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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ބިން  ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓޫރިސްޓް ގެސްޓްމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

 އުސޫލު ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ

 

 ޓޫރިސްޓް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ލްކައުންސިމިއީ،  )ހ(  .1 ފާއި މަޤްސަދުރަޢާތަ

ކަނޑައެޅުމުގެ  މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭބިން  ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެސްޓްހައުސް

 ކެވެ.އުސޫލެހަދާފައިވާ ގޮތުން، 

 

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި " ނީކިޔާ އުސޫލަށްމި  (ށ)

 ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށްދޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

 އެވެ." އުސޫލު

 

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި  ގެ މަޤްސަދަކީއުސޫލުމި  (ނ)

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން 

 ގެސްޓް ޓޫރިސްޓްގެ ދަށުން ސޫލު" ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އު

ހަމަހަމަކަމާއެކު ބިން ކުއްޔަށްދޭނެ މުއްދަތުތައް  ހިންގުމަށް ތަރައްޤީކޮށް ހައުސް

ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ބެލޭނެ  މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭކަނޑައެޅުމާއި، 

 ޑައެޅުމެވެ.ނކަންކަން ކަޝަރުތުތަކާއި، އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ 
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 ގެސްޓް ޓޫރިސްޓް

 ތަރައްޤީކޮށް ހައުސް

އަލަށް  ހިންގުމަށް

 ބިމާއިކުއްޔަށްދޭ ބިން

ހައުސް މިހާރު ގެސްޓް

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 

 ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ

 ބިންތައް 

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި  

މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅާނެ 

 ގޮތް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް  .2

އްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ތަރަ

ވަނަ މާއްދާގައި  9 އުސޫލުގެ އެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސޮއިކުރާއިރު،  10އުޞޫލު" ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  13ވަނަ މާއްދާއާއި  11 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަޢުވަތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި

އިވާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ބަޔާންކޮށްފަ

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި 

 ގޮތަށެވެ.

)އެއް މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުނޑަ  1،000،000 (ހ)

ބިމަށް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭނީ ބިން  އިންވެސްޓްމަންޓެއް އެ

ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ ކުއްޔަށްދޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ 

 )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ. 10

 

)ފަސް  5،000،000)އެއް މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި  1،000،000 )ށ(

އެ ބިމަށް  ލަރު( އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެންމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮ

ކުއްޔަށްދޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭނީ ބިން 

)ވިހި(  20ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ

 އަހަރު ދުވަހަށެވެ.

 

)ދިހަ  10،000،000ން ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި )ފަސް މިލިއަ 5،000،000 )ނ(

މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ 

ކުއްޔަށްދޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭނީ ބިން 

ތިރީސް ) 35 ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ

 ( އަހަރު ދުވަހަށެވެ.ފަހެއް

 

 ނޑުބޮމިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށްވުރެ  ދިހަ) 10،000،000 )ރ(  

އިންވެސްޓްމަންޓެއް އެ ބިމަށް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ބިން ކުއްޔަށްދޭނީ ބިން 

ާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ ކުރާކުއްޔަށްދޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި

 ( އަހަރު ދުވަހަށެވެ.ފަންސާސް) 50
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ގެސްޓް އަލަށް ޓޫރިސްޓް 

ހައުސް ތަރައްޤީކޮށް 

 ކުރާހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދޫ

ބިންތައް  

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި  

މުއްދަތުތައް 

ކަނޑައެޅުމުގައި 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ޝަރުތު

ހައުސް "މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް  .3

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ 

އެ  ދަޢުވަތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9އުޞޫލު" ގެ 

ސޮއިކުރާއިރު، އެތަނަކަށް އެއްބަސްވުމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10 އުސޫލުގެ

މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުއްޔަށްދޭ ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2މި އުސޫލުގެ މުއްދަތު 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މިހާރު ގެސްޓް ހައުސް 

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 

ށްފައިވާ ކުއްޔަށްދޫކޮ

ބިންތައް  

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި  

 މުއްދަތުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ޝަރުތުތައް

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް )ހ( .4

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބިންތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ 

ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް ޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްރިސްޓް ހޮޓޫ

 10މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ 

 13ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސޮއިކުރާއިރު،  މި އުސޫލުގެ 

ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި 

 މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  2މި އުސޫލުގެ  (1)

ޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް ނުމުގެ ގޮތުން، ޓޫރިސްކަށަވަރުކޮށްދި

މިނިވަން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ، ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިިންވަރު އެގޭނެ

ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ކޮށްފައިވާ 

 މިމިނިސްޓްރީން އެ ރިޕޯޓު ޤަބޫލްކުރުން؛ އަދި

ލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް "މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަ (2)

ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން 

ވަނަ  11ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތައް  13މާއްދާއާއި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވުން.
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 ދިރިއުޅޭ މީހުން" އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ހައުސް ގެސްޓް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ރަށްރަށުގައި

" އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް

 މުއްދަތު ނަމަސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދަށުން މާއްދާގެ ނަވަ 10 ގެ

 ގެނެސް އިސްލާހު އެއްބަސްވުމަށް އެ ގޮތުން ގުޅޭ އިތުރުކުރުމާއި

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ކުއްޔަށްދިން ބިން 

ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން 

ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު 

 ހުށަހެޅުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ވަނަ މާއްދާއާއި  3މި އުސޫލުގެ  )ހ( . 5

މި އެތަން ހިންގުމުގެ އޮޕަރޭޓިންގް ނިން ތަރައްޤީކޮށްފަރާތްތަކުން އެ ބި

އެތަނަކަށް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ތާއިސަންސް މިމިނިސްޓްރީން ދޭލަ

 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  4މި އުސޫލުގެ ، ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިިންވަރު އެގޭނެ

ޓްރީއަށް މިމިނިސް ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޔަށްދިން ބިން 

ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

މިންވަރަށް ބަލައި 

މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނެ 

 ގޮތް

 ރިޕޯޓު ވެލުއޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މާއްދާގައި ވަނަ 5 އުސޫލުގެ މި )ހ( .6

 މަދު ނުވަތަ ގިނަ މުއްދަތު ލައިމިންވަރަށްބަ ޚަރަދުކުރި ބިމަށް އެ ހުށަހެޅުމުން

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު ގިނަ ނުވަތަ  )ށ(

ގެންނަ އިސްލާހުގެ  އެއްބަސްވުމަށް ގޮތުން ގުޅޭމަދު ކުރެވޭނީ އެކަމާއި 

 ވެ.ދަށުންނެ

ން މަލުކުރަޢަށް އުސޫލަ

 ފެށުން

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ވަނަ 2018މެއި  20މަލުކުރަން ފަށާނީ، ށް ޢައުސޫލަމި  .7

 


