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ތޢރފް
ު ާ ަ .1
 .1.1މިޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ
 .1.2މިޤަވާޢިދަކީ ފަތުރުވެރިކަ ު
ބެހޭ މިންގަނޑުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެވެ.
ކިޔާނީ

 .1.3މިޤަވާޢިދަށް

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.
ރައް ާ

ތިމާވެށި

ދާއިރާގައި

ޙިމާޔަތްކޮށް

 .1.4މިޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ވ.
މަގުފަހިކޮށް ބާރު އެޅުމެ ެ

 .1.5މިޤަވާޢިދުގައި

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދާއިރާ"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް،

ސޓް ހޮޓާ ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ،ޔޮޓް ބަނދަރު ،އަދި ޤާނޫނޫ
ޓޫރި ް

ނަންބަރު

20/98

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަޅުރަށްތަށާބެހޭ

ޤާނޫނު(ގެ

ދަށުން

ކުއްޔަށްދީފައި ހުންނަ ރަށްރަށާއި އަދި މިނޫނަސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް

ޚިދުމަތްދެވޭ އެންމެހާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗެވެ.
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 .1.6މިޤަވާޢިދުގައި "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދީފައި ހުންނަ ތަންތަން"
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ

ޓ ހޮޓާ ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ،ޔޮޓް ބަނދަރު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސް ް

އަދި ޤާނޫނޫ ނަންބަރު ) 20/98ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަށާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ
ދަށުން ކުއްޔަށްދީފައި ހުންނަ ރަށްރަށަށެވެ.

ރއކތ ި
ނ
ކރމގ އި ތިމާ ެވށި ަ ް ާ ެ
ރ ު
 .2ޢ ާ ާ
ކ ުރ ް
ިމރތް ު ު ު ަ
 .2.1ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ހުންނަ

ދޫކޮށްފައި

ތަންތަނުގައި

ތަންތަނުގައި ތިރީގައި މިވާ ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް

ޓޫރިޒަމް

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އެންޑް

ސިވިލް

އޭވިއޭޝަން

އަށް

ހުށަހަޅައި

ހުއްދަ

ފަޅު ކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުން

ގޮނޑުދޮށުގަޔާއި މޫދުގައި ޢިމާރާތްކުރުން

ވެލި ޕަންޕުކޮށްގެން ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދިކުރުން
ށލުން )(breakwater
ކަނޑު ތޮ ި

އެއްގަމު ތޮށިލުން )(sea wall/ revetment/ groyne
ނެރުކެނޑުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން

ފަރު ގޮއްވުން

ކަނޑު ،ފަޅު ،ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ދިރާސާ ކުރުން
ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ތަޅާލުން

ރަށުގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެއްސަށް ،ރަށުގެ ބިމަށް އަދި ފެންފަށަލައަށް

ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން
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 .2.2މިޤަވާޢިދުގެ

2.1

ވަނަ

މާއްދާގައި

ކަންތައްތަކުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިތުރުންވެސް ތިމާވެށްޓައް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ
އއްވެސް
ެ

ކަމެއް

މިޤަވާޢިދުގެ

ކުރަންވާނީ

2.1

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް

އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ތއް
 .2.3މި ޤަވާޢިދުގެ 2.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ މަސައްކަ ެ
ކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާއިރު

ގަސްދުކުރާ

ކުރަން

ކަމެއް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ،އެކަށީގެންވާ ސްކޭލަކަށް ހަދާފައިވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ބިމުގެ

ހނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ
ސައިޓް ޕްލޭނަކާއެކު އެކަމާބެހޭ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅަން ޖެ ޭ

ސައިޓް ޕްލޭންގައި ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގޮނޑުދޮށް ފެށޭ ހިސާބު

)(Beach toe

ހސާބު
ހޭޅިފަށް ފެށޭ ި

)(Vegetation line

ބޮޑުދިއާގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބު )(High Tide Line

ހިކިދިއާގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބު )(Low Tide Line

ރަށުގެ ފަރުން ތޮއްޓަށް ހުންނަ ހިސާބު )(Reef crest line

ފުންވިލެއް ނުވަތަ ފަޅެއް އޮތް ނަމަ އެތަނެއްގެ އިން ) Deep Lagoon

(Line

 .2.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ދޫކޮށްފައި

ހުންނަ

ތަންތަނުގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގެ  2.1ވަނަ
މާއްދާގައިވާ

ފަދަ

ކަމެއްކުރުމުގެ

ކުރިން

ޤާނޫނު

ރ
ނަމްބަ ު

4/93

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރާއްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫން( ގައި

އސަރު ފޯރާމިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީ
ވާފަދައިން ތިމާވެށްޓަށް ަ
އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

3

 .2.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ޢިމާރާތްތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ބޭނުމަކަށް ރުއްގަސް ކަނޑަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް

އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.
 .2.6ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުމަށް

ދޫކޮށްފައި

ކުއްޔަށް

ތަންތަން

ހުންނަ

ކއި ގަހެއް ނުވަތަ ރުކެއް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ސަބަބަކަށްޓަ ަ

ކަނޑައިފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެރަށެއްގައި  2ގަސް ނުވަތަ  2ރުއް އިންދައި

ހައްދަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނނަ ތަންތަން އަލަށް
ދޫކޮށްފައި ހު ް

 .2.7ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ހުސްކުރުމަށް ރުއްގަސް ކަނޑަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި،

ނވަތަ  2ރުއް
އެގޮތުން ކަނޑާ ކޮންމެ ގަހަކަށް ނުވަތަ ރުކަކަށް 2 ،ގަސް ު
އިންދައި ހައްދާނެ ޖާގަ އެރަށެއްގައި ނުވަތަ އެބިމެއްގައި ނެތްކަމުގައިވާނަމަ،

އެފަދަ ޖާގައެއް ނެތްކަން ބަޔާން ކޮށްދޭ ހެކި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަށް އަންގައި މި ޤަވާޢިދުގެ  2.6ގެ މަތިން

އަމަލުނުކުރުމަށް އިސްތިސްނާވުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.
މގެ
 .2.8ފަތުރުވެރިކަ ު

ބޭނުމަށް

ދޫކޮށްފައި

ކުއްޔަށް

ހުންނަ

ތަންތަން

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ރަށުގައި ނުވަތަ ބިމުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ބިޔަ

އަދި ދުވަސްވީ ގަސްކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ރަށެއްގައި ނުވަތަ
އގައި
ބިމެ ް

ހުންނަ

ރާއްޖެއިން

ޢާއްމުކޮށް

ނުފެންނަ

ކަނޑައަޅާއިރު

މިފަދަ

ގަސްގަހާގެހިވެސް ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ރތްކުރުމަށް
ޢިމާ ާ

ވަށައިގެން

ގަހުގެ

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރަޙައްދެއް
ބުޑުން

ފެށިގެން

4

5

އާދަޔާ

ޚިލާފު

އަދި ރަށުގައި ނުވަތަ ބިމުގައި
)ފަހެއް(

ކޮންމެ

މީޓަރު

ގަހެއްގެ

ހުސްޖާގަ

 .2.9ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ޢިމާރާތް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިމުން ފެން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އ ހުންނަ ތަންތަން ބިނާކުރުމުގައި
 .2.10ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަ ި
ނުވަތަ ބިމުގެ

ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ރަށުގެ

ހޭޅިފަށުގެ

) (Vegetation Lineބޭރުކައިރިން ފެށިގެން  5މީޓަރު އެތެރޭގައެވެ.
 .2.11ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ދޫކޮށްފައި

ހުންނަ

ނގައި
ތަންތަ ު

ގެސްޓުކޮޓަރި ޢިމާރާތްކުރާއިރު ކޮންމެ  2ގެސްޓް ކޮޓަރިއެއްގެ ނުވަތަ

އންމެ ހަނި ދިމާގައި މަދުވެގެން 2
ގެސްޓްކޮޓަރި އެކުލެވޭ  2ބްލޮކްގެ ެ
މީޓަރު ހުސް ޖާގަ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 .2.12ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ގުދްރަތީ
ވށި
ތިމާ ެ

ގޮތުން

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

އެރަށެއްގެ

އިމާރާތްނުކޮށް

80%

ދޫކުރަންވާންވާނެއެވެ .މި އޭރިއާ ބަލާނީ ،ރަށެއްގައި ނަމަ ،ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ

ހޭޅިފަށުގެ ބޭރު ކައިރިން ފެށިގެން އެތެރޭގައިވާ ސަރަޙައްދުންނެވެ .އަދި
ރަށެއްގެ ވަކު ސަރަޙައްދެއް ނަމަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގޮނޑުދޮށް އިންނަ

ހިސާބުގެ ހޭޅިފަށުގެ ބޭރު ކައިރިން ފެށިގެން އެތެރޭގައިވާ ސަރަޙައްދުންނެވެ.

ދކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ އެއްވެސް
 .2.13ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ޫ

ބޭނުމަކަށް ،ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ފަޅުތެރެއިން ނުވަތަ ފަރުމަތިން ގައު
ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

މށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހަދާ ހުރިހާ
 .2.14ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނު ަ
ފާލަމެއްވެސް ހެދިފައި ހުންނަން ވާނީ އޭގެ ދަށުން ވެއްޔާއި އޮއި ދައުރުވާފަދަ

ގޮތަކަށެވެ.

މި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ޤަވާޢިދަށް
ގޮތާ

ޢަމަލުކުރަން

ޚިލާފަށް

5

ހެދިފައިވާ

ފަށާއިރު،

މި

ފާލަންތައް،

ގއި
މާއްދާ ަ

މިޤަވާޢިދަށް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  03އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.

 .2.15މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން މި ޤާވާޢިދުގެ  2.14ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑަށް ހަދާފައިވާ ފާލަމެއް ނުވަތަ ލާފައިވާ

ތޮށްޓެއް މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް
ފަރަކުން ގައުނަގައިގެން އެކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތނތނ
 .3ޙިމާ ަ ް ު ެ
ޔތކރވި ަފއިވާ ދި ުރމާއި ަ ް ަ ް
 .3.1ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ކަނޑުގައިވާ
ދިރުންހުރިތަކެތި

ހިފާ

ހައްޔަރުކޮށް

ނުވަތަ

ކޮށިކޮށީގައި

ބަންދުކޮށް

ސ ތަނެއްގައި ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެ ް

 .3.2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައިވާ ޙިމާޔަތް
ހލި
ކުރެވިފައިވާ ދިރުމަކަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުމާއި ،އެފަދަ ތަކެތީގެ ާ

އަދި ބިސް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއްދީ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާ އަދި

އެފަދަ ދިރުމަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ
ކމެކެވެ.
މަނާ ަ

 .3.3ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

ސަރަޙައްދެއްގައި

އެއްވެސް

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ދާއިރާތަކުން ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތައް ފިޔަވާ އެތަންތަނަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ

ކށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އެއްވެސްކަމެއް ޮ
 .3.4ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

ސަރަޙައްދުތަކަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު

އެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް ނަގިލި ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ރންވާނެއެވެ.
ބޮއި ލެވިފައިވާ ނަމަ އުޅަނދު އެޅުމަށް އޭގެ ބޭނުން ކު ަ
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 .3.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހުންނަ
ތާރީޚީ ގޮތުން ނުވަތަ ސަގާފީ ގޮތުން ނުވަތަ ގުދްރަތީ ރީތިކަމާއި ތިމާވެށީގެ

ބހޭ
ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ބިނާ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ދާއިރާތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާ ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ނމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހުރި
 .3.6ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭ ު

އާސާރީ މުހިންމު ތަންތަން ކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ

ތނުގެ ވަށައިގެން  5މީޓަރު ހުސް ޖާގަ ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ތަން ަ

 .3.7ފީނާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފަތުރުވެރިން ގެންގޮސް ފީނުމުގައި އެތަންތަނުގައިވާ

ގން ނުވާނެއެވެ .އަދި
އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަދި ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ދީ ެ
މިތަންތަނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .3.8ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ފީނާ އުޅުމުގައި ތާރީޚީ އަދި ސަގާފީ ގޮތުން
ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު

އާސާރީ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

އެއެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއްނުދީ އެކަން މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ތކތި
ރ ަ ެ
ނކރމާއި ދި ޭ
ިނދމާއި ަގ ް
ސ ަ ާ ެ
ަ .4ގ ް
ސ ާ ާ
ނ ް ު ު
ގހގހި އ ް ު
ކނ ބޭ ު
ގނގޅނ
ެ ް ު ު ް
 .4.1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ބޭނުމަށް
އިމްޕޯޓްކުރާ ފަހާއި ،ޕެސްޓިސައިޑް ) (pesticidesއަދި ފަރޓިލައިޒަރ
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) (fertilizerގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކެމިކަލްސް އިމްޕޯޓްކޮށް ބޭނުން
ކުރަން ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

 .4.2ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ބޭނުމަށް
އިމްޕޯޓް ކުރާ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ގަސްގަހާގެހި ބޭނުންކޮށް ނުވަތަ އިންދަން

އ އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.
ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ އާ ި
އަދި މިގޮތުން އިންދާ ގަސްގަހާގެހީގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .4.3ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ހެދިފައިހުންނަ

ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ގަސްގަހާގެއްސަށް

ދޫކޮށްފައި

ބައްޔެއް

ހުންނަ

ޖެހިއްޖެނަމަ

ތަންތަނުގައި

ނުވަތަ

ކޫޑި

އޅައިފިނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކައް އެކަން އަންގައި އެފަރާތްތަކުގެ
ަ
ލަފައާއި

އިރުޝާދު

ގެ

މަތިން

މިކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 .4.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ އާއި އިރުޝާދު ހޯދަންވާނެއެވެ.
އެކި ބޭނުމަށް ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން.

ދިރޭތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި ބޭރު ކުރުން.

ތލނ
ކ ނި ަނ ްއ ާ ު ް
ު .5
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 .5.1ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ކުއްޔަށް

ބޭނުމަށް

ހުންނަ

ދޫކޮށްފައި

ތަންތަނުގެ

އެކިހިސާބުގައި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ކުނިއަޅާ ތަކެތި ބެހެއްޓިފައި
މިތަކެތި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.

ނ
ހުންނަންވާ ީ

ރަނގަޅަށް

މަތިޖެހި

 .5.2ކާބޯތަކެއްޗާއި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ތަކެތި ،ޕްލާސްޓިކް ،ކަރުދާސް ،ބިއްލޫރި،
ދަގަނޑާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި އަދި ކުނީގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތައް

ކ އަދި ހެޒަޑަސް ވޭސްޓް( އަޅަންވާނީ ކޮންމެބާވަތެއް ކުނިއަޅާ ވަކި
)ޓޮކްސި ް

އެއްޗަކަށެވެ .އަދި މިތަކެތި ވަކިކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް ކުނިއަޅާ އެތީގައި ލޭބަލް
ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 .5.3ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ތިމާވެށްޓަށް

ދާއިރާގެ

އެންމެ

ތަންތަނުން

ގެއްލުން

ކުނި

ނައްތާލަންޖެހޭނީ

ކުޑަގޮތެއްގެމަތިން ،ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖޭގެ

ހެދިފައިވާ

އކި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން
ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ެ

ގެންދަވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

 .5.3.1ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައިވެސް އެ ރިޒޯޓަކުން

ނައްތާލަން ޖެހޭ ކުނި އެންދޭވަރުގެ ކުނި އަންދާ މެޝިނު )،(Incinerator

ނ (Bottle
ދަޅު ފިއްތާ މެޝިން ) (Compactorއަދި ބިއްލޫރި މުގުރާ މެޝި ް

) Crusherބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ ތަކެތި މިހާރު
ނެތް ރިޒޯޓްތަކުން މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ރން ފަށަން ވާނެއެވެ.
މިތަކެތި ހޯދައި ބޭނުން ކު ަ

 .5.3.2އުކާލާ ކުނި އުކާލަން ވާނީ އެ ތަނެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެއްގައި އެކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތަނެއް

ވާނަމަ

9

އެތަންތަނަކަށެވެ.

އެފަދަ

ތަނެއް

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ސަރަޙައްދެއްގައިނަމަ ކުނި އުކާލަންވާނީ ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ

ގެއްލުންކުޑަ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 .5.3.3ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކުނި އުކާލާނެ ތަނެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކުނި ކަނޑަށް
ޖެހިއްޖެ

އަޅަން

ނަމަ

އުކާލެވޭނީ

ހަމައެކަނި

ކާބޯތަކެތީގެ

ބަޔާއި

ބާކީ

އޓުމުން އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވެދާ ) (biodegradableތަކެއްޗެވެ .އަދި
ބެހެ ް
މިގޮތުން އުކާލެވޭ އަމިއްލައަށް ފަނާވެނެތިދާ ކުނި އުކާލަންޖެހޭނީ އަތޮޅުން ބޭރަށް

ވަޔާއި އޮޔަށް ބަލައި ރަށްރަށަށް ނުލައްގާ ގޮތަށެވެ.

 .5.3.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ރަށުތެރޭ ހާމަޔަށް އެންދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އެންދުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ

ރޓަރ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ޕްލާސްޓިކްފަދަ
އިންސިނެ ޭ

އެ އެއްޗެއް އެންދުމުން ނުރައްކާތެރި ވިހަ ގޭސް ވައިގެ ތެރެއަށް އަރައިގެންދާ
ފަދަ

ތަކެތި

ޖެހޭނީ

އެންދުމުގެ

ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަނަކާ ޙަވާލުކުރާށެވެ.
 .5.3.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭނުމަށް

ކުއްޔަށް

ބަދަލުގައި

ދޫކޮށްފައި

ކުނިޖަމާކޮށް

ހުންނަ

ނައްތާލުމަށް

ތަންތަނުން

ކުނި

އުފުލުމަށްބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އެއުޅަނދެއް ކުރާ
ވރު
ކުނިއުކާލާ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެއުޅަނދެއްގައި ކުނި އުފުލޭ މިން ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
 .5.3.6ޓޫރިސްޓް

އުޅަނދަކުން

އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ

ނަޖިހެއް

ނުވަތަ

ކުންޏެއް

ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށާއި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދަކަށް

އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .5.3.7ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އަދި ކުނި ނައްތާލަންވާނީ
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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 .5.3.8ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ވެސް އެއުޅަނދެއްގައި ޖަމާވާ ކުނި ،ކުނި
ބަލައިގަންނަ

ތަނަކަށް

ގެންދެވެންދެން

ރައްކާތެރިކަމާ

މއް އެ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަށް ވާނެއެވެ.
ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާ ެ
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އެކު

ޖަމާކޮށްފައި

ނ
ެ .6ފ ް
ރއކކރ ް
ނ ަ ް ާ ު ު
 .6.1ކޮންމެ

ރިޒޯޓެއްގައިވެސް

ބޭނުންތަކަށް

އެރަށުގެ

ފުދޭވަރަށް

ސާފު

ރައްކާތެރިފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ
މ ޕްލާންޓް
މެޝިން ) (Desalination plantހުންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ި

ހުންނަންވާނީ " ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ

ޤަވާއިދު " ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން

އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ .ފެން ޕްލާންޓް ހިންގުމުގައި އެ
ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

 .6.2ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ މެޝިނުން އުފައްދާ ފެނުގެ ފެންވަރު ސަރުކާރުގެ
ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އަދި

އުފައްދާ

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފެނުގެ

ފންވަރު
ެ

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ރެކޯޑްކުރެވިފައި

 .6.3ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ،އެތަނެއްގައި ފަތުރުވެރިން
ބޭތިއްބުމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް 5
ނތަކަށް ފުދޭވަރަށް ސާފު
ދުވަހު އެރަށެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ހުރިހާ ބޭނު ް

ރައްކާތެރި ފެން ޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .6.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ބިމުގެ
ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .6.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސްތަނެއްގެ ބިމުންނަގާފެން ފަތުރުވެރިންނާއި
އަދި އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބުއިމަށް ބޭނުން ކޮށްގެން

ޓރި ތަކަށާއި ފާޚާނާތަކަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ
ނުވާނެއެވެ .އަދި ގެސްޓް ކޮ ަ

ބޭނުންތަކަށް ސަޕްލައިކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ.
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 .6.6ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ހުންނަންވާނީ ތަޣައްޔަރު ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށް
ރައްކާ ކުރެވިފައެވެ .ބޯފެނުގެ ފެންވަރު ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން
ށވުރެ ދަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިންގަނޑަ ް

 .6.7ތިމާވެށްޓައް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތެލެއް )މިސާލް :ކަޅު
ތެޔޮ( ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތިމާވެށްޓައް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކެމިކަލްއެއް ބިމަށް

ޓއިގެން ނުވާނެއެވެ.
އަޅައި އަދި ނީރާނެ ގޮތަކަށް ބަހައް ަ

ިސފނ.
ަ .7ނ ޖ ިހާއި ަނ ޖ ް ެ ް
 .7.1ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ބޭރުކުރަންވާނީ ތިމާވެއްޓަށް
އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ގޮތަކަށެވެ.

 .7.2ނަޖިސް ނައްތާލާލުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 .7.2.1ކާނާ އާއި ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަށް ނަޖިސް ނައްތާލުން.
 .7.2.2ރަށުގެ މޫނުމަތިން އެއްކިބާވާ ގޮތަކަށް ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ
ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިހުރުން.

 .7.2.3އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބިންމައްޗަށް ނުނީރާނެ ގޮތަކަށް ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން
ނައްތާލުމުގެ ކަންތައް ރޭވުން.

 .7.2.4ނުބައިވަސް ދުވުމާއި މިނޫންވެސް އުނދަގުލެއް ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ރޭވުން.
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 .7.3ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ބޭނުން ކުރާނަމަ އެކަށީގެންވާ އުސްމިނެއްގެ ވަސްހޮޅި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ޓޭންކުތަކުގެ

މަތި

ހުންނަންވާނީ

ރަނގަޅަށް

 .7.4ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހުންނަ
އެއްވެސް ޖަންކްޝަނެއްގައި ނުވަތަ ނަރުދަމާއެއްގައި ނީރުމެއް ހުރެގެން
ނުވާނެއެވެ.

 .7.5ފާހާނާ ތަކުން ބޭރުވާ ނަޖިސްފެން ބިމަށް ހިންދައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މިފެން
ސާފުނުކޮށްފައި ފަޅުތެރެއަށް ޕަންޕުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ވނަމަ ބޭރު ކުރަންވާނީ
 .7.6ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ކަނޑަށް ބޭރު ކުރާކަމުގައި ާ
ހަމައެކަނި ރޭގަނޑު ރަށުގެ ފަރުން ބޭރަށެވެ.

 .7.7ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި ހުންނަ ފާޚާނާއިން ބޭރުވާފެން ހުންނަންވާނީ
ނވާވަރުގެ ޓޭންކަކަށް
ސީދާމޫދަށް ދިއުމުގު ބަދަލުގައި އެއުޅަނދަކަށް އެކަށީގެ ް
ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޓޭންކް ހުސްކުރަންވާނީ މާކަނޑަށެވެ.

ނ
ިދ ޚިލާފު ުވ ް
ަ .8ޤވާޢ ާ
 .8.1މި ޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު
މިނަށްބަލައި ،އެފަރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ

 1,000ރުފިޔާއާއި 10,000

މދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިކަން ތަކުރާރު
ރުފިޔާއާއި ދެ ެ
ކުރާ ފަރާތްތައް  50,000ރުފިޔާ އާއި  100,000ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ .އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން

އެކަމެއް

އވާ ހުއްދަ ބާޠިލް
ތަކުރާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަށް ދީފަ ި
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ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .8.2މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލްކުރަން ފަށާނީ  20ޖުލައި  24) 2006ޖުމާދަލް އާޚިރާ
 (1427އިން ފެށިގެންނެވެ.
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