ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު177 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 8 :ރަޖަބު  27 - 1436އެޕްރީލް 2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު8/2015 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 7ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު177 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  21ވި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ
 18ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
 7ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 27 ،އެޕްރީލް
 8) 2015ރަޖަބު 1436ހ( ވި ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ،
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ވޮލިއުމް44 :
އމް44 :
ވޮލި ު

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ

އަދަދު177 :
އަދަދު177 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު8/2015 :

ހ ޤާނޫނު( އަށް
ގ ޓޫރިޒަމާބެ ޭ
ނ ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤާނޫ ު
ނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
 7ވަ ަ
ނ.
ނ( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައު ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ ު
.1

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު

.9

)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައާއި މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި،
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ
ދ
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ރަށް ނުވަތަ ބިން ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާ ީ
) 50ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހަށެވެ.

.2

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.
.9

)ވ(

ނވަތަ ބިންބިމުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ު
ދަށުން ) 50ފަންސާސް( އަހަރަށް ލިބިފައިވާ ރަށްރަށާއި ނުވަތަ ބިންބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ
ފަރާތަކީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ބިމެއް
ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ) 49ސާޅީސްނުވައެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)(1

ރަށް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި،
ޓެކްސްއާއި ،ފީއެއްވާނަމަ އެފަދަ ފީއާއި ،ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އެއްވެސް ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާއާއި އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް
ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުން
ފަސްކޮށްދީފައިވާނަމަ ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން.

)(2

ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓް ހުޅުވާފައިވުން.

)(3

ރ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ) 5,000,000/-ފަސްމިލިއަން( އެމެރިކާ ޑޮލަ ު
އެއްފަހަރާ ދައްކާފައިވުން.

.3

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ރަށް ނުވަތަ ބިމަށް ދާއިމީ
ބަދަލެއް އަންނަފަދަ

.15

)ހ(

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ނުވަތަ ބިންބިމާއި ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ކުރާ
އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި އެތަނެއްގެ ވެއްޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް އަންނަފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

ކަންކަން ކުރުން

ކުރަންވާނީ ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެތަނެއްގެ ވެއްޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް އަންނަފަދަ
ނ
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތު ް
3

ވޮލިއުމް44 :

ވޮލިއުމް44 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު177 :

އަދަދު177 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމަށްފަހުއެވެ.
)ނ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އެތަނެއްގެ ވެއްޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަންކަ ް
ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު
ހެދުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި
ލިބިގެންވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

)ރ(

މި

މާއްދާގައި

ބުނެފައިވާ

އެންމެހައި

ކަންތައްތަކާބެހޭ

ގަވާއިދު

ހަދާނީ

ހ
ޓޫރިޒަމާބެ ޭ

މިނިސްޓްރީންނެވެ.
.4

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް
ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

.16

ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި

ދޫކުރުމާއި ރިޒޯޓުގެ

ލިބިގެންވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން

.5

)ނ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއްގައި ހަދާ ރިޒޯޓެއްގައި

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް ،އޭގެ ފަހަތަށް އެ ޤާނޫނުގައި
ދެންހުރި މާއްދާތައް އަލުން ތަރުތީބުކުރުން.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ
ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުން

.49

މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ،އެ މާއްދާގެ
ކ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ) 5,000,000/-ފަސްމިލިއަން( އެމެރި ާ
ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

.6

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން ،މި ޤާނޫނުން ގެންނަ
އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

.7

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
________________________
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