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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2017 ޑިސެންބަރު 19 – 1439 އާޚިރުރަބީޢުލް 1ތާރީޚު 161އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 ަގާވއިދަށް  ދިެވހިރާްއޖޭގައި ޮޔޓު ބަނދަރު ހަދަިއ ހިންގުާމބެހޭ

  ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ަގވާިއދު 1
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ގަވާއިދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓު ބަނދަުރ ހަދައި ހިންގުމާބެހޭ

  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1
  

 

  

  ގެނައުން. ތައްވާއިދަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓު ބަނދަރު ހަދައި ހިންގުމާބެހޭ 
 

 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން. ވަނަ މާއްދާ 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

 
ހުއްދަދިނުމުގެ 

  ޠު ޝަރު
ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަދާ ޔޮޓު ބަނދަރު ހިންގަންވާނީ،  3މި ގަވާއިދުގެ  .4

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ތަނެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
  . ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ މިނިސްޓްރީން ހޯދުމަށްފަހު، މި

  
 

ގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ގެ ގޮތު) ކއަދި ( )ޅ(،(ބ) ، ) ރ) ގެ ފަހަތަށް (ނވަނަ މާއްދާގެ ( 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 އިތުރުކުރުން. އަކުރުތައް 
  

އެންެމ  ހުންނަންވާނީ، ތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކުގައި ހަދާ ޔޮޓު ބަނދަރު (ރ) .4  
  އުޅަނދު ބަނދަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 20ގިނަވެގެން 

  
 ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަްށ ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔޮޓު ބަނދަރު ބޭނުންކުރެވޭީނ(ބ)     

ްށ ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ ބޭނުމަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަ
  އެކަންޏެވެ.

  
(ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔޮޓު ބަނދަރެއް ފިޔަވައި އެއަށްވުރެ ގިނަ  އާއިމި ގަވާއިދުގެ (ރ)  (ޅ)    

 ގެ ނޯޓިކަލް މޭލު  50އުޅަނދު ބަނދަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަނދަރެއް، ހުޅުމާލޭގެ ހޭޅި ފަށުން ފެށިގެން 
  ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއް ސަރަޙައްދު ތެރޭގައި ތަރައްޤީ

  
އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ހުޅުމާލޭގައި ޔޮޓު ބަނދަރެއް މި ގަވާއިދުގައި  (ކ)    

މާއްދާގެ (ރ) (ބ) އަދި (ޅ) ގައި  މި އް،ޔޮޓް ބަނދަރެ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނަމަ، އެ
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  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
  

  

  މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .3


