
 މާޔަތްކުރުމަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދެވޭތަ؟ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ޙިރާއްޖޭގައި 
  

  މުޙައްމަދު ޒާހިރުއަލްފާޟިލް : ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ
  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ: އޮފީސް

  
ގެ ރޮގުންބަލާއިރު އާދަޔާ ހިލާފު ގުދުރަތީ ސިފަތަކެއް ގުދުރަތީ ތަރިކައަކީ އެތަނެއްގެ ރީތިކަމުންނާއި ސައިންސް

އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި ވަރަށް . މިސާލަކަށް ކުޅި، ކަނޑޫފާ އަދި ފަރުތައް ހިމެނެއެވެ. އެކުލެވިގެންވާ ތަންތަނެވެ
ވިފައިވާ ހިތަދޫ ގެ ހިމާޔަތްކުރެ. މީގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ސ. ގިނަ ފަހަރަށް ތާރީހީ ތަރިކަ ވެސް ހިމެނެއެވެ
ރަނިން . ތަރިކަ ހިމެނެއެވެ މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ތާރީހީ. އީދިގަލި ކުޅިއަކީ ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ތަނެކެވެ

އެއީ . މިތަނަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ތަނެކެވެ. ގަނޑު، އަދި ޒިޔާރަތްތައް ހިމެނެއެވެފެން
ގްރޭޓްކުރާ ދޫނިތަކުގެ ހެބިޓެޓަކަށް ވެފައި އަދި އެތާގެ ފަރަކީ ރާއްޖޭގައިވާ އެތަނަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މައި

  .ފަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ފަރުކަމުގައި ވާތީއެވެ
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެތަނެއް ނެތި ހިގައިދާނެތީ . ގުދުރަީތ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ހުރެއެވެ

ތަބައީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަދި އެތާގައި ދިރިއުޅޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުން އެތަން ގުދުރަތީ 
ން އެތަކެތި މިގެ އިތުރުން އެތަނުގައި އުފެދޭ އެއްޗެއް އުފެދޭ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުުރމު. ކުޑަކުރުމަށެވެ

އަދި ދެމެހއްޓެނިވިގޮތަކަށް . އް ހިމާޔަތްކުރުންގެ ބިރުހީވާތީ އެތަނެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެނެތިހިގައިދާނެ ކަމު
ދިރޭތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި ވަކި މާހައުލަކަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށް ވާތީ އެތަން ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ގުދުރަތީ އަދި 

 .ހިމެނެއެވެވާތީ ހިމާޔަތްކުރުން އި ތަބައީގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބަފައިވާ ތަކެތި ކަމުގަ

 18އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ . ބާވަތުގެ ދޫނި ވަނީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ 70 މިހާތަނަށް
ސަރަހައްދު ވަނީ  25ޑައިވްސައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން . ވައްތުަރ ވަނީ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރެވިފައެވެ

ލިބިގެންވާ ރަށްތަށް ވެސް ވަނީ އަދި ކުޅިތަކާއި އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތަކެއް . ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ
  .ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ

އެއްގޮތަކީ އެތަކެތީގެ ތަބީއީ ގުދުރަތީ މާހައުލުގައި ދެމެހެއްޓައިގެން . ހިމާޔަތްކުރެވިދާނެ ދެގޮތެއް ވެއެވެ
އުލު ނޫން އަނެއް ގޮތަކީ ގުދުރަތީ މާހަ. މިސާލަކަށް އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްގެން. ހިމާޔަތްކުރުން

  .ކުރުންއެއީ ކޮށި، ޓޭންކް ނުވަތަ ހައިވާން ބަގީޗާތަކުގައި ބަހައްޓައިގެން ހިމާޔްތް. ތަނެއްގައި ދަމެހެއްޓުން

  :ޔަތްކުރެވޭ ތަންތަން ބެލެއްޓޭނެ ގޮތްތައްހިމާ

 ސަރަހައްދަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން •

 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން •



 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން •

 އެތަންތަނުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުން •

  މީހުން ތަމްރީނުކުރުން •

  ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން •
 

މިސާލަކަށް . ނުވަތަ ރަގަޅު ބަދަލުތަކުން ވެސް އަސަރުކުރެއެވެއާސާރީތަންތަނަށް މާހައުލަށްގެނެވޭ ނުރަގަޅު 
ބަލާއިރު ގަސްއިނުްދމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ގަސްތައް ޕްލޭންކުރުމަކާ ނުލައި އަދި ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް 

އް ފައިބައިގެންގޮސް ތަފައިވާ ގަސްތައް ބޮޑެތިވެގެން މޫހުކުރު މިސްކިތުގެ ފާރުކައިރީގައި އިންދާ: މިސާލު. (ނެތުން
އާސާރީ ބިނާތަކުގެ އަދި އޮފިތައް ބޮޑެތިވެގެން އިރައެިގންގޮސް . މަހާނަގާތަކާއި އެތާގެ ފާރު ހަލާކުވެފައި ވެއެވެ

  )މައްޗަށް ވެއްޓި އެތަންތަނަށް ގެއްލުންވެއެވެ

. ހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައްހަމައެގޮތަށް ބިލްބޯޑުތަކާއި އިޝްތިހާރުފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން އެމާ
ބިލްބޯޑުތައް ފާސްކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އެކަމަކު އެތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ސަރަހައްދުތައް 

 .ޅުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތްކަނޑައެ

ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ
އަދި ހަމައެއާކު ގާނޫނުތަކިާއ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުނުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ވެސް . މެންޑޭޓް ފުށުއަރާ މައްސަލައެވެ

  .ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ

  ."ފަހަށް ރައްކައު ކުރާށެވެ: " މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އެނައުންސްމެންޓެއް

އެހެންނަމަވެސް މިކަން ހަގީގަތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ". ފަހަށް ރައްކާކުރްުނ"ތްކުރުމަކީ ވެސް ހަގީގަތުގައި ހިމާޔަ
  . މިހެން މިވާންޖެހެނީ  ގާނޫނީ އަދި މެންޑޭޓްރީ ފުށުއެރުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަދުން

. ވިޔަފާރިއަށް އޮތްބައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންޒަވޭޝަނަށް މަސައްކަތްކުރާބައި ވަރަށް ކުޑަ، ބޮޑަށް މިއޮތީ 
ކޮންޒަވޭޝަން މަސައްކަތުގައި ހުންނަނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީމަރުކަޒާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އެހެންނަމަވެސް އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ދާއިރާތަކުން ވެސް . މިނިސްޓްރީއާ ފަދަ މަދު ދާއިރާތްައ
އެދާއިރާތަކަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓް ވިއްކައިގެން ފައިދާވާ . ޝަންގެ މަސައްކަތްކުރެއެވެކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޒަވޭ

  .ދާއިރާތަކަށް ވާތީ ކޮންޒަވޭޝަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުކުރެވޭނެއެވެ

  

 


