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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 ޑިސެންބަރު 18 – 1439 ރަބީޢުލްއައްވަލް 30ތާރީޚު 160އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

މާޔަތްކޮށް ޙިފަތުރުވެިރކަމުގެ ބޭނުންތަކަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުގެ ޮގނޑުދޮށްަތއް 

  ލުސޫވެލިެނގުމުގެ އު ކުރުމަށް ިރކުރުމަށާއި، ވެލިްނ މުއްސަނދިރައްކާތެ
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  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނޑުދޮށްތައް  ރިކުރުމަށާއި، މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެޙިފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮ

  ލު ސޫވެލިނެގުމުގެ އުކުރުމަށް ވެލިން މުއްސަނދި

 

ވަނަ  15 ގެ) ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާ( 99/2ލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސޫއު މި )ހ(  .1  ދުޞަޤްތަޢާރަފާއި މަ
ހަދާފައިާވ ލިބިގެން  ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު 51 އެ ޤާނޫނުގެ، ކޮށްއަށް ރިޢާޔަތްމާއްދާ

 .ލެކެވެސޫއު
  

ނޑުދޮށްތައް "މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ  )ށ(     ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮ
 .އެވެ" ކުރުމަށް ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލުރިކުރުމަށާއި، ވެލިން މުއްސަނދިޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެ

  
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ  ،ޞަދަކީޤްމަމި އުސޫލުގެ  )ނ(    

ނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ވެލިން  ކުރުމަށް ވެލި ނެގުމުގައި މުއްސަނދިގޮ
ނޑައެޅުމާއެކު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން މި އުސޫލު  ،ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

 .ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމެވެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 
  

ނޑުދޮށް  ގޮ
 މަރާމާތުކުރެވޭނެ އެންމެ

  މިން ބޮޑު

ނޑުދޮށްތައް މަރާމާތުރާމާލުގެ ދަށުން މަ ސޫމި އު  .2 ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން  ،ކުރެވޭނީތުކުރެވޭ ގޮ
)Vegetation line (ް10 ފެށިގެނ )ަމީޓަރު ބޭރަށް މޫދަށްވާގޮތަށެވެ) އެއްދިހ.  

  
ވެލި ބޭނުންކުރެވޭނެ 

  ލަތު ހާ
 ކުއްޔަްށހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް  ،ނަގާ ވެލި ބޭނުންކުރެވޭނީ ލުގެ ދަށުންސޫއު މި  .3

ނޑުދޮށްތައް  މާޔަތްކުރުމަށް ވެލި އެޅުމަށާއި ވެލިން ޙިދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮ
  .މުއްސަނދިކުރުމަށެވެ

  
ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް،  3ލުގެ ސޫމި އު  .4  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން ވެލިން ، ގޮ

 .ވެއެދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެ މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލި ނެގުމަށް
 .ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ  ،މިގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާިއރު

  
 .މޮޑިފިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ކޯސްޓަލް )ހ(    

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                          160 އަދަދު:  46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

4

 . ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފު މަސައްކަތާ )ށ(    
  

 .ތަނެއް) ތިނެއް ( 3ވެލިނަގަން ހުށަހަޅާ  )ނ(    
  

ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތާފާސްކޮށްފައިވާ  ންމިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ  )ރ(    
ވެލި އެޅުމަށް  މުގެގޮތުންމާޔަތްކުރުޙި ،ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކުގައި. ކޮންސެޕްޓްގެ ކުރެހުންތައް

 ފެށިގެން ) Vegetation line(ހޭޅިަފށުން ، ބޭނުންވާ ތަންތަނުގެ ބޮޑުކުޑަމިން
އަދި . ގެން ހުންނަވާނެއެވެނއެ  ދިގުމިން އިށް، މޫދަށްވާގޮތަށް ފުޅާމިނާ މީޓަރަ) ދިހައެއް( 10

ފެންނަން  ގައި މި ތަންތަންކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭނުޓް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުޒޯމުޅި ރި
ވެލިނެގުމަށް ބޭނުންވާ  ،ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާއިރު މީގެ އިތުރުން،. ހުންނަންވާނެއެވެ 

ތްރީ .އޭ ،ކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ މި. އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ  ވެސްއްއްދުތަހަސަރަ
  .ސްކޭލުންނެވެ ،އިގަކަރުދާހުޒުގެ ސައި
  

ނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލު )ބ(      .މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ކަ
  

 ހުއްދަ ހޯދުމާއި،
  ހުއްދަދިނުން 

ނޑުދޮށްތައް  )ހ(  .5 މާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ޙިގޮ
  .ހޯދަންވާނެއެވެލިޔުމަކުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

  
 ން،މުއެންމެހައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި 4ލުގެ ސޫއު މި )ށ(    

ން މުކޮށް ލިޔުކުރުމަށް ޝަރުޠުފުރިހަމަ ތައްތިރީގައިމިވާ ކަންތައް  ،ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހުއެ 
  .އަންގަންވާނެވެ އެދިޔާރަށް

  
ޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫރިސްޓް ޒޯރި ޓްޓޫރިސR-157ް/2015 (ގަވާއިދު ނަންބަރު   .1      

އަސަރު ފޯރާނެ  ޓަށްތިމާވެށް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ 
ވަނަ ) 3(ގެ  5 ގެ ޖަދުވަލު )ވާއިދުގަހެދުމާބެހޭ  ޓުމިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯ

 .ކަންތައްތައްކުރާ ލާޒިމު އިން) ޅ(މާއްދާގެ 
   

ޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ޒޯ ރި ޓްޓޫރިސް  .2       
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ  ޓަށް ތިމާވެށްތަރައްޤީކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ 

 ޓަށްތިމާވެށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 12ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  ޓުރިޕޯ
ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ  މަށްފަހު،ވުއަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ފާސް

ފައިސާ ލީގެ އަގަށްވާ ވެން ހުއްދަ ލިބުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހު ދޫކުރުމަށް
 ދެއްކިކަމުގެ ފައިސާ ންގުމުން، ވެލީގެ އަގުދައްކައި،އެ އެދިޔާރަށްދެއްކުމަށް 

  .ހެޅުން ހުށަޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  ،ރަސީދު
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ) ށ(މާއްދާގެ  މި ހުއްދަ ދެވޭނީ، ލުގެ ދަށުން ވެލިނެގުމަށް ސޫއު މި )ނ(    
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އަދި މި  ނެވެ.ޅުމުްނކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެ އެންމެހައި      
މަސައްކަތް  ،އެ ލިޔުމުގައި . ދޭނީ ލިޔުމުންނެވެ  އެދިޔާރަށް މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ 

  .ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަދިން މިންވަރު ހިމަނަންވާނެއެވެހާއި، ވަހާއި، ނިމޭނެ ދުވަފަށާނެ ދު
  

ލިބުމުން، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ހުއްދަ   .6  މަސައްކަތް ފެށުން 
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަްތ  މި . ކަ

މަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަްސ ، މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ނުފެށިއްޖެނަމަ
  . ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެއަލުން ލިޔުމުން  ،ކޮށްންބަޔާ
  

މަސައްކަތް ފެށި  ްށބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ ލިޔުމުގައި ހުއްދަދިން  ،މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު )ހ(  .7  ކުރުން  ޓުރިޕޯ
 . ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ،ދުވަސް

  
 ،ގައިލަތެއްހާމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް  )ށ(    

ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް ހުރި ނެތްގޮތުގެ ހާލަތުއި، ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާ
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  ،ޓުރިޕޯއެކަމުގެ އަދި . އަންގަންވާނެއެވެ އެދިޔާރަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ސައިޓް  އި،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަ މުމަށްފަހު ންމަސައްކަތް ނި  )ނ(    
އަދި  .މިނިސްޓްރީގައި އެދެންވާނެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ ފަރާތުން  އެދިޔާރުގެ އިންސްޕެކްޝަނަކަށް

  .ފަރާތުންނެވެ އެދިޔާރުގެއިންސްޕެކްޝަނަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ  އެ
  

 ނަގާނެ ތަންތަން ވެލި 
ނޑައެޅުން    ކަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ ވެލި ނެގުމަށް ގޮތަށް ގައިވާ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އުސޫލުގެ  މި )ހ(  .8
ނޑައަޅާނީ  އަންނަނިިވ  ،ތެރެއިން ތަނެއް ނުވަތަ ތަންތަން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ

  . ފަހުގައެވެބެލުމަށް  ކަށް ތަޠުޝަރު
  

ރިޒޯޓާއި، ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ހިނގަމުންދާ  ،ވެލި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަޅަކީ އެދިޔާރު  .1      
 .ވަކިން އޮންނަ ފަޅަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ ، ފަޅަކަށްވުމާއި ދުރުގައިވާ ތަކާރިޒޯޓު 
  

 .ދުރުގައިވާ ފަޅަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ ރަާށމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް  ،އެ ފަޅަކީ  .2      
  

ޤުދުރަތީގޮތުން ވެލީގެ މުއްސަދިކަން ލިބިފައިވާ  ،ވެލި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަފޅަކީ  .3      
 .ފަޅަކަށްވާންޖެހޭނެވެ

  
.ނުވާނެއެވެށް ވެގެްނޤުދްރަތީ ނުވަތަ ތަބަޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނަ   .4      

  
އްދަކަށް ވެގެން ހަތިމާވެށީގެގޮތުން ނާޒުކު ސަރަ ،އްދަކީހަނެގުމަށް ދޫކުރާ ސަރަ ވެލި  .5      

  .ނުވާނެއެވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                          160 އަދަދު:  46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

6

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ވެލިން މުއްސަނދިކު  .6        ،ރުމަށް ނަގާ ވެލީގެ ބާވަތްގޮ
 .  އްދުގައި ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެހަވެލިނެގުމަށް ދޫކުރާ ސަރަ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވެލިނެގުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    

ނޑައަޅާ ތަނެއް ނުވަތަ ތަންތަންޓޫރިޒަމާބެހޭ  ލުގެ ދަށުން ސޫއު  މި ،މިނިސްޓްރީން ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަ

  . ފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ
  

) މީރާ (  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ،ލުގެ ދަށުން ނަގާ ވެލީގެ އަގުސޫއު މި )ހ(  .9  ން ދެއްކު އަގު  ވެލީގެ
  .އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

  
އެމެރިކާ ) ތިނެއް( 3ކޮޑި މީޓަރަކަށް  ،ކޮށްފައިވާ ވެލީގެ އަގަކީގައި ބަޔާން) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    

  .އެވެ) per cbm 3$( ޑޮލަރު
  

ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން 
ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭނޭ 

  ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން

ފައިާވ ްށތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ނުލިބޭގޮތަށް ޓަށް ގެއްލުްނތިމާވެށް ،ވެލިނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެދިޔާރު  .10
ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ   .މިންގަ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެލިނެގުމަށް ތައްޔާރުކޮށް  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މި އުސޫލުގެ  )ހ(  

އެންމެހައި  ކުރާ ރިޕޯޓުގައިވާ ންތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާފާސްކުރާ 
ޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ޒިންމާ ތިމާވެށް އަދި . މިޓިގޭޝަން މެޝަރސްތައް އަޅަންވާނެއެވެ

  .ނަގަންވާނެއެވެ ޔާރުއެދި
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހ، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މި އުސޫލުގެ  )ށ(    
ފަޅު ކިލަނބުވެ ކިސަޑުވުން  އިފަރާވަށައިގެންވާ  ،އްދާއިހަވެލިނަގާ ސަރަ ،ވެލިނަގަމުންދާއިރު

އަދި . ބަލައިގެންނެވެ ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މޫސުމަށް، ޓަކައި ކުޑަކުރުމަށް
ޓަށް ލިބޭ ށްވެ ،ކޮށްފިނަމައެދިޔާރުމޫސުން ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތް 

  .ނަގަންވާނެއެވެ އެދިޔާރުގެއްލުންތަކުގެ ޒިންމާ 
  

 އުކައިލަން  ދާތީމުނުނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާވެލި ނުވަތަ ކަވެލި ނެގުމަށްފަހު، ބޭ )ނ(    
އިރު ލާއުކައިވެލިތައް އަދި އެ . އްދަށެވެހަވެލި ނެގި ސަރަ  ،ލަންވާނީއުކައިބޭނުންވާ ވެލި، 

  .ލައިގެން ނުވާނެއެވެއުކައިއެކު އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ކުންޏެއް ވެއްޔާ
  

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލުގެ  )ރ(    
ނޑުދޮށްތައް  ގައްޔާއި،ދާއިރުނަގަމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ވެލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮ

ނޑުގެ  އި،ފަޅާ ،އިފަރާ ،އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ކުންޏެއް ،މަރާމާތުކުރަމުންދާއިރު ކަ
  .އްދަށް އަޅައިގެންނުވާނެއެވެހަސަރަ
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 ،ވެލިނެގުމަށް ބޭނުންކުރި އެއްވެސް އާލާތެއް ،ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު )ބ(    
) ދޭއް ( 2 އަދި މަސައްކަތް ނިމޭތާ. ހުރެގެންނުވާނެއެވެ ބަހައްޓާފައިއްދުގައި ހަ ވެލިނެގި ސަރަ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ  ފައިއްދު ހުސްކޮށްހައެ ސަރަ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
  .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  
އެ އަހަރުގެ  ،އެއްފަހަރު ވެލިނަގާފައިވާ ތަނަކުްނ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ، ދަށުންމި އުސޫލުގެ  )ޅ(    

) ހައެއް( 6 ތާފުރަތަމަ ވެލި ނެގި ،ދެވަނަފަހަރަށް ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީތެރޭގައި 
  .ހަަމވުމުންނެވެ ދުވަސްމަސް
  

މި އުސޫލުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް  މިންގަ
ޢަމަލުކޮށްގެން ތިމާވެށްޓަށް 

  ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 10މި އުސޫލުގެ   .11  ގެންކޮށްމަލުޢަވާ މިންގަ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ގެސްްޓ ( R-157/2015ޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާނީ، ނަންބަރު ތިމާވެށް

ޓަށް އަސަުރ ތިމާވެށް ހައުސް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ 
  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ) ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން 

ހުއްދަދިނުމުގައި 
  މަލުކުރާނެ އުސޫލު ޢަ

 އެންމެ ގިނަވެގެން އަހަރަކު  ،ފަރާތްތަކަށް ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ވެލިނެގުމަށް ހުށަހަޅާ )ހ(  .12
  .ފަހަރަށެވެ) ދޭއް( 2

  
  .ކިޔުބިކް މީޓަރުގެ ވެއްޔެވެ) ތިރީސް ހާސް( 30000ފަހަރަކު  ،އެންމެގިނަވެގެން ނެގޭނީ )ށ(    

  
ވެލިނެގުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތްތަކުން ވެލިނެގުމުގެ 
މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  

އެ މަސައްކަތް 
  މޮނިޓަރކުރުން 

ޓަށް ތިމާވެށް  އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ށް ގޮތަގައިވާ  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .13
 ގއެންމެހައި މޮނިޓަރިން ،ފަދައިން  ވާގައިއަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 

  .ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،ފިޔަަވުޅ  )ށ(  
 ގެ (ށ) ގައިމާއްދާ ވަނަ  15ލަތެއްގައި ލަސްނުކޮށް މި އުސޫލުގެ ހާއަޅަންޖެހިއްޖެ 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ
  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން  ފަޅާވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން، ވެލި ނެގި  )ނ(    
އްދުގެ ޙާލަތު ހަހަވާލުވުމުގެ ކުރިން، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެ ސަރަ

  .ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ
  

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
ބޭނުންތަކަށް 

ވެލިނެގުމުގައި މި 
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން    

ފައިާވ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް، އުސޫލެއް ލާއިއި ވެލިނެގުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވަދިވެހިރާއްޖޭގަ  .14
 ނީއެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވެލިނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

  .މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
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  .15  ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 
  

ވަނަ މާއްދާގެ  5މި އުސޫލުގެ  ،މި އުސޫލާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ )ހ(
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠި) ހ(

  .ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

  
  
  
  
  

  
  

ނުވަތަ  ކަމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ލުމުގެގޮތުން ވައިމި އުސޫލުގެ ަދށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އޮޅު )ށ(
ނަމަ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މި 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި  ހަދަންޖެހޭ ގެސްޓް ހައުސް، 
ޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ށްތިމާވެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
ޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ށްވެތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާ

   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 17ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 
  

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު  .16
   . ފެށިގެންނެވެ

  

 


