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         މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މާލެ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 ގަވާއިދު  ކަނޑައެޅުމާބެހޭ  ސަރަޙައްދު  ފަޅުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ 

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  99/2މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަާވއިދެކެވެ. 52

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުެގ  )ށ(  
 ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.ފަޅުގެ 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި،  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ )ހ( .2 މަުގސަދު 
ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ރިޒޯޓު ހޮޓަލާއި، ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ރަށްރަށާއި
 ހާލަތުގައި ބިްނބިމުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމެވެ.

    މި ގަވާއިދުގައި "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ،  )ށ(  
 ެގސްޓް ހައުސްއާއި، ޔޮޓް ބަނދަރު ހިމެނޭނެއެވެ.ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް 

ފަޅުގެ ަސަރޙަްއދު 

 ކަނޑަެއޅުން 
ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ )ހ( .3

         ކަނޑައަޅާނީ، އެ ރަށެއްގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުްނ 
 ށިެގންެނވެ. )މީން ޓައިޑް ލައިން( ފެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެޭހ  )ށ(  
އެއްބަސްވުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ރަށެއްގެ 

ޅުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ފަ
 ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް  އިށާރަރަށް ޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ )ނ(  
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭގަިއ އެހެން ރަށެއް ނުަވތަ ފިނޮޅެްއ ހިމެނޭ ރަށްތަްއ 
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     ފިޔަވައި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން، ރަށުެގ  
      ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންަނ ހިސާބުން ފެށިެގން ފަރުގެ ބޭުރކައިރިއާ ހަމަޔަށްމެދު 
ރަށްރަށުގެ ފަޅުެގ  އޮތް ގެ ސަރަޙައްދެއްވުެރ ބޮޑު ފަޅު)ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށް 500

    ސަރަޙައްދަކީ، އެ ރަށުގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން 
މަޔަށް އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި )ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރާ ހަ 500

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ މެުދ ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެްނ 
ޢަމަލުކުރާނީ  މެދުވުރެ އިތުރުވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދާ )ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށް 500

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެެވ.

       ފައިވާއިއްދުކަމަށް ކަނޑައަޅަޙަޅުގެ ސަރަމާއްދާގެ ދަށުން ރަށުގެ ފަމި  (1)   
ތުރުކުރުމަށް ރަށް އްދު އިޙަކަ( މީޓަރަށް ުވރެ ފަޅުގެ ސަރަސަތޭސް)ފަ 500

   ފައިވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަަމ، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ  އިކުއްޔަށް ހިފަ
ސަތޭކަ( ސް)ފަ 500ން ފެށިގެން ންނަ ހިސާބުމެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހު

މީޓަރުގެ ބަދަލުގައި ރަށުގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުްނ 
 ،ންއަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތީ ،ށްޔަ)އެއްހާސް( ީމޓަރާ ހަމަ 1,000ން ފެށިގެ

     ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު އްދު އިތުރު ޙަރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ
        ށްވުރެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ޔަކައިރި ވެސް ފަރުގެ ބޭރު އިތުރުކުރާއިރު

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޑެއްބޮ

އެ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ، ރަށުގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް  1.1    
        ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެްނ ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމަޔަށް 

     މަާވ މީޓަރު ހަ )ފަސްސަތޭކަ( 500އެންމެ މަދުވެގެން 
  .ސަރަޙައްދެއް ކަމުގައި ވުން

           ކަމުގައިވާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަށުެގ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  1.2    
            )ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރުގެ އިތުރުން، އިތުރުކުރެވޭ 500
    100,000އެއްގެ ގޮތުގައި )ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށް ފީ 500

ޑޮލަރު( މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިުއ )އެއްލައްކަ އެމެރިކާ 
 އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުން؛

އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު، ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ  1.3    
 އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުން.

     ނަމަވެސް، އޮްތ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ގަވާއިދުގައި އެހެން މި (2)   
       ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގަިއ 
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    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި، 
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކާ 

     ވާނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ގުޅުންހުރި ފެސިލިޓީތަކެއް ތަރައްޤީކޮށްފައި
ސަރަޙައްދަކަށް ވާނީ، އެ ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާ ގުޅުންހުރި 

 )ފަންސާސް( މީޓަރާ ހިސާބަށެވެ. 50 ފެސިލިޓީތަކުގެ ފުޓްޕްރިންުޓން ެފށިގެން

ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުެގ މެދު ދިޔައިގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ )ރ(  
              ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުްނ ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުަކއިރިއާ ހަމަޔަށް

)ފަސްސަތޭކަ( މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ަފޅުގެ ސަރަޙައްދަކީ،  500
ަފރުގެ ބޭރުކައިރިއާ  ކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުން ެފށިގެންއެ ރަށެއްގެ މެދު ދިޔައިގައި ހި

 ރަޙައްދެވެ.ހަމަޔަށް އޮންނަ ސަ

ްއދު ޙަފަޅުގެ ަސރަ 
ނޑަެއޅުުމގައި ކަ

 ަތއް އިސްިތސްނާ ހާލަތު

ނަމަެވސް، މި މާއްދާގައި އޮތް  ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .4
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނީ މި މައްދާގައި 

 ގޮތަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފިޔަވައި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  3މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދު ދަށުން ޓޫއޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި

އި އްދު ކަނޑައަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ަފޅުގެ ސަރަޙައްދާޙަސަރަ
        ،ފުށުއަރާނަމަ ގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާތިޞާޞްޚް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ އިމީހުން 

ޅޭނީ މީހުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެ
 ނިމޭ ހިސާބަށެވެ. ގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތިޞާޞްޚްދިރިއުޅޭ ރަށުގެ އި

އެއްފަޅެއްގައި އިތުރު  ދޫކޮށްފައިވާ ރަށާ ކުއްޔަށްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  )ނ(  
ނަމަ އަދި އެ ރަށެއްގެ މެދު ދިޔައިގައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް

ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިެގން ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް 
މަނުވާނަމަ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު )އެއްހާސް( މީޓަރު ހަ 1,000ހުންނަ ހިސާބާ ދެމެދު 
 ،ދޫކޮްށފައިވާ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

ުލމުން، އެ ރޮނުގްނ އިގޮތަށް ރޮނގެއް ދަމަ ދެފަރާތް އެްއވަރުވާ ދެރަށް ދޭތެރޭގައި
ރަށާ ދޭތެރޭ އޮންަނ ދޫކޮށްފައިވާ  ފެށިގެން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރަްއޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

 އްދެވެ.ޙަސަރަ

ވަނަ  3ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ އޮތް  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
       އްދު ކަނޑައަޅާ ހާލަތް ނޫން ގޮތަަކްށ ޙަދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ފަުޅގެ ސަރަމާއް

       ކަނޑައަޅާއިރު  އްދުޙަރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫ
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މާއްދާެގ ވަނަ  3މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދާއި މި ގަވާއިދުގެ 
މި ގަވާއިދުގެ  ،ފުށުއަރާނަމަ އްދަކާ ޙަފައިވާ ފަޅުގެ ސަރައި)ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަ

ނަ ވަ 3މި ގަވާއިދުގެ  ،ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅޭނީ
އްދު ނިމޭ ޙަވާ ފަޅުގެ ސަރަފައިއިދަށުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް ކަނޑައަޅަމާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 ހިސާބަށެވެ.

ދާގެ ވަނަ މާއް 3ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ އޮތް  މި މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ބ(  
ގަވާއިދުގެ އްދު ކަނޑައަޅާ ހާލަތް ނޫން ގޮތަކަށް މި ޙަ)ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުގެ ސަރަ

އްދު ކަނޑައަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ޙަރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަދަށުން ޓޫ
ފައިވާ ފަޅުގެ އިއެހެން ޤާނޫނެއް ދަުށން ކަނޑައަޅަކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދާއި 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ފަޅުގެ  ،ފުށުއަރާނަމަ އްދަކާޙަސަރަ
ފައިވާ ފަޅުގެ އިހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅަޑައެޅޭނީ އެސަރަޙައްދު ކަނ

 އްދު ނިމޭ ހިސާބަށެވެ.ޙަސަރަ

 ޞަގޮތުން ާޚއްުދރަތީ ޤު

ތަންތަން 
 ުރން އިސްިތސްނާކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ރިޒޯޓުގެ ފަޅުގެ  4 އާއިވަނަ މާއްދާ 3މި ގަވާއިދުގެ  .5
އްދުތަކާއި މިނޫންވެްސ ޙަރަޙައްދުތަކާއި ސާރފިންގެ ސަރަސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ފީނުމުގެ ސަ

ފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް އިގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަ  ގެޓޫރިސްޓް އެޓްރެކްޝަންސް
އެ ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނީ މިފަދަ ތަންތަން ނުހިމެނޭ ގޮތަށެެވ.  ،ހިމެނޭނަމަ

ކުރަންވާނެއެވެ.  ޙައްދުތައް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުއެޅޭ ސަރަމި ގޮތަށް ކަނޑަ އަދި 
ން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދަ ސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީއަދި މިފަ

 ކުރަންވާނެެއވެ. އާންމުކޮށް އިޢުލާނު

ްއދުގެ ޙަފަޅުގެ ަސރަ 

ތެރެއިން އިާމރާތް 

ްއދު ޙަނުކުރެވޭ ސަރަ 
 ކަނޑަެއޅުން 

ވަނަ  3ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ  ހ() . 6
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ކަނޑައަޅާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިމުން ފެށިގެްނ  4 އާއިމާއްދާ

 ،   )ފަންސާސް( މީޓަރުގެ ބަފަރ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު 50ރަށާވީ ފަރާތަށް 
 އެ ސަރަޙައްދު އެއީ "ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

ނޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ފައިވާ "ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި  )ށ(  
މާރާތެއް ނުވަތަ ބިން ހިްއކުމުގެ މަސައްކަތެއް އިވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަތުރު

       ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ "ޯނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯން" ގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި 
     ނަމަ، ނުަވތަ އެފަދަ ަތނެްއ އޮތް ހިކި ފަސްގަނޑެއް ނުވަތަ ރަށެްއ ނުވަތަ ިފނޮޅެއް

 ތަންތަނަކީ  އްޖެނަމަ، އެއެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދި
 ނޫނެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަްށ ދޫކުރެވޭނެ ތަންތަނެއް
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ްއދުަގއި ޙަ ކަނޑުގެ ަސރަ
އެކްސްލޫިސވް ޒޯެނއް 

 ކަނޑަެއޅުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް )ހ( . 7
އްދުގެ އިތުރަށް ޙަ ކަނޑައެޅޭ ހާލަތުގައި ެއ ސަރަށްޔަ ބޭރުކައިރިއާ ހަމަށުގެ ފަރުގެ ރަ

)ތިންސަތޭަކ( މީޓަރު ހަމަާވ  300 ގެ ފަރުގެ ބޭރުކައިިރން ފެށިގެންރަށުގެ ރަށު
     ރިޒޯޓަކަށް އޮންނަ  ވަށައިގެން އޮްނނަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަކީ، އެ ހިސާބަށް ރަށް

 އެކެވެ.  "އެކްސްކުލޫސިވް ޒޯން"

ގައި އެއްވެސް ތަނެއް އެކްސްލޫސިވް ޒޯނު ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  )ށ(  
 ޞަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީގެ ޚާއްއަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގައި  ،ކުރެވޭނީތަރައްޤީ

 ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ؛އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަށް (1)   

 .ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މުހިންމު މަްޝރޫޢެއް ހިންގުމަށް (2)   

ނަމަވެސް، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ެގ އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ަބޔާންކޮށްފައި (ނ)  
 ޞްތިޞާޚްއުޅޭ ރަެށއްގެ އިކްސްކްލޫސިވް ޒޯނާއި މީހުން ދިރިދަށުން ކަނޑައެޅޭ އެ

 އްދަކާ ޙަަފއިވާ ސަރައިޭބނުމަކަށް ކަނޑައަޅަށުްނ އެހެން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަ
އްދެއްގެ ބޭރު ޙަ ކަނޑައެޅޭނީ އެ ފުށުއަރާ ަސރަފުށުއަރާނަމަ، އެކްސްކްލޫސިވް ޒޯން

 ށެވެ.ޔަމައިމާ ހަ

ބިން ހިއްުކމާ ުގޅިެގން 
ްއދަށް ޙަފަޅުގެ ަސރަ 

 ުނގެނަުއން  ބަދަލު

 ނަމަވެސް، ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެއޮތް  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާން ކޮށްފައި )ހ( .8
ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ، ވެސް ފައިވާ ހާލަތުގައިއިބިން ހިއްކަ

ށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން އެ ރަށުގެ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް އޮތް ކަމަ
 ދަށުން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުގެކޯޑުތަކުން ފެންަނ އިމުން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ ރި

 އްދެވެ.ޙަފަޅުގެ ސަރަ

ނަމަވެސް، ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރީގެ އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ކޯޑުތަކުްނ ރިނެތްނަމަ ނުވަތަ ެފންނަން ހުރި ކޯޑުތައް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ރި

ސަރވޭ މޯލްޑިވްސް ޭލންޑް އެންޑް  ،ރަނގަޅަށް އިން ކަނޑައެޅެން ނެތް ނަމަ
ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބު  ން އެ ރަށެއްގެ މެދު އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ
 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ 
ފަޅުގެ ަސަރޙަްއދުަގއި 

 އުފެދޭ ހިކިފަްސތަން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ދިނުމަށްފަހު މި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް ކުއްޔަށް )ހ( .9
އުެފޭދ  ދުރަތީގޮތުންޤުށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި ރަ އެ ކަނޑައެޅޭ

 ން މުގެ ސަބަބުފަޅު ކޮނު ރަށްރަށުގެނުވަތަ އެފަދަ  މަޢުލޫމާތު ހިކިފަސްތަންތަާނބެހޭ
ފަޅު ފުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ހިކިފަސްތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން  ނުވަތަ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި  ރީކުރަންވާނެއެވެ. އަދިމިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި ރަޖިސްޓަ
ކަނޑައެޅޭ، އެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި އުފެދޭ ނުވަތަ މިހާރު ހުރި މިފަދަ 
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ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ ތަންތަން ރިޒޯޓުގެ ބައެއްގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަންަތން ރިޒޯޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ދުވަހުން

ޓަކައި ރިޒޯޓުގެ ބިމުގެ ޮބޑުމިނުގެ ތެރޭގައި  ފެށިގެން، ރިޒޯޓަށް ކުލިދެއްކުމުގެ ބޭނުމަށް
 ތަންތަން ހިމެޭނނެއެވެ. އެ

ފައިވާ ހިކިފަސްތަނުގައި އެއްވެސް އިމާރާތެއް ޔާންކޮށްބަ އިމާއްދާގެ )ހ( ގަމި  )ށ(  
ފައިާވ ށްދިނުމަށް ކޮ ރަށް ކުއްޔަށް ،ކުރާނަމަ އެފަދަ އިމާރާތެއް ކުރަންވާނީ

އެގްރީމަންޓާއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުަތކުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާ

ފަޅުގެ ަސަރޙަްއދު 
 ބެލެހެއްޓުން 

އެ ރިޒޯޓެއް ހިންގާ ފަރާތުެގ  ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަކީ .10
 ޒިންމާއެކެވެ.

ފަޅު ފުންކުރުާމއި ނެރު 
 ކެނޑުން 

ސް ދީފައިވާ އެއްވެ  ހިއްކުން ނުހިމެނޭގޮތަްށ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް  ބިން )ހ( .11
 ، ނުަވތަ ފުންކުރަންވާނީ ނަންވާނީސަރަޙައްދުން ބައެއްނަމަވެސް ކޮންރަށެއްގެ ފަޅުގެ 

ރަށެއްގެ ފަޅުގެ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ  ފެށުމުގެ ކުރިން މި ކަމެއް ކުރަން އެ
ކަމާބެހޭ  ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމަށް ސަރަޙައްދާއި ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި، އެ

 އެވެ.ގަނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ޯހދުމަށްފަހުއިދާރާތަކުން 

ކުތުމުގެ ބޭނުމަށް ރަށުގެ ަފޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ އްދަށް ވަދެ ނުޙަރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ )ށ(  
ބޭރުން ފަޅު ފުންކުރުމާއި ނެރު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްެޖ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުެގ  އާއިހާލަތެއްގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިްސޓްރީ
 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ފަތުރުެވރިކަުމގެ ބޭުނމަށް 

ދޫކުރާ ފަޅުތަުކގެ 

 ސަަރޙަްއދު ކަނަޑއެޅުން 

     އެ ފަޅުގެ  ،ދޫކުރާއިރު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށް )ހ( .12
 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  އިކަނޑައަޅަ  ސަރަޙައްދުލީސް އެގްރީމެންޓުގައި ފަޅުގެ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ކުލީގެ  )ށ(  
މަ، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަްށ ނުވާނަ ފައިއިގައި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައެއްބަސްވުމު

 އިޞްލާޙެއްގެ ދަށުން އެ ފަޅެއްގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ނަގެން

އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫުކރާ 
 ތަންތަން 

     އްދު ޙަދޫކުރާ ތަންަތނުގެ ފަޅުގެ ސަރަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ފަހުން ކުއްޔަށް .13
ގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއްެގ ދުވަހު)އެކެއް( ައހަރު 1އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  99/2މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ރިޒޯޓެއް، ޤާނޫނު ަނންބަރު  .14 ޖޫރިަމނާ 
  )އެއްލައްކަ(  -/100,000 ފަހަރަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ގެ ދަށުްނ، މި( ޤާނޫނު
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދިވެހި

ވާ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކޮށްފައިަވނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި      މި ގަވާއިދުގައި .15 މާނަކުރުން 
 އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާަނކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

            ،ވަނީއެ ކަމުގައި ބުނެފައި "މިނިސްޓްރީ"ނުވަތަ  "މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ " )ހ(  
އެ ވަގުތެއްގައި  ންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަ

 މަތިކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ކަމުގައި ބުނެފައި  "މީންޓައިޑް ލައިން"ނުވަތަ  "އްދުޙަ މެދު ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ސަރަ " )ށ(  
ފަސް ހުންނަ ހިކި ދިޔައިގައި ހިކިފަސް ހުންނަ ހިސާބާއި ބޮޑު ދިޔައިގައި ހިކި ،ވަނީއެ

 ލެވޭ އިމަކަށެވެ.އިހިސާބު ސީދާ ދެބައިކުރުމުން ދަމަ

ތަނެއްަގއި، އިންޓަގްރޭޓަޑް  ފައިވާ ކޮންމެޔާންކޮށް"ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބަ )ނ(  
 ޔޮޓް ބަނދަރު ހިމެނޭނެއެވެ. ހޮޓާ، ހޮޓާ  ރިޒޯޓު، ރިޒޯޓްޓޫރިސްޓް

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ހ( .16

 ޝާޢިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

      R-7/2012ގަވާއިުދ ނަްނބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުން )ށ(  
)ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ޮހޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްްޓހައުސް އަދި ޔޮޓް ބަނދަުރ 

ބެހޭ އްދު ކަނޑައެޅުމާޙަފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ ދޫކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް
 ތައް އުވުނީއެވެ.ޙުލާޞްއެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އި ގަވާއިދު( އާއި

      R-7/2012ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރުމި  )ނ(  
)ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ޮހޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްްޓހައުސް އަދި ޔޮޓް ބަނދަުރ 

ބެހޭ އްދު ކަނޑައެޅުމާޙަފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ ދޫކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް
އްދު އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ ޙަބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފަޅުގެ ސަރަޓޫރިޒަމާ ގަވާއިދު( ގެ ދަުށން

އްދު ޙަރަްށތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަ ހުރި ކޮށްނުޙުލާޞްށް ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އިހުއްދަ ދޫކޮ
ކުލީެގ  ،ބަލައި އްދުޙަރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަ ކަމުގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ޙުލާޞްއެއްބަސްވުން އި


