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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  އާދީއްތަ  :  2016 އޮގަސްޓު 14 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 11ތާރީޚު 122އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާިއ، ފަޅު

  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާިއ، ފަޅު

  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

  އެއްވަނަ ބާބު 
  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

  
ވަނަ މާއްދާގެ  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ދުޞަޢާރުފާއި މަޤުތަ

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ރަށުގައި، ނުވަތަ ބިމުގައި ނުވަތަ ފަޅުގައި 2(ހ) ގެ (
ރަށަކަށް، ނުވަތަ ބިމަކަށް ނުވަތަ  އެ ލާއެކު،ފުސީތަހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢެއްގެ 

ފަޅަކަށް އެދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ 
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަ

  ށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަ 5ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
  

ީނ "ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅު ކުއްޔަށް ގަވާއިދަށް ކާިޔމި  )ށ(    
  " އެވެ.ގަވާިއދު ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ

  
 ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ފަޅުގައި ނުވަތަ ބިން، ުނވަތަ ކީ ރަށް،ޞަަދގަވާއިދުގެ މަޤުމި  )ނ(    

 އެބިން ނުވަތަ އެ  އެ ރަށް ނުވަތަ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  އެކުލާފުސީތަ ގެޢުމަޝްރޫ
ފަޅު  ނުވަތަ ބިން، ނުވަތަ ރަށް،ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް  ،ހުށަހެޅުމުން ފަޅަކަށް އެދި

ލަތްތަކާއި، ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ހާތަކާއި، ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ޝަރުޠުކުއްޔަށް
  ޑައެޅުމެވެ.ނކަންކަން ކަ ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން  ،ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި ލުޢަމަ
  
  

 ބާބު  ދެވަނަ 
  މާއްދާތައް  އާންމު 

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން 
ރަށް ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ކުއްޔަށް ބިން ނުވަތަ ފަޅު 

  ތައް ޠުދެވޭނެ ޝަރު

އްޔަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   .2
. ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ   އް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

  
އްގައި ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްޫރުޢ އެ ތަނެ ކީ،ފަޅައެ ބިން ނުވަތަ އެ ތަ ރަށް، ނުވަ  އެ (ހ)  
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  އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށްވުން؛ އިަދހިންގުމަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން 
  

ގައި ބަޔާންކުރާ އެކުއިޒިޝަން ފީ، އެކީ މަށް، ނުވަތަ ފަޅަށް މި ގަވާއިދުރަށަށް، ނުވަތަ ބި )ށ(    
  އެއްފަހަރާ ދައްކާފައިވުން؛ އަދި 

  
ފައިވާ ތަނެއްގައި ހިންގަން ހުށަހަޅާ ރަށަށް، ބިމަށް، ނުވަތަ ފަޅަށް އެދޭ ފަރާތަކީ، އެ )ނ(    

  ށްވުން؛ އަދި ފަރާތަކަ ބިލުޤާގޮތުން ގޮތުންނާއި، ފަންނީމަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް މާލީ
  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  3އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅަކީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(    
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅަކަށްވުން؛ 

  އަދި
  

)ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮ(ބ)      (ފަސް 500,000$ގެ ގޮތުގައި، ންސިބިލިޓީ (ސީ.އެސް.އާރު
) އާ  1,000,000$ލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި  (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ދުގެ އަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާނެ މަޝްރޫޢެއް، ރަށަށް ނުވަތަ ބިމަށް ނުވަތަ ދެމެ
  ފަޅަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުން.

  
ކުއިޒިޝަން ފީ، ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 2މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .3  ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ނޑައަޅައި،  ހަރެއް ފެށިގެން ލިއާކޮށް، ކޮންމެ މީލާދީ އަޠާ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މު ކަ

) މަސް 1 ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓެއް ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި(އެކެއް  އެކުއިޒިޝަން ފީ ކަ
  ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުވެހިދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން 

     
ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި  (ށ)    

ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދަދާއި، އެ އަފަޅުތަކުގެ 
ހަރެއް ލައި ކޮންމެ މީލާދީ އައި އެކުލަވަ ރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީންޓޫ އޮފީހުގެ މަޝްަވރާއާއެކު 

) މަސް 1ފެށިގެން  ސަރުކާރުގެ ރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދިވެހިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޫ (އެކެއް
. އަދި އެގައި ޝާއިޢުގެޒެޓު ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނަން  ކުރަންވާނެއެވެ

ޓަށް އުނިއިތުރު ގެ އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު އެ ލިސްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  ތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގެނައުމުގެ އިޚު

  
  ތިންވަނަ ބާބު 

  ގޮތް  ކުރަންވީ ޢަމަލު ރަށް، ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމުގައި 
  

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް 
  ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފަޅު
ކުއްޔަށްދިނުމުގައި 

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމުގަިއ  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން   .4
. ޢަމަލު   ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ
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ޓޫރިޒަމާބެހޭ ުނވަތަ ބިމަކަށް ނުވަތަ ފަޅަކަށް އެދި  ރަށަކަށް، ،ވެރިކަން ފާޅުކޮށްޤުޝައު (ހ)    
ލު ލިޔުން ތަފުސީއެކު ނަ މާއްދާގައިވާ ލިޔެކިުޔންތަކާވަ 5މި ގަވާއިދުގެ މިނިސްޓްރީއަށް 

  ހުށަހެޅުން.
  

، 6ހުށަެހުޅންތައް، މި ގަވާއިދުގެ ބިމަކަށް ނުވަތަ ފަޅަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ރަށަކަށް،  (ށ)    
  މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވަޒަންކުރުން.ވަނަ  8އަދި  7

  
ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ (ނ)    

  އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުން.
  

ީލ ތަފުސީދޫކުރުމަށްފަހު، އެކަމާބެހޭ ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް (ރ)    
 އި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ-ލޫމާތު ލިުޔމުން އެންޓި ޢުމަ

   ހިއްސާކުރުން.
  

ވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޝައުޤު
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް 

 ތަފުސީލު ހުށަހަޅާ  
މުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔު
 ންތައްއުލިޔެކި

  

5.  
  

 (ހ)
  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ  އެދި  ފަޅަކަށް ނުވަތަ  ބިމަކަށް ުނވަތަ  ރަށަކަށް  ،ވެރިކަން ފާޅުކޮށްޝައުޤު
 ހުށަހަޅާނީ، ލު ލިޔުން ފުސީތަ  ފަރާތުން، ހުށަހަޅާ ލު ލިޔުންތަފުސީ މިނިސްޓްރީއަށް 

 ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ޅެއްގައިފައެ  ނުވަތަ ބިމެއްގައިއެ  ނުވަތަ ރަށެއްގައި  އެ
ުނވަތަ  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ،ބަލަހައްޓައި ،ހިންގައި  ކޮށް،ޤީތަރައް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަމެއް 

  .  ހިންގުމަށް އެދިއެވެ އްޢެއެފަދަ މަޝްރޫ
  

 (ށ)    
  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ބިމަކަށް ނުވަތަ ފަޅަކަށް އިެދ ރަށަކަށް، ނުވަތަ  ،ވެރިކަން ފާޅުކޮށްޝައުޤު
 $1000ޅާއިރު އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަ ލިޔުންތަފުސީލު މިނިސްޓްރީއަށް 

. އަދިޓޫރިޒަމާބެހޭ  )އެމެރިކާ ޑޮލަރު  ހާސް  (އެއް  މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ
މާއްދާގެ  ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް އަނބުރާދެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މި

ލިޔުން  ތަުފސީލުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝައުޤުދަށުން 
ރަދެއްގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް ޚަހުރިހާ  ނގާނެފަރާތުން އެކަމަށް ހި  ންވާނީ، ހުށަހަޅާހުށަހަޅަ
.   ންވެގެއެއްބަސް   ނެވެ

  
 ލިޔުްނ ތަފުސީލުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޝައުޤު ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ( މާއްދާގެ މި (ނ)    

   .ފަރާތްތަކަށެވެޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން
  

 18މުރުން އުއޭނާގެ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،، ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގައިތަފުސީލު ލިޔުން (1)      
ކަށްވުން؛ ރައްޔިތަ ބިދޭސީ  ތެއް ނުވަތަރައްޔިދިވެހި (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ

  ނުވަތަ 
  

 ންޏަކަށްވުން.ކުންފު އް ނުވަތަކޮށްފައިވާ ޕާރޓްނަރޝިޕެޓަރީރަޖިސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި(2)      
ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ނުވަތަ ބިދޭސީން ހިއްސާވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަތަ (

  )ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކުންފުންޏަކަށްވެސް 
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ތަކަށް އެއްބަސްވާ ޠު ގައިވާ ޝަރު އަދި (ނ)) ށވަނަ މާއްދާގެ ( 2ގަވާއިދުގެ  މި (3)      
 އަދި އެކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.

  
ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި  ލިުޔން ތަފުސީލު(ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ މި (ރ)    

  ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ. އްލިޔުންތަ
  

 ްނމު މަޢުލޫމާތު؛އާ(1)      
  

 މާލީ މަޢުލޫމާތު؛ (2)      
  

) އާއި  500,000$ގެ ގޮތުގައި، .ސީ.އެސް.އާރު (3)       (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު
$1,000,000 ( އާ ދެމެދުގެ އަދަދެްއ (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

  ތަފުސީލު؛ރަދުކޮށްގެން ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުގެ ޚަ
  

ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާ  ސީދާ އެ ،ސޮއިކުރާ ފަރާތަކީ ުމގައިލިޔު ތަފުސީލު (4)      
އޭނާއަށް ބާރު  ސޮއިކުރުމަށް ގައިތަފުސީލު ލިޔުމު އެ ފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމަ، 

(ކުންފުންޏަކުން ނަމަ ހުށަހަޅާނީ، ބޯޑް  ؛އަންގައިދޭ ލިޔުން ލިބިދީފައިވާކަން
އެވެ. ޕާޓްނަރޝިޕަކުންނަަމ ނަކުން ދެވޭ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީރިޒޮލިއުޝަ
ޕާޓްނަރުންގެ މެދުގައި ފާސްކުރެވޭ ރިޒޮލިއުޝަނަކުން ދެވޭ ޕަވަރ އޮްފ ، ހުށަހަޅާނީ
 )ކެވެ.އެޓަރނީއެ 

  
ހުށަހަޅަނީ ވަކި ފަރުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ނަމާއި، ދާއިމީ  ން ލިޔުތަފުސީލު (5)      

ނަންބަރާއި، އޭނާ އެއްވެސް  ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އެޑްރެހާއި، 
އަދި އޭނާއަކީ  ތަފުސީލާއިވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންދާނަމަ އޭނާގެ އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ 

ޢިލްމެއް ނުަވަތ  ހުރި ނުވަތަ ފަންނެއް ހުރި މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ ވަކި ޢިލްމެއް
ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ހާސިލުލޫމާތާއި ވަކި ތަޖުރިބާތަކެއް ޢު ފަންނެއްގެ މަ

 އެ ތަޖުރިބާތަކުގެ ޚުލާޞާ؛
  

ކުން ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕަފުންޏަކުން ހުށަހަޅަނީ، ކުން ންލިޔު  ތަފުސީލު(6)      
ފިކެޓާއި، ސެޓު  ކަމުގައިވާނަމަ އެ ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި، އެ ޕާރޓްނަރޝިޕަ
މީހުންެގ  ބަޔަކާއި، އެ އްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިހިއެ ކުންފުންޏެއްގެ 

 ؛އަންގައިދޭ ލިޔުން ތަފުސީލުތައް
  

ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ން ލިޔު ތަފުސީލު(7)      
ގެންގުޅޭނެ އެންމެ އިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގައި ހިމެނޭނެ ގެންދިއުމުގައި 

 ؛ކޮބައިކަންތަކުގެ ޒިންމާތަކަކީ މަޤާމު ތަކާއި އެމަޤާމު
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ށް ގެންދިއުމުެގ ކުރިއަ ޢުފައިވާ މަޝްރޫހުށަހަޅާހުށަހަޅާ ފަރާތުން ން ލިޔު ތަފުސީލު(8)      
 ؛ޕްލޭން ޕްލޭން އަދި މާކެޓިންގ ސްލާފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯއި ގޮތުން އެކުލަވަ

  
 ިބލު ޤާގޮތުން  ރެވިފައިވާ މާލީކުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން 2ގަވާއިދުގެ  މި(9)      

ފަާރތުން  ފައިވާހުށަހަޅާން ލިޔު ތަފުސީލުފަރާތެއްކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، 
ލާފައިާވ އިށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވަކުރިއަ ޢުހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫ

  .ލް ޕްލޭންފައިނޭންޝަ
  

ްނ ިލޔު ތަފުސީލު
  ދިރާސާކުުރން 

 (ހ)  .6
  

ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިރާސާކުރުން ން ލުިޔ ތަފުސީލު ،ފަރާތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ 
  ލާ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.އިއެކުލަވަ ން މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ 

  
 (ށ)    

  
ނޑައަޅައި ރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓަކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ،  (ތިނެއް)  3 ޢައްޔަންކުރާ  ،ކަ

  .މެންބަރުންނެވެ
  

 (ނ)    
  

ނޑައަޅާނީ  ގެ ޗެއަރމަންކޮމިޓީ   ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓަރެވެ.ކަ

 (ރ)    
  

ޢާއިލީ ގޮތުން ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ލިޔުން  ތަފުސީލުލުމުގައި، އިކޮމިޓީ އެކުލަވަ 
. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތެއް    ކޮމިޓީގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
އިބްތިދާއީ  ލިޔުންތަފުސީލު  ދިރާސާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ތަފުސީލުކޮށް ،ލިޔުން  ތަފުސީލު  .7 ބެލުން  އިބްތިދާއީ ގޮތުން ބަލާ

. އިބްތިދާއީ ގޮތުން ބަލަން ަގއި ލިޔުމު ތަފުސީލުބަލަން ވާނީ،  ބަލާ ބެލުން ގޮތުން ވާނެއެވެ
ކަހަލަ ކުށެްއ  އި، ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި އެއްވެސްއާ ހުންނަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިތޯ

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި  ،އާއިހުރިތޯ ޖެހިފައިލިޔުމުގެ ކުށެއް  ،އިއާހުރިތޯ ޖެހިފައި
އަދި  ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.އަދި އެނޫން ވެސް މިފަދަ ކަންކަން އި، އާސޮއިކޮށްފައި ހުރިތޯ 

ފެންނަނަމަ، އެ އުނިއިތުރެްއ  ލިޔުަމށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީއަށް ތަފުސީލު
    ގެނައުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

  
ލިޔުން ވަޒަންކުރުން  ތަފުސީލު

  
(ހ)  .8

  
 ން ލިޔު  ތަފުސީލު ކޮމިޓީން  ލާ އިއެކުލަވަ ދަށްުނ ގެ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެމި 

 ލުކަންބިޤާ  މާލީ އަދި ފަންނީ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާފަިއވާ ންލިޔު ތަފުސީލު ކުރުމުގައި، ދިރާސާ
 ވަނަ 9 އަދި 8، 3 ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 މި ގަވާއިދުގެ ރާއިރު،ވަޒަންކު

 ޕްލޭން، ރިސޯސް  ސީ.އެސް.އާރު ހުށަހެޅުން، ހިއުމަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި 
 ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް އަދި  ޕްލޭން މާކެޓިންގ
 ބިނާކޮށް  ގޮތަށް ބަހާލެވިފައިވާ ދިނުން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައިވާ ހިމެނޭ  ގައި 1 ޖަދުވަލު
ލު ބިޤާހުށަހަޅާފައިވާ ަމޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ، މިގޮތުން. އުސޫލުންނެވެ ދޭ ޕޮއިންޓް

ތާވަލަށް ބިނާކޮށް،  ހިމެނޭ ަގއި 1 ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
) ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް 60އެންމެ މަދުވެގެން     ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. (ފަސްދޮޅަސް
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(ށ)    
  

ވެރިކަން ފާޅުކޮށް ތަފުސީލު ލިޔުން ޝައުޤުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  7ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

 ހުށަހެޅުމުގައިާވ ތަފުސީލު ިލޔުމަށް ބިނާކޮށް، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ފަރާތުން 
ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ފެންނަ ގޮތެއްގެ ލަފާ،ކޮމިޓީއަށް  ޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދުމަ

  ދޭންވާނެއެވެ.މިނިސްޓަރަށް 
  

 )ނ(    
  

ކުރިއަށް  ޢުހުށަހަޅާފައިވާ ަފރާތުން މަޝްރޫ ހުށަހެޅުން  ލިޔުާމ ގުޅިގެން، އެ  ތަފުސީލު
އެ މަޝްރޫުޢ ނުމުން ލަފާދި ށް ބެހޭ މިނިސްޓަރަޓޫރިޒަމާގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ،
 އޮފީހުެގ ހުއްދަ ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަހު، ރައީސު

ންކޮށްފައިވާ ޔާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ 9ގަވާއިދުގެ  މިދުވަހުގެ ތެރޭގައި، (ތިނެއް)  3
. ޢަބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޓޫރިޒަމާ ގޮތަށް،   މަލުކުރަންވާނެއެވެ

  
 )ރ(    

  
ކުރިއަށް  ޢުރާތުން މަޝްރޫ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަ ހުށަހެޅުން  ލިޔުާމ ގުޅިގެން، އެ  ތަފުސީލު

ނުމުން، އަދި ލަފާދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓަރަށްގެންދިއުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން 
އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ، 

) 7ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން އެ ނިންމުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (ހަތެއް
  ލިޔުްނ ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ތަފުސީލު

  
 (ހ)  .9  ވަތު ދިނުން ޢުދަ

  
  
  
  
  
  
  
  

ވަަނ  8ލިޔުމާ ގުޅިގެން، މި ގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤުޝައު
މަށް މަލުކުރުޢަގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް  މާއްދާގެ (ށ) ނުވަތަ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއްގައި ބަޔާން އެންމައިފިނަމަ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ނި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ޢު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫ ތައް ތުޢަރާއިޖު

ވަތު ޢުދަފަރާތަށް  ތަކެއްގެ މަތިން އެޠުޑައަޅާ ޝަރު ނޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ 
. އަދި މި ޓޫރިޒަމާތިޔާރު ދިނުމުގެ އިޚު  ބުނެވުނު  ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އެންމެ މަދުވެގެން  ތައްޠުޝަރު ކުރާތިރީގައި ބަޔާންތަކެއްގެ ގޮތުން ޠުަޝރުވަތުގެ ޢުދަ
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ދުަދއައިޒިޝަން ފީގެ އެކު(1)      
  

 ؛މުއްދަތު ންޖެހޭކުއިޒިޝަން ފީ ދައްކައެ (2)      
  

 ؛ޖެހޭ ގޮތުގެ އިންތިޒާމުކުއިޒިޝަން ފީ ދައްކަންއެ (3)      
  

ން ނުވަތަ ފަޅަްށ ހަޅާފައިާވ ރަށް ނުވަތަ ބިހުަށކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ޢުމަޝްރޫ (4)      
  ތަނެއްގެ ޖިއޯގްރަފިކަލް ކޯޑިނޭޓްސް. އެ އުޅޭ ނަން ނުވަތަ އި ކިޔަ އާންމުކޮށް 

  
ވެރިކަން ހުށަހެޅި ފަާރތަށް ދޭންވާނީ ޝައުޤުވަތު، ޢުކުރެވިފައިވާ ަދމި މާއްދާގައި ބަޔާން (ށ)    
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. އަދި  ފަރާތުން  އެ ވަތު ދިނުމާއެކު ލަސްނުކޮށް،ޢުމިފަދައިން ދަލިޔުމުންނެވެ
އަދި  އްސާކުރަންވާނެއެވެ.ހި ފަރާތާ  އެ  ދެލިކޮޕީއެއްސޮއިކުރަންޖެހޭ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

 މާއްދާއެއް ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ ހުރިހާ  ދެ ގެ ދެލިކޮޕީގައިއެ އެއްބަސްވުމު 
  ނަންވާނެއެވެ.ހިމަ
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 9ގަވާއިދުގެ ވެރިކަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން، މި ޝައުޤު .10  ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމުގައި
ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން،  ކުރިއަށް ޢުހުށަހަޅާަފއިވާ މަޝްރޫފުރިހަމަ ކޮށްފިނަމަ،  ޠުތައްޝަރު

ދެމެދު،  ވެރިކަން ހުށަހެޅި ފަރާތާޝައުޤު ސަރުކާރާއިބެހޭ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެ، ދިވެހި ޓޫރިޒަމާ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  9މި ގަވާއިދުގެ 

  
  

  ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
  އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

  
ރުކާރު ހިމެނޭގޮތަށް ސަ

ހެދިފައިވާ ނުވަތަ ހެދުމަށް 
 ކުރެވިފައިވާމަލާތް ޢާމު

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 
މަލު ޢަ މެދު ކުންފުނިތަކާ
  ލު ސޫކުރާނެ އު

ޏެއްެގ ންފަށާ ތާރީޚުގައި ސަރުކާރު ހިމެނޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފު މަލުކުރަންޢަގަވާއިދަށް  މި .11
ވަތު ދީފައިވާ ޢުރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދައެއްވެސް ދަށުން 
 99/2ކުގެ ތެރެއިން މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަރާތްތަ

ނާއި، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ 8) އަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

  .ށް ނުވަތަ ބްިނ ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެއެ ފަރާތްތަކަށް ރަ
  

ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ޤީތަރައް
ގުޅޭ އެހެނިހެން ފަޅުތަކާ
  ކަންކަން 

ބޭނުންކުރާކަމުގައިވާނަމަ،  އި ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅު ނުހިއްކަގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ މި (ހ) .12
ނޑައަޅާ ބޭނުންކުރާ ސަރފޭސް  އޭރިއާގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކުން ކަ

ނޑައެޅުމުގަިއ  . މިގޮތުން ސަރފޭސް އޭރިއާގެ ބޮޑުމިން ކަ ކުލި ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ
ބެލެވޭނީ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމް، ޑޮކް، އަދި ފައްތިޔާ 

  ހައްދަށެވެ.އެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސަރަ
  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުތަކުގައި، ހިއްކައިގެން އުފައްދާ ބިން، ކުއްޔަށްދީފަިއާވ  (ށ)    
 ބިން ވަކި އެއްބްަސވުމެއްގެ ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގައި އެ ހިއްކާ ބިމުގެ އިންވަކިކޮށް އެ 

ތަކެއްގެ ޠުކުރެވިފައިވާ ޝަރުބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކުއްޔަށް ދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާން 
ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ހެޑްލީސް އެއްބަސްވުމެއްގައި  ބިން ވަކިން ކުއްޔަށް މަތީން، އެ

.  ސޮއިކުރުމަކަށް މި   ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ
  

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން 
އްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދެވޭ ތަރަ

ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު 
ނިންމުމުގެ ތަރައްޤީކޮށް 

  ކުރިން، ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 ށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ވަނަ 10އިދުގެ ގަވާ މި (ހ) .13
ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން ފަދައިން 

 ފަޅާގުޅޭ އެ ބިން ނުވަތަ އެ ވަތަ ރަށް ނު ނުވަތަ ފަޅު ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ 
ޙައްޤުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލެވޭނީ 

އްާސ ހިފަރާތެއްގެ  އްނަމަ އެޚުޞެހިފާފައިވާ ަފރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަ ނުވަތަ ކުއްޔަށް 
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_______________  

  
  

   

 މަތް ދިނުމަށްޓަކައި،ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދު ބަދަލުކުރެވޭނީ،
ނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން، ދައުލަތަށް ބެޓޫރިޒަމާ  100,000$ ހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ
  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ހަރާއެކީ އެއްފަ )އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަލައް (އެއް
  

 ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން ްނ ފެށިގެން، ޚު މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީގަވާއިދަށް ޢަ މި (ށ)    
ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކުއްޔަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުތަކުގެ 

ހިސާބަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައި ނުވާ ހުރިހާ ރަށަކާ ނުވަތަ ބިމަކާ ނުވަތަ  ތެރެއިން އެހާ
  ލުންނެވެ.ސޫމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އު މަުލކުރާނީ، މިޢަފަޅަކާމެދު 

  
ން އިދަށް ޢަމަލުކުރަ ގަވާ

  ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު .14

  ފެށިގެންނެވެ.
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  1 ޖަދުވަލު

  
 ޕޮއިންޓް  މަތިންދެވޭ އެންމެ  ފުސީލު ތަ އަދަދު
  30  ޕްލޭން ރިސޯސް ހިއުމަްނ  1
  25  ޕްލޭން މާކެޓިންގް  2
  25  ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް  3
  20 ހުށަހެޅުން އާރު.އެސް.ސީ  4

 
 
 

_______________  


