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 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

          (ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް  R/2021-22ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

 .ނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރންވަ 6ގަވާއިދުގެ  .1

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެ ރަށެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  (ށ) .6 ބިުމގެ ފެންފަށަލަ ޙިމާޔަތްޮކށް ބެލެހެއްުޓން 

ފެނުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއްގައި     

ސްްޓރީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން މިނި، މެނޭޖްކުރުމަށް ޓަކައި

އެ ރަށެއްގެ "ވޯޓަރ ރިސޯސް ކޮންޒަވޭޝަްނ ، އޭޖެންސީގެ މަޝްވަރާއާއެކު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުަރން ފަށާާތ    ، އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން"

(ސާދަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުްނ  14

ރިޓީން ފާސްކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އޮތޯ، އެކުލަވައިލައި

 ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

 (ށ) އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  18ގަވާއިދުގެ  . 2

އާންމު ބޭނުންތަކަށް ވަޅުފެން  

 ބޭނުންުކރުުމގައި އިޤްިތޞާދުުކރުން 

ފާޚާނާތައް  ،އިއްޔާފެން ވަޔަރު ކުރުމުގަިއ، ޔާބިމުގެ ފެން ބޭނުންކުރުމުގައް (ހ) .18

ކަންކަމަށް  އެ ،ރޭޓްކޮށް ،ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްަތއް ލޭބަލްކޮށް

މަުލ ކުރަން ފަާށާތ ޢަމި ގަވާއިދަށް  ،އިންސެންޓިވް ދެވޭނެ އޮނިަގނޑެއް

    ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި ބާރަ( 12

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުދިވެހި ސަރުކާރު

ސަބަުބން ބިމުގެ ފެންަފށަލައަށް ކުާރ އަސަރު  ގެބިމުން ފެން ެނގުމު (ށ)   

    ވެސް  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ،ތިރީގައިާވ މަޢުލޫމާތު ،ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް

 ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން  ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ަމޢުލޫމާތު

މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުުމގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށާއި ޮއތޯރިޓީއަްށ  ކޮންމެ
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަށާއި ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ         )1(    

ފަޅު ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ނުވަތަ ޞިނާޢީ ެއނޫންެވސް 

        މަސައްކަތްތައް ކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބޮޑުމިނާއި،   

އެ މަސައްކަތްތަކަށް ޭބނުންކުާރ ފެނުގެ ބާަވތް (ެއ މަސައްކަތަށް 

ބޭނުންކުރަނީ ވަޅުފެން، ނުަވތަ ވާރޭފެން، ނުވަތަ ރަށުަގއި 

ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންޕްާލންޓަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ެފން 

 ޕްލާންޓަކުން ނަގާ ފެންކަން އެނގޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮަތށް)؛

 ؛ވަޅުތަކުގެ އަދަދު )2(    

 ؛ފެން ނަގަމުންދާ ފެންވަޅުތަކުގެ އަދަދު ގެންޕަންޕު ހަރުކޮށް )3(    

 ؛ވަޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕަންޕުގެ ކެޕޭސިޓީ )4(    

 ؛އެ ނަގާ ފެނުގެ މިންވަރު ،ނަގާނަމަ ެފން ބިން ތޮރުފައިގެން )5(    

 ކާއިއްގައި ބިމުގެ ފެންަފށަލަ ޓެސްޓްކުރާނެ އާލާްތތައެ ރަށެ )6(    

އެ އާލާތްތަުކން  ،މޮނިޓަރކުރާނެ އާލާތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާނަމަ

 .ނެގޭ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ރިޕޯޓުތައް

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 25ގަވާއިދުގެ  .3

އެކަން  ،މަްއސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުުރމާއި  

 އްލު ކުުރމަށް މަަސއްކަތް ކުރުން ޙަ

ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކުން  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ  (ހ) .25

         ގިނަވެގެން ،ފެންފަށަލައަްށ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެކަން  24

އަދި ކުރަންވާނެއެވެ.  އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުއެނގުނު ފަރާތަކުން 

މިފަދަ ކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އޮތޯރިޓީން 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ޝާ ގަވާއިދު މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .4

__________________________ 


