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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފު

.1

ނން
ަ

.2

މަޤުޞަދު

.3

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.4

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

.5

މިއީ ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަކީ ،ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ޠަބީޢީގޮތުން އޮތްގޮތަށް
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ރައްކައުތެރިކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،
އެ ސަރަހައްދުގެ އިންތައް ވަކިކޮށް ،އެ ސަރަހައްދުގައިވާ ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލުގެ
މުއްސަނދިކަމުގެ ފައިދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް
ކަނޑައަޅައި

ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

4/93

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި

ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،އާންމު ރައްޔިތުންނަށް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެ ސަރަހައްދުން ފައިދާ ލިބިދިނުން؛

)ށ(

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު
މަންފާއަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް
ހިންގުން؛

ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ) 1އެކެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.
)ހ(

ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ ހިންގާ މެނޭޖްކޮށް އެތަނުންދޭ ޚިދުމަތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓް
3
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ޔުނިޓުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާގޮތް
ބަލައި ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުމާއި،
މި

ދަށުން

ގަވާއިދުގެ

ހުރިހާ

އަޅަންޖެހޭ

އެޅުމާއި،

ފިޔަވަޅެއް

މި

ގަވާއިދާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަދި އެޖެންސީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެޖެންސީންނެވެ.

ށފައިވާ
ޙިމާޔަތްކޮ ް
ސަރަހައްދު

.6

)ހ(

ނ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ
ނވަ ީ
ށފައިވާ ސަރަހައްދު އެކުލެވިގެ ް
ޙިމާޔަތްކޮ ް
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ކޮޑަ ކިޅިއާއި ،އެ ކިޅި އިންވެގެންވާ
ޗަސްބިމުގެ  26.62ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅިއާއި އެ ކިޅި އިންވެގެންވާ
ޗަސްބިމުގެ  37.11ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދާއި ،ފުވައްމުލަކު އުތުރުކޮޅުގައިވާ ތުނޑީގެ
35.18

ސަރަހައްދާއި،

ހެކްޓަރުގެ

ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ

އެ

ތަފާތު

ބާވަތްތަކުގެ

ސއި ،ދިރިއުޅޭ ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި ،އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި ،ޤުދުރަތީ
ގަސްގަހާގެއް ާ
ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޖިއޮގްރެފިކް ކޯޑިނޭޓްތަކާއި
ވ
މނާފައި ާ
އެ ސަރަހައްދުގެ ޒޯންތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ހި ަ
ޗާޓުގައި އެވަނީއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން،

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

ރައްކައުތެރިކޮށް
ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި

ޤާނޫނު(

ޠަބީޢީގޮތުގައި

ގެ

ވަނަ

4

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

މާއްދާގެ

ދަށުން،

ރައްކައުތެރިކުރަންޖެހޭ

ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނީއެވެ.
)ނ(

ޔތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ދަޑިމަގި ކިޅީގެ
ޙިމާ ަ
ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
)(i

ކޯ އޭރިއާ:
މިއީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ
ކިޅިއާއި އެ ކިޅި އިންވެގެންވާ  7.31ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދާއި ،ދަޑިމަގި
ކިޅިއާއި އެ ކިޅި އިންވެގެންވާ  9.19ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެވެ .އަދި
މި

ގަވާއިދުގެ

ބޭނުމަށްޓަކައި

އެ

ސަރަހައްދުގައިވާ

ތަފާތު

ކޯ

އޭރިއާކަމަށް

ބާވަތްތަކުގެ

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އސާއި،
ގަސްގަހާގެ ް

ދިރިއުޅޭ

ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި ،މަސްމަހާމެއްސާއި ،އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި ،ޤުދުރަތީ
ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(ii

ބަފަރ އޭރިއާ:
4

ވޮލިއުމް47 :
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މިއީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޯ އޭރިއާ
އިންވެގެންވާ

ހެކްޓަރުގެ

47.23

އަދި

ސަރަހައްދެވެ.

ގަވާއިދުގެ

މި

ބޭނުމަށްޓަކައި ބަފަރ އޭރިއާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ސަރަހައްދުގައިވާ
ތަފާތު

ބާވަތްތަކުގެ

ސއި،
މަސްމަހާމެއް ާ

ގަސްގަހާގެއްސާއި،
އެހެނިހެން

ދިރިއުޅޭ

ދިރުންތަކާއި،

ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި،
ވަސީލަތްތައް

ޤުދުރަތީ

ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި
ހަރަކާތްތެރިވުން

.7

)ހ(

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)(i

ވ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮފީހުން ހުއްދަކޮށްފައި ާ
މަގުތަކުން ފިޔަވައި ،އެހެން ގޮތްގޮތަށް ،އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން.

)(ii

ކުނި އެޅުން.

)(iii

ދފަހަރުތަކުގައި ވަނުން.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް އިންޖީނުލީ އުޅަނ ު

)(iv

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޓާފުންނާއި ،އެޖެންސީގެ ސްޓާފުންނާއި ،ޤާނޫނީ
ވސް ނެޝަނަލް
ވސްއާއި މޯލްޑި ް
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
ސއާއި ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ޑިފެންސް ފޯ ް
ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
މި

ފަރާތަކުން

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މެނުވީ

އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން.
)(v

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ ،ފެތުމަށާއި އެހެނިހެން
ބޭނުންތަކަށް ދަޑިމަގި ކިޅިއާއި ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ކޮޑަ ކިޅިއަށް ފޭބުން.

)(vi

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި
އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން.

)(vii

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން.

ނވާކަންކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅުން.
ި
)(viii
)(ix

ސަރުކާރުން ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންދިނުން.

)(x

މާހައުލާ ނުގުޅޭ އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ސަރަހައްދަށް ތަޢާރަފުކުރުން.

)(xi

ދިރޭތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުން.
5
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)(xii

ދިރޭތަކެއްޗާއި ދިރުން ނުހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް
ގެންދިއުން.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

ގެ

)ހ(

އެހެންއޮތްނަމަވެސް،

)(iii

ވަނަ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ނަންބަރާއި
ސަރަހައްދުގައި

)(iv

ވަނަ

ޢާންމުކޮށް

ނަންބަރުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް

ހެދިފައިވާ މަގުތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ،ތުނޑީގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް މި ގަވާއިދު
ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ
ސަރަހައްދުގެ ޒޯން:1-

.8

ކޯ އޭރިއާގައި
ހަރަކާތްތެރިވުން

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޯ އޭރިޔާގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ހ(

ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި ،މަސްމަހާމެއްސާއި ،އެހެނިހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން.

)ށ(

އެއްވެސް އިމާރާތެއްކުރުން.

)ނ(

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ،ކެނޯ ،ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތީގައި
މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.

)ރ(
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގެ ބަފަރ

.9

އޭރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުން.

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަފަރ އޭރިޔާގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ހ(

ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި މަސްމަހާމެއްސާއި ދިރޭ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ކާންދިނުން.

)ށ(

އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނޫނީ ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ
އިމާރާތެއް ކުރުން.

)ނ(

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންމެނުވީ ،ކެނޯ ،ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތީގައި
މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.

)ރ(

އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެން މެނުވީ ،މި ސަރަހައްދުން ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި
އުފުރުން.

)ބ(

ހ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވައި ،ދިވެ ި
ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި އުފުރުމާއި ހައި ކަނޑުން.

ތުނޑީ ސަރަހައްދުގައި
ހަރަކާތްތެރިވުން

.10

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދުގެ

މަނާކަމެކެވެ.

6

ތުނޑީ

ސަރަހައްދުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ކުރުމަކީ
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)ހ(

ވެއްޔާއި ،މުރަކައާއި ،އަކިރިއާއި ،ގައު ނެގުން.

)ށ(

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުން.

)ނ(

ތުނޑީ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޑަސްބިންތަކުގެ ބޭރަށް ކުނި
އެޅުން.

)ރ(

އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނޫނީ ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ
އިމާރާތެއް ކުރުން.

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގެ

.11

)ބ(

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މަސް ބޭނުން.

)ހ(

ސަރަހައްދަށް

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

ގ
ނ ާ
ހި ް

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ
ޤާއިމްކުރުން

)ށ(

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީން ،އަންނަނިވި ޚިދިމަތްތައް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
)(i

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދުގެ

މަޢުލޫމާތު

އަންގައިދިނުމާއި،

ދިވެހިންގެ

އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމާއި ދައްކައިލުން؛
)(ii

ކެފެޓީރިއާ؛

)(iii

ބައިސަކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން؛

)(iv

ކެނޯއާއި ،ޕެޑަލް ބޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން؛

)(v

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދުގެ

މާޙައުލާއި

ފުވައްމުލަކު

ސިޓީގެ

ތާރީޚީ

ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގައިޑަޑް ޓުއަރތަކާއި
އެހެނިހެން ޓުއަރތައް؛

)ނ(

)(vi

ޕިކްނިކާއި ،ބާބެކިއު؛

)(vii

ޝަވަރ ،ފާޚާނާއާއި ލޮކަރުގެ ޚިދުމަތް؛

)(ix

އެކިއެކި ޙަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް ތަން ކުއްޔަށްދިނުން.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ
7

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންވާނީ
މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުން ވިއްކާ "އެކްސެސް ޕަރމިޓް" އެއްގެ ދަށުންނެވެ .މި ޕަރމިޓް
ކ
ބޭނުންކުރެވޭނީ ) 1އެކެއް( ފަހަރުއެވެ .މި ޕަރމިޓް ދިވެހިންނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ވިއް ާ
އުސޫލާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ކުރިއަށްގެންދާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ފީނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  3ގައި އެވަނީއެވެ.

)ބ(

ނ
ވ ީ
ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީން އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ ޭ
) 50ފަންސާސް( މީހުންނަށެވެ.

)ޅ(

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕް ފީ ދައްކާ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ަ 4
ފަރާތްތަކަށް ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ،އަގުހެޔޮ ރޭޓެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

)ކ(

ކޮންމެ އެކްސެސް ޕަރމިޓެއްގެ ދަށުން ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި މަޑުކުރުމަށް
ހުއްދަދެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ގަޑިއިރަށެވެ) 5 .ފަހެއް( ގަޑިއިރަށްފަހު،
އިތުރުވާ ކޮންމެ ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރަކަށް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިތުރު ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

)އ(

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގަޑިތަކާއި ،އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ
އަގުތަކާއި،

ފެސިލިޓީގައި

ވިއްކަން

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ތަކެތީގެ

އަގުތައް،

އ
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފަ ި
ހުންނާނެއެވެ.
)ވ(

މި

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން ފިޔަވައި

އިތުރު ޚިދުމަތްތައް

ގ
މި ސަރަހައްދުގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑާއި ،ފަންޑް ބޯޑު ެ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.
)މ(

އ
ޔ ި
ގ ލަފަ ާ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ފަންޑު ބޯޑު ެ
އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.

)ފ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީންގެ އަތުން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ޔޫ.އެސް.
ހ
ޑޮލަރުން ނުވަތަ އެއިރެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބަލައި ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރަށްވާ ދިވެ ި
ރުފިޔާއިން ނެގިދާނެއެވެ.

)ދ(

ކެފެޓީރިއާ

ހިންގުމުގައި
8

ނުވަތަ

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންތައްތަކަށް

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
)(i

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް؛

)(ii

ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ،ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި
ވިއްކުމަށް؛

)ތ(

)(iii

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް؛

)(iv

ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ޕެކޭޖިންގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް؛

އެގްޒެބިޝަން އޭރިޔާގައި ތަކެތި ވިއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
)(i

ބަހައްޓާފައި

ވިއްކަން

ހުންނަ

މުޅިންވެސް

ތަކެއްޗަކީ

ދިވެހި

އުފެއްދުންތަކަށްވުން.
)(ii

ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ) 50%ފަންސާސް
އިންސައްތަ( ތަކެއްޗަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗަށްވުން.

)(iii
)ލ(

ވިއްކާ ތަކެތި ،ޕްލާސްޓިކް ޕެކޭޖިންގައި ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވ
ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި ،ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ާ
ޑަސްބިންތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނިއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ގ(

ސލިޓީއާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެގޮތުން ،ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެ ި
ސަރަހައްދުގައި ،އަންނަނިވި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނާނެއެވެ.
)(i

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ލައިފް ގާޑް ޕޯސްޓުގައި ،ފެސިލިޓީ ހުޅުވިފައި
ހުންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ލައިފް ގާޑެއް ހުރުން.

)(ii

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލައިފްޖެކެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން.

)(iii

ފަސްޓް

ލައިފް

ގާޑް

ޕޯސްޓްގައި

ލައިފް

ރިންގްއާއި،

އެއިޑް

ކިޓާއި،

އަޑުގަދަކުރާ ހުރުން.
)(iv
)ޏ(

އަލިފާން ނިވާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިހުރުން.

ރެކްރިއޭޝަނަލް

ފެސިލިޓީން
9

ހިންގާ

ހަރާކަތްތަކުގައި

ޓުއަރ

ގައިޑުންގެގޮތުގައި

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހަރަކާތްތެރިވާނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ސަރަހައްދުގައިވާ

.12

)ހ(

ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ދަޑިމަގި ކިޅީގައި ތަނުގެ މާހައުލުގެ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ
ފާލަންތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދުއްވާ އެއްޗެއް އެރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ފާލަންތައް
)ބޯރޑް ވޯކް(

)ށ(

އ
ފާލަންތަކުގައި ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ލޭބަލް ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް ފިޔަވަ ި
އެހެން ތަންތަނަށް ކުނި އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ނ(

ކޮންމެ

ފާލަމަކަށް

އެއްފަހަރާ

)ތިރީސް(

30

މީހުންނަށްވުރެ

ގިނައިން

އެރުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.
)ރ(

ފާލަންތައް މަތީގައި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި

.13

)ހ(

ލ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
 5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން

)ށ(

މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ ދަނޑުވެރިއެއްގެ އަތުގައި ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން
ދޫކުރާ ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

ގ
ޢަމަލުތަކު ެ

ޒިންމާ ،އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެ ބަޔަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ
އިސްފަރާތަކުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފުލަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ދަނޑުބިންތަކުގައި

އުފެދޭ

ކުނި،

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު

ނައްތާލުމަކީ

ދަނޑުވެރިންގެ

ޒިންމާއެކެވެ.
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ

.14

ޅގެ ސަރަހައްދުގައި،
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ދަޑިމަގި ކި ީ
ގ
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ،ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދު ެ

ބޭނުމަށް ފޮޓޯ ނެގުމާއި

ޖަދުވަލު  6ގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓީވީ

ވީޑިއޯ ކުރުން

ޗެނަލްތަކުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިސްތިހާރުކުރުމަށް ފޮޓޯނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން ބެލެވޭނީ
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި
ދިރާސާކުރުން

.15

އ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ދަޑިމަގި ކިޅީގެ ސަރަހައްދުގަ ި
ލ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރާސާއެއް ކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ އުސޫ ާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

10

ވޮލިއުމް47 :
ސރަހައްދުގެ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ަ
މންދާ
ވެއްޓަށް އަންނަ ު

އަދަދު163 :

.16

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ވެށްޓަށާއި ދިރުންތަކަށާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަށާއި ޢުމްރާނީ
ވަސީލަތްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލައި ،ކޮންމެ

ނ
ބަދަލުތައް ދެނެގަތު ް

ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ،އެޖެންސީއަށް އެ ޕްލޭން ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،މެނޭޖްމަންޓް
ޔުނިޓުން އެ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

ފަންޑު އެކުލަވައިލުން

.17

ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު

.18

)ހ(

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހިންގާ
ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ޖަމާކުރާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑަކަށެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ޖަމާކުރާ ފައިސާ
ޚަރަދުކުރަންވާނީ،

ސަރަޙައްދު

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ރައްކައުތެރިކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށާއި،

މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަންފާއަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ގ
ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކުދި ފަންތީގެ ހިލޭ އެހީ ެ
ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށާއި،

މި

ގަވާއިދު

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

ކުރާ

އިދާރީ

މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

އެކުލަވައިލުން

)ހ(

ޛކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
މި ގަވާއިދު ތަންފީ ު
ސަރަހައްދު

މެނޭޖްކުރުމުގައި

ނިންމަންޖެހޭ

މުހިންމު

ނިންމުންތައް

ނިންމުމުގައި

ރ
މިނިސްޓްރީއަށާއި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި "ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަ ީ
ބޯޑު"

ގެ

ނަމުގައި،

މި

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

މިނިސްޓްރީން

ބޯޑެއް

އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ،އަންނަނިވި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރާ
) 13ތޭރަ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
)(i

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

)(ii

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

)(iii

ޔ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއް ާ

)(iv

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަސްވެރިން

)(v

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް

)(vi

ފުވައްމުލަކު
އެން.ޖީ.އޯ.ތައް

11

ސިޓީގެ

ތިމާވެށި

ރައްކައުތެރިކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(vii

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސްތައް

) (viiiމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
)(ix

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

)(x

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

)(xi

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް

)(xii

ލސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

) (xiiiމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
)ނ(

ބޯޑަށް މެންބަރުން ހޮވާނީ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނެ
މެންބަރެއް

އެ

ދާއިރާއަކުން

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ނުވަތަ

އޮފީހަކުން

ނޮމިނޭޓްކޮށްގެންނެވެ .އަދި ވަކި ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ
އިދާރާއެއް ނުވާނަމަ ،އެ ދާއިރާއަކުން ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި
އެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް
ހުޅުވައިލައި ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ފަރާތެކެވެ .އެފަދަ
ދާއިރާތަކުން ބޯޑަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
)ރ(

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔާތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)(i

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު މެނޭޖުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާއެރުވުން؛

)(ii

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
ބެލުމާއި ،އެކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ އެރުވުން؛

)(iii

އ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓިނިވިގޮތުގަ ި
ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތުގެ

އުސޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

މިނިސްޓްރީއަށް

ލަފާ

އެރުވުން؛ އަދި
)(iv

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އިޤްތިސާދީ
މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ އެރުވުން.

)ބ(

ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.
12

ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ޅ(

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމަކީ) 7 ،ހަތެއް( މެންބަރުންނެވެ.

)ކ(

މި ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

)އ(

މެންބަރަކު

ބޯޑުގެ

އެއްވެސް

އެ

މެންބަރަކު،

ނިސްބަތްވާ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ދާއިރާއަކުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،އެހިނދުން ފެށިގެން ބޯޑުގެ
މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
)ވ(

ބޯޑުގެ

މެންބަރުކަމުން

ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި

ވަކިވާ
އައު

ފަރާތްތަކުގެ

މެންބަރަކު

ބަދަލުގައި

ބޯޑަށް

އެހެންފަރާތެއް

ނޮމިނޭޓްކުރުމަށް،

ބޯޑަށް

މެންބަރުކަމުން

ވަކިވިފަރާތް ނިސްބަތްވާ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ.
)މ(

ކޮންމެ

މެންބަރެއްގެ

ވެސް

މެންބަރުކަމުގެ

ދައުރަކީ

2

)ދޭއް(

ގ
އަހަރުދުވަހު ެ

މުއްދަތެކެވެ .އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އިތުރު ދައުރަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ،
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
)ފ(

ބޯޑުގެ މެންބަރުން ) 1އެކެއް( ދައުރަށްވުރެ ގިނަދައުރަށް މެންބަރުކަންކުރުން މި ގަވާއިދު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ދ(

މަދުވެގެން ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްފަހަރު ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް ނިންމަންވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމުމަށް
ބޯޑުގެ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ތ(

ބޯޑުގެ

ނިންމުންތައް

ނިންމާނީ،

ބޯޑުގެ

ބައްދަލުވުމަށް

ހާޒިރުވާ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން

.19

އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމާއި ،ކުރުން މަނާކަންކަން،

ހުއްދަކަންކަމާއި ،މަނާ

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގައި ހިމަނާފައި މިވަނީއެވެ.

ކަންކަން
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު

.20

ގ
މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އ
ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ާ 9

އެޅުން

އިސްތިސްނާ

މި ގަވާއިދުގައިވާ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަމާއި،

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
.21

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުން އަންނަނިވި ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

13

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(i

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ،މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެދަށުން،
ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާ ކިޔަވާކުދިންނާއި މުދައްރިސުން.

)(ii

ށ ،މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަ ް
ރަސްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް.

)(iii

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ތަމުރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގައި،
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް.

)ށ(

މ
ބަންޑާރަ އަދި ދަޑިމަގި ކިޅީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންގެންދާ ޢިލް ީ
ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ނވަތަ ކުރިމަތިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން
ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެންު ،
މި ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމާއި ،މި ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެއުޅުން
ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ދ
މި މާއްދަގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައް ު
ބޭނުންކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެތަން ބޭނުން
ނުކުރެވޭގޮތަށް

ވަގުތީގޮތުން

އިޚުތިޔާރު،

ބަންދުކުރުމުގެ

މެނޭޖްމަންޓް

ޔުނިޓަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
އުވާލެވޭ ކަންކަން

.22

މާނަކުރުން

.23

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ
ނަންބަރު ) 18) ((IUL)438-PPIRS/438/2012/2ޖޫން  (2012ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުވީއެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގައިވާ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު؛
)(i

"ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގައި
މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ރަސްމީގޮތުން
ގޮތުގެ

ކުރަންޖެހޭ

މަތިން

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމަށާއި

ހަރަކާތްތައް

ހިންގުމަށް

އިޤްތިސާދީ

މި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަށެވެ.
)(ii

ވ
"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވިފައި ާ
ވެޓްލޭންޑް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށެވެ.

)(iii

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި ފާލަންތަކާއި
އެހެނިހެން ޢުމްރާނީ ބިނާތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)(iv

"އެޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
14

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެންޑް އެނަރޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީއަށެވެ.
)(v

"މިނިސްޓްރީ"

ކަމަށް

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

އެވަނީ،

ބުނެފައި
އެ

ތިމާވެށްޓާބެހޭ

ސިޔާސަތުތައް

އެންމެހައި

ތަންފީޛު

ކުރުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
)(vi

ދ
"މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައް ު
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.

)(vii

ނ ،މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ
"ފަންޑް ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ނ
ދަށުން އުފައްދާ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
އުފައްދާ ބޯޑަށެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓް އެހެން އިދާރާއަކަށް
ވ ބާރުތަކާއި،
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ އިދާރާއަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައި ާ
މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،މެންޑޭޓް ބަދަލުވި އިދާރާއަކަށް ނަޤުލުވާނެއެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ތާނަ އަކުރުން ލިޔެފައިވާ އިނގިރޭސި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ
އާންމުކޮށް ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި އެ ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ މާނައިގައެވެ.

ޖަދުވަލުތައް

.24

އަންނަނިވި ޖަދުވަލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.
)ހ(

ޖަދުވަލު  :1ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު.

)ށ(

ޖަދުވަލު  :2ކާށްޓާއި ،ފަނާއި ،ބޮނބާއި ،ފުނައޮށް ހޮވުމާއި ،ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް
ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމާބެހޭ އުސޫލު
އެކްސެސް ޕަރމިޓަށާއި ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު.

)ނ(

ޖަދުވަލު 3

)ރ(

ޖަދުވަލު  :4މެމްބަރޝިޕް ފީތައް.

)ބ(

ޖަދުވަލު  :5ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު.

)ޅ(

ޖަދުވަލު  :6ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީގެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި
ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން.

15

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ކ(

ޖަދުވަލު  :7ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗްކުރުމުގެ އުސޫލު.

)އ(

ކަންކަމާއި

ޖަދުވަލު  :8ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދުގައި

ކުރެވޭނެ

ކަންކަން.
)ވ(

ނ.
ޖަދުވަލު  :9މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅު ް

16

ނުކުރެވޭނެ

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު  :1ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ،ޒޯން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު
ބަންޑާރަކިޅިއާއި ،އެ ކިޅީއާ އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު

17

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދަޑިމަގި ކިޅިއާއި ،އެ ކިޅީއާ އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު

18

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތުނޑީ ސަރަހައްދު

19

އަދަދު163 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު  :2ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމާބެހޭ އުސޫލު
 .1އާންމު އުސޫލުތައް
1.1

މިކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

1.2

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ.

1.3

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވައިލާނެއެވެ.

1.4

ނ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫ ް
ލގެ
 14:00 - 8:00އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް ،ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއި ް
ޒަރީޢާއިންވެސް ،މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

1.5

މޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަ

1.6

ޅ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ ާ

1.7

ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާއިރު އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކައް ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރު މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން
އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

1.8

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަކީ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.

1.9

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ފަތްޕިލާވެލި އުފުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި
ކރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ު

 1.10މި ސަރަހައްދުން ހައި ކެނޑޭނީ ހައި ބޭނުންކޮށްގެން އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު އަތްތެރި މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހައި ކެނޑޭނީ މެނޭޖްމަންޓް
ޔުނިޓުން ފާހަގަކުރާ ސަރަހައްދުތަކުން އެކަންޏެވެ.

.2

.3

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދޭވޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް
2.1

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން ހޭދަކުރެވޭނީ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރުއެވެ.

2.2

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައެވެ.

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމު އަގުތައް
3.1

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމުގެ ޕާރމިޓުގެ އަގަކީ ) 100/-އެއް
ސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.

3.2

ހައި ކަނޑާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައްޔާއި ،ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ފަތްޕިލާވެލި ނަގާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ) 20/-ވިހި( ރުފިޔާ
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
4.1

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް
ވަންނައިރު ދޫކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.

4.2

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކާއި އެކު އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަދޭވޭނީ ގިނަވެގެން އިތުރު ) 2ދޭއް( މީހަކަށެވެ.

4.3

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ،ހައި އުފުރުމާއި ކެނޑުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުގައިވާ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ،އެ ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި،
މަނާކަމެކެވެ.
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ޖަދުވަލު  :3އެކްސެސް ޕަރމިޓަށާއި ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު
.1

އެކްސެސް ޕާމިޓުގެ ފީއާއި ،ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފީ
މުއްދަތު

ހަރަކާތް
އެކްސެސް ޕަރމިޓް

) 5ފަހެއް( ގަޑިއިރު

ސަރަހައްދު

ފީ )ދިވެހިންނަށް،

ށ،
ފީ )ބިދޭސީންނަ ް

ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ޔޫއެސް ޑޮލަރުން(

ރިކްރިއޭޝަނަލް

ނ
ފުރަތަމަ ތި ް

ނ މަސްދުވަހު،
ފުރަތަމަ ތި ް

ފެސިލިޓީ

މަސްދުވަހު ،ހިލޭ.

ހިލޭ.

)ދަޑިމަގި ކިޅި(

އެޔަށްފަހު) 5/- ،ފަހެއް(

އެޔަށްފަހު،

ރުފިޔާ

) 7ހަތެއް( ޔޫ.އެސް.
ޑޮލަރު

އެކްސެސް ޕާރމިޓް

) 5ފަހެއް(

ރިކްރިއޭޝަނަލް

ނ
ފުރަތަމަ ތި ް

ނ މަސްދުވަހު
ފުރަތަމަ ތި ް

)) 5ފަހެއް(

ގަޑިއިރަށްވުރެ

ފެސިލިޓީ

މަސްދުވަހު ހިލޭ.

ހިލޭ .އެޔަށްފަހު،

ގަޑިއިރަށްވުރެ

އިތުރުވާ ކޮންމެ

)ދަޑިމަގި ކިޅި(

އެޔަށްފަހު) 5/- ،ފަހެއް(

) 2ދޭއް( ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

އިތުރުވާނަމަ(

) 1އެކެއް(

ރުފިޔާ

ގަޑިއިރަކަށް
ބައިސްކަލް ކުއްޔަށް

) 2ދޭއް( ގަޑިއިރު

ހިފުން

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ހ
ނ މަސްދުވަ ު
ފުރަތަމަ ތި ް

ސަރަހައްދުގެ

) 5/-ފަހެއް( ރުފިޔާ.

) 1އެކެއް( ޔޫ.އެސް.

އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

އެޔަށްފަހު10/- ،

ޑޮލަރު .އެޔަށްފަހު،

)ދިހައެއް( ރުފިޔާ

) 3ތިނެއް( ޔޫ.އެސް.
ޑޮލަރު

ބާބެކިއު ވަސީލަތްތައް

) 4ހަތަރެއް(

ރިކްރިއޭޝަނަލް

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ބޭނުންކުރުން

ގަޑިއިރު

ފެސިލިޓީ

) 20/-ވިހި( ރުފިޔާ.

އއް( ޔޫ.އެސް.
) 10ދިހަ ެ

)ދަޑިމަގި ކިޅި(

އެޔަށްފަހު40/- ،

ޑޮލަރު .އެޔަށްފަހު،

)ސާޅީސް( ރުފިޔާ

) 20ވިހި( ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ކެނޯ އަދި ޕެޑަލް ބޯޓް

) 2ދޭއް( ގަޑިއިރު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

) 10/-ދިހައެއް( ރުފިޔާ،

 5ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު.

އެޔަށްފަހު) 20/- ،ވިހި(

އެޔަށްފަހު،

ރުފިޔާ

 10ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ދަޑިމަގި ކިޅި އަދި

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ބަންޑާރަ ކިޅި

 ) 2/50ދެ ރުފިޔާ

) 2.5ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(

ފަންސާސް ލާރި(.

ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު .އެޔަށްފަހު،

އެޔަށްފަހު) 5/- ،ފަހެއް(

) 5ފަހެއް( ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

ދަޑިމަގި ކިޅި

ކުއްޔަށް ހިފުން

އަމިއްލަ ކެނޯއާއި

 2ގަޑިއިރު

ޕެޑަލް ބޯޓް ފަދަ ތަކެތި
ދުއްވުން

ރުފިޔާ
ގައިޑަޑް ޓުއަރ

-

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ސަރަހައްދުގެ

) 15/-ފަނަރަ( ރުފިޔާ.

) 10ދިހައެއް( ޔޫ.އެސް

އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދު

އެޔަށްފަހު 30/-

ޑޮލަރު .އެޔަށްފަހު،

)ތިރީސް( ރުފިޔާ

) 20ވިހި( ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު
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ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު163 :

އޯލް އިންކްލޫސިވް

 1ދުވަސް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

-

ފާސް

.2

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު

) 25/-ފަންސަވީސް(

) 12ބާރަ( ޔޫ.އެސް.

ރުފިޔާ .އެޔަށްފަހު55/- ،

ޑޮލަރު .އެޔަށްފަހު،

)ފަންސާސް ފަހެއް(

) 35ތިރީސް ފަހެއް(

ރުފިޔާ

ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފީތައް
ކުއްޔަށްދޭ ތަން

ކުއްޔަށްދޭ

މީހުންގެ އަދަދު

މަޤްޞަދު

)އެންމެ

އަގު

ދުވަސް

ގަޑި

ގިނަވެގެން(
ކުދި

25

) 2,000/-ދެ ހާސް(

ހަފްލާތަކަށް

)ފަންސަވީސް(

ދިވެހި ރުފިޔާ

ރިކްރިއޭޝަނަލް

ކުދި

50

) 5,000/-ފަސް

ފެސިލިޓީގެ

ހަފްލާތަކަށް

)ފަންސާސް(

ޔ
ހާސް( ދިވެހި ރުފި ާ

ބޯރޑް ވޯކް

ކޮމްޕައުންޑް

18:00-16:00

ބުރާސްފަތި ،ހުކުރު،
ހޮނިހިރު ދުވަސް

18:00-16:00

ބުރާސްފަތި ،ހުކުރު،
ހޮނިހިރު ދުވަސް

22:00 -20:00

ރިކްރިއޭޝަން

މީޓިންގ،

ފެސިލިޓީ މީޓިންގ

ވޯކްޝޮޕް

) 15ފަނަރަ(

) 2,000/ދެ ހާސް(ދިވެހި ރުފިޔާ

ލ
ހޯ ް

16:00 -08:00

އާދީއްތަ ،ހޯމަ،
އަންގާރަ ،ބުދަ
ދުވަސް
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އަދަދު163 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު  :4މެމްބަރޝިޕް ފީތައް
ފީގެ ނަން

ނަންބަރު

ތަފުސީލު

ފީ

ފީ ނެގޭ މުއްދަތު

ފީ ދައްކާ ފަރާތައް ލިބޭ
ފައިދާ

)ހ(

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ
ފީ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ) 1000އެއް

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި

ފަރާތްތައް

ހާސް( ޔޫ.އެސް.

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުން

)ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ

ޑޮލަރު

) 50%ފަންސާސް

ވިޔަފާރިތައް :ގެސްޓް

އިންސައްތަ(

ހައުސް ،ޑައިވް

ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

ސެންޓަރާއި ސަފާރީ(
)ށ(

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ
ފީ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ) 2000ދެ ހާސް(
ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ފަރާތްތައް )ހޮޓާތައް(

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި
ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުން
) 50%ފަންސާސް
އިންސައްތަ(
ޑިސްކައުންޓް ލިބުން

)ނ(

އެކްސެސް ޕާރމިޓް އަދި

މެމްބަރ ޕާރޓްނަރ ފަތުރުވެރިކަމުގައި އުޅޭ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ) 10,000ދިހަ

ފީ

ފަރާތްތައް )ރިޒޯޓުތައް(

ހާސް( ޔޫ.އެސް.

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުން

ޑޮލަރު

) 50%ފަންސާސް

ލޯކަލް

ލޯކަލް އެކްސެސް

މެމްބަރޝިޕް ފީ

)މި ފާސް އޮންނަ

އިންސައްތަ(
ޑިސްކައުންޓް ލިބުން
)ރ(

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ) 250/-ދުއިސައްތަ
ފަންސާސް( ރުފިޔާ

ފަރާތްތަކަށް،

އެކްސެސް ޕާރމިޓް
ނުގަނެ ނޭޗަރ ޕާރކަށް
ވަނުން

ސަރަހައްދު
ހުޅުވައިފައިވާ ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް އިތުރު
ފީއެއް ނެގުމެއްނެތި
ވަދެވޭނެއެވެ(.
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އަދަދު163 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު  :5ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލު
 .1ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .2ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިންތަޓިކް ފަރޓިލައިޒަރެއް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ބޮޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .4ދަނޑުބިމުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .5ދަނޑުބިމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .6ދަނޑުބިމަށް އިތުރަށް ފަސް އެޅޭނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.
 .7ދަނޑުބިން އޮންނަންޖެހޭނީ އިން އެނގޭ ގޮތަށް ވަކިކޮށްފައެވެ.
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އަދަދު163 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު  : 6ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި
ވީޑިއޯކުރުން
ބަންޑާރަ

ކިޅިއާއި،

ކިޅީ

ދަޑިމަގި

ސަރަހައްދުގައި

ކޮމާޝަލް

ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީއާއި،

ޑްރޯން

ނ
ބޭނުންކޮށްގެ ް

ޅ ފޯމު
ގންނެވެ .ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަ ާ
ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ ލިބި ެ
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު ،ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން

) 3ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .2ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ
 14:00 - 8:00އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް ،ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ
ޒަރީޢާއިންވެސް ،މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
މޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.
 .3ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ޅ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .4ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ ާ
 .5ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ،ފޮޓޯ ސެޝަނަކަށް ހޭދަކުރެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ގަޑިއިރެވެ.
 .6މި ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރެވޭނީ ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ސްޓާފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .ޑްރޯން ،ދޫނިސޫފާސޫތްޕާ
) 15ފަނަރަ( ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ދ
 .7ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއި ާ
ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .8ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާހައުލީ
ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.
ވނީ
 .9ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީއާއި ،ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގައި ފީނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
އަންނަނިވި އަދަދުތަކުންނެވެ.
ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(

ލ
ތފުސީ ު
ަ
ފޮޓޯގްރަފީ

ޑްރޯން ބޭނުންކުރުން

ވީޑިއޯގްރަފީ

ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް

) 500/-ފަސް ސަތޭކަ(

) 3000/-ތިން ހާސް(

) 100އެއް ސަތޭކަ( ދިވެހި

)ކޮމާޝަލް(

ދިވެހި ރުފިޔާ

ދިވެހި ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
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ޖަދުވަލު  :7ބަންޑާރަކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދުގައި ރިސަރޗްކުރުމުގެ އުސޫލު
 .1ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗް ކުރެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ހުއްދަ
ލިބިގެންނެވެ .ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފޯމު ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ލިބޭނެއެވެ.
 .2ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފޯމު ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ
މަދުވެގެން ) 2ދޭއް( ހަފުތާ ކުރިން ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .3ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ކައުންޓަރަށް ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ
ގ
 14:00 - 8:00އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް ،ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލް ެ
ޒަރީޢާއިންވެސް ،މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ހ ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.
ޢލޫމާތު ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްފަ ު
 .4ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ު
ށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .5ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހު ަ
 .6ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި ،ދަޑިމަގި ކިޅީ ސަރަހައްދުގައި ރިސަރޗްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
 .7ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރިސަރޗްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި އުސޫލާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 .8މި ސަރަހައްދުގައި ރިސަރޗުކުރެވޭނީ ،ރިސަރޗްގެ ހޯދުންތަކާއި ،ރިސަރޗާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތައް ،މެނޭޖްމަންޓް
ޔުނިޓަށް ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.
 .9ބަންޑާރަ

ކިޅިއާއި،

ދަޑިމަގި

ކިޅީ

ސަރަހައްދުގައި

ކުރާ

ޗކީ
ރިސަރ ަ

ވިޔަފާރީގެ

އުސޫލުން

ވިއްކަން

)ކޮންސަލްޓަންސީއެއްގެގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ( ރިސަރޗެއްނަމަ ) 3،000/-ތިން ހާސް( ދިވެހިރުފިޔާގެ ފީއެއް ،މެނޭޖްމަންޓް
ޔުނިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު  :8ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން
ނޯޓް :ރަނގަޅު ފާހަގަ ) (ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ ) (ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ
ނޫން ކަންކަމުގައެވެ (*) .ޖަހާފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައެވެ.
ތުނޑީ

ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި،

ސަރަހައްދު

ދަޑިމަގި ކިޅި

ހަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

މށް އެރި އުޅުން
މުނިފޫހި ފިލުވު ަ

މުނިފޫހިފިލުވުން :ޕިކްނިކް ދަތުރުދިޔުމާއި ،އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން

ފން
ދާޖަހައިގެން އަދި އެހެން ގޮތަކަށްވެސް މަސްހި ު

ދިރޭ މަސް ހިފުން



ކޯ އޭރިޔާ


























































































ދަރު ހޮވުން
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ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް































ދިރޭ މަސް ދޫކުރުން )އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީސީޒް(
އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް )އެންމެހައި ދިރުންތައް(  :ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ދޫނި ހިފުމާއި ،އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން
ދޫނި ދޫކުރުން )އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީސީޒް(
ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް
ގައުނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ގައުނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް
ކުނި އެޅުން
ހިކިފަން ހޮވުން
ކާށި ހޮވުން/އެޅުން )ރުކުގެ ވެރިފަރާތުން(

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަތްޕިލާވެލި އު ު
ފރުން
ފުނައޮށް ހޮވުން
ރުއްގަސް ކެނޑުން
ރުއްގަސް އިންދުން
އަލިފާން ރޯކުރުން )ބާބެކިއު ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި(
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ޖަދުވަލު  :9މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން
އސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ،އަންނަނިވި ު
ނަންބަރު
.1

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އަދަބު
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް މި ސަރަހައްދުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.2

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް،

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ

ހުއްދައެއް

ނުހޯދައި ވަންނަ ފަރާތްތައް،

) 5,000/ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިކަން ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ،ކުރިންޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް) 5,000/- ،ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
.3

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ބާޠިލުކޮށް) 8,000/- ،އަށް ހާސް(
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.4

ށ
ނ ް
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ ،ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ކުޑަބޮޑުމި ަ
އ
ބަލައި ،އެ ގެއްލުމެއްދޭ ފަރާތެއް) 5,000/- ،ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 50,000/ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ާ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.5

މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއްގައި އަތްލުމާއި ،އެ ތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުން ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،
) 5,000/ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 10،000/-ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ،އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

.6

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް މި ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ގެންގޮސްފިނަމަ) 5,000/- ،ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި 10،000/-
)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ،އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.7

މި ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް އައު ދިރުމެއް )އިންވޭސިވް/އޭލިއަން( ތަޢާރަފުކޮށްފިނަމަ) 5,000/- ،ފަސް ހާސް(
ރުފިޔާއާއި ) 50,000/-ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.8

ސ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތައް ) 5,000/-ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 50,000/-ފަންސާ ް
ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.9

ލ
މި ޖަދުވަލުގެ  1އިން ފެށިގެން  8ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ،މި ސަރަހައްދަށް އެކިކަހަ ަ
އ
ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް ،ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2011/R-9 :ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާ ި
ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

.10

މި ޖަދުވަލުގެ  1އިން ފެށިގެން  8ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު2011/R-9 :
ގވާއިދު( އަށް ނުފެތޭ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
)ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ަ
ޚިލާފުކަމެއް

މި

ސަރަހައްދުގައި

5,000/-

ކޮށްފިނަމަ،

)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

29

)ފަސް

ހާސް(

ރުފިޔާއާއި

10,000/-

