
` 

 
  

 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަޝާހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 އޮކްޓޫބަރު  17 -  1438 މުޙައްރަމް 16ތާރީޚު 161އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަށްަރށުގައި ޓޫިރސްްޓ ހޮަޓލާއި ޫޓިރސްްޓ ެގްސޓްހަުއސް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 ުކއްޔަށް ދިނުމާބެޭހ ުއޫސލު ކައުންސިްލ މެދުވެރިޮކށް ބިން
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  އޮފް ޓޫރިޒަމް ނިސްޓްރީ މި
  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން

 
މިއީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުްސ  )ހ(  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން 

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

ނޑައެޅުމުން، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް،  ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިންބިން ކުއްޔަށް  19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

  .ދިނުމުގައި ޢަމަލަކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ
  

ން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްްޓ މީހު" ،ލަށް ކިޔާނީސޫމި އު )ށ(    
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާބެޭހ 

  .އެވެ" ލުސޫއު
  

  ޞަދުމަޤު
  
  

ޞަދަކީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ގެސްޓްހައްުސ ލުގެ މަޤުސޫމި އު  .2
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ޤާނޫނުގެ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

އެ ސަރަހައްދަކީ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ނޑައެޅުމުން  ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  އެ، ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިްނ  19
ނޑައެޅުމެވެސޫތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ އުކައުންސިލުކުއްޔަށް ދިނުމުގައި    .ލުތައް ކަ

  
މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި 
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް 
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ލުގެ ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ސޫމި އު  .3
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަްމ  4ސަރަހައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ރަށެއްގެ ތަރައް ޤީކުރާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑަކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއެކު،  ފައިވާ ސަރަަހއްދުގައި ޓޫރިސްޓް އަޅާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
މާ ގުޅޭ ކަންކަން ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނު
  . ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                 161 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

2

އެކު ވެވޭ ކައުންސިލާ
އެއްބަސްވުމުގައި 

  ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 

ތަކުން މިނިސްޓްރީއާއެކު ސޮއިކުރަންޖޭެހ ކައުންސިލުނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ 3ލުގެ ސޫމި އު  .4
  .މުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެއެއްބަސްވު

  
  ބީލަމަށް ހުޅުވާުލމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛ )ހ(    

  
  ބީލަން ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛ )ށ(    

  
  ބީލަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛ )ނ(    

  
  ބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛- ޕްރީ )ރ(    

  
  ބީލަން ހުޅުވައި ދިރާސާކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛ )ބ(    

  
  ބިން އެވޯޑުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛ )ޅ(    

  
މަސައްކަތް ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރސްޓް ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ކ(    

ކުރުމުގެ ޗެކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޓުކުރިއަށް ދަނީ އެގްރީމަން
  އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް؛

  
ވުމުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އެންމެހައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޤާނޫނާއި )އ(    

  .މަސައްކަތްތައް
  

 4އަދި  3ލުގެ ސޫމި އު
ވަނަ މާއްދާގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 
ފުރިހަމަނުކޮށް ކައުންސިލުން 
ބިންބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ 

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  4އަދި  3ލުގެ ސޫ އު ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މިސޫމި އު  .5
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ 

ކައުންސިލުން ބިންބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާނަމަ، ބިން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ 

ތައްތައް ނުވަތަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގެ ގޮތުގައި ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަން) އާރު.އެސް.ސީ(
ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ  ނެތި، އެ މުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމެއް އާންކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، 

ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިންބިން ކުއްޔަށް 
ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިންބިން ޠު ޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުމާއްދާގައި ބަ އަދި، މި . ދެވިދާނެއެވެ

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެފަރާތްތަކާއެކު ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކުރާ 
  .ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެޠުޝަރު

  
 ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމުގެކުއްޔަށްދީފައިވާ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް  )ހ(    

  .މަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވުންޢަ
  

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް  )ށ(    
ދިވެހި ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ) ފަސް ލައްކަ( 500,000/-

  .ކޮށްފައިވުން
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
  އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ، ކައުންސިލުން  5ލުގެ ސޫމި އު )ހ(  .6
އެ ބިމެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މަޝްރޫޢަކާބެޭހ 

އް އެ މަޝްރޫޢެ އަދި މިނިސްޓްރީން،. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން  ންދިއުމުގެ ހުއްދަގެކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 

  .ހޯދަންވާނެއެވެ
  

މެދު ނިންމާފައިވާ ދަ ހޯދުމަށްފަހު ކުއްޔަށްދިނުމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއް) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(    
  .ގޮތެއް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
ސަރުކާރުން ހިންގާ އެހެން 

މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން 
  ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް 

ކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލެއް ޢަސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫ  .7
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި 
ތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެތަނެއް ހިންގަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ ޠުނިމިފައިވާނަމަ، އަންނަނިވި ޝަރު

  .މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ
  

 ކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްޢަކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫބިމަކީ ސަރު އެ )ހ(    
  .ނުވަތަ ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށްވުން

  
ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަްއ  ،އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވީަނ )ށ(    

  .ނަގައިގެން ކަމަށްވުން
  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ އެ ބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް  )ނ(    
  .ނިމިފައިވުން

  
އެ ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކީ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  )ރ(    

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ހުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ
  .ޢިމާރާތަކަށްވުން

 
ނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަސޫމި އު  .8  މާނަކުރުން  : ލުގައި، އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު " މިނިސްޓްރީ "    

ގެ ދަށުން އެއިރެއްގައި ޓޫރިޒަމާގުޅޭ ކަންކަން ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2
  . ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަށެވެ

 
ގެ ގޮތުގައި ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ ) އާރު.އެސް.ސީ(ޕޮންސިބިލިޓީ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސް"    

ފެށުމުގެ ކުރިން  ޢަމަލުކުރަން ލަށްސޫކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި އު" ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްތަކުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން 

ދުގައި، ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށުގެ ރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަކުއްޔަށްދީ
  . ޢުމްރާނީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ފައިދާވާނޭ ގޮތުން، ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢަށެވެ
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ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ" ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ "    
ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ނިދުމާއި ކެއުން، ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން 

  . ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނޫން ތަންތަނެވެ
  

މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " ގެސްޓްހައުސް"ނުވަތަ " ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް"    
ނޑައަޅާ ފެންވަރަ ކަށް، ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އިަދ ކަ

ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން  އެ
  . ފައިވާ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ނޫން ތަންތަނެވެބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށް

  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި، ޤާނޫނު " ކައުންސިލް"    

ގެ ) ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު( 2010/7ނަންބަރު 
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލަްށ ދަށުން 

  .ނިސްބަތްކޮށެވެ
  

ކުރަން ލަށް ޢަމަލުސޫއު
  ފެށުން

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުލު ދިވެހިސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫމި އު  .7
  .ފެށިގެންނެވެ

  
  
  

_______  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


