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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 

 
ތ މާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މ ންވަރު ބަޔާންކުރާ ރ ޕޯޓު ހެދުމާއ ބެހޭ  .1

ގެ ދަށުން )މ  ލ އުމުގައ  މ ގެ ފަހުން މ ނ ސްޓްރ   2012ގަވާއ ދު 
ން ކޮށްފައ ވާ( މ ޤަވާއ ދުގެ ތަންފ ޒ  އ ދާރާ، ކަމަށް ބަޔާ

އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ  ފަރާތުން މ  
ތ މާވެށ ގެގޮތުން ނ ންމ ގޮތުގެ ލ ޔުން މެދުވެރ ކޮށް މަތ ގައ  
ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢު ތ މާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ 

ންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް ކުރ އަށް މ ންވަރު ބަޔާންކުރާ ރ ޕޯޓުގައ  ބަޔާ
 ގެންދ އުމުގެ ހުއްދަ ދ ފ މެވެ.

 

This Environmental Decision Statement is issued for the purpose of Extending the Environmental 

Decision Statement (203-ECA/471/2022/38) issued on 18th January 2022 regarding the First 

Addendum (Land Reclamation and Revetment works) to the Environmental Impact Assessment 

for the Proposed Port Development Project Phase 1  at Gulhifalhu, North Male’ Atoll, which 

was submitted for evaluation on 23rd November 2021 and submitted additional information on 05th 

January 2022, by Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure. The EIA consultant 

of this project is Dr. Ahmed Shaig (EIA P02/2015).   

 ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް  ޔަވަހ ގެ ފ  ޕޯޓްހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ  ގުޅ ފަޅުގެ .ކ ދޫކުރ  މ ލ ޔުން ނ ންމ  ގޮތުގެ ގޮތުން މާވެށ ގެތ 

މ ނ ސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނ ންގ، ހައުސ ންގ އެންޑް  ގޮތުން  ގުޅޭ (ތޮށ ލުމުގެ މަސައްކަތް  ބ ންހ އްކުމާއ  (
ގައ  އ ތުރު މައުލޫމާތު  2022ޖަނަވަރ   05ހުށަހަޅުއްވާ އަދ  ގައ   2021 ނޮވެމްބަރ 23 ފަރާތުން ގެ އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގައ  ދޫކުރ  ތ މާވެށ ގެ  2022ޖެނުއަރ   18،ގޮތުން ބެހޭ ރ ޕޯޓާއ  ބަޔާންކުރާ މ ންވަރު ފޯރާނެ އަސަރު ތ މާވެށްޓަށްފައ ވާ ހުށަހަޅުއްވާ 

މ   .އެންގުމަށްޓަކައެވެ ގޮތްނ ންމ   މުއްދަތު އ ތުރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  (ECA/471/2022/38-203) ގޮތުގެ ލ ޔުމުގެގޮތުން ނ ންމ  
 އެވެ. (EIA P02/2015 ) ޑރ. އަހުމަދު ޝާއ ގު މަޝްރޫއުގެ އ .އައ .އޭ ކޮންސަލްޓަންޓަކ  
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Environmental Impact Assessment 

Report. 
 

2. The decision has been made by the 

Ministry on the following conditions: 

 
ޝަރުޠުތަކުގެ  މ  ހުއްދަ މ ނ ސްޓްރ ން ދ ފައ ވަނ  ތ ރ ގައ  މ ވާ .2

                                                                                                                                                                                                                                                        މަތ ންނެވެ:                                                                                                                  
  

  

i. 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. 

 

 

i. ްދޫކުރ   ލ ޔުން ނ ންމ ގޮތުގެ  ތ މާވެށ ގެގޮތުނ 
 ދުވަހުގެ  އަހަރު( އެކެއް) 1 ފެށ ގެން  ތާރ ޚުން
 ނުފެށ އްޖެ މަސައްކަތް އަމަލ  މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައ 
 ލ ޔުމުގެ  ނ ންމ ގޮތުގެ ގޮތުން  ތ މާވެށ ގެ ނުވަތަ  ނަމަ

 ގޮތުން  ތ މާވެށ ގެ މ  ،އ ތުރުނުކޮށްފ ނަމަ މުއްދަތު
 ވަނަ  1 ލ ޔުމުގެ މ   އަދ  ލ ޔުމާއ  ނ ންމ ގޮތުގެ
. ބާޠ ލުވާނެއެވެ ހުއްދަ  ދ ފައ ވާ ނަންބަރުގައ  
 މުއްދަތު  ލ ޔުމުގެ ނ ންމ ގޮތުގެ  ގޮތުން މ ތ މާވެށ ގެ 

 ތ މާވެއްޓަށް  ޢަމަލުކުރަންވާނ   އ ތުރުކުރުމަށް 
 ހެދުމާއ   ރ ޕޯޓު ބަޔާންކުރާ މ ންވަރު އަސަރުފޯރާނެ

 ގައ ވާ ވަނަ މާއްދާ 14ގެ 2012 ޤަވާއ ދު ބެހޭ
 .ގޮތަށެވެ

 

 ii. 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 

ii.  1 ަދަށުން  ހުއްދައ ގެ ނަންބަރުގައ ވާ ވަނ 
( އެކެއް) 1 ނުފެށ  މަސައްކަތް ޢަމަލ   މަޝްރޫޢުގެ
 ނޭނގޭ  ލަފާކުރަން ކުރ އަށް ލަސްވ  އަހަރަށްވުރެ

 މުއްދަތު  ،ކަމަށްވާނަމަ ދ މާވެގެން ކަމެއް ކަހަލަ 
 ހުއްޓުވާލުމުގެ  ނުވަތަ  އ ޚްތ ޔާރު އ ތުރުކުރުމުގެ

 މ ފަދަ . ބ ގެންވެއެވެލ  މ ނ ސްޓްރ އަށް އ ޚްތ ޔާރު
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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. 

 

 ސަބަބު  ކުރ ން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ޙާލަތްތަކުގައ  
 ފަރާތުން  ގެ އެދ ޔާރު  ބަޔާންކޮށް ސާފުކޮށް

  .ލ ޔަންވާނެއެވެ މ ނ ސްޓްރ އަށް

 iii. 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. 

 

iii.  ދ މާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ކުރާފަދަ މ ބަޔާން  ތ ރ ގައ، 
 ،ކުރާފަރާތަކުން ޢައްޔަން އޭނާ ނުވަތަ މ ނ ސްޓަރ
 ގެންދާ  ކުރ އަށް މަޝްރޫޢެއް ތަރައްޤ ގެ ހ ނގަމުންދާ

 އަންގަންދެން  ފަށަން އަލުން އެމަސައްކަތް ބަޔަކަށް
 .އެންގ ދާނެއެވެ ހުއްޓާލަން

 ލ ޔުން  ނ ންމ ގޮތުގެ ތ މާވެށ ގެގޮތުން މ  ހ(
 ނުވަތަ  ބާޠ ލުކުރުން

 ގެ  ލ ޔުމު ނ ންމ ގޮތުގެ ގޮތުން ތ މާވެށ ގެ މ  ށ(
           ޚ ލާފުވުން ޝަރުޠަކާއ 

 

 iv. It is the Developer’s responsibility 

to undertake all project activities 

in accordance with the relevant 

laws and regulations of the 

Maldives. 

 

iv.   ރާއްޖޭގައ   ،މަޝްރޫޢު ހ ންގުމާއ  ގުޅުންހުރ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއ  ގަވާއ ދުތަކާއ  
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދ އުމަކ  

 އެދ ޔާރުގެ ޒ ންމާއެކެވެ.

 

 v. 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 

v.  ެމ  ތ މާވެށ ގެގޮތުން ނ ންމ ގޮތުގެ ލ ޔުމުގVIII  ަވަނ

ޕެރެގްރާފްގައ ވާ ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް 

ދެނެގަތުމާއ ބެހޭ ރ ޕޯޓް އެދ ޔާރު ހުށައަޅަން 

 ވާނެއެވެ. 
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result in the suspension or 

revocation of the permit under this 

Decision Statement.  

 

 vi. 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.  

 

vi.  ްދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ތ މާވެށ  ރައްކާތެރ ކޮށ

( އާއ  93/4ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 

ތ މާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މ ންވަރު ބަޔާންކުރާ 

ގެ ދަށުން  2012ރ ޕޯޓު ހެދުމާއ ބެހޭ ގަވާއ ދު 

ށް އަނބުރާ އ އާދަ ނުކުރެވޭ ފަދަ ރާއްޖޭގެ ތ މާވެށްޓަ

ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކޮށްފ  ޙާލަތެއްގައ  

ކުރެވ ފައ ވާ މަސައްކަތެއްގެ ބަދަލެއް ދ ނުމަކާ ނުލައ  

މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާ މަޝްރޫޢު ކުރ އަށް 

ގެންދ އުމަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ހުއްދަ ބާޠ ލުކުރެވ ދާނޭކަން 

 އެދ ޔާރަށް އެނގެއެވެ.

 

 vii. All mitigation measures proposed 

in the EIA report for all the phases 

of the project shall be fully 

implemented. 

 

 

vii.  ާތ މާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މ ންވަރު ބަޔާންކުރ
 މަޝްރޫޢުގެ ހުރ ހާ ފ ޔަވައްސެއްގައ  ރ ޕޯޓުގައ  

ތ މާވެށްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް 
 ންވާނެއެވެ.އަޅަ އަޅަންޖެހޭ ހުރ ހާ ފ ޔަވަޅެއް

 

 

 viii. 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. 

 

viii.  ާތ މާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މ ންވަރު ބަޔާންކުރ
ރ ޕޯޓުގައ  ވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް 
ދެނެގަތުމަށް ރޭވ ފައ ވާ ޕްލޭނުގައ  ބަޔާން ކޮށްފައ ވާ 
ކަންތައްތައް ފުރ ހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ވެށްޓަށް 

 ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ ޚުލާސާ، އަންނަމުންދާ
ރ ޕޯޓުގައ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތުގެ މަތ ން މ  

 އޭޖެންސ އަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 



 

 

މަސައްކަތް(  ޔަވަހ ގެ ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް )ބ ންހ އްކުމާއ  ތޮށ ލުމުގެ ފ  ޕޯޓްހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ  ގުޅ ފަޅުގެ .ކ  
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 ix. 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. 

 

ix. ެހަމަވާ  މުއްދަތު ލ ޔުމުގައ  ނ ންމ ގޮތުގެ މ ތ މާވެށ ގ 

 މ ހުއްދަ  ބަޔާންކުރެވ ފައ އެވަނ  ކަމަށް ތާރ ޚް

 ދެވޭ  ފެށުމަށް މަސައްކަތް  ދޫކުރުމަށްފަހު 

 .މުޚްލަތަށެވެ

 

 

 

 x. Once the project activities have 

started, the Proponent must 

inform the Environmental 

Protection Agency, the date of 

commencement of project 

activities. 

 

x. ެފެއްޓ   ،ފެއްޓެވުމަށްފަހު މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަމަންޓަލް  ތާރ ޙް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލ ޔުމުން އެޖެންސ އަށް

 

  

 

 

Date of initial Issue: 18th January 2022 
 
Date of Extension: 12th January 2023 

 
2022 ޖެނުއަރ   18 ފުރަތަމަ ދޫކުރ  ތާރ ޚު:  

3202 ޖެނުއަރ   12 މުއްދަތު އ ތުރުކުރ  ތާރ ޚު:  

Date of Expiry: 18th January 2024  :ު2024 ޖެނުއަރ   18މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚ  

Name: Mr. Ibrahim Naeem :ްއަލްފާޟ ލް އ ބްރާހ މް ނައ މް ނަނ  

Designation: Director General   ްޖެނަރަލް  ޑ ރެކްޓަރ:މަޤާމ  
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