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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

Ministry of Environment
Male’, Republic of Maldives.

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
ނަންބަރު:

(IUL)438-ENV/438/2019/150

އިޢުލާން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ
ބާރުގެ ދަށުން  17ޖޫން  2019އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ މިކަން އާއްމުކޮށް
އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ .އަދި މިއިއުލާނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ގަވައިދު ނަންބަރު2018/R- :
( 78ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވައިދު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ .މިސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 .1ހއ .ގައްލަންދޫ
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ހއ .ގައްލަންދޫ ރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރުގެ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލް:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ
ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

72.97359091

6.951932702

72.98298103

6.957596965

72.99283143

6.942616282

72.98301638

6.936275777

72.97359091

6.951932702

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 17ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ނ.ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ގައްލަންދޫ އަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އޮންނަ  12ހެކްޓަރުގެ ގާމަތީ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން
ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ރަށެކެވެ .މިގޮތުން މިރަށުގެ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދެނީ
މިރަށުގެ ގަސްކަރައާއި ފެހިކަމެވެ .މިރަށަކީ ބިންގަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން ރަނގަޅު ،ގިނަ އަދަދަކަށް ގަސްހެދިފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ ކަނޑޫފަލާއި

ކުޅިއަކީ ވެސް ރަށުގެ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ތިމާވެށީގެ ޚާއްސަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިރަށަކީ ގިނައަދަދަކަށް ދޫނި ނިދަންއަރާ،
ޅޮސް ގަސް ގިނަ ،ވަށައިގެން ފަރުގެ ދިރުންތައް މުއްސަނދި ،އަދި ވެލާ ބިސްއަޅާ ރަށެކެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :2ސްޓްރިކްޓް ނޭޗަރ ރިޒާވް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .6އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 .7ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން
 .8ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .9އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .10ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .11އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ޓޫރިޒަމް ،މުނިފޫހި ފިލުވުން ،ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .3ދިރާސާ ކުރުން
 .4ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން
 .5ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮވުން

 .6ދިވެހިބޭސް ވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ނެގުން
 .7ކުޅި ،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން ،ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
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ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

 .2ހއ .ބިލެތްދޫ ތިލަ
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ހއ.ބިލެތްދޫ ތިލަ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ
ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

72.81635363

7.054450348

72.78463332

7.05332457

72.78312861

7.09052874

72.86803955

7.112485629

72.87283208

7.076824527

72.81635363

7.054450348

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
އތޮޅު އުތުރުބިތުގައި އޮންނަ  227ހެކްޓަރުގެ ތިލައެކެވެ .ބިލެއްދޫ ތިލަ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނެނީ ބިލެއްދޫ ތިލައާއި
ބިލެތްދޫ ތިލައަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ަ

އިންނަފިނޮޅެވެ .މިތިލައަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ފީނާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ތިލައެވެ .މިތިލައަކީ ،އެކި ނަސްލުތަކުގެ ދިރުންތައް
ގިނައަދަދަކަށް އުޅޭ ،ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ގުނާލެވޭ މަޝްހޫރު ޑައިވް ސައިޓެކެވެ .މިތިލަ ޚާއްސަވެފައިވަނީ އެއް ސަރަހައްދަކުން އެންމެ ގިނަ ބާވަތް
ބާވަތުގެ ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ފެންނަ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ "އެކުއޭރިއަމް" އެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިގޮތުން އެންމަޑި،
މާހުޅުނބު ލަނޑާ ،މިޔަރު ،ވެލާކަހަނބު ފަދަ މުޙިއްމު ދިރުންތައް ދިރިއުޅެއެވެ .އަދި މިތިލަ ސަރަހައްދުގައި މަންޓާ ކްލީނިންގ ސްޓޭޝަނެއް ހިމެނެއެވެ.
މިގޮތުން  20މީޓަރު އަޑީގައި ތަފާތު ބާވަތުގެ ދިރުންތަ ކާއި ،އެއަށްވުރެ އަޑީގައި ބޮޑެތި ހޮހަޅަތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ .އަދި މިހޮހަޅަތައް ފުރިފައިވަނީ،
ގިނަ އަދަދެއްގެ

ނިދަން މިޔަރު

) (Nurse Sharkއިންނެވެ .އަދި މިތިލައިގެ

ވަށައިގެން އެންމަޑި

) (Manta Rayއާއި ވޮށިމަސް

) (Dogtooth Tunaގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެވެ .އިންނަފިނޮޅަކީ ގިނައަދަދެއްގެ ކަނޑުމަތީ ދޫނި ޖަމާވެ އުޅޭ ،ބިސްއަޅާ ވިހާ އާލާވާ ރަށެކެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :6ސްޕީޝީސް/ހެބިޓެޓް މެނޭޖްމަންޓް އޭރިއަރ

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
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 .6ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .7އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 .8ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން

 .9ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .10އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .11ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .12އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1އިންނަފިނޮޅާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ދިރާސާ ކުރުން
 .3ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަމާއި ،މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން
 .4ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮވުން

 .3ހއ .ކެލާ ކަނޑޫފާ ސަރަހައްދު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ހއ .ކެލާ ކަނޑޫފާ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް
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މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް

ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް

ކޯޑިނޭޓްސް

ކޯޑިނޭޓްސް

ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

ޠޫލު

ޢަރުޟު

ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

)(Longitude

)(Latitude

73.2161172

6.943761295

73.21791106

6.947770811

73.22059043

6.956284408

73.21754309

6.947690913

73.21798005

6.948010513

73.22102975

6.957719143

73.21778457

6.947725154

73.21777308

6.948484213

73.22136885

6.957509899

73.21740508

6.944371969

73.21784782

6.948661137

73.2215613

6.956791196

73.21720384

6.943721344

73.21763509

6.948957915

73.22146163

6.955913116

73.21700836

6.943401736

73.21668072

6.950396093

73.22098437

6.953909881

73.2193227

6.949116091

73.21678901

6.950745448

73.21988045

6.95316796

73.21860975

6.947197955

73.21751438

6.952196735

73.21967346

6.952517337

73.21813254

6.94581018

73.21844006

6.953138418

73.2203749

6.952175148

73.21778463

6.954749195

73.2185723

6.953617827

73.22027715

6.951724279

73.21838835

6.956438521

73.21747415

6.953801795

73.21965043

6.950154805

73.22059043

6.956284408

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ކެލާއަކީ ހއ .އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރު ބިތުގައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ޗަސްބިން ފެންނަ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ .މުޅި ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި
 212ހެކްޓަރ ހުންނަ އިރު ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ޗަސްބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި  22ހެޓަރ ހުރެއެވެ .މިސަރަހައްދަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ
ޢަދަދަކަށް ކަނޑޫގަސް ފެންނަ ސަރަހައްދެވެ .މި ޗަސްބިމަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ޚާއްސަ މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިފައިވާ ،ރަށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅުން ހުރި
ޗަސްބިމެކެވެ .މިގޮތުން ،މިރަށުގެ ކަނޑޫފަލުން ލިބެންހުރި ކަނޑޫ ،ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި "ބޮޑުތަދު" ގައި ކެލާ އަދި
ކައިރީގައިވާ ރަށްތަކުން ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިއެވެ .މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކެލާއާ ،އިންވެގެން ހުރި
ރަށްތަކަށް ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވިއެވެ .މިހާރު ވެސް މަދުމަދުން ކަނޑޫ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކެލާ ޗަސްބިމުގައި
ވަރަށް ބިޔަކޮށް ހެދިފައިވާ 50 ،އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކުއްޅަވައްގަހެއް ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ އަދި ހިޖުރަކުރާ
ދޫނި މިސަރަހައްދުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފެނެއެވެ .މިގޮތުން ކުޅީކުކުޅުގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް މިސަރަހައްދުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން މާކަނާ ،އިރުވާހުދު ،ކަނބިލި ،ރާބޮނދި އަދި ކޮވެލި މިސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެއެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .2ކުނި އެޅުން
 .3ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .4އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން

 .5ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން
 .6ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .7އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .8ހިއްކުމާ ފުންކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރުން
 .9އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން
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+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ދިރާސާ ކުރުން

 .2ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮވުން
 .3ކުޅި ،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން ،ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
 .4ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 .5ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 .6ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 .7ދިވެހިބޭސް ވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ނެގުން

 .4ހދ .ފިނޭ ތިލަ
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ހދ.ފިނޭ ތިލަ

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް

ޠޫލު
)(Longitude

ޢަރުޟު
)(Latitude

73.0593431

6.744660852

73.06485827

6.744599591

73.06098232

6.734496018

73.05214722

6.732837799

73.05246317

6.738893371

73.05562662

6.73862827

73.05644457

6.738984237

73.05716015

6.739517874

73.0577607

6.739987962

73.05820779

6.740559522

73.05866755

6.741308824

73.05882043

6.742197596

73.05878156

6.743060867

73.05879398

6.743670262

73.05872397

6.744673636

73.0593431

6.744660852

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
މިތިލައަކީ ހދ .ފިނޭގެ ދެކުނުފަރާތު ރަށާއި ގާތްގަޑަކަށް ( 250ދުވިސައްތަ ފަންސާސް) މީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ތިލައެކެވެ .މިސަރަހައްދު
އެކުލެވިގެންވަނީ މައި ދެ ތިލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެތެރެއިން ބޮޑު ތިލަ ( 12ބާރަ) މީޓަރުން ފެށޭއިރު ކުޑަކޮށް އޮންނަ ތިލަ ފެށެނީ ( 18އަށާރަ)
މީޓަރުން ނެވެ .ފިނޭ ތިލައަކީ ގިނައަދަދަކަށް ރީނދޫ ،ނޫ އަދި އޮރެންޖް ކުލައިގެ މަޑު މުރަކަ ) (Soft Coralގިނައަދަދަކަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ.
މިސަރަހައްދުގައިވާ ދެތިލަ ދޭތެރެއަކީ ޑައިވަރުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ އަދި ވައިފިޔަ މަޑި ) ، (Eagle Rayމާހުޅުބު ލަނޑާ(Napolean ،
) Wrasseތިލަ މިޔަރު ( (Grey Reef Sharkއަދި ލައްޓި ފަދަ ބޮޑެތި ދިރުންތަށް ފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިސަރަހައްދުން ކުދި
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ދިރުންތަށް ކަމުގައިވާ ޑިނގާ ،އިހި އަދި ނޫޑި ބުރާންޗްގެ ބާވަތްތައް ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެވެ .މިސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ދޮންނޫ މަސް
އަދި ހަނދި ވެސް އުޅޭކަމުގައި ޑައިވަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ،ނެގުމާއި ،މެރުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ބޮލި ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .6އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .7ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަމާއި ،މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
މަސްވެރިކަން ކުރުން
 .3ދިރާސާ ކުރުން

 .5ހދ .އިންނަފުށި
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ހދ .އިންނަފުށި ރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރުގެ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

ށދޭ
ދގެ އިން ވަކި ކޮ ް
އ ު
ސރަހަ ް
މި ަ
ސ
ޓ ް
ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭ ް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

72.6372113

6.418001687

72.67019034

6.4183783

72.67781265

6.403549525

72.65602398

6.396727365

72.65207775

6.382329956

72.62775153

6.387862795

72.6372113

6.418001687
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އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
އިންނަފުއްޓަކީ މަކުނުދޫ އަތޮޅުގެ އެންމެ ހުޅަނގު ބިތުގައި އޮންނަ  3ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ ،ގާމަތީ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަނޑުމަތީ ދޫނި
ޖައްސާ އަދި ބިސްއަޅާ ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓުފަހަރު އުރިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ .އެހެންކަމުން
މިރަށުގެ ފުއްޓަރު ސަރަހައްދަށް "ބޯޓު އުރޭ މުލި" މީހުން ކިޔައެވެ .މިރަށް އުފެދިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ،މުޅި ރަށުގައިވެސް ގިނައީ އަކިރި ވެލިކަމަށް
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ދޮންވެލި ގޮޑުދޮށެއް ރަށުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ވެއެވެ .މިރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮޅާ ހުރެއެވެ .އަދި މިރަށުގެ
ގޮނޑުދޮށަކީ ވެލާ ކަހަނބު ބިސްއަޅާ ސަރަހައްދެކެވެ .މިރަށުގައި  3ރުއް ފިޔަވާ ދެން ހުންނަނީ ޅޮސްގަހާއި ،ހިރުނދު އަދި ކުރެދި ގަސްތަކެވެ.
މިރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި މޫދާއި ގުޅިފައިވާ ކުޑަ ފެންގަނޑެއް އޮވެއެވެ .އަދި މިފެންގަނޑަށް މަކުނުދޫ މީހުން "ފުރޭތަ" ފެންގަނޑު ކިޔާއުޅެއެވެ.
އިންނަފުށި ބޭރު ފަރަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓު އުރިފައިވާ ފަރެއްކަމުން މިސަރަހައްދަކީ ފީނާ މީހުންގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ .މިފަރަކީ
މަސްމަހާމެހި ގިނަ އަދި މުރަކައިގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ރީތި ،ބޮޑު ފަރެކެވެ .މިރަށުގެ ފަރުގެ ބޭރުވަރިން ބޮޑުމަސް އަދި މިޔަރު ގިނަ އަދަދަކަށް

ފެނެއެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ބޮލި ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .6މިސަރަހައްދުން ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .7އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން

 .8ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުން ދިނުން
 .9ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .10އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .11ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .12އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .3ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަމާއި ،މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
މަސްވެރިކަން ކުރުން

 .4ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ހޮވުން
 .5ދިރާސާ ކުރުން
 .6ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން
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 .6ށ.ބޮލިއްސަފަރު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ށ.ބޮލިއްސަފަރު ރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރުގެ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

73.11640837

6.00346626

73.12227424

5.992002444

73.11784152

5.968836136

73.1097765

5.968158363

73.09504133

5.984074996

73.09471388

6.004366814

73.09802968

6.00442602

73.11373909

6.004417347

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ބޮލިއްސަފަރަކީ ،ށ .ކީކިމިނީގެ ދެކުނަށް އޮންނަ ،ދިގު ފިނޮޅެއްލާފައިވާ  26ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ އައިންމަތީ ދޫނި ގިނަ އަދަދަކަށް ޖައްސާ
ޅ
ފިނޮޅެކެވެ .އެގޮތުން މިއީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވައްލަ ޖަމާވާ އަދި ވައްލަ ވިހާ އާލާވާ ފިނޮޅެކެވެ .މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަކީ ވެލާ އަދި ކަހަބު ބިސް އަ ާ
ސަރަހައްދެކެވެ .މިރަށުގައި މުޅިންވެސް ހެދިފައިވަނީ ކުރެދި ގަސްތަކެވެ .މިރަށަކީ ހުދު ދޮންވެލި ތުނޑިއެއްވާ ސަރަހައްދެއްކަމުން ،މިއީ އާންމުންގެ
މެދުގައި މަގުބޫލު ތުނޑިއެކެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .6ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .7އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .8ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން
 .9ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .10އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
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 .11ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .12އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .3ދިރާސާ ކުރުން
 .4ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން

 .7ށ .ނާލާހުރާ ފިނޮޅު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ށ .ނާލާހުރާ ފިނޮޅާއި ،ފަޅުގެ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު
)(Longitude

ޢަރުޟު
)(Latitude

73.03818882

6.120348244

73.02715346

6.129960744

73.03328512

6.136479765

73.04385218

6.127874498

73.03818882

6.120348244

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ނާލާހުރާއަކީ ،ށ .ހުރަސްފަރުހުރާގެ ދެކުނަށް އޮންނަ 2 ،ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ ދޮންވެލި ފިނޮޅެކެވެ .މިފިނޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ
ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ،ދެމޫސުމުގައި ވެލިގަނޑު އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދައުރުވާ ފިނޮޅެކެވެ .މިފިނޮޅަކީ ހުރިހާ މޫސުމެއްގައިވެސް އައިންމަތީ ދޫނިތައް
ގިނައިން ޖައްސާ އަދި ނިދަން އަރާ ފިނޮޅެކެވެ .މިގޮތުން ގިނަ އަދެދެއްގެ ކުރަނގި ބައިގަނޑުތައް ދުވާލުގެ ހުރިހާ ގަނޑިއެއްގައިވެސް މިފިނޮޅުގައި
ތިބޭކަން ފާހަގަކުރެ ވެއެވެ .އަދި ބައެއް ކުރަނގި ނިދަންވެސް މިފިނޮޅަށް އަރައެވެ .މި ފިނޮޅަކީ ވައްލަ ބިސްއަޅާ ވިހާ އާލާވާ ފިނޮޅެކެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް
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ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .6އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .7ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .8އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .9ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .10އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .3ދިރާސާ ކުރުން
 .4ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން
 .5މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން

 .8ނ .ފޮއްދިއްޕަރު ފިނޮޅު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ނ .ފޮއްދިއްޕަރު ފިނޮޅާއި ،ފަޅުގެ ސަރަހައްދު
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަންގެ ތަފްޞީލު:

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު
)(Longitude

ޢަރުޟު
)(Latitude

73.20754867

5.742961041

73.19494919

5.757408653

73.20484583

5.765737997

73.21848893

5.752973043

73.20754867

5.742961041
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ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
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މާފަ ް
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www.twitter.com/ENVgovMV
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އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ފޮއްދިއްޕަރާއި އެރަށުގެ ފަރަކީ ނ .އަތޮޅު ފޮއްދޫގެ އުތުރުގައި އޮންނަ  82.4ހެކްޓަރުގެ ފިނޮޅެކެވެ .މިފިނޮޅަކީ އައިންމަތީ ދޫނި ގިނަ އަދަދަކަށް
ޖައްސާ އަދި ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނިވެސް ފެންނަ ފިނޮޅެކެވެ .މިފިނޮޅަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވައްލަ ޖަމާވާ އަދި ވައްލަ ވިހާ އާލާވާ ފިނޮޅެކެވެ .މި
ފިނޮޅުގައިވާ ހުދު ދޮންވެލި ތުނޑިއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތުނޑިއެކެވެ .ފޮއްދިއްޕަރު ވަށައިގެންވާ ފަރަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލުތަކުން
މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ފަރެކެވެ .ފޮއްދިއްޕަރު ދެކުނުގައިވަނީ ފޮއްދޫ އާއި ދެމެދުވާ ކަނޑުއޮޅިއެވެ .މިފިނޮޅުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅުގައާއި ފަރުގައި ގިނަ
އަދަދަކަށް ފަރުމަސް އުޅެއެވެ.

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް
ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ،ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .6އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 .7ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .8އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .3ދިރާސާ ކުރުން
 .4ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން

 .9ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅި
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅި
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ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

ދ ޖީ.ޕީ.އެސް
ވކި ކޮށް ޭ
ނ ަ
އ ް
ގ ި
އދު ެ
މިސަރަހަ ް

ދ ޖީ.ޕީ.އެސް
ވކި ކޮށް ޭ
ނ ަ
އ ް
ގ ި
އދު ެ
މިސަރަހަ ް

ދ ޖީ.ޕީ.އެސް
ވކި ކޮށް ޭ
ނ ަ
އ ް
ގ ި
އދު ެ
މިސަރަހަ ް

ދ ޖީ.ޕީ.އެސް
ވކި ކޮށް ޭ
ނ ަ
އ ް
ގ ި
އދު ެ
މިސަރަހަ ް

ސ
ނޓް ް
ކޯޑި ޭ

ސ
ނޓް ް
ކޯޑި ޭ

ސ
ނޓް ް
ކޯޑި ޭ

ސ
ނޓް ް
ކޯޑި ޭ

ޠޫލު

ޢަރުޟު

ޠޫލު

ޢަރުޟު

ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

)(Longitude

)(Latitude

)(Longitude

)(Latitude

ޠޫލު

ޢަރުޟު

73.41424534

5.958827883

73.41809481

5.958827883

)(Longitude
73.41098097

)(Latitude
5.958827883

73.41384769

5.958827883

73.41764559

5.958827883

73.42235486

5.958827883

73.40827827

5.958827883

73.41340677

5.958827883

73.4172907

5.958827883

73.42191603

5.958827883

73.40363528

5.958827883

73.41307399

5.958827883

73.4166939

5.958827883

73.42166491

5.958827883

73.39722895

5.958827883

73.41319027

5.958827883

73.41654974

5.958827883

73.42102453

5.958827883

73.40882795

5.958827883

73.41315936

5.958827883

73.41635708

5.958827883

73.42065051

5.958827883

73.43324652

5.958827883

73.4127991

5.958827883

73.41612572

5.958827883

73.4202511

5.958827883

73.4257563

5.958827883

73.41220079

5.958827883

73.41561061

5.958827883

73.42000857

5.958827883

73.42471565

5.958827883

73.41196566

5.958827883

73.4154368

5.958827883

73.419701

5.958827883

73.42334783

5.958827883

73.41158992

5.958827883

73.41489981

5.958827883

73.41918206

5.958827883

73.42389765

5.958827883

73.41123095

5.958827883

73.41452564

5.958827883

73.41881918

5.958827883

73.42283152

5.958827883

73.41098097

5.958827883

73.41846822

5.958827883

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ކެނދިކުޅުދޫ އަކީ ނ .އަތޮޅުގެ ހެނބަދޫ އިރުމަތީގައި އޮންނަ  247ހެކްޓަރުގެ ރުއްގަސްގިނަ ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް
ދައްކުވައިދެނީ މިރަށުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ބޮޑު ކުޅިންނާއި ކަނޑޫފަލުންނެވެ .މިރަށުގެ އިރުން އަދި އުތުރުން ބޮޑު ދެ ކުޅި އޮވެއެވެ.
މިރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިރުވައިހުދާއި ،ފިނދަނަ  ،ރާބޮނދި ،ދޮން ރާބޮނދި ،މާކަނާ އަދި ބޮނޑަނަ ދިރިއުޅެއެވެ .އަދި މިރަށަކީ
ކަނޑުމަތީ ދޫނީވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނިދަން އަރާ ރަށެކެވެ .އެގޮތުން ކިރުދޫނި އަދި ދަނޑިފުޅު ދޫނި މިރަށުން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެވެ .މިރަށުގެ

ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަސްތައް ހުރެއެވެ .އަދި މިރަށުގެ ކަނޑުފާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑޫ ،ރަނޑޫ ،ކަރަމަނަ ގަސްތައް ވަރަށްބިޔަކޮށް
ހެދިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ އެކި ދިމާއިން މީހުން ކެއުމައް ބޭނުންކުރާ ކުއްޅަވައް ގަސްވެސް ފެނެއެވެ .މިރަށުގެ ކުޅީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް
ބޭންގު ވިހާ އާލާވެއެވެ.
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ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް
ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .2ކުނި އެޅުން
 .3ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .4އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން

 .5ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން
 .6ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .7އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .8ހިއްކުމާ ފުންކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރުން
 .9އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން
ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ދިރާސާ ކުރުން

 .2ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮވުން
 .3ކުޅި ،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން ،ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
 .4ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 .5ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 .6ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް
 .7ދިވެހިބޭސް ވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ނެގުން
 .10ނ .އޮރިމަސް ތިލަ
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ނ .އޮރިމަސް ތިލަ

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް
މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

73.24995754
73.25009896
73.25643366
73.25647206
73.24995754

5.845507504
5.851435774
5.85117831
5.845397836
5.845507504
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ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
އޮރިމަސްތިލަ އަކީ ނ.ފެލިވަރާ  5ކިލޯމީޓަރު ހުޅަނގުން އޮންނަ ފުންތިލަ އެކެވެ .މިސަރަހައްދަކީ ނ .އަތޮޅުގައި ފީނުމަށް ބޭނުންކުރާ މުހިންމު

ސަރަހައްދެކެވެ .މިތިލައަކީ މަސްމަހާމެހި ގިނަ އަދި މުރަކައިގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ރީތި ،ކުޑަ ،ގާމަތީ ތިލައެކެވެ .މިތިލަ އަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް

ވައްބޯ މިޔަރު ) (Grey Reef Sharkފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ .މިތިލައިގެ ބޮޑުބައި ހެދިފައިވަނީ ބޮޑެތި ގާތަކުންނެވެ .މިގާތަކުގެ އަރިމަތީގައި ހެދިފައި

ހުންނަ ހޮހަޅަތައް ހުންނަނީ މުރަކައާއި ،މަޑު މުރަކައިން ފުރާލާފައެވެ .މިތިލައިގައި ކުރެވުނު ސާރވޭތަކުން ތަފާތު  27ބާވަތެއްގެ މަސްމަހާމެހިވަނީ
ރެކޯޑްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކަނޑުމަސް އަދި ހަނދި އައިންތަކާއި ،ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފަރުމަހާއި ،މުރަކައިގައި ދިރިއުޅޭ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ ކުދިމަހާއި،

އޮޅުފަތި މިޔަރާއި (Sicklefin Lemon Shark) ،ރާއްޖެއިން މަދުން ފެންނަ ފާނަ މިޔަރު )(Whitetip Reef Sharkވެސް މިތިލައިން ފެނެއެވެ.

ތ
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ގިންތި  :7ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .1އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .2ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ،ނެގުމާއި ،މެރުން
 .3ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ނެގުން
 .4ކުނި އެޅުން
 .5އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 .6އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .7ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން

ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .1ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 .2ދިރާސާ ކުރުން

 .11ނ .ބޮޑުޅައިމެންދޫ
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން :ނ .ބޮޑުޅައިމެންދޫ ރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރުގެ ސަރަހައްދު
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ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

މިސަރަހައްދުގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް
ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

73.30495973

6.010009297

73.31554767

6.00038279

73.30247434

5.98857898

73.29113079

6.000223913

73.30495973

6.010009297

އކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެ ް
ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ބޮޑުޅައިމެންދޫ އަކީ ނ .އަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނު ބިތުގައިވާ  40ހެކްޓަރުގެ ފަޅު ރަށެކެވެ .މިރަށަކީ އުފެދުމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ
ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ މެދުގައިވަނީ "ބޭ" އެއް އުފެދިފައެވެ .އަދި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ޗަސްބިމުގައި މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުން ފެންނަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ގަސްތައް ހެދިފައިވެއެވެ .މިރަށަކީ ބިންގަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން ރަނގަޅު ގިނަ އަދަދަކަށް ގަސްހެދިފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ ކަނޑޫފަލާއި ކުޅިއަކީ
ވެސް ރަށުގެ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ތިމާވެށީގެ ޚާއްސަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ .މިރަށުގެ ޚާއްސަ ސިފަތައް  3ބަޔަކަށް ބެހިފައިވެއެވެ .އެއީ،
ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ،ރަށުގައި ގައިވާ ކަނޑޫފަލާއި ކުޅި ސަރަހައްދާއި ،އަދި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ވެލާ ބިސްއަޅާ ގޮނޑުދޮށެވެ.

ތ
ގތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ތ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ޮ
ގިންތި  :2ސްޓްރިކްޓް ނޭޗަރ ރިޒާވް

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .12އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 .13ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 .14ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ނެގުން
 .15ކުނި އެޅުން
 .16ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 .17އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 .18ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން.

 .19ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 .20އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 .21ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 .22އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން
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ޅ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:
 .8ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ،ފަރަށް އާއްމުން  /ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން

 .9ޓޫރިޒަމް ،މުނިފޫހި ފިލުވުން ،ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 .10ދިރާސާ ކުރުން
 .11ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ،މޫދަށް އެރި އުޅުން
 .12ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮވުން

 .13ދިވެހިބޭސް ވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ނެގުން
 .14ކުޅި ،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން ،ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

 14ޝައްވާލު 1440ހ.
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ޖޫން 2019މ.
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