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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިޒަމް 
 މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ    
 
 

 ގަވާއިދު އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ

  1ބާބު 

 ޢާންމު ބައި

 ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

(ނ) އިްނ ބާރު ލިބިގެން އިންޓަގްރޭޓަްޑ ޓޫރިސްޓް ގެ ވަނަ މާއްދާ 16-1 

އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ އުސޫލުތައް  ،ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް

 ކަނޑައެޅުމުެގ ގަވާއިދެވެ.

 ތަރައްޤީކޮށް  ިރޒޯޓު ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓެޑް މި ގަވާއިދަށް ކިޔާީނ " (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ. ހިންގުމާބެހޭ

ޓޫރިސްޓް  ގްރޭޓަޑް އިންޓަ

 ރިޒޯޓު ހިންގުން 

ޤާނޫުނ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ހިންގަންވާނީ (ހ) .2

މި ގަވާއިާދ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު) އާއި 99/2ނަންބަރު 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަމަށް ޓޫރިަޒމާބެހޭ ިމނިސްޓްރީން ހުއްަދ 

 މަށް ފަހުގައެވެ.ހޯދު

ގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ހިމެނޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޓައިން (ށ)  

ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ެއ ތަންތަން ހިންުގމަށް ،ވަކިވަކި ތަންތަން ހިންގަންވާނީ

އެ ޤާނޫނުން ބާރު  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި 99/2

ވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ލިބިގެން ހެދިފައިވާ ގަ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
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އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓުގައި ވަކިވަކި 

 ވިޔަފާރި ހިންގުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ  (ހ) .3

 އަންނަނިވި ގިންތިތަކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގޭނެއެވެ.

 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު )1(  

 ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް )2(   

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް )3(   

 ފީނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން )4(   

 ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން  )5(   

 ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތައް )6(   

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުންވްެސ މި  )7(   

 ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގަިއ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތައް ިހންގަންވާީނ           (ށ)  

ހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ އެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ބިންތައް ގިންތިކޮށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ  (ނ)  

 މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އެންުގމަކީ ޑިވެލޮޕަރގެ ޒިންމާއެކެވެ.

       އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަންވާީނ  (ރ)  

 ފާރިއެއް ހިންގުމަށް ގިންތިކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައެވެ.އެ ވިޔަ

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓުތަކުގެ ދަްފތަރު 

 ބެލެހެއްޓުން 

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަްށ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުއްޔަްށ  (ހ) .4

ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި ބިންބިމުގެ ދަފްތަރެއް ޓޫރިޒަމާބެޭހ 

 ނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.މި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރަށެއް ނަމަ ރަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަފިކް ޯކޑިނޭޓްސްާއއި  )1(   

ެއކީ  ނަމާ ރަށުގެ ނަން، ނުވަތަ ބިމެްއ ނަަމ ބިްނ ހިމެޭނ ރަށުގެ 

ބިން ފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަފިްކ ކޯޑިނޭޓްސްއާއި، ބިމުެގ ނަންަބރު 
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ނުވަތަ ނަން އަދި ފަޅެއް ަނމަ ފަުޅ ފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަިފކް 

 .ކޯޑިނޭޓްސް

 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު. )2(   

    (i) ަދި ކުންފުންޏެއް ން އަކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުގެ ނ

ޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ކުންފުިނ ނުވަަތ ނުވަތަ ޕާ

 ޕާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޕާޓްނަރޝި

    (ii) ަކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  ޖިސްޓަރީވިޔަފާރި ރ 

    (iii)  ުގުޅޭނެ ނަންބަރ 

    (iv)  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ 

 ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށްދެވުނު ތާރީޚު. )3(   

 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު. )4(   

ވަަނ  މުޅި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ތިންޑިވެލޮޕަރުގެ ފަރާތުން ރަށުގެ )5(   

ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ އަންނަިނވި 

 މަޢުލޫމާތު.

    (i)  ިކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ނަން އަދ

ނުވަތަ ޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ކުންފުނި ޕާކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 

 ޕާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޕާޓްނަރޝި

    (ii)  ިކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރީވިޔަފާރ 

    (iii)  ުގުޅޭނެ ނަންބަރ 

    (iv)  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގެ އިތުރުން އިންޓަގްރޭޓެޑް  (ނ)  

ރިޒޯޓެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަދެވޭ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޓޫރިސްޓް 

 މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ރ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެުނމާއެުކ އަންނަނިިވ އިތުރު މަުޢލޫމާތުވެްސ 

 މަނަންވާނެއެވެ.ހި
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ްނ ޒޯޓަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ިމނިސްޓްރީއިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރި )1(   

 ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ހިންގާނެ ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް  )2(   

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ފީނުުމގެ 

ތަން އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހްެނ ޚިދުމަތްދޭ ތަން

   އިމުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ވަކިވަކި ބިންތައް ޤާތަންތަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ގިންތިޮކށް  3މި ގަވާއިދުގެ 

 ދަދު.އަކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި ިހމެނޭ ބިންތަކުގެ 

ޒޯޓުގައި ހިންގާނެ ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރި )3(   

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ފީނުުމގެ 

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހްެނ 

ވަކިވަިކ ބިންތަްއ ތިންވަަނ  ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރު

ންތައް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާނަމަ އެ ބި

 ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު.

    (i) ްކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ނަނ 

    (ii) ަކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  ޖިސްޓަރީރ 

    (iii)  ުގުޅޭނެ ނަންބަރ 

    (iv)  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ 

ވަކި ވިޔަފާރިއެއް ކުރުަމށް  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި )4(   

   ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ 

 ލުތައްއެ ހުއްދައިގެ އަންނަނިވި ތަފުސީ

    (i) ަރީ ނަންބަރު ހުއްދައިގެ ރަޖިސްޓ 

    (ii)  ްހުއްދައިގެ ބާވަތ 

    (iii)  ްހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަނ 

    (iv) ްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން ހުއ 
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    (v)  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވިޔަފާިރ

 ބިން އިމުކުރެވިފައިވާ ވަކިޤާ

      ) ވަަނ ނަންބަރާއި 5) ވަަނ ނަންބަރާއި (2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ބ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 3) ވަނަ ނަންބަރާއި (2މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ (

     ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެ ބަދަލު ގެނެވޭތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫންމަޢުލޫމާތެއް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަްނ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަީކ  5

 ޑިވެލޮޕަރގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

ގުޅިގެން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކާއި (ޅ)  

ްނ ކަނޑައަާޅ އެހެނިހެްނ ަޒމާބެހޭ މިނިސްޓްރީރިމަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ޓޫ

 މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރު ކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ޙައްޤުތައް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ

 ބަދަލުކުރުން 

އިންަޓގްރޭޓެޑް ރިޒޯޓުތަކުގެ  ،ނުވާނަމައެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިމި ގަވާއިދުގައި  .5

ގުޅޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ބަދަލުކުރުމުގައި ނުަވތަ އެހެން ފަރާތަކަށް  ބަސްވުމާއްކުލީގެ އެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދިނުމުގައިއެ ޙައްޤުތައް 

އެކުލަވާލާފައިާވ  ންޓޫރިޒަމާބެހޭ ިމނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާ

  ބެހޭޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާ"ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓުތަކާގުޅޭ  R-14/2010ރު ގަވާއިދު ނަންބަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. " އަށްގަވާއިދު

 2ބާބު 

 އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް، ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

 ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުަމށް

 ބިން ކަނޑައެޅުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކަނޑައަޅުއްވާީނ  (ހ) .6

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ ސަރަޙައްދު  (ށ) 

ީނ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު  (ނ)  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގައި އަްނނަނިިވ ގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.



 ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ              R-64/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު           148އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  8 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )1(   

ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަީނ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށަުކން 

ން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށުީމހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ،ބިމެއްނަމަ

ލާ ރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައި ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫ

ދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިން ކަނޑައެުޅމުަގއި ގަވާއި

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކުރުން.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )2(   

ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަީނ ފަޅު ރަށަކުްނ ބިުމގެ 

އެކީ  ފިކް ކޯޑިނޭޓްސްއާން ފާހަގަކުރެވޭ ޖިއޮގްރައެ ބި ،ބައެއްނަމަ

އެ ބިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން. މި ޗާަޓކީ 

ރަކު ޔަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސަރވޭ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޗާޓެއް ކަމުގައިވުން.

ވާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުން  )3(   

 ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ ފަޅެއްަނމަ ެއ ަފޅު

 އެކީ ހުށަހެޅުން. ފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސްއާ

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )4(   

ޅު ެއ ފަ  ،ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަީނ ފަޅަކުން ބައެއްަނމަ

އެކީ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  އޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސްއާފާހަގަކުރެވޭ ޖި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން. މި ޗާޓަކީ 

ރަކު ޔަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސަރވޭ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޗާޓެއް ކަމުގައިވުން.

ޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައް )5(   

ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 

 ،     ބަލަހައްޓާ ފަޅުރަށްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ރަށެއްނަމަ 

ށް ފާހަގަކުެރވޭ ެއ ރަ ،އެ ދަފްތަރުގައި އެ ރަށަށް ދީފައިވާ ނަމާއި

 އެކީ ހުށަެހޅުން. ޖިއޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސްއާ

 ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ތަރައްޤީކުރުަމށް ރިޒޯޓެއް

 ނުވަތަ ،ފަޅު ނުވަތަ ،ރަށް

ދެވޭނެ  ކުއްޔަށް ބިން

 ގޮތްތައް

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް، ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، ބިންބިން  .7

 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ.

ވަނަ  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2ބަރު ޤާނޫނު ނަން (ހ) 

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެ (
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ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ  ،މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން

ތަ އެކަށީގެންވާ އެްނެމ ރަނގަުޅ ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅާ މީަހކަށް ނުވަ ،މަތިން

 ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން.

ވަނަ  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ) 

 ނުވަތަ ،) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ރަށުގައ2ިމާއްދާގެ (ހ) ގެ (

 ،ތަފުސީލާއެކު މަޝްރޫޢެއްގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް  ،ފަޅުގައި ނުވަތަ ،ބިމުގައި
 ޓޫރިޒަމާބެހޭ އެދި އެ ފަޅަކަށް ނުވަތަ ،އެ ބިމަކަށް ނުވަތަ ،ރަށަކަށް އެ

(ިދވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ހުށަހެުޅމުން މިނިސްޓްރީއަށް

 ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދައިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި

 .ދިނުން ކުއްަޔށް ެއ ފަޅެއް ނުވަތަ ،އެ ބިމެއް ނުވަތަ، އެ ރަށެއް ގޮތުގެމަތިން

ވަނަ  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

ންުމ އާދައުލަތުގެ  ،) ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތަށ3ްމާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން  މަންފާއަކަށްޓަކައި ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންާވ އިޤްތިޞާދީ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ތެއްގެ ދަށުން، ދުރާލައިމާޢީ ސިޔާސަތިނުވަތަ އިޖު

ސަރުކާރުްނ ކަނޑައަާޅ މުިހންުމ  ،އުސޫލުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ކްރޮސް ސަބްިސޑީެގ ގޮތުގައި، ޤާނޫނު ، ވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށްހަމަޝްރޫޢެއް 

ަވނަ މާއްދާެގ  5(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު) ެގ  99/2ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަްމ (މ) 

 ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ދޫކުރުން.

       (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

 ސަަރޙައްދެއްގައި  ވަކި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5-16

 އިޤްތިޞާދީ  ސަރަޙައްދެއްގައި އެ ،ކުރިއަރުވައި ފުޅާކޮށް ފަތުރުވެރިކަން

 ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ،ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިތުރުކޮށް ޙަރަކާތް

 ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް  ،ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް

 ،ފަޅު ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް މަށްޓަކައިހިންގު އްޤީކޮށްތަރަ ރިޒޯޓު
 ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން. ހިްއސާވާ ސައްތަ ސައްތައިން ސަރުކާރުގެ

 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5

 ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 1(

 99/2 ތަރައްޤީކުރުމަށް ޤާނޫުނ ނަންބަރު އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް .8

) ވަނަ 1ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 

 ،އިޢުލާންކޮށްގެން ޢާްނމުކޮށް މިނިސްޓްރީން ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 ހުށަަހޅާ ހެުޅމެއްހުށަ ރަނަގޅު  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ  ،މަތިން އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް
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ގޮތަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯްޓ 

 ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް

 ބިން ނުވަތަ ،ފަޅު ނުވަތަ

ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ތަ ފަުޅ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުެރވޭ ބީލަްނ ރަށް ނުވަތަ ބިްނ ނުވަ (ހ) 

   އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށެއް ނުވަތަ 

 ބިމަކަށް ހުށަހަޅާ އެކުއިޒިޝަން ޮކސްޓެއް ިހމެނުން.އެ ފަޅެއް ނުވަތަ އެ 

ގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކުއިޒިޝަްނ ކޮސްޓު (ށ) 

ގަނޑަކީ އެ ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުަލ މާކްސްެގ މިން

 (ސާޅީްސ އިންސައްތަ) ކަމުގައި ަކނޑައެޅުން. 40މަދުވެގެން %

ފަދަ އްޤީކުރަން ހުށަހަާޅ ފަާރތަކީ އެއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރަ (ނ)  

ކަށަވަރުކުރުން. މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ މާލީ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން 

ގެ އެްނމެ ދަށް މިންވަުރ ގެ އިންެވސްޓްމަންޓުމިގޮތުން، އެ ޕްރޮޖެކްޓު

(ވިހި އިންސައްތަ)  20ދަދުގެ %އަސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި އެ 

އިންވެސްޓްކުރާނެ މާީލ ޤާބިލުކަން ހުރިކަްނ ދައްކުވައިދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަްނ 

 ލާޒިމުކުރުން.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ޒޯޓް ަތރައްޤީކުރުމަށް ރި

ސަރުކާރާއި ޑިވެލޮޕަރާ 

ދެމެދު ރަށް، ނުވަތަ ފަޅު، 

 ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް

ދިނުމަށް އެއްބަސްވުން 

 ލުން އެކުލަވައި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .9

ޅުފަޅާއި، ބިންިބން ކުއްޔަށް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަށްރަށާއި، ފަ

  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 99/2ދިނުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުލީެގ އެްއބަސްވުމެއް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 6

 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި

ޒޯޓެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރި (ށ) 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަން  ޤީކުރުމަށް އެކުލަވައިލާތަރައް

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ށް ފާހަގަކުރެވޭ ޖިއޮގްރަިފކް އެ ރަ ،ަނމާއި ރަށުގެ ،ނަމަ ރަށެއް )1(   

 ިބން އެކީ ނަމާ ރަށުގެ ހިމެނޭ  ބިން ،ނަމަ  ބިމެއް ،ޑިނޭޓްސްކޯ

 ނުަވތަ ނަމެއް އިތުރުންޑިނޭޓްސްގެ ފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ

 ،ަނމަ  ފަޅެއް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓު، އެީކ ރަށުން ބިން  ނަންބަރަކާ

ޑިނޭޓްސް އަދި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދެއް ނަަމ ކޯ ޖިއޮގްރަފިކް ފަޅުގެ

އެކީ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  ކޯޑިނޭޓްސްއާ ފަޅުގެ ޖިއޮގްރަފިކް

 .ދައްކުވައިދޭ ޗާޓު 

 ން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތުރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބި )2(   

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިްސޓް  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދޫކުރާ ކުއްޔަށް )3(   

ރިޒޯޓުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް 
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 އިމާރާތްކުރުަމށް އިމުކުުރމަށްޤާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

އެ މުއްދަތުގައި ުކލި  ،މުއްދަތަކާއި އެ، ދޭނަމަ މުއްދަތެއް

 ތާރީޚު ިހންގަން ފަށާނޭ ރިޒޯޓް ނުހިނގާނެނަަމ އެކަމާއި،

 އެގްރީމެްނޓް ކުރިން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ދޫކުރާ ކުއްޔަށް )4(   

 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް. ލަތްތަކުގައިހާ އެ، ލަތްތަކާއިހާ ބާޠިލުކުރެވޭނޭ

ގޮތް އަދި ސަރުކާަރށް  ކުލި ހިސާބުކުރެވޭނެ ގޮތާއި، ކުލި ދައްކާނެ )5(   

 ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދެއްކުމުގެ ޒިންާމ އުފުލާނީ ޑިވެލޮޕަރކަން.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ހިންގޭ ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް  )6(   

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ައދި 

ރިތަކަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ވަކިވަކި އެހެނިހެން ވިޔަފާ

ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް (ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ 

ޚިދުމަތާއި، މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި، ުކނި 

ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ިހމެނޭގޮތަށް) ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިްނާމ 

 އުފުލާނީ ޑިވެލޮޕަރކަން.

އެ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި  )7(   

 ރިޒޯޓަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތައް

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  )8(   

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިލްތިޒާމުތައް އުފުލަންޖެހޭީނ ޑިވެލޮޕަރކަން 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް. މަޚިލާފުވެއްޖެނަ  އެގްރީމެންޓާ ޑިވެލޮޕަރ )9(   

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް (ޔޫޓިލިޓީސް) ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް  )10(   

އިމުކުރެވޭ ަވސީލަތްތައް ސަރުކާުރގެ ޤާޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އިންޝުއަރ 

 ކުރުން ޑިވެލޮޕަރަށް ލާިޒމުވާނެކަން.

ޑިވެލޮޕަރގެ ފަރާތުން ކުލީގެ އެއްބަސްުވމުްނ ލިބޭ ޙައްޤުތައް  )11(   

 ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނަމަ ިމ ގަވާއިދަށާއި

ކުއްޔަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްީރން  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާ

"ޓޫރިްސޓް  R-14/2010ވާއިދު ނަންބަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގަ

 " އަށްގަވާއިދު  ބެހޭޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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 3ބާބު 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގެ، ނުވަތަ ފަޅުގެ، 

ންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން ނުވަތަ ރަށުގެ، ނުވަތަ ފަޅުގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ތި

 ނުވަތަ ބިމުގެ ބައެއް ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުން.

 ޓޫރިސްޓް ންޓަގްރޭޓަޑްއި

 ތަރައްޤީކުރުަމށް ރިޒޯޓެއް

 ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް

 ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ

 ކުލީގެ ބިމުގެ ނުވަތަ

 ވަނަތިން އެއްބަސްވުން

 ދިނުން ކުއްޔަށް ފަރާތަކަށް

 ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް ންޓަގްރޭޓަޑްއި (ހ) .10

ގުޭޅ  އެއްބަްސވުމާ ކުލީގެ ިބމުގެ މުޅި  ނުވަތަ ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ

 ދެވިދާނެއެވެ. ކުއްޔަށް ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ ޙައްޤުތައް

 ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް  ންޓަގްރޭޓަޑްގައިވާ ގޮތަށް އިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ) 

ބިމުގެ  ނުވަތަ ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ކުއްޔަށް ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ ގުޭޅ ޙައްޤުތައް އްބަސްުވމާއެ ކުލީގެ މުޅި

 ޅޭ ގު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާދިނުމުގައި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން 

ލާ އެކުލަވައި ން ޓޫރިަޒމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާ

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް  ންޓަގްރޭޓަޑްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އި (ނ)  

 ބިމުގެ ނުވަތަ ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ކުއްޔަށް ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ ގުޭޅ ޙައްޤުތައް އެއްބަސްުވމާ ކުލީގެ މުޅި

  ގުޭޅ ޙައްޤުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް  މުން މުޅި ކުލީެގ އެއްބަސްވުމާދިނު

 ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އެ ޙައްޤުތައް އިތުރު

    ސް ިމ މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެންބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ (ރ)  

 ތަަރއްޤީކުރުމަށް ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް ންޓަގްރޭޓަޑް(ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އި

 ކުލީގެ  ބިމުެގ މުޅި  ނުވަތަ  ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް

މުން މުޅި ކުލީެގ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނު ތިންވަނަ އެއްބަސްވުން

ށް ހިފާފަރާތަށްވެސް ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ކުއްޔަ އެއްބަސްވުމާ

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްހައުްސ ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނަްށ 

  ބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގުމަްށ 

ގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކުން ވަކިވަކި ބިން އިތުރު ފަރާތަކަށް އެ އިންޓަ

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުްނ ދިގު މުއްދަތަށް ވިލާ ނުވަަތ  ،ޔަށް ދިނުމުގެ ޙައްޤާއިކުއް

 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ނަޤުލުވެގެންދާނެއެވެ.
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 ޓޫރިސްޓް ންޓަގްރޭޓަޑްއި

 ތަރައްޤީކުރުަމށް ރިޒޯޓެއް

 ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް

 ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ

ބިމުގެ ވަކި  ނުވަތަ

ން ބިންތައް ވަކިވަކި 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުްސ  (ހ) .11

ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ވިޔަފާރި 

ގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓަކުން ވަިކވަކި ބިްނ އުސޫލުން ހިންުގމަށް އިންޓަ

 ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ިމ ގަވާއިދުގައި ެއހެންގޮތަކަށް އިތުރު ފަރާތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ  ޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާބޭނުމަށް ކުއް

ޒޯޓުތަކާގުޅޭ "ޓޫރިސްްޓ ރި  R-14/2010އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. " އަށްގަވާއިދު  ބެހޭޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ތެރެއިްނ  (ށ)  

ވަކިވަކި ބިންތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާއި އިންޓަގްރޭޓެޑް 

އިވާ ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ނުވަތަ ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮށްފަ

އެކީ މެނޭޖްމަންްޓ  ސް ހިންގުމަށް އިތުރު ފަރާތަކާޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައު

 ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

 ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް  ންޓަގްރޭޓަޑްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އި (ނ)  

ބިމުގެ  ނުވަތަ ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ ކޮށްފައިވާދޫ ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ވަކި ބިންތައް ވަކިވަކިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ވަކިވަިކ ބިންތައް 

އެއްގޮތަށް ފާހަގަކޮށް  ސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ މިންަގނޑަކާޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނި

 ވެ.ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗާޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާެނއެ

 ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް  ންޓަގްރޭޓަޑްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އި (ރ)  

ބިމުގެ  ނުވަތަ ،ފަޅުގެ ނުވަތަ ،ރަށުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ވަކި ބިންތައް ވަކިވަކިްނ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރ ނުވަަތ 

ވެޭވ  ެދމެދު ރާތާބިންތައް ކުއްޔަްށ ހިފާ ފަ ވަކިވަކި  ،ސަބްލެސީއާއި

 އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަން ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު  )1(   

 ކުލީގެ މިންވަރު  )2(   

ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުިލ ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާުމ އުފުލާީނ  )3(   

 ޑިވެލޮޕަރކަން

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ޚިލާފުވެއްޖެަނމަ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ )4(   
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ސްވުމާިއ، ދެމެދުވާ ކުލީގެ އެއްބަ ޑިވެލޮޕަރާއި އިންވެސްޓަރާ )5(   

ދެމެދު ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުާމ  ޑިވެލޮޕަރާއި ސަރުކާރާ

ދެެމދު  ވެލޮޕަރާއި ސަރުކާރާފުށުއަރާ ހާލަތުގައި އިސްކަންދޭނީ ޑި

 ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށްކަން 

ބިންތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ ވަކިވަިކ ކޮޓަރިތައް ނުވަތަ ވިލާަތއް ވަކިވަކި  )6(   

 ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ވިއްކުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ދެވޭ ބިން ފާހަކޮށްފައިވާ، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތަށް  ކުއްޔަށް )7(   

 ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޗާޓު 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުގައި 

ރޭޓަޑް ނުވަތަ އިންޓަގް

ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ 

ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު 

 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުގައި ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ިރޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަކި ކޮޓަިރ  .12

މުގައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ ނުވަތަ ވިލާ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނު

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސްޓްރާޓާ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި 99/2

ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިަޒާމބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ  ން ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިާލ ވިއްކުމާ އުސޫލު

ޙައްޤުތައް "ޓޫރިސްޓް ރިޯޒޓުތަކާގުޅޭ  R-14/2010އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. " އަށްގަވާއިދު  ބެހޭދަލުކުރުމާބަ

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 

ވަކިވަކި ތަންތަނާ ގުޅިގެން 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް 

 ހެދުން 

ރުވެރިންނަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ިހމެޭނ ފަތު (ހ) .13

ޚިދުމަތްދޭ ވަކިވަކި ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަކިވަކި ބިންތައް ކުއްޔަށް 

ދޫކުރާއިރު އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އާންުމ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިވެލޮޕަރާއި ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

  އެއްބަސްވުމެްއ ހަދަންވާެނއެވެ.ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު މެނޭޖްމަންޓް

ޑިވެލޮޕަރ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އަސާީސ  (ށ) 

ޚިދުމަތްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާ 

 މެނޭްޖމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިަމނަންވާނެެއވެ.

ށް ކަ ރގެ ފަރާތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ވަކި ތަނަޑިވެލޮޕަ )1(   

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކާއި، ެއ ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގުތައް ނުވަތަ އަގުތައް ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލުތައް.

ގެ ފަރާތުން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ޑިވެލޮޕަރު )2(   

 ޚިދުމަތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ަވކި ފޯރުކޮށްދޭ އާންމު

ތަނަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކުން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަތުރުވެރިންނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތަކާއި އަގުތައް، ނުވަތަ އަގުތައް ކަނޑައަާޅެނ 

 އުސޫލުތައް.
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ވިޔަފާރިކުރާ ވެރިކަމުގެ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ޑިވެލޮޕަރ އަދި ފަތުރު (ނ)  

ދެމެދު އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ފަރާތާ

ގުޅޭގޮތުން ހަދާ މެޭނޖްަމންޓް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު ޓޫރިޒަމާބެޭހ 

މިނިސްޓްރީއަށް އެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅައި އެ އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަީރ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ގައިވާ ެމނޭްޖމަންޓް އެއްބަސްވުމުެގ އިތުރުްނ މި މާއްދާގެ  (ރ)  

އެ ފަރާތުން ިއންޓަގްރޭޓެޑް  ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާއި

ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ނުވަތަ 

ންްޓ އެކީ ވެވޭ މެނޭޖްމަ ސް ހިންގުމަށް އިތުރު ފަރާތަކާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައު

އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމުގެ ޙައްޤު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

    ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާއި (ބ)  

އެ ފަރާތުން އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވަކި ޓޫރިސްޓް 

ްސ ހިންުގމަށް އިތުުރ ޓް ހޮޓެްލ ނުވަތަ ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްހައުރިޒޯޓު، ޓޫރިސް

އެކީ ވެވޭ މެނޭްޖމަންޓް އެއްބަސްުވމެއް ހެދުމުގަިއ ސަރުކާރުގެ  ފަރާތަކާ

ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާ  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާފަރާތުން 

ދު ނަންބަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީން 

2010/R-14  ޭބެހޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާ"ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅ  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. " އަށްގަވާއިދު

 4ބާބު 

 އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ އާކުރުން

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް 

 ދަތުހުއްދަދެވޭ މުއް

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގުމަށްދެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ  (ހ) .14

 އަހަރުދުވަހެވެ. 20

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެންބަޔާން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ިއންޓަގްރޭޓަޑް  (ށ) 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގުމަްށ ލައިސަްނސަށް އެދޭއިރު ޑިވެލޮޕަރާިއ ސަރުކާާރ 

މެދު ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަކީ އެއަށްވުރެ   ދެ

ކުޑަ މުއްދަތެއްނަމަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު ހިންުގުމގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރެވޭނީ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށެވެ.
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ކިވަކި ޓޫރިސްްޓ ގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވައިންޓަ (ނ)  

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްހައުްސ ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނަްށ 

އިމުކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ޤާބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ދޫކުރެވޭނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ 

 އެވެ.ގަ ދޫކުރުމަށްފަހުރިޒޯޓު ހިންގުމަށް ހުއްދަ

ގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަކިވަކި ޓޫރިސްްޓ އިންޓަ (ރ)  

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްހައުްސ ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނަްށ 

  އިމުކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޤާބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ  99/2ބަުރ ޤާނޫނު ނަން

ހިންގުމުެގ ހުއްދަ ދޫކުރަންޖެޭހ ވިޔަފާރިއެއްނަަމ އެ ވިޔަފާރިއަަކށް ދޫކުރެވޭ 

ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ެއ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއާ 

ން އިދާރާއަކުން ން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެގޮތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގުޅޭ

 ފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.އިލައިއެކުލަވަ

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންުގމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެޭހ  (ހ) .15 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ސަރުކާރާ  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ޑިވެލޮޕަރ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރާއި 

ގުޅިގެން ލިބިދެވޭ އެންމެހަިއ ޙައްޤުތައް  ލީގެ އެއްބަސްވުމާވެފައިވާ ކު ދެމެދު

 އެއްކޮށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންުގމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެޭހ  (ށ)  

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ 

ން ކަނޑައަާޅ ފޯމާއެކު އަންަނނިވި ިލޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިމުކުރެވިފައިވާ ޤާމީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ފަޅެއްގައި  )1(   

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްނަމަ އެ ތަނެއްގައި އަސާީސ 

ސް، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޕަވަރހައު

ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް، ސިޭވޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް އަދި 

އްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ޞި

 ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް.ރަޖިސްޓަރީ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ ފާސްކޮށްފައިވާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިްސޓް  )2(   

ޔަށް ދޫކުރެވޭ ވަކިވަކި ބިންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓުން ކުއް

 ޗާޓުގެ ކޮޕީ.
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ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ 

 މިންގަނޑުތައް 
އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ހިންގުމުެގ ހުއްަދ ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ އަންނަިނިވ  .16

 އެވެ.ން ބަލަންާވނެއިވޭތޯ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފަ

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ވަކިވަިކ ބިންތަްއ  (ހ)  

ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ިމންގަނޑުތަާކ މިނިސްޓްރީ ފާހަގަކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 އެއްގޮތަށް ޗާޓެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން.

ައސާީސ ޚިދުމަތްތައް  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ (ށ)  

އްޙީ ޚިދުމަތް) ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ޞި(ކަރަންޓު، ފެން، ނަރުދަމާ، 

އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާުމ  އަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އިދާރާތަކުން ކަނޑަ

 ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުން.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 7ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 9މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

ންކޮށްފައިވާފަދައިން ފަތުރުވެރިންނަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުްނ ބަޔާ

ދެމެދު ވެފައިާވ  އި ސަރުކާރާއި ޑިވެލޮޕަރާ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑަައޅަ

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާުމ 

 ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުން.

ރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި އިމާރާތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި އިންޓަގް (ރ)  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އެތަން އިމާރާތްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންުގމަށް ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެިދ  (ހ) .17 ހުއްދަ ދޫކުރުން.

ވަަނ މާއްދާގަިއ  15ކުރިްނ މި ގަވާއިދުގެ  ހުށަހެޅުމުން އެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ

 މި ގަވާއިދުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއެކު

އިވޭތޯ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފަ 16

 ން ބަލަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

ކުރިްނ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ިހންގުމަްށ ހުއްދަ ދޫކުރުުމގެ  އިންޓަގްރޭޓަޑް (ށ)  

ން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އަސާީސ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ

ނުވަތަ  ންލުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވިފައިވޭތޯ ބެ

ން ަކނޑައަާޅ އެހެްނ ފަރާތަކުން އެތަްނ ބަލަިއ މިނިސްޓްރީ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ފާސް

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ހިންގުމަްށ  (ނ)  

ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް އެތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަްށ ކުރަންޖެޭހ އެންމެހަިއ 

 ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުންނެވެ.
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ބަލަިއ ްއ ހިންގުމަްށ ހުއްދަ ދޫކުރުމުެގ ުކރިން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެ (ރ)  

ން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަަކށް ތަން ފާސްކުރުމުން މިނިސްޓްރީ

ވުރެ ދިގު މަހަށް  3މެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަ ،ތަރައްޤީކުރެވިފައިނުވާނަމަ

ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ހުއްަދ ދޫކުރުމުގެ ކުރިްނ އެކަމެްއ 

ލާޙު ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެތަނެއް އަލުން ބަލަިއ އިޞް

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެްއ  (ހ) .18 ކުރުން ހުއްދަ ބާޠިލު

ވޭ ންގުަމށް ދޫކުރެނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހި

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުއްދަ ބާޠިލު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ހާލަތުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް  (ށ)  

ކުރަންވާނީ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން  މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުހިންގު

އެއްގޮތަށް  ޓިސްއެއް ފޮނުވައި އެ ނޯޓިސްއާން ނޯމާބެހޭ މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަ

 އެކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމައެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ނޯޓިސްގައި ބަޔާން ކުރާަކމެއް އިޞްލާޙު ކުރަްނ  (ނ)  

 މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނުާވ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 3

 

 5ބާބު 

 ރަށުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

 ދިރިއުޅޭ މީހުން

 ރަށްރަށުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް

ރިޒޯުޓ  ޓޫރިސްޓް

 ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީ ކުރެޭވ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ  (ހ) .19

އިވާ ގޮތަށް ވަކި ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓު، ރިޒޯޓުތަކުގައި ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުްސ އަދި އެނޫންވެްސ 

 އިމުކުރެވިދާނެއެވެ.ޤާފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ވަސީލަތްތައް 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު  (ށ)  

ދަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓަކުްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުގައި ެއ ފަ

     ްނ ހަތައް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީލިބިދޭންޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭ

އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލެއްެގ މަޝްވަރާގެ 

 މަތިން ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ.
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ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އި (ނ)  

އިމުކުރެވޭ އާންުމ ޤާރިޒޯޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ވިޔަފާރިތައް (ރެސްޓޯރަންޓާއި ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަންފަދަ) ތަރައްޤީކޮށް 

ހިންގަންވާނީ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގަިއ ތިބޭ ފަތުރުވެރިންގެ 

 ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި ާއންމުނަްށ ބޭނުންކުރެޭވ އިތުރުންވެސް އެރަށަށް

 ގޮތަށެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  (ރ)  

އިމުކުރެވޭ ވަކިވަިކ ޤާރިޒޯޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް މަގުތަްއ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ވަކިވަކި ބިންތަކަށް ވަ 

ހަދައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަީކ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓ ތަރައްޤީކުރާ 

 ޑިވެލޮޕަރ ނުވަތަ ސަބްލެސީެގ ޒިްނމާއެކެވެ.

 ދިރިއުޅޭ މީހުން

ރަށްރަށުގައި ަތރައްޤީކުރާ 

 ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

ރިޒޯޓުތަކުގައި އަސާސީ 

 ނުންޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  (ހ) .20

ރިޒޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިންޓަގްރޭޓަޑް 

 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރ ނުވަތަ ސަބްލެސީގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

ގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށު (ށ) 

ިއމުކޮށްފައިވާ ޤާރިޒޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ެއ ރަށެއްގައި 

އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް ިމ މާއްާދ ހުރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

 6ބާބު 

 ޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުފަޅުރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ އިންޓަގްރޭޓަ

ފަޅުތަކުގައި  ފަޅުރަށްަރށާއި

 ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

ރިޒޯޓު ަތރައްޤީކޮށް 

 ހިންގުން 

ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ  ފަޅުރަށްރަށާއި (ހ) .21

ރިޒޯޓުތަކުގައި ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަކި ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓު، 

މި ގަވާއިދުގެ ރިސްޓް ހޮޓެލް އަދި އެނޫންވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ޓޫ

ވަސީލަތްތައް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3

 އިމުކުރެވިދާނެއެވެ.ޤާ

ފަޅުތަކުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފަޅުރަށްރަށާއި (ށ)  

ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލުމުގައި އެ ފަދަ އި

 ން ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ.ތްތައް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަ
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ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގެ  ފަޅުރަށްރަށާއި (ނ)  

ރިޒޯޓެއްގައި ތިޭބ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  ،އާންމު ސަރަޙައްދުތަކަށް

ނަްށ ންފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުންވެސް އެހެނިހެްނ ފަތުރުވެރިންނާއި ާއންމު

ފޭބުމުެގ އިންތިޒާުމ  ކަނޑަައޅާ ުއސޫލެއްެގ ދަށުން އަރައިޑިވެލޮޕަރ 

ހަމަޖެހިފަިއ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި، ިމ ފަދަ އުސޫލެއްގަިއ އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ފޭބޭނީ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ކަމުގައިވާަނމަ އެ ަގޑިތައް އަރައި )1(   

 ފޭބުމުގައި ފީއެއް ނަގާނަމަ އެަކން  އަރައި )2(   

އެަކާމއި  ،ހުއްދަ ނަގަްނޖެހޭނަމަ  އަރައި ފޭބުމުގައި ދުރާލައި )3(   

 އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 އިވީނަމަވެސް ފަޅުރަށްރަށާއިމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކުރެވިފަ (ރ)  

ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ހިންާގ 

  ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެޭވނީ 

 ކަނޑައަޅާ ުއސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. ކުންއެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަ

ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  ފަޅުރަށްރަށާއި (ބ)  

އިމުކުރެވޭ އާންުމ ޤާރިޒޯޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ފަދަ)  ވިޔަފާރިތައް (ކެއުން ބުއިމާއި ފީުނމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތން

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ތިބޭ  ،ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަންވާނީ

ަސރަޙައްދަކަށް އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ  ރުވެރިންގެ އިތުރުންވެސް އެފަތު

 ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި އާންމުނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  ފަޅުރަށްރަށާއި (ޅ)  

ރެވޭ ވަކިވަިކ އިމުކުޤާރިޒޯޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ވަކިވަކި ބިންތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް މަގުތަްއ 

ހަދައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަީކ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓ ތަރައްޤީކުރާ 

 ޑިވެލޮޕަރ ނުވަތަ ސަބްލެސީެގ ޒިްނމާއެކެވެ.

ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭ އި ފަޅުރަށްރަށާއި (ކ)  

 އެއްރިޒޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

 ނުދެވޭނެއެވެ.
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ފަޅުތަކުގައި  ފަޅުރަށްަރށާއި

 ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް

ރިޒޯުޓތަކުގައި  ޓޫރިސްޓް

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

ގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކަށް ފަޅުތަކު ފަޅުރަށްރަށާއި (ހ) .22

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް   ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްބޭނުންވާ އަސާސީ

އިމުކުރުމަކީ އިންޓަގްރޭޓަްޑ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓ ތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރ ޤާ

 ނުވަތަ ސަބްލެސީގެ ިޒންމާއެކެވެ.

 ރަށެއްގައި އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ންއެހެ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ) 

 އިމުކުރުމުގެ ޤާ ވަސީލަތްތަކެއް ވަކި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް އަސާސީ

 ،ރަށެއް ދިރިއުޅޭ މީހުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ބަދަލުގައި

 އެހެން  ވިޔަފާރިކުރާ މުގެ ފަތުރުވެރިކަ ނުވަތަ ރަށެއް ކުރާ  މަސައްކަތް ނާޢީޞި

 ގުޅިގެން  އެކަމާ ބޭނުންކުރުމަށް ވަސީލަތްތައް އިމުކުރެވިފައިވާޤާ ރަށެއްގައި

 ބޭނުންވާ  ކަމަށް އެ ބޭނުންކުރުމަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވޭ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް  މާއްދާ މި  ކުރުމަކަށްހިއްސާ ވަސީލަތްތައް

 7ބާބު 

 ހިންގުން ތަރައްޤީކޮށް ވިޔަފާރި ރުވެރިކަމުގެފަތު ވަކިވަކި ރިޒޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓެއްގައި ވަކިވަކި 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯުޓތައް 

 ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް  (ހ) .23

 ތަރައްޤީކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ންޓަގްރޭޓަޑް ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓެއްގެ ގޮތުގަިއ އި (ށ) 

      ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބިމަކީ އެ ރަށެއްގެ އަތިރިމަތި 

 ގޮތަށް އޮތް ބިމެއްކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.(ބީޗް ފްރަންޓް) އަށް ވާ

       ިއ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގަ ފަޅުރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގައި (ނ)  

ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގައި އިާމރާތްކުރެވޭނީ 

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށެވެ. އަދި،  50އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ %

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ 

ތްކުރެވޭނީ އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގައި އިމާރާ

 (ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ) އަށެވެ. 60%

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ  (ރ)  

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ 

އިމުކުރަން ޤާ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކޮށް މިނިސްޓްރީ

 އިމުކުރަންވާނެއެވެ.ޤާލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 
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މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަކުރުމުގަިއ  (ބ)  

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި އާންމު ޚިދުމަތެއްެގ ގޮތުގައި 

ވެރިކަމުގެ ވަކިވަިކ އިމުކުރެވޭ ފަތުރުޤާއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި 

    އިމުކުރެވިފައިވާނަަމ ޤާވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އެ ޚިދުމަތެއް 

އެ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަިކ ޓޫރިސްޓް 

އިމުކުރަންެޖޭހ ޤާން ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްގައި ޓުގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީރިޒޯ

 އިމުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެެއވެ.ޤާޚިދުމަތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަާޅ 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ  (ޅ)  

މަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރު

ން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިްނ "ބީްޗ ލެންތު" މިނިސްޓްރީ

)BEACH LENGTH ެދަދު އަ) އަށް ބަލައި އެޅޭނެ ކޮޓަރިތަކުގ

 ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ިއސްތިސްާނވާނެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  (ކ)  

ޓަރި ނުވަަތ ރިޒޯޓެއްގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގަިއ މޫުދ ކޮ

ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި އެހެންވެްސ ިއމާރާތެއް ކުރެވޭީނ އެ ފަޅުެގ 

ސަރަޙައްދަކީވެސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިްނ 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދެވޭ ސަރަޙައްދަކަށް 

 ވާނަމައެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ޒޯޓެއްގައި ވަކިވަކި ރި

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތައް 

 ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

ފަޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި  ފަޅުރަށްރަށާއި (ހ) .24

 ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތައް ތަރައްޤީކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ިއ ވަކި ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަލެއް ތަަރއްޤީކުރުމަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގަ (ށ) 

 85ކަނޑައެޅޭ ބިމުގައި އިމާރާތްކުރެވޭނީ އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ %

 (އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަކި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް  (ނ)  

މަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ރުތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ތަރައްޤީކު

އިމުކުރަން ޤާން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ މިނިސްޓްރީ

 އިމުކުރަންވާނެއެވެ.ޤާލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގަިއ  (ރ)  

ދުމަތެއްެގ ގޮތުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި އާންމު ޚި
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އިމުކުރެވޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަކިވަިކ ޤާއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި 

     އިމުކުރެވިފައިވާނަަމ ޤާވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އެ ޚިދުމަތެއް 

އެ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަިކ ޓޫރިސްޓް 

ްނ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގައި ބެހޭ މިނިސްޓްރީލްގައި ޓޫރިޒަމާހޮޓެ

އިމުކުރެވުނީ ކަމުގަިއ ޤާކަމަށް ކަނޑަައޅާ ޚިދުމަތްތައް ންޖެހޭއިމުކުރަޤާ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓެއްގައި ވަކިވަކި 

ޓޫރިސްޓް 

ގެސްޓްހައުސްތައް 

 ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

ޓެއްގައި ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯ (ހ) .25

 ތަރައްޤީކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަިކ ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސްއެްއ  (ށ) 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުގައި އިމާރާތްކުރެވޭނީ އެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ 

 ންސައްތަ) އަށެވެ.(އަށްޑިހަ ފަހެއް އި 85%

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަިކ ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސްއެްއ  (ނ)  

ގުމަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިން

އިމުކުރަން ޤާން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ މިނިސްޓްރީ

 އިމުކުރަންވާނެއެވެ.ޤާލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގަިއ  (ރ)  

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި އާންމު ޚިދުމަތެއްެގ ގޮތުގައި 

އިމުކުރެވޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަކިވަިކ ޤާއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި 

    އިމުކުރެވިފައިވާނަަމ ޤާރެވޭގޮތަށް އެ ޚިދުމަތެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންކު

އެ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ވަިކ ޓޫރިސްޓް 

ން ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސްއެއްގަިއ ސްގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެސްޓްހައު

މުގަިއ އިމުކުރެވުީނ ކަޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ަކމަށް ކަނޑަައޅާ ޚިދުމަތްތައް ޤާ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓެއްގައި އާންމު 

 އިމުކުރުންޤާޚިދުމަތްތައް 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ފުރިހަަމ ކުރުމުގަިއ އިްނޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  .26

ލެވޭީނ އިމުކުރެވިފައި ހުރިކަމަށް ބެޤާރިޒޯޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ާއންމު ޚިދުމަތްތައް 

ންނަށް އިތުރު ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކުގައި ތިބޭ ފަތުރުވެރި

އިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޤާއެ ޚިދުމަތްތައް  އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި

 ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެހިފައިވާަނމައެވެ.
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އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ޒޯޓުގައި ވަކިވަކި ރި

 ވިޔަފާރި ހިންގުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ވަކިވަިކ ވިޔަފާރި ހިންގާީނ  (ހ) .27

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ހިންާގ ވަިކ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަްށ  (ށ) 

ފާރި ހިންގުމަްށ ޑިވެލޮަޕރ ނުވަަތ ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދާީނ ެއ ވިޔަ

ސަބްލެސީގެ ފަރާތުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި 

 ކުރާ ފަރާތެވެ.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ިހންގާ ވަިކ ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  (ނ)  

މާބެހޭ އެހެްނ ޚިދުމަތްތައް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްީރ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަ 

އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

 ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 8ބާބު 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން

 ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް އަދި 

ޔޮޓް މެރީނާ 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ަބދަލުކުރެވޭނީ  (ހ) .28

ވަަނ  10ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް (ދިވެހި 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް، 

މަށް ކުއްޔަްށ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް، ނުވަަތ ޔޮޓް މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރު

 ރަށެއް، ފަޅުރަށަކުން ބައެއް، ނުވަތަ ފަޅެކެވެ.ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅު

ވާއިދުގެ ދަށުްނ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް، ނުވަތަ ޔޮޓް މި ގަ (ށ) 

ރަށަކުން މަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށެއް، ފަޅުމެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރު

ބައެއް، ނުވަތަ ފަޅެއް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން އެދި 

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ފަޅު އެ ބިން ނުވަތަ އެ އެ ރަށް، ނުވަތަ 

ްނ ކަނޑައަޅާ ޯފުމ  އެދި ޓޫރިަޒމާބެހޭ މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ރިޒޯޓު މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓޫރިސްޓް (ނ)  

 ޓޫރިސްޓް ޓަގްރޭޓަޑް އިން ރަށެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ 
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ތައް ޠުވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 29ބަލައިގަނެ މި ގަވާއިދުގެ 

ތަކާ ޠުވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 9ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ހަމަވާނަމަ

ށެއް، ނުވަަތ ފަޅެއް، ނުވަތަ ބިމެްއ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަްށ އެއްގޮތަށް އެ ރަ

ން ކުއްޔަްށ ހިފާފައިވާ ބިެއ ފަޅު ނުވަތަ ެއ ސަރުކާރާއި އެ ރަްށ ނުވަތަ 

 ދެމެދު ވެފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތާ 

ވުްނ މި މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުލީގެ ެއއްބަސް (ރ)  

އެހާތަނަށް  ،ބަދަލުކުރިނަމަވެސް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ

ހިނގަމުންދިޔަ ކުލީެގ އެއްބަސްވުމުގަިއ ެއ ތަނުގެ ކުލީެގ މުއްަދތު ގުނަްނ 

ގެންނެވެ. އަދި، އަލަށް ފަށާ ތާރީޚު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށި

ވުމުގެ ބާކީ މުއްދަތަކަށް ވާނީ އެހާތަނަށް ލެވޭ ކުލީގެ އެއްބަސްއެކުލަވައި

 ހިނގަމުންދިޔަ ކުލީގެ އެއްބަސްުވމުގެ ބާކީ މުއްދަތެވެ.

ތަނަީކ  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ (ބ)  

އެ ތަނެްއ އިމާރާތް ކުުރމަށް ކުރިްނ  ،ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާ ތަނެއް ނަމަ

މުއްދަތު ދެމިގެންދާނެއެވެ. އަދި، އިމާރާތްކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަުތ ދީފައިވާ 

(ފަތުރުވެރިކަމުެގ  R-1041/2019އިތުރުކުރުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ 

ށްދިނުމުގައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮ  ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ތަނަީކ  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ (ޅ)  

އެ ތަނެއް އަލުްނ  ،ތަރައްޤީކޮށް ނިމި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި

 R-1041/2019ވާއިދު ނަންބަުރ ގަ ،އިމާރާތްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާަނމަ

(ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްޮކށްދިނުމުގައި  ،ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަމަށް ދޭ  5ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 

 ގައި ކުލި ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.މުއްދަތު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޔޮޓް 

މެރީނާ އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަްށ 

 ތައްޠުބަދަލުކުރުމުގެ ޝަރު

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .29

ޓޫރިސްްޓ  ރަން ފަށާއިރުޢަމަލުކުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤާނޫނަްށ  10

ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޔޮްޓ މެރީާނ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަްށ 

 ބަދަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1(   

(އެކެއް) މިލިައްނ  1ންކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާ 16-4

 އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުން. ،އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފީ

ރަށުގައި، ނުވަތަ ފަޅުގައި، ނުވަތަ ިބމުގައި އިންޓަގްރޭޓަްޑ  )2(   

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަކިވަިކ ބިންތައް ިމ ގަވާއިުދގެ 

ންަތއް ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތަށް ގިންތިކޮށް ެއ ބި 3

ފާހަގަކުރެވޭ ޗާޓު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި 

 ފާސްކުރުން.

ގުޅޭ ޙައްޤުތައް މޯގޭްޖ  ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅާ )3(   

ކޮށްފައިވާނަމަ މޯޭގޖް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުްނ ކުލީެގ އެއްބަސްވުްނ 

 ން.ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެްއ ހުށަހެޅުއުބަދަލުކުރުމާމެދު އި

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި  )4(   

އެ ތަަނކާ  ،ހުށަހަޅާއިރު އެ ތަނަކީ ހިންގަމުންދާ ތަނެއްނަމަ 

  ،ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެޭހ އެއްވެްސ ފައިސާއެްއ ވާނަމަ 

 ކޮށްފައިވުން.ޞްއެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ޚަލާ

ސްޓް ރިޒޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރި )5(   

 ެއ ތަނެއްަގއި  ،ހުށަހަޅާއިރު އެ ތަނަީކ ހިންަގމުންދާ ތަނެއްނަމަ 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަާސީސ ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްވުން.

 ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަަހާޅ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކަށް )6(   

އިމުކުރެވިފަިއވާ ޤާތަނަކީ މީހުން ދިރިނޫޭޅ ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއްގައި 

 ތަނަކަށްވުން.

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެތަން  (ށ)  

  ެގ ތަރައްޤީކޮށް ނިމި ހިންގަންނުފެށޭ ހާލަތުގައިވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) 

 ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފީ އަނބުރާ ޑިވެލޮޕަރަށް ލިބިނުދެވޭނެއެވެ.1(
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  9ބާބު 

 ރިޒޯޓު ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިއަލްއެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް

 ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން

ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގު

ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައެޭޅ  (ހ) .30

(ސަތޭކަ  100ސަރަޙައްދެއް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ %

 އިންސައްތަ) ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ޖެކްޓެއް ހިންުގމަްށ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަްމ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޕްރޮ (ށ)  

ގަސްތުކުރާ ސަރަޙައްދެއް ެއ ބޭނުމަށް ކަނޑައެުޅމަށް ރައީސުްލޖުްމހޫރިއްޔާއަށް 

 ންނެވެ.ހަޅާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީހުށަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް  (ނ)  

ޅުމަްށ ދެއް ަކނޑައެޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ސަރަޙައް

ން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމުގަިއ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

       ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  )1(   

ނުވަތަ ޓްމަންޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެޕާ އެ ސަރަޙައްދުގައި

 ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ އަދަދު.

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ތަރައްޤީކުރާ  )2(   

ވިލާ ނުވަަތ ކޮޓަރީގެ އިތުރުން ެއ ސަރަޙައްދުގައި ތަރައްޤީކުރެވެޭނ 

 އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް.

ލޮޕްަމންޓް ޕްރޮޖެކްެޓއް ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަްމ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ޑިވެ )3(   

 100ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ގަސްތުކުރެވޭ ސަރުކާރުގެ %

 ުގޅޭ މަޢުޫލމާތު. ތަ) ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏާ(ސަތޭކަ އިންސައް

ންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ރަށް އި (ރ)  

ޔަށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާުލ ފަޅު ކުއްެއ ބިން ނުވަތަ އެ ނުވަތަ 

އެކުލެވިގެންވާ އެންމެހައި ހިއްާސ، ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްަތ ހިއްސާެގ 

 އެވެ.ގޮތުގައި، އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންަނންވާނެ
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ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް 

ފަުޅ ނުވަތަ ރަށް ނުވަތަ 

 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ޓޫރިޒަމް ރިއަލްެއސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  (ހ) .31

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެްއ ސަރުކާރުގެ 

މަްށ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނު

    ފަޅެއް ނުވަތަ އެ އެކީ އެ ރަށެއް ނުވަތަ  ން އެ ފަރާތަކާކަނޑައެޅުމު

 ލަންވާނެއެވެ.ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެްއ އެކުލަވައިބިމެއް ކުއްޔަށް އެ 

ލުމުގަިއ ކުލަވައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެއްބަސްވުން އެ (ށ)  

 ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9މި ގަވާއިދުގެ 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ގުޭޅ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް  ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ  )1(   

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބޭެހ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ލެވޭނީ އިވިއްކަ

      ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫުނގެ 10ޤާނޫނު) އަށް  

ތައް ޠުމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ވަނަ 5-16

 ފުރިހަމަވުމުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކުގައިކަން.

ގުޅޭ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް  ކުލީގެ މުޅި އެއްބަސްުވމާ )2(   

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާބެޭހ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުއްޔަށްދެވޭނީ 

      ލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫުނގެވަނަ އިޞް 10ޤާނޫނު) އަށް  

ތައް ޠުވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 5-16

 ފުރިހަމަވުމުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކުގައިކަން.

ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުަމށް  )3(   

 ތަރައްޤީކުރެވޭ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ފަުޅ ނުވަަތ ބިމުގައި 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ މަދުވެގެްނ 

ދިނުަމށް ގައި ސްޓްރާޓާ ުއސޫލުްނ ކުއްޔަށް އިންސައްތައި 50%

 ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ތަރައްޤީކުރަން ޖެހޭނެކަން.

 ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން 3މި އަކުރުގެ ( )4(   

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިމުެގ އިތުރުން އިންޓަގްރޭޓަްޑ 

ވަކިަވކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގައި ބާކީ އޮންަނ ސަރަޙައްދުގައި 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުްސ 

 .ވިދާނެކަންތަރައްޤީކުރެ
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ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުަމށް  )5(   

      ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ފަުޅ ނުވަތަ ބިުމްނ 

ވަކިވަކި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް 

ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ވަިކ އެްއ ބިމުެގ ބޮޑުިމްނ 

(ވިހި އިންސައްަތ)  20އްދުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެ %މުޅި ސަރަޙަ

 އަށް ވުރެ ބޮޑު ވެގެން ނުވާނެކަން.

ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސްޓޭޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

އް ނުވަތަ ފަޅެއް ރަށެ

ގުޅޭ  ނުވަތަ ބިމަކާ

 ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުން 

ޓޭޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓޫރިޒަމް ރިއަލްއެސް .32

ޤުތައް އެހެން ގުޅޭ ޙައް ތަ ބިމެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަ

ތަްއ ޠުލެވޭނީ ނުވަތަ ކުއްޔަށްދެވޭނީ އަންަނނިވި ޝަރުފަރާތަކަށް ވިއްކައި

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

(ދިހައެއް)  10ޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަން ފަށާތާ އިންޓަގްރޭޓަ (ހ) 

 އަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން

ޔާއަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރައީސުްލޖުްމހޫރިއް (ށ)  

ން ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމުގަިއ ސްޓްރާާޓ އުސޫލުްނ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީ

ޓްމަންޓްތަކުގެ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ނުވަތަ އެޕާ ށަހަޅާފައިވާކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހު

 (ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ) އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވުން. 75%

ޔާއަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރައީސުްލޖުްމހޫރިއް (ނ)  

 އުސޫލުްނ ން ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމުގަިއ ސްޓްރާޓާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީ

ޓްމަންޓްތަކުގެ ލާ ނުވަތަ އެޕާކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވި

 (ފަންސާސް އިންސައްތަ) ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވުން. 50%

  10ބާބު 

 އެހެނިހެން

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓު ަތރައްޤީކޮށް 

ހިންގުމުގައި ޤާނޫނާއި 

 ޢަމަލުކުރުން ގަވާއިދަށް 

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަމުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް  .33

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެްނމެހަިއ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކާއި ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

މެހަިއ މިނިސްޓްރީ އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެން

މިންގަނޑުތަކަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓަކުން އަސާސީ 

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަކުން އެ ރިޒޯޓެއްގައި ހިންގާ ވަކިވަކި  (ހ) .34

ށާއި ފަތުރުވެރިންނަށް އަންނަނިވި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ވިޔަފާރިތަކަ

 ދިނުމުގެ އިންތިޒާުމ ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް )1(   

 ސާފު ފެނުގެ ޚިދުމަތް )2(   

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް )3(   

 ލުމުގެ ޚިދުމަތް ކުނި ނައްތައި )4(   

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  )5(   

މުވާސަލާތު ކުުރމުގެ ޚިދުމަްތ (މޮބައިލް ފޯުނ އަދި އިންޓަރނެްޓގެ  )6(   

 ޚިދުމަތް ހިމެނޭގޮތަށް)

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ކަރަންޓާއި، ސާފު ފެނާއި، ނަރުދަާމ  (ށ)  

ގެ ކަމާބެޭހ އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ސަރުކާރު

 އެއްގޮތަށެވެ. ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއިދާރާއިން ކަނޑައަޅައި

      އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭންވާނީ (ނ)  

    (ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުގެ ޤާނޫނު) އާިއ  2015/29ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެއްގޮތަށެވެ. ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއެ ޤާނޫ

(އެއްލައްކަ)  100,000/-ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް  މި (ހ) .35 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫްނ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ްނ ކަނޑައަާޅ ނުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދި (ށ)  

ކަށްވުރެ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓަކުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ މިންގަނޑުތަ

     ފެންވަރު ދަށްވެއްޖެނަަމ އެ ޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

(އެއްމިލިއަން) ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑ  1,000,000/-ވަކި ވިޔަފާރިއެއް 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަާނ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީ

ގެން އެެހްނ މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅި .36 މާނަކުރުން 

 ހިނދަކު، އަންަނނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ،  އި މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 މާނަކުރުމެވެ. އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ
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 ،"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ނުވަަތ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުެނފައިއެވަނީ (ހ)  

ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިކުރައްވާފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ިއންޓަގްރޭޓަޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި މަށްކަ " ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް" (ށ)  

 ރަށެއްގެ ނުަވތަ ރަށެއް  ވަކި ފައިވާކަނޑަައޅައި ހިންުގމަށް ރިޒޯޓު ޓޫރިސްޓް

 ،ަސރަޙައްދެއް އެކުލެވޭ މައްޗަށް ރަށްތަކެއްގެ ވަކި ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ވަކި

 ،ފަރާތަކުން ވާލުކުރެވޭހަ ތަރައްޤީކުރަން ސަރަޙައްދެއްއެ  ނުވަތަ ރަށެއް އެ

 ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  /އަދި ،ހޮޓާ ޓޫރިސްޓް ،ިރޒޯޓު ޓޫރިސްޓް ވަކިވަކި

 އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  /އަދި މެރީނާ  ޔޮޓް  ނުވަތަ /އަދި ގެސްޓްހައުސް

 ިހމެނޭގޮތުން  ބާވަތް ގިނަ ބާވަތަށްވުރެ އެއް ވިޔަފާރީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 .ސަރަޙައްދަށެވެ ތަރައްޤީކުރާ

 ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް ،އެވަނީ ނެފައިބު ކަމަށް " ޑިވެލޮޕަރ" (ނ)  

 .ފަރާތަށެވެ  ދޭ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" ފަރާތް ވިޔަފާރިކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ" (ރ)  

 ވެވޭ  ޑިވެލޮޕަާރއެކު ރިޒޯޓުގެ  އެ  ،ރިޒޯޓެއްގައި ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ޤާއިމުކޮށް  ވިޔަފާރިއެއް ވަކި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ،ށުންދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ

 .އިންވެސްޓަރަށެވެ ވަކި ހިންގާ

"ސަބްލެސީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެްއ  (ބ)  

، ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް

 ެއންމެހަިއ ޙައްޤުތައް، ެއ ތަނެއް ކުއްޔަްށ ުގޅޭ ބިމެއް ނުވަަތ ފަޅަކާ

 ގެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތަށެވެ.ހިފާފައިވާ ޑިވެލޮޕަރު

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ދިވެހިިމ ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .37

 ންނެވެ.ޝާއިޢުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ

 


