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އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން   

 438-ENV/438/2018/262(IUL) ނަންބަރު:  

 އިޢުލާން   

މާއްދާގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނަ  4ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 03/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަ އްދުތަކަކީ ހައިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަ  2902އޮކްޓޯބަރ  90ބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ލި

ގަވައިދު ) ނީޢަމަލު ކުރާ މުގައިއްޓުއްދުތައް ބެލެހެހަމެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ސަރަހަމަޖައްސާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަ

ވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ގަ ތެރިކޮށް ދަމަހަށްޓާ ތަންތަނާބެހޭ އު ޢީގޮތުގައި ރައްކަޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީ(  R-78/2018ނަންބަރު: 

 ލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޞީބެހޭ އިތުރު ތަފް ސަރަހައްދުތަކާ މި

 އްދު ހަ ސަރަ  ރަސްދޫ މަޑިވަރު އއ.  .0

 އްދު ހަރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަ  އއ.ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ހ. 

 : ލް ޞީއަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފް  އްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައްހަށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަ 
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 ކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:އްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަހަމި ސަރަނ. 

( ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ރަނގަޅު ފާހަގަ  ) ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް:ގައި އްދުހަމި ސަރަ

 ( ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.xކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ )

 ކޯ އޭރިޔާ  ބަފަރ ޒޯން  ރަކާތް ޙަ

   ފުޅިާނޅާ(ަވއިފިލުވުން، މޫދަްށ އެރި ުއޅުން )ޓޫރިޒަމް ައދި މުނިޫފހި 

    ޓޫރިޒަމް ައދި މުނިޫފހި ފިލުވުން، މޫދަްށއެރި ަވއިުފޅި އަަޅިއގެން ފީނުން

   ޓޫރިޒަމް ައދި މުނިޫފހި ފިލުވުން ޕިކްިނކް ދިއުން ައދި ެއއްަގމުން ތަންަތން ެބލުން

   ަވދު އެުޅން ކަނުޑގެ މަތީ ފަށަލަިއގަ  -މަްސވެރިކަން 

   ފަތުރުެވރިން ކަނުޑގެ މަތީ ފަށަލަިއގަ ަވދުެއޅުން  -ފަތުރުެވރިން ަމސްެވރިކަން ކުުރން 

   ނަނު ފައްތަިއގެން މަްސވެރިަކން ކުރުން 

   ފަތުރުެވރިން ނަނު ަފއްތަިއގެން ފަުރަމސްެވރިކަން ކުރުން 

   ދިވެިހން ޒަމާުންއސުރެ ކުަރމުން ައއި ޮގތަށް އެންެވރިކަން ކުުރން 

   ދާޖަަހއިެގން މަްސހިފުން 

   މަްސވިހާ އާާލވާ ތަންތަނުން މަްސވެރިަކން ކުރުން 

   މަސްހިުފމަށް ަދގަނޑު ެޖހުާމއި މަްސިހފުމަށް ބަޑި ޭބނުންކުުރން 

)ކްލޮރިން، ޑައިނަަމއިޓް، އަދި ަސއިނަިއޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްެވރިކަްނ  ޓަށް ެގއްލުްނވާފަދަ ަމސްެވރިަކންށްތިމާވެ

 ކުރުމަށް ޭބނުންކުުރން(

  

  ނަގިލި ލުން 
އެމަެޖންސީ ުނވަތަ )

މީހެްއގެ ފުރާަނއަށް 
ގެއްުލމެއް ލިިބދާނެ 
 (ފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި

 

   ވިޔަާފރި ުއސޫލުން  -ބޮލިހިލުން / ބޮލި ނެގުން 

   ިދރިުއޅުަމށްޓަކައި -ބޮލި ނެގުންބޮލި ހިލުން / 

   ހުއިފިލަނޑާ ެނގުން 

   މިޔަުރގެ މަްސެވރިކަން 

   ހިފުން  ވިޔަާފރި ުއޫސލުން -ދިރޭ ކުިދމަސް ހިފުން 

   (ވިޔަފާރި އުސޫލުން -އެްނމެހާ ިދރުންަތްއ )އެކުޭއރިައމް ޓްރޭޑް 

   އިހި ެނގުން  އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް

   ގެ ިބސް ެނގުން އެތަކެތީ ވެލާ ކަހަނބު ައދި 

   ގެ ބިސް ނެގުން ތަކެތީ ކަނޑުމަތީ ޫދނި އަދި އެ

   ވިޔަާފރި ުއސޫލުން  -ވެލި ނެގުން 

   އާްނމު ިދރިުއޅުުމގެ ޭބުނންތަކަށް -ވެލި ނެގުން 

   ވިޔަފާރި ުއސޫލުން  -ގާެނގުން 

   ބޭނުްނތަކަށްއާންމު ދިިރއުުޅމުގެ  -ގާެނގުން 

   މޫދަާށއި އަިތރިަމއްޗަށް ކުނި ެއޅުން 
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   ހިކިފަން ހޮވުން 

     ކާށި ހޮވުން 

   ދަނުޑވެރި ކަުމގެ ަމސައްކަތްަތއް 

   އެކުއަ ކަލްޗަރަ ަމސައްަކތްތައް 

   ބިންިހއްކުާމއި ފަޅުފުންުކރުން )ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ްޑރެޖިްނގ(

 

 ޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި ބީޤުދުރަތީ އަދި ޠަރ. 

 އްދެއް ހަ: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ސަރ0ަގިންތި 

 : ހެބިޓެޓް / ސްޕީސިސް މެނޭޖްމަންޓް އޭރިއަރ 6ގިންތި 

 ސިފަތައް  ޞަ ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއް ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައިބ. 

ޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއް ޞައަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއް 
ރަސްދޫ އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. 

އްދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީގެ "އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް ހަސަރަ
ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މައި އަތޮޅުތަކާއި ވަކިން އްދެކެވެ. ހަ ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަ  2906އެއްގެ ގޮތުގައިވެސް  އޭރިއާ"

ކޮށް ރަސްދޫ ޞައްމެ ޚާންފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އެއުފެދިފައި އޮތް، އެހެން އަތޮޅުތަކާ ޚިލާފަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތުކަމެއް ލިބި
              ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑައިވް ސްޕޮޓްތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކާލިގަނޑު މިޔަރު  ކަނޑަކީ ވަރުމަޑި

(Hammerhead Sharks)  ައްދެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަ އްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަ ހަމުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފެންނަ މަދު ސަރ

  އްދެކެވެ.ހަމު ދިރުންތައް ދިރިއުޅޭ ސަރަންހިލަނޑާ، ވެލާކަހަނބު ފަދަ މު މާހުޅުނބުއެންމަޑި، 
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 9 ޞަފްޙާެގތެރެިއން ޞަފްޙާ  4
Green Building, Handhuvaree Hingun,  
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. 

 ،ިހނގުންގްރީްނ ބިލްިޑންގ، ހަނދުވަީރ 

 ިދވެހިާރއްޖެ. ،29302މާލެ،  މާފަްނނު،

    +(960) 301 8300   secretariat@environment.gov.mv 
   +(960) 301 8301   www.twitter.com/ENVgovMV 
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 ގދ. ދިގުލާބާދޫ  .2

 ރަށް ގދ. ދިގުލާބަދޫ ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ހ. 

 : އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް  އްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައްހަށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަ 
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Green Building, Handhuvaree Hingun,  
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 ިދވެހިާރއްޖެ. ،29302މާލެ،  މާފަްނނު،

    +(960) 301 8300   secretariat@environment.gov.mv 
   +(960) 301 8301   www.twitter.com/ENVgovMV 
   www.environment.gov.mv    www.facebook.com/environment.gov.mv 

 

 އްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:ހަމި ސަރަނ. 

( ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ރަނގަޅު ފާހަގަ  ) ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: މި ސަރަހައްދުގައި

 ކަމުގައިއެވެ.( ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަން xކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ )

 ކޯއޭރިޔާ  ބަފަރ ޒޯން ހަރަކާތް
  މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: މޫދަށް އެރި ުއޅުން )ވައިުފޅި ނާަޅއި(

  މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: މޫދަށް އެރި ވައިުފިޅ އަޅަިއގެން ފީުނން 

  މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: ޕިކްނިކް ދަތުރު ިދުއން އަދި ެއްއގަުމގެ ތަންތަން ބެލުން 

  މަްސވެރިކަްނ: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލަިއަގއި ަވދު އެުޅން 

  ފަތުރުެވރިން ަމސްެވރިކަން ކުުރން: ފަތުރުެވރިން ކަނުޑގެ މަތީ ފަށަލަިއަގއި ަވދު އެުޅން 

  ނަނު ފައްތަިއގެން ަފރު މަްސެވރިކަން ކުރުން 

  ފަތުރުެވރިން ނަނު ަފއްތަިއގެން ފަރު ަމސްެވރިކަން ކުރުން  

  ދިވެިހން ޒަމާުންއސުރެ ކުަރމުން ައއި ޮގތަށް އެންެވރިކަން ކުުރން 

  ދާޖަަހއިެގން މަްސހިފުން 

  މަްސވިހައި އާލާވާ ތަންަތނުން ަމސްެވިރކަން ކުރުން 

  މަސްހިުފމަށް ަދގަނޑު ެޖހުާމއި މަްސިހފުމަށް ބަޑި ޭބނުންކުުރން 

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުްނވާަފދަ މަްސވެރިަކްނ ކުރުން )ކްލޮރިން، ޑައިަނަމއިޓް، ައިދ ސައިަނއިޑް 
 ފަދަ ތަކެތި މަްސވެރިކަން ުކރުމަށް ޭބުނންކުރުން( 

 

 ** ނަގިލި ލުން 
  ބޮލިހިލުން / ބޮލިެނގުން: ވިޔަާފރި ުއޫސލުން

  ބޮލިހިލުން / ބޮލިެނގުން: ިދރިުއޅުަމށްޓަކައި 

  ހުއިފިލަނޑާ ެނގުން 

  މިޔަުރގެ މަްސެވރިކަން 

  ދިރޭ ކުދި ަމސް ހިފުން: ވިޔަފާރި ުއޫސލުން 

  އެކުޭއރިައމް ޓްރޭޑް)ެއންމެަހއި ިދރުންަތއް( : ވިޔަފާރި ުއސޫލުން 

  އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ެނގުން 

  ވެލާ ކަހަނބު ައދި އެތަކެީތގެ ިބސް ެނގުން 

  ދޫނި ައދި އެތަކެީތގެ ިބސް ނެގުން 

  ވިޔަފާރި  ުއސޫލުން  –ވެލިނެުގން 

  އަިމއްލަ ދިިރއުުޅުމގެ ޭބނުންތަކަށް  –ވެލިނެުގން 

  ވިޔަފާރި އުސޫލުން  –ގާެނގުން 

  އަިމއްލަ ދިިރުއޅުުމގެ ބޭުނންތަކަށް  –ގާެނގުން 

  މޫދަާށއި އަިތރިަމއްޗަށް ކުނި ެއޅުން 

  ހިކިފަން ހޮވުން  

  ކާށި ހޮވުން 

  ދަރު ޮހވުން 

  ދަނުޑވެރިަކމުގެ މަަސއްކަތް 

  އެކުައރކަލްޗަރ ަމސައްކަތްަތއް 

  ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ުނވަތަ އުުފރުން 

  ބިންިހއްކުާމއި ފަޅުފުންުކރުން )ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ްޑރެޖިްނގ(

  ބާވަެތްއގެ ެއއްޗެއް އެޅުން ުނވަތަ އުކާލުން  އެްއވެސް
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ދޫނިސޫާފއި ސޫފި ހިފުާމއި ެނގުާމއި ެމރުން ައދި މިފަދަ ދިރުްނތަކުގެ ިބސް ެނގުާމއި ހާޔަތް 
 ގެއްލުން ދިނުން 

 

 

 އަލިފާން ރޯކުުރމާއި އެްނދުން 
 

 

 

*  .ެނަގިލިުލަމކީ މަނާކަމެކެވެ.ތަކަށް ސަަރހަްއދުމޫރިން ޮބއެ ައޅާފަިއވާ ަސރަަހްއދުތަކުަގއި ުއޅަްނދު އަަޅންާވނީ މޫިރން ބޮެއގަ ެއވ 

 ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި ރ. 

 : ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް 0ގިންތި 

 ސިފަތައް  ޞަ ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްބ. 

ސިފަތަކެއް  ޚާއްޞަލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚިއުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި އަކީ  ގދ.ދިގުލާބަދޫ
އުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ޙައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާހަލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަ

ދުރަތީ ޤު ހުރިހާ  އްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެހަބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާންޏެއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ސަރަ 
ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ތިމާވެށީގެގޮތުން 

ސެންސިޓިވް  ން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީއޭޖެންސީވެފައިވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޚާއްޞަ
އްދުތަކާއި ހައަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަ  އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ.

 ވެ. އެއީ: ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެ 6އުލު ޙަދުރަތީ މާޤު ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ދިގުލާބަދޫގެ 

 ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް .0
 މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި )ފިނިހަކަ ކުޅި( .2
 މީރުފެންއެކުލެވޭ ފަސް ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން  ލޮނާއި .3
 އްދު ހަމޫދުވިނަ އުފެދިފައިވާ ސަރަ .4
 ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް  .5
 އުލުތައްޙަރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާ .6

 

 

  

http://www.twitter.com/ENVgovMV


 

 9 ޞަފްޙާެގތެރެިއން ޞަފްޙާ  7
Green Building, Handhuvaree Hingun,  
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. 

 ،ިހނގުންގްރީްނ ބިލްިޑންގ، ހަނދުވަީރ 

 ިދވެހިާރއްޖެ. ،29302މާލެ،  މާފަްނނު،

    +(960) 301 8300   secretariat@environment.gov.mv 
   +(960) 301 8301   www.twitter.com/ENVgovMV 
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 ށ. ފަރުކޮޅު  .3

 ށ.ފަރުކޮޅު ރަށް ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ހ. 

 : އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް  އްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައްހަށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:ހަމި ސަރަނ. 

( ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ރަނގަޅު ފާހަގަ  ) ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް:ގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ އްދުހަމި ސަރަ

 ( ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.xކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ )

 ކޯއޭރިޔާ  ބަފަރ ޒޯން ހަރަކާތް
   މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: މޫދަށް އެރި ުއޅުން )ވައިުފޅި ނާަޅއި(

   މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: މޫދަށް އެރި ވައިުފިޅ އަޅަިއގެން ފީުނން 

   މުނިފޫހި ފިލުވުްނ: ޕިކްނިކް ދަތުރު ިދުއން އަދި ެއްއގަުމގެ ތަންތަން ބެލުން 

    މަްސވެރިކަްނ: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލަިއަގއި ަވދު އެުޅން

   ތީ ފަށަލަިއަގއި ަވދު އެުޅން ފަތުރުެވރިން ަމސްެވރިކަން ކުުރން: ފަތުރުެވރިން ކަނުޑގެ މަ

   ނަނު ފައްތަިއގެން ަފރު މަްސެވރިކަން ކުރުން 

   ފަތުރުެވރިން ނަނު ަފއްތަިއގެން ފަރު ަމސްެވރިކަން ކުރުން  

   ދިވެިހން ޒަމާުންއސުރެ ކުަރމުން ައއި ޮގތަށް އެންެވރިކަން ކުުރން 

http://www.twitter.com/ENVgovMV
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   ދާޖަަހއިެގން މަްސހިފުން 

   އާލާވާ ތަންަތނުން ަމސްެވިރކަން ކުރުން  މަްސވިހައި

   މަސްހިުފމަށް ަދގަނޑު ެޖހުާމއި މަްސިހފުމަށް ބަޑި ޭބނުންކުުރން 

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުްނވާަފދަ މަްސވެރިަކްނ ކުރުން )ކްލޮރިން، ޑައިަނަމއިޓް، ައިދ ސައިަނއިޑް 
 ފަދަ ތަކެތި މަްސވެރިކަން ުކރުމަށް ޭބުނންކުރުން( 

  

 **  ނަގިލި ލުން 
   ބޮލިހިލުން / ބޮލިެނގުން: ވިޔަާފރި ުއޫސލުން

   ބޮލިހިލުން / ބޮލިެނގުން: ިދރިުއޅުަމށްޓަކައި 

   ހުއިފިލަނޑާ ެނގުން 

   މިޔަުރގެ މަްސެވރިކަން 

   ދިރޭ ކުދި ަމސް ހިފުން: ވިޔަފާރި ުއޫސލުން 

   އެކުޭއރިައމް ޓްރޭޑް)ެއންމެަހއި ިދރުންަތއް( : ވިޔަފާރި ުއސޫލުން 

   އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ެނގުން 

   ވެލާ ކަހަނބު ައދި އެތަކެީތގެ ިބސް ެނގުން 

   ދޫނި ައދި އެތަކެީތގެ ިބސް ނެގުން 

   ވިޔަފާރި  ުއސޫލުން  –ވެލިނެުގން 

   އަިމއްލަ ދިިރއުުޅުމގެ ޭބނުންތަކަށް  –ވެލިނެުގން 

   ވިޔަފާރި އުސޫލުން  –ގާެނގުން 

   އަިމއްލަ ދިިރުއޅުުމގެ ބޭުނންތަކަށް  –ގާެނގުން 

   މޫދަާށއި އަިތރިަމއްޗަށް ކުނި ެއޅުން 

   ހިކިފަން ހޮވުން  

   ކާށި ހޮވުން 

   ދަރު ޮހވުން 

   މަަސއްކަތް  ދަނުޑވެރިަކމުގެ

   އެކުައރކަލްޗަރ ަމސައްކަތްަތއް 

   ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ުނވަތަ އުުފރުން 

   ބިންިހއްކުާމއި ފަޅުފުންުކރުން )ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ްޑރެޖިްނގ(

 އެްއވެސް ބާވަެތްއގެ ެއއްޗެއް އެޅުން ުނވަތަ އުކާލުން 
 

  

ެނގުާމއި ެމރުން ައދި މިފަދަ ދިރުްނތަކުގެ ިބސް ެނގުާމއި ހާޔަތް ދޫނިސޫާފއި ސޫފި ހިފުާމއި 
 ގެއްލުން ދިނުން 

 

  

 އަލިފާން ރޯކުުރމާއި އެްނދުން 
 

  

 

*  .ެަނގިލިުލމަކީ މަނާކަމެެކވެ. މިަސރަަހއްދުތަކަށްމޫރިން ޮބއެ ައޅާފަިއވާ ަސރަަހްއދުތަކުަގއި ުއޅަްނދު އަަޅންާވނީ މޫިރން ބޮެއގަ ެއވ 
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 ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި ރ. 

 : ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް 0ގިންތި 

 ސިފަތައް  ޞަ ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްބ. 

ސިފަތަކެއް  ޚާއްޞަލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚިއުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި  ރުކޮޅަކީފަށ.
އުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ޙައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާހަލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަ 

ދުރަތީ ޤު އްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ހައުފެދިފައިވާ ސަރަ  ކޮއްލަވާޏެއްޓަން ހުންނަގޮތުން ބައް
ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ތިމާވެށީގެގޮތުން 

ން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭޖެންސީވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެފައިޚާއްޞަ
އްދުތަކާއި ހައަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަ އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ.

 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:  5އުލު ޙަދުރަތީ މާފަރުކޮޅުގެ ޤު ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ.  ދިރުންތައް ވަނީ 

 ގަސްފަށަލަތައް ރަށުގެ  .0
 (ކުޅި  ފިނިހަކަ ) ކުޅި މޫދާއިގުޅިފައިވާ .2
 ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން 0ގޮތަށް މުޅިއެކު  މީރުފެންއެކުލެވޭލޮނާއި  .3
  ގޮނޑުދޮށް  ރަށުގެ  .4
 އުލުތައްމާޙަ ފަރުގެ ފަޅާއި ރަށުގެ  .5
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