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1. This Environmental Decision Statement 

has been issued on behalf of the 

Environmental Protection Agency 

(hereinafter referred to as the Ministry) 

pursuant to the Environmental Impact 

Assessment Regulations 2012 (2012/R-

27) to advise that the Ministry has 

decided that the proposed Development 

Proposal can proceed according to the 

Environmental Impact Assessment 

Report. 

 
 

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  .1
ގެ ދަށުން )މި ލިއުމުގައި މ ގެ  2012ހެދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު 

ފަހުން މިނިސްޓްރ  ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ( މިޤަވާއިދުގެ 
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ  ތަންފ ޒ  އިދާރާ، އެންވަޔަރަމަންޓް 

ފަރާތުން ިމ ިތމާވެށ ގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން މެދުވެރިކޮށް 
މަތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢު ތިމާވެށްަޓށް 
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދ ފ މެވެ.
 

 ގެ ކ. ގުޅ ފަޅުގައި ޕޯރޓްހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހ  ދޫކުރ  މިލިޔުން  ގޮތުގެ ނިންމި  ގޮތުން މާވެށ ގެތި
 އޭޕްރިލް  20 ފަރާތުން ގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގޮތުން  ގުޅޭ  މަސައްކަތްކުރުމާއި

 ިމންވަރު ފޯރާނެ އަސަރު ތިމާވެށްޓަށް ގައި އިތުރު މައުޫލމާތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  2020 މެއި 06ހުށަހަޅުއްާވ  ގައި 2020
ޑރ. އަޙުމަދު ކޮންސަލްޓަންޓަކ  މި މަޝްރޫއުގެ އ .އައި.އޭ  .އެންުގމަށްޓަކައެވެ ގޮތްނިންމި ގޮތުން ބެހޭ ރިޕޯޓާއި ބަޔާންކުރާ

 އެވެ. EIAP02/2015)) ޝާއިޤް 
This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of communicating the decision 

regarding the Environmental Impact Assessment for the Proposed Phase 01 of Port 

Development Project at Gulhifalhu, Kaafu Atoll, which was submitted for evaluation on 20th 

April 2020 and submitted additional information on 06th May 2020 by Ministry of National 

Planning and Infrastructure. The EIA consultant of this project is Dr. Ahmed Shaig 

(EIAP02/2015). 
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2. The decision has been made by the 

Ministry on the following conditions: 

 
ޝަރުޠުތަކުގެ  މި ހުއްދަ މިނިސްޓްރ ން ދ ފައިވަނ  ތިރ ގައި މިވާ .2

                                                                                                                                                                                                                                                        މަތ ންނެވެ:                                                                                                                  
  

  

i. As coral bleaching is predicted 

within the project period, where 

government issues specific 

safeguard measures such measures 

need to be adhered to by the 

proponent immediately without 

any delay. 

 

ii. As a mitigation measure, it is stated 

corals in the proposed project area 

will be translocated, hence the 

baseline survey of the translocation 

sites need to be provided prior the 

commencement of the project. 

 

 

iii. The studies done by the proponent 

to determine Gulhifalhu as the best 

location for port should be shared 

with EPA prior to the 

commencement of the project. 

 

i.  ާމުރަކަ  ދުވަސްވަރަކ    މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހިނގ 
މަށް ލަފާކުރެވިފައި ދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެދާނެކަ ހު 

އެކު، މިކަމާއި ގުޅިގެން އް ކަމަށްވުމާއި ދުވަސްވަރެ 
ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ވަގުތުން 

 .މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތުން ބޯލަނބަންވާނެއެވެ 
 
 
 

ii.  ްތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، ޕްރޮޖެކްޓ
ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް އެހެން 
ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުންވަނ  ރިޕޯޓުގައި 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް  .ފައެވެފާހަގަކޮށް 
ފެށުމުގެ ކުރިން، މުރަކަތައް ބަދަލުކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ 

 އްވަންޖެހޭނެއެވެ.ޅު ހުށައަ ތައް ބޭސްލައިން ސާރވޭ 

 

iii.   މިމަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ސަރަހައްދަކ
ގުޅ ފަޅުކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެދިޔާރު 

ހޯދުންތައް، މިމަޝްރޫޢުގެ ދިރާސާކުރައްވާފައިވާ 
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މިއެޖެންސ އާއި 

 ޙިއްސާކުރައްވަންޖެހޭނެއެވެ.

iv.  ެމިމަޝްރޫޢުއަކ  ގުރޭޓަރ މާލެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގ
މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަމުން، މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 
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iv. Need to share the Greater Male’ 

master plan with EPA before the 

commencement of this project as 

the proponent indicates this project 

is an important part of the Master 

plan. 

 

v. In the event the project activity has 

not commenced within one (1) year 

from the date of issue, or if the 

duration of this Environmental 

Decision Statement has not been 

extended, this Environmental 

Decision Statement shall be 

considered null and void. In order to 

extend the duration of this 

Environmental Decision Statement, 

the Proponent shall write to the 

Minister for an extension according 

to clause 14 of the Environmental 

Impact Assessment Regulation 2012. 

 

ފެށުމުގެ ކުރިން، ގުރޭޓަރ މާލެ މާސްޓަރ ޕްލޭން 
 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.މިއެޖެންސ އަށް 

 

 

 

v. ްތާރ ޚުން  ދޫކުރި ލިޔުން  ނިންމިގޮތުގެ ތިމާވެށ ގެގޮތުނ 
 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 1 ފެށިގެން

 ނުވަތަ  ނަމަ ނުފެށިއްޖެ މަސައްކަތް އަމަލ  މަޝްރޫޢުގެ
 މުއްދަތު ލިޔުމުގެ ނިންމިގޮތުގެ ގޮތުން ތިމާވެށ ގެ

 ނިންމިގޮތުގެ  ގޮތުން ތިމާވެށ ގެ މި ،އިތުރުނުކޮށްފިނަމަ
 ދ ފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ލިޔުމުގެ  މި އަދި ލިޔުމާއި
 ނިންމިގޮތުގެ  ގޮތުން މިތިމާވެށ ގެ. ބާޠިލުވާނެއެވެ ހުއްދަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނ   އިތުރުކުރުަމށް  މުއްދަތު ލިޔުމުގެ
 ރިޕޯޓު ބަޔާންކުރާ މިންވަރު އަސަރުފޯރާނެ ތިމާވެއްޓަށް

 ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ 14ގެ 2012 ޤަވާއިދު ބެހޭ ހެދުމާއި
 .ގޮތަށެވެ

 vi. In the event the project activities 

have been delayed for more than 

one (1) year due to unforeseen 

circumstances, the Ministry shall 

have the discretion to extend the 

duration of the Environmental 

vi.  1 ަމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުއްދައިގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނ 
 އަހަރަށްވުރެ ( އެކެއް) 1 ނުފެށި މަސައްކަތް ޢަމަލ 
 ކަމެއް  ކަހަލަ ނޭނގޭ ލަފާކުރަން ކުރިއަށް ލަސްވ 

 އިތުރުކުރުމުގެ މުއްދަތު ،ކަމަށްވާނަމަ ދިމާވެގެން
 އިޚްތިޔާރު  ހުއްޓުވާލުމުގެ ނުވަތަ އިޚްތިޔާރު

 ޙާލަތްތަކުގައި މިފަދަ. ބިގެންވެއެވެ ލި މިނިސްޓްރ އަށް
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Decision Statement, or to terminate 

it. In such circumstances the 

proponent shall write to the Minister 

for an extension clearly stating out 

the reasons for the delay. 

 

 ބަޔާންކޮށް  ސާފުކޮށް ސަބަބު ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު
  .ލިޔަންވާނެއެވެ  މިނިސްޓްރ އަށް ފަރާތުން ގެ އެދިޔާރު

 vii. The Minister, or his designate, may 

issue a cessation order requiring 

persons working on a Development 

Proposal to cease working until the 

order is withdrawn, if: 

a)   This Environmental Decision 

Statement has been withdrawn or; 

b)   There has been a breach of the 

conditions of this Environmental 

Decision Statement. 

 

vii. ިދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ކުރާފަދަ މިބަޔާން ތިރ ގައ، 
 ،ކުރާފަރާތަކުން ޢައްޔަން  އޭނާ ނުވަތަ މިނިސްޓަރ
 ގެންދާ  ކުރިއަށް މަޝްރޫޢެއް ތަރައްޤ ގެ ހިނގަމުންދާ

 އަންގަންދެން  ފަށަން އަލުން އެމަސައްކަތް ބަޔަކަށް
 .އެންގިދާނެއެވެ  ހުއްޓާލަން

 ލިޔުން  ނިންމިގޮތުގެ ތިމާވެށ ގެގޮތުން މި ހ(
 ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރުން

 ގެ  ލިޔުމު ނިންމިގޮތުގެ ގޮތުން ތިމާވެށ ގެ  މި  ށ(
           ޚިލާފުވުން ޝަރުޠަކާއި

 

 viii. It is the Developer’s responsibility to 

undertake all project activities in 

accordance with the relevant laws 

and regulations of the Maldives. 

 

viii. ިރާއްޖޭގައި  ،މަޝްރޫުޢ ހިންގުމާއި ގުޅުންހުރ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

ގެންދިއުމަކ  އެދިޔާރުގެ  މަސައްކަތް ކުރަމުން
 ޒިންމާއެކެވެ.

 

 ix. The Developer shall submit 

environmental monitoring report as 

outlined in Paragraph viii of this 

Environmental Decision Statement. 

Failure to submit the requisite 

monitoring report may result in the 

suspension or revocation of the 

ix.  ެމި ތިމާވެށ ގެގޮތުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމުގVIII  ަވަނ

ޕެރެގްރާފްގައިވާ ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް 

 ދެނެގަތުމާއިބެހޭ ރިޕޯޓް އެދިޔާރު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. 
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permit under this Decision 

Statement.  

 

 x. The Developer is aware that under 

the National Environment Protection 

Act (Law no. 4/93) and the 

Environmental Impact Assessment 

Regulations the Ministry reserves 

the right to terminate any activity 

without compensation if found that 

such an activity has caused 

significant, irreversible impacts on 

the environment.  

 

x.  ޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮްށ ދެމެހެއްޓުމާބެހ

( އާއި ތިމާވެށްޓަްށ އަސަރު 93/4ޤާނޫނު )ނަންބަރު 

ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު 

ށް އަނބުރާ އިއާދަ ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެްށޓަ 2012

ނުކުރެވޭ ފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކޮށްިފ 

ޙާލަތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ބަދަލެއް 

ދިނުމަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާ މަޝްރޫޢު 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ 

 ބާޠިލުކުރެވިދާނޭކަން އެދިޔާރަށް އެނގެއެވެ.

 

 xi. All mitigation measures proposed in 

the EIA report for all the phases of 

the project shall be fully 

implemented. 

 

xi.  ާތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ޯފރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރ
 މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ ފިޔަވައްސެއްގައި ރިޕޯޓުގައި 

ތިމާވެށްޓަށް ކޮްށފާނެ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް 
އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 xii. The environmental monitoring 

program outlined in the 

Environmental Impact Assessment 

Report shall be undertaken and 

implemented and summary 

environmental monitoring reports 

shall be submitted to the Ministry. 

 

xii.  ާތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ޯފރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރ
ރިޕޯޓުގައި ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް 
ދެނެގަތުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލޭނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

މަ ކުރުަމށްފަހު، ެވށްޓަްށ ކަންތައްތައް ފުރިހަ
އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ ޚުލާސާ، 
ރިޕޯޓުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި 

 އޭޖެންސ އަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 
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 xiii. The date of expiry stated in this 

Environmental Decision Statement is 

the duration given to commence the 

project activities approved under 

this Environmental Decision 

Statement. 

       

xiii. ެހަމަވާ  މުއްދަތު ލިޔުމުގައި ނިންމިގޮތުގެ މިތިމާވެށ ގ 

 މިހުއްދަ  ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނ  ކަމަށް ތާރ ޚް

 .މުޚްލަތަށެވެ ދެވޭ  ފެުށމަށް މަސައްކަތް ދޫކުރުމަށްފަހު

 

 

 xiv. Once the project activities have 

started, the Proponent must inform 

the Environmental Protection 

Agency, the date of commencement 

of project activities. 

xiv. ެާތރ ޙް ފެއްޓި  ،ފެއްޓެވުމަށްފަހު މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގ 

 އެޖެންސ އަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން އެންވަޔަރަމަންޓަލް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން

 

  

 

Date of Issue: 11th May 2020  ު2020 މެއި 11ދޫކުރި ތާރ ޚ  

Date of expiry: 11th May 2021 :ު1202 މެއި 11 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚ  

Name: Ibrahim Naeem 

Designation: Director General                                                                                           
ނައ މް އިބްރާހިމް  ނަން:  

ޖެނަރަލް ޑިރެކްޓަރމަޤާމް:  
  

                                            

 

  Signature: :ިސޮއ 

 


