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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންކުއްޔަށް
ށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލަ ް
ޔ އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
 .1ބުނެވިދި ަ
.3

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވަކި ސަރަޙައްދަކ ީ◌،ފަތުރުވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރާނެ

ސަރަޙައްދެއްގެ

ގޮތުގައި

ޤާނޫނު

2/99

ނަންބަރު

ގ
ޖ ެ
)ދިވެހިރާއް ޭ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމުން،
އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ވަކި ބިންބިން ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ
ބާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .2ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް )ނ( ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
.3

)ނ(

މީހުން

ދިރިއުޅޭ

ރަށްރަށުގައި

ޓޫރިސްޓް

ހޮޓާ

ނވަތަ
ު

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިންބިމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1

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

.2

ނންގ
ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު )ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭ ި
ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އީ.ޕީ.ޒެޑްއެއް އޮތުން؛

.3

ބމާ ދެމެދު މަގެއް
ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ި
އޮތުން؛
3
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.4

ވަކި ބަޔަކަށް އެކަނި ގޮނޑުދޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުން.

ޔ އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
 .3ބުނެވިދި ަ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި .4
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަޙައްދުގެ

ޔ ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބިން
ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބޮޑުމިން

)ހ(

ޔ ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގައި ،ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ތަރައްޤީކުރާނަމަ ،ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން
) 5000ފަސް ހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކަނޑައެޅޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ) 10000ދިހަ ހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކަނޑައެޅޭ ބިން ހިމެނޭ ރަށަކީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ބިމެއް އޮތް ރަށެއްކަމުގައިވާނަމަ،
ހ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ) 10000ދި ަ
ހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ސ
) 10000ދިހަ ހާސް( އަކަފޫޓާއި ) 538,196ފަސް ލައްކަ ތިރީސް އަށް ހާ ް
އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް( އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ބިމުގައި
ހ
ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަށް ) 12,000,000/-ބާރަ މިލިއަން( ދިވެ ި
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރާނެ ކަމުގައިވުން.

)(2

ހއެއް(
) 538,196ފަސް ލައްކަ ތިރީސް އަށް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ަ
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިސްޓް
ހޮޓަލަށް

16,000,000/-

)ސޯޅަ

މިލިއަން(

ދިވެހި

ރުފިޔާއަށްވުރެ

ބޮޑު

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

ދ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ރަށުގެ އާބާދީއާ
މި މާއްދާގެ )ހ( އަ ި
4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު99 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވަކިން

ރަށުގެ

އެއްކޮޅަކުން

ފަތުރުވެރިކަން

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ޔ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ

ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެ ސަރަޙައްދަށް އަރާފޭބުމަށްޓަކައި ޖެޓީ އެޅުމަށާއި،
އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ވަކިން ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ
ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސަރަޙައްދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .4ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި .6
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ

ނ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ،މީހު ް
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

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

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަޙައްދެއްގެ

ކުއްޔަށްދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން

ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއެކު،

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ
ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް

ސޮއިކުރުން

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 .5ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާހުކުރުން.
.8

)ށ(

ނ މާއްދާގެ ދަށުން
ނ( ގެ  4ވަ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ ު
ޓޫރިޒަމް

ތަރައްޤީކުރާނެ

ސަރަޙައްދެއްގެ

ގޮތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
ކ
)ށ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލީސް އެކުއިޒިޝަން ފީ ،އެ ީ
އެއްފަހަރާ ދައްކާފައިވުން؛
ށ
ވނަ މާއްދާ )ހ( ގެ ) (4) (3) (2) (1އަދި ) (5ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަ ް
 .6ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ަ 10
އިޞްލާޙުކުރުން.
.10

)ހ(

)(1

ށ
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އިމާރާތްކުރެވޭނީ ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ 80%
ބިމުގައިކަން؛

)(2

ނ ނަންބަރު
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އިމާރާތްކުރެވޭނީ ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމަށް ޤާނޫ ު
) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް
ސަރަޙައްދެއްގެ

ތަރައްޤީކުރާނެ

ގޮތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ  85%ބިމުގައިކަން؛
5

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު99 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(3

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިމެއް ކުއްޔަށް
ގ
ދޫކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސަރަޙައްދުގެ

ތެރެއިން

މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާ ބިމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބިމު ކުލި،
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަން؛
)(4

ޅ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަ ާ
ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ބިމުގައި ،ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ
ބިމު ކުލި ދައްކަންޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް އަޅާފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ބިމަށް
އެކަނިކަން.

)(5

މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
ބިމުގެ ތެރެއިން "އެޑިޝަނަލް" ނުވަތަ "ސަޕޯޓިންގ ލޭންޑް" ގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހަމައެކަނި އެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގެ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް
ގެސްޓް ހައުސެއްގެ ބޭނުމަށް އިމާރާތެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެ ބިންތަކުން ،ބިމު ކުލި
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަން.

 .7މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

6

