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 2020/35 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 
 އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 10

 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޓޫރިޒަމް ތަރައްީޤކުރާނެ ސަރަަޙއްދުތަކާއި ރަށްރަށް  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ހެދުމަށް ރަށްރަށް ދޫކުރުމާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަާލިއ ކަނޑައެޅުާމއި، ޓޫިރސްޓް ރިޯޒޓު 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަުއސް ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި، ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް 

ޑް ޓޫރިޒަްމ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަާކިއ ޓަތަންތަން ދޫކުރުމާއި، އިންޓަްގރޭ

ތަްއ ސަރުކާރުގެ ޓޫިރޒަމް ރިައލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ޕްރަިއވެޓް ައއިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ 

ތަންތަން ހިންގުމާއި، ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދުތަކާިއ، ފީނުމުގެ ޚިުދމަތްދޭ ތަންތަނާއި، 

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުުމގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، އެނޫންެވސް ފަތުރުވެރިކަުމެގ 

 ގުޅޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.އާ ފާރިއެކި ވިޔަ
 

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ހޮޓާ 
ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާއި 

އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމާއި 
ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓް 
ބަނދަރު ފަދަ ތަންތަން 

 ހިންގުން 

ިރޯޒޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހެދުމަށް ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު  ޓްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓޫރިސް  .2

އަިދ  ،އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ ،ދޫކުރަންވާނީ

ެގސްޓުހަުއސް ފަދަ ތަންތަނާއި ޮޔްޓ  ޓްޓޫރިސް  ،ހޮޓަލާއި ޓްޓޫރިސް ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯާޓއި
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      މި ޤާނޫނާިއ  ،އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް ދުއްވަްނވާނީ ،ގަންވާނީބަނދަރު ހިން

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތންނެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުުރން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

ޑް ޓޫރިޒަމް ޓަ އިންޓަގްރޭ
ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް 
އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރައިވެޓް 
އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ބިން ދޫކުރުމާއި އެފަދަ 
 ތަންތަން ހިންގުން 

 

ްޑ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް ޓަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޓަގްރޭ  3-1.

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަާށއި ޕްރައިވެޓް ައއިލެންްޑ އެސްޓޭޓް 

އެފަދަ ޕްރޮެޖކްޓްތަުކގެ  ،ދޫކޮށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްރަށާިއ ިބންބިމާއި ފަޅު ުކއްޔަށް 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  ،އެފަދަ ތަންތަން ހިންގަންވާނީ ،ދަށުން ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ޓޫރިޒަމްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި 
ރިޒޯޓު ހަދާނެ ރަށްރަށާއި 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި 
ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓް 

ނެ ތަންތަން ބަނދަރު ހަދާ 
 ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓު ހެދުމަށާއި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް  )ހ( 4.

ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ސަރުކާުރގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެްސޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ 

 ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަާށއި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ކުްއޔަށް

ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުފަޅާިއ، އަދި ޓޫރިްސޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްްޓ 

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް  ،ގެސްޓްހައުްސާއއި ޔޮޓް ބަނދަރު ހަދާނެ ތަންތަނާއި

ތަރައްޤީކުރެވޭ އެނޫންވެްސ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑަައޅާނީ، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

މީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށް ނުވަތަ  ،)ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސްމި މާއްދާގެ  )ށ(  

ސިޓީތަކުަގއި، އެ ރަެށއް ނުވަތަ ސިީޓއެްއގެ ބިާނވެީށގެ ޕްލޭނާ އެްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިން ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްްޓ ގެސްޓްަހއުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިްނ 

ރަށު ނުވަތަ  ތްވާނިސްބައެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީެއއް  ،އެކަށަެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު

 ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.
 

 .އިޞްލާުޙކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތް ފެށޭ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5
 

 ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ 
 ރަށްރަށާއި  ކަންކަމަށް 
 ކުއްޔަށް  ފަޅު  ބިންބިމާއި 
 ދިނުން 

 ދޭންވާީނ، ކުްއޔަށް ަފޅު ނުވަތަ ބިން، ނުވަތަ ރަށް، ކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ )ހ( .5

 .ގޮަތކަށެވެ ގޮތުންކުރެ ތިން ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ތިރީގައި
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 .އިތުރުކުރުން ނަންބަރެއް ފަދައިން އަންނަނިވި ފަހަތަށް ނަންބަރުގެ ވަނަ( 2) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
 

 އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން މަންފާއަކަށްޓަކައި ޢާންމު ދައުލަތުގެ (3) )ހ( .5 

 ދުރާލާ  ދަށުން، ސިޔާސަތެްއގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ  ދަށުން ސިޔާސަތެްއގެ

 ސަރުކާރުން ގޮުތގެމަތިން އެތްގޮްތވާ އުސޫލުތަަކކާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ

ކްރޮްސ ، ފަރާތަކަށް ޙަވާުލކުރެވޭ  މަޝްރޫޢެއް މުހިންމު ކަނޑައަޅާ 

 ޓޫރިސްޓް ުތގެމަތިންގޮ ަގއިވާ( މ) އްދާގެމާ  މި ގޮުތގަިއ، ސަބްސިޑީގެ 

 ރަށް ތަރަްއޤީކުރުމަށް ރިޒޯެޓއް ޓޫރިޒަމް އިންަޓގްރޭަޓޑް ުނވަތަ ރިޒޯޓެއް

 .ދޫުކރުން ފަޅު ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ
 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

 ވަނަ 10 އަށް( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ކ( 5. 

 ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ކުރިން، ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު

 ދޫކޮށްަފިއވާ  ުކއްޔަށް އިންވެސްްޓކުރުމަށްޓަަކއި ބަިއވެިރވެގެން ސަރުކާރު

 ގޮުތގައި  ރިޯޒޓެއްގެ ޓޫރިސްޓް ފަޅުތައް ބިންބިމާއި ރަށްރަށާއި،

 ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް ހެދިފައިވާ ހިމެނޭގޮތަށް ސަރުާކރު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

 ކުންފުންޏަކަށް ވެްނޗަރ ޖޮއިންޓް އެ ،ހިއްސާ  ސަރުާކރުގެ ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގައި 

 ފަޅުތަުކގެ  ިބންބިމާއި، ރަށްރަށާިއ، ދޫކޮށްފަިއވާ ުކއްޔަށް  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 ސަރުކާރުގެ  ހިމެނޭ ކުންފުނީގައި އެ އަަކމީޓަރަކަށް ކޮންމެ ބޮޑުމިނުގެ ބިމުގެ

 ަމގުން ޑޮލަރުގެ އެމެިރކާ( ފަހެއް) 5 އިންަސްއތައަކަށް ކޮންމެ ހިއްސާެގ،

 ހިމެނޭ ކުންފުނީގައި ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް އެ ޢަދަދަކަށް، ޖެހޭ  އަުގކުރުމަށްފަހު

 ސަރުކާަރށް  ިއޚްތިޔާރު ިވއްކާލުުމގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ނުވަތަ  ިހއްސާދާރަށް އަނެއް

 މުޢާމަލާތް ިވއްކާލުމުގެ ހިއްސާ އެ ހިްއސާ ވިްއކާއިރު، އެފަދައިން. ލިބިގެންެވއެވެ

 ގަާވއިދަކާ  ާޢންމުކުރާ ކަނޑައަޅައި ފިނޭންސްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިންގަންވާނީ،

 .ގޮުތގެމަތިންނެވެ އެްއގޮތްވާ
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 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

 

ނަަމވެސް،  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީ )އ( 5. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަްށ ބިން ކުއްޔަްށ ދޫކުަރންވާނީ އަންނަނިިވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ރަށް، ނުވަތަ ބިން، ުނވަތަ ަފޅު ކުްއޔަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް   (1)   

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.
ފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުމަށް  ،( ވަނަ ނަންބަރުގައި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ވަނަ  4މި ޤާނޫނުގެ ، މަވެސް ނަ މިނިސްޓްރީން ކަމުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވީ

މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، ރަށު ަކއުންސިލްަތކާއި ސިީޓ 

ކައުންސިލްތަުކގެ އިޚްތިޞާްޞގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން 

ރިކަމުގެ ބޭނުމަށް އެ ރަށެްއގެ ބިނާވެީށގެ ޕްލޭންގަިއ ރުވެފަތު

އެ ބިމެއް ނިސްބަތްވާ  ،ދޫކުރާނީކަނޑައަޅާަފިއވާ ބިންތައް ކުްއޔަށް 

ކަާމގުޭޅގޮތުން ސަރުކާރުްނ ، ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން

އެކަީށގެްނވާ އެންމެ  ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން

 ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
 

 އަކުރު ިއތުރުކުރުން. 2 ފަދައިންވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 ކައުންސިލްތަކުން  ބޭނުމަށްޓަކައި، ނަންބަރުގެ ވަނަ( 2) ގެ( އ) މާއްދާގެ މި )ވ( 5. 

 ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ކުިރއަްށގެންދާނީ، މަަސއްކަތް ޫދކުރުމުގެ ކުއްޔަށް ބިން

 .ގޮުތގެަމތިންނެވެ ެއއްގޮްތވާ ގަާވއިދާ ހަދާ މިނިސްޓްރީން ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 ބޭނުންވާ ހާސިުލކުރަން މަންފާއަކަށްޓަކައި ޢާންމު ދައުލަތުގެ  (1) )މ(  

 ސިޔާސަތެްއގެ  އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ަދށުން ސިޔާސަެތއްގެ އިޤްތިޞާދީ

 ގޮުތގެމަތިން  އެްތގޮްތވާ އުސޫލުތަކަކާ  އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ދުރާލާ ދަށުން،

 ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުެރވޭ މަޝްރޫޢެއް މުހިްނމު ކަނަޑއަޅާ ސަރުކާރުން

 ސަބްސިޑީގެ  ކްރޮސް ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ދޭންވާނީ، ސަުރކާރުން ފަެޅއް ނުވަތަ ބިމެއް  ުނވަތަ ރަެށއް ގޮތުަގއި
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 ނަންބަރުގެ  ވަނަ( 9) ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ( 2) އަކުރުގެ މި

 .ގޮުތގެމަތިންނެވެ ަބޔާންކުރާ އަކުރުތަުކގައި ހުރި ނިޔަލަށް

 ބުނެފައި ކަމަށް" ސަބްސިޑީ  ކްރޮސް" ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ މި  (2)   

 ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން މަންފާއަކަށްޓަަކއި ޢާންމު ދައުލަތުގެ އެވަީނ،

 ސިޔާސަތެްއގެ  އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ަދށުން ސިޔާސަެތއްގެ އިޤްތިޞާދީ

 ހިންގާ މަތިން  އުސޫލުތަެކއްގެ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ދުރާލާ ދަށުން

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދުރާލާ ފަރާތަކުން، ޙަވާލުކުެރވޭ މަޝްރޫޢެއް

          އިންވެްސޓްކޮށްގެން  ފައިސާ ައމިއްލަ އެފަރާތުގެ ޢަދަދަކަށް

 ޤާބިލުގައި މު  ައގުގެ މަސައްކަުތގެ އެ ކުރާކަމަށްަޓކަިއ، މަސައްކަތް އެ

 ގޮތުަގއި  ލުޔެްއގެ ނުވަތަ ގޮތުަގއި ޢިނާޔަތެއްގެ ދޭ އެފަރާތަށް ދައުލަތުން

 .ފަޅަށެވެ ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް ދޫުކރާ ގޮތުަގއި ބަދަލެއްގެ ނުވަތަ
     މަޝްރޫުޢތަކާއި، ަބޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 1) އަކުރުގެ  މި  (3)   

 ުކރަންޖެހޭ  މަދުވެގެން އެންމެ ފަރާތުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަޝްރޫޢު އެ

 ަޤރާރަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢަދަދުތައް  އިންވެސްޓްމަންްޓގެ

 ެގޒެޓުަގއި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ އަހަރަކު ކޮންމެ ކަނޑައަަޅއި،

 .ވާެނއެވެ ޝާއިޢުކުރަން

 ނުވަތަ  ރަެށއް ދޫކުރާ ގޮތުަގއި ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (4)   

( ފަންސާސް) 50 ގިަނވެގެން ދޫކުރެވޭނީ، ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް

 .މުއްދަަތކަށެވެ އަހަރުދުވަހުގެ

 ރަށް  އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ނަންބަރު ވަނަ( 4) އަކުރުގެ މި  (5)   

 ދަށުން ނަންބަރުގެ  ވަނަ( 1) އަުކރުގެ މި ފަރާތާ ޙަވާލުކުެރވޭ

 ޙާލަތުގަިއ، ނިމިފައިވާ ފުރިހަމަކޮށް މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

 ވަނަ( 3) ގެ( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ މި އެފަރާތުން

 މުއްދަތު، ދޫކުރާ ުކއްޔަށް ދެއްކުމުން، ފީ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި

 .އިތުރުކޮށްެދވިދާނެއެވެ އަހަރުދުވަހަށް( ސާޅީސްުނވަެއއް) 49 އިތުރު

 ނުވަތަ  ރަެށއް ދޫކުރާ ގޮތުަގއި ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (6)   

 ަސރުކާރުން ދޫކުރަން ފަރާތަކަށް ަވކި  ފަެޅއް ނުވަތަ ބިމެއް
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 ނިންމަނީ، ޫދކުރަން ފަޅު ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ  ރަށް އެ  ނިންމުމާއެކު،

 ެއފަދައިން ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، އިދާރާައކުން އެހެން ސަރުކާރުގެ

 ފަރާތަކަށް ވަކި  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ގޮުތގައި  ސަބްސިީޑގެ ކްރޮސް

 އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ ދޫކުރުމަށް ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ރަށެއް

 ނުވަތަ ިބން ުނވަތަ ރަށް އެ ޭބނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ މި ނިންމުމާއެކު،

   އަދި . ނަގުލުވެގެންދާނެެއވެ ދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ފަޅު

         ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ގުޭޅގޮތުން ފަޅާ ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް އެ

 .ގޮުތގެމަިތންނެވެ އެްއގޮްތވާ ުއސޫލުތަކާ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި
 ނުވަތަ  ރަެށއް ދޫކުރާ ގޮތުަގއި ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (7)   

 ފަޅު  ުނވަތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް އެ ދޫކުރަްނވާނީ، ފަެޅއް ނުވަތަ ބިމެއް

 އެއްަބސްވުމެްއގެ  ވެވޭ ދެމެދު ިދވެހިަސރުކާރާ ފަރާތާއި ދޫކުރެވޭ

 ދާަގއި މާއް ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި އެއްބަްސުވމުގައި، އެ އަދި. ދަށުންނެވެ

 ނަްނބަރުގައި  ވަނަ( 1) ައކުރުގެ  މި އިތުރުްނ، ކަްނކަމުގެ ބަޔާންކުރާ

 ޙަވާލުކުެރވޭ އެފަރާތާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދަުށން މަޝްރޫޢެއްގެ ބަޔާންކުރާ

 ފަޅު ނުަވތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް

 .އޮންނަންވާެނއެވެ  ބަޔާްނކޮށްފައި ޙާލަތްތައް ވަކިކުެރވޭނެ

 ނުވަތަ  ރަެށއް ދޫކުރާ ގޮތުަގއި ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (8)   

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ( 1) އަކުރުގެ މި ދޫކުރެވެީނ، ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް

 އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  މަސައްކަތް، ކުރާ ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ ބަޔާންކުރާ

 ައގުގެ  ގެމަސަްއކަތު  އެ ުކރާކަމަށްޓަކަިއ، އިންެވސްޓްކޮްށގެން ފައިސާ

 ަބދަލެއްގެ  ނުވަތަ ލުޔެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ދޭ އެފަރާތަށް މުޤާބިލުގައި

 ނުވަތަ  ރަށަށް  އެ ކަމަށްވާތީ، ޮގތުގައި ރަެށއްގެ ދޫކުެރވޭ ގޮތުަގއި

 ކުރާ އެފަރާުތން ކުލި، ދައްކަންޖެހޭ ފަޅަށް ނުވަތަ ބިމަށް

 .އަޅަިއކަނަޑއިދެވޭެނއެވެ އިންވެސްޓްމަންޓާ

 ރަށްރަށް ދޫކުރާ ގޮުތގައި  ސަބްސިޑީގެ  ކްރޮސް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (9)   

 ަގވާއިުދގައި  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  އުސޫލުތަްއ، ދޫކުރުމާބެހޭ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުުރން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

އެއް ފަޅެއްގައި ހިމެނޭ ދެ 
ރަށް ވަކި ރަށްތަކެއްގެ 

 ގޮތުގައި ހިންގުން 

ދޫކޮށްފައިާވ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ުކއްަޔށް  )ހ( .5-1

، ސަރަޙައްދެްއގައި އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ހިއްކާފަިއވާ އެއް ރަށަްށވުރެ ގިނަ ރަށް

އެއް ފަޅެްއަގއި ހިމެނޭނަމަ، އެ ރަށްތަކަކީ ވަކި ރަށްަތކެްއގެ ގޮުތގަިއ 

 ކަނޑައަަޅއި، އެ ރަށްތަްއ، ަވކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުްއޔަށްދެިވދާނެއެވެ.

ވަނަ  10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ކުއްޔަްށދީފައިވާ ނުވަަތ 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގާ ެއއްވެސް ރަށަކީ ނުވަތަ ފަޅަީކ ނުވަތަ ބިމަކީ، 

ަޔށް ދޫކޮށްފައިާވ އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށް އެއް ފަޅެއްގައި ހިމެނޭގޮތުން ކުއް 

ރަށްތަކެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުާރ 

ގޮތެްއގެމަތިން، އެ ރަށްަތކަީކ ވަިކވަކި ރަށްތަެކްއގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއަަޅއި، 

ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ފަރާތުން އެއިން ރަށެއް ނުވަތަ ރަށްަތކެްއގެ މައްޗަްށ 

ނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކައި ނުވަތަ ކުއްޔަްށީދ ތިންވަ ، ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް 

 ހެދިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އެއް ަފޅެއްަގއި ހިމެނޭ  )ނ(  

ދެ ރަށެއް ވަކި ރަށްަތެކއްެގ ގޮުތގަިއ ހިންގުމަްށ ކަނަޑއެޅުމާގުޭޅ 

ތާިއ، އެފަަދ އުސޫލުތަާކއި، އެފަދަ ރަށްތަކުގެ ބައުންޑަރީ ކަނަޑއަޅާނެ ގޮ

ރަށްތަކަށް ނެގޭނެ ފީާއއި، އެފަދަ ރަށްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އެނޫންެވްސ 

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ދަށުން ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯާޓއި ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަލާިއ ޔޮޓް މެރީނާާއިއ  މި ޤާނޫނުގެ )ހ( .7 ކުލި 

ްޑ ޓޫރިޒަްމ ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓަޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުްސ ހެދުމަށާއި އިންަޓގްރޭ

ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދައްކާީނ މި މާއްދާގަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޑް ޓަޓޫިރސްޓް ހޮޓަލާއި ޔޮޓް މެރީނާ އަދި ިއންޓަގްރޭޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި   (1)   

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުްއޔަށް ދޫކުރެވޭ ފަުޅ 
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ރަށްތަކާއި ފަޅު ރަށްތަކުގެ ިބމުގެ ކުލި ދައްކާނީ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 1

ގެ ބޭނުމަށް ކުއްަޔށް ދޫކުރެވޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމު  (2)   

ގައިާވ  2ބިންތަކުގެ ކުލި ދައްކާީނ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ  10)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

 އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯާޓއި 

 ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޔޮޓް މެރީނާއާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސް ހެދުމަށާއި

ޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަާށިއ ޓަ އިންޓަގްރޭ

އަދި ޖަދުަވުލ  1ކުލި ަދއްކާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޖަދުވަލު  ،ބިންބިމަށްވެސް

 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަެށވެ. 2

               މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިން ކުލި ދައްކަން ފަށާނީ، މި )ނ(  

 .އިން ފެިށގެންނެވެ 2021ޖަނަވަރީ  1
 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

ވަނަ  10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ( .9 

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކުއްަޔށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ުކއްޔަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ މުއްދަތު އިތުުރޮކށްދިނުމަށް އެދި 

އެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

މަ، ތިރީަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް ފީެއްއ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަ

 ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދޭންވާނެއެވެ. ނެގުމަށްފަހު އެ ރަށެއް ކުްއޔަށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  10

 ކައި )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ފައިސާ ދައް 2ފެށިގެން 

މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ކޮންމެ ައހަރަކަށް  ،ޚަލާޞްކުރުމަށް އެއްބަްސވާނަމަ

 )އެއްަލއްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަްނވާނެެއވެ. 100,000



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             277އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

11 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  10

)ދޭއް( އަހަރުދުވަުހގެ މުްއދަތަށްފަހު  2ފެށިގެން ހިނގާ ފުރަތަމަ 

މުއްދަތު އިތުރުކުާރ  ،ޚަލާޞްކުރުަމށް އެއްބަްސވާނަމަ ަކއިފައިސާ ދައް

)ދެލައްކަ( އެމެރިާކ ޑޮލަރު  200,000ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

 އެެވ.ދައްކަންވާނެ 
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން. 9 ،ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .13

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ުމއްދަތު އިތުުރކޮށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުެގ  )ރ( 9. 

ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފީ، ދައްަކއި ޚަާލޞްކޮށްފައިނުާވ 

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާބެހޭ  99/2ފަރާތްތަކުންނާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު  8ޤާނޫނު( އަށް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްެދވޭ ފަރާތްތަުކން، މި މާއްދާގެ 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ުއސޫލެްއެގ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފީ، ޓޫިރޒަމާބެހޭ 

ގެ ނިޔަލަށް ދައްަކއި ޚަލާޞްކޮށް  2017ޑިސެންބަރު  31ދަށުން، 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އުނިކުރުން. 9ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .14

 

އަދި މުއްދަތު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭ  )ބ( 9. 

އިތުރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ތެރެއިން، މި މާްއދާގެ )ނ( ަގިއ 

ބަޔާންކުރާ ފީ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތެގމަތިން ދައްކަިއ 

ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ ރަށްރަށުގެ ނުވަަތ 

       ދީފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުވާނެެއވެ. އަދި ބިންބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް

އެ ޙާލަތް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ބިންބިމުގެ 

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ެއފަރާތްތަކާއި ދިވެހިސަރުކާާރއެކު ވެފަިއާވ 

އެއްބަްސވުންތަުކގެ ކަމާުގޅޭ މާއްދާތައް، މި މާއްދާއާ ފުުށއަރާ ނިސްބަތަށް 

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.
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 .އްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ  )ޅ( 9. 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

ްއ އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަވެފައިާވ ކަމަްށވާނަމަ، ެއ ހުށަހެޅުމެ

)އެެކއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ މިނިސްޓްރީން  1މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭތާ 

 އެފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދޭންވާނެއެވެ.
 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވ3ި)ކ( ގެ ) މާއްދާގެ ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .16
 

)ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3) )ކ( 9. 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް  10

)ދޭްއ( އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މުއްދަތު  2ފެށިގެން ފުރަތަމަ 

)ފަސްިމލިއަން(  5,000,000އިތުރުކުރުމުެގ ފީއެްއގެ ގޮުތގައި 

      ލަރު ެއކީ ެއއްަފހަރާ ދެއްކުމަށް ލާޒިމުވާނެެއވެ. އަދި އެމެރިކާ ޑޮ

)ުނވަދިހަ ނުަވއެއް( އަހަރަށް މުއްދަތު  99އެ މުއްދަތަށްފަހު 

އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުުމގެ ފީއެްއގެ 

)ދިހަމިލިއަން( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެީކ  10,000,000ގޮތުަގއި 

 ކުމަށް ލާޒިުމާވނެއެވެ.އެއްފަހަރާ ދެއް

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން ބާބު އިތުރުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 
 އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

 
އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 

 ރިޒޯޓް ހިންގުން 
ސަަރޙައްދެްއގައި އިންަޓގްރޭޓަޑް ޫޓރިސްޓް ރިޒޯެޓއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ  )ހ( .16-1

  ވަނަ މާްއދާއިން ފެށިގެން  16-2ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަންވާނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ  16-5މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:މި މާއްދާގެ  )ށ(  



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             277އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

13 

"އިންޓަގްޭރޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،   (1)   

އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު ހިންގުމަށް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ވަިކ 

ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެްއގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ުނވަތަ ަވކި ަރށްތަކެްއގެ 

ުނވަތަ ަސރަޙައްދެއް މައްޗަށް އެކުެލވޭ ސަރަަޙއްެދއް، އެ ރަެށއް 

ތަރައްޤީކުރަން ޙަވާލުކުެރވޭ ަފރާތަކުން، ަވކިަވކި ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓު، 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، އަދި/ނުވަތަ ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި/ނުވަތަ ޔޮޓް 

މެރީނާ އަދި/ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާީރގެ ެއްއ 

 އްޤީކުރާ ސަރަަޙއްދަށެވެ.ބާވަތަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތް ހިމެނޭގޮތުން ތަރަ
"ޑިވެލޮޕަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭަޓޑް ޫޓރިސްޓް   (2)   

 ރިޒޯޓެއް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ސަުރކާރުން ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަށެވެ.

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުާރ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،   (3)   

އެ ރިޒޯުޓގެ ިޑވެލޮޕަރާއެކު ެވވޭ އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓއްަގއި، 

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަކި ވިޔަފާރިެއއް ޤާއިމުކޮށް 

 ހިންގާ ވަކި އިންވެްސޓަރަށެވެ.

އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު ތަރައްީޤކުރުމުގެ އުސޫުލތައް ބަޔާންކުރާ  )ނ(  

ޓޫިރޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 99/2ގަާވއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

              ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  10

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްީރން އެކުަލވާލައި  3

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކަންކަން އަްނނަނިވި ގަާވއިދުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ބަލާނެ ޫދކުރުމުަގއި ަލއިސަންސް ިރޯޒޓެއްގެ ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭަޓޑް  (1)   

 އުސޫލުތަްއ؛ ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި
 ނުވަތަ ތަނެއް އަންނަ ހިންގަމުން ގޮުތގައި  ރިޒޯޓެްއގެ ޓޫރިސްޓް  (2)   

އިންަޓގްރޭޓަްޑ  ތަެނއް ދޫކޮށްފައިވާ ތަަރއްޤީކުުރމަށް ރިޒޯެޓއް ޓޫރިސްޓް

 ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުާރނެ ޝަރުޠުތަކާއި ަބލާނެ ބަދަލުކުރުމުަގއި ރިޒޯޓަކަށް

 އުސޫލުތަްއ؛
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 ދޫކުރެވޭ  ކުްއޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިޯޒޓު އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް   (3)   

 ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ ބައިަތއް ވަކި ބިމުގެ ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ރަށް

 ދިނުމުގައި  ކުއްޔަށް ފަރާތަށް ތިްނވަނަ ދެވޭެނކަމާއި، ކުއްޔަށް

 އުސޫލުތައް؛ ޢަމަލުކުރާނެ
 ދޫކުރެވޭ  ކުްއޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިޯޒޓު އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް   (4)   

 މެނޭޖްމަންޓް  ގުިޅގެން ބައިަތކާ ވަކި ބިމުގެ ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ރަށް

 ހެދުމުގައި  އެއްބަްސވުން އެ ހަދަންވާނެަކމާއި، އެއްބަްސވުމެއް

 އުސޫލުތައް؛ ޢަމަލުކުރާނެ
 ބެލެހެއްޓުމުގައި  ދަފްތަރު ރިޒޯޓުތަުކގެ އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް  (5)   

 އުސޫލުތައް؛ ޢަމަލުކުރާނެ

 ޚިުދމަތްތައް އަސާސީ ރިޒޯޓެްއގައި އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް  (6)   

 .އުސޫލުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 

ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް 
ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު 
 ކުއްޔަށްދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަަރޙައްދެްއގަިއ އިންަޓގްރޭޓަްޑ ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓު  )ހ( .16-2

ދޫކުެރވޭނީ އިންޓަގްޭރޓަްޑ  ހިންގުމަށް ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ކުްއޔަށް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދެްއގަިއ،  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް

 އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަަކށެވެ.

     ސަރުކާރުގެ ަސއްތައިންަސއްަތ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށްނަމަ،  (1)   

 ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން؛ ނުވަތަ  16-5މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން.ވަނަ  5އެނޫން ފަރާތަކަށްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

   ގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްްޓ ިރޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުުމެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޓައިން )ށ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެމަތިން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓު 

ހިންގުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަވކި ރަށެއް ުނވަތަ ސަރަަޙއްދެްއގަިއ، ތިންވަަނ 

ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަިކވަިކ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްްޓ ހޮޓާ، ނުވަތަ 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސް ުނަވތަ އެނޫންވެސް ފަތުުރވެރިކަާމބެހޭ ކަންކަން 

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކަިއ، އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ުކއްޔަށް 

ސަރުކާރާެއކު އެއްބަްސވުން ވެފަިއވާ ފަރާތުން، އެ ރަށުގެ  ދިނުމަށްޓަކައި
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ނުވަތަ ސަރަޙައްުދގެ ވަިކވަކި ބައިބައި ތިްނވަނަ ފަރާތަކަށް ުކއްޔަށްދޭންވާީނ، 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 
ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް ހުއްދަ 

 ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަަރޙައްދެްއގަިއ އިންަޓގްރޭޓަްޑ ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓު  )ހ( .16-3

 ހިންގޭނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އިންަޓގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު ހިންގުުމގެ  )ށ(  

 ޑިވެލޮޕަރަެށވެ.ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެތަން ތަރައްީޤކުރާ 
މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ެދވޭނީ، ޑިވެލޮޕަާރއި ޓޫރިޒަމާބެހޭ  )ނ(  

          މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެޭވ އެއްބަްސވުމާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

އެ އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ. އެ އެއްބަްސވުމުަގއި 

މައިގަނޑު ކަްނކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ހިމަނަންޖެހޭ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، އިންޓަގްރޭަޓޑް  )ރ(  

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓްއގައި ހިމެޭނ ވަިކވަިކ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯުޓ، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، 

ވަތަ އެނޫންވެްސ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސް ނު

ވިޔަފާރިެއއް ހިންގަންވާީނ، އެތަންތަން ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދައިެގންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންުކރާ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓު ހިންގުމުގެ  )ބ(  

 ޠުތައް ފުރިހަމަވާ ަތންތަނަށެވެ.ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ، އަންނަިނވި ޝަރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިންަޓގްރޭޓަޑް  4އެތަނަކީ، މި ޤާނޫުނގެ   (1)   

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުަމށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ރަށެްއ ނުވަތަ 

 ސަރަޙައްދެއް ކަުމގަިއވުން؛

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިްނގަނޑުތަކާ ެއއްގޮްތވާ   (2)   

 ގޮތުގެމަތިން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ަތނަކަށްވުން؛
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވަިކވަިކ ޚިދުމަތްތަކެއް، ވަިކ   (3)   

 ފެންވަރެްއގަިއ، އެތަނުން ލިބެން ހުރުން؛
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަާމބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި   (4)   

 ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް.

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު،  )ޅ(  

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުަތކުގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެްނމެހައި ކަންކަން، 

    އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަުކގެ މައްޗަްށވެސް ހިނގާނެެއވެ. އަިދ 

)ކ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ގްރީން ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގެ  35މި ޤާނޫނުގެ 

ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާުމވެްސ އިންޓަގްޭރޓަޑް ޓޫރިްސޓް ރިޒޯުޓގަިއ 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށްރަށް، އިންޓަގްރޭޓަޑް 
 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގާ 

ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި 
 ބަދަލުކުރުން 

       )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .16-4

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ޓޫރިސްްޓ  10

ރިޒޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ުކއްަޔށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ނުވަަތ ފަޅެއް ނުވަތަ 

ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ  ،ބިމެއް

ހިންގަމުންދާ ރަށެއް، އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިްނގާ ރަށެއް ނުވަތަ 

ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ގޮުތަގއި ބަދަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ޒަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީން ގަާވއިދެްއަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ގޮތުގެމަތިން، ޓޫރި

 ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ުކއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ރަށެއް ުނވަތަ މި ޤާނޫނާ  )ށ(  

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގަމުންދާ ރަށެއް އިންޓަގްރޭަޓޑް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ބަދަލުކުެރވޭނީޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގާ ރަށެްއގެ ގޮުތގައި 

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދައިން، ޓޫރިސްްޓ ރިޯޒޓެއްެގ ގޮުތގަިއ  )ނ(  

ހިންގަމުން އަންނަ ތަނެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓއް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ްއ، އިންަޓްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓއް ހިންގާ ތަނެއްެގ ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެ

)އެއްމިިލއަން( ެއމެރިކާ ޑޮލަރުެގ  1,000,000ގޮތުަގއި ބަދަލުކުެރވޭނީ، 

 ފީއެއް ދެްއކުމަށްފަހުގަެއވެ.
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 ޓޫރިޒަމް ރިއަލް 
އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް 
 ރިޒޯޓު ހިންގުން 

ވަނަ ާމއްދާ ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .16-5

ޢާންމު އުސޫލާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް 

ނުވަތަ ބިން ނުވަަތ ފަޅު ުކއްޔަށް ދޭްނވާނީ، އެ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ 

ވީނަމަވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެްއގަިއ  ގޮތުގެމަތިން ކަމުަގއި

ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮްށ ކުިރއަރުަވއި، އެ ސަރަޙައްެދއްަގއި އިޤްތިޞާީދ 

ޙަރަކާތް އިތުރުކޮށް ކުިރއެުރވުމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާުރގެ ޫޓރިޒަމް ރިއަލް 

 އެސްޓޭޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން، އިންޓަގްޭރޓަޑް ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓު ތަރައްީޤކޮށް ހިންގުަމށްޓަކައި ރަށް ުނވަތަ ބިްނ ނުވަތަ ފަޅު، 

ސަރުކާރުގެ ަސއްތައިން ަސއްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަަކށް، އަންނަނިވި 

 ގޮތުގެމަތިން ުކއްޔަށްެދވިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  4އެ ރަށަކީ ނުވަތަ ފަޅަކީ ނުވަތަ ބިމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެަމތިން، އިންަޓގްރޭޓަްޑ ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓު )ހ( ގަިއ 

ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ރަށެއް ނުވަތަ ފަެޅއް ނުވަތަ 

 ބިމެއް ކަމަށްވުން؛ އަދި

އެ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ، ސަރުކާރުގެ   (2)   

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް  ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ސަރަޙައްދަކަްށވުން؛ އަދި 
     އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްްޓ ިރޒޯޓެއް ތަަރއްޤީކޮށް ހިްނގުމަށްޓަކައި  (3)   

އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު، ސަރުކާރުގެ ސައްަތއިްނ ސައްތަ 

ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ުކްއޔަށް ދިނުމަށް، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ 

 އަދި؛ ޤަރާރަކުން ކަނޑަައޅާފަިއވުން
      އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްްޓ ިރޒޯޓެއް ތަަރއްޤީކޮށް ހިްނގުމަށްޓަކައި  (4)   

އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ަފޅު ކުްއޔަށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ަރއުސްމާލު 

އެކުެލވިގެްނވާ އެންމެހައި ިހްއސާ، ސަރުކާުރގެ ަސއްތައިްނ ސައްތަ 

ހިއްސާގެ ގޮުތަގއި، މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތަށް، 

 ދެމިއޮތުން.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             277އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

18 

ިރޒޯޓެްއ ތަރައްޤީކޮށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އިންަޓގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  )ށ(  

ހިންގުމަށްޓަކައި ރަށް ނުވަަތ ބިން ނުވަތަ ފަޅު، ސަރުކާރުގެ ސައްަތއިން 

ވަނަ މާއްދާަގއި  6ސައްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ދޭންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ސަރުާކރާއެކު ވެވޭ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުންނެވެ.

ގެ ދަށުން ކުއްޔަށްެދވޭ ރަށް ނުވަތަ ފަުޅ ނުވަތަ ބިމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

            ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓުެގ މަދުވެގެން 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  616-)ފަންސާސް އިންސައްަތ( އަީކ، މި ޤާނޫނުގެ  %50

ވަަތ ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން، ސްްޓރާޓާ އުސޫލުން ދިގު ުމއްދަތަށް ކޮޓަރި ނު

 ވިލާ ކުްއޔަށް ދިނުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ތަންތަން ކަމުގައި ވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިންަޓގްޭރޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓެއް ތަަރްއޤީކުރުމަށްޓަކައި،  )ރ(  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާިއ ސަރުކާރުގެ ސައްަތއިން ސައްތަ ހިއްާސވާ 

  ވަނަ މާއްދާގެ 16-2 ، މި ޤާނޫނުގެކުންފުންޏާއެކު ކުެރވޭ ެއއްަބސްވުން

)ށ( އާއި މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި މެނުވީ، އެހެން 

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮްށ ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ ނުވަތަ ަސބްލީސްކޮށްގެން 

 ނުވާނެެއވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވީ ގަިއ އެހެްނ ވަނަ ނަންބަރު( 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ(  

  ނަމަވެސް، އިންޓަގްޭރޓަޑް ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަން ފަށާތާ 

)ދިހައެއް( އަހަރުުދވަްސ ފާއިތުވުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން  10

ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުަތކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އެ މިނިސްޓްީރގެ ހުއްދަާއއެުކ، 

ވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރާއެކު ކޮށްފަިއވާ އެ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނު

 އެއްބަްސވުން އެހެން ފަރާތަކަްށ ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

 ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުން 
 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު 
މުއްދަތަށް ވިލާ ނުވަތަ 
 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުން 

ވަަނ  16-14ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން މި ޤާނޫުނގެ  16-7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .16-6

މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮްތާވ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއެގ  ގޮތުގެމަތިން
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ވިލާ ުނވަތަ ޮކޓަރި، ސްޓްާރާޓ  ރިޒޯެޓއްގެނުވަތަ އިންަޓގްރޭަޓޑް ޓޫރިްސޓް 

 އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ުކްއޔަށް ދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި "ސްޓްރާޓާ ުއސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަްށ  )ށ(  

ޫޓރިސްޓް ރިޒޯުޓެގ  ،ކުއްޔަށްދޭ ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަިރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

       ަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ސައިޓް ްޕލޭންގައި ހިމެނޭ، ނުވަތަ އިންޓަގްރޭ

އެ ރިޒޯުޓަގއި ހިމެނޭ އެހެިނހެން ތަންތަނާ ވަކިން، ވަިކ ބައުންޑަީރއެްއ 

ކަނޑައެޅިަފިއވާގޮތަށް ޢިމާރާްތކޮށްފައިާވ ކޮޓަިރއެއް ުނވަތަ އެއް ކޮޓަރިއަްށވުެރ 

އެންމެހައި ތަންތަނާއި، ގިނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭ ވިލާއާިއ، އެތަނުަގއި ހިމެނޭ 

އެތަނުަގއި ހަރުކޮށްފައިވާ ުހރިހާ އެއްޗަާކއި، އެންމެހައި ފަރުނީޗަރާއި، 

ހިފައިގެންުގޅޭ ތަެކއްޗަެށވެ. ައދި އެތަންތަނަކީ، ިރޒޯުޓގެ ާޢންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާިއ، ެފނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާިއ، ރިޒޯޓަށް އަާރ 

، ކޮޓަިރ ނުވަތަ ވިާލއަށް ވަދެ ނުކުތުމުެގ ޙައްުޤ ލިބިދެވޭ ގޮތަްށ ފޭބުމާއި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ވާްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަިރ  )ނ(  

ރި ނުވަތަ އެ ކޮޓަ ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިުނން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ވިލާ އަދި އެ ކޮޓަރި ުނވަަތ ވިލާއާ ގުޅިަފއިވާ ބިާމއި ިޢމާރާތާއި ނުއުފުލޭ 

އެ ކޮޓަރި ނުވަތަ ިވލާ ބޭނުންކުރުމުގެ  ،މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ނުހިމެނޭގޮތަށް

 ޙައްޤު ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިްއުކމަށެވެ.
 

ރިޒޯޓެއްގެ ވިލާ ނުވަތަ 
ކޮޓަރި ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން 

މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިގު 
 ދިނުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުަވތަ އިންޓަގްރޭޓަްޑ  )ހ( .16-7

މި މާްއދާގައި ބަޔާންުކާރ ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ަވކި ވިާލއެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިެއއް

 ގޮތުގެމަތިން، ސްޓްރާޓާ އުޫސލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެެވ.
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުވަަތ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްގެ ވަިކ  )ށ(  

ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، 

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 ކަންކަން  އަންނަނިވި ގަާވއިުދގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 ވިލާތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ދޫކުރުމަށް ކުްއަޔށް އުސޫލުން ސްޓްރާޓާ  (1)   

 ؛މިންގަނޑުތަކާއި ހުންނަންޖެހޭނެ 

 ބަލަހައްޓާނެ  ދަފްތަރު ވިލާތަކުގެ ދޫކުރާ ކުއްޔަށް އުސޫލުން ސްޓްރާޓާ  (2)   

 ގޮތް؛
 ފަރާތާއި ވިްއކާ  ދޫކުރުމަށްޓަަކއި ުކއްޔަށް ވިލާ އުސޫލުން ސްޓްރާޓާ  (3)   

 ކަންތައްތައް؛ ހިމަނަންޖެހޭ ެއއްބަސްވުުމގައި  ެވވޭ ދެމެދު ފަރާތާ ގަންނަ

 ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ވިލާަގއި ދޫކުރާ ުކއްޔަށް  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  (4)   

 .އުސޫލުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން 
ތަންތަން ކުއްޔަށްދޭ 

މިނިސްޓްރީގައި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުވަަތ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްގެ ވަިކ  )ހ( .16-8

ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަްށ 

ނުމަށް ދިނުމުގެ ކުރިން، ޓޫިރޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ކުއްޔަްށ ދި

 ޤަޞްދުކުރާ ތަން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުްއޔަްށ  )ށ(  

ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީުކރަން ހުށަހަޅާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ 

ގަާވއިދުަގއި، މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުަވތަ އިންޓަގްރޭޓަްޑ  )ނ(  

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ވަކި ޮކަޓރިއެއް ުނވަތަ ވިާލއެއް ުނވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ 

ބައެއް، ްސޓްރާޓާ އުސޫލުްނ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަްށދިނުމަށް އެތަން 

)ފަސްހާސް(  5,000، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ

 ރުފިޔާގެ ފީެއއް ދެއްކުމަށްފަހުަގއެވެ.
 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން 
ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

 އެއްބަސްވުން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުވަަތ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްގެ ވަިކ  )ހ( .16-9

، ކުއްޔަށްދޭއިރު ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް ްސޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރާ ޝަރުޠުތަްއ 

ފުރިހަމަވާ އެއްބަްސވުމެްއގަިއ، ވިްއކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށް، 

 އެ ެއއްބަސްވުން ޓޫިރޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުަރންވާނެެއވެ.
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ނުމަށްޓަކައި "ިވއްކާ ފަރާތް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވަީނ، ޓޫރިސްޓް މި މާއްދާގެ ބޭ )ށ(  

ރިޒޯޓެއް ުނވަތަ އިންޓަގްޭރަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓއް ހެދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ފަރާތް، ނުވަތަ ރަށް ކުއްޔަްށ 

ުތގެމަތިން އެހެްނ ފަރާތަކަށް ކުލީެގ ހިފާފައިވާ ފަރާތުން، ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮ

އެއްބަްސވުން ުކއްޔަށްދީފަިއާވނަމަ )ސަބްލީސްކޮށްފައިވާނަަމ(، އެފަރާތަކުްނ 

)ސަބްލީސްގެ ވެރިފަރާތް(، ނުވަތަ އިންޓަގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި، ސަރުާކރުން އެފަރާތަކަށް ރަށެއް ުކްއޔަށް ދޫކޮށްފަިއާވ 

 ތަށެވެ.ފަރާ
   ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު ުމއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް،  16-8

 ކުއްޔަށް ދޫކުެރވޭނީ އަންނަިނިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިާވ ަވކި ފަރުަދކަށްވުން؛  )އަށާރަ( 18ޢުމުރުން   (1)   

 ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ   (2)   

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން.
 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 
 މުޢާމަލާތުގެ ޝަރުޠުތައް 

އުސޫލުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޒޯޓެއްެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ްސޓްރާޓާ  )ހ( .16-10

ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިުނމުގެ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދެވޭ ރަްށ 

ކުއްޔަށްެދވޭ މުއްދަތު ސަރުކާރުން ރަށް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށްދީފަިއާވ 

 މުއްދަތަށްވުރެ ދިުގވެގެން ުނާވނެއެވެ.

ްސޓްރާޓާ އުސޫލުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޒޯޓެއްެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ  )ށ(  

ދިގު މުއްދަތަށް ުކއްޔަށް ދިުނމުގެ މުޢާމަލާތެއްގަިއ، ވިލާ ގަންނަ ފަރާތުން، 

 ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެތަން ުކއްޔަށް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބެގނެއްނުެވއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޒޯޓެއްެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ްސޓްރާޓާ އުސޫލުން  )ނ(  

ށް ުކއްޔަށް ިދނުމުގެ އެއްަބސްވުުމގަިއ، ަރށް ނުވަތަ ބިން ދިގު މުއްދަތަ

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރުކާރުްނ އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއާވ 

ފަރާތާއެކު ކޮށްފަިއވާ އެއްބަްސވުމާ އެްއވެސް ޚިލާފެއް އޮެވެގންނުވާނެއެެވ. އަިދ 
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ެއއްބަސްވުމުަގއި، ަރްށ ރިޒޯޓެްއގެ ަވކި ކޮޓަރި ނުވަަތ ވިލާ ކުްއޔަށްދިނުމުގެ 

ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަްށ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ެއއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 

އެްއވެސް މާއްދާެއއް ހިމެނޭނަމަ، އެ މާއްދާއަކީ ބާޠިލު މާއްދާެއއް ކަމުަގިއ 

 ބެލޭނެއެވެ.
ދަށުން، ރިޒޯޓެްއގެ ަވކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދިނުމުގެ އެއްަބްސވުމެްއގެ  )ރ(  

                   ވިލާ ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންާވ އެންމެހައި ޙައްޤުަތްއ،

މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާިއ، ކުއްޔަށްދިނުމުެގ 

އެއްބަްސވުމާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން، އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާލުުމެގ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

ރިޒޯޓެްއގެ ަވކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދިނުމުގެ އެއްަބްސވުމެްއގެ ދަށުން،  )ބ(  

 ،ކީކަވިލާ ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަާކއި މަޞްލަޙަތުތަ

ކުއްޔަށްދިނުުމެގ  ،އެފަރާތަށް އެ ޙައްާޤއި މަޞްލަޙަތުގެ ޤާނޫނީ މިލްކުވެރިކަން

ދޭ ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތެވެ. އަދި އެ ޙައްާޤިއ އެއްބަްސވުމުގެ މުއްދަތަށް ިލބި

މަޞްލަޙަތު، މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދާއި، ެއއްބަްސވުާމ 

ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން، ރަހުނުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާަތށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

     ހުނުކުރާނަމަ،އަދި މިގޮތުން ކުްއޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަްއ ރަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެމަތިން ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 މިނިސްޓްރީގައި އެކަން ރަޖިްސޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 
އެއްބަސްވުމުގައި 

 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 

ނުވަތަ ވިލާެއއް ދިގު މުއްދަތަށް އެހެން މި މާއްދާގެ ދަށުން ރިޒޯެޓއްގެ ވަކި ކޮޓަރިެއއް  .16-11

 ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ެއއްބަސްވުުމގައި އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދެވޭ މުއްދަތު؛ )ހ(  

ކޮންޓްރެކްުޓގެ މުއްދަތުަގއި ިހމެނޭ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްެގ ތެރޭގައި ކޮޓަރި  )ށ(  

        އަިދ  ؛ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިދޭ ދުވަސްތަކުގެ ޖުމްލަ

 އެ ދުވަސްތަުކގެ ޖުމްލަ އެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ބަހާލެވޭ ގޮތް ނުވަަތ 

އެ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުރުމަށް މީލާދީ ކޮންމެ އަހަރެއްަގއިެވސް ަވިކ 

 ؛ދުވަސްަތއް އެ ،ވާނަމަދުވަސްތަެކއް ދުރާލާ ކަނޑަައާޅފައި
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 ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދެވޭ ައގާިއ، ައގު އަާދކުރާނެ ޮގތް؛ )ނ(  

އެއްބަްސވުން ނިސްބަތްވާ ކޮަޓރި ނުވަތަ ވިލާ ހުރި ރަށާިއ އެ ކޮޓަރި ުނވަތަ  )ރ(  

 ؛މަތްތައްދުވިލާގެ ބޮޑުމިން އަދި އެތަނުަގއި ލިބެންހުރި ޚި

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުްނ ރަށް ނުވަތަ ބިން  )ބ(  

ވިްއކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާލާނަމަ ނުވަަތ 

ކުއްޔަށްދޭނަމަ، ުނވަތަ ރިޒޯުޓގެ މެނޭޖްމަންޓް އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަަމ، 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

ގަންނަ ފަރާާތ ދެމެދު، ކޮޓަރި ުނވަތަ ވިާލ ބޭނުންކުރުމުގަިއ ވިްއކާ ފަރާތާިއ  )ޅ(  

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ކޮށްގެން ނުވާެނ  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި

 ކަންތައްތަްއ؛

ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުުރމުގައި ުކއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް  )ކ(  

  ނުވަަތ  ،އް އެހެން ފަރާތަކަށް ިވްއކާލާނަމަނުވަތަ އެ ޙަްއޤުތަ ،ދޫކޮށްލާނަމަ

އެ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ނަގުލުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތައް އެހެްނ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންުކާރ  ،ފަރާތަކާ އެކްްސޗޭންޖްކުރާނަމަ

 ؛މާއްދާތައް

ބާޠިލުކުރުމަްށ  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލާއިކޮންޓްރެކްޓެްއ ބާޠިލުކުރާނަމަ  )އ(  

 ،ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނަމަ އެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުރު މުްއދަތާގުޅޭ ުއސޫލާއި 

އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލުކުރުމާ ަހމައަށް ދައްކަންޖެހިފައިއޮތް ފަިއސާ ދެއްކުމުަގިއ 

 ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލާގުޅޭ މާއްދާތައް

 އަލުން ތަރައްީޤކުރާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.ރިޒޯޓު  )ވ(  
 

ރިޒޯޓެްއގެ ަވކި ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް ސްޓްރާޓާ ުއސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް  .12-16 މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމުެގ  16-11ކުއްޔަށްދޭ ޙާލަުތގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި ިވއްކާ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުެރވޭ މެނޭޖްމަންޓް އިތުރުން، 

      ގައި ިހމެނެންޖެހޭނެ ކަންކަން،ޓް އެގްރީމަންޓެއް އޮންނަންވާެނެއވެ. އެ އެގްރީމަން

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
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މަޞްލަޙަތު 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮުތެގމަތިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއެގ ނުވަތަ އިންޓަގްރޭަޓޑް މި ޤާނޫނާ  .16-13

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯެޓއްގެ ވަކި ޮކޓަރިއެއް ުނވަތަ ވިާލއެއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ 

މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ެއ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން ވިލާ 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ، ނަމުގައި ގެ މަޞްލަޙަތު، އެފަރާތު ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީުކރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ައދި އެފަދައިން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުިރހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ، މިނިސްޓްރީން 

 ހައްަދއިދޭންވާެނއެވެ.އެފަރާތުގެ ނަމުަގއި އެފަދަ ަރޖިސްޓަރީއެއް 
 

ޓެކްސް ދައްކަން ލާޒިމުވާ 
 ޙާލަތްތައް 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއގެ ނުވަތަ ިއންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ިރޒޯޓެްއގެ ަވކި ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ  .16-14

ވިލާެއއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ުކއްޔަށް ދިނުުމގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޭޅގޮތުން 

 ޓެކުހެވެ.އަންނަިނވި  ،ނެގޭނީ
 

ވިްއކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް، މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސް ެނގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ؛
 

  އަންނަނިވި ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން  ،އެތަނުަގއި ޓޫރިސްޓަކު ހުންަނ ޙާލަތުގައި  )ށ(  

 އެ ޓޫރިސްޓެްއގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް:
 

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނެގޭ މުދަލާއި   (1)   

 ޖީ.އެސް.ޓީ؛
 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ގްރީން ޓެްކސް؛  (2)   
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ   (3)   

 ޓޫރިސްޓެްއގެ އަތުން ނެގޭ ެޓުކހެއް.
 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން 
ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށްދޭ 

 ދަފްތަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް  13-16މި ޤާނޫނުގެ  .16-15

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަަކއި ރަިޖސްޓަރީކުރާ ތަންތަނާއި، އެަތންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

ފަރާތްތަކާއި، އެތަންތަނާ ގުޭޅގޮތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ މަޞްލަޙަތުގެ ދަފްތަރެއް، 

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ. ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް
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 ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށްދިނުން 
 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 
ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށްދީ 

 ހިންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ސަަރޙައްދެްއގައި ޕްރަިއވެޓް ައއިެލންޑް ކުއްޔަށްދީ،  )ހ( .16-16

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ  16-17ޤާނޫނުގެ ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގަްނވާނީ، މި 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ  16-19މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: )ށ(  

ޕްރަިއވެޓް އައިލެންްޑ "ޕްރައިވެްޓ ައއިލެންޑް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ،   (1)   

ތަރައްޤީކޮށް، ކުްއޔަށްދީ، ިހންގުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ަވކި ފަޅެްއ 

ހިއްކަިއގެން ހަދާ ރަށެއް، އެ ރަށެއް ތަަރއްޤީކުރަން ޙަވާލުކުެރޭވ 

ރަށް ތަރައްޤީކޮްށ،  ފަރާތަކުން، ޕްރައިވެޓް އައިެލންޑެްއގެ ގޮުތގައި އެ

ކުްއޔަށްދިނުމަށް ތަރައްޤީކުާރ އިންވެސްޓަަރކަށް ދިގު ުމއްދަތަށް 

 ޓޫރިޒަމްގެ ރަށަކަެށވެ.
"ޑިވެލޮޕަރ" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ، ޕްރަިއވެޓް އައިލެންްޑ   (2)   

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ަފރާތަށެވެ.

"އިންވެްސޓަރ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ޕްަރއިވެްޓ ައއިލެންޑެްއެގ   (3)   

ެގ ިޑެވލޮޕަރާއެުކ ޑްއެ ޕްރަިއވެޓް އައިލެން ގޮތުަގއި ތަަރއްޤީކުރާ ރަެށއް، 

ވެވޭ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަުށން، ދިގު މުއްދަތަކަށް ުކްއޔަށް ހިފާ 

 ފަރާތަށެވެ.

ޕްަރއިވެޓް އައިލެންްޑ  ،ވަނަ މާއްދާ އެހެންއޮތްނަމަވެސް 5މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އްތަ ިހންގުމަށްޓަކައި ސަރުކާުރގެ ސައްތައިންސަ  ،ކުއްޔަށްީދ، ތަރައްޤީކޮށް

 ފަެޅއް ުކއްޔަށްދެވިދާެނއެވެ. ،އަްނނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ،ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ  4އެ ފަޅަީކ، މި ޤާނޫނުެގ   (1)   

ގޮތުގެމަތިން، ޕްަރއިެވްޓ އައިލެންޑް ތަަރއްޤީކޮްށ ހިންގުމަށް 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަޅެއް ކަމަްށުވން؛ އަދި 
ފަޅަކީ، ސަުރކާރުގެ ޫޓރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް  އެ  (2)   

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ތަނަކަްށވުން؛ އަދި 
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ސަރުކާރުެގ  ،ފަޅު  ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް ތަަރއްޤީޮކށް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ  (3)   

 ،ސައްތައިންަސއްތަ ހިއްާސާވ ކުންފުންޏަކަށް ކުްއޔަްށދިނުމަށް

 އަދި ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާަރކުން ކަނޑަައޅާފަިއވުން

ފަޅު ކުއްޔަށްެދވޭ  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަަރއްީޤކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ  (4)   

ސަރުކާުރެގ  ،ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު އެކުެލވިގެްނވާ އެންމެހައި ހިއްސާ 

 ،ދެވޭ މުއްދަތަށްއެ ފަުޅ ކުްއޔަށް ،ސައްތައިންަސއްތަ ހިއްާސގެ ޮގތުގައި 

 ދެމިއޮތުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގުމަށްޓަކައި  )ރ(  

ސަރުކާރުގެ ަސއްތައިންަސއްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށްެދވޭނީ، 

 )ފަންސާސް( އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށެވެ. 50

       އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  )ބ(  

ގައި ބަޔާންކުާރ ފީ ދެއްކުމުން، ވަނަ ނަންބަރު( 3ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) 9

އަހަރުދުވަހަްށ )ސާޅީްސ ނުަވއެްއ(  49ކުއްޔަްށ ދޫކުރާ މުއްދަތު، ިއތުރު 

 އިތުރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

ައއިލެންޑް ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް  )ޅ(  

   ސަރުކާރުގެ ަސއްތައިން ަސްއތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދޭންވާނީ،

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރާެއކު ވެޭވ  6މި ޤާނޫނުގެ 

 އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްަރއިވެްޓ އައިލެްނޑް ތަރައްީޤކުރުމަށްަޓކައި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ  )ކ(  

މިނިސްޓްރީއާއި ސަުރކާރުެގ ސައްތައިން ސައްތަ ިހއްާސާވ ކުންފުންޏާއެކު 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުރާ  16-17ކުރެވޭ ެއއްބަްސވުން، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ކުްއޔަށްީދ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުވަތަ ސަބްލީސްކޮްށގެން ނުާވނެއެވެ.

 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ދިގު 
 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުން 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮްތވާ  ވަނަ 16-16މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .16-17

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ތަރަްއޤީކުރާ ޕްރަިއވެްޓ ، ގޮތުގެމަތިން

އައިލެންްޑ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން، 
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އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް ުޗއްޓީ ހޭދަުކރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ  ،އިންވެސްޓަަރކަށް

ނޫން ގޮތަކަށް އެފަރާތުން ހުއްދަކުރާ ބޭނުންކުރުމަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

އެހެން ފަރާތްތަކުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެކަނި އަމާޒުކޮށްގެްނ، ދިުގ 

 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ެދވިދާނެެއވެ.
 

  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްަރއިެވްޓ ައއިލެންޑެްއ ދިގު ުމއްދަތަށް ކުްއޔަށްދޭއިރު  )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަްއ ޤާނޫނުގެ  މި ޤާނޫނާއި މި 

ޑިވެލޮޕަރާއި ކުްއޔަށް ހިފާ އިްނވެސްޓަރާ ދެމެދު  ،ފުރިހަމަވާ އެއްބަްސވުމެްއގައި 

ޓޫިރޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގަިއ  އެއްަބސްވުން އެ ،ސޮއިކޮށް 

ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. ައދި މި އެއްބަސްވުން ފުރިހަމަކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ވަނަ މާއްާދގެ  16-16ސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަީރުކރުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ މިނި

)ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެއްަބސްވުމުަގއި ބަޔާންކުރާ ޑިވެޮލޕަރުގެ އެންމެހަިއ 

ޙައްޤުތަކާއި އިލްިތޒާމުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާިއދެއްަގއި ހުއްދަުކާރ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް،  ގޮތެްއގެމަތިން، އެ މާއްާދގެ )ރ( އާއި )ބ(

 ކުއްޔަށް ހިފާ އިްނވެސްޓަރަށް ބަދަލުވެގެންދާނެެއވެ.
 

ދޫކުެރވޭނީ އަންނަނިވި  މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ުކއްޔަށް )ނ(  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

ފަރުދަކަށްވުން؛ )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ަވކި  18މުރުން ޢު  (1)   

 ނުވަތަ
 

 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (2)   

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން.
 

ިޑވެލޮޕަރ އިންވެސްޓަަރކަށް ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރައިެވޓް އައިލެންެޑއް )ރ(  

ރަށް ދިގުމުއްދަތަށް ުކއްޔަށްދިނުުމގެ މުޢާމަލާތެއްެގ ދަށުން ކުއްޔަށްެދވޭ 

ސަުރކާރުން ޑިވެލޮޕަރަށް ފަޅު ކުއްޔަށް ދީަފއިާވ  ،ކުއްޔަށްެދވޭ މުއްދަތު 

 މުއްދަތަށްވުރެ ދިުގވެގެންުނވާެނއެވެ.
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ޑިވެލޮޕަރ އިްނވެސްޓަރަކަްށ ދިގު ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރަިއވެްޓ އައިލެްނޑެއް  )ބ(  

ކުްއޔަށް ހިފާ އިންވެސްޓަރ،  ،މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުޢާމަލާތެއްގައި

 ނުެވެއވެ. ުކއްޔަށްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެެނއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެތަން
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރައިވެްޓ އައިލެންެޑއް ުކއްޔަށްދިނުމުެގ އެއްބަްސވުމެްއގެ  މި )ޅ(  

     ދަށުން، ކުްއޔަށް ހިފާ އިްނވެސްޓަރަށް ލިިބގެންވާ އެްނމެހައި ޙައްޤުތަްއ، 

މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާިއ، ކުއްޔަށްދިނުމުެގ 

އެއްބަްސވުމާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން، އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާލުުމެގ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.
 

މަޞްލަޙަތު 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އައިލެންެޑއް، ޑިވެލޮޕަރ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްަރއިވެްޓ  .16-18

އިންވެސްޓަަރކަށް ުކއްޔަށް ދިނުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަވުމާއެުކ، އެ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން 

އެ ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް ުކއްޔަށް ހިފާ އިންވެސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ މަޞްލަޙަތު، 

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޓޫިރޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަީރކުރަން ، ނަމުަގއި އެފަރާތުގެ

އަދި އެފަދައިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

ފުރިހަމަވާނަމަ، މިނިސްޓްރީން އެފަރާތުގެ ނަމުގަިއ އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް 

 ހައްދައިދޭންވާނެެއވެ.
 

ގެ ޑް ޕްރައިވެޓް އައިލެން 
 އަހަރީ ކުލި 

ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެްސ، ޕްރަިއވެޓް ައއިލެންްޑ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން  .16-19

ޑިެވލޮޕަރ، ނުވަތަ ޕްރައިވެްޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަަކށް ކުއްޔަށްދެވޭ ރަށްރަށަށް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިގު  16-17އައިލެންޑް ތަރައްީޤކުރުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ 

ދޫކޮށްފަިއވާނަމަ އިްނެވސްޓަރ، ސަރުކާރަށް ކުިލ  ށްމުއްދަތަށް އިންވެސްޓަަރކަށް ުކއްޔަ

 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ.އެމެރިާކ )އެެކއް(  1އަަކމީޓަރަކަށް ، ދައްކާނީ، ކޮންމެ އަހަަރކު

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް )ށ( އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  24 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .18
 

     އުޅަނދުތަުކގެ ތެެރިއން، ދިގުމިނުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ  )ށ(  .24 

)ފަނަރަ( މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރަށް އެ މާއްދާގެ ދަށުްނ  15

)ފަސްހާސް( ރުފިާޔެގ  000,5 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކުރާނީ،
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             ފީއެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ފީއަކީ، އެ އުޅަނދު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރުމާއި ދުއްވުުމގެ ހުއްދަ 

ދޫކުރުމަށް ނެގޭ ފީއެެކވެ. މި ފީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ، އެ ުއޅަނދެްއެގ 

 ަގއި ހުންނަ އޭޖެންޓެވެ.ޖޭކަންތަކާ ޙަވާުލވެގެން ިދވެހިރާއް
 

 ތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮ 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

ހުއްދަ ދޫކުރާ މުއްދަތާއި، 

 ހުއްދަ އާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޫޓރިސްޓް ގެްސޓްހައުްސއާިއ   .43

ޔޮޓް ބަނދަރު ހިންގުމަށާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ދުއްވުމަާށއި ފީނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ 

ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދައާިއ ތަންތަނާއި ދަތުރު ރާވައި 

އެނޫންވެސް ުހއްދަ ދޫކުރާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ބުނެފަިއާވ 

 ،ެއ ހުއްދަެއއް ދޫުކރި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ، މުއްދަތަށެވެ. ކޮންމެ ހުއްދަެއއްވެސް 

 އާކުރަންވާެނެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

 2007/1"ޓޫރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  .53 

            ވަނަ މާއްާދެގ  9)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭަޝންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ގައި ބަޔާންކުރާ "ޓޫިރސްޓް ވީޒާ" ަގއި ވަނަ ނަންބަރު( 1)ހ( ގެ )

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ އެ ީވޒާ ލިބިގެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ ކޮންމެ 

 މީހަކަށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " ޓްޕްރޮޖެކް ޓް"ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ިޑވެލޮޕްމަން )ދ(  .53 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގިއ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންްޓ އިތުރުކުރުމަްށ 

ޚާއްޞަކުެރވިގެްނ، އެ ދާއިާރގަިއ ރިއަލް އެސްޓޭްޓގެ އުޫސލުން، ސަރުކާުރެގ 

ސައްތައިން ަސއްތަ ހިްއސާވާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ހިްނގުމަށް، ވަޒީރުްނގެ 

 ކަށެވެ.ޢަޅާ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫމަޖިލީހުން ކަނޑައަ
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"ސަރުކާރުގެ ަސއްަތއިން ސަްއތަ ހިއްސާވާ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ތ(  

ިހއްސާ، ސަރުކާުރެގ  އެ ކުންފުންޏެްއގެ ަރއުސްމާލު އެކުެލިވގެންވާ އެންމެހައި

ނަމުގައި، ުނވަތަ ސަރުާކރުގެ ސައްަތއިންސައްތަ ހިއްސާވާ ެއްއ 

ވުރެ ގިަނ ކުންުފނިތަކެއްެގ ނަމުަގއި ހިމެނޭ ކުންފުނި ހިމެނޭ ކުންފުންޏަށް

 ގޮތުންނެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ ޖަދުވަލު އިތުރުުކރުން. 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 
 

 1ޖަދުވަލު 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޑް ޓޫރިޒަމް ޓަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޔޮޓް މެރީނާއާއި އިންޓަގްރޭ 
 ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި 

 

)ދެލައްކަ(  200000 އަތޮޅު 
 އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ބިންތަކަށް 

)ދެލައްކަ އެކެއް(  200001
 400000އަކަމީޓަރާއި 

)ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ 
 ދެމެދުގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރުލައްކަ  400001
އަކަމީޓަރަށްވުރެ އެކެއް( 

 ބޮޑެތި ބިންތަކަށް 

      އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް ޏ، ސ
)ދޭއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  2
)ދެލައްކަ  250000)

 ފަންސާސްހާސް( ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 400000އަހަރަކަށް 
 )ހަތަރުލައްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 800000އަހަރަކަށް 
)އަށްލައްކަ( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

      އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް ށ، ހއ، ހދ
 500000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ) 4

 )ފަސްލައްކަ( ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

)ހަތްލައްަކ  750000އަހަރަކަށް 
 ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 1000000އަހަރަކަށް  
)އެއްމިލިއަން( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު
ނ، ރ، ބ، ޅ، 
ކ، އއ، އދ، 

 ދ ،ވ، މ، ފ

      އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް
)އަށެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  8
)އެއްމިލިއަން(  1000000)

 ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 1500000އަހަރަކަށް  
)އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 2000000އަހަރަކަށް 
)ދެމިލިއަން( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

ތ، ލ، ގއ، 
 ގދ

      އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް
އް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެ)ހަ 6

)ހަތްލައްކަ  750000
ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރާ 

 ހަމައަށް(

 1125000އަހަރަކަށް 
)އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ 

ފަންސަވީސްހާސް( އެމެރިކާ 
 ޑޮލަރު

 1500000އަހަރަކަށް 
)އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
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 2ޖަދުވަލު 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ ކުލި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް 
 

)ދެލައްކަ( އަކަމީޓަރަށް  200000 އަތޮޅު 
 ވުރެ ކުޑަ ބިންތަކަށް 

)ދެލައްކަ އެކެއް(  200001
 400000އަކަމީޓަރާއި 

)ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ 
 ދެމެދުގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރު ލައްކަ  400001
އެކެއް( އަކަމީޓަރަށްވުރެ 

 ބޮޑެތި ބިންތައް 

( އެކެއް) 1އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ޏ، ސ
 125000އެމެރިކާ ޑޮލަރު )

)އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް( ޑޮލަރާ 
 ހަމައަށް(

)ދެލައްކަ(  200000އަހަރަކަށް 
 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 400000އަހަރަކަށް 
)ހަތަރުލައްކަ( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

)ދޭއް(  2އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ހއ، ހދ
)ދެލައްކަ  250000ރު )އެމެރިކާ ޑޮލަ

 ފަންސާސްހާސް( ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 375000އަހަރަކަށް 
)ތިންލައްކަ ހަތްިދހަފަސްހާސް( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 500000އަހަރަކަށް 
)ފަސްލައްކަ( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު
ނ، ރ، ބ، 
ޅ، ކ، އއ، 
އދ، ވ، މ، 

 ފ، ދ

އެމެރިކާ  4އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)ފަސްލައްކަ(  500000ޑޮލަރު )

 ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 750000އަހަރަކަށް 
)ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 1000000އަހަރަކަށް 
)އެއްމިލިއަން( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

ށ، ތ، ލ، 
 ގއ، ގދ

)ިތނެއް(  3އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
 375000އެމެރިކާ ޑޮލަރު )

)ތިންލައްކަ ހަތްިދހަ ފަސްހާސް( 
 ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 562500އަހަރަކަށް 
)ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް 

ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ( އެމެރިކާ 
 ޑޮލަރު

 750000އަހަރަކަށް 
)ހަތްލައްކަ 

ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ 
 ޑޮލަރު

 

ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް،  .23
 ފެށިގެންނެވެ.

 

 

______________________ 
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