްދަށް
ވަނުމުގެ ފީ
)ހަނިފަރު
އެކްސެސް ޕާމިޓް(
)ރ(

ޑިސެންބަރުމަހުން

ހަނިފަރަށް

155/-

155/-

155/-

155/-

) 16/-ސޯޅަ(

ފެށިގެން

ޒިޔާރަތް

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

)އެއްސަތޭކަ

ދިވެހިރުފިޔާ

އެޕްރީލްމަހުގެ

ކުރާ

ފަންސާސް

ފަންސާސް ފަހެއް(

ފަންސާސް

ފަންސާސް ފަހެއް(

ނިޔަލަށް ހަނިފަރު

ކޮންމެ

ފަހެއް(

ދިވެހިރުފިޔާ

ފަހެއް(

ދިވެހިރުފިޔާ

ސަރަޙައްދަށް

ފަހަރަކު

ދިވެހިރުފިޔާ

ވަނުމުގެ ފީ

ބޮލަކަށް

ދިވެހިރުފިޔާ

)ހަނިފަރު
އެކްސެސް ޕާމިޓް(
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ޖަދުވަލު  8ގެ  2.7އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 2.9 ،އާއި 2.10 ،އާއި 2.11 ،އިތުރުކުރުން.
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ހދުންތައް އެޖެންސީއަށް ހު ަ
 2.7ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ރިސާޗްކޮށް ނިމުމަށްފަހު ،ރިސާޗުގެ ޯ
އަދި މި ހޯދުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ދޫކުރެވޭނީ ހުއްދަދީގެން ކޮށްފައިވާ ރިސާޗު
އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ވ
ދކޮށްފައި ާ
 2.9ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި އެ ފަރާތަށް ޫ
ނންވާނެއެވެ.
ހުއްދަ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ފެންނަން އޮން ަ

7

އމް49 :
ވޮލި ު

ދދު240 :
އަ ަ

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

 2.10ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ރިސާޗް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އެޖެންސީން ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި
ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ.
 2.11ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ރިސާޗް ކުރުމަށް
ވނެއެވެ.
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެ ޭ
.10

ޖަދުވަލު  9ގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފް ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޖެންސީގެ
އ ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވިޔަފާރީގެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިތާނގަ ި
ނ
ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރާ ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީއަށެވެ .ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެހެ ް
ނންކުރެވޭނީ
ރން ބޭ ު
ފރު ސަރަޙައްދުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑް ޯ
ހނި ަ
ބޭނުމެއްގައި ނަމަވެސްަ ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

.11

ޖަދުވަލު  9ގެ  2އަށް  2.2އާއި 2.3 ،އާއި 2.4 ،އާއި 2.5 ،އިތުރުކުރުން.
2.2

އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުގައި
އެ ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

އގައި އެކަން
އެ ވަގުތު ނޫން އެހެން ވަގުތެ ް

ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
2.3

ބޔޮސްފިއަރ
ގން ) 1އެކެއް( ޑްރޯންއެވެަ .
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި އެއްވަގުތެއްގައި އުދުއްސޭނީ ގިނަވެ ެ
ކރާ ޑްރޯން މިއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ބނުން ު
ރިޒާވް އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޭ

2.4

ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް
ބން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ،އަންމޭންޑް
އ އުދުއްސާ ފަރާތެއްގެ ސަބަ ު
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެ އުޅަނދެ ް
އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން އުދުއްސާ ފަރާތުން އެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

2.5

ފ ނުވަތަ
ފޓޯގްރަ ީ
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ،އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޮ
ވީޑިއޯގްރަފީ ސެޝަނަކަށް ހޭދަކުރެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރެވެ.
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ދދު240 :
އަ ަ

އމް49 :
ވޮލި ު

.12

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޖަދުވަލު  9ގެ  3އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.
 .3ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީގެ ފީ
ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ

ތަފުސީލު
ޑއޯގްރަފީގެ  6ގަޑިއިރުގެ
ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީ ި

ކ ދިހައެއް(
) 7,710/-ހަތްހާސް ހަތްސަތޭ ަ

ސެޝަނަކަށް )އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން

ދިވެހިރުފިޔާ

ތށް( ބިދޭސީންނަށް ނުވަތަ ބިދޭސީ
ބޭނުންކުރުން ވެސް ހިމެނޭގޮ ަ
ށ
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ބޭނުމަ ް
ޑއޯގްރަފީގެ  6ގަޑިއިރުގެ
ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީ ި

ކ ފަންސާސް
) 3,855/-ތިންހާސް އަށްސަތޭ ަ

ސެޝަނަކަށް )އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން

ފަހެއް( ދިވެހިރުފިޔާ

ށ
ތށް( ދިވެހިންނަ ް
ބޭނުންކުރުން ވެސް ހިމެނޭގޮ ަ
އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން  1ގަޑިއިރު

) 640/-ހަސަތޭކަ ސާޅީސް( ދިވެހިރުފިޔާ

ހންނަށް(
ކނި ދިވެ ި
ބޭނުންކުރުމަށް )ހަމައެ ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް )ބޮލަކަށް( ހަނިފަރު އެކްސެސް ) 155/-އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް(
ޕާމިޓް  /ސިންގަލް އެންޓްރީ

.13

ދިވެހިރުފިޔާ

ޖަދުވަލު  9ގެ  4.5އާއި  4.7އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 4.8 ،އާއި 4.9 ،އާއި 4.10 ،އާއި 4.11 ،އާއި،
 4.12އިތުރުކުރުން.
ޓންވާނީ ،މި ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި ދިރުން
އ ަ
 4.5ވީޑިއޯކުރުމުގައްޔާއި ފޮޓޯ ނެގުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހަ ް
ތކަށާއި ،އެންމެހައި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ .އަދި ޑްރޯން
)މެގަ ފައުނާ( ތަކަށާއި ،ފަރު ަ
ބޑެތި ދިރުން )މެގަ ފައުނާ( ތަކުގެ ސީދާ މަތިން ޑްރޯން ނުވަތަ އަންމޭންޑް
ބޭނުންކުރުމުގައި މީހުންނާއިޮ ،
އޭރިއަލް ވެހިކަލް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޓ
ލ ޕްރޮޑަކްޓްގައި އެ ފޮ ޯ
ނމުމަށްފަހު ފައިނަ ް
 4.7ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީކޮށް ި
ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކީ "ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ،ހަނިފަރު" ގައި ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯއެއްކަން ނުވަތަ
ވީޑިއޯއެއްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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އމް49 :
ވޮލި ު

4.8

ދދު240 :
އަ ަ

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރފީ ނުވަތަ
ގން ފޮޓޯގް ަ
މި ސަރަޙައްދުގައި ޑްރޯން ނުވަތަ އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށް ެ
ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރަންވާނީ ގައިޑެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

4.9

ރފީ ނުވަތަ
މި ސަރަޙައްދުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯގް ަ
ނ
ސ ފެންނަ ް
ވ ހުއްދަ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެ ް
ކށްފައި ާ
ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި އެ ފަރާތަށް ދޫ ޮ
އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރފީ ނުވަތަ
 4.10މި ސަރަޙައްދުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯގް ަ
މޓަރަށްވުރެ
ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރާއިރު ،ޑްރޯން އުދުއްސަންވާނީ ،ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން ފެށިގެން ) 30ތިރީސް( ީ
ތިރިނުވާވަރަށެވެ.
 4.11އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް

ނންކޮށްގެން ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރާއިރު،
ނުވަތަ ޑްރޯން ބޭ ު

ޑްރޯން ދުއްވާ ފަރާތަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޑްރޯން ފެންނަންވާނެއެވެ) .ލައިން އޮފް ސައިޓް(
ސން ދޫކުރާ
އ ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ،އެޖެން ީ
 4.12މި ސަރަޙައްދުގައި ފޮޓޯގްރަފީ ނުވަތަ ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގަ ި
އކަންޏެވެ.
ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ެ
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އމް49 :
ވޮލި ު

.14

ދދު240 :
އަ ަ

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ރން.
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  5އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު ު
.5

ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިޔޯގްރަފީ ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

11

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އމް49 :
ވޮލި ު

ދދު240 :
އަ ަ

ބރު2020/R-110 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

.15

ނ
ރތީބުކުރު ް
މިގަވާއިދުން އުނިކުރާ އަދި އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ،މިގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަ ު

.16

ނ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
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