ބ.އަތޮޅު މެންދ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

ފ
ތަޢާރު ް

.2

ނ
ނަ ް

.1

މަޤުޞަދު

.9

(ހ)

ދވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ބ.އަތޮޅު މެންދ ސަރަހައްދަކީ ،ޤާނނު ނަމްބަރ ި 4/39
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނނުގެ ދަށުން  5ޖން  1122ގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދެކެވެ.

(ށ)

ވށައިގެންވާ ފަރު ،ބ.
މެންދ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނެނީ ބ .އަތޮޅު މެންދއާއި މެންދ ަ
ތޅު ނިބިލިގާ (ފިނޮޅު)
އަތޮޅު މެންދ ބިންމަތީފަރު ،ބ .އަތޮޅު ކަނބުރުފަރު އަދި ބ .އަ ޮ
ރއި އަދި މި ރަށްތަކުގެ ފަރުގެ ނުވަތަ މި ފަރުތަކުގެ
ގންވާ ފަ ާ
އާއި ނިބިލިގާ ވަށައި ެ
އުރަފަށުން ފެށިގެން  111މީޓަރގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

(ނ)

ގތުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ
ދރަތީ ނުވަތަ ޠަބަޢީ ޮ
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަކީ ޤު ު
ށން
ވނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ރ  )2018/R-78ގެ ަ 21
ނބަ ު
ދ (ނަ ް
ނބެހޭ ގަވާއި ު
ތަންތަ ާ
ޕލޭންއެކެވެ.
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ް

މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަށް ކިޔާނީ " ބ.އަތޮޅު މެންދ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި
ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" އެވެ.
ޞދަކީ
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ މަޤް ަ
(ހ)

މެންދ ސަރަހައްދުގެ ދިރުންތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
އމު ރައްޔިތުންނަށް އެ
ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އާ ް
ދނުން.
ސަރަހައްދުން އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބި ި

(ށ)

ރކުރެވޭނެ އުޞލެއްގެ
މިސަރަހައްދުގެ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެ ި
ޖހޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން.
މަތިން މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަ ެ

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްލޭން

އށް .4
ަ

ނ
އަމަލުކުރަން ފެށު ް

މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ނޓް
ފށިގެން ( 9ތިނެއް) މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ .އަދި މެނޭޖްމަ ް
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ެ
ނޓް ޕްލޭން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ފީ ނަގަން ފަށާނީ މި މެނޭޖްމަ ް
ޝާއިޢުކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ފޛު .5
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަން ީ

(ހ)

ނ އެޖެންސީއިންނެވެ.
ޛ ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތު ް
ފ ު
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަން ީ

ކުރުން
(ށ)

އަދި މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޭޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މެންދ

ސަރަހައްދު

ޒޯން .6

(ހ)

ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ބހޭ ގަވާއިދު (ނަންބަރު
ނ ެ
ގތުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަ ާ
ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބަޢީ ޮ
ފޞީލް މި
ވ ގޮތުގެ ތަ ް
ނ މެންދ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައި ާ
 )2018/R-78ގެ ދަށު ް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

(ށ)

ބހޭ ގަވާއިދު (ނަންބަރު
ނ ެ
ގތުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަ ާ
ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބަޢީ ޮ
)2018/R-78ގެ ދަށުން މެންދ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ
ގިންތިއަކަށެވެ .އެއީ:

1

ގިންތި 2

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް
މި

ސަރަހައްދަކީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ހުށައެޅުމުން

ތ
ޤުދުރަ ީ

ތ
ނުވަ ަ

ގތުގައި
ތކެއް ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެ ޮ
ށލެވޭ ސިފަ ަ
ތން ފާހަގަކޮ ް
ތަބަޢީގޮ ު
ޔުނެސްކޯ އިން ބަލައިގެންފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ .ޔުނެސްކޯ ބ .އަތޮޅު
މ
މތިން ި
ގތުގެ ަ
ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވުގެ ޒޮނޭޝަން އާއި އެއްގޮތްވާ ޮ
ސަރަހައްދު ބަހާލެވިފައިވަނީ ( 1ދޭއް) ބަޔަކަށެވެ .އެއީ:
ކޯ އޭރިއާ :މި ތަންތަނަކީ ޙިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ތނެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި
މަތީ ދަރަޖައަށް ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން ަ
ހުއްދަކުރެވިފައިވަނީ މި ތަނުގައި ހިމެނޭ ދިރުންތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
ނުލިބޭ އަދި އުނިކަމެއް ނާންނަ ފަދަ ކަންކަމެވެ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި
ކޯ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ( 692.36ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް
ޓރެވެ.
ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ހައެއް) ހެކް ަ
ނ
ނ ,ކޯއޭރިއާތަކާ އިންވެގެން އޮން ަ
ބަފަރ ޒޯން :މިއީ ކޯއޭރިއާތައް ވަށައިގެ ް
ދ
ސަރަހައްދެކެވެ .މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޯ އޭރިއާއަށް ގެއްލުންނުވާ ފަ ަ
ކަންކަން ކުރުން ހުއްދަ ވާނެއެވެ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ބަފަރ ޒޯންގެ
ހތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް ޕޮއިންޓް
ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ަ ( 432.91
ތިނެއް ދޭއް) ހެކްޓަރެވެ.
ގިންތި 9

ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތް ސަސްޓެއިނަބްލް ޔސް
ހންމުކަމާއި ،ޤުދުރަތީ
ތނެއްގެ ޘަޤާފީ މު ި
މިއީ ޤުދްރަތީ މާޙައުލުތައް އެ ަ
ށ
ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޒަމާންވީ ގޮތްތަކާއެކު ރައްކާތެރިކުރުމަ ް
ތ
ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތަކެކެވެ .މިސަރަހައްދުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް އޭގެ ޤުދުރަ ީ
ގތުގައި
ޙާލަތުގައި އޮންނައިރު ،އަނެއްބައިގެ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

މިސަރަހައްދުތަކުގެ

މަޤްޞަދަކީ

ތ
ޤުދްރަ ީ

އ
ގތެއްގަ ި
ބ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
މާޙައުލުތަކާއި ،އެތަނުން ލި ޭ
ވ
ބޭނުންކުރުމާއެކު ،ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި ާ
ގ
ކރަންވާނީ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞލުތަކު ެ
ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ު
މަތިންނެވެ.
ގ ދަށުން ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު
މި ސަރަހައްދުގައި ގިންތި ެ 2
ނ
ޒޮނޭޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޯއޭރިއާ އަދި ބަފަރ ޒޯން ހިމެނެ ީ
"ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތް ސަސްޓެއިނަބަލް ޔސް" ގެ ގޮތުގައެވެ.
މެންދ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާނެ .7
ގޮތް

ތރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މިސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި ޒިންމާތައް ި
(ހ)

ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީސް
ނދާނީ ،އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ
މެންދ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަމު ް
ރިޒާވު އޮފީހުންނެވެ .މި ގޮތުން ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުގެ ޒިންމާތަކަކީ:

2

.i

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ އެކްސެސް ޕަރމިޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން

.ii

ނ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޕަރމިޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތު ް

ބ .މެންދ ސަރަހައްދު މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް

.iii

ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު އެޖެންސީއަށް ހުށައެޅުން .މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައި
ނސީގެ ފަރާތުން ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަށް
މތު އެޖެ ް
ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލ ާ
އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
ވ ފަރާތްތަކުގެ
ގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރި ާ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ަ

.iv

މައްސަލަ ބެލުމަށް އެޖެންސީއަށް ހުށައެޅުން
ބ.

.v

މެންދ

ސަރަހައްދަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

ފަސޭހަވާނެގޮތަށް

އޓުން
ލތްތައް ބެލެހެ ް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އުމްރާނީ ވަޞީ ަ
(ށ)

އެޖެންސީ
ގ
ނވެރި ފަރާތަކީ އެޖެންސީއެވެ .މި ގޮތުން އެޖެންސީ ެ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ ބެލެ ި
ޒިންމާތަކަކީ:
އތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ
ފއިވާ ޒިންމާތައް ބަ .
އ ބަޔާންކޮށް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި

.i

ނ
ލ ް
ރިޒާވު އޮފީހުން އަދާކުރަމުން ގެންދޭތޯބެ ު
.ii

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

.iii

ތނާބެހޭ
ތން ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަން ަ
ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮ ު
ގަވާއިދާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ގެންނަންޖެހޭ
ޓ ޕްލޭން އިސްލާޙްކުރުން
ގނެ މެނޭޖްމަން ް
ބަދަލުތައް ދެނެ ަ

(ނ)

.iv

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ދިރާސާ ތަކަށް ހުއްދަ ދކުރުން.

.v

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޕަރމިޓަށް ހުއްދަ ދކުރުން.

ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އުޞލުތަކުގެ ދަށުން ބ .މެންދ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސަލާމަތީ ބާރު
ފރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
ވއިދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ަ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ގަ ާ
ބެލުމަށް ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހާއި އެޖެންސީއަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

(ބ)

މިނިސްޓްރީ
ޓމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަކަކީ:
ބ .މެންދ ސަރަހައްދު ބެލެހެއް ު
.i

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ އެކްސެސް ޕަރމިޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން

.ii

ނ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޕަރމިޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތު ް

.iii

ތށް އުމްރާނީ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެގޮ ަ
ނ
ދނު ް
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ި

ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް
ޒިޔާރަތްކުރުން

.8

(ހ)

ނ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް "ބ.މެންދ އެކްސެސް ޕާރމިޓް" ބައްލަވައިގަންނަ ް
ޖެހޭނެއެވެ" .ބ .މެންދ އެކްސެސް ޕާރމިޓް" ބޭނުންކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ .ބ .މެންދ
ހމެނޭ ( 4ހަތަރެއް)
އެކްސެސް ޕަރމިޓް ވިއްކާނީ ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ި
ސަރަހައްދަށް ވަކިންނެވެ .މި ސަރަހައްދުތަކަކީ:
.i

3

ރ
މެންދ ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަ ު

(ށ)

.ii

ނވާ ފަރު
ފނޮޅު)އާއި ވަށައިގެ ް
ނިބިލިގާ ( ި

.iii

ރ
މެންދ ބިންމަތީފަ ު

.iv

ރ
މެންދ ކަނބުރުފަ ު

ނނީ ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު
ބ.މެންދ އެކްސެސް ޕާރމިޓް ލިބެން ހުން ާ
ނނެވެ .ބ.މެންދ އެކްސެސް ޕާރމިޓް ގެ އަގުތައް ޖަދުވަލު 1
އޮފީހުންނާއި މިނިސްޓްރީ ް
ގައި

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ނސްޓްރީޏް
މި ި

ބޭނުންވެއްޖެ

ތއްގައި
ހާލަ ެ

މި

އަގުތައް

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް މުރާޖާކުރާ އަގުތައް
ނވާނެއެވެ.
ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަ ް
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސެސް ޕާރމިޓް ދަށުން ނަގަން ޖަދުވަލު 1
ތސްނާވާނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނެގުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް އިސް ި
.i

ޅ
ފޛުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެޖެންސީ އާއި ބ .އަތޮ ު
ނ ތަން ީ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭ ް
ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން

.ii

ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އެސަރަހައްދަށް ވަންނަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ
މުވައްޒަފުން

.iii

ދށުން އިލްމީ
ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ަ
ބޭނުމަށް

ކިޔަވާކުދިންނާއި

ދއްރިސުން
މ ަ
ު

ނުވަތަ

ފީލްޑް

ވޒިޓްތަކުގައި
ި

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް
.iv

ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އެކި
އ
އެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ ް

(ރ)

ނންވާ
ރށަށް އަރަން ބޭ ު
ތތަކުން ަ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނން  9ދުވަސް ކުރިން ،އަދި ގިނަވެގެން 9
އތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު
މަސް ދުވަސްކުރިން ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަ .
ވ
ރވޭނީ އެކަމަށް ބޭނުން ާ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިހުއްދަ ދކު ެ
އޮފީހަށް ނުވަތަ އެޖެންސީއަށް ު
ފީ އެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.

(ބ)

ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ދކުރާ ހުއްދައިގައި މި ސަރަހައްދުގައި
މވާނެ އިސް ފަރާތެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިން ާ

(ޅ)

އ
ވ ފަރު ،ނިބިލިގާ (ފިނޮޅު)އާ ި
ނ މެންދ ރަށާއި ވަށައިގެން ާ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ހިމެ ޭ
ވަށައިގެންވާ ފަރު ،މެންދ ބިންމަތީފަރާއި ކަނބުރުފަރުގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެންމެ
ހންގެ އަދަދު ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މީ ު

(ކ)

ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނީ ހެނދުނު  6:91ން ހަވީރު  6:11އަށެވެ.
މިނން ވަގުތުތަކުގައިވެސް މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބަޔޮސްފިއަރ
ށ
ރިޒާވު އޮފީހުގެ ފަރާތްތަކާއި ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަ ް
މިސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

(އ )

ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ދުވަހު މެންދ އެކްސެސް
ޕާމިޓް ދކުރުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

4

ބ.

މެންދ

ސަރަހައްދު .3

(ހ)

ނ
ބަންދުކުރު ް

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާއަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ
ތ
ދލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
އެތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މސުމީ ބަ ަ
ނ އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމާއި
ބބަކާއި ގުޅިގެ ް
އެހެނިހެން ސަ ަ
އެސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީ އަށާއި
ނ
ބންދުކުރާނަމަ ،އެކަ ް
ތށް ަ
ލބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ަ
ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަށް ި
އާންމުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މެންދ

ބ.

ސަރަހައްދުގައި

ހިމެނޭ

4

(ހަރަތެއް)

ކޯއޭރިއަރގައި

ވަނުންމަނާ

ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެޖެންސީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .މި ގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ
ނއެވެ.
ވަނުންމަނާ ސަރަހައްދުތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަންވާ ެ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި
ނ
ހަރަކާތްތެރިވު ް

.21

(ހ)

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
.i

ކށް
އާންމު ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުގެ ބޭނުންތަކުގައި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަ ަ
ށ ވަނުމާއި،
"ބ.މެންދ އެކްސެސް ޕާރމިޓް" ނެތި މެންދ ސަރަހައްދަ ް
ނ
އެތަނުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގު ް

.ii

ކށް
އާންމު ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުގެ ބޭނުންތަކުގައި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަ ަ
ހަވީރު  6:11ން ހެނދުނު  6:91އާއި ދެމެދު މެންދ ސަރަހައްދަށް ވަނުމާއި،
ނ
އެތަނުގައި އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގު ް

.iii

އެއްވެސް އުޅަނދެއް  21ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ ބާރަށް މި ސަރަހައްދުގައި
ދުއްވުން

.iv

އންވެރިކަން
ހން ޒަމާނުންސުރެ ެ
އެޖެންސީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ދިވެ ި
މސްވެރިކަމެއް
ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ަ
ނ ކުރުމަކީ
ދގައި ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަ ް
ކުރުން .މިގޮތުން މިސަރަހައް ު
މަނާކަމެކެވެ.

.v

ނ
ކން ،މީހު ް
އަރާ ފޭބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ނން އެހެން ސަރަހައްދަ ު
ނ
ބާލާ އަރުވައި ހެދު ް

.vi

އ އަތުވެދާނެ
އވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެ ް
މި ސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށް އެ ް
އަމަލެއްކުރުން

.vii

ވެއްޔާއި ،މުރަކައާއި ،އަކިރިއާއި ،ގައު ނެގުން

.viii

މި ސަރަހައްދަށް ކުނިއެޅުން

.ix

ނ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލު ް

.x

ނ
މި ސަރަހައްދަށް ނަގިލި ލު ް

.xi

މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއްގައި
ވތަ ގޯނާކުރުމާއި ،މިސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލުގައި ހިމެނޭ
އަތްލުން ނު ަ
ނ
އެއްވެސް އެއްޗެއް މިސަރަހައްދުން ބޭރަށް ގެންދިޔު ް

.xii

ފީނުމާއި ،ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ،މދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި މިސަރަހައްދުގެ
މާޙައުލަށާއި ދިރުންތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުން

.xiii
5

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ތަޢާރަފު ކުރުން

.xiv
.xv

ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރއެއް ހިންގުން
މި

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދުގައި

އުމްރާނީ

އެއްވެސް

ވަސީލަތަކަށް

ނ
ގެއްލުންދިނު ް
.xvi

ވސް އެއްވެސް
އެޖެންސީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ނުހޯދައި ވަގުތީގޮތުންނަމަ ެ
ނ
ބޑް ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓު ް
އިމާރާތެއް ނުވަތަ ހަޓާއި ސަން ެ

.xvii

މިސަރަހައްދުގައި

ފަރާތްތަކުން

ހަރަކާތްތެރިވާ

މ
ޢާން ު

އިޖްތިމާއީ

މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން
.xviii

ވއިދުތަކުން މަނާކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް މި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނނުތަކާއި ގަ ާ
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން

(ށ)

މއި ސްނޯކަލް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ "ގްރީން
ބ.މެންދ ސަރަހައްދުގައި ފީނު ާ
ފިންސްގެ ގައިޑްލައިން" އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބ.

މެންދ

ސަރަހައްދުގައި .22

ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ

ލ
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ޖަދުވަ ު
 9ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ކަންކަން
މެންދ

ރަށާއި

ވަށައިގެންވާ .21

(ހ)

ފަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

ހރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ
މެންދ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ މެންދ ރަށުގައި ވަށައިގެންވާ ފަރު ަ
އުސލާއި ޗާޓު ޖަދުވަލު  4ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

(ށ)

މިސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
.i

ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ "ރެކްރިއޭޝަނަލް އޭރިޔާ" ނން
ތަނެއްގައި އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ރޯކުރުން

.ii

ނ
ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނުން މަނާ ސަރަހައްދަށް ވަނު ް

.iii

ގއްލުންދިނުމާއި ،އޭގެ ބިސްނެގުމާއި ،ހިފުމާއި،
ވޭލާ ކަހަނބު ތަކުގެ މާޙައުލަށް ެ
ގޯނާކުރުން

.iv

ދނިސފާއިސތްޕާއި،

މަސްމަހާއި

މެއްސާއި،

އެހެނިހެން

ދރޭތަކެއްޗަށް
ި

ނ
ކާންދިނުމާއި ގޯނާކުރު ް
.v

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،ކޮށުމާއި އުފުރުން

.vi

ދަނޑުވެރިކަންކުރުން

.vii

ކންކަމު ފަސް/ވެލިނެގުމާއި ބޭރުކުރުން
ދަނޑުވެރިކަމަށާއި އެހެނިހެން ަ

.viii

ނކުރުން
ނ ް
ފެންނެގުމަށް ވަޅުކޮނުމާއި ބޭ ު

.ix
(ނ)

ކންކުރުން
މާޙައުލަށް ބަދަލުއަތުވެދާނެ ކަން ަ

ހ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
ނ އުފައްދާ ކުނި ،ބޭރުކުރުމަށްފަ ު
މެންދ ރަށަށް އަރާ ފަރާތްތަކު ް
ތގެ މަތިން އެ ކުނި
ގ ު
ނބަރު )2013/R-58 :ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ގަވާއިދު (ނަ ް
ނައްތާލުމަކީ އެ ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ރ)

މެންދ ރަށުން ކާއްޓާއި ހިކި ފަން ހޮވުމުގެ ހުއްދަ

ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޖެންސީއަށް

ކމަށް ހުއްދަދޭނަމަ ،އެކަމުގެ އުޞލު އެޖެންސީއިން
ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތަށް މި ަ
އވެ.
އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެ ެ
6

ނިބިލިގާ

ފނޮޅު)
( ި

ވަށައިގެންވާ

އާއި .29

(ހ)

ފަރުގައި

ފނޮޅު) އާއި ވަށައިގެންވާ ފަރުގައި
ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ނިބިލިގާ ( ި
އ ޗާޓު ޖަދުވަލު  5ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ އުޞލާ ި

ނ
ހަރަކާތްތެރިވު ް
(ށ)

މިސަރަޙައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
.i

ގންގުޅުމާއި ރޯކުރުން
އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އަލިފާން ެ

.ii

ރަށުން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ގަސް ކޮށުމާއި އުފުރުން.

.iii

ވެއްޔާއި ،މުރަކާއާއި ،އަކިރިއާއި ،ގަލާއި ،ބޮލިނެގުމާއި ހޮވުން.

.iv

ހވުމާއި ބޭރުކުރުން.
ކާއްޓާއި ހިކިފަން ފަދަ ތަކެތި ޮ

.v

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނެގުމާއި ބޭރަށް ގެންދިޔުން.

.vi

ވޭލާ ކަހަނބު މާޙައުލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި ،އޭގެ ބިސްނެގުމާއި ،ހިފުމާއި،
ގޯނާކުރުން

.vii

ދނިސފާއިސތްޕާއި،

މަސްމަހާއި

މެއްސާއި،

އެހެނިހެން

ދރޭތަކެއްޗަށް
ި

ނ
ކާންދިނުމާއި ގޯނާކުރު ް
.viii

.24

އ
މެންދ ބިންމަތީފަރާ ި

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،ކޮށުމާއި އުފުރުން

.ix

ދަނޑުވެރިކަންކުރުން

.x

ކންކަމު ފަސް/ވެލިނެގުމާއި ބޭރުކުރުން
ދަނޑުވެރިކަމަށާއި އެހެނިހެން ަ

.xi

ނކުރުން
ނ ް
ފެންނެގުމަށް ވަޅުކޮނުމާއި ބޭ ު

.xii

ކންކުރުން
މާޙައުލަށް ބަދަލުއަތުވެދާނެ ކަން ަ

ނކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
މެންދ ބިންމަތީފަރާއި މެންދ ކަނބުރުފަރުގައި އަންނަވިނިވި ކަ ް

މެންދ ކަނބުރުފަރުގައި

.i

ފަރުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްބޭނުމާއި މަސްހިފުން

ނ
ހަރަކާތްތެރިވު ް

.ii

ނ
ފަޅުންނާއި ފަރުން އެންދެމު ް

.iii

ދޔުން
ފަޅުން ނުވަތަ ފަރުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭރަށް ގެން ި

.25

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި
ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރަންވާނީ

ޖަދުވަލު 6

ގައިވާ އުޞލުއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.26

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި
ދިރާސާ ކުރުން

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރާސާއެއް ކުރަންވާނީ އެޖެންސީގެ ޚާއްޞަ
ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރަންވާނީ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ
ތންނެވެ.
އުޞލުއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި

ބ .މެންދ ސަރަހައްދުން ލިބޭ .29

މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ނެގޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ 'ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑަށެވެ'.

ފައިސާ
މެނޭޖްމަންޓް

ޕްލޭން

އާއި .28

(ހ)

އވާ ކަންކަމާއި ޚިލާފްވާ
ނޓް ޕްލޭންގަ ި
އޓުމާއިބެހޭ މެނޭޖްމަ ް
ބ .މެންދ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެ ް

ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު

ށ
ގއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ށ ލިބޭ ެ
ވށްޓަ ް
ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ތިމާ ެ

އެޅުން

ނ
ފިޔަވަޅުއަޅާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤާނ ު
(ނަންބަރު  ")4/39އާއި "ތިމާވެއްޓަށް ދޭގެއްލުންތަކަށް ޖރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި
ރ  ")1122/R-9ގެ ދަށުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
ނންބަ ު
ބަދަލުހޯދުމުގެ ގަވާއިދު ( ަ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި މަނާ ކަންކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު
ލ  8ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އަޅާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަ ު

7

(ށ)
ބ.

މެންދ

މޮނިޓަރކޮށް

ސަރަހައްދު .23

މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގައި ،އެއަހަރުތެރޭގައި ކަންހިނގާ ގޮތް ބަލާ އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން

ނޓް
މިމެނޭޖްމަ ް

ނ
ނޓް ޕްލޭ ް
ނޓަރކޮށް މިމެނޭޖްމަ ް
ފޛުކުރެވޭ މިންވަރު އެޖެންސީއިން މޮ ި
ނ ތަން ި
މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭ ް

ޕްލޭން ތަންފިޛުކުރެވޭ މިންވަރު

ޓ
މުރާޖަޢާ ކުރެވެމުންދާނެއެވެ .ބ.މެންދ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ މެނޭޖްމަން ް

ވަޒަންކުރުމާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން

ލ ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ.
ޕްލޭން ކޮންމެ  9އަހަރަކުން ބަ ާ

މާނަކުރުން

.11

އ
ޖަދުވަލުތަ ް

.12

ނކޮށްފައިވާ ނުވާހައި ހިނދަކު،
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާ ް
ގތަށެވެ.
ނވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
އަންނަނިވި ލަފުޒުތައް މާނަކުރަ ް
(ހ)

މހައި ސިޔާސަތުތައް
މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާވެށްޓާއި ބެހޭ އެން ެ
ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާ،
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

(ށ)

އެޖެންސީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށެވެ.

(ނ)

ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީސް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ
ނގައި ދެމެހެއްޓެމަށް ރައީސުލްޖުމްހރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން
ހ ް
ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ބ.އަތޮޅު ި
މޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަށެވެ.
ށފައިވާ ާ
ބ.އޭދަފުށީގައި ޤާއިމްކޮ ް

(ރ)

ފއި އެވަނީ ސަފައިންނާއި ސިފައިނެވެ.
ސަލާމަތީ ބާރުތައް ކަމަށް ބުނެ ަ

(ޅ)

ށ ބުނެފައި އެވަނީ މި ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ
އުމްރާނީ ވަޞީލަތަތްތައް ކަމަ ް
ޤއިމްކުރެވޭ ވަޞީލަތްތަކަށެވެ .މިގޮތުން ހިމެނޭ ބައެއް
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެހެން ާ
ނކުރާ ވަޞީލަތްތަކާއި
ބނު ް
މށް ޭ
ބބަކިއު ހެދު ަ
ގނެ ވަޅުާ ،
ނނަ ާ
ވަޞީލަތްތަކަކީ ،ފާހާނާ ،ފެ ް
އދި
ހޓު ނުވަތަ ހިޔާވާނެ ތަނެއްަ ،
ސަން ބެޑް ،މރިންގ ބޮއިަ ،

ޑަސްބިން ފަދަ

ތަކެއްޗެވެ.
(ކ)

އވަނީ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ
ނފައި ެ
އ ޚިލާފު ޢަމަލު ކަމަށް ބު ެ
ޢާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ި
ނބަރު )11/2010ގައި
ނ ް
ނ (ޤާނނު ަ
ލތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނ ު
މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަ ު
ކ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މީހަ ު
ވސްކަމާއި ހާސްކަން
ނގެ ހިތްތަކުގައި ބިރާއި ނުތަނަ ަ
ދ ް
ޖތަމަޢުގެ ފަރު ު
ސަބަބުން ،މު ް
އުފައްދާ ކޮންމެ ޢަމަލަށެވެ.

(އ)

ދއިރާއިން ތިމާވެށްޓަށް
ގްރީން ފިންސްގެ ގައިޑްލައިން ކަމަށް ބުނެފައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާ
ލވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ
ނ ކުޑަކުރަމަށްޓަކައި ޔ.އެން އެންވަޔަރަމަންޓުން އެކު ަ
ލިބޭ ގެއްލު ް
'ގްރީންފިން' ގައިޑްލައިންއަށެވެ.

(ވ)

ބ .މެންދ އެކްސެސް ޕަރމިޓް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބ .މެންދ ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް
ކޓަށެވެ.
ބައްލަވައިގަންނަވާ ޓި ެ

(މ)

ބ .އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑު ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބ .އޮތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު
ނޑެކެވެ.
ދފައިވާ ފަ ް
ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައް ާ
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މނޭ ޖަލުވަލުތައް:
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހި ެ
(ހ)

ޖަދުވަލު  :2ބ .މެންދ ސަރަހައްދު ޒޯން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު

(ށ)

ޖަދުވަލު  :1އެކްސެސް ޕަރމިޓް ދކުރުމާއި ފީ ނެގުމުގެ އުޞލު

(ނ)

ނ
ޖަދުވަލު  :9ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަ ް

(ރ)

ރށުގައި މެންދ ރަށާއި
ސރަހައްދުގައި ހިމެނޭ މެންދ ަ
ަ
ޖަދުވަލު  : 4ބ .މެންދ
ލ
ރވާނެ ގޮތުގެ އުޞ ު
ވަށައިގެންވާ ފަރުގައި ހަރަކާތްތެ ި

(ބ)

ނޅު) އާއި ވަށައިގެންވާ
ނބިލިގާ (ފި ޮ
ޖަދުވަލު  : 5ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ި
ފަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ އުޞލު

(ޅ)

ޖަދުވަލު  : 6ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގެ
އުޞލު
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(ކ)

ޖަދުވަލު  :9ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ އުޞލު

(އ)

ފޔަވަޅުމުގެ އުޞލު
ޖަދުވަލު  :8މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ި
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ޖަދުވަލު  :1އެކްސެސް ޕަރމިޓް ދކުރުމާއި ފީ ނެގުމުގެ އުޞލު
ނަންބަރު

ފީގެ ނަން

.2

ފީގެ ޢަދަދު /ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ރިސޯޓު/ސަފާރީ/

ރިސޯޓު/ސަފާރީ/

ގެސްޓަހައުސް

ގެސްޓަހައުސް

ވގެ
ރޒާ ު
ފއަރ ި
ބަޔޮސް ި

ވގެ
ރޒާ ު
ފއަރ ި
ބަޔޮސް ި

އވާ
ފ ި
ޕާޓްނަރޝިޕް ފީ ދައްކާ ަ

އވާ
ފ ި
ޕާޓްނަރޝިޕް ފީ ދައްކާ ަ

އ
ފަރާތްތަ ް

އ
ތ ް
ނުވާ ފަރާތް ަ

މެންދ އަދި ނިބިލިގާ

ބޮލަކަށް 255/-ރ (ސަތޭކަ

ބޮލަކަށް 310/-ރ

އެކްސެސް ޕާމިޓް

ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ)

(ތިންސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ)

ނުވަތަ ( 21ދިހައެއް)

ނުވަތަ ( 11ވިހި)

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ގިނަ ވެގެން

ދިވެހިން

އެއްވަގުތެއްގައި
އުޅެވޭނެ

.1

މެންދ އެކްސެސް ޕާމިޓް 4650/-ރ (ހަތަރު ހާސް 9300/-ރ
(ހާފްޑޭ ހަޔަރ)

ނުވަތަ

(ހަތްދިހަ

.9

(ނުވަ

ފަހެއް)

ހާސް 4650/-ރ (ހަތަރު ހާސް

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

75/-ރ (އަދި

ބޮލަކަށް

 91މީހުން

ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
އެމެރިކާ ޑޮލަރު

90/-ރ (އަދި

ރުފިޔާ (ނުވަދިހަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ ( 6ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

75/ރރުފިޔާ

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ (ހައެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ

ޑޮލަރު)

ޑޮލަރު)

މެންދ އެކްސެސް ޕާމިޓް 10,800/-ރ (ދިހަ ހާސް 21.700/-ރ
(ފުލްޑޭ ހަޔަރ)

 91މީހުން

(ތިން ނުވަތަ ( 611ހަސަތޭކަ) ނުވަތަ ( 911ތިން ތަސޭކަ)

ސަތޭކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
(އަދި ބޮލަކަށް

އަދަދު

5/-ރ (ފަހެއް) ރުފިޔާ

ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ)
911

މީހުންގެ

އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ

(އެކާވީސް 10,800/-ރ

(ދިހަ

ހާސް  91މީހުން

ހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ

( 911ހަތްސަތޭކަ) އެމެރިކާ ނުވަތަ ( 2411އެއްހާސް ( 911ހަތްސަތޭކަ) އެމެރިކާ
ހަތަރު ސަތޭކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ޑޮލަރު

ޑޮލަރު
(އަދި
(ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

(އަދި

75/ރރުފިޔާ (އަދި

ބޮލަކަށް

90/-ރ (ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

75/ރރުފިޔާ

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ (ނުވަދިހަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ  6ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ
ޑޮލަރު)
.4

މެންދ

އެކްސްކުލސިވް 91،111/-ރ

ހަޔަރ

އެކަނި ހާސް) ރުފިޔާ

(ހަމަ

ޕާޓްނަރުންނަށް)

11

(ހައެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު)
(ތިރީސް

ޑޮލަރު)
 21މީހުން

.5

ނިބިލިގާ އެކްސަސް ޕާމިޓް 4650/-ރ (ހަތަރު ހާސް 9300/-ރ
(ހާފްޑޭ ހަޔަރ)

911

(އަދި
(ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)

(ތިން ނުވަތަ ( 611ހަސަތޭކަ) ނުވަތަ ( 911ތިން ސަތޭކަ)

ސަތޭކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

75/-ރ (އަދި

ބޮލަކަށް

އެމެރިކާ ޑޮލަރު
90/-ރ (އަދި

ރުފިޔާ (ނުވަދިހަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ ( 6ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

75/ރރުފިޔާ

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ (ހައެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ

ޑޮލަރު)

ޑޮލަރު)

ނިބިލިގާ އެކްސަސް ޕާމިޓް 10,800/-ރ (ދިހަ ހާސް 21.700/-ރ
(ފުލްޑޭ ހަޔަރ)

ހާސް 4650/-ރ

ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ނުވަތަ

.6

(ނުވަ

(ހަތަރު

ހާސް  11މީހުން

އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ

(އެކާވީސް 10,800/-ރ

(ދިހަ

ހާސް  11މީހުން

ހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނުވަތަ

( 911ހަތްސަތޭކަ) އެމެރިކާ ނުވަތަ ( 2411އެއްހާސް ( 911ހަތްސަތޭކަ) އެމެރިކާ
ހަތަރު ސަތޭކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ޑޮލަރު

ޑޮލަރު
(އަދި
(ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

(އަދި

75/ރރުފިޔާ (އަދި

ބޮލަކަށް

90/-ރ (ހަތްދިހަ

ބޮލަކަށް
ފަހެއް)

75/ރރުފިޔާ

ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ (ނުވަދިހަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ  6ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) އެމެރިކާ
ޑޮލަރު)
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(ހައެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

ޑޮލަރު)

ޖަދުވަލު  :9ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން
ކޯއޭރިޔާ

ބަފަރ ޒޯން

ހަރަކާތް
ޓރިޒަމް އަދި މުނިފހި ފިލުވުން :މދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި)





ނ
ޓރިޒަމް އަދި މުނިފހި ފިލުވުން :މދަށް އެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނު ް













































ނ
ލ ް
ޓުރިޒަމް އަދި މުނިފހި ފިލުވުން :ޕިކްނިކް ،ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެ ު
މަސްވެރިކަން :ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން
ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން :ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން
ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން
ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން
ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން
ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން
މސްވެރިކަން ކުރުން
މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން ަ
މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން
ލންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން ،ޑައިނަމައިޓް ،ބްލީޗް އަދި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއް ު
ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)
ނ
ނަގިލި ލު ް

*1

*1

















































ނ
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ނެގު ް



-

ރުއްގަސް ރަށުން ބޭރުކުރުން



-

ނ ކަނޑައަޅާ އުސލެއްގެ މަތިން)
ހިކިފަން ހޮވުން (އެޖެންސީއި ް



-

ކާށި ހޮވުން (އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞލެއްގެ މަތިން)



-

ދަރު ހޮވުން (އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞލެއްގެ މަތިން)



-

ބލިނެގުން :ވިޔަފާރި އުޞލުން
ބޮލިހިލުން ޮ /
ބލިނެގުން :ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި
ބޮލިހިލުން ޮ /
ނ
ހުއިފިލަނޑާ ނެގު ް
ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން :ވިޔަފާރި އުޞލުން
އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) :ވިޔަފާރި އުޞލުން
ނ
އިހި ނެގު ް
ގން
ދނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެ ު
ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި އުޞލުން
ކށް
ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަ ަ
ގާނެގުން – ވިޔަފާރި އުޞލުން
ގާނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް
މދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން
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ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް



-

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް













ނ
ށ ގެއްލުންދިނު ް
ދނިތަކުގެ ހާއްޔަށާއި ބިސްއަޅާ ގަސްގަހަށް އެރުމާއި އެތަންތަނަ ް



-

ކންކަމު ފަސް/ވެލިނެގުމާއި ބޭރުކުރުން
ދަނޑުވެރިކަމަށާއި އެހެނިހެން ަ







-





*1



ނ
ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިން ހިއްކު ް
އދި ބޭރުކުރުން
ވަޒަންވެރި ދިރުންތަކަށް ގޯނާކުރުމާއި ގެއްލުންދިނުމާއި ،ހިފުން ަ

ނކުރުން
ނ ް
ފެންނެގުމަށް ވަޅުކޮނުމާއި ބޭ ު
ނ
މި ސަރަހައްދުގެ މާޙައުލަށް ބަދަލުއަންނަފަދަ ކަންކަންކުރު ް
އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ކެއްކުން

ކ މަނާކަމެކެވެ.
ނގިލިލުމަ ީ
އގަ އެވެ .މިތަންތަނަށް ަ
ނ ބޮ ެ
ނވާނީ މރި ް
އޅަ ް
ޅންދު ަ
ކގައި އު ަ
ހއްދުތަ ު
ސރަ ަ
ފއިވާ ަ
އޅާ ަ
 1*މރިން ބޮއެ ަ

*

1
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ވ.
ޏ ެ
ގއި އެކަން ެ
ދ ަ
ހއް ު
ފއިވާ ސަރަ ަ
ގއި ފާހަގަކޮށް ަ
ޞކޮށް ޖަދުވަލް ަ 4
ޙއް ަ
ށގައި އެކަމަށް ަ
މެންދ ރަ ު

15

16

17

18

ޖަދުވަލު  : 6ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގެ އުޞލު
ޓ
ނ ް
ޓގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީ ،މި މެނޭޖްމަ ް
ގން ފޮ ޯ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ،ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ އަދި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށް ެ
ނ ހުށަހަޅާ ފޯމު ،އޭޖެންސީންނާއި ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވު
ޕެލޭންގެ ދަށުން އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .ހުއްދަ ހޯދަ ް
އޮފީހުން ލިބޭނެއެވެ.
.2

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ( 9ތިނެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން،
ވ.
ވނެއެ ެ
އޭޖެންސީއަށް ނުވަތަ ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ާ

.1

ފމު ،އޭޖެންސީއާއި ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުން ،ސަރުކާރު ބަންދުނން ކޮންމެ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޯ
ދުވަހެއްގެ

ށ
8:91އިން  29:11އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި އޭޖެންސީއަށް ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަ ް

އެޑްރެސްކޮށް ،ފެކުހުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ،މި ގަޑިތަކުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
.9

ނސީންނެވެ.
ފހު ،އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،އޭޖެ ް
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށް ަ

.4

ވނެއެވެ.
ޅ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެ ޭ
ޞައްޙަ ނން މަޢުލމާތު ހުށަހަ ާ

.5

މި ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރެވޭނީ ،ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

.6
.9

ޑްރޯން އުދުއްސުމުގައި ދނިސފާސތްޕާ  21މީޓަރަށްވުރެ ކައިރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ގތެއްގެ
މނޭޖްމަންޓް ޕެލޭންއާއި ޚިލާފުނުވާ ޮ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ވާނީ މި ެ
މަތިންނެވެ.

.8

ށ
ވނީ މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާޙައުލީ ނިޒާމަ ް
ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ާ
ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.

.3

ވ ގޮތުގެ
ނނި ި
ގރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމުގައި ފީނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަން ަ
ފޓޯ ް
ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީއާއި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޮ
މަތިންނެވެ.
ކޮމާޝަލް ފޮޓޯގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރުމަށް ނެގޭ ފީގެ ތަފްޞީލް
ފ
ފޮޓޯގްރަ ީ
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ވީޑިއޯގްރަފީ

މެންދ

3875/-ރ (ތިންހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް

3875/-ރ (ތިންހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް

ސަރަހައްދަށް

ރުފިޔާ) ނުވަތަ ( 151ދުއުސިއްތަ ފަންސާސް)

ރުފިޔާ) ނުވަތަ ( 151ދުއުސިއްތަ ފަންސާސް)

ވަންނަ ކޮންމެ

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ށ
ދުވަހަކަ ް

ޖދުވަލް  1ގައިވާ
އަދި ވަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ަ

ޖދުވަލް  1ގައިވާ
އަދި ވަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ަ

ގޮތަށް އެކްސެސް ފީ

ގޮތަށް އެކްސެސް ފީ

ޖަދުވަލު  :9ބ .މެންދ ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ އުޞލު
މެންދ ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާ ކުރެވޭނީ އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
އޖެންސީން ލިބޭނެއެވެ.
 .2ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ެ
ސއަށް
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް މެންދ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން  11ހަފްތާ ކުރިން އެޖެން ީ
ވ.
ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ
ކންމެ
ޒރީއާއިން ސަރުކާރު ބަންދުނން ޮ
ފމު އެޖެންސީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ،ފެކްސް އަދި އީމެއިލްގެ ަ
 .9ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޯ
ދުވަހަކު  1891ން  29:11އާ ދެމެދު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ސއިންނެވެ.
ފހު އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ އެޖެން ީ
 .4ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލމާތު ޗެކްކޮށް ބެލުމަށް ަ
 .5މިގޮތަށް ދކުރެވޭ ހުއްދައިގެ މަޢުލމާތު އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ނއެވެ.
 .6ސައްޙަނން މަޢުލމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭ ެ
 .9ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި މެނޭޖްމަންޓް ޕެލޭންއާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .8ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ މިސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި މާހައުލީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށެވެ.
ތޅު
 .3މިސަރަހައްދުގައި ދިރާސާކުރެވޭނީ ،ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް އަދި ދިރާސާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތައް އެޖެންސީއާއި އަދި ބ.އަ ޮ
ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވު އޮފީހާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.
ނސީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ)
 .21ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ދިރާސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ އުޞލުން ވިއްކަން (ކޮންސަލްޓަ ް
ދިރާސާއެއް ނަމަ ( 9111ތިން ހާސް) ދިވެހިރުފިޔާގެ ފީއެއް އެޖެންސީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު  :8މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުމުގެ އުޞލު
އޞލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަންނަނިވި ު
ނަންބަރު
.2

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އަދަބު
ތޔާރު އެޖެންސީ އަށާއި ބ.
ނ ބޭރުކުރުމުގެ އިޚު ި
އ މިސަރަހައްދުން ވަގުތު ް
ށ ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަ ް
ފ ް
މި މެނޭޖްމަންޓްޕްލޭންއާއި ޚިލާ ަ
ގންވެއެވެ.
އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބި ެ

.1

އ މެންދ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ
ނ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ނުވަތަ ހުއްދަ ނން ގަޑިތަކުގަ ި
ގ ދަށު ް
މި މެނޭޖްމަންޓްޕްލޭން ެ
ކރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ކުރިން
ފަރާތްތައް ( 5000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިކަން ތަކުރާރު ު
ޖރިމަނާ ކުރެވުނު އަދަދަށް ( 5111/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

.9

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އިމާރާތަކަށް ،އުމްރާނީ ވަޞީލަތަކަށް ނުވަތަ އާސާރީ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް
ދީފިނަމަ އެގެއްލުމެއް ދޭފަރާތެއް ،ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި ( 5000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި 50,000/
(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.4

މިސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިރޭ ތަކެތީގައި އަތްލުމާއި އެތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުން ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެފަރާތެއް

.5

މިސަރަހައްދުން އެއްވެސް ދިރުމެއް ނަގާ އަދި އެތަކެތި މިސަރަހައްދުން ބޭރުކުރާ ފަރާތްތައް ( 5،111/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ

.6

ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތައް ( 5،111/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ( 51،111/-ފަންސާސް ހާސް)

ރސ ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
( 5،111/ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ި ( 91،111/-ތ ީރސ ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
އާއި ި ( 91،111/-ތ ީ
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.9

ސަރަހައްދުގައި ފީނުމުގައާއި ،ސްނޯކްލްކުރުމުގައާއި ،މދުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށާއި
ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ދީފިނަމަ ( 5،111/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ( 91،111/-ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.8

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއް ( 2،111/-އެއް ހާސް)
ކރެވުނު އަދަދަށް 5،111/-
ނ ު
ނމެ ފަހަރަކަށް ކުރިން ޖރިމަ ާ
ރުފިޔާއިން ޖރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިކަން ތަކުރާރު ކުރާ ކޮ ް
(ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

.3

މިޖަދުވަލުގެ  2އިން  18އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މިސަރަހައްދަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް
ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު (ނަންބަރު )2011/R-9 :ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
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