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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`
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މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

މީހުން ދިރިއުޅޭ

.3

)ހ(

މިއީ،

ރަށްރަށުގައި

މީހުން ދިރިއުޅޭ

ހޮޓަލާއި،

ޓޫރިސްޓް

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސް

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ސަރަހައްދަކީ ،ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެފަދަ

ކަނޑައެޅުމާއި،

ބިންތައް

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

2/99

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް
ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބިން
ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ހން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މީ ު
ނ
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަ ަ
ދަށުން

މާއްދާގެ

ސަރަހައްދަކީ

އެ

ޓޫރިޒަމް

ތަރައްޤީކުރާނެ

ސަރަހައްދެއްގެ

ގޮތުގައި

ހ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެ ޭ
ޓ
ޤާނޫނު( ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސް ް
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް
ގެސްޓްހައުސް

ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން

ކުއްޔަށްދެވޭނީ ،ބިން

ކުއްޔަށްދޫކުރާ ސަރަހައްދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ

ގެ

ތަރައްޤީކުރާނެ

4

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޓޫރިޒަމް

ތަރައްޤީކުރާނެ

ސަރަހައްދެއްގެ

ގޮތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުން

)ށ(

ށ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ ް
ނުވަތަ

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސް
1

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސަރަހައްދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1

ރަށުގެ އާބާދީއާއި ރަށުގެ ބޮޑުމިން ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަކުން
"ލޭންޑް ޔޫސް އެސެސްމެންޓް" އެއް ހަދާފައިވުން؛

.2

ލނިންގ
ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު )ލޭންޑް ޔޫސް ޕް ޭ
ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އީ.ޕީ.ޒެޑް އެއް އޮތުން؛

.3

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިމާ ދެމެދު މަގެއް
އޮތުން؛

.4
މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް

.4

ވަކި ބަޔަކަށް އެކަނި ގޮނޑުދޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުން؛

އ
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދަގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ތިރީގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ

)ހ(

ތަރައްޤީކުރާނެ

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސްއަށް

ކަނޑައަޅާ

ބިމުގެ

ބޮޑުމިން

5000

)ފަސް

ހާސް(

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން

)ށ(

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަށް ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ) 10000ދިހަ ހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ
ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއާއި އެހެނިހެން ބިންތަކާ ދެމެދު ) 5ފަހެއް( މީޓަރުގެ ގްރީން
އޭރިއާއެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޕަރވަރ ހައުސް ،ބޮޓްލިންގ
ޕްލާންޓް ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސައިޓް ،ބޯޓް ރިޕެއަރ ފަދަ ތަނަކާ އިންވެގެންވާނަމަ
) 5ފަހެއް( މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ރަށުގެ އާބާދީއާ ވަކިން
ރަށުގެ އެއްކޮޅަކުން ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެ ސަރަހައްދަށް އަރާފޭބުމަށްޓަކައި ޖެޓީ
އެޅުމަށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ވަކިން ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ސަރަހައްދަކީ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ބޭނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް
މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް
ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ

.5

)ހ(

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ބިމެއް ކުއްޔަށްދޭނަމަ

ށ
ކުއްޔަ ް

ދޭންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.

2

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ

)ށ(

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ބިމެއް

ކުއްޔަށްދިނުން

ކުއްޔަށް ދޭނަމަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެކުލަވައިލާ ބިޑު ފޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ
ބިމުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުގެ ތަފުސީލާއެކު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ބިން
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދެންވާނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2016/R-69 :ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ
ހ
ބ ޭ
ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި ،ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާ ެ
ގަވާއިދު(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެއްގޮތަށެވެ.

އިޖުރާޢަތްތަކާ

އަދި

އެފަދަ

ބިމެއް

ކުއްޔަށްދޭންވާނީވެސް އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް

.6

ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް

ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް

އިޢުލާންކުރަންވާނީ ،ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ސަރަހައްދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގެސްޓްހައުސް

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުއްޔަށްދިނުމާގުޅޭ
ކަންކަން ކުރިއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގެންދިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސަރަހައްދުގައި

ހޮޓަލެއް

ޓޫރިސްޓް

ޓޫރިސްޓް

ނުވަތަ

ގޮތުންވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސޮއިކުރުން

އެއްބަސްވުމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،

އެ

ރަށެއްގެ

ކައުންސިލާއި

މިނިސްޓްރީއާއެކު،

ޅ
ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ގު ޭ

ސވުމުގައި
އެއްބަ ް

ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ

.7

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރަންޖެހޭ
އެއްބަސްވުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.

އަދި

އާންމުކޮށް

އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި ބިން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ
ހުރިހާ ޙައްޤެއް އޮންނާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
)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؛

3

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ޅ(

ބިން އެވޯޑުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

)ކ(

ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށްދަނީ އެގްރީމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކުކުރުމުގެ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީންކަމަށް؛ އަދި

)އ(
މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް

.8

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީކަމަށް.

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ،ބިން

ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް

ކުއްޔަށްދޭންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގެސްޓްހައުސް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން

)ހ(

ކުއްޔަށްދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ބިމުގައި

ހިންގަން

ހުށަހަޅާ

މަޝްރޫޢު

ހިންގުމަށް

ތިމާވެށީގެ

ގޮތުން

އެކަށީގެންވާ

ތަނަކަށްވުން؛ އަދި
)ށ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބިމަށް
އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލީސް
އެކުއިޒިޝަން ފީ ،އެކީ އެއްފަހަރާ ދައްކާފައިވުން؛

)ނ(

ދ ބިމަކީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2016/R-69 :ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް
ކުއްޔަށް ޭ
ރަށްރަށާއި،

ބިންބިމާއި،

ފަޅު

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމަށްޓަކައި

ޕްރޮޕޯސަލް

ހ
ހށަހެޅުމާބެ ޭ
ު

ވ
ގަވާއިދު( ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައި ާ
ބިމެއް ކަމުގައި ވުން؛
)ރ(

ވ މަޝްރޫޢު
ދ ބިމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ،އެ ތަނެއްގައި ހިންގަން ހުށަހަޅާފައި ާ
ކުއްޔަށް ޭ
ހިންގުމަށް މާލީ ގޮތުންނާއި ،ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލު ފަރާތަކަށްވުން؛

)ބ(

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންބިން ކުއްޔަށް
ދޫކުރެވޭނީ ،ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް ބިން ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ
) 50ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހަށް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

)ޅ(

ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ )ސީ.އެސް.އާރު( ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން
ހިންގާނެ މަޝްރޫޢެއް ،ބިން ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން.

ދަޢުވަތު ދިނުން

.9

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް،
ބިޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން އެ ފަރާތަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ
4

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދު ނަންބަރު:
ށ
) 2016/R-69ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި ،ފަޅު ކުއްޔަ ް
ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން އެ ފަރާތަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުން

.10

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ ދަޢުވަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޝްރޫޢު

ނުވަތަ

މި

5

އުސޫލުގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ނ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮރްޕޯސަލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން،
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން
އެ ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގައި
މަދުވެގެން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.
)(1

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް
ގ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ  80%ބިމުގައިކަން؛

)(2

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ޢިމާރާތްކުރެވޭނީ ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް
ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ
 85%ބިމުގައިކަން؛

)(3

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް
ގެސްޓްހައުސް

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކައުންސިލް

މެދުވެރިކޮށް

ބިމެއް

ކުއްޔަށް

ދޫކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
އ
 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގަ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ގޮތުގެމަތިން

ބިމު

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކުލި،

ސ
މޯލްޑިވް ް

ބިމަށް

ޤާނޫނާއި

އިންލެންޑް

ގަވާއިދާ
ރެވެނިއު

އެއްގޮތްވާ
އޮތޯރިޓީއަށް

ދައްކަންޖެހޭނެކަން؛
)(4

ޅ
ނ ،ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަ ާ
މި އުސޫލުގެ ދަށު ް
ބިމުގައި ،ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމަށް
5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި

އުސޫލުގެ

5

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އ
ބިޑުގަ ި

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުލި ދައްކަންޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމުގެ
ބޭނުމަށް އަޅާފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ބިމަށް އެކަނިކަން.
)(5

މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ ތެރެއިން "އެޑިޝަނަލް" ނުވަތަ "ސަޕޯޓިންގް
ޓ
ލޭންޑް" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގެ ނުވަތަ ޓޫރިސް ް
ލ
ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ބޭނުމަށް އިމާރާތެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެ ބިންތަކުން ،ބިމު ކު ި
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާއާއި  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބިމެއްނަމަ،
އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަދި  12ވަނަ
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހު،

ކައުންސިލާއި އެ ބިމެއްގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްޤީކުރާ
ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި އެފަރާތާ
ދެމެދު

ޤާނޫނާއި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެއްގޮތްވާ

ގަވާއިދާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

އެ އެގްރިމެންޓު އިޞްލާޙުކޮށް ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި އުސޫލުގެ  6އަދި
 7ވަނަ މާއްދާގައި

.11

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،މި އުސޫލުގެ  6އަދި  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން

ފުރިހަމަނުކޮށް

ޓޫރިސްޓް

ހޮޓާ

ނުވަތަ

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސް

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކައުންސިލުން ބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ ،ބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި

ފުރިހަމަނުކޮށް

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ )ސީ.އެސް.އާރު( ގެ

ކައުންސިލުން ބިން
ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ

ގޮތުގައި ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު،

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމެއްނެތި ،އެފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ.
)ހ(

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

)ށ(

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް
) 500,000/-ފަސް ލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްފައިވުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުން

.12

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި  13ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވެ ،ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން

އެ ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މަޝްރޫޢަކާބެހޭ
ލިޔެކިއުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީން ،އެ މަޝްރޫޢެއް،
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދ
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއް ަ
ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ނިންމާފައިވާ
ގޮތެއް މިނިސްޓްރީން އެ ވުޒާރާއަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާ
އެހެން މަޝްރޫޢަކާ

.13

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލެއް
ށ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮ ް

ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ

ނިމިފައިވާނަމަ ،އަދި އެ ތަނުގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެތަނެއް ހިންގަން

ބިންތައް

ފެށުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ.
)ހ(

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

)ށ(

އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް
ނަގައިގެން ކަމަށްވުން؛

)ނ(

އެ ބިމުގައި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނިމިފައިވުން؛

)ރ(

އެ ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކީ ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި
ހުރުމަށް

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ކޮށްފައިވާ

ޢިމާރާތަކަށްވުން.
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

.14

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ބިމެއްގައި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރާ

ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތުން

ފަރާތުން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
އ
ޚިދުމަތްތަ ް

)ށ(

)(1

ފެނާއި ނަރުދަމާ؛

)(2

 24ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް؛

)(3

ކުނީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއިން
އުކާލެވޭ ކުނި އަމިއްލައަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެ ވަސީލަތް؛

މާނަކުރުން

.15

އ
މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާ ި
ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި ވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު150 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ
"ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި ރޭޓަކު ް
ނވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަށް
ު
އަގު ދައްކާގޮތަށް ނިދުމާއި ކެއުން،
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނޫން ތަންތަނެވެ.
ށ،
"ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަ ް
ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،އަދި އެތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ
ޓ
ދުވަހަކަށް ވަކި ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޓޫރިސް ް
ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނޫން އެހެނިހެން ތަންތަނެވެ.
"ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ
ދަށުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ކައުންސިލާއި

ރަށު

އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި

ސިޓީ

ކައުންސިލަށް

ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ނ ،ރަށުގެ ބިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް
"ލޭންޑް ޔޫސް އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ފރި ،އިދާރީ ،ކުޅިވަރު އަދިވެސް ތަފާތު އެހެނިހެން
)ދިރިއުޅުމަށް ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤުތިޞާދީ ،ވިޔަ ާ
ބޭނުމަށް( ކަޑައެޅިފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ ރިޕޯޓަށެވެ
ގ
"ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމު ެ
ގަވާއިދު –  "2008އަށެވެ.
"ގްރީން އޭރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ގަސް އިންދާފައި އޮންނަ ނުވަތަ ގަސް އިންދޭގޮތަށް
އޮންނަ ސަރަހައްދަށެވެ.
"ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފެން ނުވަތަ ތަފާތު ބުއިން ތައްޔާރުކުރާ ކާރުޚާނާ
ނުވަތަ ގުދަންތަކަށެވެ.
"އީ.ޕީ.ޒެޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެންވައިރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯނަށެވެ.
އުވާލެވޭ އުސޫލު

.16

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

.16

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން  17އޮކްޓޫބަރު  2016ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ "މީހުން
ލ
ސ ް
ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުން ި
މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.

ފެށުން

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