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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި ،އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަގުސަދު

.2

ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުން

.3

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

.4

(ހ)

ނޢީ އެހެނިހެން
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞި ާ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބިމަށް ހިންދުމުގައި ނުވަތަ
މޫދަށް

ބޭރު

ޢަމަލު

ކުރާނެ

ކުރުމުގައި

ތިމާވެށްޓަށް

އިޖުރާއަތުތައް

ވީހާވެސް

ކަނޑައެޅުމަށް

ގެއްލުން
ޓަކައި،

ގޮތަކަށް

ކުޑަ

ނަންބަރު

ޤާނޫނު

( 8/2020ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
އެ ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

އމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީި " ،
އ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
ބިމުން ފެން ނަގައިެ ،

ރމަށާއި
ގ ރަށްރަށުގައި އިމާރާތް ކު ު
ގސަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޑ މަ ު
މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނ ު
އ
އ ފެން ބިމަށް ހިންދުމުގަ ި
ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައިެ ،
ބ
މއި ،ފެން ފަށަލައަށް ލި ޭ
އ ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނު ާ
ރ ކުރުމުގަ ި
ނުވަތަ މޫދަށް ބޭ ު
ރކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ހންދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެން ބޭ ު
ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ،ފެން ި
ގެއްލުންތައް ކުޑަކޮށް ،ވެށްޓާއި އާންމު ފަރުދުންނާއި ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތް ކުރުމެވެ.

ޤުދުރަތީ ފެނުގެ

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ ،ޔުޓިލިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުގައި

ޤުދުރަތީގޮތުން

ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިލްކެކެވެ.

1

ނ
ހިމެ ޭ

ނގެ
ފެ ު

އ
އެންމެހަ ި

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

ވަސީލަތްތައް

(ށ)

ބޭނުންކުރުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުގައި

ޤުދުރަތީގޮތުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ
ހިމެ ޭ

ނގެ
ފެ ު

އ
އެންމެހަ ި

ވަސީލަތްތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ
ޒންމާއެކެވެ.
ނމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ި
ހމަ ކޮ ް
މުއައްސަސާތަކާއި ަ
(ނ)

އެއްވެސް ރަށެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް
ކށްފައިވާ ގޮތުގެ
އ ފެން ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮ
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ
މަތިން އޮތޯރިޓީގެ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން
ލިބިގެންނެވެ.

އިސްތިސްނާ

.5

ބިމުން ނަގާ ފެން ބިމަށް

.6

އސްތިސްނާވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަން މި ގަވާއިދުން ި
(ހ)

ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްޓަކައި ފެންވަޅެއް ބަހައްޓައިގެން ބިމުން ފެން ނެގުން
ބމަށް ހިންދުން؛
ނުވަތަ ފެންވަޅެއްގެ ވަޅުދިޔަ ހިއްކުމަށްޓަކައި ފެން ނަގައި އެ ފެން ި

(ށ)

ށ
އ ފެން ބިމަ ް
ރމާއިެ ،
އ ފެން ބޭނުންކު ު
ބޯހޯލް ތޮރުފައިގެން ފެންނެގުމާއިެ ،
ހިންދުމާއި ،އެ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުން؛

(ނ)

ބިމުން ނަގާ ފެން ފިޔަވައި ފެނުގެ އެހެން ބާވަތްތައް ބިމަށް ހިންދުމާއި މޫދަށް
ބޭރުކުރުން.

(ހ)

ހިންދުމަށް ،ނުވަތަ ފެން

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން،

ނ
ބިމު ް

އ
ނ ނަގަ ި
ފެ ް

އ
ެ

ފެން

ބމަށް
ި

ނ
ހިންދަ ް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނަގާ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ

ކ
މ ކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމާއެ ު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަ ަ

ހުއްދައަށް އެދި

ޑއަޅާ ފަރާތަކަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނ ަ

ހުށަހެޅުން

ނ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅައިގެން ލިޔުމު ް
(ށ)

ތކަ) މީޓަރުގެ
ނ ފެށިގެން ( 100އެއްސަ ޭ
ފެން ނަގާ ސަރަޙައްދުގެ އިމު ް
ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރު ނުވަތަ އިމާރާތް ނުވަތަ ދަނޑުބިން
ށ
ގ ނުވަތަ ފެން މޫދަ ް
ނ ބިމަށް ފެންހިންދުމު ެ
އ އެ ފެ ް
ހިމެނޭނަމަ ،ފެން ނަގަ ި
ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތީން،
އެ ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރުގެ ވެރިފަރާތަށް ،ނުވަތަ އިމާރާތުގެ
ނގަންވާނެއެވެ.
ވެރިފަރާތަށް ،ނުވަތަ ދަނޑުބިންތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަ ް

އިދާރީ ފީ

.7

އރު ( 100/-އެއްސަތޭކަ)
މ ކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ި
ވ ފޯމު ފުރިހަ ަ
ލ  1ގައި ާ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ،ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ
އިދާރާއަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
2

ވޮލިއުމް50 :
ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި

އަދަދު29 :

.8

(ހ)

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފެން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ގ
ނ ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މި ގަވާއިދު ެ
އ ފެ ް
ނ ނަގައި ެ
ބިމުން ފެ ް
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަހުލީލުކުރުން

ފެނުގެ ތަހުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ތަހުލީލުތަކަކީ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން ކޮށްފައިވާ ތަހުލީލުތަކަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
އ ފެން އަލު ް
ފެނުގެ ތަހުލީލާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަެ ،
ތަހުލީލުކުރަން އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ރ
ލ ރިޕޯޓަކީ ލެބޯރެޓަރީން ތަހުލީލުކު ި
ގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ތަހުލީ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރޕޯޓަކަށް ވެގެން
ސ ފަހެއް) ދުވަސް ވެފައިވާ ި
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 45ސާޅީ ް
ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ފެނުގެ

ރިޕޯޓުގައި،

ތަހުލީލީ

އަންނަނިވި

ތަހުލީލުތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

ރ )(pH
ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަ ު

()2

ނ ()Temperature, oC
ފެނުގެ ފިނި ހޫނުމި ް

()3

ފެނުގައި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރު )(TDS, mg/l

()4

ފެނުގައި އޮކްސިޖަން ހުރި މިންވަރު

(Dissolved Oxygen

)(DO), mg/l
()5

ފެނުގައި ކަރަންޓު ދަތުރުކުރާ މިންވަރު ((Electric µS/cm
)Conductivity (EC

()6

ފެނުގެ ކިލަނބުކަން )(Turbidity, NTU

()7

ރ )(Salinity, ppm
ރ މިންވަ ު
ފެނުގައި ލޮނުގެ އަސަރު ހު ި

()8

ފެނުގައި އެމޯނިޔާ ހުރި މިންވަރު )(Ammonia (NH3, mg/l

)(9

ރ ( Fecal Coliform,
ރ މިންވަ ު
ރ ހު ި
ގ އަސަ ު
ފެނުގައި ނަޖިހު ެ
)CFU/100

)(10

ރ މިންވަރު ()H2S, mg/l
ފެނުގައި ހައިޑްރޮޖަން ސަލްފައިޑް ހު ި
3

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

(ބ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

()11

ފެނުގައި ނައިޓްރޭޓްސް ހުރި މިންވަރު )(mg/l

()12

ފެނުގައި ފޮސްފޭޓްސް ހުރި މިންވަރު )(mg/l

()13

ފެނުގައި ހައިޑްރޯކާބަން ހުރި މިންވަރު )(mg/l

()14

ސ ހުރި މިންވަރު )(mg/l
ފެނުގައި އޮއިލް އެން ގުރީ ް

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަހުލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ތަހުލީލެއް
ތ
ތޖާ ސްލިޕުން ނުވަ ަ
ނމަ ،ނަ ީ
ސ ލެބޯރެޓަރީއަކުން ހެދެން ނެތް ަ
ރާއްޖޭގެ އެއްވެ ް
ނނަންވާނެއެވެ.
ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން އެކަން އެނގެން އޮ ް

(ޅ)

ކން ތަހުލީލެއް
ޒމުކުރާ ،ތަހުލީލުތަ ު
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހެދުމަށް ލާ ި
ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތްނަމަ ،ހެދެން ނެތް ތަހުލީލުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ،އެ ތަހުލީލަކާ
ނުލައި ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބިމުން ނަގާ ފެން މޫދަށް

.9

(ހ)

ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ

ނ ބިމަށް ހިންދާނެ
ގ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،އެ ފެ ް
ބިމުން ނަ ާ
ނ
ނމަ ،ނުވަތަ ބިމަށް ފެން ހިންދުމުގެ ސަބަބު ް
އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އެ ރަށެއްގައި ނެތް ަ

ދިނުން

ބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް ނުވަތަ ވެށްޓަށް ،ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކަށް ،ނުވަތަ
މީހުންނަށް ،ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ހާލަތުގައެވެ.
(ށ)

ބިމުން ނަގާ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ،އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ނ)

ނ
އޅާ ީ
ނ މުއްދަތު ކަނޑަ ަ
ގ ހުއްދަ ދެވޭ ެ
ނ ބޭރުކުރުމު ެ
އ އެ ފެ ް
ނ ނަގަ ި
ބިމުން ފެ ް
އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
()1

ގ ބޮޑުމިން؛
ފެން ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނު ެ

()2

ފެނުގެ ކޮލެޓީ؛

()3

މަސައްކަތުގެ ތާވަލު؛

()4

ފެން ބޭރުކުރާ ގޮތް؛

()5

ބޭރުކުރާ ފެން އަޅާ ތަން.

4

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

(ރ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ،މެދުނުކެނޑި ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް
ނ
މ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
ހުއްދަ ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ،ރަސް ީ
( 28އަށާވީސް) ދުވަހެވެ.

(ބ)

މޝްރޫޢުތަކުގައި،
ނ ަ
ހ ތަންތަން ހިމެ ޭ
އ ފެން ބޭރުކުރަންޖެ ޭ
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ
ކތް ފެށޭނެކަމަށް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައް ަ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގަ ި
މ
ނ ަ
ބެލެވޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަ
އއް ހުއްދައެއްގެ
ޅ މަޝްރޫޢަށް ހަދާ ޑީވޯޓަރިންގ ޕްލޭނަކާއެކުެ ،
ހުށަހަޅަންވާނީ ،މު ި
ގޮތުގައެވެ.

(ޅ)

ހއްދަ އެއްވެސް
ގ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމު ެ
ގވާއިދުގެ ދަށުން
ފަރާތަކަށް ދެވޭނީ ،ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް މި ަ
ދއްކުމުންނެވެ.
ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އޮތް ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ެ

އަސަރު ފޯރާ ސަރަޙައްދު

.10

(ހ)

ކަނޑައެޅުމާއި ،ފެން

އެ ސަރަޙައްދަކުން ނަގާ ފެން އެ ސަރަޙައްދުގެ އިމުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް)
ގ ބޭނުމަށް ޓަކައި
މީޓަރުގެ ތެރޭގައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ނުހިންދާނަމަ ،މި ގަވާއިދު ެ

ފޯރުކޮށްދިނުން

ބަލަންވާނީ ،ފެން ނަގާ ސަރަޙައްދުގެ އިމުން ފެށިގެން ވަށައިގެން ( 30ތިރީސް)
މން ނަގާ ފެން
މީޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނާއި ގޭބިސީތަކަކީ ބި ު
ގ ސަރަޙައްދުގެ ( 30ތިރީސް)
ނ ނަ ާ
ތ އެ ފެ ް
މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
ދވޭ އަސަރުފޯރާ
ނ ބިމުގެ ފެނަށް ނޭ ެ
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ނުހިންދުމުގެ ސަބަބު ް
ސަރަޙައްދު ކަމުގައެވެ.
(ށ)

ބިމުން ފެން ނަގަން ފެށުމުގެ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ފެން ނެގުމުގެ
މ
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެކަމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ފުރިހަ ަ
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ބިމުގެ ފެނަށް އަސަރު ފޯރާ
މަޢުލޫމާތުި ،
ނއެވެ.
ސަރަޙައްދުގައިވާ ތަންތަނާއި ގޭބިސީތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާ ެ

(ނ)

ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ ދަތިވެއްޖެނަމަ،
ސަރަޙައްދުގައިވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ގެއަކަށް ވަޅުފެން ލިބު ް
ފރާތުން ވަޅުފެން
އެ ތަނެއްގެ ވަޅުފެނަކީ މީރުފެން ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ،އެ ަ
ދ
ނ ބޭރުކުރުމުގެ ހުއް ަ
ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މިންވަރަށް މީރުފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފެ ް
ހޯދި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ހުއްދަ ނެގި
ފަރާތުން ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެން ފޯރުކޮށްދޭތޯ
5

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ،
ހޯދި ފަރާތުން ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
ވމުގެ އިޚުތިޔާރު
މސައްކަތް ހުއްޓު ު
އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއިަ ،
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

ދގެ (ހ) ގައި
މ މާއް ާ
ނ ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުންި ،
އ އެ ފެ ް
ބިމުން ފެން ނަގަ ި
ރތަކަށް ނުވަތަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ އިމާ ާ
އ
މން ފެން ނަގަ ި
ނމާވާން ޖެހޭނީ ،ބި ު
އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒި ް
އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

(ޅ)

ނވި ދެގޮތުންކުރެ
ގ ދަށުން ،ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަ ި
މި މާއްދާގެ (ނ) ެ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
()1

ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެނަށް ދަތިވި
ޖނަމަ،
ގޭބިސީއަކުން ފެން ބޭރުކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެނަށް އެދިއް ެ
އެ

މީރުފެން

ފަރާތަކަށް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ފެން

މ
ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،އެ ތަނެއްގައި ވަކިން ކައްކައި ހެދޭގޮތަށް ހުރި ކޮން ެ
ގޭބިސީއަކަށް ދުވާލަކަށް ( 250ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ލީޓަރަށްވުރެ
މަދުނުވާ ވަރަށެވެ.
()2

މި

މާއްދާގެ

(ޅ)

ގ
ެ

()1

ވަނަ

އ
ނަންބަރުގަ ި

ބުނެފައިވާ

ނންވާ
ގ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
( 250ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ލީޓަރު ެ
ފައިސާ ވެސް ދެވިދާނެއެވެ .ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް
ނ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ
ގ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ީ
ރަށެއްގައި ނަމަ ،ދޭނެ ފައިސާ ެ
ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ބިމުން ނަގައިގެން

.11

(ހ)

ބޭރުކުރާ ފެނާމެދު ޢަމަލު

ނ
ޓ ކައުންސިލު ް
ނ ހިންދަންވާނީ ،ސި ީ
ހންދާނަމަ ،އެ ފެ ް
ނ ބިމަށް ި
ގ ފެ ް
ބިމުން ނަ ާ
ޅ ސަރަޙައްދަކަށެވެ .އަދި އެ ފެން
ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަ ާ

ކުރަންވީ ގޮތް

އ އެއްވަރު ނުވަތަ
ގ ކޮލިޓީ ާ
ބމުގެ ފެނު ެ
ހިންދަންވާނީ ،ފެން ހިންދާ ސަރަޙައްދުގެ ި
އ
ނ ބޭރުކުރާ ހާލަތެ ް
ދ މޫދަށް ފެ ް
ޅ ކޮލިޓީގެ ފެނެވެ .އަ ި
އެއަށްވުރެ ރަނގަ ު
ނވާނެހެންނެވެ.
ސޑު ބޭރު ު
އ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރަންވާނީ ކި ަ
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަެ ،
(ށ)

ފނުގެ ކޮލިޓީއަށް
ބމުން ނަގާ ެ
ގ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީި ،
ބިމުން ނަ ާ
ނ ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރު ވެދާނެކަމަށް،
ބަލައި އެ ފެން ބިމަށް ހިންދުމު ް
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޖަދުވަލު  1ގައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަ ަ
6

ޅ
ފމާއެކު ހުށަހަ ާ
ޯ
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އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ތަހުލީލު ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާނަމައެވެ .ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ބިމަށް ފެން ހިންދޭނެ
ނ
ގޮތެއް ޖާގައިގެގޮތުން ނެތްކަމަށް އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލު ް
ނިންމައިފައި ވާނަމައެވެ.
(ނ)

ނ
ތގައި ހޮޅިލައި ް
އޅައިގެން ބޭރުކުރާނަމަ ،މަގުމަ ީ
ހޅިލައިން ަ
ބިމުން ނަގާ ފެން ޮ
ޅ
އަޅަންވާނީ ،އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަ ާ
މން ދޫކުރާ ހުއްދައާ އެކުއެވެ .އަދި
ސލުގެ ލިޔު ު
ގޮތެއްގެ މަތީން އެ ކައުން ި
ނ
ރމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ހުއްދަ ހަމަވުމު ް
މި ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ހޮޅި މަ ާ
ހޮޅި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ރ)

ބ
ޅ މާޙައުލު ކިލަނ ު
އ ފެން އަ ާ
ގ ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރަންވާނީެ ،
ބިމުން ނަ ާ
އ
ނނެ އިންތިޒާމެ ް
އ ވެލި ފުރޭ ޭ
ނ ކިސަޑާ ި
އ ހިމެ ޭ
މން ނަގާ ފެނުގަ ި
ނުވާނޭހެން ،ބި ު
ހން ބޭރުކުރަން
މ ެ
ނ ކޮން ެ
ގ ފެން ރަށު ް
މން ނަ ާ
ސމަށް ފަހުއެވެ .އަދި ބި ު
ހަމަޖެއް ު
ނ ބޭރުކުރަންވާނީ ،އެ ސަރަޙައްދުގެ ވެށްޓަށް ފޫނުބެއްދޭނޭ
ނމަ ،އެ ފެ ް
ޖެހިއްޖެ ަ
ފަދަ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

(ބ)

ގ
މ މާއްދާ ެ
މި ،
ގ ތެރެއިންނަ ަ
ނޒާމެއް ެ
ނ ނަރުދަމާ ި
ގ ފެން ބޭރުކުރެވެ ީ
ބިމުން ނަ ާ
ގ
ޒމު ެ
ރދަމާ ނި ާ
ސމަކީ ނަ ު
މޖެއް ު
އ ހަ ަ
(ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އިންތިޒާމެ ް
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ފެން
ގ
ގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމު ެ
ޒމު ެ
މ ނި ާ
ބޭރުކުރާނަމަ ،ނަރުދަ ާ
ލިޔުމެއް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އ
ޒމެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނަމަ ،ޕަމްޕާ ި
މ ނި ާ
ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރަނީ ނަރުދަ ާ
ބންދުކުރެވޭ ފަދަ
ނ ަ
ޒމަށް ދާ ފެ ް
މ ނި ާ
އ ނަރުދަ ާ
ޅ ހިސާބުގަ ި
މ ގު ޭ
ޒ ާ
ނަރުދަމާ ނި ާ
ކރާނީ ،ނަރުދަމާ
ލ ހަރު ު
ގޮތަކަށް ވޭލެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ވޭ ު
ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުންނެވެ.

(ކ)

މންދާ ވަގުތު،
ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަ ު

ގ
މި ގަވާއިދު ެ

ދަށުން އެ މަސައްކަތަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ލިޔުން
ވ
މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ާ
ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ި
ނަމޫނާއާ

އެއްގޮތަށް،

ފެން

ބޭރުކުރާކަން

އަންގައިދޭ

ނިޝާން

އާންމުކޮށް

ފެންނާނެގޮތަށް ،ފެން ބޭރުކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
.12

(ހ)

ފއިވާ މުއްދަތުގެ
ނ ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީ ަ
ގ ފެ ް
ނ ނަ ާ
ރ ބިމު ް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހު ެ
ށ
ވ ހުރި މީހާއަ ް
ކމަށް މަސައްކަތާ ހަވާލު ެ
މސައްކަތްކޮށް ނުނިމޭނެ ަ
ތެރޭގައި އެ ަ
7
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އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެން ބޭރުކުރުމުގެ

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ބިމުން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު

މުއްދަތު އައުކުރުން

ދ
ނ ބޭރުކުރުމުގެ ހުއް ަ
ބމުން ނަގާ ފެ ް
ގ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ކުރިންި ،
ހަމަވުމު ެ
ހމަކުރުމަށްފަހު،
ވ ފޯމު ފުރި ަ
ލ  3ގައި ާ
މ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
އައުކުރުމަށް ޓަކައިި ،
ދ
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއް ަ
ނދު ދުވަސްތައް
ރ ބަ ް
ނނީ ،ސަރުކާ ު
ހޯދަންވާނެއެވެ .މި ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ގު ާ
ނުހިމަނައެވެ.
(ށ)

ތރުކުރުމަށް އެދި
ށ ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އި ު
ނ ބޭރުކުރުމަ ް
އ އެ ފެ ް
ނ ނަގަ ި
ބިމުން ފެ ް
ހ
ކ ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި އެ ފޯމާއެ ު
ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުން،
ހށަހެޅި ތާރީޚުން
ނ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަު ،
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު ް
ދތު އިތުރުކޮށް،
އ މުއް ަ
ފެށިގެން ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
އ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް ނުވާނަމައެވެ.
ގވާއިދުގެ ދަށުން
މ ަ
ސ ވެފައިވާ ތަންތަނަށް ި
ހުއްދައަށް ( 6ހައެއް) މަސްދުވަ ް
އަލުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ބިމުން ފެން ނަގައި އެ
ފެން ބޭރުކުރުމަށް ދެވޭ
ހުއްދައަށް އަގު ނެގުން

.13

(ހ)

ވ
ނ ބޭރުކުރުމަށް ،އަންނަނި ި
އ އެ ފެން ހިންދުމަށް ނުވަތަ ފެ ް
ބިމުން ފެން ނަގަ ި
ނ ފެން
ޅ ފަރާތަކަށް ،ބިމު ް
އުސޫލުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ާ
ރ ފަރާތުން ،އަނބުރާ ނުލިބޭނެ
ނ ހިންދުމަށް ނުވަތަ ފެން ބޭރުކު ާ
ނަގައި އެ ފެ ް
ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
()1

އ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދެވޭ
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ
( 28އަށާވީސް) ދުވަހަށް ،ދުވާލަކަށް ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛

()2

އ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ
ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ؛

()3

އ އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ދެވަނަ
ބިމުން ފެން ނަގަ ި
ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,500/-އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛
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()4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މ ފަހަރަކަށް
ނ ކޮން ެ
ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެ ް
ދުވާލަކަށް ނަގާ ފީގެ ރޭޓު ( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރު
ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ގ
ވމު ެ
ސން ގޯސް ު
ށ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި މޫ ު
އ ފެން ބޭރުކުރުމަ ް
ބިމުން ފެން ނަގައި ެ
ސަބަބުން ،ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ގ
ތ ނުކުރެވުމު ެ
ނ މަސައްކަ ް
ފަރާތުގެ ބާރުން ބޭރުގައިވާ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެ ް
ސަބަބުން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ،އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި އިތުރު
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ގ
ޅނީ ސަރުކާރު ެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައް ކަނޑައަ ާ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ތަފާސްހިސާބު

.14

(ހ)

ބެލެހެއްޓުން

ފެން ބޭރުކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާބެހޭ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބު
އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ށ)

()1

ފެނުގެ ކޮލިޓީ؛

()2

ބޭރުކުރި ފެނުގެ މިންވަރު (ކޮޑި މީޓަރުން)

()3

ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން މުއްދަތު؛

()4

ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތު.

ކރުމުގެ ޚިދުމަތް
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފެން ބޭރު ު
ދިނުމުގައި

ނަރުދަމާ

ބޭނުންކުރާނަމަ،

ނމެ
ކޮ ް

މލާދީ
ީ

ހއްގެ
މަ ެ

ފުރަތަމަ

މ
ނ ފެން ބޭރުކުރި ކޮން ެ
މ ބޭނުންކޮށްގެ ް
( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ނަރުދަ ާ
ފަރާތަކުން ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެން ބޭރުކުރި މިންވަރު ،ފެން ބޭރުކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރި އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ހުއްޓުވުން

.15

(ހ)

ތ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާ ޚިލާފަށް ބިމުން
ގ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުވަ ަ
މި ގަވާއިދު ެ
ހއްޓުވުމުގެ ބާރު
ނ ބޭރުކުރަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ު
އ ފެ ް
ފެން ނަގައި ެ
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ށ
ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަ ް
ނއެވެ.
ނމާއެއް ނުވާ ެ
އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވި އިދާރާ ޒި ް
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އަދަދު29 :

(ށ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން
އ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ހުއްޓުވާނަމަ ،ލިޔުމަކުން ެ

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިކަން

.16

އެންގުން

މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރި ފަރާތަށް ،އެ ފަރާތުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަން އަންގަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން
ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން

.17

އަދަބު ކަނޑައެޅުން

.18

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އެ ފަރާތަކަށް ގަވާއިދާ
އ
ގ ތެރޭގައި ،ކަންހިނގަ ި
ތ ( 3ތިނެއް) ދުވަހު ެ
ޚިލާފުވިކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާ ާ
ވތަ އޮތޯރިޓީން
ދިޔަގޮތް ،ލިޔުން ލިބުނު ފަރާތުން ،ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ނު ަ
މ ބުނާ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި ި
ހމަނައެވެ.
ބަލާނީ ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނު ި

(ށ)

ލޔުން ،ދީފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ި
ވކަމަށް
މުއްދަތުގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އޮތޯރިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީ ނު ި

ބަލައި،

ގ
މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެ
އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)

ހށަހަޅައިފިނަމަ،
އ ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.
(ހ)

ވތަ އޮތޯރިޓީން
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ނު ަ
ގ
އޅުވައިލައި ދޮ ު
ޅ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ގަސްތުގައި ޮ
ކަނޑައަ ާ
ހސް)
މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ( 50,000/-ފަންސާސް ާ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

(ށ)

ނސްޓްރީ ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އެތޯރިޓީން ނުވަތަ މި ި
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެދުމުން ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި
ތ ހޯދުމަށް އެދޭ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ،
އެ މަޢުލޫމާތެއް ،މަޢުލޫމާ ު
ނ
އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫ ް
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

(ނ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ތަންފީޛީ

އޮފިސަރަކު

މ
ި

ގަވާއިދުގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދަށުން

ހ
ޖ ޭ
އަދާކުރަން ެ

ނމާތަކާއި
ޒި ް

ށ ދަތިކުރުމާއި،
ތ ދިނުމަ ް
ރސްއެޅުމާއި ،ޚިދުމަ ް
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހު ަ
ނ
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފަކަށް ގަސްތުގައި ނުވަތަ އިހުމާލު ް
ސ މަސައްކަތަށް
މނޫނަ ް
ރމާއިި ،
މނީ ގެއްލުމެއް ދިނުމާއި ،ގޯނާކު ު
ވިޔަސް ޖިސް ާ
އުނދަގޫކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެއްވެސް

ކމެއްކޮށްފި
ަ

ފަރާތެއްގެ

އަދަބަކީ

ހސް) ރުފިޔާއާ
(5000/ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 25,000/-ފަންސަވީސް ާދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ،އެ ކުރި ޢަމަލުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް
ނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ.
އެކުލެވިގެންވާނަމަ އެކަ ް
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.19

)ހ)

ފެށުން

މ ގަވާއިދު
ގއި ި
ގޒެޓު ަ
ހ ސަރުކާރުގެ ެ
ނ ފަށާނީ ،ދިވެ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-1697
(ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
( 2014/R-6ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އާއި،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-42ބިމުން ފެން ނަގައި
އދު) އުވުނީއެވެ.
ގ ގަވާ ި
ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު ެ

މާނަ ކުރުން

.20

ވ
ނނަނި ި
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަ ް
ހން ގޮތަކަ ް
ގން އެ ެ
އ ކަނޑައެޅި ެ
މި ގަވާއިދުގަ ި
ލަފުޒުތައް މާނަކުރަންވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

ބރުކުރުން" ނުވަތަ
ނ ފެން ޭ
ނ ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމު ް
"ބިމުން ފެން ނަގައި ،އެ ފެ ް
"ފެން ބޭރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕަމްޕެއް ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ނ
އ ފުއްދުމަށްޓަކައި ބިމު ް
ނ ބޭނުމެ ް
ތ ޞިނާޢީ އެހެ ް
ނމަށް ނުވަ ަ
އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭ ު
މށެވެ.
ނ ތާކަށް އެ ފެން ބޭރުކުރު ަ
ފެން ނަގައިގެން ،މޫދަށް ނުވަތަ އެހެ ް

(ށ)

"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 26/2020ޔުޓިލިޓީ
ގ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ "ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ
ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ެ
އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.

ޔސަތުތައް ތަންފީޛު
ގ ސި ާ
ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ެ
(ނ) "މިނިސްޓްރީ" ކަމަ ް
މސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.
ކުރުމުގެ ަ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

(ރ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
"ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީި ،
ޅ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ
ތ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ާ
ކަންކަން ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ،ނުވަ ަ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ބ)

ކށް ބަހައްޓައިފައި
ކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފަރުދީ ބޭނުންތަ ަ
"ވަޅުދިޔަ ހިއްކުން" ަ
ހުންނަ

ގ ތެރޭގައި ،ވަޅެއް
ނ ދިޔަހިއްކުމަށެވެ .މީ ެ
ޅ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ފެންވަ ު

ބަހައްޓައިގެން ޕަމްޕު މެދުވެރިކޮށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމެއް
ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(ޅ)

އ
އ އެވަނީ ،ޤުދުރަތީގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގަ ި
"ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
އެފެދިފައިވާ މީރު ފެނުގެ ފަށަލައަށެވެ .ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި
ރ
ބަލާނީ ،ބިމުގެ އަޑިން ފެން ހިލޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ،މޫދު ލޮނުގައި ލޮނުގެ މިންވަ ު
ވ ހިސާބަށެވެ.
ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކަލް ކޮންޑަކްޓިވިޓީ ހުންނަ މިންވަރަށް ވާސިލު ާ

________________
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އަދަދު29 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ޖަދުވަލު 1
`

ޔުޓިލިޓ ރެގިއުލޭޓަރ އޮތޯރިޓ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޢތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި ،އެ ފެން
އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢ އެހެނިހެން މަޝްރޫ ު
ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
ފޯމު ނަންބަރު:

* މި ފޯމު ވަނ  6ބަޔަށް ބަހައިލެވިފައެވެ .ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ.
* މި ފޯމު ފުރަންވާނ ،ނޫކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެލިންނެވެ.

އ
 1ވަނަ ބަ ި

(އޮފހުގެ ބޭނުމަށް)

ލމާތު
މަސައްކަތް ކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގެ މަޢު ޫ

އެޑްރެސް:
ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސލު:
މަސައްކަތް ފަށާ ތާރޚު:

އަހަރު:

މަސް:

ފެންފަށަލައިގެ ލެވެލް (ފެންފަށަލައާއި ބިމާ ދެމެދުގައި ހުރި މިންވަރު):

އ
 2ވަނަ ބަ ި

މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރޚު:

ދުވަސް
މޓަރު

ނަން:
އެޑްރެސް:

އމެއިލް އެޑްރެސް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް

އަހަރު:

ތާރޚު:

ކންސަލްޓަންޓް
ޮ

ކޮންޓްރެކްޓަރު

ނަން:
އެޑްރެސް:

އމެއިލް އެޑްރެސް:
ތާރޚު:

ކުންފުނގެ ތައްގަނޑު:

ނަން:

ދުވަސް

މަސް:

ސޮއި:

ފޯނު ނަންބަރު:

އ
 4ވަނަ ބަ ި

އަކަ މޓަރު

މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގެ ވެރިމހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފޯނު ނަންބަރު:

އ
 3ވަނަ ބަ ި

އަހަރު:

ފެން ބޭރުކުރާ ސަރަޙައްދު:

މަސް:

ދުވަސް

ފެކްސް ނަންބަރު:

އަހަރު:

ސޮއި:

ސައިޓް އިންޖިނިއަރ
އމެއިލް:

ކުންފުނި

ލ ފަރާތެއް
އަމިއް ަ

މަސް:

ދުވަސް

އަދަދު29 :

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

އެޑްރެސް:

ތާރޚު:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (ބިދޭސއެއް ނަމަ):

ފޯނު ނަންބަރު:

އ
 5ވަނަ ބަ ި

ސޮއި:

މަސް:

އަހަރު:

ދުވަސް

ވަރކް ޕަރމިޓް ނަންބަރު (ބިދޭސއެއް ނަމަ):

އ
 6ވަނަ ބަ ި

ތ
ޕަމްޕުގެ މަޢުލޫމާ ު

ޕަންޕިންގ ރޭޓް (ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ފެން ބޭރުކުރާ މިންވަރު):

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލޓަރު

ނ
ނސިލަށް އެންގު ް
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކައު ް

ސިޓ ކައުންސިލް /ރަށު ކައުންސިލުގެ
ތައްގަނޑު

ޕަންޕު ކުރާ މުއްދަތު:

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އަހުރެން ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް މި އެދެނ ،އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
އަހުރެންގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އެނގިހުރެއެވެ .އަދި ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށގެ މައްސަލަތަކާއި ،އިޖުތިމާޢ މައްސަލަތަކާއި،
ޤާނޫނ މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާ ނަގައި ،އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި ،އެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ގ
މި ފޯމުގައި އަހުރެން ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވަމެވެ .ވމާ ،މި ފޯމުގައި އަހުރެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމު ެ
ހުއްދަ ދިނުން އެދެމެވެ.
ނަން:

ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ތާރޚު:

ސޮއި:

ހ ތަކެތި
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
 އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން
ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ފެނުގެ ކޮލިޓ ރިޕޯޓް
(މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަނުން ނެގޭ ފެނުގެ)..............................................................
 ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ...........................................
 ސައިޓް ޕްލޭން (ސިޓ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑާއެކު)
...........................
 ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން /ފައުންޑޭޝަނުގެ ކުރެހުން (ސިޓ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުގެ
ތައްގަނޑާއެކު) ....................................................................................
 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ............................................................................
 11 ބުރިޔަށް ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ ބުރިއަށް ހަދާ އިމާރާތެއްނަމަ އ.އައި.އޭ ޑިޒިޝަން
ސްޓޭޓްމަންޓް............................................................................................

 ވާރކް ޝެޑިއުލް /މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތުގެ ތަފުސލު (މަސައްކަތުގެ
ތަފުސލު ،ފެށޭނެ ތާރޚު ،ނިމޭނެ ތާރޚު ،މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު
ވަކިވަކިން އެނގެން އޮތުން .މގެ އިތުރުން ،ކުންފުނގެ ތައްގަނޑާއި ސޮޔާއި،
ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ސޮއި އޮތުން) ..................
އޮފސް ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މހާގެ ނަން:
ތާރޚު:

އަހަރު:

މަސް:

 ޕަންޕުގެ މަޢުލޫމާތު ...................................................................................
 މަގުމަތގައި ހޮޅިއަޅާނަމަ ،ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ނަރުދަމާއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު (ލިޔުމަކުން) ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރޚަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް
...........................................................................................................

ސޮއި

 ސެކްޝަން ޕްލޭން /ސެކްޝަންތައް އެނގޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކުރެހުން (ސިޓ ކައުންސިލް ނުވަތަ
ރަށު ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑާއެކު) ................................................................
( 100/- އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އިދާރ ފ

.........................................................

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފގެ ތަފުސލު ،ތިރގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދެވޭ ( 28އަށާވސް) ދުވަހަށް ދުވާލަކަށް ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ.
ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,500/-އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ދުވާލަކަށް ނަގާ ފގެ ރޭޓު ( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވަސް:

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

އޮފ ބޭނުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން ފއެއްގެ ގޮތުގައި  .................................................................................ރުފިޔާ ނަގައިދިނުން އެދެމެވެ.
ނަން:

ތާރޚު:
ސޮއި:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވޮލިއުމް50 :

ޖަދުވަލު 2

އަދަދު29 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 3
`

ޔުޓިލިޓ ރެގިއުލޭޓަރ އޮތޯރިޓ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޢތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން
އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢ އެހެނިހެން މަޝްރޫ ު
ކރުމަށް އެދޭ ފޯމު
ބޭރުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ު
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
( ) ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި.
(

) ކުރިން ދިން ހުއްދައިގައި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަގުބޫލު އުޒުރެއްގެ ސަބަބުން

ފޯމު ނަންބަރު:

މަސައްކަތް ނުކުރެވުނު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ދުވަހަށް އެދި.
* މިފޯމު ވަނ  5ބަޔަށް ބަހައިލެވިފައެވެ .ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ.
މި ފޯމު ފުރަންވާނ ނޫކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭނެ

(އޮފހުގެ ބޭނުމަށް)

ގޮތަކަށެވެ.

އ
 1ވަނަ ބަ ި

މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދު

އެޑްރެސް/ސަރަޙައްދު:

ރަޖިސްޓަރ ނަންބަރު:

މަގު:

ރަށް:

ފެން ބޭރުކުރާނެ ސަރަޙައްދު:

އ
 2ވަނަ ބަ ި

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން:

ދ.ރ.އ..ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވާކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު:

މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

އމެއިލް އެޑްރެސް:

އ
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މސައްކަތް
ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ަ

ފުރަތަމަ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދިން ތާރޚު:

އެންމެ ފަހު ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރޚު:

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރޚު:

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދު:

މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަހަރު:



ނޯޓު :އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނ ( 28އަށާވސް) ދުވަހަށެވެ .މި ދުވަސް ގުނާނ ބަންދު ދުވަސްތަކާ އެކުގައެވެ.

އ
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ތ
ގ މަޢުލޫމާ ު
މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި ސައިޓް އިންޖިނިއަރު ެ

ނަން:

ދ.ރ.އ..ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވާކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު:

މޮބައިލް ނަންބަރު:

އމެއިލް:

މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި ސައިޓް އިންޖިނިއަރުގެ ބަޔާން (ވަކި ކަރުދާހެއްގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ):

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު29 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-20 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މަސައްކަތް ނުނިމުނު ސަބަބު (ވަކި ކަރުދާހެއްގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ):

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތި ކަންތައްތަކާއި ،އެ ކަންކަން ގިރާކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު (ވަކި ކަރުދާހެއްގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ):
މަތގައި އަހުރެން ދފައިވާ ބަޔާނަކ ޞައްޙަ ބަޔާނެކެވެ.
އިންޖިނިއަރުގެ ސޮއި:
ތާރޚު:

 5ވަނަ ބައި :ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އަހުރެން ،ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް މި އެދެނ ،އިމާރާތްކުރުމަށާއި ޞިނާޢ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
އަހުރެންގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އެނގިހުރެއެވެ .އަދި ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ތިމާވެށގެ މައްސަލަތަކާއި ،އިޖުތިމާޢ މައްސަލަތަކާއި،
ޤާނޫނ މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާ ނަގައި ،އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި ،އެ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ގ
މި ފޯމުގައި އަހުރެން ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވަމެވެ .ވމާ ،މި ފޯމުގައި އަހުރެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމު ެ
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އެދެމެވެ.
ނަން:

ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ތާރޚު:

ސޮއި:

ހ ތަކެތި
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ފޯމ ު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށ ް

ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު

މުއްދަތު އިތުރުކުރަނ މޫސުން ގޯސްވުމުން ނަމަ ،ނުވަތަ މަގުބޫލު އެހެން އުޒުރެއްގެ ސަބަބުންނަމަ،
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް

(

)

(

)

(

)

(

)

ލ
ފެން ބޭރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފގެ ތަފުސ ު
ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ.
ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމަށް ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ދުވާލަކަށް ( 1,500/-އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
ހުއްދަ އިތުރުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ދުވާލަކަށް ނަގާ ފގެ ރޭޓު ( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އޮފހުގެ ބޭނުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން ފއެއްގެ ގޮތުގައި  .................................................................................ރުފިޔާ ނަގައިދިނުން އެދެމެވެ.
ނަން:

ތާރޚު:

އިތުރު ބަޔާން:

ސޮއި:

އޮފހުގ ެ ބޭނުމަށ ް

