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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

.3

)ހ(

ސ
މިއީ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައު ް
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ސަރަހައްދަކީ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ
ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމުން ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިންބިން ކުއްޔަށް
ދިނުމުގައި ޢަމަލަކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

)ށ(

ޓ
ނ" ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސް ް
މި އުސޫލަށް ކިޔާ ީ
ހ
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާބެ ޭ
އުސޫލު" އެވެ.

ސ
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ގެސްޓްހައު ް
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި
އެ

ސަރަހައްދަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޓޫރިޒަމް

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

ތަރައްޤީކުރާނެ

ޤާނޫނުގެ

ސަރަހައްދެއްގެ

4

ވަނަ

ގޮތުގައި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައެޅުމުން ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ނ
 19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބި ް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ
ސަރަހައްދަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ

ޤާނޫނުގެ

4

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

މ
ޓޫރިޒަ ް

ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ރަށެއްގެ
ހއްދުގައި ޓޫރިސްޓް
ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއެކު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަ ަ
ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
1

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު161 :

ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ
އެއްބަސްވުމުގައި

.4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކުން މިނިސްޓްރީއާއެކު ސޮއިކުރަންޖެ ޭ
މި އުސޫލުގެ  3ވަ ަ
އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން

)ހ(

ލމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛
ބީލަމަށް ހުޅުވާ ު

)ށ(

ބީލަން ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ނ(

ބީލަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ރ(

ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ބ(

ބީލަން ހުޅުވައި ދިރާސާކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ޅ(

ބިން އެވޯޑުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ކ(

ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ދަނީ އެގްރީމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކުކުރުމުގެ
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)އ(

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތައް.

މި އުސޫލުގެ  3އަދި 4
ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަނުކޮށް ކައުންސިލުން
ބިންބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

.5

ވ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،މި އުސޫލުގެ  3އަދި  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކައުންސިލުން ބިންބިން
އަންނަނިވި

ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ،

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ބިން

ފަރާތްތަކުން

ކުއްޔަށްދީފައިވާ
ކޯޕަރޭޓް

ފަރާތްތަކުގެ

ސޯޝަލް

ތެރެއިން

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

)ސީ.އެސް.އާރު( ގެ ގޮތުގައި ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ
ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންބިން ކުއްޔަށް
ދެވިދާނެއެވެ .އަދި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިންބިން
ކުއްޔަށް

ދޫކުރެވޭނީ

އެފަރާތްތަކާއެކު

ކުރިން

ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ބަޔާންކުރާ

ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވުން.

)ށ(

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް
500,000/-

ލައްކަ(

)ފަސް

ކޮށްފައިވުން.
2

ދިވެހި

ރުފިޔާ

އަށްވުރެ

ބޮޑު

އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު161 :

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުން

.6

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ ،ކައުންސިލުން
ހ
އެ ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މަޝްރޫޢަކާބެ ޭ
އ
ލިޔެކިއުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީން ،އެ މަޝްރޫޢެ ް
ޔގެ އޮފީހުން
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކުއްޔަށްދިނުމާމެދު ނިންމާފައިވާ
ގޮތެއް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެހެން
މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން

.7

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލެއް
މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް

ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް

ނިމިފައިވާނަމަ ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެތަނެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ
މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ.
)ހ(

އެ ބިމަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް
ނުވަތަ ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށްވުން.

)ށ(

އ
ނ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަ ް
އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަ ީ
ނަގައިގެން ކަމަށްވުން.

)ނ(

ތ
އެ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
ނިމިފައިވުން.

)ރ(

އެ ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކީ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި
ހުރުމަށް

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތަކަށްވުން.
މާނަކުރުން

.8

މި އުސޫލުގައި ،އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަ:
"މިނިސްޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެއިރެއްގައި ޓޫރިޒަމާގުޅޭ ކަންކަން
ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަށެވެ.
"ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ )ސީ.އެސް.އާރު( ގެ ގޮތުގައި ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ
ކަންތައްތައް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

މި

އުސޫލަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުގެ

ކުރިން

ކައުންސިލްތަކުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން
ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ،ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށުގެ
ޢުމްރާނީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ފައިދާވާނޭ ގޮތުން ،ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢަށެވެ.

3

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު161 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

"ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި
ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ނިދުމާއި ކެއުން ،ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން
ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނޫން ތަންތަނެވެ.
ނވަތަ "ގެސްޓްހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީން
"ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް" ު
ދ
ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ،ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،އަ ި
އެ ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން
ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނޫން ތަންތަނެވެ.
"ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ދަށުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ރަށު

ކައުންސިލާއި

އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި

ސިޓީ

ށ
ކައުންސިލަ ް

ނިސްބަތްކޮށެވެ.
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

.7

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

_______

4

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.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

