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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 ާމލެ،       
 ރާއްޖެދިވެހި     

 

 ،ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި

ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ  ހިއްސާދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 ވިއްކާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހިއްސާދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 

 ްއޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި މިއީ، ދިވެހި ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކު .1 ފުތަޢާރު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ހިއްާސ  .ބިންބިމާއި ފަޅުތައް

 ސަރުކާރުގެ ހިްއާސ ހިމެނޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ

 2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި،ސޫވިއްކާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު 

ލިބިގެްނ  ބާރުވަަނ މާއްދާގެ (ކ) ެގ ދަށުން  5ގެ  ޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު)ރާއްޖޭގެ ޓޫރި(ދިވެހި

 ވާއިދެކެވެ. ގަ ހަދާފައިވާ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

ގޮތަށް 

އުފެއްދިފައިވާ 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

 ކުންފުނި

އްޔަށް ޓަކައި، ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުށްވާއިދުގެ ބޭނުމަގަ މި .2

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި،  ،ބިންބިމާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި

 ،ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތައް ކަމުގައި ބަލާނީ

 ޏެވެ.ތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތައް އެކަންޠުތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރު
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/99(ޤާނޫނު ނަންބަރު 35/2020 ކުންފުންޏަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ (ހ)

އަށް ލާޙު ގެނަުއުމގެ ޤާނޫނު) ޞްވަނަ އި 10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 

 އުފެއްދިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން؛  ކުރިން ޢަމަލުކުރަންފެށުމުގެ

ވާ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން އަގު އިކުރެވިފަ ކުންފުނީގެ ހުއްދަ ކުންފުންޏަކީ، އެ އެ (ށ)

ތިންވަނަ  ،ރުންސަރުކާރުގެ އިތުވަރެއް ދިވެހިއަދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އެއްވެސް މިން

  އަދި ކުންފުންޏެއް ަކމުގައިވުން؛ އަމިއްލަ ހިއްސާދާރެއް ިހމެނޭ

އަދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވާއިދާއި ގަކުންފުނީގެ އަސާސީ  ކުންފުންޏަކީ، އެ އެ (ނ)

 ޓޫރިސްޓްކުންފުިނ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި  އެއްބަސްވުމުގައި އެ 

 .ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން

 

ވާއިދަށް ގަ މި

ރަން ޢަމަލުކު

 ވާ ހާލަތްލާޒިމު

ކުންފުނީގަިއ  ާވނީ ހަމައެކަނި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން (ހ)  .3

ތިބި ައމިއްަލ  ދެން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ،އެކުލެވިގެންވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ

 ހިއްސާދާރުންނަށް ވިއްކާލެވޭ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ ޖޮއިންްޓ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  2ވާއިދުގެ ގަ މި (ށ)

ކުްނފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ  ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުެގ ހިއްސާ، އެ

ފިޔަވައި އެނޫން އެއްވެްސ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ހިއްސާދާރުން ގޮތުގައި ހިމެނޭ 

ރަން ސަރުކާރުގެ މައްޗަްށ ލުކުވާއިދަށް ޢަމަގަ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލެވޭ ހާލަތުގައި މި 

 ވެގެްނ ނުވެއެވެ.ލާޒިމު

ހިއްސާ ވިއްކާލުމަށް 

 ނިންމުން

އި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ެވންޗަރ މާއްދާގަވަނަ  2މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .4

ކުންފުންޏެއްގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އެ ކުންފުންޏެްއގައި ހިމެނޭ އަމިއްަލ 

ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ވިއްކާުލމަށް ނިްނމާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހިއްސާދާރަކަށް 

 ލަފާގެ މަތިން މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސެވެ.
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 ގެ ނިންމެުވން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސުމާއްދާގެ (ހ)  މި (ށ)  

  ހިއްސާކުރަންާވނެއެވެ. އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑާ

ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގެ 

މުޢާމަލާތް 

ކުރިއަށްގެންދާ 

 ފަރާތް

ޖޮއިންޓް ެވންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ހިެމޭނ ދަށުން  (ހ) ގެ ވަަނ މާއްދާގެ  4ވާއިދުގެ ގަ މި .5

ކުންފުނީގައި ިހމެނޭ އަމިއްލަ ހިއްސާދަރަކަށް ނުވަތަ ިހއްސާދާރުންނަށް ވިއްކާލުމަށް  އެ  ،ހިއްސާ

ޤާނޫނު  ،ގުޭޅ އެންމެހަިއ ކަންކަްނ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ނިްނމުމަށްފަހު، އެ މުޢާމަލާތާ ނިންމާ

ލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިްޒކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާިއ އު(ދަ 3/2013ނަންބަރު 

ގޮތްވާ އެއް ސޫލުތަކާއަދި މޮނިޓަރ ކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އު

 ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުްނނެވެ.

ހިއްސާގެ އަގު 

 ކަނޑައެޅުން

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ޖޮއިްނޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގަިއ  2ވާއިދުެގ ގަ މި .6

      ވިއްކާލެވޭ އަުގ ކަނޑައަޅާީނ، ރިޯޒޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން  ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ

ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިމުގެ ބޮޑުިމނުގެ ކޮްނެމ  އެ

        ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާގެ، ކޮންމެ އިންސައްތައަކަށް އެ ،އަކަމީޓަރަކަށް

 ވާ މިންވަރަށެވެ.ށްދަދައަކުރުމަށްފަހު ޖެޭހ  އް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަގުން އަގު (ފަހެ 5

އަކަމީަޓރުކަމަށް ވެފައި، ސަރުކާރުގެ  1000މިސާލު: ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

 އަގު ކަނޑައަޅާީނ މިގޮތަށެވެ.، ކަމުގައިވާަނމަ 10ހިއްސާއަކީ %

USD50,000.00=USD5.00X10X1000 

ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގެ 

އެއްބަސްވުން 

 އޮންނަންވީ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމުެގ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ،  (ހ) .7

ހިއްސާ ގަްނނަ ހިއްސާދާރު ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ެދމެދުގައި ލިޔުމުން ވެޭވ  ،ސަރުކާރާއި

 ހިއްސާ ވިއްކާލުމުެގ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހިއްސާ ވިއްކާުލމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި އަންނަނިިވ  (ށ)

 ޝަރުޠުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
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  ހިއްސާގެ މިންވަރު؛ވިއްކާލެވޭ .1  

 ؛އަުގ އަދާކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ވިއްކާލެވޭ ހިއްސާގެ .2

 ވިއްކާލެވޭ ހިއްސާގެ އަުގ އަދާކޮށް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު؛ .3

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިއްސާ ވިއްކާލުމުެގ އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިުކރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. (ނ)

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިއްކާލާ ހިއްސާއަށް ކަނޑައެޭޅ  6 ވާއިދުގެގަ މި )ހ( .8 އަގު އަދާކުރުން

އަދާކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ހިއްސާ  އި އަގުންަނ ފަރާތުން އެއްފަހަރާ ދައްކަހިއްސާ ގަ ،އަގު

 ލައިގެން ބަޔަށް ބަހާވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބައިވިއްކާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑަެއޅޭ 

 ސަރުކާރަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރުޚްއިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޞްކުރާޚަލާ ދައްކައި

  ) ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، އަުގ އަދާކުރުމަށް ދެވޭނޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީހމި މާއްދާގެ ( )ށ(

 ދުވަހެވެ.(އަށާރަ) މަސް 18

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިއްކާލާ ހިއްސާއަށް ކަނޑައެޭޅ  6 ވާއިދުގެގަ މި )ނ(

ން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ޚުކުރާ ތާރީޚަލާޞްހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތުން އަދާކޮށް  ،އަގު

 10/96ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ތެރޭގައި (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ 15ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީެގ  ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި

 ޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިްނމަންާވނެއެވެ.އިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ޤަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން

ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ގެޒެޓު ސަރުކާރުގެގަވާއިދު ދިވެހި މި ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަ މި .9

 ން ފެށިގެންނެވެ.ޚުތާރީ

ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ލަފްޒުތަކާިއ  ހައިވާއިދުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާގަ މި .10 މާނަކުރުން

 ޢިބާރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާނަކުރުންތަކެވެ.
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 ށެވެ.މިނިސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސަ ،ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ'މިނިސްޓަރު'  (ހ)

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންްޑ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު' ކަމަްށ ބަޔާންކުރެވިފައި  ' (ށ)

ލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން އު(ދަ 3/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ

ކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުެގ ރޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި ޮމނިޓަޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯ

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފެއްދިފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން 

 ބޯޑަށެވެ.

ވަނަ  2ވާިއދުގެ ގަ މިއަމިއްލަ ހިްއސާދާރު' ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ،  ' (ނ)

ކުންފުންޏެއްގައި ސަރުކާރުެގ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ މާއްދާ

ބީޢީ އަދި ޠަ، ގުުޅމެއްނެތް  އްގެ ގޮތުގައި ހިެމނޭ، ސަރުކާރާއިތުރުން ހިއްސާދާރެ

 ތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، އެންމެހަިއ ހިއްސާދާރުންނަެށވެ.ޞުޚްޤާނޫނީ ޝަ

 

-------------------------------------- 


