ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ރައްކާތެރކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

ތަޢާރަފް

.1

ނަން

.2

މަޤުޞަދު

.3

ހާސލްކުރަން ބޭނުންވާ

.4

ހ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޮޅުގރ ސަރަހައްދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/93ދވެހރާއްޖޭގެ
ތމާވެށ

ރައްކާތެރކޮށް

ޙމާޔަތްކޮށްފައވާ

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

ސަރަހައްދެކެވެ.

ޤާނޫނު)ގެ

ދަށުން

ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއ

14

ޖޫން

ދރުންތަކުގެ

ގައ

2006

މުއްސަނދކަން

ލބފައވާ ސަރަހައްދެކެވެ .މ ސަރަހައްދު ހމާޔަތްކުރެވުނީ ،މ ތަނުގެ މާޙައުލާ މތަނަށް
ޒޔާރަތް ކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރކުރުމަށެވެ .މީގެ އތުރުން މ ސަރަހައްދަކީ
ދވެހރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއން ހޯރަ އަރާ ( 2ދޭއް) ސަރަހައްދުން ( 1އެކެއް)
ސަރަހައްދުގެ އތުރުން ދަނޑފުޅު ދޫނ ވހާ އާލާވާ ތަނަކަށްވުމާއ ވެލާ ބސްއަޅާ ރަށަކަށްވުމާއ
އަދ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަސްގަހާގެހ ހުންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.
ށ.

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/93ދވެހރާއްޖޭގެ ތމާވެށ ރައްކާތެރކޮށް
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލބގެން އެކުލަވާލާފައވާ މެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭނެކެވެ.

ނ.

އޮޅުގރ ސަރަހައްދަކީ ބޮޑުމނުގައ  22ހެކްޓަރު ހުންނަ ބ .އަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނަށްވާ
ގޮތަށް ،އަދ މީހުން އުޅޭ ރަށެއްކަމަށްވާ ބ .ހތާދޫއާއ ގާތްގަނޑަކަށް  2ކލޯމީޓަރު ހުޅަނގަށް
ވާގޮތަށް އޮންނަ ފަޅު ރަށެކެވެ.

ރ.

މ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމނަކީ  29.2ހެކްޓަރ ( 22ހެކްޓަރ ރަށުގެ ސަރަހައްދު 7.2 ،ހެކްޓަރ
ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު) އެވެ.

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަށް ކޔާނީ "ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ރައްކާތެރކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއ ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭން" އެވެ.
މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ މަޤްސަދަކީ ،ބ .އޮޅުގރ ރަށާއ ވަށައގެންވާ ފަރާއ އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ
ދރުންތަކާއ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނވ ގޮތެއްގައ ދގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާތެރކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމެވެ.
ހ

ލަނޑުދަޑތައް

އެ ރަށުގެ ވެއްޓާއ އެ މާޙައުލުގައ ވަޒަންވެރވެގެން ދރއުޅޭ ދރުންތަކާއ ހާއްސަކޮށް ހޯރައާއ
އެސޮރުމެން ދރއުޅޭ ގަސްތައް ރައްކާތެރކޮށް ދެމެހެއްޓުން.

ށ
ނ

އެ ރަށުގެ ވަށައގެންވާ ފަރާއ އެފަރުގެ ދރުންތައް ދެމެހެއްޓުން.
އެ ރަށުގައ

ހުރ އަދ އެރަށަށް އަރާ ޙމާޔަތްކުރެވފައވާ ދރުންތައް ރައްކާތެރކޮށް

ދެމެހެއްޓުމާއ އެތަކެތީގެ މާޙައުލުރައްކާތެރކުރުން.
ރ

މސަރަޙައްދުގެ ދރުންތައް ދެމެހެއްޓެނވ ގޮތެއްގައ ރައްކާތެރކުރެވޭނެ ޢުސޫލެއްގެ މަތން
މތަނަށް ޒޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހތްހަމަޖެހޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއމް ކޮށްދނުން.

ބ

ބ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އާންމު ފަރުދުންނަށާއ މުޖްތަމަޢަށް ދެމެހެއްޓެނވ ގޮތެއްގައ އޤްތސާދީ
ފައދާ ލބޭނެ މަގު ފަހކޮށްދނުން.

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްލޭން

އަށް .5

އަމަލުކުރަން ފެށުން
މެނޭޖްމަންޓް
ކުރުން

ޕްލޭން

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދވެހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައ ޝާއޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށގެންނެވެ.

ތަންފީޛު .6

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރާނީ ،މނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީންނެވެ.
1

އޮޅުގރ

ސަރަޙައްދު

ޒޯން .7

ހ

ކުރެވފައވާ ގޮތް

ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގެ ޖއޮގްރަފކަލް ކޯޑނޭޓްސް އަދ މ ސަރަޙައްދުގެ ޒޯންތައް
ބެހފައވާ ގޮތް މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު  2ގައ ހމަނާފައވާނެއެވެ.

ށ

ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ޒޯން ކުރެވފައވަނީ މައގަނޑު ދެ ގންތއަކަށެވެ .އެއީ:
ސްޓްރކްޓް ނޭޗަރ ރޒާވް

ގންތ 1

މސަރަޙައްދުތަކަކީ ޚާއްސަކޮށް ދރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއ ތމާވެށ ރައްކާތެރކޮށް
ބޭނުމުގައ

ޙމާޔަތްކުރުމުގެ

ކަނޑައަޅާފައވާ

މ

ސަރަހައްދުތަކެކެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކުން ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ނެގުމާއ ،އެވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުން
ދނުމާއ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރއާ ވތް ސަސްޓެއނަބްލް ޔޫސް

ގންތ 2

މ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އޭގެ ޤުދުރަތީ ޙާލަތުގައ އޮންނައރު،
އަނެއްބައން

ދެމެހެއްޓެނވ

މސަރަޙައްދުގައވާ

ޤުދުރަތީ

ގޮތުގައ
ވަސީލަތްތައް

ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރަންވާނީ

ދެމެހެއްޓެނވ

އުސޫލުތަކުގެ މަތންނެވެ.
އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓާނެ .8

ބ .އޮޅުގރއާއ ވަށައގެންވާ ފަރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 4/93ދވެހރާއްޖޭގެ ތމާވެށ ރައްކާތެރކޮށް

ގޮތް

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  14ޖޫން  2006ގައ ވަނީ ޙމާޔަތްކުރެވފައެވެ .މސަރަޙައްދު
ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅފައވާ ގޮތާއ ޒންމާތައް ތރީގައ ބަޔާންކުރެވފައވާނެއެވެ.
ހ

ކޮމޔުނޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރޔާ މެނޭޖްމަންޓް:
ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓެމުންދާނީ ،އެ ސަރަޙައްދުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން
ސީދާގޮތުގައ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއ ،ބ .ހތާދޫ އަދ ބ .ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސލްތަކާއ
ބ.އަތޮޅު ކައުންސލާއ އަދ ބަޔޮސްފއަރ ރޒާވް އޮފީހުގެ އެހީތެރކަމާއއެކުގައެވެ.

ށ

ބ .ހތާދޫ އާއ ބ .ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސލް


ބ އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ ބ .ހތާދޫ އަދ ބ .ތުޅާދޫގެ

ކައުންސލްތަކާއ ބ .އަތޮޅު ކައުންސލާއއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދގެންދާނެއެވެ.


ބ .އަތޮޅު ކައުންސލާއ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއއެކު

އެއްބަސްވުމެއް ހެދގެންދާނެއެވެ.


މއެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ،ބ .އަތޮޅު ކައުންސލުން އޮޅުގރީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް (ރސޯސް ގެދަރާސް) އޮޅުގރއަށް ދޔުމަށް ހުއްދަދެވގެންދާނެއެވެ.


ބ .ހތާދޫ އަދ ބ .ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސލުން ،އޮޅުގރއަށް ދާ މީހުންނާއ

އޮޅުގރން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ރކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.


ކޮންމެ މަހަކު ބ .އަތޮޅު ކައުންސލަށް މ ރޕޯޓު ފޮނުވަމުން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.

ރޕޯޓު ނުފޮނުވާ ރަށުގެ ރައްޔތުންނަށް އޮޅުގރއަށް ދޔުން ،ހުރހާ ރޕޯޓުތަކެއް ފޮނުވުމާއ
ހަމައަށް ،މަނާކުރުމުގެ އޚްތޔާރު އީ.ޕީ.އޭއަށް ލބގެންވެއެވެ.


އޮޅުގރީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދެ ރަށްކަމުގައވާ ބ .ހތާދޫ އަދ ބ.

ތުޅާދޫގެ

ރައްޔތުންނަށް،

ހަފްތާގެ

ދުވަސްތައް

ހަމަހަމަވާ

ގޮތެއްގެ

މަތން

ބަހާލެވގެންދާނެއެވެ.


އޮޅުގރ

ސާފުކުރުމަކީ

އެރަށަށްދާ

ރސޯސް

ގެދަރާސްގެ

ޒންމާ

އެއްކަމުގައ

ކަނޑައެޅގެންދާނެއެވެ.
2



ބ .އޮޅުގރން އެއްކުރެވޭ ކުނ ނައްތާލުމާކީ ބ .ހތާދޫ އަދ ބ .ތުޅާދޫ ރަށު

ކައުންސލުގެ ޒންމާއެއްކަމުގައ ކަނޑައެޅގެންދާނެއެވެ.


ހލާފު

ގަވާއދާއ

ރަށުކައުންސލްއަށް،

އަމަލެއް
އަތޮޅު

ބ.

ބ.

އޮޅުގރީގައ

ކައުންސލަށް

ނުވަތަ

ކުރަމުންދާނަމަ،
އީ.ޕީ.އޭއަށް

އެކަން

ރޕޯޓުކުރުމަކީ

އޮޅުގރއަށްދާ ރސޯސް ގެދަރާސްގެ ވެސް ޒންމާއެއްކަމުގައ ކަނޑައެޅގެންދާނެއެވެ.
ނ

ބ .އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސލް


ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފއަރ ރޒާވް އޮފީހާއ ގުޅގެން އީ.ޕީ.އޭގެ ބެލުމުގެ

ދަށުން އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައވާ އެންމެހައ އދާރީ ކަންކަން ބ .ހތާދޫ އާއ ބ.
ތުޅާދޫ

ރަށު

ކައުންސލްތަކުން

ކުރަމުންދާ

ގޮތް

ބަލަހައްޓަމުން

މޮނޓަރކޮށް

ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.


ބ .އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސލާއ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއ

ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދގެންދާނެއެވެ .މއެއްބަސް ވުމުގައ ބ .އަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގެ
ޒންމާއާއ މަސްޢޫލއްޔަތު ސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރަންވާނެވެ .މއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅު ކައުންސލަށް ލބފައވާ ޤާނޫނުގެ އމުގެ ތެރެއން ބ .އަތޮޅު
ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފއަރ ރޒާވް އޮފީހާއ އީ.ޕީ.އޭއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެހައ އެހީތެރކަން
ދޭންވާނެއެވެ.
ރ

ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތައް
އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ހނގާ ނުވަތަ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ އީ.ޕީ.އޭ އާއެކު
އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ހެދފައވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދވެހރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ
ބާރުތައްކަމަށްވާ މޯލްޑވްސް ޕޮލސް ސާރވސް އަދ މޯލްޑވްސް ނެޝަނަލް ޑފެންސް ފޯސްގެ
ބޭފުޅުންނަށް މސަރަޙައްދަށް ވަދެ ހަރަކާތްތެރވުމުގެ ފުރހަމަ އޚްތޔާރު ލބގެން ވެއެވެ.

ބ

ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފއަރ ރޒާވް އޮފީސް:
 ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ހންގޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ބ .އަތޮޅު
ބަޔޯސްފއަރ ރޒާވް އޮފީހުންނެވެ.
 މކަމަށް

ބ.

ކަނޑައެޅގެންދާނެއެވެ.

އަތޮޅު
މގޮތުން

ބައޮސްފޔަރ
އާއްމު

ރޒާވް
އުސޫލެއްގެ

އޮފީހުގައ
މަތން

ރޭންޖަރސް
މސަރަޙައްދުގައ

ކުރެވޭކަންކަމާއ މސަރަޙައްދު މޮނޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދ މ މޮނޓަރނގް ރޕޯޓްތައް
ކޮންމެ ތންމަހަކުން އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވުމަކީ ބަޔޯސްފއަރ ރޒާވް އޮފީހުގެ ރޭންޖަރސްގެ
ޒންމާއެކެވެ.
 ގަވާއދާ ޚލާފުވާ މައްސަލަތައް ބަލާ އެ މައްސަލަތައް އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވުމަކީވެސް
ރޭންޖަރސްގެ ޒންމާއެކެވެ.
ޅ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ:


ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރީގެ ބެލެނވެރ ފަރާތަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީއެވެ .މގޮތުން އެޖެންސީއން އަދާކުރާނީ ރެގއުލޭޓަރީ ރޯލެކެވެ.



ރސޯސް ގެދަރާސް ރަޖސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
3

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއންނެވެ.


ޕްލޭން

މމެނޭޖްމަންޓް

ގެޒެޓްކުރުމާއެކު

ގެދަރާސްގެ

ރސޯސް

ގޮތުގައ

ހަރަކާތްތެރވުމަށް ޝައުޤުވެރވާ ފަރާތްތަކަށް ބ .ހތާދޫ އަދ ބ .ތުޅާދޫ ރަށު
ކައުންސލުން އޢުލާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.


ރަޖސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ސަރަޙައްދާއ އަދ
ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވފައވާ މަޢުލޫމާތު
ދނުމުގެ ސެޝަންތަކުގައ ބައވެރވާންޖެހޭނެއެވެ.



މ ސެޝަންތަކުގައ ބައވެރވާ ފަރާތްތައް އީ.ޕީ.އޭއން ރސޯސް ގެދަރާސްގެ ގޮތުގައ
ރަޖސްޓަރ ކުރާނެއެވެ .އަދ ހަމައެހެންމެ ،އެފަރާތްތަކަށް ރސޯސް ގެދަރާ ކަމުގެ
ލައސަންސް ކާޑެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .ރސޯސް ގެދަރާސް ،ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރީގައ
ހަރާކާތްތެރވާ ހުރހާ ވަގުތެއްގައ މކާޑު ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

.9

އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް

ހ

ޒޔާރަތްކުރުން

ހަވީރު  05:30އާއ ހެނދުނު  06:00އާއ ދެމެދު ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމާއ،
އެތަނުގައ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ބޭނުމަކަށްޓަކައ ހންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ށ

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ވަގުތުތަކާއ އެނޫން ވަގުތުތަކުގައވެސް ،އެޖެންސީން
ނުވަތަ އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އޮޅގރ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒންމާ ހަވާލުކޮށްފައވާ
ފަރާތްތައް ކަމުގައވާ މޯލްޑވްސް ޕޮލސް ސަރވސްއަށާއ މޯލްޑވްސް ނޭޝަނަލް ޑފެންސް
ފޯސްއަށް ޤާނޫނީ ޒންމާއަދާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މސަރަޙައްދުގައ ހަރަކާތްތެރވެވޭނެއެވެ.

ނ

ފަތުރުވެރން ސްނޯކްލންގ އަދ ޑައވންގ އަށް ގެންދޔުމުގެ ހުއްދަ ވަކ އުސޫލުތަކެއްގެ
މަތން ސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށާއ ރސޯޓުތަކަށާއ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ދެވގެންދާނެއެވެ .މ
އުސޫލު

އެކުލަވާލުމަށްފަހު،

ގެޒެޓްކުރެވ

އަދ

ކައުންސލްތަކުން

އާއްމުކޮށް

އަންގާ

އޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ .އަދ މ ފަރާތްތަކުން އޮޅުގރއަށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު "ބ .އޮޅުގރ
އެކްސެސް

ޕާރމޓް"

ބައްލަވައގަންނަން

ޖެހޭނެއެވެ.

އަދ

ފަތުރުވެރންނަށް

އޮޅުގރ

ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ލައސަންސް ލބފައވާ ރސޯސް ގެދަރާއަކާއ އެކުގައެވެ.
އޮޅުގރ
ހަރަކާތްތެރވުން

ސަރަޙައްދުގައ 10

ހ

ބ .އޮޅުގރ ވަށައގެންވާ އެއްވެސް ތަނަކަށް ނަގލ ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ރސޯސް

ށ

ހުރހާ ރސޯސް ގެދަރާސްގެ އަތުގައ ބ .އޮޅުގރ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ލައސަންސް ކާޑު

ގެދަރާސް ފޔަވައ)

ފެންނަ ގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ

ޒޔާރަތް ކުރާ ގްރޫޕްތަކުގެ ކޮންމެ ( 10ދހަ) މީހަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައވާ ގައޑަކު
ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރ

ބ .އޮޅުގރީގައ އެއްފަހަރާ ( 80އަށްޑހަ) މީހުންނަށްވުރެން ގނައން އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

ބ

ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް ޒޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް ބ .އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާއ
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ޓުއަރ ގައޑުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ޅ

ބ .އޮޅުގރއަށް ޒޔާރަތް ކުރާ މީހުން އަރުވާ ބޭލުމަށްޓަކައ ކަނޑައެޅފައވާ ސަރަޙައްދު ނޫން
އެހެން ތަނަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް މީހުން ބާލާ އަރުވައ ހަދައގެން ނުވާނެއެވެ.

ކ

ވޔަފާރީގައ ބޭނުންކުރުމަށް ފޮޓޯ އަދ ވީޑއޯ ކުރުމަށް އީ.ޕީ.އޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލޔުމަކުން
ހޯދަންވާނެއެވެ .ޓީވީ ޗެނަލްތަކުންނާއ އޝްތހާރު ކުރުމަށް ނަގާނެގުންތައް ބެލެވޭނީ ވޔަފާރީގެ
ބޭނުމަށްކުރެވޭ ވީޑޔޯގްރަފީގެ ގޮތުގައެވެ.
4

ފީ (ދވެހ ރުފޔާ)
ވީޑއޯގްރަފީ

ފޮޓޯގްރަފީ

އޮޅުގރ ސަރަހައްދަ ް
ށ 3855/-ރ (ތންހާސް އަށް 3855/-ރ (ތންހާސް އަށް
ވަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް
ރުފޔާ)
ފޮޓޯގްރަފީ

އަދ

ވަންނަކަމުގައވާނަމަ،

ވީޑއޯގްރަފީގެ
ވަންނަ

ރުފޔާ)
މަސައްކަތަށް

ކޮންމެ

ބދޭސީން

ދުވަހަކަށް

އޮޅުގރ

އޮޅުގރ

އެކްސެސް

ސަރަޙައްދަށް
ޕާރމޓް

ގަންނަންޖެހޭނެއެވެ( .މމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ގެޒެޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު
ހަމަވުމުން)
އ

އޮޅުގރ ސަރަހައްދުގައ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދރާސާއެއް ކުރަންވާނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ޚާއްސަ
ހުއްދައެއް ލޔުމަކުން ލބގެންނެވެ.

އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާމޓް
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ހ

ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ފަތުރުވެރންނަށް "ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް"
ބައްލަވައގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ( .މ ޕާރމޓަށް އަގު ނަގަން ފަށާނީ މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
ގެޒެޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށގެން މލާދީ ( 1އެކެއް( އަހަރު ހަމަވުމުންނެވެ).

ށ

ރސޯސް ގެދަރާސް ގެ ގޮތުގައ ރެޖސްޓަރ ކޮށްފައވާ ފަރާތްތަކުން ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް
ވަނުމަށް "ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް" ބައްލަވައގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނ

ދވެހން ޕކްނކް ދއުމަށް ،ސްނޯކަލް ކުރުމަށް ނުވަތަ އަދވެސް އެހެނހެން ބޭނުމަށް ބ.އޮޅުގރ
ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް "ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް" ބައްލަވައގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ރ

ފަތުރުވެރން (ބދޭސީން) އޮޅުގރއަށް ޒޔާރަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ "ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް
ޕާމޓް" ގަންނަން ލބވަޑައގަންނަވާނީ ބ .އަތޮޅު ބައޮސްފއަރ ރޒާރވް އޮފީހުންނެވެ .ޓުއަރ
އޮޕަރޭޓަރުންނާއ ރޒޯޓްތަކާއ ޑައވް ސެންޓަރާއ ލވް އަބޯޑް އަދ ސަފާރީތަކުން "ބ .އޮޅުގރ
އެކްސެސް ޕާމޓް " ގަނެގެން ވއްކާއރު ވއްކަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ކަނޑައެޅފައވާ އަގުގައެވެ.

ބ

"ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް" ބޭނުންކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ.

ޅ

"ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް" އަށް އަގުނަގަންފަށާނީ "ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ރައްކާތެރކޮށް
ދެމެހެއްޓުމާއ ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ގެޒެޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށގެން މލާދީ އެއްއަހަރު
ހަމަވުމުންނެވެ.

ކ

ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ "ބ .އޮޅުގރ އެކްސެސް ޕާރމޓް" ވއްކާނެ
އަގުތަކާއ އުޞޫލުތައް އީއީޕޭއން ކަނޑައަޅާ ،ވަކ އއުލާނެއްގެ ގޮތުގައ އާއްމުކޮށް އަންގާ،
ގެޒެޓްކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަގު ނަގަން ފެށުމުގެ

( 3ތނެއް) މަސް ކުރން އީ.ޕީ.އޭއން

އަގުތަކުގެ ތަފްސީލު އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
އ

އަދ އީ.ޕީ.އޭއން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައ މ އަގުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބާރު އީ.ޕީ.އޭއަށް
ލބގެން ވެއެވެ .އަދ މގޮތަށް މުރާޖާކުރާ އަގުތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

އޮޅުގރ ސަރަހައްދުން ރސޯސް 12
ގެދަރާސް އަމަލް ކުރަންވީ ގޮތް

ހ

އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ހަރަކާތްތެރވާން ބޭނުންވާ ރސޯސް ގެދަރާސް ( 8ޅ) ގައ
ބަޔާންކުރެވފައވާ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކުގައ ބައވެރވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދހަމައެހެންމެ ،ރަށު
ކައުންސލުގެ ފަރާތުންވެސް މސެޝަންތަކުގައ ބައވެރ ،ރސޯސް ގެދަރ ކަމުގެ ލައސަންސް
ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ.
5

ށ

ރސޯސް ގެދަރކުރުމަށްދާ ފަރާތްތަކުން ބ .އޮޅުގރީގައ ހަރަކާތްތެރވާ ހުރހާ ވަގުތެއްގައވެސް
އީ.ޕީ.އޭއން

ދޫކުރާ

ރެޖސްޓާރޑް

ރސޯސް

ގެދަރާރސް

ފެންނަން

ލައސަންސް

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ

ރސޯސް ގެދަރާސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތް ބަލައ ،އެމީހުން އޮޅުގރން ގެންނަ ރސޯސަސް
ރކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ރަށު ކައުންސލްގެ ޒންމާއެކެވެ.

ރ

އޮޅުގރ ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ރސޯސް ގެދަރާސްގެ ޒންމާއެކެވެ.

ބ

އޮޅުގރީގައ "ބ .އަތޮޅު އޮޅުގރ ރައްކާތެރކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއ ބެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން"
ނުވަތަ ދވެހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއ ޚލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރާނަމަ ،އެކަން ރަށު ކައުންސލު،
ބ .އަތޮޅު ކައުންސލު ،ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބައޮސްފއަރ ރޒާވް އޮފީސް ނުވަތަ އީ.ޕީ.އޭއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

ޅ

ރސޯސް ގެދަރާސް ބ.އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއ ޚލާފް ވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ނުވަތަ
އެބަޔަކު ޖޫރމަނާކުރުން އަދ ބ .އޮޅުގރން ރސޯސް ގެދަރ ކުރުމަށް ދެވފައވާ ހުއްދަ ބާޠލް
ކުރުމުގެ

އޙްތޔާރު

ރަށު

ކައުންސލްތަކަށް ،ބ.އަތޮޅު

ކައުންސލަށް

އަދ

އީ.ޕީ.އޭއަށް

ލބގެންވެއެވެ.
އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ކުރުން 13

ހ

މުޅންމަނާ ކަންކަން

އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައދޭ ތާވަލް މ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު  1ގައ ހމަނާފައވާނެއެވެ.

ށ

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު  1ގައ އެގޮތަށް ބަޔާންވެފައ އޮތުމުން އެކަންކަން ފޔަވައ
ވަކ ޚާއްޞަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައ އެޖެންސީން ހުއްދަ ދނުން މަނައެއް
ނުކުރެއެވެ.

ނ

މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ގަޑތައް ނޫން
ގަޑއެއްގައ މ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު މޮނޓަރކޮށް 14

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގައ ވެސް އެ އަހަރުތެރޭގައ ކަންހނގާ ގޮތް ބަލައ އަދ ކޮންމެ އަހަރެއް

އވެލުއޭޓްކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުން

ނމުމުން ގަވާއދުން މ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރެވެމުންދާނެއެވެ .ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދަށް
ވަނުމާއ އެސަރަޙައްދު ބަންދު ކުރުމާއ އަދ ވަނުންމަނާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޢީޕީއޭއަށް
ލބގެން ވެއެވެ .ބ .އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ކޮންމެ ( 3ތނެއް) އަހަރަކުން ބަލާ ވަޒަން
ކުރެވޭނެއެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއ ޚލާފްވާ 15

ހ

ފަރާތްތަކާމެދު ފޔަވަޅު އެޅުން

ބ .އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައވާ ކަންކަމާއ ޚލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް "ދވެހރާއްޖޭގެ ތމާވެށ
ރައްކާތެރކޮށް

ދެމެހެއްޓުމާއބެހޭ

ޤާނޫނު

(ނަންބަރު

")4/93

އާއ

"ތމާވެއްޓަށް

ދޭ

ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރމަނާ ކަނޑައެޅުމާއ ބަދަލުހޯދުމުގެ ޤަވާއދު (ނަންބަރު  ")2011/R-9ގެ
ދަށުން ފޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .އަދ އެ ޕްލޭންގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ކުށްތަކަށް އެކުށަކާއ ގުޅޭ ގޮތުން
އެ ޕްލޭނުން ކަނޑައަޅާފައވާ ފޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ .މީގެތެރޭގައ ހުއްދަ ބާޠލްކުރުމާއ ހުއްދަ
ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއ މސަރަޙައްދުން ކުށްކުރާ ބަޔަކު ވަގުތުން ބޭރުކުރުން ހމެނެއެވެ.
ށ

ބ .އޮޅުގރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއ ޚލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައސަންސް  /ހުއްދަ
ބާޠލްކުރުމުގެ އޚްތޔާރު އީ.ޕީ.އޭ އަށް ލބގެންވެއެވެ.

އޮޅުގރ ސަރަޙައްދު ބަންދުކުރުން

16

ބ .އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ ކުރއަށްދާ ސައންޓފކް ދރާސާއަކާ ގުޅގެން ނުވަތަ އެތަނުގައ ހނގާ
އެކްސޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހންގުމާއ އެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެ ނކުމު އުޅުން ވަގުތީ
6

ގޮތުން މަނާކުރުމުގެ އޚުތޔާރު އީ.ޕީ.އޭ އަށް ލބގެންވެއެވެ .މގޮތަށް ބަންދުކުރާނަމަ ،އެކަން ރަށު
ކައުންސލު ތަކަށް ،އަތޮޅު ކައުންސލަށް އަދ ބ .އަތޮޅު ބައޮސްފއަރ ރޒާރވް އޮފީހަށް ކުރއާލާ
އަންގަންވާނެއެވެ.

ޖަދުވަލު 1
ޙަރަކާތް

ސްޓްރކްޓް
ރޒާވް

ޓޫރޒަމް އަދ މުނފޫހ ފލުވުން ،މޫދަށް އެރ އުޅުން



ނޭޗަރ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރއާ ވތް
ސަސްޓެއނަބްލް ޔޫސް


ޓޫރޒަމް އަދ މުނފޫހ ފލުވުން ،މޫދަށްއެރ ވައފުޅ އަޅައގެން ފީނުން



ޓޫރޒަމް އަދ މުނފޫހ ފލުވުން ޕކްނކް ދއުން އަދ އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން



މަސްވެރކަން  -ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައގަ ވަދު އެޅުން
ފަތުރުވެރން މަސްވެރކަން ކުރުން  -ފަތުރުވެރން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައގަ ވަދުއެޅުން
ނަނު ފައްތައގެން މަސްވެރކަން ކުރުން
ފަތުރުވެރން ނަނު ފައްތައގެން ފަރުމަސްވެރކަން ކުރުން
ދވެހން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައ ގޮތަށް އެންވެރކަން ކުރުން



(ހަމައެކަނ
އީ.ޕީ.އޭ ގެ
ޙާއްޞަ
ހުއްދަލބގެން)

ދާޖަހައގެން މަސްހފުން
މަސްވހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރކަން ކުރުން
މަސްހފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއ މަސްހފުމަށް ބަޑ ބޭނުންކުރުން
ތމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރކަން (ކްލޮރން ،ޑައނަމައޓް ،އަދ ސައނައޑް ފަދަ
ތަކެތ މަސްވެރކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)
ނަގލ ލުން

( ބައެއްފަހަރު
ބައެއް
ހާލަތުގައ)

ބޮލހލުން  /ބޮލ ނެގުން  -ވޔަފާރ އުސޫލުން
ބޮލ ހލުން  /ބޮލ ނެގުން -ދރއުޅުމަށްޓަކައ
ހުއފލަނޑާ ނެގުން
މޔަރުގެ މަސްވެރކަން
ދރޭ ކުދމަސް ހފުން  -ވޔަފާރ އުސޫލުން
އެކުއޭރއަމް ޓްރޭޑް (އެންމެހާ ދރުންތައް  -ވޔަފާރ އުސޫލުން)
އހ ނެގުން  -އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް
ވެލާ ކަހަނބު އަދ އެސޮރުމެންގެ ބސް ނެގުން
7

ކަނޑުމަތީ ދޫނ އަދ އެސޮރުމެންގެ ބސް ނެގުން
ވެލ ނެގުން
ގައުނެގުން
މޫދަށާއ އަތރމައްޗަށް އަދ ރަށުތެރެއަށް ކުނ އެޅުން
ހކފަން ހޮވުން
ކާށ ހޮވުން






ދަނޑުވެރ ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް
އެކުއަ ކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއ އުފުރުމާއ ނެގުން
ރުއްގަސް ރަށުން ބޭރުކުރުން
ވަޒަންވެރ ދރުންތަކަށް ގޯނާކުރުމާއ ގެއްލުންދނުމާއ ބޭރުކުރުން
ދޫނތަކުގެ ހާއްޔަށާއ ބސްއަޅާ ގަސްގަހަށް އެރުމާއ އެތަންތަނަށް ގެއްލުންދނުން
ދަނޑުވެރކަމަށާއ އެހެނހެން ބޭނުންތަކަށް ފަސް/ވެލނެގުމާއ ބޭރުކުރުން
ފެންނެގުމަށް ވަޅުކޮނުމާއ ބޭނުންކުރުން
އެއްގަމުގެ މާޙައުލަށް ބަދަލުއަންނަފަދަ ކަންކަންކުރުން
އަލފާންރޯކުރުމާއ ކެއްކުން
އޮޅުގރ ސަރަޙައްދުގައ އުޅޭ ދރުންތަކަށް ގޯނާކުރުން
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