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`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަން ަ
އޞްލާޙުކުރުން.
ގތަށް ި
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮ
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

)ހ(

ދށުން
ބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ަ
ނބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ެ
މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަ ް
ވފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެ ި

ޙކުރުން.
 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
އދު
ރޙަ ް
ސ ަ
ފަޅުގެ ަ

.3

)ހ(

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ،ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
ގ
އެއްބަސްވުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ރަށެއް ެ
ފަޅުގެ

ސަރަޙައްދަކީ

ކުއްޔަށް

ދިނުމާބެހޭ

އެއްބަސްވުމުގައި

އެ

ރަށެއްގެ

ފަޅުގެ

ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށެއް ފިޔަވައި ،އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް
އ
ނޅެއް ހިމެނޭ ރަށްތަ ް
ގއި އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ފި ޮ
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭ ަ
ނ
އން ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށު ް
ރށުގެ ތެރެ ި
ފިޔަވައި ،ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ަ
ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް ) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ފަޅުގެ
ގން 500
ސަރަޙައްދެއްވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ އެ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށި ެ
)ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރާ ހަމައަށް އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދެވެ .އަދި މި މާއްދާގައި
ރ
ށގެން ) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށްވު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެ ި
3

ވޮލި ުއމް45 :

ދދު170 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އިތުރުވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
)(1

ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާ
ފއިވާ ފަރާތުން
ފ ަ
އޤީކުރުމަށް ރަށް ކުއްޔަށް ހި ާ
ގުޅުންހުރި ފެސިލިޓީތަކެއް ތަރަ ް
ބޭނުންވާނަމަ ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން ) 2000ދެހާސް(
މީޓަރާ ހަމައަށް ،އެތަންތަން އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު ،އެ ރަށުގެ
ފަޅުގެ

ސަރަޙައްދުގެ

ކަނޑައެޅުމުގެ

ގޮތުގައި

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

އިޚުތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފަޅުގެ
ސަރަޙައްދު

ކަނޑައަޅަންވާނީ،

އިތުރުކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތިރީގައި

ޝަރުޠުތަކުގެ މަތީންނެވެ.
)(i

ބނުންވާ
ތ ކުރުމަށް ޭ
އެ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ ނުވަތަ ޢިމާރާ ް
ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ
ހމަވާ
ނ ) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރު ަ
ހަމައަށް އެންމެ މަދުވެގެ ް
ސަރަޙައްދެއް ކަމުގައިވުން؛

)(ii

ނވަތަ
ތން ތަރައްޤީކުރާ ކޮޓަރިތަކަކީ ު
ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާ ު
ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓުގެ

ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓާ

ފެސިލިޓީތަކަކީ
ހުންނަ

ގުޅިފައި

ރަށުގައި

ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ

ތންތަން
ަ

ނުވަތަ

ބއެއް
ަ

ކަމުގައިވުން؛
)(iii

އިތުރުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާ

ފަޅުގެ

ސަރަޙައްދުގައި

ޢިމާރާތްކޮށް

ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރާ
ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ފެސިލިޓީތައް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް
އެކަނި ކަމަށް ވެފައި ،އަދި އެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރަންވާނީ،
އެތަންތަނުގެ

ބނުމަށް
ޭ

ތ
ނުވަ ަ

އެތަންތަނާ

ގުޅުންހުރި

ރިޒޯޓުގެ

ކށް އެކަނި ކަމަށްވުން؛ އަދި
ބޭނުންތަ ަ
)(iv

އިތުރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ،ރަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ
އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުން.

)(2

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށާ ވަކިން ފަޅުގެ
ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފަން ،ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ،
4

ވޮލި ުއމް45 :

ދދު170 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރާއި ) 2000ދެހާސް(
މީޓަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ،ނުވަތަ ސަރައްޙައްދުން އެއްބައި،
ތވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވަކި ލީސް އެގްރީމެންޓެއްގެ
ޠތަކާ އެއްގޮ ް
އަންނަނިވި ޝަރު ު
ދަށުން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ބގެންވެއެވެ.
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލި ި
)(i

ނވާ ސަރަޙައްދުގެ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭން
ވަކިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނު ް
ޓޫރިޒަމާބެހޭ

ހުށަހަޅައި،

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅުމަކީ

އެ

ށހެޅުމަކަށްވުން؛
އެ މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ ހު ަ

)(ii

ވަކިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުގައި ބިން ހިއްކުމަށް ރަށް
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ވަކިން ކުއްޔަށް
ހިފަން

ބޭނުންވާ

ޤުދުރަތީގޮތުން

ސަރަޙައްދުގައި

އުފެދިފައިވާ

ހިކިފަސްތަނެއް އޮތުން؛

)(iii

މިމާއްދާގެ ) (iiގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އެކުއިޒިޝަން
ކޮސްޓު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވުން؛

)(iv

ވަކިން

ކުއްޔަށް

ބޭނުންވާ

ހިފަން

ސަރަޙައްދު

ވަކި

ލީސް

ފފައިވާ
އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެނީ ،ރަށް ކުއްޔަށް ހި ާ
ދ
ކމަށްވުން؛ އަ ި
މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ަ
)(v

ވަކިން

ކުއްޔަށް

ބޭނުންވާ

ހިފަން

ސަރަޙައްދު

ވަކި

ލީސް

ނ ކުއްޔަށްދޭއިރު ،އެ ސަރަޙައްދުގެ ބޭރުފަށް
އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށު ް
ޓޫރިޒަމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީން

އެއްބަސްވާ

ގޮތެއްގެމަތިން

ލީސް

އެގްރީމެންޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.
)(3

ވއިދުގެ  2ވަނަ
މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިގަ ާ
އރު ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް
އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ި
ދޫކޮށްފައިވާ

ރަށުގެ

ނ
ހޭޅިފަށު ް

ފެށިގެން

ފަރުގެ

ބޭރުކައިރިއާ

ހަމައަށް

) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ
5
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ދދު170 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނކާ ގުޅުންހުރި
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަ ަ
ވނަމަ ،އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކަށް ވާނީ،
ފެސިލިޓީތަކެއް ތަރައްޤީކޮށްފައި ާ
އެ

ކޮޓަރިތައް

ނުވަތަ

ޓރިސްޓް
ޫ

ރިޒޯޓާ

ގުޅުންހުރި

ފެސިލިޓީތައް

ނސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މި ި
)ނ(

ގން
ށގެ ހޭޅިފަށުން ފެށި ެ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަ ު
ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް ) 500ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ،
އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ ،އެ ރަށެއްގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ
ހަމައަށް އޮންނަ ސަރަޙައްދެވެ.

ޙކޮށް ،އެ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
ހން
ގއި އެ ެ
ތރޭ ަ
ފަޅުގެ ެ

.4

)ހ(

ނމަ،
ހމެނޭ ަ
ރަށެއް ި

ނ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެ ް
ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ދޭތެރޭގައި ) 1000އެއްހާސް( މީޓަރު ނުވަތަ

އދު
ރޙަ ް
ސ ަ
ފަޅުގެ ަ

ޓ ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ
އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،ޓޫރިސް ް

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ސތޭކަ( މީޓަރާ ހަމައަށް
ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ) 500ފަސް ަ
އޮންނަ ސަރަޙައްދެވެ.
)ށ(

ނ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެ ް
ށ ދޭތެރޭގައި ) 1000އެއްހާސް( މީޓަރު ހަމަ ނުވާނަމަ،
ށގެ ހޭޅިފަ ާ
ޖެހިގެން އޮންނަ ރަ ު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު
ކަމުގައި ބަލާނީ ،ދެ ރަށް ދޭތެރޭގައި ،ދެފަރާތް އެއްވަރުވާގޮތަށް ރޮނގެއް ދަމާލުމުން،
އެ ރޮނގުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށާ
ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދެވެ.

)ނ(

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ
ނވާނަމަ ،ތަރައްޤީކުރުމަށް
ބޭރު ކައިރިއާ ހަމައަށް ) 300ތިންސަތޭކަ( މީޓަރު ހަމަ ު
ކއިރިއާ ހަމައަށް އޮންނަ
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރު ަ
ސަރަޙައްދު ވަށައި ،ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށުގެ
ފަޅުގެ ތެރޭގައި އެހެން ރަށެއް )އެއީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް(
އންނަ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ
ހިމެނޭނަމަ ،އަދި އެރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ޖެހިގެން ޮ
ނ
ދޭތެރޭގައި ) 300ތިންސަތޭކަ( މީޓަރު ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ދެ ރަށް ދޭތެރޭގައި އޮން ަ
ސަރަޙައްދުގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބޮޑުމިނެއްގެ "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޒޯން" އެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
6

ވޮލި ުއމް45 :

ދދު170 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

)ރ(

ގ
އދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
ނނަނަމަ ،މި ގަވާ ި
ގނަ ރަށް އޮ ް
އެއް ފަޅުގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ި
ދަށުން

ކަނޑައަޅާ

ފަޅުގެ

އިމުން

ސަރަޙައްދުގެ

ރަށާވީ

ފެށިގެން

ފަރާތަށް

) 100އެއް ސަތޭކަ( މީޓަރުގެ ބަފަރ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު އެ ސަރަޙައްދު
އެއީ "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
)ބ(

ނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި
މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ " ޯ
ހއްކުމުގެ މަސައްކަތެއް
ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިން ި
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި
ހިކި ފަސްގަނޑެއް ނުވަތަ ރަށެއް ނުވަތަ ފިނޮޅެއްވާނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއް

އެ

ތނަކީ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެތަން ަ
ނތަނެއްނޫނެވެ.
ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ތަ ް
ޙކުރުން.
 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
ފޅުގެ
ކމާއި ަ
ބިން ހިއް ު

.9

)ހ(

ދ
އ ު
ރޙަ ް
ސަ ަ

ދ ލިބިގެން މެނުވީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއް ަ
ކ މަނާކަމެކެވެ .އަދި
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމަ ީ
މިގޮތަށް ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން ،ލީސް އެގްރީމެންޓަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި
ސޮއިކޮށް ،އެ ހިއްކާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލީސް
ޙގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އެގްރީމެންޓަށް ގެންނަ އިޞްލާ ު

)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަދި މި މާއްދާގެ
ވސް ،ރަށުގެ ފަޅުގެ
ދއިން ބިން ހިއްކިކަމުގައިވީނަމަ ެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ ަ
ސަރަޙައްދުކަމުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބެލެވޭނީ،
ފަޅުގެ

ބިން

ހިއްކުމުގެ
އިމުން

ސަރަޙައްދުގެ

ނ
ކުރި ް

މ
ި

ފެށިގެން

ގަވާއިދުގެ

ނ
ދަށު ް

އެތެރެއަށް

ނ
އޮން ަ

ސަރަޙައްދެވެ.
ނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.
 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަން ަ
އދު
ރޙަ ް
ސ ަ
ފަޅުގެ ަ
ފއިނުވާ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ
އ
ތ ް
ސވުން ަ
އބަ ް
އެ ް

.18

)ހ(

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށްދޫކުރާއިރު އެ ފަޅުގެ ލީސް
އެގްރީމެންޓްގައި
މި

ގަވާއިދަށް

ފަޅުގެ

ސަރަޙައްދު

ނ
ޢަމަލުކުރަ ް

ފަށާއިރު

ކަނޑައަޅާފައި
ކުއްޔަށް

އޮންނަންވާނެއެވެ.

އަދި

ފަޅުތަކުގެ

ލީސް

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ލސް އެގްރީމެންޓަށް
އެގްރީމެންޓްގައި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަީ ،
ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

7

ވޮލި ުއމް45 :

ދދު170 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
މގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
މބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރު ު
ހިއްކާފައިވާ ބިމަކާމެދު ޓޫރިޒަ ާ
 4ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ގން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ
އދުން އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅި ެ
އދަށް އިތުރުކުރާ އަދި އެ ގަވާ ި
 .6މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާ ި
ތބުކުރުން.
ނަންބަރު ތަރު ީ
ނ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .7މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
_______________
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