c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

Ministry of Environment

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަންބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/24 :

އިޢުލާން
މ
ޤނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ ި
ހރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާ
ނބަރު ( 4/03ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  13ފެބްރުއަރީ  2922އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
އޓުމުގައި
ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ .އަދި މި ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެ ް
ބހޭ
ށ ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާ ެ
ވތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮ ް
ޢަމަލު ކުރާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2018/R-78 :ޤުދުރަތީ ނު ަ
ގަވާއިދު) ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
' .2މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ' އޭ ކިޔާ އާގުބޯޓު ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން" :މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ" ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު

ނގެ ތަފްޞީލް:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 5ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،29302 ،
މާފަ ް

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

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

"މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ" ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އިންވަކި ކޮށްދޭ
ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

73.52680474

4.177998376

73.52551219

4.177687633

73.52482481

4.180773121

73.52593882

4.18099519

73.52680474

4.177998376

އ ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ
ނ.ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގަ ި
ސިފަތައް
ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި 23 ،ފެބުރުއަރީ  2092ވަނަ ދުވަހު މާލެއަތޮޅު ހުޅުލޭ ފަރުގައި ޖެހުމަށްފަހު،
އެފަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް ވިކްޓަރީ' އޭ ކިޔާ އާގުބޯޓަކީ ދިގުމިނުގައި  93މީޓަރު ހުރި،
ޓ އަޑިއަށް ދިޔަ ޙަދިސާއަށް މިއަދު  49އަހަރު ފުރޭއިރު ،މި އުޅަނދު މިހާރުވެފައިވަނީ
ކާރގޯ އުފުލާ ބޯޓެކެވެ .މިބޯ ު
ށ ފެތިފައިވާ ބޮޑެތި ސްޓްރަކްޗަރ ތަކުގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މުރަކަ އަށަގަނެ ،އާލާވެއެވެ.
'އާޓިފިޝަލް' ފަރަކަށެވެ .މިގޮތަ ް
އަދި މަސްމަހާމެހި އެތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވެއެވެ 33 .މީޓަރުގެ ފުންމިނުގައިވާ މި 'ރެކް' އަކީ ،ގިނަ ޑައިވަރުން ދެކޭގޮތުގައި،
މިފަދަ އެހެން ރެކް ތަކަށްވުރެ ގިނައިން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ .މިއީ ،ކަނޑުއޮޅިއެއް ކައިރީއަށް ފެތިފައިވާ
ދއެވެ .މިގޮތުން މި 'ރެކް'
'ރެކް' އެއްކަމުން 'ނިއުޓްރިއެންޓްސް' ނުވަތަ ކާނާ ،މިތަނުގެ ދިރުންތަކަށް އަބަދުވެސް ލިބެމުން ެ
ތެރެއިން އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުރަކައާއި ،ބަތްޕޮޅިމަހާއި ،ދޮންނޫމަހާއި ،ފާނައިގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ނަސްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާ ކަހަނބުވެސް ފެންނަކަމުގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިއެވެ 2920 .ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަމެންޓަލް
ނސްއެއްގެ މުރަކައާއި44 ،
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެނސީ އިން ކުރި ސާރވޭ އެއްގައި' ،ވިކްޓަރީ ރެކް' އިން ވަނީ  29ޖީ ަ
ސްޕީޝީޒްގެ މަސް ފެނި އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.
މިހާރު މިސަރަހައްދަކީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް 'ޝިޕްރެކް ޑައިވް'
ނ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ދިވެހި ތާރީޚީ
ށ ވުމުގެ އިތުރުން ،މިއީ ގި ަ
ރންތަކުން މުއްސަނދި މާހައުލަކަ ް
މަންޒިލެވެ .މިއީ ،ކަނޑުގެ ދި ު
ދށް
މވެށި ،އަދި އިޤްތިޞާ ަ
ޙމާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚާއި ތި ާ
ފދައިން ި
އޓޭނެ ަ
ނ ދުވަހަށް ދެމެހެ ް
ގ ަ
ނތަން ި
ތަރިކައެކެވެ .މިފަދަ ތަ ް
ދނެ ކަމެކެވެ.
ލބިގެން ާ
ގިނަގުނަ މަންފާތަކެއް ި
ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ނކުރެވޭ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ގިންތި  :3ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް (ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނު ް
ސަރަހައްދު)
ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 5ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،29302 ،
މާފަ ް

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

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

ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .2ގައު ،ވެލި ،މުރަކަ ،އަކިރި ނެގުން؛
 .2ކުނި އެޅުން؛
 .3ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން؛
 .4އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން؛
 .5އެކުއާ ކަލްޗަރ  /މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
 .4ނަގިލި ލުން؛
 .3މަސްމަހާ މެއްސާއި ،ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން؛
 .9އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިންކަން ކުރުން؛ އަދި
 .0ފެތިފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ' ޝިޕްރެކް އިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން ،ނުވަތަ އޭގެތެރެއަށް އެއްވެސް
އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އެއަށް ގެއްލުންލިބޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.
ޅ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް:
 .2ފެތުމާއި ،މޫދަށް އެރިއުޅުމާއި ،ޑައިވްކުރުމާއި ،ސްނޯކްލްކުރުން
ކ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު މެނުވީ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން:
 .2ދިރާސާ ކުރުން
 .2ކ .ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު
ހ .ޙިމާޔަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ކ .ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު

ޙ 3
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 5ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،29302 ،
މާފަ ް

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

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

ނގެ ތަފްޞީލު:
ށ .ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަ ް

ކ .ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު ގެ އިން ވަކި ކޮށްދޭ ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް
ޠޫލު

ޢަރުޟު

ޠޫލު

ޢަރުޟު

)(Longitude

)(Latitude

)(Longitude

)(Latitude

73.47121694340

4.95809651981

73.46950805610

4.96508738711

73.47059233500

4.95699007029

73.46981276360

4.96493955260

73.47017592870

4.95627623238

73.47004476180

4.96474681600

73.46974762620

4.95569326434

73.47042309600

4.96434349745

73.46888296630

4.95468838926

73.47084426000

4.96364750549

73.46587626610

4.95729697056

73.47136566010

4.96252231726

73.46667617580

4.95825785640

73.47163334910

4.96155268682

73.46571733090

4.95906099432

73.47171068120

4.96036295669

73.46945549700

4.96374459761

73.47172257890

4.95983352678

73.46928807420

4.96474195317

73.47158575960

4.95910779139

ނ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ
ސިފަތައް
ކ .ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ،ކަންޒުކަހަބު ) )Black Turtle / Melanochelys trijuga thermalis

ށ ކަންޒުކަހަބު އުޅޭކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.
ރާއްޖެއިން ފެންނަ ތިން ރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަ ް
ހ
އކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެ ޭ
ނބަރު ( 4/03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަ ް
ނނު ނަ ް
މިތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ކަންޒުކަހަނބު ވަނީ ޤާ ޫ
ށން 22 ،މެއި  2993ގައި ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި މާހައުލަށް
ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
އ
އވެ .އެއީ ،ކަނޑޫ ފާ ،ކުއްޅަވައް ފާ ،ކަށިކެޔޮ އަދި ރު ް
ބހިގެންވެ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް މި ސަރަހައްދު މައިގަނޑު  3ބަޔަކަށް ެ
ހިމެނޭ ވައު ސަރަހައްދެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުޅި،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑޫ،
ގކުރެވެއެވެ .ކަންޒުކަހަނބުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ
ބޮނޑަވަކި ،އަދި ކުއްޅަވައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހެދިފައިވާކަން ފާހަ ަ
ވެއްޓިފައި ހުންނަ ކުއްޅަވައް ނުވަތަ ކަށިކޭލެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަށިކެޔޮ ވަލާއި ،ކުއްޅަވައް ފަލަކީ
ތގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ މާހައުލެކެވެ.
ކަންޒުކަހަބު ދިރިހުރުމަށް އެތަކެ ީ

ތ
ރ .ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިން ި
ނކުރެވޭ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ގިންތި  :3ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ ވިތު ސަސްޓެއިނަބަލް ޔޫޒް (ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނު ް
ސަރަހައްދު)
ޙ 4
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 5ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
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www.twitter.com/MoEnvmv
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Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
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ބ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:
 .2ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން؛
 .2ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން ،އުފުރުން ،ގެއްލުންދިނުން؛
 .3މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން؛ (މީގެ ތެރޭގައި،
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި އިންދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ،އޮށް
އިންދުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ).
 .4ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން؛
ޓރީގެ ހުއްދަނެތި
ނ ބޭނުމުގައި ނަމަވެސް ،މިނިސް ް
 .5ކުޅި/ފާ/ޗަސްބިމުގެ ވެށި އިއާދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،ނުވަތަ އެހެ ް
ކުޅި ހިއްކުމާއި ފުންކުރުން؛
 .4ކުނި އެޅުން؛
 .3އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން؛ އަދި
ރކުރުން.
 .9ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ޯ
ޅ .މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް:
ވން؛ އަދި
 .2ހިކިފަން ،ކާށި ،ދަރު ،މަދު ހޮ ު
 .2ކުޅި ،ފާ ،ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން ،ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން.
ކ .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު މެނުވީ ކުރުން މަނާކަންކަން:
 .2ދިރާސާ ކުރުން
 .2ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 .3ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 .4އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 .5ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
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ޙ 5
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 5ޞަފްޙާ ެ
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ނ ބިލް ި
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ދވެހި ާ
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www.environment.gov.mv

