
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު" 98/20މިޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     
  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ

  

  ށް ލިޔެދިނުންފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަ

ފަޅުރަށެއް ހުސްވެގެން އެރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް     .1
  .މެރިން ރިސޯސަސްއަށް އެދެންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ

ގިްރކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއާއި ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ލިޔެދެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެ    .2
  . އެފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތަކާ ދެމެދުގައި ކުރާ އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުންނެވެ

އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،  21ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ލިޔެދެވޭނީ، ޢުމުރުން     .3
  .ކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށެވެއެގްރި

ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވަން އެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެރަށެއް ލިޔެދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެކަން އެންގުމުން     .4
- އާއި  10%މަ، އެރަށެއްގެ އަހަރީ ވަރުވާގެ ށާ ހަވާލުނުވިނައްވަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ރައެރަށް ލިޔު

  . ރުފިޔާއާ މި ދެ އަދަދުންކުރެ މަތީ އަދަދަކުން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ 200/

ފަޅުރަށްރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިޝރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި    .5
ބައިކޮށް، އެކި ބައިބައި ވަކިން އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން 

  . ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެދެވިދާނެއެވެ

      

  ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިފައިވާ ފަރާތަކުން ވަކިކުރުން

ވަނަ  16ވަނަ މާއްދާ އާއި  15 ފަޅުރަށެއް  ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން، މި ޤަވާޢިދުގެ    .6
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރުވާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެ ރަށެއް އެފަރާތުން ަވކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ 

  . އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ތަ މިޤަވާޢިދާ ނުވަތަ އެރަށެއް ލިޔެދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ ރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަލުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނާ ނުވަ    .7
ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެރަށެއް އެފަރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  .ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށް ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ    .8
މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ 

  .އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ރަށާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ މިޤަވާއިދާ ނުވަތަ އެރަށެއް ލިޔެދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ ދިވެހިރާއްޖެޭގ ފަޅުރަށް    .9
ޚިލާފުނުވާހާ ހިނދަކު، ފަޅުރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތަކުން އެރަށެއް ވަކިކުރެވޭނީ، ދަޢުލަތުގެ ބޭނުކަމަށް 



ށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢަ
ގުޅިގެން ނުވަތަ އެފަރާތަކުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނުވަތަ ރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ މީހާ ނިޔާވުމުން ނުވަތަ 

  .ރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްނަމަ އެފަރާތެއް އުވުމުންނެވެ

ރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާވާޢިދާ ނުވަތަ އެރަށެއް ލިޔެދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު    .10
ޚިލާފުނުވާހާ ހިނދަކު ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް، ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތަކުން 

ދެއްގެ ފައިސާ، ރަށް ވަކިކުރާނަމަ ބަދަލުގެ ގޮތުން އެރަށެއްގެ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ވަރުވާއާ އެއްވަރު ޢަދަ
ވަރުވާގެ ބާކީ ރަށް ލިޔެދީފައިވާ މީހާ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ވަކިކުރާ ރަށެއްގެ . ވަކިކުރެވުނު ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ . ފައިސާ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްގެން އެމީހެއްގެ ވާރިސުންނާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެެވ
ކިކުރާ ރަށެއްގެ ވަރުވާގެ ބާކީ ފައިސާ އާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ޝަރީޢަތުން ޖަމާޢަތެއް އުވުމާ ގުޅިގެން ވަ

ރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން އެދިގެން ވަކިކުރާ ރަށެއްގެ ވަރުވާއިން، . ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ
ސް ކުރިޔަށް އޮތް ނަމަވެ. ހިނގާ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަހަށްވާ ފައިސާ އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ

  . އަހަރުތަކަށް ވަރުވާ ދައްކާފައިވާނަމަ އެއަހަރުތަކުގެ ވަރުވާއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ

ގައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ     .11
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ) ށ(އެ މާއްދާގެ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ 

ރަށްލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ރަށް ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން 
ންޑް މެރިން އެރަށެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެ

 2ރިސޯސަސްއާއި، އެ ރަށެއްގައި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ފަރާތުން ބަލައި 
އަހަރާއ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ވަރުވާއާ އެއްވަރު އަދަދެއްގެ  5އަހަރާއި،  1އަހަރުގެ ވަރުވާގެ އިތުރަށް، 

  . އެވެފައިސާ، ރަށްވަކިކުރެވުނު ފަރާތަށް ދޭންވާނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ     .12
ފަޅުރަށެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނާ ނުވަތަ މިޤަވާޢިދާ ނުވަތަ އެރަށެއް ލިޔެދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ 

ން އުޅޭ ފަރާތުން ވަކިކުރެއްވިއްޖެނަމަ، ރަށް ވަކިކުރެވޭ ތާރީޚުން ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން، އެރަށެއް ލިޔުއްވައިގެ
އަދި  . އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން އެފަރާތަކަށް އަލުން ފަޅުރަށެއް ލިޔެއެއް ނުދެވޭނެއެވެ 1ފެށިގެން 

  .އެމުއްދަތުގައި އެފަރާތަކާ ރަށެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

      

  ވަރުވާފަޅުރަށްރަށުގެ 

ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ކަނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް     .13
  .އިންނެވެ

ވަރުވާ ކަނޑައަޅާނީ، އެރަށެއްގައި ހުރި ރުއްގަހަށާއި، އެރަށަކުން އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްޗެއްސަށާއި ރަށުގެ     .14
މިނަށާއި، ރަށުގެ ފަޅުން ލިބޭ ފަސޭހަތަކަށާއި، ފަޅުގެ ބޮޑުމިނަށާއި، އެރަށެއް މޮޅުދެރައަށާއި، ރަށުގެ ކުޑަބޮޑު

  .އޮތް ތަން ނުވަތަ ޞަރަހައްދަށް ބަލާފައެވެ

      

  ވަރުވާ ދެއްކުން



ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ވަރުވާ، ހިނގާ އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް     .15
  . ދައްކަންވާނެއެވެ

ހިނގާ އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ވަރުވާ ނުދައްކައިފިނަަމ، ދެން ވަރުވާ     .16
އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއާއެކު، އެ އަހަރެއްގެ  25%ބަލައިގަންނާނީ، އެރަށެއްގެ އަހަރީ ވަރުވާގެ 

   .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދެއްކުމުންނެވެ 31ޖަނަވަރީމަހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ، ވަރުވާ ނުދައްކައިގެން ރަށް ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް،  6މިޤަވާއިދުގެ     .17
އަލުން އެރަށެއް ވަރުވާއަށް ލިޔެދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެރަށެއް އެފަރާތަކަށް ލިޔެދެވޭނީ، އެރަށެއްގެ 

  . ރުގެ ޢަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެއާ އެއްވަ 50%އަހަރީވަރުވާ އާއި އެ ވަރުވާގެ 

      

  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔެނުދީ ހުންނަ ރަށްރަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔެނުދީ ހުންނަ ފަޅުރަށްރަށް     .18
. ރަށެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުންނެވެރިސޯސަސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓާނީ، އެ

އެފަދަ ރަށަކަށް އެއްވެސް މީހަކު އަރަންވާނީ، އެރަށެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނުވަތަ އަތޮޅު 
  .އޮފީހުން އެ ރަށެއް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ދީފައިވާ ފަޅުރަށެއް އެފަރާތަކުން ވެކިވެއްޖެނަމަ، އެރަށެއް އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔެ    .19
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ފަރާތުން ެއ ރަށެއް ބަލައި އެރަށަކަށް ގެއްލުމެއް  7ބޭއްވުމަށް އެންގުމުން 

  .ރިސޯސަސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ ދީފައިވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން

އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައި ހުންނަ ރަށްރަށުން ކެނޑޭ ލަކުޑިއާއި ލިބޭއެއްޗެއްގެ ހިސާބު، މަހަކު އެއްފަހަރު     .20
  .އަތޮޅު އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯަސސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އޮފީހެއްގެ ޙަވާލުގައިވާ ފަޅުރަށެއް ބެލެހެއްޓުން، އެރަށެއްގެ ވަރުވާއާ އެއްވަރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތޮޅު    .21
މިގޮތުން ަފޅުރަށް . އަތޮޅު އޮފީހަކަށް ފެންނަ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ ދެއްކުން ޝަރުޠުކޮށް، އެ

އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ހޯދައި މިނިސްޓްރީ 
އަދި މިގޮތުން ފަޅުރަށެއް ބެލެހެއްޓުން ވަކި . މެރިން ރިސޯސަސްއްަށ އަތޮޅު އޮފީހުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 
ފަދަ ފަޅުރަށެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިފަރާތަކާ އަތޮޅު އޮފީހަކުން ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް މި. އަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  . ކަމުގައެވެ ރަށެއްވެސް ބެލެވޭނީ، އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައިވާ ރަށެއް އެ

ކަޮށއި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ހަވާލުގައިވާ ރަށްރަށުން އަތޮލު އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތި ރުކުއަޅައި، ފަންކަނޑައި، ދަރު    .22
  .ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

      

ފަލުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއްގައި ހުރި     .23



  . ހުރެގެންނެވެ ރުއްގަހުގެ ހިސާބު ނެގުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެހިސާބު ނަގަންވާނީ، ރަށްވެހި ފަރާތުން މީހަކު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ލިޔެދޭ ފަޅުރަށްރަށް އެރަށް     .24
ނަމަވެސް ރަށް . ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ަފރާތުން އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ

  .ހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޖަވާބުދާރިވެ، މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންވާނެއެވެލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ރަށާ ބެ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ، ރާއްޖޭގައި ހެއްދިދާނެ އެއްޗެތި ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި ހެއްދުމުގެ     .25
މިގޮތުން . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއެފަދަ ރަށްރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔްަށ ގެންދިއުމަކީ 

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބުަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 
. އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް ރަށްލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ  ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .އް ބަޔާންކޮށްފައިހުންނަންވާނެއެވެމިރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި މިވާ  ބައިތަ

  .އިންދުނު ރުއްގަހުގެ އަދަދު  )ހ(  

  .ގަހުގެ ބާވަތާއި އަދަދު އިންދުނު  )ށ(  

  .މެރުނު މީދަލާއި މަޑީގެ އަދަދު  )ނ(  

  .ކުރެވުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބަޔާނެއް  )ރ(  

  .ރަށް ދިރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ބަޔާނެއް  )ބ(  

ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ބ(، )ރ(، )ނ(، )ށ(، )ހ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(  
  .ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން އެރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް އަންގާ މަޢުލޫމާތު

ޖެނަމަ، އެ ހާދިސާއެއް ފަޅުރަށެއް ލިޔެދީފައި ވިަނކޮށް އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެރަށަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއް    .26
އެރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ހިނގާތާ 

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ހުރި 
  . ށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހަށް ނުވަތަ އަތޮޅު އޮފީހަ

ފަޅުރަށްރަށުގައި އުވަދަވަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގެ     .27
  .ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ

ނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނދެ މަރާމާތު ކުރަންވާ    .28
  .ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ

ވަރުވާއަށް ލިޔެދިފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި ރުއްގަސް އިންދުމާއި، ދަނޑުގޮވާން ކުރުން     .29
ންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޔަވައި، އެހެން  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަ

  .މެރިން ރިސޯސަސްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

އަތޮޅު އޮފީހުން އެރަށަާކ . އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައިވާ ފަޅުރަށްރަށުން ލިބޭ ތަކެތި ލިބޭނީ، އަތޮޅު އޮފީހަށެވެ  )ހ(  .30
ލިޔުއްވައިގެން އުޅުނު ފަރާތަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް އެ ރަށުގައިވާނަމަ އެއްޗެއް  ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެރަށެއް

  .އެފަރާތަކާ ނުވަތަ އެފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ ވާރިސުންނާ އަތޮޅު އޮފީހުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ



އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން އޮތް ފަޅުރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އަތޮޅު އޮފީހުގެ ޙަވާލުގައި   )ށ(  
ރިސޯސަސްއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފިނަމަ އެރަށެއް ލިޔެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެރަށަކުން 

  .ިލބޭ ތަކެތި ރަށް ލިޔުއްވި ފަރާތާ އަތޮޅު އޮފީހުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

      

  ފަޅުރަށްރަށުން ލިބޭ ތަކެތި

ބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ، އެރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަޅުރަށްރަށުން ލި    .31
  . ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  .ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި  )ހ(  

  .ޤުދުރަތީ ގޮތުން ވެއްޓޭ ރުއް  )ށ(  

  .ދަނޑިއާއި ދަރު  ލަކުޑި ސިޓީއަށް ދޫކުރެވޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ  )ނ(  

  .ވެލާ ކަހަނބުގެ ބިސް ނެގުން މަނާ ނުކުރާ ރަށެއްނަމަ އެރަށަކަށް އަރާ ވެލާ ކަހަނބުގެ ބިސް  )ރ(  

ފަޅުރަށް . (ކަނޑުން ލަނގުވާ ކަނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މާވަހަރު ފިޔަވައި އެހެން ތަކެތި  )ބ(  
ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިބޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ފަރާތަށް މާވަހަރުން ބައެއް

.)ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  

  . ލަކުޑި ސިޓީއަށް ކަނޑާ ރުކާއި ގަހުގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލަކުޑިއަށް ބޭނުން ނުހިފޭ ތަކެތި  )ޅ(  

ރަށް ވަކިވި ދުވަހާ ހަމައަށް ރުއްގަހުން ވެރިފައި ވުމުން، ވައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން ރަށް ވަކިފަޅުރަށެއް ލިޔުއް  )ކ(  
  .)މިތަކެތި ފަޅުރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅުނު ފަރާތާ ހަވާލުކުރާނީ، އަތޮޅު އޮފީހުންނެވެ. (ހުންނަ ތަކެތި

ޅޭ ފަޅުތެރެއިން ލަނގުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އު ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށެއްގެ    .32
  . ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި އެހެން ފަރާތަކުން 

      

 ފަޅުރަށް ލިޔެދޭ ލިޔުން ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުން

ފަޅުރަށްރަށް ލިޔެދޭ ލިޔުން ގެއްލިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން     .33
މިގޮތުން ލިޔުމެއް އަލުން ހަދައި . ރިސޯސަސް އަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން ހުށަހަޅައި އަލުން ހައްދަންވާނެއެވެ

  . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ 50/-ދެވޭނީ، 

      

  ބެލެހެއްޓްުނރަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ     .34
ފަޅުރަށެއް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ 

  .ނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެއެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ނުވަތަ އެމި



      

  ފަޅުރަށްރަށުން ލަކުޑި ދޫކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ލަކުޑި ސިޓީ ދޫކުރާނީ، ތިރީގައި     .35
  .ބުނެފައި މިވާ ބާވަތްތައް ކެނޑުމަށެވެ

ނިކައަޅޯ، ދަނބު، ބޮޑުވަކި، މަދޮށި، ހިރުނދު، މޫނިމާ، ހެލެނބެލި، ކުއްޅަވައް، ، ކަނޑޫ، ފުނަ، ކާނި، ނިކަ  )ހ(  
  .ހިތި، އުނި، މިދިލި، ދިއްގާ، ކުރެދި، ބުރެވި

  .ރުއް  )ށ(  

  . އާންމުކޮށް ފަޅުރަށްރަށުން ލަކުޑި ދޫކުރާނީ، ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށެވެ    .36

  އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށް  )ހ(  

  މަރާމާތު ކުރުމަށް އޮޑިދޯނި  )ށ(  

  އުވަދަރަށް  )ނ(  

  ގެ ވަޑާމަށް  )ރ(  

މިކަމަށް ލަކުޑި ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ދޫކުރާ     
  . ލަކުޑި ސިޓީއަކުންނެވެ

ސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލަކުޑި ދޫކުރާއިރު، މަ 36މި ޤަވާޢިދުގެ     .37
އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ލަކުޑި ސިޓީ ދޫކުރާނީ، 

  .ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށެވެ

  ޅިސްކުރެދި  )ހ(  

  ބުޑުވައް  )ށ(  

  ފައިވައް  )ނ(  

  ފަރުމާން  )ރ(  

ގޮތުގެމަތިން ލަކުޑި ސިޓީ ހައްދައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބަންނަ މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 36މި ޤަވާޢިދުގެ     .38
އުޅަނދުފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އްެނޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގައި މަސްވެރިކަމަށް 

 4ތަރީޚުން ފެށިގެން ގެން ރަޖިސްޓްރީކުރާ އަދި މިފަދަ އުޅަނދު ބަނދެ މިނެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ
  .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ލަކުޑި ހޯދުމަށް އެދޭ މާލޭގެ  37ވަނަ މާއްދާއާއި  36މި ޤަވާޢިދުގެ     .39
ލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ރަށްވެއްސަކުނަމަ އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަ

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގެ . ސިޓީ ފޮނުވާނީ، އެއުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ
ރަށްވެއްސަކުނަމަ އެމީހަކު ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީސް  މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 



 މިގޮތުން ލަކުޑި ހޯދުމަށް. އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވިދާނެއެވެފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ 
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގޮސްފިނަމަ،  6އެދި ފޮނުވާ ސިޓެީގ ޖަވާބު، އެސިޓީގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  .އެސިޓީއެއް ބާޠިލްވާނެއެވެ

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ލަކުޑި ، އޮޑިދޯނިފަހަުރ ބަނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް    .40
ސިޓީ ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުންދޫކުރާ އޮޑީނަންބަރު 

  . ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ން ލަކުޑި މިމުއްދަތު ހަމަވުމު. މަސްދުވަހެވެ 6ގެ މުއްދަތަކީ، އެސިޓީގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓީލަކުޑި ސި    .41
  .  ކެނޑިފައި ނުވިޔަސް އެސިޓީ ބާޠިލް ވާނެއެވެ

އަލުން ސިޓި ހަދައިދެވޭނީ، އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ލަކުޑި ސިޓީ ބާޠިލް ވެއްޖެނަމަ     .42
  . އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުންނެވެ

ގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ލަކުޑި ސިޓީ ދޫކުރާނީ، ލަކުޑިއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެ    .43
އެދޭ ކަމަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ލަކުޑި ހޯދަންބޭނުންވާ އަތޮޅެއްގައި ލަކުޑި ހުރިވަރުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާ 

  . އެކުގައެވެ

ކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ލަކުޑި ސިޓީ ހެދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރި    .44
 ،ޓިޓީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް  ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާންހާޒިރުވާ މީހާގެ އަތުގައި އެމީހެއްގެ އައިޑެ

އަދި ލަކުޑި ސިޓީ ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، . އެއީ ކާކުކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ
ރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް ހާޒިރުވާ މީހާއަކީ ލަކުޑި ސިޓީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ފޮނުވާ އެގްރިކަލްޗަ

  .މީހަކުނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އެމީހަކު ގެންނަންވާނެއެވެ

ން އޮޑިދޯނިފަހަރު އަލަށް ބަނުމަށާއި، މަރާމާތަށް އަދި އުވަދަރު ފަދަ ތަކެއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ހުންނަ    .45
  . ގައި ބުނެފައި އެވަނީއެވެ 1މިޤަވާޢިދުގެ ތާވަލު ، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ލަކުޑި ސިޓީ ހަދާދީފައިވާ އަތޮޅު ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ބަދަލު ކުރަންއެދޭ އަތޮޅެއް ބަޔާންކޮށް ލަކުޑި     .46
ރިސޯސަސް އަށް  ސިޓީގެ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން

މިގޮތުން ލަކުޑި ސިޓީގައިވާ އަތޮޅު ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ، ލަކުޑި . ހުށަހެޅުމުން ލަކުޑިސިޓީ ބަދަލުކޮށް ދެވިދާނެއެެވ
  . ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަތކެތި ކަނޑާގޮތަށް އެއްފަހަރުއެވެ

      

  ލަކުޑި ކެނޑުން

އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ދޫކުރާ ލަކުޑި ސިޓީއަށް ކަނޑާ ޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލް    .47
ރުއް، ނުވަތަ ކޮންމެ  2ރުކާއި، ލަކުޑީގެ ބަދަލުގައި އެތަކެތި ކެނޑި ފަރާތުން، ކެނޑި ކޮންމެ ރުކަކަށް 

ގަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން އަންގާ  2ގަހަކަށް 
  .ތިން އިންދަންވާނެއެވެގޮތެއްގެ މަ

ސެންޓިމީޓުަރ  68ލަކުޑި ސިޓީއަށް ކަނޑާ ގަހުގެ ފަލަމިނުގައި އެގަހުގެ ގޮފި ފެޅި ހިސާބުގެ ތިރީ ކައިރީގައި     .48
އަދި ބިމުން . މިގޮތުން ލަކުޑި ކެނޑުމުގައި ކަނޑާ ގަހުގެ ބުޑު ނެގުމަކީ، މަނާކަމެކެވެ. ހުންނަންވާނެއެވެ



  .އި ކަފި ވެފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ކޮންމެ ކަތްޕަކީ، ގަހެއް ކަމުގައި ބަލާނެއެވެމީޓަރާ ދެމެދުގަ 1ފެށިގެން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ދޫކުާރ ލަކުޑި ސިޓީއަށް ލަކުޑި   )ހ(  .49
  .މަސް ދުވަހުގެ އެރަށަކުން އެލަކުޑި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ 1ކަނޑާތާ 

ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ލަކުޑިއާމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  
  .ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ދަތުރު ކުރެވޭ ވަރަށް އެ އުޅަނދެއް  ދަތުރުމަތީގައި އުޅަނދެއް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް  )ހ(  .50
  . ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރުއްގަސް ފަޅުރަށްރަށުން ކަނޑައި ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަތޮޅު ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އޮފީހުން ހިސާބު ލަސްނުކޮށް އަތޮޅު ގައިވާ ފަދައިން އަތޮޅުވެރިން ކަނޑައިދޭ ރުއްގަހުގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(  
  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

ލަކުޑި ސިޓީއަށް ކެނޑޭ ލަކުޑީގެ ތެރެއިން މީޓަރު ހަމަކޮށް ދިނުމަށްފަހު ބާކީ ލަކުޑިއެއް ހުރެއްޖެނަމަ ބާކީ     .51
  . ދޫކުރެވޭނީ، އެހެން ސިޓީއަކަށެވެ

އޮފް ފިޝީަރޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ދޫކުރާ އުވަދަރުގެ ސިޓީއަށް މިނިސްޓްރީ     .52
ލަކުޑި ކަނޑައިދޭނީ ވަޑާމަށް ކަމުނުދާ، ބާހެދިފައި ހުންނަ ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން ވަކަރު ކޮށުމާއި އޮޑިވަޑާމަށް 

  . ކަމުނުދާ ރުއްގަހެވެ

އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ދޫކުރާ ލަކުޑި ސިޓީއަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ    .53
މިގޮތުން ކަނޑަންވާނީ، . ގެވަޑާމަށް ކަނޑަންވާނީ، ޮއޑި ވަޑާމަށް ކަމުނުދާ ކުރި ބަލިވެފައި ހުންނަ ރުއްރުކެވެ

ށް ބޯކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ރުއްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މިފަދަ ރުކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ކަނޑަންޖެހޭ ގޮތަ
ފޫޓު ހުންނާނޭ  20ރުކެއްގެ ދޭތެރޭގައި މެދުވެގެން  2ހުންނަ ރުއްރުއް، ނުކަނޑައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކޮންމެ 

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން ދޫކުރާ ލަކުޑި ސިޓީއަށް ކަނޑާ     .54
އަދަދަށް މީޓަރު ހަމަކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ލަކުޑިއާއި ރުކުގެ ބައިތައް  ތަކެތި ގެންދަންވާނީ، ސިޓީގައިވާ

  .އަތޮޅު އޮފީހުން އަންގާ ތަނަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްފަހުގައެވެ

ކުޑީގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އުވަދަރުގެ ގޮތުގައި ފުނަ، ކާނި، ހެލެނބެލި، ދަނބު، ކުރެދި، ހިރުނދު، ލަ    .55
  .ރުނުވެ ހުންނަ ބުޑު ކޮނެގެން ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެމިބާވަތުގެ ގަސްތަކުގެ މަ

ފަޅުރަށްރަށުގައި ހުންނަ ބަނބުކެޔޮގަހާއި ދުނބުރި ގަސް ކަނޑަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،     .56
  .ދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެއްސަސް އަށް ލިޔެ އެމިނިސްޓްރީގެ ހުއެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯ

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަޅުރަށްރަށުން ކަނޑާ ލަކުޑިއާއި، ދަރާއި، ވަކަރު، އަދި ދަނޑިމުޑި ފަދަ     .57
ތަކެތި އެރަށަކުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ، އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލަކުޑިއެއް ނުވަތަ ދަރެއް ނުވަތަ ވަކަރެއް 

ންވާނީ، އެރަށެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ދަނޑިމުޑި ފަދަ އެއްޗެއް ފަޅުރަށަކަށް ގެންދަ
  .ރަށުއޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

      



  ވެއްޔާއި އަކިރި ދޫކުރުން

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުންނާއި، ފަޅުރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުންނާއި ފަޅުން ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ   )ހ(  .58
ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މިނިސްޓްރީ ) ނ(ގެ 1އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން މި ޤަވާޢިދުގެ ތާވަލު ، ދެވޭނީ

އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނަކީ ވެލި ނެގޭނެ ތަނެއް 
  .ރިސޯސަސް އަށް ފެންނަ ތަންތަނުންނެވެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން 

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުންނާއި ފަޅުން އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ   )ށ(  
އެކު މިނިސްޓްރީ ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތާ) ނ(ގެ  1ދެވޭނީ، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން މި ޤަވާޢިދުގެ ތާވަލު 

ޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނަކީއަކިރި ނެގޭނެ ތަނެއް އޮފް ފި
  .ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް ފެންނަ ތަންތަނުންނެވެ

      

  ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

ވަނަ  11ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ދިވެހރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  މަސްވެރިކަން ކުރުމަށާއި  )ހ(  .59
ކަނޑައަޅާ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދޭން ސަރުކާރުން ) ހ(މާއްދާގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  .  ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިންނެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(  
ދޫކުރާ ރަށްރަށް ކަނޑައަޅާނީ،  ެގ ދަށުން، ކުއްޔަށް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އާ 
  .މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ކުއްޔަށް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަޅުރަށްރަށް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .60
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް  12ދޫކުރާނީ، އެޤާނޫނުގެ 

  .ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ

ވަނަ  11މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   )ށ(  
ގެ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ) ށ(މާއްދާގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ 
  . ފޯމަކުންނެވެ

ކަތް ކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި ބުނެފައިވާ މަސައް) ށ(މިމާއްދާގެ   )ނ(  
ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އާއި ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދުގައި، 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އެގްރީމެންޓެއްގެ  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
  . ންނެވެދަށު

ގެ ދަށްުނ ކުއްޔަށް ހިފަން އެދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނުގެ     .61
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަޅުރަށަކާ ބެހޭގޮތުން އެރަށަކަށް ގޮސްގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 



  .އެދޭ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ ބެލުންފަދަ ކަންކަމަށް ހިގާ ޚަރަދު، އެރަށަކަށް

  

  

  1 ތާވަލު
  ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެއް އަލަށް ބަނުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު. ހ

 އެދޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން .2

 އުމުރު .3

 ދުކުރާ އެއްޗެއްގެ ދިގުމިންބަންނަން ގަސް .4

 އެއްޗެއް ބާވެގެން ބަދަލުގައިނަމަ އެކަން .5

 އެކަމަށްޓަކައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު .6

 އެކަމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި، ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް .7

 އެކަމަށްޓަކައި ލަކުޑި ޗިޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް .8

 ރިނަމަ، ބަނދެފައިވާ ވަރެއްބަންނަން ފަށާފައި ހު .9

 ބަންނަން ގަސްތުކުރާ ރަށެއް އަދި ދުއްވަން ގަސްތުކުރާ ރަށެއް .10

 ދޯނީގައި ކުރަން ގަސްތުކުރާ ބޭނުމެއް .11

 އޮޑީ ނަންބަރު .12

 ތަކެތި ބޭނުން އަތޮޅު .13

 )ކުރާ ބޭނުން އެނގޭގޮތަށް(ބޭނުން ތަކެތި  .14

  

   ދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ހުންނަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުމަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ހޯފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެއް . ށ

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 ދިގުމިނާއި، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު .2

 ބޭނުންވާ މަރާމާތާއި، ހަލާކުވެފައި ވަރެއް .3

 ހޯދާފައިވާ އެއްޗަކާއި، ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް .4

 ދޯނި ދުއްވާ އަތޮޅަކާއި ރަށެއް .5

 ކުރާ ބޭނުންދޯނިން .6

 ދޯނީގެ އަމުރު .7

 )ކުރާ ބޭނުން އެނގޭގޮތަށް(ބޭނުން ތަކެތި  .8
 ތަކެތި ބޭނުން އަތޮޅު .9

  ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެއް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ހުންނަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު. ށ

 އެދޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 )ޑުމިނާއެކުހަދާތަނުގެ ބޮ(ބޭނުން  .2
 އެދޭ މީހާގެ އަމިއްލަ ތަނެއްނަމަ އެކަން .3

 ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް .4

 އަދަދު ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ .5



 ބޭނުން އަތޮޅު  .6

 ބޭނުން ތަކެތި .7

 އެއްބުރިއަށްވުރެ ގިނަ ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ އެކަމުގެ ހުއްދައިގެ ލިޔުން .8

  ނަމަ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ލިޔުންރާއްޖެތޭރޭގެ މީހެއް .9
 


