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ތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

އޮފީސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

170އަދަދު:  2016 ބަރުނޮވެން 1 – 1438 ޞަފަރު 1ތާރީޚު:  އަންގާރަ 45ވޮލިއުމް:    

އަދި ޔޮޓްބަނދަރު   ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް 

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް      ޙަ ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް  އްދު ކަ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2
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 ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު   

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް      ޙަ ސަރަ ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް  އްދު ކަ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2

 

 

ދޫކޮށްފައިވާ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

 އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.އްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޙަރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު) ގެ ަދށުން  99/2މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ގަވާއިދެކެވެ.ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެިވފައިވާ 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ްއދު ޙަފަޅުގެ ަސރަ 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ، ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް (ހ) .3

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ރަށެއްެގ އްދު ޙައެއްބަސްވުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަ ކަ

އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ  ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި އްދަކީ ކުއްޔަށްޙަފަޅުގެ ސަރަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙަސަރަ  އްދެވެ.ޙައްދުކަމަށް ކަ

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށެއް ފިޔަވައި، އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް  (ށ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭަގއި އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ފިޮނޅެއް ހިމެނޭ ރަށްތަްއ 

ފިޔަވައި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްަރށުގެ ތެރެިއން، ރަށުގެ ހޭޅިފަށުްނ 

ސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ފަޅުގެ ސް(ފަ 500ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް 

 500އްދަކީ އެ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިެގން ޙަދެއްވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރައްޙަސަރަ

އްދެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ޙަސަތޭކަ) މީޓަރާ ހަމައަށް އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަސް(ފަ

ސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުެރ ސް(ފަ 500ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެިށގެން 

 3 
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 ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އްދާމެދު ޙައިތުރުވާ ފަޅުގެ ސަރަ

 

ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާ  އްދުގައި އިތުރު ކޮޓަރިތަކެއްޙަރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ )1(   

ގުޅުންހުރި ފެސިލިޓީތަކެއް ތަރަްއޤީކުރުމަށް ރަށް ކުއްޔަށް ހިާފަފއިވާ ފަރާތުން 

(ދެހާސް)  2000ފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން ބޭނުންވާނަަމ، ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން 

އެ ރަށުގެ  ،އްދުޙަމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރައިއެތަންތަން  ،މީޓަރާ ހަމައަށް

ނޑައެޅުމުގެ ޙަފަޅުގެ ސަރަ ތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ އިޚުއްދުގެ ގޮތުގައި ކަ

ފަޅުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އްދު އިތުރުކޮށް ކަނޑައަޅަންވާނީޙަސަރަ

 ޝަރުޠުތަކުގެ މަތީންނެވެ.  

 

    (i) ައްދަކީ ނުވަތަ ޢިމާރާްތ ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޙައެ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރ

ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ  ،އްދަކީޙަފަޅުގެ ސަރަ 

ސަތޭކަ) މީޓަރު ަހމަވާ ސް(ފަ 500ހަމައަށް އެންމެ މަދުވެގެްނ 

  ؛އްދެއް ކަމުގައިވުންޙަސަރަ

 

    (ii)  ަރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާުތން ތަރައްޤީކުރާ ކޮޓަރިތަކަކީ ުނވަތ

ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ފެސިލިޓީތަކަކީ ރަށުގައި 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާ ގުޅިފައި ހުންނަ ަތންތަން ނުވަތަ ަބއެއް 

   ؛ކަމުގައިވުން

 

    (iii)  ަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރ އްދުގައި ޢިމާރާތްކޮށް ޙައިތުރުކުރުމަށް ކަ

ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރާ 

ރިޒޯޓުގެ ފެސިލިޓީތައް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް 

 ،އްދު ބޭނުން ކުރަންވާނީޙައަދި އެ ފަޅުގެ ސަރަ ، އެކަނި ކަމަށް ވެފައި

އެތަންތަނުގެ ޭބނުމަށް ނުވަަތ އެތަންތަނާ ގުޅުންހުރި ރިޒޯޓުގެ 

 އަދި ؛ބޭނުންތަަކށް އެކަނި ކަމަށްވުން

  

    (iv)  ަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރ ރަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ،އްދުޙައިތުރު ކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅުން.  އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން ކަ

 

ފަޅުގެ  ދީފައިވާ ރަށާ ވަކިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް )2(   

 ،ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ، އްދު ކުއްޔަށް ހިފަންޙަސަރަ
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 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                   170 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

(ދެހާސް)  2000ސަތޭކަ) މީޓަރާއި ސް(ފަ 500ފެށިގެން  ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން

 ،އްދުން އެއްބައިޙަނުވަތަ ސަރައް  ،އްދުޙަމީޓަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަޅުގެ ސަރަ

ވަކި ލީސް އެގްރީމެންޓެއްގެ  ،ތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންޠު އަންނަނިވި ޝަރު

ތިޔާރު ޚުއިދަށުން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

    (i) ައްދުގެ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން ޙަވަކިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުްނވާ ސަރ

       ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ހުށަހެޅުމަކީ 

 ؛ކުރާ ހުަށހެޅުމަކަށްވުންޤަބޫލުއެ މިނިސްޓްރީން 

 

    (ii)  ްއްދުގައި ބިން ހިއްކުމަށް ރަށް ޙަކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ސަރަވަކިނ

 ކުއްޔަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ވަކިން 

އްދުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޙަހިފަން ބޭނުންވާ ސަރަ

 ހިކިފަސްތަނެއް އޮތުން؛

 

    (iii)  ެމިމާއްދާގ(ii)  ްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އެކުއިޒިޝަނ

ނޑައަޅާ އު ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސޫކޮސްޓު ސަރުކާރުން ކަ

 ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވުން؛

 

    (iv) ައްދު ވަކި ލީސް ޙަވަކިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ސަރ

ހިާފފައިވާ އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެނީ، ރަށް ކުއްޔަށް 

 މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށްަކމަށްވުން؛ އަދި 

 

    (v) 

 

އްދު ވަކި ލީސް ޙަވަކިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ސަރަ

އްދުގެ ބޭރުފަށް ޙައެ ސަރަ ،އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުްނ ކުއްޔަށްދޭއިރު

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން ލީސް 

ނޑައަޅާފައިވުން.  އެގްރީމެންޓުގައި ކަ

 

ވަނަ  2މިގަާވއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް )3(   

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް  ،އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު

    ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުްނ ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ،އްދުގައިޙަސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ސަރަ ސް(ފަ 500
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 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                   170 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަަނކާ ގުޅުންހުރި 

 ،އްދަކަށް ވާނީޙަ އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަ  ،ފެސިލިޓީތަކެއް ތަރައްޤީކޮށްފައިާވނަމަ

އެ ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓާ ގުޅުންހުރި ފެސިލިޓީތައް 

 އްދެކެވެ. ޙަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަ

 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަުށގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިެގން  ކުރުމަށް ކުއްޔަށްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ  (ނ)  

    ،ސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަސް(ފަ 500ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް 

އެ ރަށެއްގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ  ،އްދަކީ ޙައެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަ

 އްދެވެ.ޙަހަމައަށް އޮންނަ ސަރަ

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 5އެ ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކޮށް 4ނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބު .3

ފަޅުގެ ެތރޭަގއި އެެހން 

 ،ރަށެއް ިހމެނޭަނމަ

ްއދު ޙަފަޅުގެ ަސރަ 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ހޭޅިފަށުން ފެށިގެްނ ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް (ހ) .4

(އެއްހާސް) މީޓަރު ނުވަތަ  1000ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ދޭތެރޭގައި 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ  ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ،އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ

ަސތޭކަ) މީޓަރާ ހަމައަށް ސް(ފަ 500އްދަކީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ޙަފަޅުގެ ސަރަ

 އްދެވެ.ޙައޮންނަ ސަރަ

 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެްނ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް (ށ)  

 ،(އެއްހާސް) މީޓަރު ހަމަ ނުވާނަމަ 1000ޖެހިގެން އޮންނަ ރަުށގެ ހޭޅިފަާށ ދޭތެރޭގައި 

 އްދު ޙަފަޅުގެ ސަރަދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

  ،ދެފަރާތް އެއްވަރުވާގޮތަށް ރޮނގެއް ދަމާލުމުން ،ދެ ރަށް ދޭތެރޭގައި ،ކަމުގައި ބަލާނީ

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށާ  އެ ރޮނގުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

 އްދެވެ.ޙައޮންނަ ސަރަ ގައިދޭތެރޭ

 

ދޫކުރާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ  ކުއްޔަށްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  (ނ)  

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ،(ތިންސަތޭކަ) މީޓަރު ހަމަުނވާނަމަ 300ބޭރު ކައިރިއާ ހަމައަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުަކއިރިއާ ހަމައަށް އޮންނަ  ކުއްޔަށް

ދޫކުރާ ރަށުގެ  ރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަ ،އްދު ވަށައިޙަސަރަ

ފަޅުގެ ތެރޭގައި އެހެން ރަށެއް (އެއީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް) 

އަދި އެރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ޖެހިގެން ޮއންނަ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ  ،ހިމެނޭނަމަ

އޮންަނ  ގައިދޭތެރޭ އެ ދެ ރަށް ،(ތިންސަތޭކަ) މީޓަރު ހަމަނުވާނަމަ 300ދޭތެރޭގައި 

ނޑައަޅާ ބޮޑުމިނެއްގެޙަސަރަ "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އްދުގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ

 ޒޯން" އެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  
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ވަނަ މާއްދާެގ  4މި ގަވާިއދުގެ  ،އެއް ފަޅުގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ިގނަ ރަށް އޮްނނަނަމަ (ރ)  

ނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަ        އްދުގެ އިމުން ފެށިގެން ރަށާވީ ފަރާތަށް ޙަދަށުން ކަ

އްދު ޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު އެ ސަރަޙަ(އެއް ސަތޭކަ) މީޓަރުގެ ބަފަރ ސަރަ 100

ނޑައެޅޭނެއެވެ.  އެއީ "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" އެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 

އްދުގެ ތެރޭގައި ޙަމި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ "ޯނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަ (ބ)  

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިން ިހއްކުމުގެ މަސައްކަތެއް 

   އްދުގެ ތެރޭގައި ޙަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަ 

ނޑެއް ނުވަތަ ރަށެއް ނުވަތަ ފިނޮޅެއްވާނަމަ އެ     ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއް ، ހިކި ފަސްގަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،އެތަންަތނަކީ ،އްދުގެ ތެރޭގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިއްޖެނަމަޙަސަރަ

 ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ތަްނތަނެއްނޫނެވެ.

  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ބިން ހިއްުކމާއި ަފޅުގެ 

 ްއދު ޙަސަރަ 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްަދ ލިބިގެން މެނުވީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  (ހ) .9

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމަީކ މަނާކަމެކެވެ. އަދި  ކުއްޔަށް

މިގޮތަށް ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން، ލީސް އެގްރީމެންޓަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި 

ދޫކޮށްފައިވާ ލީސް  މުގެ ބޮޑުމިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށްސޮއިކޮށް، އެ ހިއްކާ ބި

 އެގްރީމެންޓަށް ގެންނަ އިޞްލާުޙގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

   މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދި މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ހިއްކިކަމުގައިވީނަމަެވސް، ރަށުގެ ފަޅުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ބިން 

ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިްނ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،އްދުކަމުގައި ބެލެވޭނީޙަސަރަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފަޅުގެ ސަރަ  އްދުގެ އިމުން ފެށިގެން އެތެރެއަށް އޮންަނ ޙަކަ

 އްދެވެ.ޙަސަރަ

 

 އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ްއދު ޙަފަޅުގެ ަސރަ 

ނޑަައޅާަފއިނުވާ  ކަ

 އެްއބަްސވުންަތއް 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށްދޫކުރާއިރު އެ ފަޅުގެ ލީސް  (ހ) .18

ނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޙައެގްރީމެންޓްގައި ފަޅުގެ ސަރަ       އްދު ކަ

ދޫކޮށްފައިާވ ފަޅުތަކުގެ ލީސް  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ކުއްޔަށްމި 

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަޙައެގްރީމެންޓްގައި ފަޅުގެ ސަރަ ީލސް އެގްރީމެންޓަށް ، އްދު ކަ

 އްދު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޙަގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން ފަޅުގެ ސަރަ
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 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                   170 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

އްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަޅުގެ ސަރަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

   ހިއްކާފައިވާ ބިމަކާމެދު ޓޫރިޒަާމބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރުުމގައި، މި ގަވާއިދުގެ

 ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.  4

  

ދި އެ ގަވާިއދުން އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިެގން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާިއދަށް އިތުރުކުރާ އަ .6

 ނަންބަރު ތަރުީތބުކުރުން.

 

 މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .7

_______________ 
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