
  

 

  ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު
ފަޅުފަޅުންނާއި،  މެނޭ ރަށްރަށުގެމިޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހި  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ފަރުފަރުންނާއި، ހާހަލުންނާއި، އަދި އެނޫންވެސް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، 
ފެދޭ ތަންތަނުން، ގަލާއި ވެއްޔާއި، އަކިރި ނެގުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އެ ޤުދުރަތީ އަކިރި އު

ވަޞީލަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ރައްކާތެރި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
  .ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ

  
  .އެވެ" ނެގުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި"މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ   )ށ(    

  
  ގަލާއި ވެއްޔާއި 

  އަކިރި ނެގުން
ފަޅުފަޅުންނާއި،  މެނޭ ރަށްރަށުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހި) ހ( 2

ފަރުފަރުންނާއި، ހާހަލުންނާއި، އަދި އެނޫންވެސް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، 
ން، ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރި ނަގަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އަކިރި އުފެދޭ ތަންތަނު

  . ހުއްދަ ހޯދައިގެން، ހުއްދައިގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުންނާއި މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި،   )ށ(    

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ . ނެއެވެއަކިރި ނެގުން، މި ޤަވާއިދުން އިސްތިސްނާވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ "ފަޅުރަށްރަށުން ގަލާއި ވެއްޔާއި، އަކިރި ނަގަންވާނީ، 

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ) 98/20ޤާނޫނު ނަންބަރު " (ޤާނޫނު
އަދި . އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވާޢިދު"

ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން އުޅޭ "މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރި ނަގަންވާނީ 
) 78/77ޤާނޫނު ނަންބަރު " (ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު

  .އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
        

      ގައު
  . ވެއްދަކުން ގާ ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެސަރަޙަ އެއްވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ    3  ގާ ނެގުން މަނާވުން

  
    އަކިރި  

އަކިރި ނެގުން މަނާ 
  ތަންތަނާއި ހުއްދަ ތަންތަން

  . ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުންނާއި ތަންތަނުން އަކިރި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ  )ހ(  .4

ތް ކުރުމަށް ވަކި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަ)1(      
މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށުންނާއި އެރަށްރަށުގެ 

  .ގޮނޑުދޮށުންނާއި ފަޅުން
  . އަތޮޅު ވަށައިގެން އޮންނަ މައި ތޮށިންނާއި ތޮށީގެ ބޭރުން)2(      
ގައި ) ހ(މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އަކިރި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ މިމާއްދާގެ   )ށ(    

ވާ ރަށްރަށުންނާއި ތަންތަނުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ބަޔާންކޮށްފައި
  . ގޮނޑުދޮށުންނާއި ފަޅުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ރަށްރަށުގެ ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމާއި   )ނ(    
ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅު 

ރުމުގެ ގޮތުން އަކިރި ނަގާ ނެގުން މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އަކިރި ނެގުމުގެ ސާފުކު



  . ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ
  
  
      ވެލި  

ވެލިނެގުން މަނާ 
  ތަންތަނާއި ހުއްދަ ތަންތަން

  . ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުންނާއި ތަންތަނުން ވެލި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ  )ހ(  .5

ޢީ މަސައްކަތްތަކަށާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ޞިނާ )1(      
މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށުންނާއި އެރަށްރަށުގެ 

  .ގޮނޑޮދޮށުންނާއި ފަޅުން
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(    

  . ތަންތަނުންނެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުންނާއި ތަންތަނުން ) ހ(ގެ މިމާއްދާ )1(      

  . ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ފަޅުން
  . ރަށްރަށާ ނުގުޅި ވަކިން ހުންނަ ފަޅުފަޅުން )2(      
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ރަށްރަށުގެ ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމަށް ވެލި   )ނ(    

  . ގައި ބުނެފައިވާ ވެލި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެނަގާ ނެގުން މިމާއްދާ
  

ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން ހުއްދަ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަންތަނުން، ވެއްޔާއި މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން   .6  ހުއްދަ ހޯދުން
ގައިވާ ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ  1އަކިރި ނަގަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީހުށަހަޅައި،  ހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީއަށްފުރި ފޯމު
ގައިވާ  2މިގޮތުން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ފަހުގައެވެ
  .ފޯމުންނެވެ

  
ފެށިގެން  ދެވޭނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތާރީޚުން ދަވެލި ނުވަތަ އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން   .7  ހުއްދަ ދެވޭ މުއްދަތު

ވެލި ނުވަތަ އަކިރި ނަގަން ދީފައިވާ ނަމަވެސް، . ދުވަހަށެވެމަސް ) ދޭއް( 2ގިނަވެގެން 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން

  . ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެމަސް ދުވަހަށް ހުއްދައި) އެކެއް( 1އިތުރު 
  

ވެއްޔާއި (ތުގެ ރިޕޯރޓް ފޯމް ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގިގޮގައިވާ  3ޢިދުގެ ޖަދުވަލް މިޤަވާ  )ހ(  .8  ރިޕޯރޓް ފޮނުވުން
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ ) އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދައާއެކު ދޫކުރެވޭ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވުނު އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ރާތުން އެތަކެތި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެރިޕޯރޓް ހުއްދަ ލިބުނު ފަ
ހިނގާ  މަހުގެ ރިޕޯޓް މިގޮތުން . ކޮންމެ މަހަކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ އޮފީހަށް
  . ގެ ކުރިންނެވެ 15ންވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ހުށަހަޅަ

ޅު އޮފީހަކުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ލިބުމުން، އެ އަތޮ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ރިޕޯޓްގައިވާ މަޢްލޫމާތު ސައްޙަކަމަށް ބަލާ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، އެމަހެއްގެ ރިޕޯޓް 

  . ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ 15ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 
  

ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާ ތަންތަނާއި އެތަކެތި ނަގާ ފީހެއްގައި، އެއަތޮޅަކުން ކޮންމެ އަތޮޅު އޮ  .9  ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުންމަޢު
ގައިވާ ނަމޫނާ ފޯމެޓާ  4ބޭނުމާއި، ޢަދަދާއި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް، މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

  . އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ވަކި ދަފްތަރެއްގައި އެމަޢްލޫމާތު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި، މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގައި މިޤަވާޢިދުގެ މާއްދާ  .10  އަދަބު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 



  . ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
ފަސް ހާސް . (ރ 000،5/-މުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ފުރަތަމަ ފަހަރު، ޚިލާފުވު  )ހ(    

  . އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން) ރުފިޔާ
ދިހަ ހާސް . (ރ 000،10/-ދެވަނަ ފަހަރު، ޚިލާފުވުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،   )ށ(    

  . އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން) ރުފިޔާ
ފަނަރަ ހާސް . (ރ 000،15/-ފަހަރު، ޚިލާފުވުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  ތިންވަނަ  )ނ(    

އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށް، އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ) ރުފިޔާ
ވެލި ނުވަތަ އްދަތަށް އެފަރާތަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މު) އެކެއް( 1ބާޠިލް ކުރުމާއެކު 

  . ދޫނުކުރުންއަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ 
  

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފަށާ ތާރީޚު

  . މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިޤަވާޢިދު އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ  .11

  
ތުން ހަދާފައިވާ ހޭގޮމިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގަލާއި ވެއްޔާއި، އަކިރި ނެގުމާބެ  .12  އުވާލެވޭ ޤަވާޢިދުތައް

  . މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބާޠިލްވީއެވެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް،
  

  :މިޤަވާޢިދުގައި  .13  މާނަ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަލާއި މުރަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން   "ފަރު"  )ހ(    

ދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ގުދުރަތީގޮތުން އުފެ
އަތޮޅުތަކާ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ 
ބޮޑުދިޔައިގެ މަތީ މިންވަރުން ފެށިގެން އަޑީގައިވާ އެންމެހައި 

މިގޮތުން، އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށްރަށުގެ ދުނިފަރާއި . ތަންތަނަށެވެ
އެފަރުފަރާ ގުޅިގެން ހުންނަ ފަޅުފަޅާއި ) އެތެރެއާއި، ބޭރުފަރާތް(

ވިލާއި އަތޮޅު ތެރެއާއި ވިލުވިލުގައި ހުންނަ ގިރި، ހާ އަދި ގާގަނޑު ވިލު
ފަދަ ތަންތަނާއި، ރަށްރަށާ ގުޅިގެންނާއި ނުގުޅި ހެދިފައި ހުންނަ 

  . މާޑު މިމާނާގައި ހިމެނެއެވެ/އާނު
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ  "މިނިސްޓްރީ"  )ށ(    

  .ން ރިސޯސަސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށެވެއެންޑް މެރި
  



  

  1ޖަދުވަލު 
  ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

  ނަންބަރު                    

 -:ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢްލޫމާތު .1

  : އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ

  : ފުރިހަމަ ނަން  

  :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

  : ފޯން ނަންބަރު            : ޑްރެސްދާއިމީ އެ  

  : ފޯނު ނަންބަރު          :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  

  : ކުންފުންޏެއް، ގްރޫޕެއް، ޖަމާޢަތެއް ނަމަ

  : ނަން  

  :ފޯން ނަންބަރު          :ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް  

  : ފޯން ނަންބަރު          : މަސައްކަތް ހިންގާ އެޑްރެސް  

  : މަސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ ނަން  

  : ފޯން ނަންބަރު          :ސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސްމަ  

 އަކިރި/ ވެލި  :ނެގުމަށް އެދޭ ބާވަތް .2

 : އަކިރި ނެގުމަށް އެދޭ އަތޮޅާއި ރަށް އަދި ސަރަޙައްދު/ ވެލި  .3

 ): ތަފްޞީލާއެކު(ބޭނުން / އަކިރި ނެގުމުގެ މަޤްޞަދު / ވެލި  .4

 : އަކިރި ބޭނުންކުރާނެ އަތޮޅާއި ރަށް/ ވެލި  .5

 ):ކޮޑި(ރި ނެގުމަށް އެދޭ މިންވަރު އަކި/ ވެލި  .6

 އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން/ ވެލި އިން ) ތަން، ސަރަޙައްދު.... (............އަތޮޅުގެ .................... 
މިގޮތުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ ހުއްދައިގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް . އެދި ދެންނެވީމެވެ

  . ސްވަމެވެއެއްބަ

  : ..............ތާރީޚް    

  :ސޮއި              

  :ންަނ              

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

  ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް: ހުއްދަ ދެއްވުން    ފޯމް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ

  :ނަން

  : ސޮއި

    



  

  2ޖަދުވަލު 
  އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ވެއްޔާއި

  ނަންބަރު                    

 ލޫމާތުފަރާތުގެ މަޢުހުއްދަ ދެވޭ  .1

  : އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ

  : ފުރިހަމަ ނަން  

  :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

  : ފޯން ނަންބަރު            : ދާއިމީ އެޑްރެސް  

  : ފޯނު ނަންބަރު          :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  

  : ކުންފުންޏެއް، ގްރޫޕެއް، ޖަމާޢަތެއް ނަމަ

  : ނަން  

  :ފޯން ނަންބަރު          :ފައިވާ އެޑްރެސްރަޖިސްޓްރީކޮށް  

  : ފޯން ނަންބަރު          : މަސައްކަތް ހިންގާ އެޑްރެސް  

  : މަސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ ނަން  

  : ފޯން ނަންބަރު          :މަސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް  

 : ހުއްދައަށް އެދުނު ފޯމް ނަންބަރު .2

  :ހުއްދަ ދެވޭ ބާވަތް .3

  :ހުއްދަދެވޭ އަތޮޅާއި ރަށް .4

  : ސަރަޙައްދުގެ ނަންބަރު/ ވޭ ސަރަޙައްދު ހުއްދަދެ .5

 : ހުއްދަ ދެވޭ މުއްދަތު .6

 : ހުއްދަދެވޭ މިންވަރު .7

 :ބޭނުން/ ހުއްދަ ދެވޭ މަޤްޞަދު  .8

އާ " ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު"އަކިރި ނެގުމުގައި / ވެލި މިހުއްދައިގެ ދަށުން     
އަކިރި ނަގަންވާނީ ހުއްދަ ދެވޭ މުއްދަތުގައި ހުއްދަ ދެވޭ ސަރަޙައްދުން ހުއްދަ ދެވޭ / ވެލި އަދި . އެވެލުކުރަން ޖެހޭނެއެއްގޮތަށް ޢަމަ

  . މިންވަރަށް ހުއްދަ ދެވޭ ބޭނުމަށެވެ

  : ތާރީޚް    

   )ތައްގަނޑާއި ހުއްދަދޭ ވަރިއެއްގެ ސޮއި މިނިސްޓްރީގެ(          
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