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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އާދީއްތަ   : :  2018 އޮގަސްޓު  5 – 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 23ތާރީޚު 130އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

   ތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަަމހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއުިދގޮނުވަތަ ޠަީބޢީ ޤުދްރަތީ
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  އެނަރޖީ  އެްނވަަޔރަްނމަންްޓ ެއންޑް މިނިސްްޓރީ އޮފް
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

  
   ތުަގއި ރައްކައުެތރިކޮށް ދަމަަހއްޓާ ތަންަތާނބެހޭ ގަާވއިދުގޮނުަވތަ ޠަބީޢީ ޤުދްރަތީ

  

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިްނ  22އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ،ގަވާއިދަކީ މި
ތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ އިޖު  ކުރިއެރުމާއި އިޤްތިޞާދީ 

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުސޫލުތަކުގެމަތިން ކުރެވޭ 
މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވިޔަ ، ކަމަށް ހެދުމަށާއި ކަންތައްތައް
ދިޔަނުދިނުމަށާއި، ތިމާވެށި ހަލާކުވިޔަ  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލެއް ނެތިގެން، ނުދިނުމަށާއި

 މަށް ވަސީލަތްތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ދައުލަތުން ބާރުއެޅު ރަތީނުދިނުމަށާއި، ޤުދު
ހަދާފައިވާ ތަންތަނާބެހޭގޮތުން  ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާއުއްކަޠަބީޢީގޮތުގައި ރަ ނުވަތަ ޤުދްރަތީ 

 ގަވާއިދެކެވެ.
 

(ހ)  އި ނަން ފާތަޢާރަ .1

ރިކޮށް ތެއުއްކަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަ 4/93ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގަވާއިދަކީ، މި
 ބާރުގެ ދަށުން  ސްޓްރީއަށް ލިބިދޭވަނަ މާއްދާއިން މިނި 4ގެ  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
 ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

  

     (ށ)

ތެރިކޮށް ދަމަހައްާޓ އުކަގޮތުގައި ރައްޠަބީޢީ ނުވަތަޤުދްރަތީ  " ،ދަށް ކިޔާނީމި ގަވާއި
 " އެވެ. ބެހޭ ގަވާއިދުތަންތަނާ 

  

     (ނ)

 ؛ދަކީޞަޤްދުގެ މަ އިގަވާ މި
 

 ދުޞަޤްމަ .2

ނޑައެޅުމުގައް ތަންތަންތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ އްކައުތުގައި ރަގޮޠަބީޢީނުވަތަ  ޤުދްރަތީ އި ޔާކަ
ނޑައެޅުން.ލުތަޞޫއު އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ހަރުދަނާ  ކެއް ކަ

  

   (ހ)

ނޑައެޅުމުގަިއ ތަންތަން ކަ މަހައްޓާ ތެރިކޮށް ދަރައްކައުއި ތުގަގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ގެންދާފަދައިން ބައިވެރިވުން ހިމެނިލުތައް ދެފުށްފެންނަ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޞޫގެންގުޅޭ އު

 ބައްޓަންކުރުން.

  

   )ށ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މުހިއްމު ތަންތަން ފާހަގަކުރުން.

  
   )ނ(

އުމީ ޤަވިޔުގައެއް  ގެތަންތަނުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ކައުއްތުގައި ރަގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
މުގެ އިންތިޒާމެއް ބެލެހެއްޓުގައި ގޮތެއްދެމެހެއްޓެނިވިކޮށް އިމުޤާފެންވަރުގައި 

  ހަމަޖެއްސުން.

   )ރ(
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ނޑައެޅުމާއި ދަމަހައްޓާ ތެރިކޮށް ކައުތުގައި ރައްގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ ތަންތަން ކަ
 ން. އިތުރުކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން ޢުގެ ބައިވެރިވުމުޖުތަމަ ބެލެހެއްޓުމުގައި

  

   )ބ(

ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއްގަމާއި ޤުދްރަތީދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާއި، ދިރޭ ތަކެއްޗާއި  ޓާއި، ގުޅިލާމެހިގެްނ ށްއެތަކެތީގެ ވެ ކަ

 ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް  ޤުދްރަތީ ،މާއިމުންދާ ނިޒާމުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަހިނގަ
 .ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުންތެރި އުތަކަށް ރައްކަ ންނަން އޮތް ޖީލުއަ  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

  

   (ޅ)

ކުާރ ޢުއިޝާގައި ގެޒެޓު ސަރުކާރުގެވާއިދު ދިވެހިގަ މި  ،ކުރަން ފަށާނީމަލުޢަ  ށްގަވާއިދަ މި
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

(ހ) ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަ .3
 ފެށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރިން ކުރަން ފެށުމުގެ ށް ޢަމަލުއަިދވާގަ މި
ތީ ނުވަތަ ތަބަޢީގޮތުގައި ގެ ދަށުން ޤުދުރަ )ރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުތިމާވެށި ރައްކާތެ 

ނޑައަޅައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން، ރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނުގެއްކައުތެ ރަ ގޮތުގައި ކަ
ގަވާއިދާ  ފެށުމަށްފަހު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ މިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

  

     (ށ)

ލުކުރަން މަޢަ ގަވާއިދަްށ ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި  (ށ) މާއްދާގެ މި
ރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެ( 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެށުމުގެ ކުރިން، 

ވަކި ފައިވާ ވަކިލާކުލަވައިމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ވަނަ  4ގެ  )ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
. އަދި އެތަންތަނުގެ  ގަވާއިދުތައް މި  ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގައި އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

. އިވާ ގަވާއިދުތަކެވެލާފަކުލަވައިކޮށްގެން އެ ޞަ ންތަނަށް ޚާއްމައްޗަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ އެތަ 
   

     (ނ)

. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ކުރާނީޛުވާއިދު ތަންފީގަމި    ޖެންސީންނެވެ
 

(ހ)   ކުރުންޛުވާއިދު ތަންފީ ގަ  .4

ކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ ޛުގަވާއިދު ތަންފީ 
. ލިބިގެން ޖެންސީއަށްއެއިޚްތިޔާރު    ވެއެވެ

  

 (ށ)

މިނިސްޓްރީން ،ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަންތެރިއުކަޠަބީޢީގޮތުގައި ރައް ރަތީ ނުވަތަޤުދު
.ދިވެހިއި، ނޑައަޅަކަ   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
  

. 5 (ހ)  ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ
ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިއްކައުރަ

  ކަނޑައެޅުން ތަންތަން
ނޑައަޅާފައި ދަމަހައްޓާ ތަންތަން  ތެރިކޮށްރައްކައު  ތުގައި ގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ  ކަ

މިނިސްޓްރީން  އަންނަނިވި ބައިތައް ،ގައިލާނުޢުއިކުރާ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  

  )ށ(

 ނަކަށް ތަ  ކޮންމެ ކޮށް ދަމަހައްޓާތެރިތުގައި ރައްކައު ގޮޠަބީޢީ ުނވަތަ  ރަތީޤުދު
  .ނަމެއް
  

)1(     

  .ނޭޓްސްއާއެކުކޯޑި  ޖީ.ޕީ.އެސް ،ތައްއިންތަކާއި މިން ސަރަހައްދެއްގެ އެ
  

)2(     



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                     130 އަދަދު:     47 ލިއުމް: ވޮ

5 
     

 

ނޑަ ނޭޝަްނޒޮ  ނޭޝަންގެ ޒޮއްދެއްނަމަ، އެތަނެއްގެ އަޅާފައިވާ ސަރަހަކަ
  .ފުސީލުތަ
  

)3(     

  .އްދެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްސަރަހަ އެ
  

)4(     

  ގިންތި. ދަމަހައްޓާރިކޮށް ތެރައްކައު ތުގައިގޮޠަބީޢީ ުނވަތަ  ރަތީޤުދު
  

)5(     

ކަމުގައި ނެއްރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަތެ އްކައުތުގައި ރަގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ ޤުދްރަތީ
ނޑައެޅުނު ސަބަބާއި އެތަނެއްގައި ހުރި   ސިފަތައް. ޞަ ޚާއް ކަ

  

)6(     

ނޑަތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތުގައި ރައްކައު ޠަބީޢީގޮނުވަތަ  ޤުދްރަތީ ޅަންވާނީ އަތަންތަން، ކަ
 .   ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

  

   )ނ(

 ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަން ތުގައި ރައްކައު ގޮޠަބީޢީނުވަތަ  ޤުދްރަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
. ބެހިގެންދަ   ނީ އަންނަނިވި ގިންތިތަކަށެވެ

 

(ހ)  ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ .6
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ
ށް ދަމަހައްޓާ ތެރިކޮކައުރައް

ބެހިގެންދާ  ންތަންތަ
  ންތިތައްގި

 .އްދުތައްހަސަރަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުްނވާމީބައިނަލްއަޤް -1 ގިންތި
  

ނުވަތަ ރަތީ ދުޤު ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުމަކަށް ކީމި ސަރަހައްދުތަކަ
 ގޮތުގައިސަރަހައްދެއްގެކެއް ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފަތަޠަބަޢީ

ށްފައިވާ ބޫލުކޮ ގަތަކުން ޢަނުވަތަ ޖަމާ އްޔާޖަމްޢި އަޤްވާމީބައިނަލް
 .   ސަރަހައްދުތަކެވެ

  

)1(      

  ސްޓްރިކްޓް ނޭޗަރ ރިޒާވް. -  2ގިންތި 
  

ރިކޮށް ތެރައްކައު ސްލާއި ތިމާވެށި ސަރަހައްދުތަކަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަ މި
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހަމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޙި .އްދުތަކަ  ކެކެވެ

ވަސީލަތްތަކަށް  އެ  ،ވަސީލަތްތައް ނެގުމާއި ރަތީ ޤުދުކުން މި ސަރަހައްދުތަ
އެޖެންސީގެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ދިނުމާއި ގެއްލުން

 ސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ހުއްދަ ލިބިގެން ދިރާސާކުރުމަށް މި 
 ޞަޚާއްއަދި ޘަޤާފީގޮތުން  ޤުދްރަތީ  ،ދަކީޞަ ހައްދުތަކުގެ މަޤްސަރަ މި

ހީވެފައިވާ މާޙައުލުތައް ބިރު އަދި ނެތިދިއުމުގެ، ތަންތަނާއި، ދިރުންތަކާއި 
  މާޔަތްކުރުމެވެ.ޙި
  

)2(        

  ވިލްޑަރނެސް އޭރިއަރސް. -  3ގިންތި 
  

އްދަކަށް އިންސާނުންގެ އަސަރު ހައެ ސަރަ ،ވިލްޑަރނަސް އޭރިއާތަކަކީ 
ފޯރާފައިވީނަމަވެސް އެތަނެއްގެ ޤުދުރަތީ ސިފަތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް 

ސަރަހައްދުތަކެވެ.  އޭގެ ޤުދްރަތީގޮތުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދެއް އެ އައިސްފައިނުވާ،
މިފަދަ ސަރަހަްއދުތައް ޙިމާޔަތްކުރާނީ އެ ތަނެއްގައި ޤުދްރަތީގޮތުން ހުރި ހާލަތެއް 

)3(        
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. މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓިެހ ރައްކައުތެރިކުރުމަށެ ވެ
މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭ 

  ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
  

   ޝަނަލް ޕާކް.ނެ  -  4ގިންތި 
  

ފޯރުކޮށޭްދ  އުލުންޙަ މާ ލާއި، ދިރުންތަކާއި، އެއުޙަމާ  ރަތީޤުދު ،ޝަނަލް ޕާކަކީނެ
. މި މާޔަތްކުރުމުގެޙިޚިދުމަތްތައް  ނޑައެޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ ުލ އު ޙަމާ ބޭނުމުގައި ކަ

 ،ނުމަށާއިބޭ ތަޢުލީމީ، ސާކުރުމަށާއިބޭނުންކުރެވޭނީ ސައިންޓިފިކް ދިރާ

ެގ ޒަމުރި ޓޫއޭޝަނަލް ރެކްރިރައްޓެހި  ތިމާވެށްޓާ ،އިމަށާ ޒިޔާރަތްކުރު 
ގޮތުން ތަނެއް ޤުދްރަތީ  ،ދަކީޞަ އްދުގެ މަޤްސަރަހަ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. މި

ކުރުމަށާއި އެތަނަކުން ތަޢުލީމާއި، ދިރާސާ، ގޮތް ދެމެހެއްޓުމާއެކުއުފެދިފައިވާ
މިފަދަ  އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. އިންސާނުންގެ 

 ތައް ކަތްއްމަސަ އަސަރެއް ނުކުރާ  ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭސަރަހައްދުތަކުގައި 
. މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް  ކުރެވޭނެއެވެ

   ފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އަތުވެދާނެ
   

)4(        

   ރަލް މޮނިއުމެންޓް.ޗުނެ  -  5ގިންތި 
  

ޤުދުރަތީގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފައެއް މި ސަރަހައްދުތަކަކީ، މި ސަރަހައްދުތަކުގައި 
ނުވަތަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 
އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކާ ގުޅިފައިވާ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 
ނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތަކެކެވެ. މި ސަރަހައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވަނީ  ކަ

ރުންތަކާއި، މާޙައުލާއި، ޤުދްރަތީ ހާލަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށެވެ. އެތަނެއްގެ ދި
މި ސަރަހައްދުތަކުގައި، ޤުދުރަތީ ޚާއްޞަ ސިފައަށް ނުވަތަ ސިފަތަކަށް ބަދަލު 

  ނާންނާނެފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.
 

)5(        

/ސްޕީސިސް -  6ގިންތި   ޓް އޭރިއަރ. ންމަޖްމެނޭ ހެބިޓެޓް
  

 މާޔަތްކޮށްޙި ތަނެއް ނުވަތަ ދިރުމެއް ޞަޚާއް ވަކި ،އްދުތަކަކީސަރަހަ މި
ނޑައެޅޭ ތަންތަނެވެ. މި  ކުގައި އްދުތަ ހަސަރަ މެނޭޖްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަ

. މިފަދަ ތެރިކޮއާލާކޮށް، ރައްކައު ލާއި، ދިރުންތައް އުޙަމާ ށް މެނޭޖުކުރެވޭނެއެވެ
ތު ދީ ތަފާޞާގައި އިޤްތިރިގޮތެއްމަތްތެ ޙުރަ ޓާ ސަރަހައްދުތަކުގައި، ތިމާވެށް 

  ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެއެވެ.
  

)6(        

  ޒް ސަސްޓެއިނަބްލް ޫޔ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު -  7ންތި ގި
  

 ރަތީ ޤުދުމާއި، މުކަންފީ މުހިއްގެ ޘަޤާތައް އެތަނެއުލުޙަމާ ޤުދްރަތީމިއީ 
ކުރުމަށް ތެރިރައްކައު ނޭޖްކުރުމުގެ ޒަމާންވީ ގޮތްތަކާއެކު މެ އްވަސީލަތްތަ

. މި ނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތަކެކެވެ  ރަތީ ޤުދުހައްދުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އޭގެ ސަރަ ކަ
ތުގައި ވަސީލަތްތައް ގޮހެއްޓެނިވިޙާލަތުގައި އޮންނައިރު، އަނެއްބައިން ދެމެ

)7(        
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، މާޙައުލުތަކާއި ޤުދްރަތީދަކީ ޞަސަރަހައްދުތަކުގެ މަޤް  މި  ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

، އްގައި ބޭނުންކުރުމާއެކުމެހެއްޓެނިވިގޮތެވަސީލަތްތައް ދެލިބޭ އެތަނުން 
 ވަސީލަތްތައް  ރަތީޤުދުސަރަހައްދުގައިވާ  އްޓުމެވެ. މި ރިކޮށް ދެމެހެތެ ރައްކައު

  ކުގެ މަތިންނެވެ.ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަ ބޭނުންކުރަންވާނީ 
  

 ރިކޮށް ދަމަހައްޓާތެރައްކައުއި ތުގަގޮޠަބީޢީ ުނވަތަ ރަތީ ުދޤު މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  މި
ވުރެ ގިނަ ގިންތި ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގިންތިއަށްސަރަހައްދުތައް ބެހިފައިވާ ގިންތި

ން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ލައިގެށް ބަހައިޒޯންތަކަކަ ސަރަހައްދެއް ގޮތަށްހިމެނޭ
  އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޭޖެންސީ

  

     (ށ)

ށް ކޮތެރިރައްކައުތުގައި ގޮޠަބީޢީ  ނުވަތަ ރަތީ ޤުދު ހާލަތެއްގައި،ފެނިއްޖެ އެޖެންސީއަށް
، ނިސްބަތްވާ ގިންތިން އެހެން ގިންތިއެއްގެ ދަށަށް  ދަމަހައްޓާ ތަނެއް، އެތަނެއް 

  ލިބިގެންވެއެވެ.އެޖެންސީއަށް  ދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުބަ
  

     )ނ(

ޒެޓުގައިސަރުކާރުގެ ގެދިވެހި ލުތައްދަށުން ގެނެވޭ ބަދަ(ނ) ގެ މި މާއްދާގެ 
 .   ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

  

     (ރ)

އެޖެންސީއިން ގެ ދަފްތަރެއް ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަުނއުތުގައި ރައްކަގޮޠަބީޢީ ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ
  ވާނެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ބަލަހައްޓާ

 ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ .7
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ
ދަމަހައްޓާ ރިކޮށް ތެއްކައުރަ

  ގެ ދަފްތަރު ތަންތަނު
 

އް އްދުތަހަދަމަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ ސަރަ ރިކޮށް ތެ އުއި ރައްކަގޮތުގަޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ދަފްތަރެއް އްދުތަކުގެ ހަރަސަ އެ ،އެތަންތަނާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ދިރާސާކޮށް ،ފާހަގަކޮށް

 .   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

 (ހ)
  

 ޠަބީޢީ ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ .8
 ރިކޮށްތެއުރައްކަގޮތުގައި 

ދަމަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ 
 އްދުތައްހަސަރަ

ބޭނުންވާ ތަންތަން  ރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ތެއު ރައްކަގޮތުގައި ޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ނޑައެޅުމުގައި މި  ސަރަހައްދުތަކަށް  އިވާވަނަ މާއްދާގަ 6 ގަވާއިދުގެ ކަ
  އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

  

  (ށ)

ބެލެހެއްޓުމަށް ން ތަންތަތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ރައްކައު  ތުގައި ގޮޠަބީޢީ ތަ ނުވަ ޤުދްރަތީ
  .ވިދާނެއެވެވާލުކުރެދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ފަރާތަކާ ހަ

  

ނުވަތަ ޤުދްރަތީ .9 (ހ)
ގޮތުގައި ޠަބީޢީ
ދަމަހައްޓާ ތެރިކޮށް ރައްކައު

ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް 
 ރިކޮށް ދަމަހައްޓާތެރައްކައު ގޮތުންޠަބީޢީ ނުވަތަ ރަތީޤުދު އިދުގެ ދަށުން ގަވާ މި  އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން

ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ  އެހެންން އެޖެންސީސަރަހައްދެއް 
 މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 13ގަވާއިދުގެ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި

  ޖެހޭނެއެވެ.އެއްބަސްވާން ލުކުރާނެގޮތް ދެފަރާތުން މަޢަހައްދެއްގައި ސަރަ އެ
  

  (ށ)

ގޮތުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާެނ ދަށުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ މާއްދާގެ މި
  އެވެ.އޮންނަންވާނެ އްޝިއަލް ޕްލޭނެކޮންސެޕްޓަކާއި ފައިނޭން

    (ނ)
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ތަނެއްކަމުގަިއ ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިގައި ރައްކައު ތުގޮ ޠަބީޢީ ނުވަތަ ރަތީޤުދު އެއްވެސް ތަނެއް
ނޑައެޅުމާ " އެކު ކަ ނުވަތަ އެފަދަތަނެއްގެ އިމަށް ބަދަލު އައުމުން އެކަން "ބިމާބެހޭ ދަފްތަރު

. ން އެޖެންސީބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން   އަންގަންވާނެއެވެ
 

"ލޭންޑް ރަޖިސްޓްރީ" ނުވަތަ  .10
ބިމާބެހޭ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓާ 
  ފަރާތުގެ އެންޑޯޒްމަންޓް   

މަޝްވަރާތައް  ކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިރައްކައުތެރި ތުގައި ގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
  ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.ކުރިއަށް

 

.11 (ހ) ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ތުގައި ޠަބީޢީގޮ
ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ރައްކައު

ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގައި 
މަޝްވަރާގެ ކަންކަން 
  ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް

ގޮތުގައި ތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްގެޠަބީޢީގޮުނވަތަ  ރަތީޤުދު
ނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން  ތަނެއް  ފަރާތްތަްއ  ގުޅުންހުރިއެތަނަކާ  އަސަރުކޮށްފާނެ ކަ

ނޑައަޅާ، އެފަރާތްތަކާއެކު   .މަޝްވަރާކުރުން ކަ
  

1.     

 ލުސޫއު ކަން ކުރާ ށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނައިގެން ކްަނމުކޮންއާ
  .ގެންގުޅުން

  

2.       

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަނެއް، ރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރައްކައު ތުގައި ގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ރަތީޤުދު
 ތަކާއެހެން ފަރާ ސީންއެޖެންމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ންންސީއެޖެ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ،   ޤުދްރަތީ  ،ކަ
ހަވާލުވާ ފަރާތުން ތަން ބެލެހެއްޓުން ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިކައު ތުގައި ރައް ގޮ ޠަބީޢީ ނުވަތަ

ހުށަހަޅަިއ ޖެންސީއަށް އެ އް ހަދާފައިނެހައްދަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭސަރަ އެ
  ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

  

)ހ( 12.  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 
 ކުރުންތައްޔާރު

ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ ކީ އްޔާރުކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭަނމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަ
 ޓަކައި ބެލެހެއްޓުމަށް ތަންތަން ހިންގައި ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާތުގައި ރައްކައުޠަބީޢީގޮ

. މި ޕްލޭނުނެތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭ ތުގައި ޠަބީޢީގޮނުވަތަ  ރަތީ ޤުދު ،ގެ ދަށުންކެވެ
ަފރާތްތަކުގެ  އެތަން ބޭނުންކުރާ  ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއް، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކައު
އެތަން  ،ތިޔާރު ޚްއެއް ނެގުމުގެ އިބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފީނެގުމަށް  އެއް ފީ އަތުން 

. އެޖެންސީއަށް  ނުވަތަ   ށްފަރާތަވބަލަހައްޓަން ހަވާލު އަދި އެފަދައިން ލިބިގެންވެއެވެ
. ދިވެހި ،ފީ ނަގާ   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެވެ
  

   (ށ)

ނޑައަޅާނީމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއި، ފީ ގައި ހިނުޓް ޕްލޭމެނޭޖްމަން   ންނެވެ.އެޖެންސީ ކަ
 

)ނ(  

ކޮށްފައިވާ ގެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ތައްޔާރުސަރަހައްދެއް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގައި އެ
  ކުރަންވާނެއެވެ.ގެ ޕްލޭންތަކަށް ރިޢާޔަތްޤީތަރައް

 

)ރ(  

 ވާނީބަލަހައްޓަްނ ތަންތަން ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތުގައި ރައްކައުޠަބީޢީގޮ ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
 ކުރުަމށްޓަކައެވެ.ސިލުޞަދު ހާޤްމަ ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެރައްކައުހަމައެކަނި އެތަނެއް 

ވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެތަނުގައި ޢާރުޒުތަޚިލާފުާވ ނުވަތަ  ދާޤްޞަމަ އަދި އެ 
  ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

)ހ( 13. ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ތުގައި ޠަބީޢީގޮ
ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ރައްކައު
ލެހެއްޓުމުގައި ން ބެތަންތަ

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 
 މަލުކުރަންވީ ގޮތް ޢަ

ލެހެއްޓުމުގައި ބެ ތަންތަން ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގައި ރައްކައު ތުގޮޠަބީޢީ ނުވަތަ  ރަތީޤުދު )ށ(  
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ނޑުތައް ނޑައަޅަންވާނީ ބައިނަލްއަޤް )މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޓީރިއާ( ގެންގުޅޭނޭ މިންގަ ވާމީ ކަ
ނޑުތަކަށް ފެތޭނެ އުސޫލަކަށްމި . އެޖެންސީ ންގަ   ެގ އެޕްރޫވަލްއާއެކުގައެވެ
   
ކޮށް ތެރިތުގައި ރައްކައުޢީގޮޠަބީ  ުނވަތަ ރަތީޤުުދޖޭންސީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުމޮނިޓަރ ގެންދާގޮތް  ތަންތަން ބަލަހައްޓަމުންދަމަހައްޓާ 
  

.14 ހ)(  ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ

ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިރައްކައު
ބަލަހައްޓަމުންދާ  ންތަންތަ

ތަންތަން ބަލަހައްޓަމުން  މަހައްޓާދަ ތެރިކޮށްރައްކައު ގޮތުގައި ޠަބީޢީ ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުން
ނޑުތަކަ  ގޮތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ބަލާނީ އަންނަނިވިގެންދާ   ށެވެ.މިންގަ
  

   (ށ)

އައި  ހާލަތަށް ރަތީޤުދު ސަރަހައްދެއްގެ  ފަހު އެކުރުމަްށބަލަހައްޓާ ފަރާތާ ހަވާލު
  .ބަދަލު
  

)1(     

  ށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.ކުރުމަހާިސލު ދު ޞަތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްއްކައުރަ
  

)2(     

  ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.ވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުގައިޭލނުޓް ޕްމެނޭޖްމަްނ
  

)3(     

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެ ޕްލޭންތަކުގެ ފަރާތަކުން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ބަލަހައްޓާ 
ނޑު މަމަ ށް އަ  ޓަރނަލް އޯޑިޓަރ"ކްސްާވ ގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި "އެހާިސލު ދުޤްޞައިގަ
  ވެއެވެ.ލިބިގެންއެޖެންސީއަށް  ތިޔާރުޚްކުރުމުގެ އިއްޔަންޢަ
  

  (ނ)

ތަނެއް ބަލަހައްޓަން ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތުގައި ރައްކައު ޠަބީޢީގޮނުވަތަ  ރަތީދުޤު
 ،ނަމަ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތުން  ފައިވާހަވާލުކޮށް
  ކުރަންވާނެއެވެ.މަލުޢަން އެޖެންސީ ގޮތަށް އަންނަނިވި

  

 ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ .15 (ހ)
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ
ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިއްކައުރަ

ތަނެއް ބެލެހެއްޓުން 
ވާ ފަރާތެއްގެ ފައިކޮށްލުހަވާ 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވެމުން ނުދާކަން ނުވަތަ  އެތަން އަތުލުން އަތުން އެ 
 ފާހަގަކޮށް، ގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަންނއެކަށީގެންވާ ރަ 

އެކު ކަން ރަނގަޅުކުރަންވީ މުއްދަތާއެކަން، ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކުރަންވީ ރަނގަޅު
   ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  

)1(      

 ފަރާތުންޢަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް ބަލަހައްޓާ ން އެޖެންސީގައިވާ ގޮތަށް  (ހ)މި މާއްދާގެ 
  ވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަންން އެޖެންސީގޮތަށް ނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި

  

   (ށ)

  ކުރުން.ބާޠިލުވެފައިވާ އެއްބަސްވުން  ދެމެދުއެޖެންސީއާފަރާތާއި ބަލަހައްޓާ 
  

)1(      

ބަލަހައްޓާ ަފރާތެއްގެ އިހުމާލުން ތިމާވެށްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް 
  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން. ،ލިބިފައިވާނަމަ

  

)2(      

ނޑައެޅުން.ފަރާތުގެބަލަހައްޓާ  ސަރަހައްދު  އެ ،އެހެން ފަރާތެއް   ގޮތުގައި ކަ
  

)3(      
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ތަންތަނުގައި ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަްއ ކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރިރައްކައު  ތުގައި ގޮޠަބީޢީ ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ނާމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ 

 ުނވަތަ  ޤުދްރަތީ .16
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ

ރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެރައްކައު
ހިންގޭ  ތަންތަނުގައި 

 ކުރުން ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލް
  

ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތް ތުގައި ރައްކައުޠަބީޢީގޮނުވަތަ  ރަތީޤުދު
ލައި އެކުލަވައިއެކަން ކުރާނޭ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އުސޫލުތައް ، ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޭނަމަ

 .   އާންމުކުރަންވާނެއެވެ
  

މި ގަވާއިދު ހިންގުމަށް  .17 )ހ(
  އުސޫލުތައް ހެދުން 

ލުތައް އުސޫއެފަދަ  ،ލެއް ހިންގަން ފެށުމުގެކުރިްނއުސޫމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި
  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

  

   )ށ(

ުނކުމެވޭނީ  ވަދެތަނަކަށް ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތުގައި ރައްކައުގޮޠަބީޢީނުވަތަ  ޤުދްރަތީ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ން އެޖެންސީ   ކަ

  

ނުވަތަ  ޤުދްރަތީ .18 (ހ)
ތުގައި ގޮޠަބީޢީ

ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ރައްކައު
  ތަނަކަށް ވަދެ ނުކުމެ އުޅުން 

  (އެކްސެސް)
  

  ނުޖެހޭނެއެވެ. އްކަށެހާލަތްތަކުގައި ހުއްދަ ހާޯދއިވާ ބަޔާންކޮށްފަ ،ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް
  

   (ށ)

ނޑަން އެޖެންސީމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ،އަޅާ ފަރާތެއްކަ
  .ބޭނުމަކަށް ގެއެޖެންސީ

  

)1(      

ތަކުގެ ބާރު ރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީޫނނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހަޤާ
  މުވައްޒަފުން.

  

)2(        

  .ފަރާތުން އެތަން ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްއެޖެންސީގެ
  

)3(        

  މަނާކަމެކެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަކީ 
  

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން  .19 (ހ)

 ވާޖިބު ނޫނީ ޤާބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ 
  ންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން.ނުވަތަ ޒި   އަދާކުރުމަށް

  

)1(      

 ރާ ފަރާތަކަށް ކުސީލުއްޓާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްބަލަހަ
  މަސައްކަތްކުރުން. ލައިގެންއިޅުވައޮ ހެދިގެން

  

)2(      

ތަނަކަށް ހަދާފައިވާ ރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތެ އްކައުރަ ތުގައި ގޮުނވަތަ ޠަބީޢީ ރަތީޤުދު
   .މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ކުރުން

  

)3(      

އާއި ) ރުފިޔާއެކެއް ސަތޭކަ (ފަސް -/501ވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ގަ މި
) ރުފިޔާ -/500,000   އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.(ފަސް ލައްކަ

  

  އެޅުން ފިޔަވަޅު .20 (ހ)
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ނޑައަޅާީނމާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ އަދަދު ކަ
2011/R-9  ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުެގ (ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަ

) ގެ ދަށުން   ނެވެ.ގަވާއިދު
  

     (ށ)

ނޑައެޅިގެން އެހެ މި އަންނަނިިވ  ،ހިނދަކުއި ށްފައި ނުވާހަްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮގަވާއިދުގައި ކަ
  ގޮތަށެވެ. އިވާފަށްކޮބަޔާން މާނަކުރަންވާނީ ތިރީގައި ލަފުޒުތައް

  

  މާނަކުރުން  .21

ތިމާވެށްޓާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް  ،އި އެވީަނކަމަށް ބުނެފަމިނިސްޓްރީ
ނޑައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ކަ

  ހަމަޖައްސާ، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
    

      )ހ(

މަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންވަޔަރަްނ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއެޖެންސީ
  އަށެވެ.އޭޖެންސީ

  

      )ށ(

ކަމުގައި ތަންތަްނ ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތުގައި ރައްކައުޠަބީޢީގޮނުވަތަ  ތީރަޤުދު
  އެވަނީ: ބުނެފައި

  

      )ނ(

ނޑައަ ގޮތުގައިއްދެއްގެހަތެރިކޮށްފައިވާ ސަރައުރައްކަ މާޔަތްކޮށްޙި ފައިވާ ޅާކަ
  .ސަރަހައްދުތައް

  

1.        

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
) ގެ ބާރުލިބިގެން އެދެމެހެއްޓުމާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަުދ  ބެހޭ ޤާނޫނު

ނޑައެޅޭ ތަންންތަން. ކުރުމަށްޓަކައި މިހާސިލު   ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ
  

2.        

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުންވެސް ގަ މި
ނޫނުން ބާރުލިބިގެން ވަކި ޤާގޮތުގައި އްދެއްގެހަސަރަ ފައިވާ ށްމާޔަތްކޮޙި

  .އްދުތައްހަފައިވާ ސަރަކޮށްމާޔަތްޙިދެއްގައި ޞަމަޤު
  

3.        

ގޮތުގައި ރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީޤުދު ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނޒޮނޭޝަން "
ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އު ރައްކަ، ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ސަރަހައްދެއް އުރައްކަ

  .ގޮތް ފައިވާހާއްދު އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަސަރަހަ ބޭނުމަށް އެ 
  

        (ރ)

ތުގައި ގޮޠަބީޢީުނވަތަ  ޤުދްރަތީ ،" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން"
ނެ މަލުކުރާޢަސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި ތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ރައްކައު
ގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ސަރަހައްދު އެ ،ލުތަކާއިއުސޫ

ހުރިހާ ކަމަކަށް ޒިންމާވާނެ  މިކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލުތަކާއެކު މި ،ބަޔާންކޮށް
ނޑައަޅައިފައިވާ ޕްލޭން. ފަރާތްތައް   ކަ

  

      (ބ)


