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ގަވާއިދު ނަންބަރުު2014/R-7 :

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް
ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް
ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
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ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބާވަތެއް ކެނޑުމާއި އުފުރުން
އަދި ކޮނެގެން ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
(ހ)

()1

ރަށުގެ ހޭޅީގައި އެންމެ ގޮނޑުދޮށަށް ހެދިފައިވާ ގަހުން ފެށިގެން އެއްގަމަށް 15
މީޓަރުގެ ފުޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރުއްގަސް.

()2

ކަނޑޫފަލާއި ކުޅިފަދަ ތަންތަނާއި އެތަންތާނގެ ވަށައިގެން  15މީޓަރު ފުޅާ
ސަރަހައްދުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރުއްގަސް.

()3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދެއްގެ

ގޮތުގައި

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރުއްގަސް.
()4

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޙިމާޔަތްކުރައްވާފައިވާ
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރުއްގަސް.

(ށ)

()5

އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފައެއް ލިބިފައި ހުންނަ ރުއްގަސް.

()1

މިގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް
ހިންގުމަށް ،އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހެދިފައި ހުންނަ ރުއްގަސް ކަނޑައި،
އުފުރައި ނުވަތަ ކޮނެގެން ނެގޭ ކޮންމެ ރުކަކަށް ( 6ހައެއް) ރުއް އަދި ކޮންމެ
ގަހަކަށް ( 6ހައެއް) ގަސް އެރަށުގައި އިންދައި ހައްދަން ޝަރުޠުކޮށް އެކަމަށް
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
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()2

އަދި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މި
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން
ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ "މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭނެއް" އެކުލަވައިލައި،
މިޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް ،މިހާރު މިގަވާއިދުގައި އޮތް  11ވަނަ މާއްދާއަކީ
މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ބަދަލުކުރުން.
ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުން

.11

މިގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭ ޖެ ން ސީ ން ނެ ވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން :މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

4

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

