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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި،
ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލު
ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު

.1

ގޮނޑުދޮށް

.2

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  15ވަނަ
ވ
މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައި ާ
އުސޫލެކެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

)ނ(

މި

އުސޫލުގެ

މަޤްޞަދަކީ،

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުންތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަންތަނުގެ

ގޮނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލި ނެގުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއެކު ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން މި އުސޫލު
ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.

މަރާމާތުކުރެވޭނެ އެންމެ

ނ،
މަރާމާތުކުރެވޭ ީ

) (Vegetation lineފެށިގެން ) 10ދިހައެއް( މީޓަރު ބޭރަށް މޫދަށްވާގޮތަށެވެ.

ބޮޑުމިން
ވެލި ބޭނުންކުރެވޭނެ

.3

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

.4

ހާލަތު

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

މަރާމާތުކުރެވޭ

ގޮނޑުދޮށްތައް

ރަށުގެ

ހޭޅިފަށުން

ށ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގާ ވެލި ބޭނުންކުރެވޭނީ ،ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަ ް
ދޫކޮށްފައިވާ

ތަންތަނުގެ

ގޮނޑުދޮށްތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

ވެލި

އެޅުމަށާއި

ވެލިން

މުއްސަނދިކުރުމަށެވެ.
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ،ވެލިން
މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލި ނެގުމަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އރު ،ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ި
)ހ(

ކޯސްޓަލް މޮޑިފިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.

3

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު160 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފު.

)ނ(

ވެލިނަގަން ހުށަހަޅާ ) 3ތިނެއް( ތަނެއް.

)ރ(

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީން

ފާސްކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތާ

ގުޅޭގޮތުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކޮންސެޕްޓްގެ ކުރެހުންތައް .ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކުގައި ،ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ވެލި އެޅުމަށް
ބޭނުންވާ

ތަންތަނުގެ

ބޮޑުކުޑަމިން،

ފށުން
ހޭޅި ަ

)line

(Vegetation

ފެށިގެން

) 10ދިހައެއް( މީޓަރަށް ،މޫދަށްވާގޮތަށް ފުޅާމިނާއި ދިގުމިން އެނގެން ހުންނަވާނެއެވެ .އަދި
މުޅި ރިޒޯޓް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭނުގައި މި ތަންތަން ފެންނަން
ހުންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ،ވެލިނެގުމަށް ބޭނުންވާ
ސަރަހައްދުތައްވެސް އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ ،އޭ.ތްރީ
ސައިޒުގެ ކަރުދާހުގައި ،ސްކޭލުންނެވެ.

ހުއްދަ ހޯދުމާއި،
ހުއްދަދިނުން

.5

)ބ(

މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލު.

)ހ(

ގޮނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން،
އެ ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު ،ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ލިޔުމުން
އެދިޔާރަށް އަންގަންވާނެވެ.
.1

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2015/R-157ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް
ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ
މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ ޖަދުވަލު  5ގެ ) (3ވަނަ
މާއްދާގެ )ޅ( އިން ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް.

.2

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު
ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ
ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިމާވެށްޓަށް
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ފާސްވުމަށްފަހު ،ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ
ޔގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބުމުން ،ވެލީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ
ދޫކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ދެއްކުމަށް އެދިޔާރަށް އެންގުމުން ،ވެލީގެ އަގުދައްކައި ،ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ
ރަސީދު ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.

)ނ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

4

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު160 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި މި
މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ އެދިޔާރަށް ދޭނީ ލިޔުމުންނެވެ .އެ ލިޔުމުގައި ،މަސައްކަތް
ފަށާނެ ދުވަހާއި ،ނިމޭނެ ދުވަހާއި ،ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަދިން މިންވަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ފެށުން

.6

ރިޕޯޓު ކުރުން

.7

ވެލި ނަގާނެ ތަންތަން

.8

މަސައްކަތް

ފެށުމުގެ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

ހުއްދަ

މިނިސްޓްރީން

ލިބުމުން،

މަސައްކަތް

ފެށުމަށް

ތ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަ ް
ސ
ނުފެށިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،މަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަ ް
ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމުން އަލުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ށ މަސައްކަތް ފެށި
މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ،ހުއްދަދިން ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ ް
ދުވަސް ،ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާއި ،ތިމާވެށީގެ ކަންތައްތައް ހުރި ނެތްގޮތުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް
އެދިޔާރަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެކަމުގެ

ރިޕޯޓު،

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގައި ،ސައިޓް
އިންސްޕެކްޝަނަކަށް އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި އެދެންވާނެއެވެ .އަދި
އެ އިންސްޕެކްޝަނަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެދިޔާރުގެ ފަރާތުންނެވެ.

ކަނޑައެޅުން

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ވެލި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ
ވ
ތެރެއިން ތަނެއް ނުވަތަ ތަންތަން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާނީ ،އަންނަނި ި
ޝަރުޠުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
.1

އެދިޔާރު ވެލި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަޅަކީ ،ހިނގަމުންދާ ރިޒޯޓާއި ،ތަރައްޤީކުރަމުންދާ
ރިޒޯޓުތަކާ ދުރުގައިވާ ފަޅަކަށްވުމާއި ،ވަކިން އޮންނަ ފަޅަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

.2

ށ ދުރުގައިވާ ފަޅަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އެ ފަޅަކީ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަ ާ

.3

ފޅަކީ ،ޤުދުރަތީގޮތުން ވެލީގެ މުއްސަދިކަން ލިބިފައިވާ
ވެލި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ފަޅަކަށްވާންޖެހޭނެވެ.

.4

ނނުވާނެއެވެ.
ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ތަބަޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނަށް ވެގެ ް

.5

ވެލި ނެގުމަށް ދޫކުރާ ސަރަހައްދަކީ ،ތިމާވެށީގެގޮތުން ނާޒުކު ސަރަހައްދަކަށް ވެގެން
ނުވާނެއެވެ.
5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު160 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.6

ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ،ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް ނަގާ ވެލީގެ ބާވަތް،
ވެލިނެގުމަށް ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގައި ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވެލިނެގުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް ނުވަތަ ތަންތަން ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވެލީގެ އަގު ދެއްކުން

.9

ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން

.10

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގާ ވެލީގެ އަގު ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

)މީރާ(

އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެލީގެ އަގަކީ ،ކޮޑި މީޓަރަކަށް ) 3ތިނެއް( އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ) ($3 per cbmއެވެ.

ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭނޭ
ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން

ވ
ށފައި ާ
އެދިޔާރު ވެލިނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން ނުލިބޭގޮތަށް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެލިނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށް
ފާސްކުރާ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައިވާ އެންމެހައި
މިޓިގޭޝަން މެޝަރސްތައް އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ޒިންމާ
އެދިޔާރު ނަގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި

އުސޫލުގެ

5

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ހ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހު،

ވެލިނަގަމުންދާއިރު ،ވެލިނަގާ ސަރަހައްދާއި ،ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ފަޅު ކިލަނބުވެ ކިސަޑުވުން
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މޫސުމަށް

ބަލައިގެންނެވެ .އަދި

މޫސުން ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެދިޔާރުކޮށްފިނަމަ ،ވެށްޓަށް ލިބޭ
ގެއްލުންތަކުގެ ޒިންމާ އެދިޔާރު ނަގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ވެލި ނެގުމަށްފަހު ،ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާވެލި ނުވަތަ ކަމުނުދާތީ އުކައިލަން
ބޭނުންވާ ވެލި ،އުކައިލަންވާނީ ،ވެލި ނެގި ސަރަހައްދަށެވެ .އަދި އެ ވެލިތައް އުކައިލާއިރު
ވެއްޔާއެކު އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ކުންޏެއް އުކައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހޯދުމަށްފަހު،

ހުއްދަ

އެއްވެސް

މަރާމާތުކުރަމުންދާއިރު،

ސަރަހައްދަށް އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

6

ވެލި

ޒާތެއްގެ

ނަގަމުންދާއިރުގައްޔާއި،
ކުންޏެއް،

ފަރާއި،

ގޮނޑުދޮށްތައް

ފަޅާއި،

ކަނޑުގެ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު160 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ،ވެލިނެގުމަށް ބޭނުންކުރި އެއްވެސް އާލާތެއް،
ވެލިނެގި ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމޭތާ ) 2ދޭއް(
ތެރޭގައި،

ދުވަހުގެ

ސަރަހައްދު

އެ

ހުސްކޮށްފައި

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީއާ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ނ ،އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރު ވެލިނަގާފައިވާ ތަނަކުން ،އެ އަހަރުގެ
މި އުސޫލުގެ ދަށު ް
ތެރޭގައި ދެވަނަފަހަރަށް ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،ފުރަތަމަ ވެލި ނެގިތާ ) 6ހައެއް(
މވުމުންނެވެ.
މަސްދުވަސް ހަ ަ

މި އުސޫލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

.11

މި އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން
ޓ
ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާނީ ،ނަންބަރު ) 2015/R-157ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ގެސް ް

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް

ރ
ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަ ު

ޢަމަލުކޮށްގެން ތިމާވެށްޓަށް

ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން .12
ހުއްދަދިނުމުގައި

)ހ(

) 2ދޭއް( ފަހަރަށެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ވެލިނެގުމުގެ
މަސައްކަތްކުރާ

ވެލިނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ،އެންމެ ގިނަވެގެން އަހަރަކު

.13

)ށ(

ނ ،ފަހަރަކު ) 30000ތިރީސް ހާސް( ކިޔުބިކް މީޓަރުގެ ވެއްޔެވެ.
އެންމެގިނަވެގެން ނެގޭ ީ

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ގައިވާ ގޮތަށް އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައިވާ ފަދައިން ،އެންމެހައި މޮނިޓަރިންގ

ފަރާތްތަކުން ވެލިނެގުމުގެ

ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު
އެ މަސައްކަތް

)ށ(

މޮނިޓަރކުރުން

ޅ
ވ ު
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،ފިޔަ ަ
އަޅަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލަސްނުކޮށް މި އުސޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން ،ވެލި ނެގި ފަޅާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން
ހަވާލުވުމުގެ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

ކުރިން،

މިނިސްޓްރީން

އެ

ސަރަހައްދުގެ

ޙާލަތު

ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ބޭނުންތަކަށް
ވެލިނެގުމުގައި މި
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

.14

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވެލިނެގުމާބެހޭގޮތުން

އެހެންގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ވ
އެކުލަވައިލާފައި ާ
މި

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

7

އުސޫލުގެ

އެއްވެސް
ދަށުން

ގަވާއިދެއް،

ވެލިނެގުމުގައި

އުސޫލެއް
ޢަމަލުކުރާނީ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު160 :

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.15

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

.16

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި އުސޫލާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ(

ގެ

ދަށުން

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

ބާޠިލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ދށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،އޮޅުވައިލުމުގެގޮތުން ކަމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ
މި އުސޫލުގެ ަ
ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް،
ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި
ތިމާވެށްޓަށް

އަސަރު

ފޯރާނެ

މިންވަރު

ބަޔާންކުރާ

ރިޕޯޓް

ހެދުމާބެހޭ

ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު
ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު
ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ފެށުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
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