ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު35 :

ބުދަ

ތާރީޚު 4 :ޖުމާދަލްއޫލާ  5 - 1435މާރިޗު 2014

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2014/R-18 :

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
.1

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ
ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.3

(ށ)

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
އެއްބަސްވުމުގައި އެރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އަދި އެފަދަ
ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ރަށްރަށް ނުހިމެނޭނަމަ ،އަދި އެރަށެއްގެ
ފަޅުގެ ސަރަހައްދު އެރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް 1000
(އެއްހާސް) މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އެރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދަކީ ،ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން
ފެށިގެން ( 1000އެއްހާސް) މީޓަރާއި ހަމައަށް އޮންނަ ސަރަހައްދެވެ .އަދި ރަށުގެ
ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ،ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާއި ހަމައަށް އޮންނަ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން
 1000މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ސަރަހައްދާމެދު ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށެވެ.
.1

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން
ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް ( 1000އެއް ހާސް) މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ،
ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ،އެންމެ ބޮޑުވެގެން ( 2000ދެ ހާސް) މީޓަރާ ހަމައަށް
އޮންނަ ސަރަހައްދު ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ،
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ހިމެނޭނީ އެސަރަހައްދުގައި
ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ އެހެންވެސް ރިޒޯޓް ފެސިލިޓީސް ތަރައްޤީކުރާނަމައެވެ.
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.2

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން
ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމައަށް ( 1000އެއް ހާސް) މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ،
( 1000އެއް ހާސް) މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވާ ސަރަހައްދު (( 1000އެއް ހާސް)
މީޓަރުންފެށިގެން ފަރުގެ ބޭރުކައިރިއާ ހަމއަށް އޮންނަ ސަރަހައްދު) ވަކި ލީސް
އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ،ކުއްޔަށް
ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ވަކި ލީސް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެ ސަރަހައްދު
ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ
ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާއި
ސަރުކާރު ހިއްސާވާގޮތަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

 .2ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާއަކީ  9ވަނަމާއްދާކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  8ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުކޮށް،
ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުން
.8

މިގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާއާއި  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ރިޒޯޓުގެ ފަޅުގައި،
ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ފީނުމުގެ ސަރައްދުތަކާއި ސާރފިންގ ސަރަހައްދުތަކާއި މިނޫންވެސް
ޓޫރިސްޓް

އެޓްރެކްޝަންސް

ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީއިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސަރަހައްދުތައް

ހިމެނޭނަމަ ،އެ ރިޒޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ މިފަދަ ތަންތަން ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
އަދި މިގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް މިނިސްޓްރީއިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މިފަދަ ސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
އާންމުކޮށް

އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 .3މި އިޞްލާޙަށް އަމަލުކުރާނީ ،މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

