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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ، ފަޅުފަޅާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި 

 

ޤާނޫނު(  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއީ )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ    ވަނަ  7ގެ    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ދަށުން،    16-19ާމއްދާއާއި   ާމއްދާގެ  ޓޫރިސްޓް ވަނަ  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް 

ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއާއި، ޔޮޓް ބަނދަރާއި، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  
ކު ހެދުަމށް  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ރަށްރަށާއިރިޒޯޓާއި،  ފަޅުފަޅާއި،  ، އްޔަށްދޭ 

ދެއް ސަރުކާރަށް  ކުލި  ކަނޑައެޅުަމށްއުސޫކުާމބެހޭ  ބިންބިުމގެ       ޓަކައި   ލުތައް 
 ގަވާއިދެކެވެ. ފައިވާ ދައިވަނަ ާމއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަ 52ޤާނޫނުގެ  އެ

ކިޔާނީ )ށ(    ގަވާއިދަށް  ރަށްރަށާއި  ،މި  ކުއްޔަށްދޭ  ބޭނުަމށް    ، "ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
 " އެވެ. ބިންބިުމގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުާމބެހޭ ގަވާއިދު ،ފަޅުފަޅާއި

ގެ    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަާމބެހޭ ޤާނޫނު(  99/2ދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގުސަމި ގަވާއިދުގެ ަމ . 2 ގަވާިއދުގެ މަގުސަދު 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން،    16-19ވަނަ ާމއްދާއާއި    7

އިންޓަގްރޭ ބަނދަރާއި،  ޔޮޓް  ގެސްޓްހައުސްއާއި،  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް  ޓޫރިސްޓް  ޓަޑް 
ފަޅުފަޅާއި، ބިންބިުމގެ ކުލި ސަރުކާރަށް  ، ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ހެދުަމށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުެމވެ.ދެއްކުާމބެހޭ 

ޔޮޓް  )ހ(  . 3 ކުލި ކަނޑަެއޅުން  ގެސްޓްހައުސްއާއި،  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް 
ހެދުަމށް  ބަނދަ އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ރާއި، 
ފަޅުޔަށްކުއް ބިންބިާމއި  ރަށްރަށާއި  ހިއްކުތަދޭ  ބިންކައިގައި  ކުލި ކުތަފައިވާ  ގެ 

"ީމން  އެ  ،ކަނޑައަޅާނީ ބިެމއްގެ  ނުވަތަ  ަމއްޗަށް    ރަށެއް  ގެ  ޓައިޑްލައިން" 
 .ބިނާކޮށެވެ އޭރިއާއަށް ލޭންޑް   ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާ
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ޓޫރިސްޓް   )ށ(    ހޮޓަލާއި،  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި،         އާއި، ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓް 
އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ބަނދަރާއި،    ޔޮޓް 

ކުއްޔަށް އޭރިއާކަަމށް    ހެދުަމށް  ލޭންޑް  ފަޅުތަކުގެ  ރަށްރަށާއި، ބިންބިާމއި  ދީފައިވާ 
 ރީކޮށްފައިވާ އޭރިއާއެވެ. ޓަިމނިސްޓްރީގައި ރަޖިސް  ،ކަނޑައަޅާނީ

ނުވަތަ   )ނ(    ތަރައްޤީކޮށްރަށް  ފަޅު  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓިން   ބިން  ލައިސަންސް    ގނިމި، 
އެ   ނުވަތަ  ކުރިން  ނުވަތަ  ހޯދުުމގެ  ނުވަތަ  އެ  ރަށް  ތަރައްޤީކޮށް އެ  ބިން        ފަޅު 
ހާލަތުގައި ނުވާ  ނުވަތަ    ނިިމފައި  ރަށެއްގެ  އެ         ނުވަތަ   ގެބިެމއް  އެވެސް 

ކުލި ހިނގަންއެ   ެމދުވެރިވާނަަމ  ފަޅެއްގެ  ހާލަތެއް  ފެށުުމގެ    ކުލި ހިނގަން  ،ފަށާ 
ކުއްޔަށް ފަޅެއް  އެ  ނުވަތަ  ބިެމއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ފައިވާ  ފައިހި  ކުރިން 

އެ ރިޕޯ  ފަރާތުން  ސަރވޭ  ލޭންޑް  ހުށަހަޅައި  ޓުތަނެއްގެ       ގެން، ިމނިސްޓްރީއަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރީޓަރިއާ ރަޖިސްޑް އޭލޭން އެ

ބުނެފައިވާ )ރ(    ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ނުވަތަ  ފަދައިން    މި  ބިެމއްގެ  ނުވަތަ  ރަށެއްގެ 
ރަށުގެ ނުވަތަ އެ ބިުމގެ ނުވަތަ އެ ފަޅުގެ    ޓަކައި އެ  ފަޅެއްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުަމށް 

ބަލާނީ ކަުމގައި  އޭރިއާ  ކު  ކަަމށް  އެ  ، ލޭންޑް  ކަނސާރވޭއަ   ރާ ޓަކައި  ޑައަޅާ  ކުން 
ކުރުަމށްފަހު ސަރވޭ  ިމ  އަދި  އޭރިއާއެވެ.  ރިޕޯ  ،ލޭންޑް  ސަރވޭ   ޓުލޭންޑް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީިމނި ފަޅެއް   ، ސްޓްރީއަށް  އެ  ނުވަތަ  ބިެމއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ 
ިމ ސަރވޭ ފައިހި  ކުއްޔަށް ފަރާތުންނެވެ. އަދި  ޚަރަދެއް    ފައިވާ  ކުރުަމށް އެއްވެސް 

ޚަ  ، ކުރަންޖެހޭނަަމ ކުރާނީ  އްރަދެއެ  ނުވަތަ   ،ވެސް  ބިެމއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް     އެ 
 ފަރާތުންނެވެ.  ފައިވާ ފައިހި އެ ފަޅެއް ކުއްޔަށް

ކުރުަމށްފަހު ިމ )ބ(    ރަޖިސްޓަރީ  އޭރިއާ  ލޭންޑް  ދަށުން  ގެ  )ރ(          ، ާމއްދާގެ 
 ލޭންޑް އޭރިޔާއަށް ބިނާކޮށެވެ.  ރިރީކުޓަފަހުން ރަިޖސް ،ކުލި ދައްކަންވާނީ

ރަިޖސް  ިމ )ޅ(   އޭރިއާ  ލޭންޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ފައިވާ ކޮށްރީ  ޓަާމއްދާގެ 
އޭރިއާ    ، ބެލެވޭނީ  ކަަމށް ލޭންޑް  އައު  ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ 

ކުއްޔަށްރަޖިސްޓަ ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  ބަޔާންކޮށް  ފަރާތަށް ފައިހި  ރީކުރިކަން  ފައިވާ 
 ލިޔުެމއް ދޫކުރުުމންނެވެ.

ން ރަށުގެ ނުވަތަ ބިުމގެ ލޭންޑް އޭރިއާ ރަޖިސްޓަރީ  ތީަމ  ގޮތުގެ   ދުގައިވާއިގަވާ ިމ )ކ(   
ގަވާއިދުގެ   ާމއްދާގައި  3ކުރުަމށްފަހު، މި  ލޭންޑް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ  ފަދައިން 

ސަބަބުން ނުވަތަ    ުމގެ  ދުރަތީގޮތުން ރަށް ވޮޑުޤުއޭރިއާ ރިވިއު ނުކުރާ ހާލަތުގައި  
ބިުމރަށް   ސަބަބުން  ބަގިރުުމގެ  އަންނަ  ބޮޑުިމނަށް  ނުވަތަ  ގެ  ރަށުން  ދަލަކުން، 

 ެޖހޭ ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.ބިުމން ސަރުކާރަށް ދައްކަން
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އޭރިއާ  ތީަމ  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ   ިމ )އ(    ލޭންޑް  ބިުމގެ  ނުވަތަ  ރަށުގެ  ން 
ނުވަތަ    ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށްފަހު، ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ރަށުގެ

އޭރިޔާ   ލޭންޑް  ބިުމގެ  ނުވަތަ  ފަޅުގައި ފަޅުގެ  ނުވަތަ  ރަށުގެ  ބޮޑުކޮށްފިނަމަ، 
ބިަމފައިވާކައިހިއް ބިުމގެ   ށް  އެއްގޮތަށް،   ނުވަތަ  ބަދަލާ  އަންނަ        ބޮޑުިމނަށް 
އެ  އެ ނުވަތަ  އެ  ރަށަކުން  ނުވަތަ  ކުއްޔަށް   ފަޅަކުން  ދައްކަންެޖހޭ      ބިަމކުން 

ޓޫރިޒަާމބެގެނެވޭނެއެވެ.    ބަދަލު ހުއްދައަދި  ބޮޑު  ހޭ ިމނިސްޓްރީން  ކުރެވޭ  ލިބިގެން 
ބިން  އޭރިއާ،  ނިންާމތާ    ލޭންޑް  މަސައްކަތް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް(    30ބޮޑުކުރުުމގެ 

ރަޖިސް ިމނިސްޓްރީގައި  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ިމފަދައިން ޓަތެރޭގައި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ރީ 
ރަޖިސް ބޮޑުވިކަން  އޭރިއާ  ކަކޮށްރީ  ޓަބިުމގެ  ބެލެފައިވާ  ޓޫރިޒަާމބެހޭ    ،ވޭނީަމށް 

ލޭންޑް  އައު  ރަޖިސްިމނިސްޓްރީން  އޭރިއާ  ރަށް  ޓަ  ބަޔާންކޮށް    ކުއްޔަށްރީކުރިކަން 
ފަރާތަށް  ފައިހި ކުއްޔަށްފައިވާ  ބިން  ލިޔުެމއް ފައިހި  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ފައިވާ 

 ދޫކުރުުމންނެވެ.

ހިއްކުުމގެ ސަބަބުން   )ވ(    ބިން  ގޮތަށް  )އ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  ބަދަލު  މި  ބިަމށް އަންނަ 
ރަޖިސް ިމނިސްޓްރީގައި  ނުކޮށްފިނަަމޓަޓޫރިޒަާމބެހޭ  ގަވާއި  ،ރީ  ވަނަ   13ދުގެ  މި 

ހި ކުއްޔަށް  ބިން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ޫޖރިަމނާކުރުާމއެކުފައިާމއްދާގެ  ފަރާތް       ، ފައިވާ 
ގަވާއިދުގެ   އޭރިއާ    4މި  ބިުމގެ  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ        ވަނަ 

ހި  ،ށްަމކުރު  ރީޓަރަޖިސް ކުއްޔަށް  ފަރާތަށް ފައިބިން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ    ،ފައިވާ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. ިމނިސްޓްރީން 

ން ރަށުގެ ނުވަތަ ބިުމގެ ނުވަތަ ފަޅުގެ  ތީަމ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )މ(  
ރަިޖސް އޭރިއާ  ހިއްޓަލޭންޑް  ފަޅުގައި  ނުވަތަ  ރަށުގައި  ފައިވާ  ކައިރީކުރުަމށްފަހު، 

އޭބި ގަވާއިދުގެުމގެ  ިމ  ބޮޑުކޮށްފިނަމަ،  ނުހޯދައި  ހުއްދަ  ިމނިސްޓްރީގެ        ރިއާ 
ހި  13 ކުއްޔަށް  ބިން  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ފަރާތް ފައިވަނަ  ފައިވާ 

ޫޖރިަމނާކުރުާމއެކު، އިތުރުކުރި ބައި ހިމެނޭގޮތުން، އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ފަޅަކުން  
ދައްކަންެޖހޭ  ބިަމކުން  އެ  ކުއްނުވަތަ  ހާލަތުގައި    ގެނެވޭނެއެވެ.  ބަދަލު  ޔަށް  މި 

ހިސާބުކުރާނީ ކުލި  ދައްކަންެޖހޭ  ބިަމށް  އިތުރުކުރުުމގެ   ،އިތުރުކޮށްފައިވާ  ބިން 
ރަިޖސްޓަރީ އޭރިއާ  ހޯދުމާ ކުރިން ލޭންޑް  ހުއްދަ  ފެށިގެންނެވެ. އަދި  ތާރީޚުން  ކުރި 

ބޮޑުިމންކައިހިއް  އިނުލަ ބިުމގެ  ނަންބަރު    ،ފައިވާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ )  99/2ޤާނޫނު 
ރޭޓުން ޓޫރިޒަާމ އަކަީމޓަރުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(       ބެހޭ 

ިމންވަރަށް ހިސާބުކުރެވޭ  ބިން    ، ވުރެ ބޮޑުވެއްެޖނަަމކުލި  އިތުރުވާ  އަދަދަށްވުރެ  އެ 
 ނުދެވޭނެއެވެ. އެއްބޭނުންކުރުުމގެ ހުއްދަ
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ގައި  ށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، ބިންބިން ހިއްކުުމފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުަމށް ކުއްޔަށްދޭ ރަ )ފ(   
ގުޅުވައިގެން   ވިޔަސް  ބިމާ  ކަުމގައި  ވިޔަސް  ހިއްކި  ކަުމގައި  ހިއްކި  ވަކިން  ނުވަތަ 

ބެލެވޭނީ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބޮޑުކުރުން  އެއީ    ،މި  އޭރިޔާ  ލޭންޑް  ތަނެއްގެ  އެ 
 ކަުމގައެވެ.

ބަޔާންމި   )ދ(    ކުރުވާ  ކޮށްފައިވާާމއްދާގައި  ކަ   ، ނީސަރވޭ  ބެހޭ  ާމދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ވާލުކޮށްގެންނެވެ. ހައިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސަރވޭޔަރަކާ 

އޭރިއާ  )ތ(    ލޭންޑް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ       މި 
ގައި    ކަނޑައެޅުަމށް  )ރ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ލޭންޑް  ޓަކައި  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހުށަހެޅުާމ    ކުއްޔަށްހިފި  ،އޭރިއާ ސަރވޭކޮށް ިމނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ފަރާތުން 
ރަށެއް އެ  ނުވަތަ    ގެހަަމއަށް  ލޭންޑް  އެ  ނުވަތަ    ގެ ފަޅެއްއެ  ނުވަތަ  ބިެމއްގެ 

ޕްލޭ  ކީއޭރިއާއަ ސައިޓް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ިމނިސްޓްރީން         ގައި ނުޓޫރިޒަާމބެހޭ 
ބިުމގެ  ރަށުގެ  އެ އެ  ލޭ  ނުވަތަ  ފަޅުގެ  އެ  އޭރިއާކަަމށް  ނުވަތަ  ންޑް 

 ފައިވާ އޭރިއާއެވެ.ޅައިކަނޑައަ

އޭރިއާ   )ލ(    ލޭންޑް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ     މި 
ދޫކޮށްފައިވާ   ،ނުވާ  ރީކޮށްފައިޓަރަޖިސް ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ 

ން ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ާމއްދާގެ )ތ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މި  
ވާ ސައިޓް ޕްލޭނެއް ނެތް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް އޭރިއާއަކީ  ިމނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައި

ކަންކަން   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ފަޅުރަށްތައް  އިދާރާއެއްގެ ހަސަރުކާރުން  ވާލުކޮށްފައިވާ 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންތަކެވެ.ކޯޑުތަކުގައި އެ ރަށެއްގެ ލޭންޑް އޭރިއާކަުމރި

އޭރިއާ   )ގ(    ލޭންޑް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ     މި 
ދޫކޮށްފައިވާ   ،ނުވާ  ރީކޮށްފައިޓަރަޖިސް ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ 

ާމއްދާގެ )ތ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓޫރިޒަާމބެހޭ   ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މި 
ޕްލޭ ސައިޓް  ފާސްކޮށްފައިވާ  އޭރިއާ  ިމނިސްޓްރީން  ލޭންޑް  ފަޅުތަކުގެ  ނެތް  ނެއް 

 ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުުމގައި އެ ފަޅެއްގެ ކުލި ދެއްކުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ  (1)   
ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ކުރިން  ޕީރިއަޑް( ނިުމުމގެ  )ގްރޭސް  ުމއްދަތު 

ަމއްޗަށް   ލައިންގެ  ރީފް  ފަޅުގެ  ބޮޑުިމނަކީ  މުޅި  ފަޅުގެ  މުޅި       ބިނާކޮށް 
 ؛އޭރިއާކަުމގައި ކަނޑައެޅުންލޭންޑް އެ ފަޅެއްގެ 
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ކަނޑައަޅާނީ (2)    ބޮޑުިމން  ފަޅުގެ  މުޅި  ޓަކައި    ކަަމށް   އެ  ، ިމފަދައިން 
ކުރާ   ސަރވޭޔަރަކު  އައްޔަނުކުރާ  ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ 

 ؛ ސަރވޭއަކުން

ކުރަންެޖހޭ   (3)    ޚަރަދުތައްސަރވޭކުރުަމށް  ހި  ،އެންެމހައި  ފައިވާ ފަކުއްޔަށް 
ދެއްކުަމށް   ސަރުކާރަށް  ފަރާތަށް  ފަރާތުން  އެ  ިމނިސްޓްރީން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އޭރިއާ   )ޏ(    ލޭންޑް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ    މި 
ދޫކޮށްފައި  ،ނުވާ  ރީކޮށްފައިޓަރަޖިސް ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ވާ ފަތުރުވެރިކަުމގެ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ބިންބިުމގެ ތެރެއިން ިމ ާމއްދާގެ )ތ( ގައި ބަ
އޭރިއާ   ލޭންޑް  ބިންބިުމގެ  ނެތް  ޕްލޭނެއް  ސައިޓް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ިމނިސްޓްރީން 

 ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 

ބަޔާން (1)    އެއްބަސްވުުމގައި  ދޫކުރުުމގެ  ކުއްޔަށް  ބިެމއް  ލޭންޑް  އެ  ކޮށްފައިވާ 
 ؛ އޭރިއާ

ޕްލޭ (2)    ބިނާވެށީގެ  ރަށެއްގެ  ބޮޑުިމންކަުމގައި  ނުއެ  ބިެމއްގެ  އެ  ގައި 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޭންޑް އޭރިއާ

)ތ( )ސ(   ާމއްދާ  ޓޫރިޒަާމބެހޭ    ،އާއި)ގ(  ، އާއި  )ލ(، އާއި  މި  ދަށުން  ގެ  )ޏ( 
ލޭން ވަގުތީ  އޭރިއާއަކީ  ލޭންޑް  ކަނޑައަޅާ  އަދި ިމނިސްޓްރީން  އޭރިއާއެކެވެ.  ޑް 
  ، ނަަމވެސް   ކަނޑައެޅިިމފަދައިން ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީން ވަގުތީ ލޭންޑް އޭރިއާ  

ރަޖިސްޓަރީ އޭރިއާ  ހި  ލޭންޑް  ކުއްޔަށް  ރަށް  ފަރާތުން ފައި ކުރުަމށް  ފައިވާ 
 ކަަމކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ންެޖހޭ އިލްތިޒާްމތައް އަދާކުރެވުނީއަދާކުރަ

ާމއްދާގެ )ޑ(   ވަގުތީ ލޭންޑް    ،އާއި)ގ(  ، އާއި  )ލ(، އާއި  )ތ(  މި  ދަށުން  )ޏ( ގެ 
ކަނޑައަ ރަޖިސްޓަރީޅައިއޭރިއާ  އޭރިއާ  ލޭންޑް  ތަނަކުން  ކުރުުމން،    ފައިވާ 

ފައިވާ ތާރީޚުން ށައިބިނާކޮށް ކުލި ހިނގަން ފަކުރެވޭ ލޭންޑް އޭރިއާއަށް  ރަޖިސްޓަރީ
 ފެށިގެން ކުލި އަލުން ހިސާބުކުރަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައި )ޒ(   ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  ދިރިއުޅޭ    ،ނަަމވެސްއޮތް    މި  މީހުން 
ކުލި   ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ރަށްރަށުން 
ރަށެއްގެ  އެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  ކަާމބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާނީ 

ޕްލޭ ބިެމއްގެނުބިނާވެށީގެ  އެ  ގޮގައި  އޭރިއާއަށް   ބޮޑުމިނުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ތުގައި 
 ބިނާކޮށެވެ. 
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ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 4 ލޭންޑް ޭއރިާއ ރިވިުއކުރުން  އޭރިއާ    3މި  ލޭންޑް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ 
ކަނޑައަ ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ބޭނުންވާނަމަ،  ފައިވާ  ޅައިރިވިއުކުރަން 

އެއްގޮ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަިމންގަނޑުތަކާ  ތަނުގެ    ތަ ފަޅު ސަރވޭކޮށް، އެތަށް 
ޔަ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އައިސްފައިވާކަން  ތަފާތެއް  ންކުރުަމށްފަހު، ގީބޮޑުިމނަށް 

އޭރިއާ ލޭންޑް  ރަޖިސްޓަރީ  ،ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީގައި    ޓޫރިޒަާމބެހޭ 
ކަތަށް އެއްވެސް ޓަކައި ކުރަންެޖހޭ މަސައް   ކުރަންވާނެއެވެ. މި އޭރިއާ ކަނޑައެޅުަމށް

  ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ކުރާނީ،  ޚަރަދެއް    އެ  ،އް ހިނގާނަަމޚަރަދެ
 ންނެވެ.  ފައިވާ ފަރާތުފައިހި

ރަށެއް ނުވަތަ    އެ، ލޭންޑް އޭރިއާ ރިވިއުކުރަން ިމނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި )ށ(   
ނުވަތަ  އެ   ކުއްޔަށްއެ  ބިެމއް  އެންގުުމންފަރާތަ  ފައިވާފައި ހި  ފަޅެއް  އެކަން    ، ށް 

ުމއްދަތެއްގައި ކަނޑައަޅާ  ރިޕޯޓު  ،ިމނިސްޓްރީން  ސަރވޭ  ކުއްޔަށް    ، ލޭންޑް  ތަން 
 ފައިވާ ފަރާތުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފައިހި

ހާލަތުގައި  )ނ(    ރިވިއުކުރާ  އޭރިއާ  ލޭންޑް  އަންގައިގެން  ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ 
ކުރަ ހިނގާނަމަ ިމކަަމށް  ޚަރަދެއް  އެއްވެސް  މަސައްކަތަށް  ޚަރަދެއް   އެ  ،ންެޖހޭ 

 ފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.ފައިހި ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ،ކުރާނީ

ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(    އެހެން  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ފަހުން    ، ވެސްަމނައޮތް    މި  އެންމެ 
ރަޖިސްޓަރީ އޭރިއާ  ފެށިގެލޭންޑް  ތާރީޚުން  އަހަ  5ން  ކުރި  ގެ  ދުވަހުރު)ފަހެއް( 

  ، ރިވިއުކުރަން ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްެޖނަަމތެރޭގައި ލޭންޑް އޭރިއާ  
 ކަަމށް ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ިމނިސްޓްރީންނެވެ.  އެ

ކުރުަމށްފަހު ިމ )ބ(    ރަޖިސްޓަރީ  އޭރިއާ  ލޭންޑް  ދަށުން  ގެ  )ހ(          ،ާމއްދާގެ 
ދައްކަ ފެށިގެން  ،ންވާނީކުލި  ތާރީޚުން  ރަޖިސް  ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ    ރިރީކުޓަފަހުން 

 ލޭންޑް އޭރިޔާއަށް ބިނާކޮށެވެ.

 ކަަމށް ފައިވާކޮށްރީ  ޓަރަޖިސްާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޭންޑް އޭރިއާ   ިމ )ޅ(  
ރަޖިސް  ،ބެލެވޭނީ އޭރިއާ  ލޭންޑް  އައު  ިމނިސްޓްރީން    ރީކުރިކަންޓަޓޫރިޒަާމބެހޭ 

ކުއްޔަށްބަޔާންކޮށް ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  ލިޔުެމއް ފައި ހި    ފަރާތަށް  ފައިވާ 
 ދޫކުރުުމންނެވެ.
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)ހ(   ިމ )ކ(    ސަބަބުން،   އާއިާމއްދާގެ  އޭރިއާގެ  ލޭންޑް  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ގެ      )ށ( 
ދައް  އެ ކުރިން  ސަރުކާރަށް  ކުލީގެ  ކައިބިަމކުން  އިތުރުއަ ފައިވާ    ވެސްނަަމވި  ދަދު 

ަމދު ދައް  ، ނަަމވެސްވިނުވަތަ  އިތުރެއް ކައިކުރިން  އުނި  ކުއްޔަށް  ފައިވާ 
 ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ބިން ހިްއކުމުގެ ސަބަބުން  
ައންނަ ބަދަލާ  ބިމަށް 

ގުޅިގެން ލޭންޑް ޭއރިާއ  
 ރިވިުއ ކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 5 ލޭންޑް    3މި  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  އާއި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ރަޖިސްޓަރީކުރުަމ ގަވާއިދުގެ    ،ށްފަހުއޭރިއާ  )މ(  3މި  ާމއްދާގެ      ،އާއި  ވަނަ 

އޭރިއާ    އާއި)ފ(   ލޭންޑް  އިތުރުކޮށްގެން  ބިން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ދ( ގައި 
ުމޅި ބިުމގެ ލޭންޑް    ،ބޮޑުކޮށްފިނަމަ، އެ ބިުމގެ މުޅި ލޭންޑް އޭރިއާ ކަށަވަރުކުރާނީ

 ހަދައިގެންނެވެ.އަލުން ސަރވޭއެއް 

ާމއްދާ )ށ(    )ހ(  މި  ފަދައިންގެ  ރިވިއު  ،ގައިވާ  އޭރިއާ  ބޭނުންލޭންޑް  ވަނީ  ކުރަން 
ކަުމގައި  ކުއްޔަށްހިފި ކުރިންސަރވޭ  ، ވާނަަމ  ފަރާތުން  ފެށުުމގެ    ، ކުރަން 

 ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީއަށް ލިޔުަމކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ފަދައިން )ނ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބޭނުންވަ ، މި  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ރިވިއުކުރަން  ނީ 
ކަުމގައިިމނި ދުވަހުން   ކުއްޔަށްހިފިވާނަމަ،     ސްޓްރީން  އަންގާ  އެކަން  ފަރާތަށް 

ސަރވޭގެ    90ފެށިގެން   ނިންަމއި،  ސަރވޭކޮށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ނުވަދިހަ( 
 ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ރިޕޯޓު

ުމއްދަތު )ރ(    ގައިވާ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ިމނިސްމި  ރިޕޯޓު  ސަރވޭ  ލޭންޑް  ޓްރީއަށް ގައި 
ފަރާތްތަކާެމދު ގަވާއިދުގެ    ،ހުށަނާޅާ  ފިޔަވަޅު   13މި  އެއްގޮތަށް  ާމއްދާއާ  ވަނަ 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ޚަރަދުތައް  މި ާމއްދާއާ އެއްގޮތަށް ލޭންޑް އޭރިއާ ރިވިއު ކުރުަމށް ހިނގާ އެންެމހައި  )ބ(   
 ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުންނެވެ.  ،ކުރާނީ

  ޓުލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯ
 ހުށަހެޅުން 

ިމނިސްޓްރީގައި   )ހ(  . 6 ބިުމގެ އޭރިއާ  ކަނޑައަޅައި  ބޮޑުިމން  ބިުމގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ރިޕޯޓުތައްޓަރަޖިސް ސަރވޭގެ  ލޭންޑް  ހަދަންެޖހޭ  ކުރުަމށް  ގަވާއިދުގައި    ،ރީ  މި 

ނު ބިން،  ނުވަތަ  ރަށް،  ހުށަހެޅުަމކީ  ހާލަތްތަކުގައި  ފަޅު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަތަ 
 ފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.ފައިކުއްޔަށް ހި

 ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނީ ިމނިސްޓްރީއަށެވެ. )ށ(   
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އެހެން   )ނ(    ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ިމނިސްޓްރީން  އޮތް    ބަޔާންކޮށްފައިމި  ނަަމވެސް، 
ިމ ހުށަހެޅުަމކަށް  ރިޕޯޓު  ސަރވޭ  ލޭންޑް  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ާމއްދާ  ކަނޑައަޅާ   

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ )ރ(    ރިޕޯޓު  ސަރވޭ  ކުއްޔަށް   ،ލޭންޑް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ތައްޔާރުކުރުަމށް   ސަރވޭ  ލޭންޑް  ރަށްތަކުގެ  އެންޑް  ދޫކުރާ  ލޭންޑް  ޯމލްޑިވްސް 

 ކަނޑައަޅާ ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން 

ލޭންޑް  ިމނިސްޓްރީއަ )ބ(    އޭރިއާ  ށް  ލޭންޑް  ހުށަހެޅުުމން،  ރިޕޯޓު  ސަރވޭ 
ސަރވޭ  ރީކޮށް  ޓަރަޖިސް އެންޑް  ލޭންޑް  ޯމލްޑިވްސް  ކުރިން،  ދޫކުރުުމގެ  ލިޔުން 

ެމދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓަކީ  ،އޮތޯރިޓީ  އެއްގޮތަށް    ،އެ  ިމންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ރަންވާނެއެވެ. ފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން ިމނިސްޓްރީން ކަށަވަރުކުކޮށްތައްޔާރު

ވަކިވަކިން ހިްއކާ ބިންބިމުގެ  
ކުލި ނުވަތަ ެއއް  

ސްވުމެްއގަިއ ހިމެނޭ  ެއއްބަ
ެއްއ ރަށަށްވުރެ ގިނަ  

 ރަށްތަކުގެ ކުލި ކަނޑަެއޅުން 

ވަކިވަކި  )ހ(  . 7 ހިއްކޭ  ސަރަޙައްދުގައި  ުޖުމލަ  ހިެމނޭ  އެއްބަސްވުެމއްގައި     ކުލީގެ 
 އެއް ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ،ނީކުލި ހިސާބުކުރުުމގައި ބެލެވޭ ގެރަށްތަކު

ކުއްޔަށް   )ށ(    އެއްބަސްވުެމއްގެ  ރަށް  އެންެމ  ކުލީގެ  ރަށްތަކެއް  ވަކިވަކި  ދޫކުރުުމގައި 
ދޫކޮށްފައިވާނަަމ ބެލެވޭނީ  ،ދަށުން  ހިސާބުކުރުުމގައި  ރަށެއްގެ   ، ކުލި  އެއް 

 ގޮތުގައެވެ. 

ސް، ކުއްޔަށް ދޫކުރުުމގެ ވެ ނަަމއޮތް    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(   
ވަކިވަކިން ކަުމގައި  އެއްބަސްވުުމގައި  ހިސާބުކުރެވޭނެ  ކުލި  ރަށްތަކަށް   

ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުަމށް  ، ކުލި ހިސާބުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަަމ
 ފައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ދައިހަ

ާމއް )ރ(    ބަޔާންކޮށްފައިދާގައި  މި  ގޮތަކަށް  ނަންބަރު  އޮތް    އެހެން  ޤާނޫނު  ނަަމވެސް، 
ގެ    99/2 ޤާނޫނު(  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ާމއްދާގައިވާ  1-5)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގޮތުގެ   ވަނަ 
ދޫކޮށްފައިވާ  ތީަމ ކުއްޔަށް  އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން  އެއް  ކުލީގެ   ސަރަޙައްދެއްގައި ން 

ރަށްތަކެއްގެހިެމނޭ   ވަކި  ރަށެއް  ކުލީދެ  ކަނޑައަޅައި  ގޮތުގައި            ގެ  
އެކުލަވަކި   ހިސާބު  ،ލުުމންވައިއެއްބަސްވުންތައް  ކުލި  ރަށްތަކުގެ  ކުރުުމގައި  އެފަދަ 

 ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ
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ނަންބަރު   )ހ(  . 8 ކުލި ދެްއކުން  ޤާނޫ   99/2ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ދަށުން  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގެ  ނު( 
ރަށްރަށާއި ދޫކުރެވޭ  ބޭނުަމށް  ކުލި    ، ބިންބިާމއި  ،ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ފަޅުތަކުގެ 

ދައްކާނީ ގަވާއިދުގައި   ،ސަރުކާރަށް  މި  ޤާނޫނާއި  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ންނެވެ. ތީަމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، ބިންބިުމގެ  ރަފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުަމށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   )ށ(   
ދައްކާނީ ސަރުކާރަށް  ކަނޑަނާޅާ  ،ކުލި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ހިނދަކު    ހައިސަރުކާރުން 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. 

ފެށުުމން ިމ )ނ(    ޢަަމލުކުރަން  ހޮޓަލާއި،    ،ގަވާއިދަށް  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް 
އަހަރު   ކުލި  ބިންބިުމގެ  ރަށްރަށާއި  ކުއްޔަށްދޭ  ހެދުަމށް  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް 

ފަށާނީ އަހަރެއްގެ    ،ގުނަން  ީމލާދީ    ފެށިގެން   އިން  1ަމހުގެ    ަޖނަވަރީކޮންމެ 
 ނިޔަލަށެވެ.ގެ  31ގެ ަމހު ބަރުންޑިސެ

ޓޫރިސްޓޫރިސްޓް   )ރ(    ހެދުަމށް  ރިޒޯޓާއި،  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ޓް 
ގެންދާނީ ދައްކަުމން  ކުލި  ސަރުކާރަށް  ބިންބިުމން  ރަށްރަށާއި  ކޮންެމ    ،ކުއްޔަށްދޭ 

ކުލި ދައްކަންެޖހޭ  ބަ  ،އަހަރަކު  )ކުއާޓަރަށް(  ބަޔަށް  އަދި ހައިހަތަރު  ލައިގެންނެވެ. 
ކުލި ކުއާޓަރެއްގެ  ފެށޭ  އެ   ،ކޮންމެ  ކު  ކުއާޓަރެއް  ސަރުކާރަށް  ދުވަހުގެ  ރިން 

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ގޮތުގައި  2021ަޖނަވަރީ    1 )ބ(    ކުލީގެ  ކުއާޓަރުގެ  ފެށޭ  ނަންބަރު   ،ގައި  ޤާނޫނު 
ޤާނޫނަ  99/2 ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ގެނައުުމގެ    10ށް  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (  ޤާނޫނު ފަތުރުވެރިދަދަށްވުރެ  އަގައި  މިންވަރެއް  ކަުމގެ  އިތުރު 
ހި ކުއްޔަށް  ބިެމއް  ނުވަތަ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ފަރާތަކުން ފައިބޭނުަމށް  ފައިވާ 

ކު  ،ފައިވާނަަމކައިދައް އަންނަ  އަޅައި  އާެޖހިގެން  ކުލިން  ޓަރުތަކުގެ 
 ކަނޑައިދޭންވާނެއެވެ.

ޢަަމލުކުރަން   ިމ )ޅ(   ކުލި ގަވާއިދަށް  އަލަށް  ތަނަކުން،    ފެށުަމށްފަހު،  ދައްކަންެޖހޭ 
ތަނަކުންނުވަ ހަަމވާ  ުމއްދަތު  އެއްބަސްވުުމގެ  ކުލީގެ  ކުލީގެ ، ތަ  ނުވަތަ 

ތަނަކުން ބާޠިލުވެފައިވާ  އޭރިއާ  ، އެއްބަސްވުން  ލޭންޑް  ތަނެއްގެ  އެ  ނުވަތަ 
ދައްކަން ކުލި  ބަޔަކަށް  ކުއާޓަރެއްގެ  ތަނަކުން       ނަމަ، ެޖހިއްޖެ   ބަދަލުވެފައިވާ 

ކުލީގެ    އެ ދައްކަންެޖހޭ  ހިސާއަފަހަރު  އުސޫލުގެ  ދަދު  ތިރީގައިވާ  ބުކުރާނީ 
 ންނެވެ.ތީަމ
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ކުލި   ެޖހޭ  ގެއްލުުމން    365އަހަރަކަށް  އިން  ފަހެއް(  ފަސްދޮޅަސް  )ތިންސަތޭކަ 
ދައްކަންއައަންނަ   ކުލި  ދައްކަންެޖހޭ    ދަދު،  ކުލި  ކުއާޓަރުގެ  ފަށަންެޖހޭ 

 ދަދުއަރުުމން އަންނަ ދަދާ ގުނަކުއަދުވަސްތަކުގެ 

ANNUAL RENT /365 X NO. OF EFFECTIVE DAYS IN THE 
QUARTER 

މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތަށް އަލަށް ކުލި ދައްކަންެޖހޭ ތަނަކުން ނުވަތަ ތަނެއްގެ  )ކ(   
ކުލި   އެ  ދެއްކުަމށް  ކުލި  ދައްކަންެޖހޭ  ތަނަކުން  ބަދަލުވެފައިވާ  އޭރިއާ  ލޭންޑް 

ުމއްދަތެއް ދޭން  15ހިނގަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   ވާނެއެވެ. )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ 
ގަވާއިދުގެ   މި  ފަށާނީވަނަ  9އަދި  ހިނގަން  ޫޖރިަމނާ  ާމއްދާގައިވާ   ،            

 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ފަހުގައެވެ.  15މި 

ގަވާއިދުގެ   )އ(    ކުލި    3މި  ހިސާބުކުރެވޭ  އަލުން  ދަށުން   ގެ  )ޑ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 އެވެ. ދެއްކުުމގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެ

ބޭނުަމށް  (1)    ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ހާލަތުގައި  ހިސާބުކުރެވޭ  އަލުން  ކުލި  ބިމު 
ރަ ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރިން    ަމކަށްބިނުވަތަ    ށަކަށްކުއްޔަށް  ފަޅަކަށް  ނުވަތަ 

ކުލި، އަލުން ހިސާބުކުރެވޭ  އިދައްކަ ކުޑަނަަމދަދަށްއަފައިވާ  ކުރިން    ، ވުރެ 
ދައްކައިދައް އިތުރުން  ކުލީގެ  ިމންވަރު އަކަންެޖހޭ  ފައިވާ  އިތުރުވާ       ދަދަށް 
ހަަމހަަމއަށް    )ފަހެއް(  5 ުމއްދަތަކަށް،  ދިގުނޫން  އަހަރުދުވަހަށްވުރެ 

ޕޭަމންޓްތަކަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ހައިބަ  ކުއާޓަރލީ          އަދި  ލައިގެން 
ފަށާނީގަާމއްދާ  ވަނަ  9ގަވާއިދުގެ    ިމ ހިނގަން  ޫޖރިަމނާ          ،އިވާ 

 ނަަމއެވެ.  ރޭގައި އެ ކުލި ނުދައްކައިފިއެ ުމއްދަތުގެ ތެ

ދައް (2)    ކުރިން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ތަނަކާ  ހިސާބުކުރެވޭ ކައިއެ  އަލުން  ކުލި  ފައިވާ 
ބޮޑުނަަމއަ ގޮތުގައި    ،ދަދަށްވުރެ  އަދަދުން ދައްކަންެޖހޭ  އަލުން  ކުލީގެ 

ިމންވަރު ކުލިން  ޔަކުރި  ، ަމދުވާ  ކުއާޓަރުތަކުގެ  އަންނަ  ށް 
 ވެ. އުނިކޮށްދޭންވާނެއެ

ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  
 ޖޫރިމަނާ ކުރުން 

ރިޒޯޓަކުން،   )ހ(  . 9 ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ހޮޓަލަކުން  ޓޫރިސްޓް 
ހަަމ ތާރީޚާ  ދައްކަންެޖހޭ  ކުލި  ސަރުކާރަށް  ކުލި  ޔަގެސްޓްހައުސްއަކުން  ށް 

ހިނގާ   ހަަމއަށް  ދެއްކުމާ  ސަރުކާރަށް  ފައިސާ  ކުލީގެ  ކޮންެމ  ނުދައްކައިފިނަމަ، 
ކުލީގެ  ޕޮއިންޓް ސުެމއް ހަތަރެއް    )ސުެމއް  %0.0493  ދުވަހަކަށް، ދައްކަންެޖހޭ 

އަދި  ދައްކަންެޖހޭނެއެވެ.  ޫޖރިަމނާއެއް  ގެ  އިންސައްތަ(  ތިނެއް         ނުވައެއް 
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ނުވަތަ   ގެފަޅެއްއެ  ނުވަތަ    ގެފެށުުމގެ ކުރިން އެ ރަށެއް މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން
އެއެ   ކުލީގެ  ޫޖރިަމނާގެ  ބިެމއްގެ  ިމންވަރެއް  ބޮޑު  އެއަށްވުރެ  އްބަސްވުުމގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިގޮތުގަ ފެށިގެން  އި  2019ުޖލައި    29  ، ނަަމވެސްއޮތް    އި  ން 

)ސުެމއް ޕޮއިންޓް ސުެމއް ހަތަރެއް ނުވައެއް    0.0493%  ، ޫޖރިަމނާ ހިސާބުކުރާނީ
 ގެ ނިސްބަތުންނެވެ. ތިނެއް އިންސައްތަ(

ރިޒޯޓާއި )ށ(    ހެދުަމށް  ޓޫރިސްޓް  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ޓޫރިސްޓް   ،
ފަޅެއް  ކުއްޔަށް ނުވަތަ  ރަށެއްގެ  ކުލީގެ    ގެދޫކޮށްފައިވާ  ބިެމއްގެ  ނުވަތަ 

ހި ކުއްޔަށް  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  އެދިގެން ފައިއެއްބަސްވުން  ފަރާތުން  ފައިވާ 
ޫޖރިަމލުބާޠި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ކުލީގެ  ކޮށްފިނަމަ،  ނާ، 

ބާޠި ފެށިގެންލުއެއްބަސްވުން  ދުވަހުން  ުމއްދަތަށް   ،ކުރާ  ހިނގާ  ނުދައްކައި  ކުލި 
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްދައްކާކަ

ނަންބަރު   )ނ(    ނަންބަރު    R-60/2020ގަވާއިދު  ޓޫރިސްޓް  ،R-20/2010)ގަވާއިދު 
ހޮޓަލާއި  ،ރިޒޯޓާއި ކުއްޔަށް  ،ޓޫރިސްޓް  ހެދުަމށް  ގެސްޓްހައުސް  ދޭ ޓޫރިސްޓް 

ވަނަ އިޞްލާޙު    4ށް  ދަގަވާއި  ރަށްރަށާއި ބިންބިުމގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުާމބެހޭ 
ފެށުުމގެ  ޢަަމލުކުރަން  އަށް  ގަވާއިދު(  ނަންބަރު    ، ކުރިން  ގެނައުުމގެ  ގަވާއިދު 

2010/R-20  ިޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް    ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި  ،)ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއ
ރަށްރަށާއި ކުއްޔަށްދޭ  ދެއްކުާމބެހޭ   ހެދުަމށް  ސަރުކާރަށް  ކުލި      ބިންބިުމގެ 

ޫޖރިަމނާ ހިނ ުމއްދަތަށްގައިގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ކުލި ނުދެއްކުުމން   ،ވެސް  ފައިވާ 
% ތިނެއް    0.0493ދުވާލަކަށް  ނުވައެއް  ހަތަރެއް  ސުެމއް  ޕޮއިންޓް  )ސުެމއް 

މިންވަރަށްވުރެ  ،ގުން ޫޖރިަމނާ އަލުން ހިސާބުކޮށްއިންސައްތަ( ގެ ަމ  އިތުރަށް އެ 
ޫޖރިަމނާއެއް ރައިއަ ޫޖރިަމނާ  ، ނަަމއޮތް  ފައިވާ  ނަންބަރު  ، އެ        ގަވާއިދު 

2017/R-20  )ުގަވާއިދ ާމލިއްޔަތު  ގައި   11.07-1ގެ    )ދައުލަތުގެ  )ހ( 
 ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ފުާމއަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ، ތާ އެއްގޮތަށްއަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާ

ނުވަތަ   ރަށުގެ ތެރެއިންަމށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނު (1)   
ތެރެއިންބިން ހިންގަން    ބިުމގެ  ނިމި  ހަދައި  ތެރެއިން  ފަޅުތަކުގެ  ނުވަތަ 
 R-1041/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު    ،ފައިނުވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިންށައިފަ

ތަންތަން  ދޫކޮށްފައިވާ   ކުއްޔަށް  ބޭނުންތަކަށް  )ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ޫޖރިަމނާ  ތަރަ ކުއްޔާއި  އިތުރުކޮށްދިނުާމއި  ުމއްދަތު  ދީފައިވާ  އްޤީކުރުަމށް 

ކުލި   ތަންތަނުގެ  ގަވާއިދު( ގައި އެ  ޢަަމލުކުރާނެގޮތުގެ  ފަސްކޮށްދިނުުމގައި 
އަ ސަބަބުން  ޫޖރިަމނާއަށް  ރައިނުދެއްކުުމގެ  ހޯދުަމށް ފައިވާ  ލުއި 

ކަނޑައަ ހޯދުަމޅައިހުށަހެޅުަމށް  ލުއި  ުމއްދަތުގައި  އެދި ފައިވާ  ށް 
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 ؛ފައިވާ ފަރާތްތައްޅައިިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ

ނުވަތަ  ތެރެއިން  ރަށުގެފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުަމށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް (2)   
ފަޅުތަކުގެ  ތެރެއިން    ބިުމގެބިން ހިންގަން  ނުވަތަ  ނިމި  ހަދައި  ތެރެއިން 
 ؛ފައިނުވާ ތަންތަންށައިފަ

ތެރެއިން ނުވަތަ   ރަށުގެނުަމށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭ (3)   
ތެރެއިންބިން އެއްބަސްވުން    ބިުމގެ  ކުލީގެ  ތެރެއިން  ފަޅުތަކުގެ  ނުވަތަ 

 ނިުމަމކަށް ގެނެސްފައިވާ ތަންތަން.

)ށ(   )ރ(    ާމއްދާގެ  ބަޔާން  އާއިމި  އެހެން  ގައި        ނަަމވެސް، އޮތް    ފައިކޮށް)ނ( 
ދައްކުރިގެ    2019ުޖލައި    29 ގޮތުގައި  ޫޖރިމަނާގެ  އެއްވެސް  ކައި ން  ފައިވާ 

ހިސާބުކުރުަމށްފަހު  ގެފައިސާއެއް އަލުން  ސިފައެއްގައި   ،ޫޖރިަމނާ        އެއްވެސް 
 ފައިވާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ. ކައިއެ ޫޖރިަމނާ ދައް

ެއޑްވާންސްކޮށް  
ދަްއކައިފަިއވާ ކުްއޔާމެދު  

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ބިެމއް  އެ  އެ ރަށެއް ނުވަތަ    ،ފައިވާނަަމކައިސްކޮށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްއެޑްވާން )ހ(  . 10
ހައެ  ނުވަތަ   ދިނުަމށް  ކުއްޔަށް  އެއްގޮތަށްދައިފަޅެއް  އެއްބަސްވުމާ        ،ފައިވާ 

ކުލި އެޑްވާންސް  ގުޅިގެން  ، އެ  ތަނަކާ  ދައްކަންެޖހޭ    ، އެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ 
 އެވެ.ގެންދަންވާނެ ކުލިން އުނިކުރަުމން 

އެޑްވާންސް )ށ(    ފަދައިން  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުލީގެ   މި  ގޮތެއް  އުނިކުރާނެ  ކުލި 
ބަޔާންކޮށްފައި ކުލި އުނިކުރުާމެމދު    އެއްބަސްވުުމގައި  އެޑްވާންސް  ނުވަތަ  ނުވާނަމަ 

އުފެދިއްެޖނަަމ ދޫކޮށްފައިވާ   ،ޚިލާފެއް  ކުއްޔަށް  ފަޅު  ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް 
ތެރެ އަހަރަކަށް  ުމއްދަތުގެ  ކޮންމެ  ުމއްދަތުގައި  އޮތް  ބާކީ  އް(  )ހަތަރެ  4އިން 

ބަ ކުލި  އެޑްވާންސް  ހަަމހަަމއަށް  ކުއާޓަރަކަށް، ލައިގެންހައިކުއާޓަރަށް         ،އެ 
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންެޖހޭ ކުލިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

)ހ(   )ނ(    ާމއްދާގެ  އެ  އާއިމި  ގައި  ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  ނަަމވެސް،    އޮތް  ގޮތަށް 
ބިންބިުމން،   ފަޅުފަޅާއި،  ރަށްރަށާއި،  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ 

ދައް ފަޅު  ކައިއެޑްވާންސްކޮށް  ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްޔާ  ފައިވާ 
ހި ވަކިގޮތަކަށް  ފައިކުއްޔަށް  ފަރާތުން          އެއްބަސްވާނަމަ،    ސަރުކާރާފައިވާ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ން ޢަަމލުތީގެ ަމއްސްވާ ގޮތެޔާެމދު އެއްބައެ ކުއް
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ކުލި ދެްއކުން  
 ފަސްކޮށްދިނުން 

ކުއްޔަށް   )ހ(  . 11 ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ދެއްކުން  ކޮށްދޫ ޫޖރިަމނާ  ކުއްޔާއި  ބިެމއްގެ  ނުވަތަ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ފައިވާ 

 ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ނުުމގެ އިޚްތިޔާރުފަސްކޮށްދި

ދޫ )ށ(    ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ނުވަތަ ކޮށް ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ފައިވާ 
ފަސްކޮށްދެވޭނީ ިމނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ދެއްކުން  ކުލި  އަންނަނިވި    ،ބިެމއްގެ 

 ލަތްތަކުގައެވެ. ހާ

 ؛ލަތްތަކާ ގުޅިގެންހާ ޞަޚާއް (1)   

ދޫކު (2)    ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ނުވަތަ    ރާފަތުރުވެރިކަުމގެ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް 
ތަރައްޤީކޮށް ނިންުމަމށް   ރަށެއް ނުވަތަ   ދޭބިެމއް  ހަަމވާއިރު އެ  ުމއްދަތު 

ނިިމފައި ތަރައްޤީކޮށް  ބިެމއް  ނުވަތަ  ތަރައްޤީކުރުުމގެ    ،ނުވާނަަމ  ފަޅެއް 
 ؛ކުރުމާ ގުޅިގެންުމއްދަތު އިތުރު

ފަޅެއް (3)    ނުވަތަ  ރަށެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް    ގައިފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ތަރައްޤީ ބިެމއްގައި  ތަން ރީފަތުރުވެ  ،ފައިވާކޮށް  ނުވަތަ  ޚިދުަމތްދޭ  ންނަށް 

 ؛ަމރާާމތުކުރުަމށް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން

އިޤްތިޞާދު (4)    ސަރަޙައްދެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ ރާއްޭޖގެ  ކުރިއެރުވުަމށް        
ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދިާމވެފައިވާ ގޮންެޖހުަމކާ ގުޅިގެން  

ހިންގަުމންއެ   ޚިދުަމތްދޭ ގެންސަރަޙައްދެއްގައި  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ދާ 
ކުލި   ފަރާތުން  ތަންތަނުގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވިޔަފާރިއަށް  ތަންތަނުގެ 

 ތުގައި. ފަސްކޮށްދިނުަމށް އެދޭ ހާލަ

) )ނ(    ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު(  1މި  ޚާއްވަނަ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ޞަ ގައި 
ރަށްރަށާއި، ހާ ދޫކުރެވޭ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ގުޅިގެން  ލަތްތަކާ 

އަންނަނިވި ފަސްކޮށްދިނުުމގައި  ކުލި  ބިންބިުމގެ  ފަދައިން   ފަޅުފަޅާއި، 
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ހާ  ޞަޚާއް (1)    ޞިނާޢަތަށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ގުޅިގެން  ލަތްތަކާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޢާޔަތްއަސަރަށް 
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ފަސްކޮށްދިނުުމގައި (2)    ދޫ  ،ކުލި  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް  ފައިވާ ކޮށްފަތުރުވެރިކަުމގެ 
އުސޫލަކުން  އެއް  ަމއްޗަށް  ބިންބިުމގެ  ފަޅުފަޅާއި،  ރަށްރަށާއި،    އެންެމހައި 

 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފަސްކޮށްދިނުުމގައި (3)    ނަންބަރު    ،ކުލި  )ދައުލަތުގެ   R-20/2017ގަވާއިދު 
ގަވާއިދު( ާމއްދާގެ    11.07-1ގެ    ާމލިއްޔަތު  ގައި  ވަނަ  )ހ( 
 ން ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.ތީގޮތުގެ ަމ ތާ އެއްގޮތްވާއަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާ

އެއްބަސްވުންތަކަ (4)    އިޞްލާޙުކުލީގެ  ކުރެވޭ    ށް  ނުލައި  ންުމ  އާގެނައުމާ 
 ވެސް ިމފަދައިން ކުލި ފަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  އިޢުލާނަކުން

) )ރ(    ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރާއި (  1މި  ނަންބަރު(  4)  ވަނަ  ގައި  ވަނަ 
މިންވަރާއި ކުލީގެ  ފަސްކޮށްދޭނެ  ފަދައިން  ފަސްކޮށްދޭނެ   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުލި 

 ނީ ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާއެވެ.ޅާއަުމއްދަތު ކަނޑަ

) )ބ(    ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރާއި (  2މި  ނަންބަރު(  3)  ވަނަ  ގައި  ވަނަ 
ފަސްކޮށްދޭނީހާބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކުލި  ނަންބަރު  ،ލަތްތަކުގައި       ގަވާއިދު 
2019/R-1041    ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ތަންތަނ(

ޫޖރިަމނާ  ތަރައްޤީ ކުއްޔާއި  އިތުރުކޮށްދިނުާމއި  ުމއްދަތު  ދީފައިވާ  ކުރުަމށް 
 އާ އެއްގޮތަށެވެ.  ފަސްކޮށްދިނުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު(

ދިވެހިރާއްޭޖގެ    ،އެވަނީ   ލަތްތައް" ކަަމށް ބުނެފައިހާ  ޞަމި ާމއްދާގެ ބޭނުަމށް "ޚާއް )ޅ(  
ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ނުރައްކަލުގެ  ވަނަ    253ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ކުއްލި  ދަށުން  ާމއްދާގެ 

ކުރުން އިޢުލާނު  ނަންބަރު    ،ހާލަތު  ޤާނޫނު  ޞިއްޙަތު   2012/7ނުވަތަ  )ޢާންމު 
ގެ   ޤާނޫނު(  ދަށުން    33ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ާމއްދާގެ  ޞިއްޙަތުގެ އާވަނަ  ންމު 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އިޢުލާނުކުރުން، ނުވަތަ  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ   2015/28ކުއްލި 
ގެ  )ކާ ޤާނޫނު(  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ކަންކަން  ާމއްދާ  7ރިސާއާބެހޭ  ދަށުން  ވަނަ  ގެ 

 ކާރިސާ އިޢުލާނު ކުރުަމށެވެ.

ކުލި ބަލަިއގަތުމާިއ ގަވާިއދު  
 ތަންފީޛުކުރުން 

ދަށުން  ިމ )ހ(  . 12 ރިޒޯޓާއި  ،ގަވާއިދުގެ  ހޮޓަލާއި  ،ޓޫރިސްޓް  ޓޫރިސްޓް   ،ޓޫރިސްޓް 
ސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކުން  ގެސްޓްހައުސްއާއި، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރި

ފޯރުކޮށްދޭ ދައްކަ  ސަރުކާރަށް ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  އަދަދު  ކުލީގެ  ންެޖހޭ 
ހިސާބުކޮށް ބިނާކޮށް  އޭރިއާއަށް  ޫޖރިަމނާ  ، ލޭންޑް  ނުވަތަ  ކުލި  ބަލައިގަނެ،  ކުލި 

ކުއް  ނޯޓިސް  ފޮނުވަންެޖހޭ  އިންޓަރެސްޓް ނުދައްކައިފިނަމަ  ހިނުވަތަ  ފައިވާ  ފައިޔަށް 
 ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީންނެވެ.  ،ފަރާތަށް ފޮނުވާނީ
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ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި )ށ(    ިމ ގަވާއިދު ތަންފީޛު   ،މި 
ކުރުުމގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ އެންެމހައި ކަންކަން ކުރާނީ އަދި އަޅަންެޖހޭ އެންެމހައި  

އަޅާނީފިޔަވަ ބަޔާންކޮށްފައި  ، ޅެއް  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި    ހައިނުވާ  އެހެން 
 ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީންނެވެ. ،ހިނދަކު

)ހ(   )ނ(    ާމއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  އާއި މި  އެހެން  ގައި        ، ނަަމވެސް އޮތް    )ށ( 
ހިެމނޭ އިޚްތިޞާޞްގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި  މީހުން    ، ރަށު 

ކުއްޔަށް ބޭނުަމށް  ފަތުރެވެރިކަުމގެ  ރަށްރަށުން  ކުލި   ދިރިއުޅޭ  ބިންތަކުގެ  ދީފައިވާ 
ގުޅޭގޮތު  ،ބަލައިގަނެ ކަންކަން  ކުލި ނުދެއްކުމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ިމ ގަވާއިދުގައި  ން 

ތިޞާޞް  ޚްއެ ބިެމއްގެ ަމއްޗަށް އި  ، ތަންފީޛުކުރަން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ
 އުންސިލަކުންނެވެ. ހިނގާ ކަ

ރަޖިސްޓަރީ )ހ(  . 13 ގަވާިއދާ ިޚލާފުވުން  އޭރިއާ  ލޭންޑް  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި    ،ނުކޮށްފިނަަމ  މި 
ރަޖިސްޓަރީ އޭރިއާ  ފަރާތްތައް  ލޭންޑް  ޫޖރިަމނާ    ،ނުކުރާ  ގޮތަށް  އަންނަނިވި 

 އެވެ.ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ ،ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު

  -/100,000، ނަަމފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުަމށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް (1)   
 ؛)އެއްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ފަޅެއް (2)    ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް   -/100,000 ،ނަަމފަތުރުވެރިކަުމގެ 
 ؛)އެއްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ބޭނު (3)    ފަޅު  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ތެރެއިން  ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ަމށް 
ކުއްޔަށް   ބިެމއްނަަމރަށްތަކުން   -/50,000 ،ދޫކޮށްފައިވާ 

 ؛)ފަންސާސްހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ތެރެއިން (4)    ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުަމށް    ،ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ދިރިއުޅޭ ދޫ  މީހުން  ކުއްޔަށް  ބިެމއްނަަމރަށްތަކުން  ގަވާއިދާ   ،ކޮށްފައިވާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަށް  ހާލަތާއި  )ފަންސާސްހާސް(    -/50,000 ،ޚިލާފުވި 
 . ދަދަކުންއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ދިވެހި ރުފިޔާއަ

)އެއްލައްކަ(   -/100,000 ،ބިން އިތުރުކޮށްފިނަަމ  ލައިިމނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަކާ ނު )ށ(   
 އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ކުރުުމގެ  ނާ ރުފިޔާއިން އެ ތަނެއް ޫޖރިަމ ދިވެހި

 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                R-171/2021 :  ނަންބަރު  ގަވިާއދު                  338   ައދަދު:              50ލިުއމް: ވޮ
 

 

 
18 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ . 14 މާނަކުރުން  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގައި  އެހެން    މި  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތުން 
ދޭހަނުވާ ލަ  ހައިާމނައެއް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ދީފައިވަނީ، ފުހިނދަކު،        ޒުތަކަށް 
 ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.ކަށް ޒުތަފުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

ބުނެފައި )ހ(    ކަަމށް  ޤާނޫނު"  ނަންބަރު    ،އެވަނީ  "ޓޫރިޒަާމބެހޭ   99/2ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު(   ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ގެނެ  އާއި،)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޤާނޫނަށް  ފައިވާ  ސްއެ 

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

ބުނެފައި )ށ(    ކަަމށް  ގުޅުންހުރި  ފަތު  ، އެވަނީ  "ިމނިސްޓްރީ"  ޞިނާޢަތާ  ރުވެރިކަުމގެ 
 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމށް ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ަމތި

ބުނެފައި )ނ(    ކަަމށް  އޭރިޔާ"  ހިކިފަސް  ،އެވަނީ  "ލޭންޑް         ތަން ރަށެއްނަމަ 
ކަނޑައަ ިމނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  ހިސާބުކަަމށް                 ފައިވާޅައިހިެމނޭ 

ސަރަ  "ީމން އެތެރޭގައިވާ  ފެށިގެން  އިން  ރަށެއްގެ ދަށެއްޙަޓައިޑްލައިން"  އަދި  ވެ. 
ކަނޑައަ  ނަަމބައެއް ބިެމއްގެ  އެ  ބިެމއްނަަމ  އިުމންޅައިނުވަތަ  ފެށިގެން    ފައިވާ 
 ވެ. ށެސަރަޙައްދަ ގެއެތެރޭ

ޓައިޑް )ރ(    ބުނެފައި  "ީމން  ކަަމށް  ރަށެއްގެބޮޑުދިޔައިގައި  ،އެވަނީ  ލައިން"  ބިުމގެ    
ބޮޑުިމން ބެލޭ "ހައި ޓައިޑް ލައިން" އަދި ހިކި ދިޔައިގައި ރަށެއްގެ ބިުމގެ ބޮޑުިމން  

އެވް ލައިން" ގެ  ޓައިޑް  ބޮޑުމިނުގެ  ުޖރެބެލޭ "ލޯ  ބިުމގެ  ަމއްޗަށް ހިސާބުކުރެވޭ  ގެ 
 ވެ.ށެިމންގަނޑަ

ބުނެފައި )ބ(    ކަަމށް  ޕްލޭން"  ިމނި  ، އެވަނީ  "ސައިޓް  ސްޓްރީން  ޓޫރިޒަާމބެހޭ 
ަމޝްރޫޅައިކަނޑައަ އެ  އެއްގޮތަށް،  މިންގަނޑާ  ތަރައްޤީކުޢަފައިވާ  ގުޅިގެން   ރާކާ 

އަތު ކުރަ  ލެވިފައިވާރައިއިާމރާތްތައް  ސްކޭލަށް  ދައްކުވައިދޭ  ފައިވާ  ހައިގޮތް 
 ވެ. ނަށެޕްލޭ

ގަވާއިދަށް   )ހ(  . 15 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރުން  ފަށާނީމި  ގަވާއިދު    ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި   ،ޢަަމލުކުރަން  ިމ  ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ޢަަމލުކުރަން )ށ(    ގަވާއިދަށް  ނަންބަރު    ، ފެށުާމއެކު  މި    R-20/2010ގަވާއިދު 
ރިޒޯޓާއި ހޮޓަލާއި  ،)ޓޫރިސްޓް  ހެދުަމށް    ،ޓޫރިސްޓް  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް 

ދެއްކު ސަރުކާރަށް  ކުލި  ބިންބިުމގެ  ރަށްރަށާއި  ގަވާއިދު( ކުއްޔަށްދޭ  ާމބެހޭ 
 އުވުނީއެވެ.
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ދެއްކުން )ނ(    ކުލި  ދައްކަުމންއައި  ކުރިން  ފެށުުމގެ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ރަށް    ،މި 
ކުއްޔަށް ބިން  ނުވަތަ  ފަޅު  އެއްވެސް  ފައިހި  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް ފައިވާ 

އެގްރިަމންޓުގައި ކޮށްފައިވާ  ފަސްކުރުަމށް  ދެއްކުން  ކުލި    ފަސްކޮށްދީފައިވާނަމަ، 
ފަސްކޮށްދީފައިވަނީ   ކުލި  އިޢުލާނެއްގައި އާނުވަތަ  އެ  އިޢުލާނަކުންނަމަ  ންމު 

 ކުލި ދައްކަންވާނެއެވެ. ފައިވާ ގޮތަށް އެއަޅައިކަނޑަ

ގޮތަށް )ރ(    ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު    ،މި  )ޓޫރިސްޓް   R-20/2010ގަވާއިދު 
ހޮޓަލާއި  ،ރިޒޯޓާއި ހެދު  ،ޓޫރިސްޓް  ގެސްޓްހައުސް  ކުއްޔަށްދޭ ޓޫރިސްޓް  ަމށް 

ނަަމވެސް،  ވައިލި  ރަށްރަށާއި ބިންބިުމގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުާމބެހޭ ގަވާއިދު( އު
ގުޅިގެން    ދައްކަންެޖހޭ ކުއްޔާގެ ކުރިން    2021ަޖނަވަރީ    1އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  

ޫޖރިަމނާރައަ ކުއްޔާއި  އިލްތިޒާުމތައް   އާއިފައިވާ  އެހެނިހެން        އަދާކުރަންެޖހޭ 
 ހިނދަކު ދެިމއޮންނާނެއެވެ. ހައިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ވާއިދުގައި އެހެންމި ގަ

_______________________ 
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