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 33/ 2020ބިލު ނަންބަރު  

 
 

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

 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 

 . ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ތަރައްޤީކުރާނެ  (ހ)  . 1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ޓޫރިޒަމް  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ޤާނޫނަކީ،  މި 

ސަރަޙައްދުތަކާއި ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުާމއި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް  

ދޫކުރުމާއި، ޓޫރިސްޓް   ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސް ރަށްރަށް 

ތަންތަން  ހެދުމަށް  ބަނދަރު  ޔޮޓް  ދޫކުރުމާއި،  ބިން  ހެދުމަށް 

ޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ  ޓަދޫކުރުމާއި، އިންޓަްގރޭ

ސަރުކާރުެގ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް ެއސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ  

އައި ޕްރަިއވެޓް  ބިން  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ލެންޑް 

ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހިންުގމާއި، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި،  

ފީނުމުެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، ދަތުރު ރާވައި ހިންުގމުެގ ޚިދުމަތްދޭ  

ވިޔަ އެކި  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އެނޫންވެސް  އާުގޅޭ  ފާރި ފަރާތްތަކާއި، 

 . އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ
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 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ހޮޓާ  
ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާއި  

އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމާއި  
ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓް  
ބަނދަރު ފަދަ ތަންތަން  

 ހިންގުން 

ޓޫރިސް  . 2 ރަށްރަށާއި   ޓްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހެދުމަށް  ހޮޓާ  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި 

އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް    ،ބިންބިމާއި ފަޅު ދޫކުރަންވާނީ

ރިޒޯޓާއި  ،ދޫކުރަންވާނީ ޓޫރިސްޓް    ޓް ޓޫރިސް  ،ހޮޓަލާއި  ޓްޓޫރިސް  ،އަދި 

އަދި ޓޫރިސްޓް   ،ެގސްޓުހައުސް ފަދަ ތަންތަނާއި ޔޮޓް ބަނދަރު ހިންަގންވާނީ

ދުްއވަންވާނީއު ހަދާ    ،ޅަނދުތައް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

 ަގާވއިދުތަކާއި ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

ޑް ޓޫރިޒަމް  ޓަ އިންޓަގްރޭ
ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް  
އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރައިވެޓް  
އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް  

ބިން ދޫކުރުމާއި އެފަދަ  
 ތަންތަން ހިންގުން 

 

އިންޓަްގރޭ  3-1. ސަރުކާރުެގ  ޓަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ  ޓޫރިޒަމް  ޑް 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ  ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ކުއްޔަށް

ތަރައްޤީކޮށް  ،ދޫކޮށް ތަންތަން  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ  އެފަދަ    ،އެފަދަ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކާ   ،ތަންތަން ހިންަގންވާނީ

 ތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އެްއޮގ

 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

ޓޫރިޒަމްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި  
ރިޒޯޓު ހަދާނެ ރަށްރަށާއި  

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި  
ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓް  
ބަނދަރު ހަދާނެ ތަންތަން  

 ކަނޑައެޅުން  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށާއި އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް  )ހ( 4.

ެއސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުެގ  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި 

ޕްރައިވެޓް   ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި   އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް
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ެގސްޓްހަުއސްއާިއ  ފަޅުފަ ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް  އަދި  ޅާއި، 

ޓޫރިޒަްމެގ ބޭނުމަށް ތަރައްޤީކުރެޭވ    ،ޔޮޓް ބަނދަރު ހަދާނެ ތަންތަނާއި

ކަނޑައަޅާނީ،   ސަރަޙައްދުތައް  ތަންތަނާިއ  އެނޫންވެސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

މީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށް   ،މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

ނުވަތަ ސިޓީތަކުަގއި، އެ ރަށެްއ ނުވަތަ ސިޓީއެްއެގ ބިނާވެށީެގ ޕްލޭނާ 

އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސް 

އެ ރަށެްއ ނުވަތަ   ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން އެކަށަެއޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ނިސްބަ ސި  ތްވާ ސިޓީއެްއ  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް ރަށު  ޓީ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތް ފެށޭ ެގ( ހ) މާއްދާެގ ވަނަ  5 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .5

 
  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ 

  ރަށްރަށާއި   ކަންކަމަށް 
  ކުއްޔަށް   ފަޅު   ބިންބިމާއި 
 ދިނުން 

 ފަޅު  ނުވަތަ  ބިން،  ނުވަތަ  ރަށް،  ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ )ހ( . 5

 ޮގތުންކުރެ  ތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި   ދޭންވާނީ،  ކުއްޔަށް

 . ޮގތަކަށެވެ

 

 ނަންބަރެއް   ފަދައިން  އަންނަނިވި   ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ(  2)   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ .6
 . އިތުރުކުރުން

 
 ބޭނުންވާ   ލުކުރަންހާސި  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމު  ދައުލަތުެގ (3) )ހ( . 5 

 އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ސިޔާސަތެްއގެ   އިޤްތިޞާދީ

  ކޮށްފައިވާ ންއިޢުލާ  ދުރާލާ  ދަށުން،   ސިޔާސަތެްއެގ

 ކަނޑައަޅާ   ސަރުކާރުން  ޮގތުެގމަތިން  އެތްޮގތްވާ   އުސޫލުތަކަކާ 

  ކްރޮސް ،  ފަރާތަކަށް  ޙަވާލުކުރެވޭ  މަޝްރޫޢެއް  މުހިންމު
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  ތުެގމަތިން ޮގ ިއވާގަ (  މ)  ްއދާެގމާ  މި  ޮގތުަގިއ،  ސަބްސިޑީގެ 

 ރިޒޯޓެއް   ޓޫރިޒަމް  ިއންޓަްގރޭޓަޑް  ނުވަތަ   ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް

 .ދޫކުރުން ފަޅު ނުވަތަ ބިން  ނުވަތަ ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް  އަންނަނިވި(  ކ) މާއްދާެގ ވަނަ  5 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .7

 

  އަށް (  ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  99/2  ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ކ(  5. 

 ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  10

  ބައިވެރިވެެގން   ސަރުކާރު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުރިން،

  ރަށްރަށާއި،   ދޫކޮށްފަިއވާ  ކުއްޔަށް  އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި

  ޮގތުަގއި   ރިޒޯޓެްއެގ  ޓޫރިސްޓް  ފަޅުތައް  ބިންބިމާއި

 ޖޮއިންޓް   ހެދިފައިވާ  ހިމެނޭޮގތަށް  ސަރުކާރު  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި

 ޖޮއިންޓް  އެ ،ހިއްސާ ސަރުކާރުެގ ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުަގއި ވެންޗަރ

  ދޫކޮށްފައިވާ   ކުއްޔަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުންފުންޏަކަށް  ވެންޗަރ

 ކޮންމެ   ބޮޑުމިނުގެ   ބިމުެގ  ފަޅުތަކުެގ  ބިންބިމާއި،  ރަށާއި،ރަށް

 ކޮންމެ  ެގ، ހިއްސާ   ސަރުކާރުެގ  ހިމެނޭ  ކުންފުނީގައި  އެ  އަކަމީޓަރަކަށް

 މަުގން  ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ(  ފަހެއް)  5  އިންސައްތައަކަށް

  ކުންފުނީަގއި   ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް  އެ  ޢަދަދަކަށް،  ޖެހޭ   އަުގކުރުމަށްފަހު

  ވިްއކާލުމުގެ   ދާރުންނަށްހިއްސާ  ނުވަތަ  ދާރަށްހިއްސާ  އަނެއް  ހިމެނޭ

  ިވްއކާއިރު، ހިްއސާ    އެފަދައިން.  ލިބިެގންވެެއވެ  ސަރުކާރަށް  އިޚްތިޔާރު

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހިންަގންވާނީ،  މުޢާމަލާތް  ިވއްކާލުުމެގ  ހިއްސާ  އެ

  އެްއޮގތްވާ   ގަވާއިދަކާ  ޢާންމުކުރާ  ކަނޑައަޅައި   ފިނޭންސްއިން

 . ޮގތުެގމަތިންނެވެ
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 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ބަޔާންކޮށްފައިވީ )އ(  5.  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  ނަަމވެސް،    އެހެން 

އަންނަނިިވ  ދޫކުރަންވާނީ  ކުއްޔަށް  ބިން  ބޭނުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް، ނުވަތަ ބިން، ނުވަތަ ފަޅު    (1)   

 ކުއްޔަށް ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުެގ    ،( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   

ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުްއޔަށް ދޫކުރާނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ކަމުަގއި  މިނިސްޓްރީން   ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ޤާނޫނުެގ  ، ނަމަވެސް ަގިއ   4މި  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި  ރަށު  ޙާލަތުަގއި،  ބަޔާންކުރާ 

ހި އިޚްތިޞާޞްަގއި  ދިރިއުޅޭ ކައުންސިލްތަކުެގ  މީހުން  މެނޭ 

ރިކަމުެގ ބޭނުމަށް އެ ރަށެއްެގ ބިނާވެށީެގ ރުވެރަށްރަށުން ފަތު

ެއ   ،ޕްލޭންަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ

، ބިމެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްެގން

 ކަމާުގޅޭޮގތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ުއސޫލުތަކާ ެއްއޮގތްވާ 

ހުށަހެޅުމެްއ   ،ޮގތުެގމަތިން ރަނަގޅު  އެންމެ  އެކަށީެގންވާ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

 

 އަކުރު ިއތުރުކުރުން. 2 ފަދައިންވަނަ މާއްދާެގ )އ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި   5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 
  ބޭނުމަށްޓަކައި،   ނަންބަރުެގ  ވަނަ(  2)  ެގ(  އ)   މާއްދާެގ  މި )ވ(  5. 

  ަމސައްކަތް   ދޫކުރުމުެގ  ކުއްޔަށް  ބިން  ތަކުންލްކައުންސި
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 މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   މި  ކުރިއަށްެގންދާނީ،

 .ޮގތުެގމަތިންނެވެ އެްއޮގތްވާ  ގަވާއިދާ ހަދާ

 ބޭނުންވާ   ލުކުރަންހާސި  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމު  ދައުލަތުެގ  (1) )މ(  

 އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ސިޔާސަތެްއގެ   އިޤްތިޞާދީ

  ކޮށްފައިވާ ންއިޢުލާ  ދުރާލާ  ދަށުން،   ސިޔާސަތެްއެގ

 ކަނޑައަޅާ   ސަރުކާރުން  ޮގތުެގމަތިން  އެތްޮގތްވާ   އުސޫލުތަކަކާ 

  ާމއްދާގެ   މި  ފަރާތަކަށް  ޙަވާލުކުރެވޭ  މަޝްރޫޢެއް  މުހިންމު

  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން   ނަންބަރުެގ   ވަނަ(  3)  ެގ(  ހ)

  ސަރުކާރުން   ފަޅެއް  ނުވަތަ  ބިމެއް   ނުވަތަ  ރަށެއް  ޮގތުަގއި

( 9)  ފެށިެގން  ނަންބަރުން  ަވނަ(  2)  އަކުރުެގ  މި  ދޭންވާނީ،

  ބަޔާންކުރާ   އަކުރުތަކުަގއި  ހުރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ

 . ޮގތުެގމަތިންނެވެ

 ކަމަށް"  ސަބްސިޑީ  ކްރޮސް"  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި  (2)   

  މަންފާއަކަށްޓަކައި   ޢާންމު  ދައުލަތުގެ   އެވަނީ،  ބުނެފައި

  ދަށުން   ސިޔާސަތެްއެގ  އިޤްތިޞާދީ  ބޭނުންވާ  ލުކުރަންހާސި

 ދުރާލާ  ދަށުން  ސިޔާސަތެއްގެ   އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ

  މަޝްރޫޢެއް   ހިންާގ  މަތިން  އުސޫލުތަކެްއެގ ކޮށްފައިވާންއިޢުލާ

 ޢަދަދަކަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދުރާލާ  ފަރާތަކުން،  ޙަވާލުކުރެވޭ

 އެ  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  ފަިއސާ  އަމިއްލަ  އެފަރާތުެގ

 އަުގގެ   މަސައްކަތުެގ  އެ  ކުރާކަމަށްޓަކައި،   މަސައްކަތް

 ޮގތުަގއި   ޢިނާޔަތެއްެގ  ދޭ  އެފަރާތަށް  ދައުލަތުން  މުޤާބިލުގައި

 ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ބަދަލެއްެގ  ނުަވތަ  ޮގތުަގއި  ލުޔެްއެގ  ނުވަތަ

 . ފަޅަށެވެ ނުވަތަ ބިން ތަނުވަ ރަށް
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 ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ (  1)  އަކުރުެގ  މި  (3)   

 އެންމެ ފަރާތުން  ޙަވާލުކުރެވޭ  މަޝްރޫޢު   އެ މަޝްރޫޢުތަކާއި،

 ޢަދަދުތައް   ިއންވެސްޓްމަންޓްެގ  ކުރަންޖެހޭ  މަދުވެެގން

 ކޮންމެ  ކަނޑައަޅައި،  ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 . ވާނެެއވެޝާއިޢުކުރަން  ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ އަހަރަކު

  ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (4)   

 ިގނަެވެގން  ދޫކުރެވޭނީ،  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ބިމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް

 . މުއްދަތަކަށެވެ އަހަރުދުވަހުެގ( ފަންސާސް) 50

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

  ދަށުން   ނަންބަރުެގ  ވަނަ(  1)  އަކުރުެގ  މި  ފަރާތާ  ޙަވާލުކުރެވޭ

 ޙާލަތުަގއި،   ނިމިފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް  މަޝްރޫޢު  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

 ވަނަ (  3)  ެގ(  ކ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  9  ޤާނޫނުެގ  މި  އެފަރާތުން

  ދޫކުރާ   ކުްއޔަށް  ދެއްކުމުން،  ފީ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި

 އަހަރުދުވަހަށް (  ސާޅީސްނުަވއެއް)  49  އިތުރު  މުއްދަތު،

 . އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

  ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (6)   

  ދޫކުރަން   ފަރާތަކަށް  ވަކި   ފަޅެއް  ނުވަތަ  ބިމެއް  ނުވަތަ   ރަށެއް

  ފަޅު   ނުވަތަ   ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ  ނިންމުމާއެކު،  ސަރުކާރުން

 އިދާރާއަކުން   އެހެން  ސަރުކާރުެގ  ނިންމަނީ،  ދޫކުރަން

 ޮގތުަގއި   ސަބްސިޑީެގ  ކްރޮސް  އެފަދައިން   ކަމުަގިއވީނަމަެވސް،

 ބިމެއް   ނުވަތަ  ރަށެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި

 ނިންމުމާއެކު،  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ދޫކުރުމަށް  ފަޅެއް  ނުވަތަ

  ފަޅު   ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުެގ  މި
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 އަދި.  ނަުގލުެވެގންދާނެެއވެ  ދަށަށް  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 ޢަމަލުކުރެވޭނީ   ުގޅޭޮގތުން  ފަޅާ  ނުވަތަ   ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ

  ެއްއޮގތްވާ   އުސޫލުތަކާ   ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުގައި  މި

 . ޮގތުެގމަތިންނެވެ

  ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (7)   

 ރަށް   އެ  ދޫކުރަންވާނީ،  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ބިމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް

  ދިވެހިސަރުކާރާ   ފަރާތާއި  ދޫކުރެވޭ  ފަޅު   ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ

  އެ   އަދި.  ދަށުންނެވެ  ެއއްބަސްވުެމްއެގ  ވެވޭ  ދެމެދު

  ބަޔާންކުރާ   ދާގައިމާއް  ވަނަ  6  ޤާނޫނުެގ  މި  އެއްބަސްވުމުަގއި،

 ނަންބަރުަގއި   ވަނަ(  1)  އަކުރުެގ  މި  އިތުރުން،  ކަންކަމުެގ

 އެފަރާތާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދަށުން  މަޝްރޫޢެއްެގ  ބަޔާންކުރާ

 ނުވަތަ  ރަށް  ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ  މަސަްއކަތް  ޙަވާލުކުރެވޭ

  ބަޔާންކޮށްފައި   ޙާލަތްތައް  ވަކިކުރެޭވނެ  ފަޅު  ނުވަތަ  ބިން

 . ވެއޮންނަންވާނެއެ 

  ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (8)   

  އަކުރުގެ  މި ދޫކުރެވެނީ، ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ރަށެއް

 ކުރާ ދަށުން މަޝްރޫޢުެގ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުަގއި ވަނަ( 1)

 އިންވެސްޓްކޮށްެގން   ފައިސާ  އަިމްއލަ  އެފަރާތުެގ  މަސައްކަތް،

 މުޤާބިލުަގއި   ައުގެގ  ެގމަސައްކަތު   އެ  ކުރާކަމަށްޓަކައި،

  ބަދަލެްއގެ   ނުވަތަ  ލުޔެއް  ނުަވތަ  ޢިނާޔަތެއް  ދޭ  އެފަރާތަށް

  ރަށަށް   އެ  ކަމަށްވާތީ،  ޮގތުގައި  ރަށެްއެގ  ދޫކުރެވޭ  ޮގތުަގއި

 އެފަރާތުން  ކުލި،  ދައްކަންޖެހޭ  ފަޅަށް   ނުވަތަ  ބިމަށް  ނުވަތަ

 . ނޑައިދެވޭނެއެވެ އަޅައިކަ  އިންެވސްޓްމަންޓާ ކުރާ
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  ދޫކުރާ   ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (9)   

  ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް،  ދޫކުރުމާބެހޭ   ރަށްރަށް

 . ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ ަގާވއިދުަގއި

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 

އެއް ފަޅެއްގައި ހިމެނޭ ދެ  
ރަށް ވަކި ރަށްތަކެއްގެ  

 ގޮތުގައި ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   (ހ) . 5-1

ހިއްކާފަިއވާ ެއއް ރަށަށްވުރެ ސަރަޙައްދެްއަގއި އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ  

ރަށް ވަކި ، ިގނަ  ރަށްތަކަކީ  އެ  ހިމެނޭނަމަ،  ފަޅެްއަގިއ  އެއް 

ވަކިވަކި   ރަށްތަްއ،  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ޮގތުަގިއ  ރަށްތަކެއްެގ 

 ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދެވިދާނެެއވެ. 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް    99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(  

ފަށާއިރު،    ވަނަ  10 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު 

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންާގ ެއއްެވސް ރަށަކީ 

އެްއ   ރަށް  ިގނަ  ރަށަށްވުރެ  އެއް  ބިމަކީ،  ނުވަތަ  ފަޅަކީ  ނުވަތަ 

މި  ރަށްތަކެއްނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ހިމެނޭޮގތުން  ފަޅެއްަގއި 

ޮގތެއްެގމަތިން، ެއ  ޤާނޫނުެގ ދަށު ަގވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުރާ  ން ހަދާ 

ކުއްޔަށް   ކަނޑައަޅައި،  ޮގތުަގއި  ރަށްތަކެްއެގ  ވަކިވަކި  ރަށްތަކަކީ 

މައްޗަށް   ރަށްތަކެްއެގ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެއިން  ފަރާތުން  ހިފާފައިވާ 

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ  ، ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް

 އެވެ. ހެދިދާނެ

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ެއއް ފަޅެއްަގއި   )ނ(  

ހިންުގމަށް  ޮގތުަގއި  ރަށްތަކެްއެގ  ވަކި  ރަށެއް  ދެ  ހިމެނޭ 

ބަުއންޑަރީ  ރަށްތަކުެގ  އެފަދަ  އުސޫލުތަކާިއ،  ކަނޑައެޅުާމުގޅޭ 
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އެފަދަ  ފީއާިއ،  ނެޭގނެ  ރަށްތަކަށް  އެފަދަ  ޮގތާިއ،  ކަނޑައަޅާނެ 

ުގޅޭޮގތު ިމ ރަށްތަކާ  އުސޫލުތައް،  އެނޫންވެސް  ޢަމަލުކުރާނެ  ން 

 ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
ޔޮޓް  (ހ) . 7 ކުލި  ހޮޓަލާިއ  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އިންޓަްގރޭ ހެދުމަށާއި  ެގސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ޑް  ޓަމެރީނާއާއި 

ކުލި   ބިންބިުމެގ  ރަށްރަށާއި  ކުއްޔަށްދޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޓޫރިޒަމް 

 ސަރުކާރަށް ދައްކާނީ މި މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

އަދި   (1)    މެރީނާ  ޔޮޓް  ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ޑް  ޓަ އިންޓަްގރޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ޓޫރިޒަމް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅު ރަށްތަކާއި ފަޅު ރަށްތަކުެގ ބިމުެގ ކުލި 

 ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  1ދައްކާނީ މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުެގ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް    (2)   

 2ދަްއކާނީ މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު  ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުެގ ކުލި  

 ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް    99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(  

ފެށުމުެގ   10 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ެމރީނާއާިއ   ޔޮޓް  ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް  ކުރިން 

ހެދުމަށާއި ެގސްޓްހައުސް  ޓޫރިޒަމް ޓައިންޓަްގރޭ  ،ޓޫރިސްޓް  ޑް 

ކުލި   ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމަށްވެސް 

ަގއި   2އަދި ޖަދުވަލު    1ދައްކާނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ޖަދުވަލު  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށެވެ. 
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ޮގތުެގމަތިން )ނ(   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ފަށާނީ،    މި  ދައްކަން   1ކުލި 

 .އިން ފެށިެގންނެވެ 2021ޖަނަވަރީ 

 

 . ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް    99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ނ) . 9 

ޤާނޫނަށް    10 ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ފަށާއިރު ވަނަ  ޢަމަލުކުރަން 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ  

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ރަށެްއ ނުވަތަ އެ ބިމެްއ ކުއްޔަށް  

ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

   ނެުގމަށްފަހު އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ތިރީަގއި ބުނެފަިއވާ ޮގތަށް ފީއެއް

 ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(   99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު    (1)   

ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން    10އަށް  

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ތެރޭަގިއ )ދޭއް(    2ފަށާ  އަހަރުދުވަހުެގ 

ދައް އެއްބަސްވާނަމަ  ކައިފައިސާ  މުއްދަތު   ،ޚަލާޞްކުރުަމށް 

އަހަރަކަށް   ކޮންމެ  )ެއއްލަްއކަ(   100,000އިތުރުކުރާ 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދަްއކަންވާނެެއވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(   99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު    (2)   

ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ވަނަ އިޞްލާޙު    10އަށް  

ފުރަތަމަ   ހިނާގ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  )ދޭއް(    2ފަށާ 

ޚަލާޞްކުރުމަށް    ކައިއަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށްފަހު ފައިސާ ދައް

އަހަރަކަށް    ،އެއްބަސްވާނަމަ ކޮންމެ  ިއތުރުކުރާ  މުއްދަތު 

 )ދެލަްއކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންވާނެެއވެ.  200,000
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އުނިކުރުން.  9 ،ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .13

 
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށްރަށާއި  )ރ( 9. 

ބިންބިމުެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފީ، ދައްކަިއ  

ފަރާތްތަކުންނާއި ނަންބަރު  ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާ  ޤާނޫނު   ،99/2  

އަށް   ޤާނޫނު(  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ިއޞްލާޙު   8)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ 

ެގނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ 

ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކުން، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ  

ނޑައަޅާ ުއސޫލެއްެގ  ބަޔާންކުރާ ފީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ

ެގ ނިޔަލަށް ދަްއކައި ޚަލާޞްކޮށް  2017ޑިސެންބަރު  31ދަށުން، 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އުނިކުރުން.  9ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .14

 
މުއްދަތު މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭ އަދި   )ބ( 9. 

އިތުރުކޮށްދީފަިއވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާެގ )ނ(  

ަގއި ބަޔާންކުރާ ފީ، މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން  

ދައްކަިއ ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން އެ  

 އޮތް އޮތުން ރަށްރަށުެގ ނުވަތަ ބިންބިމުެގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި

ެއ  ހިނދެއްަގިއ،  މެދުވެރިވެއްޖެ  ޙާލަތް  އެ  އަދި  ބާޠިލުވާނެެއވެ. 

ރަށްރަށުެގ ނުވަތަ ބިންބިމުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކާއި  

ދިވެހިސަރުކާރާެއކު ވެފަިއވާ ެއއްބަސްވުންތަކުެގ ކަާމުގޅޭ މާްއދާތައް،  

 ެވ. މި މާއްދާއާ ފުށުއަރާ ނިސްބަތަށް ބާޠިލުވާނެއެ
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 . ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ   )ޅ( 9.  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން 

ުގޅޭޮގތުން  ހުށަހެޅުންތަކާ  އެ  ހުށަހެޅުމުން،  މިނިސްޓްރީއަށް 

ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށްވާނަމަ،  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  

ލިބޭތާ   މިނިސްޓްރީައށް  ހުށަހެޅުމެއް  މަސްދުވަހުެގ    1އެ  )އެކެއް( 

މުއްދަތު  އެފަރާތްތަކަށް  މިނިސްޓްރީން  ތެރޭަގއި 

 އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވ3ި)ކ( ެގ ) މާއްދާެގ ވަނަ 9 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .16

 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(   99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   (3) )ކ(  9. 

ޢަމަލުކުރަން  ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް    10އަށް  

ފުރަތަމަ   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  އަހަރުދުވަހުެގ    2ފަށާ  )ދޭއް( 

ޮގތުަގިއ  ފީއެްއެގ  އިތުރުކުރުމުެގ  މުއްދަތު  ތެރޭަގިއ، 

އެކީ    5,000,000 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  )ފަސްމިލިއަން( 

އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް ލާޒިމުާވނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތަށްފަހު 

ައހަރަ  99 ނުަވއެްއ(  އިތުރުކުރަން )ނުވަދިހަ  މުއްދަތު  ށް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ ފީެއްއެގ ޮގތުަގިއ 

ެއކީ    10,000,000 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  )ދިހަމިލިއަން( 

 އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް ލާޒިުމާވނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން ބާބު އިތުރުކުރުން.  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .17

 
 އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން 

 
އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  

 ރިޒޯޓް ހިންގުން 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަރަޙައްދެްއަގއި އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  (ހ) . 16-1

ޤާނޫނުެގ  ރިޒޯޓެއް   މި  ހިންަގންވާނީ،  ވަނަ   16-2ތަރައްޤީކޮށް 

މި ޤާނޫނުެގ   ފެށިެގން  ނިޔަލަށް   16-5މާއްދާއިން  ވަނަ މާއްދާެގ 

ެއްއޮގތްާވ   އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާތަކުަގއި  ހުރި 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި:  )ށ(  

"އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،    (1)   

އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ވަކި ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެްއެގ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ަވކި 

ރަށެްއ   އެ  ސަރަޙައްދެްއ،  ެއކުލެޭވ  މަްއޗަށް  ރަށްތަކެއްެގ 

ކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކުން،  ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީ

އަދި/ނުވަތަ   ހޮޓާ،  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓު،  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި 

ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހަުއސް އަދި/ނުވަތަ ޔޮޓް މެރީނާ އަދި/ނުވަތަ 

ބާވަތަށްވުރެ   އެއް  ވިޔަފާރީެގ  ފަތުރުވެރިކަުމެގ  އެނޫންވެސް 

 ިގނަ ބާވަތް ހިމެނޭޮގތުން ތަރައްޤީކުރާ ސަރަޙައްދަށެވެ. 

އިންޓަްގރޭޓަޑް    (2)    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޑިވެލޮޕަރ" 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭ 

 ފަރާތަށެވެ.

ބުނެފައި   (3)    ކަމަށް  ފަރާތް"  ވިޔަފާރިކުރާ  "ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

އެވަނީ، އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއަގއި، އެ ރިޒޯޓުެގ  
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ޑިވެލޮޕަރާެއކު ެވވޭ ެއއްބަސްުވމެއްެގ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަުމެގ 

 ވަކި ވިޔަފާރިެއއް ޤާއިުމކޮށް ހިންާގ ވަކި އިންެވސްޓަރަށެވެ. 

އުސޫލުތައް  )ނ(   ތަރައްޤީކުރުމުެގ  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ަގާވއިދު،  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    99/2ބަޔާންކުރާ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް   10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ    3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. މިނިސްޓްރީ

 އަންނަނިވި  ަގވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 . ންވާނެއެވެނަހިމަ ކަންކަން

 ލައިސަންސް   ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް   ޑްްގރޭޓަ ޓައިން  (1)   

 ޢަމަލުކުރާނެ  މިންަގނޑުތަކާއި  ބަލާނެ  ދޫކުރުމުގައި

 ؛އުސޫލުތައް 

 ތަނެއް   އަންނަ  ހިންަގމުން  ޮގތުަގއި   ރިޒޯޓެްއެގ  ޓޫރިސްޓް  (2)   

  ދޫކޮށްފަިއވާ   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް   ނުވަތަ

  ބަލާނެ   ބަދަލުކުރުމުަގއި  ރިޒޯޓަކަށްއިންޓަްގރޭޓަޑް    ތަނެއް

 ؛އުސޫލުތައް ޮގތުެގ ޢަމަލުކުރާނެ ޝަރުޠުތަކާއި

  ކުއްޔަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓްއިންޓަްގރޭޓަޑް    (3)   

  ބައިތައް   ވަކި  ބިމުެގ  ނުވަތަ  ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  ދޫކުރެވޭ

 ފަރާތަށް  ތިންވަނަ  ދެވޭނެކަމާިއ،  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ

 ؛އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުަގއި ކުއްޔަށް

  ކުއްޔަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓްއިންޓަްގރޭޓަޑް    (4)   

  ބައިތަކާ   ަވކި  ބިމުެގ  ނުވަތަ  ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  ދޫކުރެވޭ
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 އެ   ހަދަންވާނެކަމާިއ،  އެއްބަސްވުމެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ުގޅިެގން

 ؛އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ ހެދުމުގައި އެއްބަސްވުން

 ދަފްތަރު  ރިޒޯޓުތަކުެގ  ޓޫރިސްޓްއިންޓަްގރޭޓަޑް    (5)   

 ؛އުސޫލުތައް   ޢަމަލުކުރާނެ ބެލެހެއްޓުމުގައި

 ޚިދުމަތްތައް   އަސާސީ  ރިޒޯޓެއްަގއި  ޓޫރިސްޓް އިންޓަްގރޭޓަޑް    (6)   

 . އުސޫލުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ

 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  
ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  

ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު  
 ކުއްޔަށްދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަރަޙައްދެްއަގއި އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  )ހ( . 16-2

ދޫކުރެވޭނީ   ރިޒޯޓު ހިންުގމަށް ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ކުއްޔަށް

ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ހިންުގމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

 ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދެއްަގއި، އަންނަނިވި ދެޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށެވެ. 

ޮއތް   (1)    ހިއްސާ  ސައްތައިންސައްތަ  ސަރުކާރުެގ 

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ    16-5ކުންފުންޏަކަށްނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ  

 ނުވަތަ ؛ ޮގތުެގމަތިން

މި ޤާނޫނުެގ    (2)    ފަރާތަކަށްނަމަ،  ވަނަ މާއްދާަގއިާވ    5އެނޫން 

 ޮގތުެގމަތިން. 

ހިންުގމުެގ  ޓައިން )ށ(   ތަރައްޤީކޮށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  ްގރޭޓަޑް 

ޮގތުެގމަތިން   ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  ބޭނުމަށްޓަކައި، 

ވަކި   ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ހިންުގމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

މެދުެވރިކޮށް  ފަރާތެއް  ތިންވަނަ  ސަރަޙައްދެްއަގއި،  ނުވަތަ  ރަށެއް 

ޓޫ ރިޒޯޓު،  ޓޫރިސްޓް  ޓޫރިސްޓް ވަކިވަކި  ނުވަތަ  ހޮޓާ،  ރިސްޓް 

ކަންކަން  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ެގސްޓްހައުސް 

ސަރަޙައްދެްއ   ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ހިންުގމަށްޓަކަިއ،  ތަރައްޤީކޮށް 
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ދިނުމަށްޓަކައި ެވފައިާވ    ކުއްޔަށް  އެއްބަސްވުން  ސަރުކާރާއެކު 

 ބައިބައި ތިންވަނަ ފަރާތުން، އެ ރަށުެގ ނުވަތަ ސަރަޙައްދުެގ ަވކިަވކި

ަގވާއިދާ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުްއޔަށްދޭންވާނީ،  ފަރާތަކަށް 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  
ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް ހުއްދަ  

 ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ސަރަޙައްދެްއަގއި އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  )ހ( . 16-3

ހުއްދަ ރިޒޯޓު   މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ހިންޭގނީ، 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ރިޒޯޓު   )ށ(   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހިންުގމުެގ ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެތަން ތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރަށެވެ. 

ދެވޭނީ،   )ނ(   ހުއްދަ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ޑިވެލޮޕަރާއި މި 

ެއްއޮގތްާވ   ެއއްބަސްވުމާ  ވެޭވ  ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ޮގތުެގމަތިން އެ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ. 

އެ އެއްބަސްވުުމަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މައިަގނޑު ކަންކަން، މި ޤާނޫނުެގ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ނަމަވެސް،   )ރ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޓޫރިސްޓް  ވަކިަވކި  ހިމެނޭ  ރިޒޯޓެއްަގއި  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ނުވަތަ  ެގސްޓްހައުސް  ހޮޓާ، ނުަވތަ ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓު، ޓޫރިސްޓް 

އެއް ހިންަގންވާނީ، އެތަންތަން ފާރިއެނޫންވެސް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ިވޔަ

 ހިންުގމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދައިެގންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު   )ބ(  

ހިންުގމުެގ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ، އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ 

 ތަންތަނަށެވެ.
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މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ަވނަ    4އެތަނަކީ، މި ޤާނޫނުެގ    (1)   

އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ؛ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ކަމުަގިއވުން

މިންަގނޑުތަކާ   (2)    ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ؛އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ތަނަކަށްވުން

ަވކިަވކި    (3)    ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ؛ޚިދުމަތްތަކެއް، ވަކި ފެންވަރެްއަގިއ، އެތަނުން ލިބެން ހުރުން

ހަދާ    (4)    މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް.

ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން   )ޅ(  

ހިނދަކު، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުެގ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 

ރިޒޯޓުތަކުެގ   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ކަންކަން،  އެންމެހައި 

ވަނަ މާއްދާެގ    35މައްޗަށްެވސް ހިނާގނެެއވެ. ައދި މި ޤާނޫނުެގ  

ދެއްކުމުެގ ޓެކްސް  ްގރީން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  އިލްތިޒާމުވެސް   )ކ( 

ވިޔަފާރިކުރާ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ރިޒޯޓުަގއި  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

 ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ހިނާގނެއެވެ. 

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް  
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  

ރަށްރަށް، އިންޓަގްރޭޓަޑް  
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގާ  

ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި  
 ބަދަލުކުރުން 

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

ފަށާއިރު،    10 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންުގމަށްޓަކައި ކުްއޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށެއް ނުވަތަ 

ބިމެއް ޮގތުެގމަތިން    ،ފަޅެއް ނުވަތަ  މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ  ނުވަތަ 

ރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންަގމުންދާ ރަށެއް، އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ޓޫ

ޮގތުަގިއ   ބިެމއްެގ  ނުވަތަ  ފަޅެއް  ނުަވތަ  ރަށެއް  ހިންާގ  ރިޒޯޓެއް 
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ަގާވއިދެއްަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ބަދަލުކުރެވޭނީ، 

ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ޮގތުެގމަތިން،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 އެވެ. ހޯދުމަށްފަހުަގ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ނުަވތަ މި   )ށ(  

ހިންަގމުންދާ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ޤާނޫނާ 

ޮގތުަގިއ   ރަށެްއެގ  ހިންާގ  ރަށެއް އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު 

ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ   ،ބަދަލުކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ   )ނ(  

ރިޒޯޓެްއ   ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ތަނެއް  އަންނަ  ހިންަގމުން  ޮގތުަގއި 

ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ތަނެއް،  ދޫކޮށްފަިއާވ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ބަދަލުކުރެވޭނީ،   ޮގތުަގއި  ތަނެއްެގ  ހިންާގ   1,000,000ރިޒޯޓެއް 

 ( އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ފީެއއް ދެއްކުމަށްފަހުަގއެވެ. )އެއްމިލިއަން

 

 ޓޫރިޒަމް ރިއަލް 
އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން  

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  
 ރިޒޯޓު ހިންގުން 

ވަނަ ާމއްދާ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ާމްއދާަގއި    5މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 16-5

ުއސޫލާ   ޢާންމު  ޮގތުެގމަތިން، ބަޔާންކުރާ  އެްއޮގތްވާ 

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް  

ކަމުަގއި ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގިއ  އެ   ދޭންވާނީ، 

ފަތުރުވެރިކަން   ސަރަޙައްދެއްަގއި  ވަކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވީނަމަވެސް، 

ޙަރަކާތް  އިޤްތިޞާދީ  ސަރަޙައްދެްއަގއި  އެ  ކުރިއަރުވަިއ،  ފުޅާކޮށް 

ރިއަލް  ޓޫރިޒަްމ  ސަރުކާރުެގ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،  އިތުރުކޮށް 

އިންޓަްގރޭޓަޑް   ދަށުން،  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް 

ބިން  ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ  ރަށް  ހިންުގމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް  ރިޒޯޓު   
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ހިއްސާާވ   ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރުެގ  ފަޅު،  ނުވަތަ 

 ކުންފުންޏަކަށް، އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތިން ކުއްޔަށްދެވިދާނެެއވެ. 

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

ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން، އިންޓަްގރޭޓަޑް މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ހިންުގމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް 

 އަދި ؛ ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކަމަށްވުން

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

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް    ސަރުކާރުެގ 

؛ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ސަރަޙައްދަކަށްވުން

 އަދި

ތަރައްޤީކޮށް   (3)    ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ފަޅު،  ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ  ހިންުގމަށްޓަކައި 

ކުންފުންޏަކަށް  ހިއްސާވާ  ސަްއތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރުެގ 

ދިނުމަށް،   ޤަރާރަކުން  ކުއްޔަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 އަދި ؛ ކަނޑައަޅާފަިއވުން

ތަރައްޤީކޮށް   (4)    ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ހިންުގމަށްޓަކައި އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުްއޔަށްދެޭވ  

ހިްއސާ،   އެންމެހައި  ެއކުލެވިެގންވާ  ރައުސްމާލު  ކުންފުނީެގ 

މި ސަރުކާރުެގ   ޮގތުަގިއ،  ހިއްސާެގ  ސައްތަ  ސައްތައިން 

 މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް، ދެމިއޮތުން.

މި މާއްދާެގ ދަށުން އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ތަރަްއޤީކޮށް  )ށ(  

ސަރުކާރުެގ   ފަޅު،  ނުވަތަ  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް  ހިންުގމަށްޓަކައި 

ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ދޭންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 
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ވެޭވ    6 ސަރުކާރާެއކު  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 މެްއެގ ދަށުންނެވެ. އެއްބަސްވު

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކުއްޔަށްދެވޭ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ  )ނ(  

ބިމުަގއި ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުެގ މަދުވެެގން  

ވަނަ    616-)ފަންސާސް އިންސަްއތަ( އަކީ، މި ޤާނޫނުެގ    %50

ދިުގ   އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

ތަރައްޤީކުރާ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  މުއްދަތަށް 

 ތަންތަން ކަމުަގއި ވާންވާނެެއެވ.

ރިޒޯޓެްއ   )ރ(   ޓޫރިސްޓް  ިއންޓަްގރޭޓަޑް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ސަރުކާރުެގ   މިނިސްޓްރީއާއި  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، 

ކުންފުންޏާއެކު ކުރެވޭ ެއއްބަސްވުން،  ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ  

ވަނަ މާްއދާެގ )ށ( ާއއި މި މާއްދާެގ )ބ( ަގިއ    16-2މި ޤާނޫނުެގ  

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް 

 ނުވަތަ ކުްއޔަށްދީ ނުވަތަ ސަބްލީސްކޮށްެގން ނުވާނެއެެވ. 

ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިީވ  ންބަރުވަނަ ނަ(  4މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ނަމަވެސް، އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންަގން 

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމާބެހޭ   10ފަށާތާ  

ެއ   ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ  މިނިސްޓްރީން 

ރަ އެ  ހުއްދަާއއެކު،  ބިން މިނިސްޓްރީެގ  ނުވަތަ  ފަޅު  ނުވަތަ  ށް 

އެހެން  ެއއްބަސްވުން  ކޮށްފަިއވާ  ސަރުކާރާެއކު  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް 

 ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. 
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 ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުން 
 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު  
މުއްދަތަށް ވިލާ ނުވަތަ  

 ކުއްޔަށް ދިނުން ކޮޓަރި  

- 14ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން މި ޤާނޫނުގެ    16-7މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 16-6

ބަޔާންކޮށްފައިާވ    16 މާއްދާތަކުަގއި  ހުރި  ނިޔަލަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތުެގމަތިން ެއއްޮގތްވާ  ހުއްދަ   އުސޫލުތަކާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ރިޒޯޓެއްެގ   ޓޫރިސްޓް  ހިންާގ  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ހޯދައިެގން  ނުވަތަ 

ވިލާ ނުަވތަ ކޮޓަރި، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ

 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

ދިުގ   )ށ(   އުސޫލުން  "ސްޓްރާޓާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ،މުއްދަތަކަށް ކުްއޔަށްދޭ ވިލާ ނުވަތަ ކޮޓަރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުެގ ނުވަތަ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުެގ ސައިޓް  

ތަންތަނާ  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  ރިޒޯޓުަގއި  ެއ  ހިމެނޭ،  ޕްލޭންަގއި 

ތްކޮށްފައިާވ  ރާވަކިން، ވަކި ބައުންޑަރީއެއް ކަނޑައެޅިފަިއާވޮގތަށް ޢިމާ

އާިއ، ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ެއއް ކޮޓަރިައށްވުރެ ިގނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭ ވިލާ 

އެތަނުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނާއި، އެތަނުަގއި ހަރުކޮށްފައިާވ  

ހިފަިއެގންުގޅޭ   ފަރުނީޗަރާިއ،  އެންމެހައި  އެއްޗަކާިއ،  ހުރިހާ 

ޚިދުމަތްތަކުެގ   ޢާންމު  ރިޒޯޓުެގ  އެތަންތަނަކީ،  އަދި  ތަކެއްޗަށެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކާއި ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި،  ކަރަންޓާއި،  ހިމެނޭ  ،  ތެރޭަގއި 

ނުކުތުމުެގ   ވަދެ  ވިލާއަށް  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ފޭބުމާއި،  އަރާ  ރިޒޯޓަށް 

 ޙައްޤު ލިބިދެވޭ ޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ކަމުަގއި ވާންާވނެއެވެ. 

ވިލާ  )ނ(   އުސޫލުން  "ސްޓްރާޓާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މުއްދަތަކަށް   ދިުގ  ކޮޓަރި  ބުނެފައި ނުވަތަ  ކަމަށް  ކުްއޔަށްދިނުން" 

ވިލާާއ    ،އެވަނީ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  އެ  އަދި  ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  އެ 

މިލްކުވެރިކަން  މުދަލުެގ  ނުއުފުލޭ  ޢިމާރާތާިއ  ބިމާއި  ުގޅިފަިއވާ 
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އެ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙަްއޤު ދިުގ   ،ނުހިމެނޭޮގތަށް

 މުއްދަތަކަށް ިވއްކުމަށެވެ. 

 

 ވިލާ ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ 
ކޮޓަރި ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  
ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  

 ދިނުން 

ނުވަތަ  )ހ( . 16-7 ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް  ހިންާގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

، އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ ަވކި ވިލާއެްއ ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް 

ޮގތުެގމަތިން،   ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ 

 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

ރިޒޯޓެއްެގ   )ށ(   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް 

ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ވިލާެއްއ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް 

ަގވާިއދުަގިއ  ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

 ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 އަންނަނިވި   ަގވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ކަންކަން

 ވިލާތަކުަގއި  ހުށަހަޅާ  ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  (1)   

 ؛މިންަގނޑުތަކާއި ހުންނަންޖެހޭނެ 

 ދަފްތަރު  ވިލާތަކުެގ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް   އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  (2)   

 ؛ޮގތް ބަލަހައްޓާނެ

 ވިްއކާ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ކުއްޔަށް  ވިލާ  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  (3)   

  އެއްބަސްވުމުަގއި  ވެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ަގންނަ  ފަރާތާއި

 ؛ކަންތައްތައް ހިމަނަންޖެހޭ 

  ައސާސީ  ވިލާަގއި  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް   އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  (4)   

 .އުސޫލުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް
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ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  
ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން  

މިނިސްޓްރީގައި  
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ރިޒޯޓެއްެގ   )ހ( . 16-8 ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް 

މުއްދަތަށް ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ވިލާެއްއ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ  

ކުއްޔަށް ދިނުުމެގ ކުރިން، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި،  

 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ތަން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ މުްއދަތަށް  )ށ(  

ދިނުމަށްޓަކައި   ތަންތަނުަގިއ  ކުއްޔަށް  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

ހުންނަންޖެހޭނެ މިންަގނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  

 ހަދާ ަގާވއިދުަގއި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ. 

ނުވަތަ  )ނ(   ރިޒޯޓެްއެގ  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ ވަކި ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ިވލާއެްއ  

ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްެގ ބަެއއް، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް 

މިނިސްޓްރީަގއި  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  އެތަން  ކުއްޔަށްދިނުމަށް 

ފީއެްއ    5,000،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ރުފިޔާެގ  )ފަސްހާސް( 

 ދެއްކުމަށްފަހުަގެއވެ. 

 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  
ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  

 އެއްބަސްވުން 

ރިޒޯޓެއްެގ   )ހ( . 16-9 ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް 

ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ވިލާެއްއ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  ، ކުއްޔަށްދޭއިރު

ވިްއކާ   އެއްބަސްވުމެްއގައި،  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކުރާ 

ެއއްބަސްވުން   އެ  ސޮއިކޮށް،  ދެމެދު  ފަރާތާ  ަގންނަ  ފަރާތާއި 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. 

ބޭ )ށ(   މާއްދާެގ  ކަމަށް މި  ފަރާތް"  "ިވއްކާ  ނުމަށްޓަކައި 

އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، 
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ޮގތުެގމަތިން   ެއއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  ހެދުމަށްޓަކައި  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް 

ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް، ނުވަތަ ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ  

ތުެގމަތިން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުލީެގ ފަރާތުން، ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގ

)ސަބްލީސްކޮށްފައިާވނަމަ(،  ކުްއޔަށްދީފަިއވާނަމަ  އެއްބަސްވުން 

އިންޓަްގރޭޓަޑް   ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް(،  )ސަބްލީސްެގ  އެފަރާތަކުން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން އެފަރާތަކަށް 

 ތަށެވެ. ރަށެއް ކުްއޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާ

މި  )ނ(   ދިނުމަށްޓަކައި  ކުްއޔަށް  ުމއްދަތަށް  ދިުގ  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ    8-16ޤާނޫނުެގ   ދަށުން  މާްއދާެގ  ވަނަ 

އަންނަނިވި  ދޫކުރެވޭނީ  ކުއްޔަށް  ވިލާެއއް،  ނުވަތަ  ކޮޓަރިެއއް 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވަކި    18ޢުމުރުން    (1)    ފުރިހަމަވެފައިވާ  ައހަރު  )އަށާރަ( 

 ނުވަތަ ؛ ފަރުދަކަށްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ   (2)   

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން. 

 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  
 މުޢާމަލާތުގެ ޝަރުޠުތައް 

ވިލާ ސްޓްރާޓާ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރިޒޯޓެްއެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ   )ހ( . 16-10

އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމުެގ މުޢާމަލާތެއްެގ ދަށުން 

ނުވަތަ  ރަށް  މުއްދަތު ސަރުކާރުން  ކުްއޔަށްދެޭވ  ރަށް  ކުއްޔަށްދެވޭ 

 ބިން ކުއްޔަށްދީފަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ ދިުގވެެގން ނުވާނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރިޒޯޓެްއެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ސްޓްރާޓާ  )ށ(  

އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމުެގ މުޢާމަލާތެއްގައި، ވިލާ 
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ދިނުމުެގ  ކުއްޔަށް  އެތަން  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ފަރާތުން،  ަގންނަ 

 ޙައްޤު ލިބިެގނެއްނުވެެއވެ. 

ކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ސްޓްރާޓާ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރިޒޯޓެްއެގ ވަ )ނ(  

އުސޫލުން ދިުގ މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމުެގ ެއއްބަސްވުުމަގިއ، ރަށް 

ބިން  ނުަވތަ  ރަށް  ެއ  ސަރުކާރުން  ކުއްޔަށްދިނުމަށް  ބިން  ނުވަތަ 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތާެއކު ކޮށްފަިއވާ ެއއްބަސްވުމާ ެއއްވެސް  

އަދި އޮެވެގންނުވާނެެއވެ.  ނުވަތަ ޚިލާފެއް  ކޮޓަރި  ވަކި  ރިޒޯޓެްއެގ   

ބިން   ނުވަތަ  ރަށް  އެްއބަސްވުމުަގއި،  ކުްއޔަށްދިނުމުެގ  ވިލާ 

ޚިލާފު   އެއްބަސްވުާމ  ކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން  ކުއްޔަށްދިނުމަށް 

ާމއްދާެއއް  އެްއވެސް މާއްދާއެްއ ހިމެނޭނަމަ، އެ މާއްދާއަކީ ބާޠިލު 

 ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

ރިޒޯޓެްއެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުއްޔަށްދިނުމުެގ އެއްބަސްވުމެްއގެ   )ރ(  

ދަށުން، ވިލާ ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިެގންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް، މި  

ކުއްޔަށްދިނުމުެގ  ގަވާއިދާއި،  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި، 

ފަރާތަކަ އެހެން  ޮގތެއްެގމަތިން،  ނުވާނެ  ޚިލާފު  ށް އެއްބަސްވުމާ 

 ވިްއކާލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންެވެއވެ. 

ރިޒޯޓެްއެގ ވަކި ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުއްޔަށްދިނުމުެގ އެއްބަސްވުމެްއގެ   )ބ(  

ޙައްޤުތަކާއި   އެންމެހައި  ލިބިެގންވާ  ފަރާތަށް  ަގންނަ  ވިލާ  ދަށުން، 

ޤާނޫނީ   ،ކީކަމަޞްލަޙަތުތަ މަޞްލަޙަތުެގ  ޙައްޤާިއ  އެ  އެފަރާތަށް 

ލިބިދޭ    ،މިލްކުވެރިކަން މުއްދަތަށް  ެއއްބަސްވުމުެގ  ކުްއޔަށްދިނުމުެގ 

ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތެވެ. އަދި ެއ ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތު، މި ޤާނޫނާއި،  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާއި، ެއއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނުވާނެ 

ޮގތެްއެގމަތިން، ރަހުނުކުރުމުެގ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި  
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 ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތަްއ ރަހުނުކުރާނަމަ، މިޮގތުން

ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީަގއި ެއކަން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  
އެއްބަސްވުމުގައި  

 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 

މާއް . 16-11 ދިުގ  މި  ވިލާެއއް  ނުވަތަ  ކޮޓަރިއެއް  ވަކި  ރިޒޯޓެއްެގ  ދަށުން  ދާެގ 

މުއްދަތަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމުެގ އެއްބަސްވުުމަގއި އަންނަނިވި  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދެވޭ މުއްދަތު )ހ(  

ހިމެނޭ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގިއ  ކޮންޓްރެކްޓުެގ މުއްދަތުަގއި   )ށ(  

ދުވަސްތަކުެގ   ލިބިދޭ  ޙައްޤު  ބޭނުންކުރުމުެގ  ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި 

އަދި އެ ދުވަސްތަކުެގ ޖުމްލަ އެ މީލާދީ އަހަރެއްެގ ތެރޭަގިއ    ؛ޖުމްލަ

ބަހާލެވޭ ޮގތް ނުވަތަ އެ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުރުމަށް މީލާދީ 

އަހަރެްއަގިއވެސް  ދުރާލާ   ކޮންމެ  ދުވަސްތަކެްއ  ވަކި 

 ؛ދުަވސްތައް އެ ،ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ

 ؛ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުްއޔަށްދެވޭ ައާގިއ، ައުގ އަދާކުރާނެ ޮގތް )ނ(  

އެއްބަސްވުން ނިސްބަތްވާ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ހުރި ރަށާއި ެއ ކޮޓަރި   )ރ(  

 ؛މަތްތައްދުނުވަތަ ވިލާެގ ބޮޑުމިން އަދި ެއތަނުަގއި ލިބެންހުރި ޚި

ކޮށްފައިވާ   )ބ(   ސަރުކާރުން  ކުއްޔަށްދިނުމަށް  ބިން  ނުވަތަ  ރަށް 

އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ވިްއކާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތައް އެހެން 

ރިޒޯޓުެގ   ނުވަތަ  ކުއްޔަށްދޭނަމަ،  ނުަވތަ  ވިްއކާލާނަމަ  ފަރާތަކަށް 

 ؛ޙަވާލުކުރާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްމެނޭޖްމަންޓް އެހެން ފަރާތަކާ  
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ވިލާ  )ޅ(   ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ދެމެދު،  ފަރާތާ  ަގންނަ  ފަރާތާއި  ވިްއކާ 

އުސޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކުރަންޖެހޭ    ،ބޭނުންކުރުމުަގއި 

 ؛ކަންކަމާއި ކޮށްެގން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

ފަރާތަށް ލިބިދޭ ކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ބޭނުންކުރުމުަގއި ކުްއޔަށް ހިފާ   )ކ(   

ދޫކޮށްލާނަމަ ފަރާތަކަށް   ،ޙައްޤުތައް  އެހެން  ޙައްޤުތައް  އެ  ނުަވތަ 

ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ނަުގލުކުރާނަމަ    ،ވިްއކާލާނަމަ

އެކްސްޗޭންޖްކުރާނަމަ ފަރާތަކާ  އެހެން  ޙައްޤުތައް  އެ   ،ނުވަތަ 

 ؛އް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަ

އުސޫލާއި )އ(    ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ބާޠިލުކުރާނަަމ   ،ކޮންޓްރެކްޓެްއ 

އެންމެ  ދޭންޖެހޭ  ނޯޓިސް  އެ  ދޭންޖެހޭނަމަ  ނޯޓިސް  ބާޠިލުކުރުމަށް 

އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލުކުރުމާ ހަމައަށް   ،ކުރު މުއްދަތާުގޅޭ އުސޫލާއި

ދައްކަންޖެހިފައިއޮތް ފަިއސާ ދެއްކުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލާުގޅޭ  

 ؛މާއްދާތައް

 ރިޒޯޓު އަލުން ތަރައްޤީކުރާ ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް.  )ވ(   

 

ކޮޓަރިެއއް   . 12-16 މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް  ަވކި  ދިގު  ރިޒޯޓެްއެގ  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  ވިލާެއއް  ނުވަތަ 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޙާލަތުަގއި،  ކުއްޔަށްދޭ  މާއްދާަގިއ    16-11މުއްދަތަށް  ަވނަ 

ފަރާތާ  ވިްއކާ  ފަރާތާއި  ކުއްޔަށްދޭ  ިއތުރުން،  ެއއްބަސްވުުމެގ  ބަޔާންކުރާ 

ެއ   އޮންނަންވާނެެއވެ.  އެްގރީމަންޓެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ސޮއިކުރެޭވ  ދެމެދު 

ހަދާ  ޓް އެްގރީމަން ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަންކަން،  ހިމެނެންޖެހޭނެ  ަގއި 

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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މަޞްލަޙަތު  
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ނުވަތަ   . 16-13 ރިޒޯޓެއްެގ  ޓޫރިސްޓް  ޮގތުެގމަތިން،  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި 

ނުވަތަ   ކޮޓަރިއެއް  ަވކި  ރިޒޯޓެްއެގ  ޓޫރިސްޓް  ވިލާއެއް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

މުޢާމަލާތް   ދިނުމުެގ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދިުގ  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ 

ފުރިހަމަވުމާއެކު، އެ މުޢާމަލާތުެގ ދަށުން ވިލާ ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިާވ  

އެފަރާތު މިނިސްޓްރީަގއި  ، ނަމުގައި  ގެ މަޞްލަޙަތު،  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

އިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ

މިނިސްޓްރީން  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން 

 އެފަރާތުެގ ނަމުަގއި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދައިދޭންވާނެއެވެ. 

 

ޓެކްސް ދައްކަން ލާޒިމުވާ  
 ޙާލަތްތައް 

ނުވަތަ   . 16-14 ރިޒޯޓެްއެގ  ަވކި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓެްއެގ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ުމއްދަތަށް ކުްއޔަށް   ކޮޓަރިެއއް ނުވަތަ ވިލާެއއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިުގ 

 އަންނަނިވި ޓެކުހެވެ.  ،ދިނުމުެގ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅޭޮގތުން ނެޭގނީ

ޓެކްސް   )ހ(   އަުގން  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި  މުޢާމަލާތަށް،  ވިްއކުމުެގ 

 ؛ނެުގމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނޭެގ ޖީ.އެސް.ޓީ 

އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަކުެގ    ،އެތަނުަގއި ޓޫރިސްޓަކު ހުންނަ ޙާލަތުގައި )ށ(  

 ދަށުން އެ ޓޫރިސްޓެްއެގ އަތުން ނެޭގ ޓެކްސް: 

ޤާނޫނުގެ   (1)    ނެުގމާބެހޭ  ޓެކްސް  އަުގން  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި 

 ؛ދަށުން ނެޭގ ޖީ.އެސް.ޓީ

 ؛ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނެޭގ ްގރީން ޓެކްސް  (2)   

ޤާނޫނެްއެގ    (3)    އެނޫންވެސް  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ 

 ދަށުން ޓޫރިސްޓެއްެގ އަތުން ނެޭގ ޓެކުހެއް. 
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ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  
ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނުގެ  

 ދަފްތަރު 

ޤާނޫނުެގ   . 16-15 ދިުގ    13-16މި  ުއސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަންތަނާއި، އެތަންތަން  

ކުއްޔަށް ހިފާފައިާވ ފަރާތްތަކާިއ، އެތަންތަނާ ުގޅޭޮގތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ  

ޤާއިމުކޮށް މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދަފްތަރެއް،   މަޞްލަޙަތުެގ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 

 ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށްދިނުން 
 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  
ތަރައްޤީކޮށް ކުއްޔަށްދީ  

 ހިންގުން 

އަިއލެންޑް  )ހ( . 16-16 ޕްރައިވެޓް  ސަރަޙައްދެްއަގއި  އެްއވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ   16-17ހިންަގންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  ކުއްޔަށްދީ، ތަރައްޤީކޮށް،  

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް   16-19މާއްދާއިން ފެށިެގން މި ޤާނޫނުެގ  

ެއްއޮގތްާވ   އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާތަކުަގއި  ހުރި 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި:  )ށ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރައިވެޓް  "ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް"    (1)   

ހިންުގަމށް  ކުއްޔަށްދީ،  ތަރައްޤީކޮށް،  އައިލެންޑް 

ެއ  ހަދާ ރަށެއް،  ހިއްކަިއެގން  ފަޅެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ވަކި 

ޕްރަިއވެޓް  ފަރާތަކުން،  ޙަވާލުކުރެވޭ  ތަރައްޤީކުރަން  ރަށެއް 

އެ ޮގތުަގިއ  ތަރައްޤީކޮށް،   އައިލެންޑެްއެގ  ރަށް 

ކުއްޔަށްދިނުމަށް އިންވެސްޓަރަ  މުއްދަތަށް  ދިުގ  ކަށް 

 ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިޒަްމެގ ރަށަކަށެވެ. 

"ޑިވެލޮޕަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް    (2)   

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތަށެވެ. 
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ޕްރަިއވެޓް   (3)    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އިންވެސްޓަރ" 

އައިލެންޑެްއެގ ޮގތުަގއި ތަރަްއޤީކުރާ ރަށެއް، އެ ޕްރައިވެޓް 

ދަށުން،  ޑް އައިލެން ެއއްބަސްވުެމއްެގ  ެވވޭ  ޑިވެލޮޕަރާެއކު  ެގ 

 ދިުގ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށެވެ.

ޤާނޫނުެގ   )ނ(   އެހެންއޮތްނަމަވެސް  5މި  މާއްދާ  ޕްރައިވެޓް    ،ވަނަ 

ތަރަްއޤީކޮށް ކުއްޔަށްދީ،  ސަރުކާރުެގ    ،އައިލެންޑް  ހިންުގމަށްޓަކައި 

ކުންފުންޏަކަށް ހިއްސާާވ  އަންނަނިވި   ،ސައްތައިންސައްތަ 

 ފަޅެއް ކުއްޔަށްދެވިދާނެެއވެ.  ،ޮގތުެގމަތިން

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ   4އެ ފަޅަކީ، މި ޤާނޫނުެގ    (1)   

ޮގތުެގމަތިން، ޕްރަިއވެޓް ައިއލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ހިންުގމަށް 

 އަދި ؛ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަޅެއް ކަމަށްުވން

އެސްޓޭޓް    އެ  (2)    ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުެގ  ފަޅަކީ، 

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ހިންުގމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އަދި؛ ތަނަކަށްވުން

 ،ފަޅު އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ހިންުގމަށްޓަކައި އެޕްރައިވެޓް    (3)   

ކުންފުންޏަކަށް  ހިއްސާާވ  ސައްތައިންސަްއތަ  ސަރުކާރުެގ 

ޤަރާރަކުން    ،ކުއްޔަށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 އަދި  ؛ކަނޑައަޅާފަިއވުން

ފަޅު   ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް ހިންުގމަށްޓަކައި އެ  (4)   

ކުންފުނީެގ ރަުއސްމާލު އެކުލެިވެގންވާ އެންމެހަިއ  ކުއްޔަށްދެވޭ  

 ، ސަރުކާރުެގ ސައްތަިއންސައްތަ ހިއްސާެގ ޮގތުަގއި   ،ހިއްސާ

 ދެމިއޮތުން. ،އެ ފަޅު ކުްއޔަށްދެވޭ މުއްދަތަށް 
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ތަރައްޤީކޮށް   )ރ(   ައއިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ސަރުކާރުެގ   ހިއްސާާވ  ހިންުގމަށްޓަކައި  ސައްތައިންސައްތަ 

ކުއްޔަށްދެވޭނީ،   ފަޅެއް  )ފަންސާސް(   50ކުންފުންޏަކަށް 

 އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ. 

މި  )ބ(   ނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެން  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

)  9ޤާނޫނުެގ   ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރު(  3ވަނަ  ަގިއ  ވަނަ 

  49ޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު، އިތުރު  ބަޔާންކުރާ ފީ ދެްއކުމުން، ކުއް

 އަހަރުދުަވހަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. )ސާޅީސް ނުަވއެއް(  

ތަރައްޤީކޮށް   )ޅ(   ައއިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ހިއްސާާވ   ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރުެގ  ހިންުގމަށްޓަކައި 

މާއްދާަގއި  ވަނަ    6ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދޭންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ެއއްބަސްުވމެއްެގ   ެވވޭ  ސަރުކާރާއެކު  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ 

 ދަށުންނެވެ.

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި،   )ކ(    އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ސައްތަ   ސައްތައިން  ސަރުކާރުެގ  މިނިސްޓްރީއާިއ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

-17ހިއްސާވާ ކުންފުންޏާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، އެހެން ެއއްވެސް    16

ނުވަތަ ސަބްލީސްކޮށްެގން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ  ބަދަލުކޮށް   

 ނުވާނެެއވެ. 

 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ދިގު  
 މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުން 

ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ުއސޫލުތަކާ   ނަވަ  16-16  މި ޤާނޫނުެގ )ހ( . 16-17

ޮގތުެގމަތިން ހޯދައިެގން  ، އެްއޮގތްާވ  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ައިއލެންޑް،  ޕްރައިވެޓް  ތަރައްޤީކުރާ 
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އިންވެސްޓަރަކަށް ޮގތެްއެގމަތިން،  ބަޔާންކުރާ   ،ަގާވއިދެްއަގއި 

ބޭނުމުަގއި   ހޭދަކުރުމުެގ  ޗުއްޓީ  އަމިއްލައަށް  އެފަރާތުން 

 ޮގތަކަށް އެފަރާތުން ބޭނުންކުރުމަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނޫން

ހުއްދަކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ޗުްއޓީ ހޭދަކުރުމުެގ ބޭނުމަށް އެކަނި  

 އަމާޒުކޮށްެގން، ދިުގ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

މުއްދަތަށް  )ށ(   ދިުގ  އައިލެންޑެއް  ޕްރަިއވެޓް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި    މި ޤާނޫނާއި މި  ،ކުއްޔަށްދޭއިރު

ޑިެވލޮޕަރާއި   ،ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްބަސްވުމެްއަގއި

ސޮއިކޮށް ދެމެދު  އިންވެސްޓަރާ  ހިފާ  ެއއްބަސްވުން    ،ކުއްޔަށް  އެ 

މި   ައދި  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓްރީަގއި  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

ޓޫރިޒަމާ ފުރިހަމަކޮށް  މިނިސްޓްރީަގިއ  އެއްބަސްވުން  ބެހޭ 

ޤާނޫނުެގ   މި  )ޅ(    16-16ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ެއއްބަސްވުުމަގއި ބަޔާންކުރާ ޑިވެލޮޕަރުެގ އެންމެހައި 

ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމުތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްަގިއ  

)ރ( މާއްދާެގ  ެއ  ޮގތެްއެގމަތިން،  ަގއި    ހުއްދަކުރާ  )ބ(  އާއި 

އިންވެސްޓަރަށް  ހިފާ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް،  ބަޔާންކުރާ 

 ބަދަލުވެެގންދާނެެއވެ. 

ކުްއޔަށް )ނ(   އައިލެންޑެއް  ޕްރައިެވޓް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ދޫކުރެވޭނީ    މި 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އަހަރު    18މުރުން  ޢު  (1)    ވަކި  )އަށާރަ(  ފުރިހަމަވެފައިވާ 

 ނުވަތަ ؛ ފަރުދަކަށްވުން

 ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (2)   

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން. 
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ައއިލެންޑެއް )ރ(   ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ޑިވެލޮޕަރ ، މި 

ކުއްޔަށްދިނުމުެގ   ދިުގމުއްދަތަށް  މުޢާމަލާތެއްެގ  އިންވެސްޓަރަކަށް 

މުއްދަތު ކުއްޔަށްދެވޭ  ރަށް  ކުއްޔަށްދެވޭ  ސަރުކާރުން   ،ދަށުން 

މުއްދަތަށްވުރެ  ދީފައިވާ  ކުްއޔަށް  ފަޅު  ޑިވެލޮޕަރަށް 

 ދިުގެވެގންނުވާނެއެވެ. 

ައއިލެންޑެއް )ބ(   ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ޑިވެލޮޕަރ ، މި 

 ، މުޢާމަލާތެއްަގއިއިންވެސްޓަރަކަށް ދިުގ ުމއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

އެތަން ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  އިންވެސްޓަރ،  ހިފާ   ކުއްޔަށް 

 ނުެވއެވެ.  ކުއްޔަށްދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގނެއް

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ   މި )ޅ(   ައއިލެންޑެއް  ޕްރަިއވެޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން، ކުްއޔަށް ހިފާ އިންވެސްޓަރަށް ލިބިެގންާވ  

ހަދާ އެންމެ ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި،  މި  ޙައްޤުތައް،  ހައި 

ނުވާނެ  ޚިލާފު  އެއްބަސްވުމާ  ކުއްޔަށްދިނުމުެގ  ަގާވއިދާިއ، 

 ޮގތެްއެގމަތިން، އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކާލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންވެެއވެ.

 

މަޞްލަޙަތު  
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އެއްޮގތްވާ   . 16-18 ޤާނޫނާ  ޑިވެލޮޕަރ  މި  އައިލެންޑެއް،  ޕްރައިވެޓް  ޮގތުެގމަތިން، 

ެއ   ފުރިހަމަވުމާއެކު،  މުޢާމަލާތް  ދިނުމުެގ  ކުއްޔަށް  އިންވެސްޓަރަކަށް 

މުޢާމަލާތުެގ ދަށުން އެ ޕްރައިެވޓް ައއިލެންޑް ކުްއޔަށް ހިފާ ިއންވެސްޓަރަށް  

ރީަގިއ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް، ނަމުގައި  ލިބިދީފައިވާ މަޞްލަޙަތު، އެފަރާތުެގ

ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ 

މިނިސްޓްރީން  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން 

 އެފަރާތުެގ ނަމުަގއި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދައިދޭންވާނެއެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 35 

ގެ  ޑް ޕްރައިވެޓް އައިލެން 
 އަހަރީ ކުލި 

ޕްރައިވެޓް   . 16-19 ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ރަށްރަށަށް ކުއްޔަށްދެވޭ  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ތަރައްޤީކުރުމަށް   އައިލެންޑް 

ޑިވެލޮޕަރ، ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ  

  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިުގ މުއްދަތަށް އިންވެސްޓަރަކަށް ކުއްޔަށް   16-17

، ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އިންވެސްޓަރ، ސަރުކާރަށް ކުލި ދައްކާނީ، ކޮންމެ އަހަރަކު

 ޑޮލަރުެގ ރޭޓުންނެވެ. އެެމރިކާ )އެކެއް(  1އަކަމީޓަރަކަށް 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް )ށ( އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  24 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .18

 

ތެރެއިން،   )ށ(  . 24  އުޅަނދުތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

)ފަނަރަ( މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރަށް ެއ   15ދިުގމިނުަގއި  

ދޫކުރާނީ، ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދަށުން   މާއްދާެގ 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން )ފަސްހާސް( ރުފިޔާެގ ފީއެއް   000,5

އުޅަނދު  އެ  ފީއަކީ،  މި  ދެއްކުުމންނެވެ.  ތަނަކަށް  ކަނޑައަޅާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުރުމާއި ދުްއވުމުެގ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ނެޭގ 

ފީއެކެެވ. މި ފީ ދެއްކުމުެގ ޒިންމާ އުފުލާނީ، އެ އުޅަނދެްއެގ ކަންތަކާ 

 ޖެންޓެވެ.ަގއި ހުންނަ އޭޖޭ ޙަވާލުެވެގން ދިވެހިރާއް

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .19

 

ހުއްދަ ދޫކުރާ މުއްދަތާއި،  

 ހުއްދަ އާކުރުން 

ޓޫރިސްޓް    . 43 ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އުޅަނދު   ޓޫރިސްޓް  ހިންުގމަށާއި  ބަނދަރު  ޔޮޓް  ެގސްޓްހައުސްާއއި 

ހިންުގމުެގ   ރާވައި  ދަތުރު  ތަންތަނާއި  ދޭ  ޚިދުމަތް  ފީނުމުެގ  ދުއްވުމަށާއި 

ދޫ ހުއްދަ  ހުއްދަާއއި އެނޫންވެސް  ތަންތަން ހިންުގމުެގ  ދޭ  ކުރާނީ ޚިދުމަތް 
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ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބުނެފަިއވާ މުއްދަތަށެވެ. ކޮންމެ 

 އާކުރަންވާނެެއވެ.   ،އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރި މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ހުއްދައެްއވެސް 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .20

 
  2007/1"ޓޫރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(   . 53 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  9)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަންެގ ޤާނޫނު( ެގ  

( ނަންބަރު (  1ެގ  ަގިއ ވަނަ  ީވޒާ"  "ޓޫރިސްޓް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ އެ ވީޒާ ލިބިެގން ދިވެހިރާްއޖޭަގިއ  

  މީހަކަށެވެ.ހުންނަ ކޮންމެ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .21

 
ޑިވެލޮޕްމަން )ދ(  . 53  ެއސްޓޭޓް  ރިއަލް  ކަމަށް ޓްޕްރޮޖެކް  ޓް"ޓޫރިޒަމް   "

ބޭރުެގ  ދާއިރާަގިއ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކުރުަމށް ޚާއްޞަކުރެވިެގން، ެއ ދާިއރާަގިއ  

ސައްތަ   ސައްތައިން  ސަރުކާރުެގ  ުއސޫލުން،  އެސްޓޭޓްެގ  ރިއަލް 

ަވޒީރުންެގ   ހިންުގމަށް،  ެމދުވެރިކޮށް  ކުންފުންޏެއް  ހިއްސާވާ 

 ކަށެވެ. ޢަމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫ

ކަމަށް "ސަރުކާރުެގ   )ތ(   ކުންފުނި"  ހިްއސާާވ  ސައްތަ  ސައްތައިން 

ެއކުލެިވެގންާވ   ރައުސްމާލު  ކުންފުންޏެއްެގ  އެ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި 

ސަރުކާރުެގ    އެންމެހައި ނުވަތަ  ނަމުަގއި،  ސަރުކާރުެގ  ހިއްސާ، 

ިގނަ  ކުންފުންޏަށްވުރެ  އެއް  ހިއްސާާވ  ސައްތައިންސައްތަ 

 ކުންފުނި ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ.ކުންފުނިތަކެއްެގ ނަުމަގއި ހިެމނޭ 
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން.  54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .22

 
 1ޖަދުވަލު  

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

 

)ދެލައްކަ(    200000 އަތޮޅު 
 އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ބިންތަކަށް 

)ދެލައްކަ އެކެއް(    200001
  400000އަކަމީޓަރާއި  

)ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ  
 ދެމެދުގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރުލައްކަ    400001
އެކެއް( އަކަމީޓަރަށްވުރެ  

 ބޮޑެތި ބިންތަކަށް 

 2އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ޏ، ސ 
)ދޭއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  

)ދެލައްކަ  250000)
 ފަންސާސްހާސް( ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 400000އަހަރަކަށް 
 )ހަތަރުލައްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 800000އަހަރަކަށް 
)އަށްލައްކަ( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

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

 )ފަސްލައްކަ( ޑޮލަރާ ހަމައަށް( 

)ހަތްލައްކަ  750000އަހަރަކަށް 
 ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 1000000އަހަރަކަށް  
)އެއްމިލިއަން( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު
ނ، ރ، ބ، ޅ،  
ކ، އއ، އދ، 

 ދ  ،ވ، މ، ފ

 8އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)އަށެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

)އެއްމިލިއަން(   1000000)
 ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 1500000އަހަރަކަށް  
)އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 2000000އަހަރަކަށް 
)ދެމިލިއަން( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

ތ، ލ، ގއ،  
 ގދ

 6އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
އް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  އެ)ހަ

)ހަތްލައްކަ   750000
އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ފަންސާސްހާސް( 

 ހަމައަށް( 

 1125000އަހަރަކަށް 
)އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ 

ފަންސަވީސްހާސް( އެމެރިކާ  
 ޑޮލަރު

 1500000އަހަރަކަށް 
)އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
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 2ޖަދުވަލު  

 ބިންބިމުގެ ކުލި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ  
 

)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 ހަތްދިހަފަސްހާސް( 

 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

)ތިނެއް(  3އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
 375000އެމެރިކާ ޑޮލަރު )

)ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( 
 ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 562500އަހަރަކަށް 
)ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް  

ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ( އެމެރިކާ  
 ޑޮލަރު

 750000އަހަރަކަށް 
)ހަތްލައްކަ  

ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ  
 ޑޮލަރު

 

 

ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،   .23
 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 


