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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 
 ، ތޮއްޑޫއއ.       
 .ދިވެހިރާއްޖެ       

 ގަވާއިދު  ތަކާބެހ  ސަރަޙައްދު މޫދު  ޞަކުރެވ  އް ޚާ ތޮއްޑޫގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް  .އއ
 

 އްދު ސަރަޙަ މޫދު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ޫޓރިސްޓުންނަށް ތޮއްޑޫގައި ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1 ފު ތަޢާރު
އުސޫލުތައް  ގުޅ  އްދުން ފީ ނެގުމާިއ އެ ސަރަޙަތަރައްޤީކުރުމާ އިބ ނުންކުރުމާ

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން
 ،ބާރު ލިބިެގންވަނަ މާއްދާިއން  149ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 .ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެއިއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަ

            ތޮއްޑޫގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވ   އއ.ވާއިދަށް ކިޔާނީ "ގަ މި )ށ(  ނަން 
 ވެ." އެގަވާއިދުތަކާބެހ  މޫދު ސަރަޙައްދު

 ދަުށން  ގެ( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހ ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު، މަގުސަދަކީ ގެގަވާއިދު މި  .2 މަުގސަދު 
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި  ހިންގާ ތޮއްޑޫގައި  ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީއަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

          ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ޓޫރިސްޓުންނަށްހޯމްސްޓ ތަކުގައި ބައިތިއްބާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި 
 ހަަމހަމަ  ފަރާތްތަކަށް ބ ނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް އެ، ކަނޑައެޅުމާއި  އްދުސަރަޙަ މޫދު

 ތަނުގައިތަން އެ ،ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ސަރަޙައްދުތައް އެ ،ދިނުމަށާއި  ފުރުޞަތު އުސޫލަކުން
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްަހއުސްތަކާއި ހޯމްސްޓ ތަކުގައި  ވަސީަލތްަތއް ހުންނަ އިމުކޮށްފައިޤާ

 ުނންކުރެވ ނ  ބ  ޓޫރިސްޓުންނަށް އެންމެހައި ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށަށް ޓޫރިސްޓުްނނާއިބައިތިއްބާ 
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާިއ ގެސްޓްަހއުސްތަކާއި ހޯމްސްޓ ތަކުްނ  ،އިހަމަޖައްސައިދިނުމާ އިންތިޒާމު

،  ބ އްވުމާއި އްދުތަކުގައިސަރަޙަ އެ ހަރަކާްތތައް އެހެނިހެން ފްލާތަާކއިޙަ އްވާބާ ޓޫރިސްޓުންނަށް 

 ބަޔާންކުރުމެވެ. އުސޫލުތައް ނެގުމުގެ ފީ ކުންއްދުތަސަރަޙަ ފަދަ އެ
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ޚާއްޞަުކެރވ  ޓޫރިސްޓުންނަށް 

 މޫދު ަސރަަޙްއދު 
އްދުތައް ދު ނުވަތަ ސަރަޙަތޮއްޑޫގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައް އއ. )ހ(  .3

ޓޫރިސްޓުންނަްށ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު  ދު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައް

ޓޫރިސްޓުންނަްށ ޓަކަިއ،  ކުރުމުގެ ބ ނުަމށްކުރުމަށާއި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުހާސިލު
      އްދުތަކަށް ކިޔާީނ ދުކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސަރަޙަ ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައް 

 "ޓޫރިސްޓް ބީޗް" މިހެންނެވެ.

 )ށ(  

 

ތައް ދުސަރަޙައްއެ  ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއިދު ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައް
ކުރާެނ ރަށުގެ ބިން ބ ނުން ،ނިންމުމުގައި ބަދަލެއް ގެންނަން ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް ގޮތަށް
 ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައްކުރުމާއެކު، ގޮތުގެ ޕްލ ނަށް ރިޔާޢަތް

 ފަރާތްތަކާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. 

      އިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓެއް، ދު ކަނޑައަޅަޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައްޓޫރިސްޓުންނަށް  )ނ(  
ޓޫރިސްޓުންނަްށ ައދި  ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނިންަމއިފިނަމަ، އެ ޗާުޓ ދުތަކަށް ބަދަލު ގެްނނަން ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައް
 ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.ކޮށް، އަލުން އިޞްލާޙު

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ތަކެިތ ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައްދުގައި،  )ރ(  
ކައުންސިަލްށ ތަކެތީގެ ވެރި ފަރާތުން  އެ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު، އެ، ހުރިނަމަ

މުހުލަތެއް  )ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ 45އެ ފަދަ ތަކެތި ނެގުމަށް  ހުށަހެޅުމަށާއި،
 ކުރަންވާނެއެވެ. ލާނުއިޢުއެކަން ކައުންސިލުން  ފައިދީ

 ހުއްދަދީފައިވާ  ށުންދަ ގަާވއިދުގެ މި ބ ނުންކުރުަމށް ބީޗް ޓޫިރސްޓް ،ނީބ ުނންކުރާ ބީޗް ޓޫރިސްޓް  .4 ބ ުނންކުރުން  ބީޗް ޓޫރިސްޓް
ކުޅިވަރު ތަންތަނުގައި ިތބ  ޓޫރިސްޓުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށާއި 

     ބ ނުންކުރުމަށް  ބީޗް ޓޫރިސްޓް، ކުޅުމަށާއި ވަގުތު ހ ދަކުރުންފަދަ ކަންކަމަށެވެ. މީގެ ތެރ ގައި
 ،ޙަފްލާތަކާއި ބާއްވާޓޫރިސްޓުްނނަށް  ތަންތަނުން ދީފައިވާ ހުއްދަ  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ހިންގުމަށެވެ. ހަރަކާތްތައް  ބާއްވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދާ ކައުސިލުން

ބ ުނންކުުރމުގެ  ބީޗް ޓޫރިސްޓް

 ހުއްދަ 
 )ހ(  .5

 

 އަންަނނިވި އެގޮތުން . ކައުންސިލުންނެވެ ދޫކުރާނީ ުހއްދަ ބ ނުންކުރުމުގެ ބީޗް ޓޫރިސްޓް
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ހުއްދަ ބާަވތެއްގެ  ބާވަތުންކުރެ)ދ އް(  2

  

 ވަގުތީ ހުއްދަ؛ (1) 
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 ދާއިމީ ހުއްދަ. (2) 
  

 )ށ(

 
 

 ހުއްދަައށް  ފަރާތުން އެދ  އެކަމަށް ،ދޫކުރާނީ ހުއްދަ ބ ނުންކުރުމުގެ ބީޗު ޓޫރިސްޓް
 ކައުންސިލުން  ،އަންގައި ދޫކުރިކަމަށް ހުއްދަ ،ހުަށހެޅުމުން ށްކައުންސިލަ ލިޔުމުން އެދި

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ދޫކުރާ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަްމ  އެންެމހައި ގަމުންދާރަށުގައި ހިން، ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރުގަވާއިދަށް  މި )ނ(
ނުލައި  ފީއަކާރަޖިސްަޓރީ ، ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބީޗު ޓޫރިސްޓްވިޔަފާރިތަކަށް 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 ތަްނތަނުން ކުރުމުގައި އަްނނަނިވި ހުއްދަ ދޫދާއިމީ ބ ުނންކުރުމުގެ  ބީޗް ޓޫރިސްޓް )ހ( 6. ފީ ނެގުން 
 ރަޖިސްޓަރީ ފީއެއް ނެގ ނެއެވެ.

( ފަސްހާސް) 5,000/- ހޮޓާތަކުން ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ރަޖިސްޓަރީކުރާ އަލަށް  (1)   
 ރުފިޔާ؛

އެއަރޕޯޓް   ،އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ޑައިވިން ސެންޓަރުތަކާއި، އެކްސްކާޝަނާއި  (2)   
 )ފަސްސަތ ކަ( ރުފިޔާ. 500/- ފަދަ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ޓްރާންސްފަރ

 ފަރާތުން އެދ  ހުއްދައަށް ،ދޫކުރުމުގައި ހުއްދަ ަވގުތީ ބ ނުންކުރުމުގެ ބީޗު ޓޫރިސްޓް )ށ(  
 ކައުންސިލުން  ،ބިނާކޮށް ވަގުތަށް ހ ދަކުރާނެ އެކަމަށް، ކަމާއި ގަސްތުކޮށްފައިވާ ކުރަން
 .ދާނެއެވެނެގި ގޮތުގައި ފީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަދަދެއް ނިންމާ

 އެތަން  ،އަތުން ތްތަކުގެފަރާ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދާއިމީ ބ ނުންކުރުމުގެ ބީޗު ޓޫރިސްޓް )ނ(  
 .ގޮތަށެވެ އަންނަނިވި ނީނަގާ ފައިސާ ގޮތުަގއި ފީގެ ދައްކާ ނުންކުރުމަށްބެ

ތަނެއްގަިއ  ރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުން، އެ  (1)   
 )އެއްސަތ ކަ( ރުފިޔާ. 100/-ކޮަޓރިއަކަށް މަހަކު  ،ހުރި ކޮޓަރީގެ ނިސްބަތުން

އެއަރޕޯޓް  ،ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރުތަކާއި، އެކްސްކާޝަނާއި ރަށުގައި (2)   
)ަފސްސަތ ކަ(  500/-މަހަކު  ،ޚިދުމަތްދ  ަފރާތްތަކުން ފަދަ ޓްރާންސްފަރ

 ރުފިޔާ.
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 ،ވިޔަފާރިތަކުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާދ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ގައި މާއްދާގެ )ނ( މި  )ރ(  
)ދިހައެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުިރން ކައުންސިލަްށ  10މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ބ ުނންކުރާ  ބީޗު ޓޫރިސްޓް
 ފަރާތްތަކުގެ ިޒންމާ 

އެ ތަްނ  ،ބ ނުންކުރަންވާނީމޫދު ސަރަޙައްދު  ކޮށްފައިވާޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަ )ހ( 7.
  ގޮތަށެވެ.ފަރާތަކަށް ަދިތނުވާއެހެން ބ ނުންކުރާ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކައުންސިލުެގ ގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައްދު )ށ(  
 މުނާސަބަެތއް ފާހަގަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެއްވެސް ހުއްދަނެތި 

 )ނ(  

 

އެއްވެސް  ،ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ،ބީޗުގައި
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ފަރާތަކުން 

ކައުންސިލުން ބަހަްއޓައިފަިއ  ގައިކުރެވ  މޫދު ސަރަޙައްދު ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަ )ރ(  
ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮަތށް ބަލައިެގން ބ ނުން ކުރުމަްށ 
ވިޔަފާރިތަކުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދ ންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުތަްއ 

 ބެހެއްޓުމަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކުްނ ފަތުރުވެރީންނަށް އިރުޝާދު ދ ންވާނެއެވެ. 

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓާތަކުން ެއ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮްށ ފަތުރުވެރީންަންށ  )ހ( .8 ރިާޒވްުކރުން  ބީޗު ޓޫރިސްޓް
ކުރަންވާީނ   ރިޒާވްޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކިުމނާސަބަތެއް ފާހަގަކުރުމަށް ތަންަތން

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.   ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ

 )ށ(  

 

  ފަތުރުވެރީންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުަމށް ކައުންސިލުން ބަހަްއޓައިފައި ހުންނަ ގޮނޑިއާިއ 
 ހެމޮކް ފަދަ އެއްޗެހި ރިޒާވް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 )ނ(  

 

 )ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ 12 ،ރިޒާވްކުރަން ބ ނުންވާނަމަ ވަކިކަމަކަށް  ސަރަޙައްދެއް  ބީޗުގެ
 އުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާނުވަތަ ކަހުށަހަޅައިގެން ކައުންސިލަށް  ކުރިން

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޒާވް މެއިލްކޮށްެގން އެ ތަނެއް-ގުޅައިގެން ނުވަތަ އީ

 ދ ންވާނެއެެވ.  ކައުންސިލުން އެކަން އެނގ  ބޯޑެއް ،ކުރުމުން ރިޒާވް )ރ(  
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އެ ތަްނ  ،ނިންމައި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮށްގެންރިޒާވް )ބ(  
ސަރަޙައްދު  އުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާނުވަތަ ކަ ކައުންސިލާ ،ސާފުކޮށް

 .ޒިންމާއެކެވެ ރިޒާވްކުރާ ފަރާތުގެ  ހަވާލުކުރުމަކީ

  ވިޔަފާރި ންނަށްރިސްޓުޓޫ
  ހުށަހެޅުން

ނުވަަތ  ކުރުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ބީޗުކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި ޓޫރިސްޓް  .9
ފަދަ ކަމެއް ުކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަނެއް ހިންގުން  ނުވަތަ އިސްތިހާރު ކުރުން

         އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ  ،މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ
    ،އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެންުގމަށް ޢަމަލު ނުޮކށްފިނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެކަން ނުކުރުމަށް 

 އެވެ.     ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެޅުމުގެ އިޚްފިޔަވަޅު ހުއްޓުވުމަށް އެ ކަމެއް 

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ  2010/7މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .10 އެޅުން  ފިޔަވަޅު
ަވނަ މާއްދާއިން ކައުންސިަލްށ  140ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

 ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަުށން، އަްނނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅ ނެއެވެ. 

 ފަހަރު ނަސ ހަތް ދިނުން. ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ މި ގަވާއިދާ )ހ(  

އެ ފަރާތަށް އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް  ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަހަރުނަމަމި  )ށ(  
 އެންގުން.ލިޔުމުން 

)ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަާނ  3,000/-ނަމަ ޚިލާފުވާ ތިންަވނަ ަފހަރު މި ގަވާއިދާ (ނ)  
 ކުރުން.

 (ރ)  

 

 ޓޫރިސްޓް ބީޗް، ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިވާތިން ފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެ
އަލުން  ހުއްދަކުރެވ ނެއެވެ. އަދި މި  ލުބާޠިން ކައުންސިލުން ދީފަިއވާ ހުއްދަ ބ ނުންކުރަ

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުންނެވެ. 5,000/-ނީ ދ 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ  7ޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ތާ ބަ( ގައި ހމާއްދާގެ )މި  (ބ)  
 ޞްކައުންސިލަށް ދައްކައި ޚަލާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ަދއްކަންޖެހ  ފައިސާ، ތެރ ގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުެގ ( ގައި ބަނމާއްދާގެ )މި  (ޅ)  
 މެދުވެރިކޮށް ކުރެވ ނެއެވެ.    ކޯޓުފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  އަތުން
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 ަރޖިސްޓަރީކޮްށގެން ރަށުަގއި

ޓޫިރސްޓް  ހިންގާ
 ދަފުަތރު ތަކުގެފެސިލިޓީ

 އެކުލަަވއިލުން 

 ގަވާއިދަށް  މި ،ތަރެއްދަފު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ ހިންގާ ގެންރަޖިސްޓަރީކޮށް ރަށުގައި .11
ިއ ކުލަވައިލައެ ކައުންސިލުން ތެރ ގައި ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ގެއުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލު އަރިއަތޮޅު ،މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީުޛ ކުރާނީ .12 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 
 އިދާރާއިންނެވެ.

ގަވާއިަދށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް މި ކުރާނީ ކައުންސިލުންނެވެ. މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު .13 އިޞްާލޙުކުރުން  ގަާވިއދު
ހިންގާ ފަރާތްތަާކ  ސްޓް ހޮާޓތަކާއި ގެސްޓްަހއުސްތައްލޫާމތު ޓޫރިކަމެއްގެ މަޢު ގެންނަނަމަ، އެ 

 ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން ހިއްސާކުރުމަށްފަހު،  ގެސްޓްަހއުސްތަކުން އެކަމަށް 
ކުރާ މަޝްވަރާއާއި ލޯކަލް އެކު ކަުއންސިލުން )ަހތަރެއް( ަމންދޫބުންނާ 4 މަދުވެގެން

 އަށް ރިޔާޢަތް ކުރަންވާނެއެވެ.މަްޝވަރާ ން ދ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .14 ން ފެށުން ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަ
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބ ނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގަވާއިދުމި  .15 މާނަކުރުން 
މާނައެއް ދ ހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ 

 ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަަކށް ތިރީަގއި ދީފައިމިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ެގ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،" ކައުންސިލް" )ހ(  
ދަށުްނ  ގެ (ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަށެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓު  "ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، )ށ(  
 ،އާއިހޯމްސްޓ  ،ރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކާއިވޯޓަ ،ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި  ،ހޮޓާތަކާއި

 އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތްދ  ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ވަތަ ފްލާއަކަށް ނުނީ، ވަކި އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ޙަ"ވަގުތީ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ )ނ(  
ވަތަ މުއްދަތަަކްށ ޓަކައި ވަކި ވަގުތަކަށް ނު ބ ުނންކުރުމަށް ޓޫރިސްޓް ބީޗް ހަރަކާތަކަށް

 ވެ.ނަގާ ހުއްދައަށެ
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"އޮޕަރ ޓިންގ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ ހިންގުމަްށ  )ރ(  
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާއިން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 

 އއ. ތޮއްޑޫ 

 

4026’10.9”N 

72057’10.9”E 

4026’12.0”N 

72057’11.8”E 

4026’01.9”N 

72057’21.2”E 

4026’37.2”N 

72057’40.2”

E 

4026’36.2”N 

72057’39.5”E 

4026’28.8”N 

72057’47.6”E 

4026’30.0”N 

72057’49.0”E 

4026’03.1”N 

72057’21.9”E 


