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 9/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

ވަނަ    11ޤާނޫނ ( އަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ) 2/99ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 

 .ެގނައ ން އިޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށް( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ) 99/2ނަންބަރ   ޤާނޫނ 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ެގ )ހ(ވަނަ މާއްދާ  1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

ޤާނޫނަކީ )ހ( . 1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ތަރައްޤީކ ރާނެ ސަރަޙައްދ ތަކާިއ    ،މި  ޓޫރިޒަމް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ، ހެދ މަށް ރަށްރަށް ދޫކ ރ މާއި  ޓް ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ، ރަށްރަށް ކަނޑަެއޅ މާއި

ހޮޓަލާއި އަދިހޮ  ،ރިޒޯޓް  ބިން    ޓާ  ހެދ މަށް  ެގސްޓްހައ ސް  ޓޫރިސްޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ    ،ދޫކ ރ މާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޓޫރިޒަމް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރ ކާރ ެގ 

 ، ތަރައްޤީކ ރ މަށާއި ޕްރައިެވޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބިން ދޫކ ރ މާއި

ހިންގ މާއި ތަންތަން  ޓޫ  ، އެފަދަ  ޔޮޓްތަކާއި،  ބަނދަރާިއ،  ރިސްޓް  ޔޮޓް 

ދަތ ރ  ރާަވއި ހިންގ މ ެގ    ،ފީނ މ ެގ ޚިދ ަމތްދޭ ތަންތަނާއި  ،އ ޅަނދ ތަކާއި 

އެނޫންވެސް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ެއކި ވިޔަފާރިާއގ ޅޭ    ،ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި

 އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 
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 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2

 

  ރިޒޯޓާއި   ޓޫރިސްޓް 
  ހެދ މަށް   ހޮޓާ 

  އެފަދަ   ބިންދޫކ ރ މާއި 
  ހިންގ މާއި   ތަންތަން 

  އަދި   ގެސްޓްހައ ސް 
  ފަދަ   ބަނދަރ    ޔޮޓް 

 ހިންގ ން   ތަންތަން 

ހެދ މަށް ރަށްރަށާއި    ހޮޓާ  ،ރިޒޯޓް ހޮޓަލާއި   ،ރިޒޯޓާއި   ޓޫރިސްޓްދިވެހިރާއްޖޭަގއި   . 2

ޓާ  ރިޒޯޓް ހޮޓަލާއި، ހޮ  ،ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓްއަދި    ، ބިންބިމާއި ފަޅ  ދޫކ ރަންވާނީ

އަދި    ،ހައ ސް ފަދަ ތަންތަނާއި ޔޮޓް ބަނދަރ  ހިންަގންވާނީޓްޓޫރިސްޓް ެގސް  އަދި

މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން    ،ޔޮޓްތަކާއި ޓޫރިސްޓް އ ޅަނދ ތައް ދ ްއވަންވާނީ

 ވާއިދ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ހަދާ ަގ
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .3

 
  ޓޫރިޒަމްގެ 

  ސަރަޙައްދ ތަކާއި 
  ޓް ރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް 
  ރަށްރަށާއި،   ހަދާނެ 
  ހޮޓާ   ހޮޓަލާއި،   ރިޒޯޓް 
  ޓޫރިސްޓް   އަދި 

  ހަދާނެ   ގެސްޓްހައ ސް 
 ކަނޑައެޅ ން   ތަންތަން 

ޓޫރިޒަމް   ޓްރިޒޯޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   )ހ( . 4 އިންޓަްގރޭޓަޑް  ހެދ މަށާއި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރ ކާރ ެގ  ތަރައްޤީކ ރ މަށާއި 

ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ައއިލެންޑް  ޕްރަިއވެޓް  ތަރައްޤީކ ރ މަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

އަދި ރިޒޯޓް ހޮޓަލާއި،   ،ކ އްޔަށް ދޫކ ރާނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅ ފަޅ 

ޓޫރިޒަމްެގ ބޭނ މަށް   ،ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސް ހަދާނެ ތަންތަނާއި  އަދިޓާ  ހޮ

ކަނޑައަޅާނީ  ސަރަޙައްދ ތަްއ  ތަންތަނާއި  އެނޫންވެސް   ،ތަރައްޤީކ ރެޭވ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށް ނ ވަތަ   ،މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

އެ ރަށެއް ނ ަވތަ ސިޓީއެްއެގ ބިނާވެށީެގ ޕްލޭނާ އެއްޮގތްވާ    ،ސިޓީތަކ ަގއި

ޮގތ ެގމަތިން ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބިން ކަނޑައެޅ މ ެގ  

ެއ ރަށެއް ނ ވަތަ ސިޓީެއއް ނިސްބަތްވާ ރަށ  ނ ވަތަ ސިޓީ    ، އިޚްތިޔާރ 

  ލިބިެގންވެެއވެ. ކައ ންސިލަށް
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .4

 

 ބޭނ ންވާ  ހާސިލ ކ ރަން  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމ   ދައ ލަތ ެގ (3) )ހ( . 5 

  ސިޔާސަތެއްގެ  އިޖްތިމާޢީ ނ ވަތަ ދަށ ން އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ 

އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ،ދަށ ން   އެތްޮގތްވާ   އ ސޫލ ތަކަކާ  ދ ރާލާ 

ކަނޑައަޅާ  ޮގތ ެގމަތިން  މަޝްރޫޢެއް  މ ހިންމ   ސަރ ކާރ ން 

ޚަރަދ ކ ރާ   ،ފަރާތަކަށް  ޙަވާލ ކ ރެވޭ މަޝްރޫޢަކަށް  އެފަދަ  ނ ަވތަ 

  ަގިއވާ  )މ(  މާއްދާެގ  މި  ،ޮގތ ަގއި   ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ   ފަރާތަކަށް

ރިޒޯޓެއް  މަތިންޮގތ ެގ ޓޫރިސްޓް   އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނ ވަތަ  ޓޫރިސްޓް 

 .ދޫކ ރ ން ފަޅ  ނ ވަތަ ބިން ރަށް ނ ވަތަ ތަރައްޤީކ ރ މަށް ރިޒޯޓެއް

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   ެގ )ކ(ވަނަ މާއްދާ  5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .5

 

 10)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް    2/99ޤާނޫނ  ނަންބަރ    ( ކ) . 5 

ކ ރިން ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ   މި    ،ވަނަ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ސަރ ކާރ  ބައިވެރިެވެގން އިންެވސްޓްކ ރ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށް  

ަގިއ  ބިންބިމާއި ފަޅ ތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްެގ ޮގތ    ،ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި

ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ  ހިމެނޭޮގތަށް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  

ހިއްސާ  ސަރ ކާރ ެގ  ހިމެނޭ  ވެންޗަރ    ،ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  ޖޮިއންޓް  އެ 

ކ ންފ ނީަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ނ ވަތަ ހިއްސާދާރ ންނަށް ނ ވަތަ 

ތިން ިވއްކާލ މ ެގ އިޚްތިޔާރ   ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަ

 ސަރ ކާރަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 ،ވިްއކާލ މ ެގ މ ޢާމަލާތް ހިންަގންވާނީ  ހިއްސާއެ    ،ިވއްކާއިރ   ހިއްސާ  (1)   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅައި ޢާންމ ކ ރާ ަގވާއިދަކާ  

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 4 

ހެދިފައިވާ  އަކ ރ މި    (2)    ހިމެނޭޮގތަށް  ސަރ ކާރ   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި 

ސަރ ކާރ ެގ   ހިމެނޭ  ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  ވެންޗަރ   ހިއްސާޖޮއިންޓް 

 ،ެގ އެންމެ ދަށް އަގ  ކަނޑައަޅާނީހިްއސާސަރ ކާރ ެގ    ،ވިްއކ މ ަގއި

އްޔަނ ކ ރާ މ ސްތަޤިއްލ  ޢަދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން  

ވެލިއ އޭޝަނަކ ންނެވެ.  ވެލ އަރއެއް  ހަދާ  މެދ ވެރިކޮށް  އެ    ައދި 

ހެދ މ ގައި ދޫކ ރާ   ،ވެލިއ އޭޝަން  ހެދ މަށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް 

ކަނޑައަޅާ ެއކ ިއޒިޝަން ފީ    ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީންރަށްތަކަށް  

 އަދި ބިމ  ކ އްޔަށް ރިޢާޔަތް ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

( ވަނަ  3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މާއްދާެގ )މ( ެގ )ވަނަ    5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .6
 ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.

 

ބޭނ ންާވ   (1) (މ) . 5  ހާސިލ ކ ރަން  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމ   ދައ ލަތ ެގ 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްެގ  

އެތްޮގތްާވ  ދަށ ން،   އ ސޫލ ތަކަކާ  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ދ ރާލާ 

މަޝްރޫޢެްއ  މ ހިންމ   ކަނޑައަޅާ  ސަރ ކާރ ން  ޮގތ ެގމަތިން 

ޙަވާލ ކ ރެވޭ ފަރާތަކަށް ނ ވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދ  ކ ރާ ފަރާތަކަށް 

 ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކްރޮސް 3މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

 ބިމެއް ނ ވަތަ ފަޅެްއ ސަރ ކާރ ން ސަބްސިޑީެގ ޮގތ ަގިއ ރަށެއް ނ ވަތަ

( ވަނަ 10( ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )2ދޭންވާނީ، މި އަކ ރ ެގ )

 ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ައކ ރ ތަކ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކަިއ "ކްރޮސް ސަބްސިޑީ" ކަމަށް ބ ނެފައި   (2)   

އެވަނީ، ދައ ލަތ ެގ ޢާންމ  މަންފާއަކަށްޓަކައި ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންާވ 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްެގ  

ހިންާގ  މަތިން  އ ސޫލ ތަކެއްެގ  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ދ ރާލާ  ދަށ ން 
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ކަނޑައަޅާފައިާވ  މަޝް ދ ރާލާ  ފަރާތަކ ން،  ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ރޫޢެއް 

އެ  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  ފައިސާ  އަމިއްލަ  އެފަރާތ ެގ  ޢަދަދަކަށް 

މަސައްކަތް ކ ރާކަމަށްޓަކައި، ނ ވަތަ އެފަދައިން ހިންާގ މަޝްރޫޢަކަށް 

ޢަދަދަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ދ ރާލާ  ފަރާތަކ ން،  ކ ރާ  ޚަރަދ  

ލަ ފައިސާ ޚަރަދ  ކ ރާކަމަށްޓަކަިއ، އެ މަސަްއކަތ ެގ  އެފަރާތ ެގ އަިމއް

މ ޤާބިލ ަގއި ދައ ލަތ ން އެފަރާތަށް ދޭ  ނ ވަތަ އެ ޚަރަދ ެގ އަގ ެގ 

ބަދަލެްއެގ   ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ  ލ ޔެްއެގ  ޮގތ ަގިއ ނ ވަތަ  ޢިނާޔަތެއްެގ 

 ޮގތ ަގއި ދޫކ ރާ ރަށް ނ ވަތަ ބިން ނ ވަތަ ފަޅަށެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޝްރޫޢ ތަކާއި، ެއ  (  1މި އަކ ރ ެގ )   (3)   

ބޭނ ންާވ  މަޝްރޫޢަށް  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ޙަވާލ ކ ރެޭވ  މަޝްރޫޢ  

މަދ ވެެގން   އެންމެ  ފަރާތ ން  އެއްބަސްވާ  ޚަރަދ ކ ރ މަށް  ފައިސާ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ޢަދަދ ތައް  އިންވެސްޓްމަންޓްެގ  ކ ރަންޖެހޭ 

ކޮ ކަނޑައަޅައި،  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ޤަރާރަކ ން  އަހަރަކ   ންމެ 

 ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.5ވަނަ މާއްދާެގ )މ( ެގ )  5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7

 

)  (5) )މ( . 5  އަކ ރ ެގ  ރަށް 4މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންބަރ   ވަނަ   )

މި   ފަރާތާ  )ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ދަށ ން 1އަކ ރ ެގ  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ މަޝްރޫޢ  ފ ރިހަމަކޮށް ނިމިފައިވާ ޙާލަތ ަގިއ، ނ ވަތަ 

އެފަރާތ ން މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ ޖ މްލަ ފައިސާ ދައ ލަތަށް 

މި ޤާނޫނ ެގ   ޙާލަތ ަގިއ، އެފަރާތ ން  ވަނަ   9ދައްކައި ނިމިފަިއވާ 

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފީ ދެއްކ މ ން، ( ވަނަ  2މާއްދާެގ )ކ( ެގ )

އިތ ރ    މ އްދަތ ،  ދޫކ ރާ  )ސާޅީސްނ ވަެއއް(    49ކ އްޔަށް 

 އަހަރ ދ ވަހަށް އިތ ރ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 
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ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް    (8)( ވަނަ ނަންބަރާއި،  7ވަނަ މާއްދާެގ )މ( ެގ )  5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .8

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 

 

ރަށެއް   (7) )މ( . 5  ދޫކ ރާ  ޮގތ ަގއި  ސަބްސިޑީެގ  ކްރޮސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ނ ވަތަ ބިމެއް ނ ވަތަ ފަޅެއް ދޫކ ރަންވާނީ، އެ ރަށް ނ ވަތަ ބިން 

ވެވޭ   ދެމެދ   ދިވެހިސަރ ކާރާ  ފަރާތާއި  ދޫކ ރެވޭ  ފަޅ   ނ ވަތަ 

އެއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ންނެވެ. ައދި އެ އެއްބަސްވ މ ަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ 

އަކ ރ ެގ    6 މި  އިތ ރ ން،  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޝްރޫޢެއްެގ ދަށ ން އެފަރާތާ 1)

ރެވޭ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަނ ކޮށްފިނަމަ ނ ވަތަ އެފަރާތ ން އެ ޙަވާލ ކ 

ރަށް  ނ ކޮށްފިނަމަ  ޚަރަދ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކ ރަން  މަޝްރޫޢަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައި  ޙާލަތްތައް  ވަކިކ ރެވޭނެ  ފަޅ   ނ ވަތަ  ބިން  ނ ވަތަ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ސަބްސިޑީެގ    (8)    ކްރޮސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ރަށެއް މި  ދޫކ ރާ  ޮގތ ަގއި 

ދޫކ ރެވެނީ، މި އަކ ރ ެގ ) ( ވަނަ  1ނ ވަތަ ބިމެއް ނ ވަތަ ފަޅެއް 

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޝްރޫޢ ެގ ދަށ ން ކ ރާ މަސައްކަތް ނ ވަތަ  

ފައިސާ   އަިމއްލަ  އެފަރާތ ެގ  ޚަރަދ ،  ކ ރާ  މަސައްކަތަށް 

މ ޤާބި ފައިސާެގ  އެ  ކ ރާކަމަށްޓަކައި،  ލ ަގިއ  އިންވެސްޓްކޮށްެގން 

އެފަރާތަށް ދޭ ޢިނާޔަތެއް ނ ވަތަ ލ ޔެއް ނ ވަތަ ބަދަލެއްެގ ޮގތ ަގިއ  

ބިމަށް  ނ ވަތަ  ރަށަށް  އެ  ކަމަށްވާތީ،  ޮގތ ަގއި  ރަށެްއެގ  ދޫކ ރެވޭ 

ކޮސްޓް،   އެކ އިޒިޝަން  އަދި  ކ ލި  ދައްކަންޖެހޭ  ފަޅަށް  ނ ވަތަ 

 އެފަރާތ ން ކ ރާ އިންެވސްޓްމަންޓާ އަޅަިއކަނޑައިދެވޭނެެއވެ. 
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( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ނަންބަރެއް 9ވަނަ މާއްދާެގ )މ( ެގ )  5ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  ބ  .9

 އިތ ރ ކ ރ ން. 

 

 ނ ވަތަ ބިން   ޮގތ ަގިއ ރަށް  ސަބްސިޑީގެ   ކްރޮސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  (10) )މ( . 5 

ެއކ ިއޒިޝަން ދޫކ ރ މަށް އެފަދަ ތަންތަނ ެގ އެންމެ ކ ޑަ    ފަޅ   ނ ވަތަ

މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  މިންަގނޑެއް  ހިސާބ ކ ރާނެ  ކޮސްޓް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  5-1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .10

 

  10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (ރ) . 5-1 

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށިއިރ ، ކ ލީެގ ެއއް  

އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އެއް ފަޅަށްވ ރެ ިގނަ ފަޅ  ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ  

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އެ ވަކިަވކި ފަޅ ތަކަށްވެސް ވަކި ކ ލީެގ އެއްބަސްވ ން  

 ނެެއވެ. އެކ ލަވާލެވިދާ
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކޮށް، އެ މާއްދާެގ    6ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .11

 އަކ ރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން.

 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   )ކ(   

ފަޅެްއަގއި ނ ވަތަ ބިމެއްަގއި ކޮށްފަިއވާ އިންވެސްޓްމަންޓް  ރަށެއްަގއި ނ ވަތަ  

ނ ވަތަ ސަރ ކާރާއި ރަށް ނ ަވތަ ފަޅ  ނ ވަތަ    ލަން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،ވިްއކާ

ދަށ ން  ެއްގރީަމންޓ ެގ  ކޮށްފަިއވާ  ދެމެދ ަގއި  ފަރާތާ  ހިފާ  ކ އްޔަށް  ބިން 

 ލާނަމަކަށް ިވއްކާކ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ ޙައްޤ ތައް އެހެން ފަރާތަ

 .ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް ނަމަ،ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރާ
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .12

 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް    99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (2) )ހ( . 7 

ފެށ މ ެގ ވަނަ    11 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ  

ކ ރިން މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްތަކ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ކ އްޔަށް  

 2ދޫކ ރެވިފަިއވާ ބިންތަކ ެގ ކ ލި ދައްކާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ   

 ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ނަންބަރެއް  2) ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .13

 އިތ ރ ކ ރ ން. 

 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް    99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    (3) )ހ( . 7 

ފެށ މ ެގ   11 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައ މ ެގ  އިޞްލާޙ   ވަނަ 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ކ އްޔަށް  ފަހ ން މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްތަކ ން  

އެ ބިމެއް ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށް ހ ޅ ވާލެޭވ  ، ދޫކ ރެވޭ ބިންތަކ ެގ ކ ލި

ޖަދ ވަލ    ޤާނޫނ ެގ  މި  ތެރެއިން،  އ ސޫލ ެގ    2ބީލަމެއްެގ  ގައިވާ 

ކ ޑަ  މިންވަރަށްވ ރެ  ކ ލީެގ  ހިސާބ ކ ރެވޭ  ބިމަކަށް  އެ  ދަށ ން 

 ނ ވާޮގތަށް ކަނޑައަޅަންވާނެެއެވ.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .14

 

  11)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް    99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ށ( . 7 

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ޓޫރިސްޓް 

ހޮޓަލާއި، ޔޮޓް މެރީނާ އަދި ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސް  ރިޒޯޓާިއ، ޓޫރިސްޓް  

ދީފައިވާ    ،ހެދ މަށާއި ކ ްއޔަށް  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޓޫރިޒަމް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 
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ަގިއ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދައްކާނީ،  ކ ލި  ބިންބިމަށްވެސް  ރަށްރަށާއި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށެވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .15

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 9  ބ ނެފައިވާ    10މި  ަގއި  )ކ(  މާއްދާެގ  މި  މާއްދާަގާއއި  ވަނަ 

ނ ވަތަ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތްތައް 

ބިންބިން   ރަށްރަށާއި  ދޫކ ރާ  ހެދ މަށް  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

ޙަވާލ ކ ރާ   ބިން  ނ ވަތަ  ރަށް  ފަރާތާ  ހިފާ  ކ ްއޔަށް  ދޫކ ރެވޭނީ  ކ އްޔަށް 

 )ފަންސާސް( އަހަރ ދ ވަހަށެވެ.  50ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން މީލާދީ 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .16

 

ހެދ މަށް ޓޫރިސްޓް   )ކ(  . 9  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ނ ވަތަ  ރިޒޯޓް 

 50ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށް ނ ވަތަ ބިންބިމ ެގ ތެރެއިން މި މާއްދެާގ ދަށ ން  

ކ އްޔަށް   ބިންބިން  ނ ވަތަ  ރަށްރަށް  ލިބިފައިވާ  އަހަރަށް  )ފަންސާސް( 

ނަމަ، ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ ތިރީަގއި ބ ނެފައިވާ ޝަރ ޠ ތައް ހަމަާވ ފަރާތެއް

އިތ ރ    މ އްދަތ   ދީފައިވާ  ކ އްޔަށް  ބިމެްއ  އެ  ނ ވަތަ  ރަށެއް   49އެ 

 )ސާޅީސްނ ަވއެއް( އަހަރ ދ ވަހަށް އިތ ރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

( ވަނަ ނަންބަރ  އ ނިކޮށް، އެ  2ވަނަ ާމއްދާެގ )ކ( ެގ )  9ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ    ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .17

 ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން. އަކ ރ ެގ ދެން ހ ރި ނަންބަރ 

 

 ހ ޅ ވާފައިވ ން.   ޓްރަށް ނ ވަތަ ބިން ނ ވަތަ ފަޅ ަގއި ތަރައްޤީކ ރާ ރިޒޯ (2) )ކ(  . 9 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 10 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .18

 

  ފަރާތ ގެ   ހިފާ   ކ އްޔަށް 
  އެހެން   ޙައްޤ ތައް 
 ބަދަލ ކ ރ ން   ފަރާތަކަށް 

ދޫކޮށްފަިއވާ  . 12 ކ އްޔަށް  ސަރ ކާރ ން  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ކޮށްފަިއވާ  ބިމެއްަގއި  ނ ވަތަ  ފަޅެއްަގިއ  ނ ވަތަ  ރަށެއްަގއި 

ނ ވަތަ ސަރ ކާރާއި ރަށް ނ ވަތަ ފަޅ  ނ ވަތަ ބިން ކ އްޔަށް ހިފާ   ،ވިްއކައިލެވޭނީ

ފަރާތާ ދެމެދ ަގއި ކޮށްފައިވާ ެއްގރީމަންޓ ެގ ދަށ ން ކ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ 

ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރެވޭނީ މި ޤާނޫނ ެގ    ،ޙައްޤ ތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިްއކައިލެވޭނީ

  ކ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދ  އަދި  ތަކެްއެގ މަތިން  ޠ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއވާ ޝަރ 

 ހެދިފައިވާ ެއއްބަސްވ މ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަކެއްެގ މަތިންނެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   15ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .19

 

  ނ ވަތަ   ރަށްރަށާއި 
  ނ ވަތަ   ބިންބިމާއި 
  ދާއިމީ   ފަޅ ފަޅަށް 
  އަންނަ   ބަދަލެއް 
 ކ ރ ން   ކަންކަން 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނ ވަތަ ބިން ނ ވަތަ ފަޅ ަގއި   )ހ( . 15

މަސައްކަތެްއ   އަންނާނެފަދަ  ބަދަލެއް  ދާިއމީ  ތިމާވެށްޓަށް  އެތަނެްއެގ 

ތަންފީޛ ކ ރާ  ކަނޑައަޅަިއ  ސިޔާސަތ ތައް  ތިާމވެށްޓާގ ޅޭ  ކ ރަންވާނީ، 

އެ   ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް

އެ ބިމަކީ    ލިޔ ން ހ ށަހަޅައި މިނިސްޓްރީެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ގައެވެ. ައދި،

ަގއި ހިމެނޭ ބިމެއްނަމަ އެ ބިމެއްގެ ޞްތިޞާޚްމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެއްެގ އި

އި އެ    ޞްތިޞާޚްމައްޗަށް  ހ ށަހަޅައި،  ލިޔ ން  އެ  ކައ ންސިލަށް  ހިނާގ 

 ދާނެއެވެ. ހ އްދަ ހޯދި ކައ ންސިލްެގ
 

 ( ަވނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 1ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  16-1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .20

 

  ،ެއވަނީ  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  "އިންޓަްގރޭޓަޑް (1) )ށ( . 16-1 

ވަކި    ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ހިންގ މަށް  ޓްރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް

ރަށްތަކެްއެގ   ވަކި  ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދެއް  ވަކި  ރަށެްއެގ  ނ ވަތަ  ރަށެއް
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ސަރަޙަްއދެއް   ނ ވަތަ  ރަށެއް  އެ  ،ސަރަޙައްދެއް   އެކ ލެވޭ  މައްޗަށް

  ،ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި  ،ފަރާތަކ ން  ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ތަރައްޤީކ ރަން

  ެގސްޓްހައ ސް   ޓޫރިސްޓް  ނ ވަތަ/ އަދި  ،ހޮޓާ  ހޮޓާ،  ޓްރިޒޯ

  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ/ އަދި  ޔޮޓް މެރީނާ  ނ ވަތަ/އަދި

 ތަރަްއޤީކ ރާ   ހިމެނޭޮގތ ން  ބާވަތް  ިގނަ  ެއއް ބާވަތަށްވ ރެ  ވިޔަފާރީެގ

 . ސަރަޙައްދަށެވެ
 

 މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ަވނަ   16-2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .21

 

  ، ބޭނ މަށްޓަކައި  ހިންގ މ ެގ  ތަރައްޤީކޮށް  ޓްރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް )ށ( . 16-2 

  ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  މި

ތިންވަނަ    ،ސަރަޙައްދެްއަގއި  ނ ވަތަ  ރަށެއް  ވަކި   ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ހިންގ މަށް

ހޮޓާ  ޓް ރިޒޯ  ،ޓް ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި   މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް   ،ހޮޓާ، 

ޓޫރިސްޓް އެނޫންވެސް   ެގސްޓްހައ ސް  ނ ވަތަ   ފަތ ރ ވެރިކަމާބެހޭ  ނ ވަތަ 

  ސަރަޙައްދެއް   ނ ވަތަ  ރަށެއް  އެ  ،ހިންގ މަށްޓަކައި  ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް

 އެ   ،ފަރާތ ން  ވެފަިއވާ  ެއއްބަސްވ ން  ސަރ ކާރާއެކ   ކ އްޔަށް ދިނ މަށްޓަކައި

ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށް   ތިންވަނަ   ބައިބައި   ވަކިވަކި  ސަރަޙައްދ ގެ   ރަށ ެގ 

  އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ،ކ އްޔަށްދޭންވާނީ

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ
 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ަވނަ މާއްދާެގ )ރ(   16-3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .22

 

ިއންޓަްގރޭޓަޑް    ،ނަމަވެސް   ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެން  ަގއި  )ށ(   މާއްދާެގ  މި )ރ( . 16-3 

ހޮޓާ،   ޓްރިޒޯ  ،ޓް ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި  ހިމެނޭ  ރިޒޯޓެްއގައި  ޓޫރިސްޓް

ެގސްޓްހައ ސް  ނ ވަތަ،  ހޮޓާ   އެނޫންވެސް   ނ ވަތަ   ޓޫރިސްޓް 
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ވިޔަފާރިެއއް  މި   ހިންގ މަށް  އެތަންތަން  ،ހިންަގންވާނީ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ 

 . ހޯދަިއެގންނެވެ ހ އްދަތައް ދަށ ން ހޯދަންޖެހޭ  ޤާނޫނ ެގ
 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   16-4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .23

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއެގ   )ނ( . 16-4 

ޮގތ ަގއި ހިންަގމ ން އަންނަ ތަނެއް އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ  

)ެއއްމިލިއަން(    1,000,000ހިންާގ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަދަލ ކ ރެވޭނީ،  

 އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ފީއެއް ދެއްކ މަށްފަހ ގައެވެ. 
 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.   16-4ދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވި .24

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއެގ   )ރ( . 16-4 

ހިންަގން  ތަނެްއ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ކ އްޔަށް  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޮގތ ަގއި 

ތަނެއްެގ   ހިންާގ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަްގރޭޓަޑް  ފަށާފައިނ ވާނަމަ 

ިއ ކަނޑައަޅާ  ޮގތ ަގއި ބަދަލ ކ ރެވޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގަ 

ފީއެްއ    )އެއްމިލިއަން(  1,000,000ޮގތެްއެގމަތިން   ޑޮލަރ ެގ  އެމެރިކާ 

 ދެއްކ މަށް އެތަން ކ އްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތ ން ެއއްބަސްވ މ ންނެވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   16-5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .25

 

) )ބ( . 16-5  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  4މި  އެހެން  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް، 

ިމނިސްޓްރީެގ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ޝަރ ޠ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ 

ދިނ މަށް   ކ އްޔަށް  ބިން  ނ ވަތަ  ފަޅ   ނ ަވތަ  ރަށް  އެ  ހ އްދައާެއކ ، 
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ފަރާތަކަށް ސަރ  އެހެން  އެއްބަސްވ ން  ކޮށްފަިއާވ  ކާރާެއކ  

 ބަދަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

އެހެން   (1)    އެކ ލެޭވ  ހިއްސާ  ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރ ކާރ ެގ 

 ؛ކ ންފ ންޏަކަށް އެއްބަސްވ ން ބަދަލ ކ ރ ން

  10ތަރައްޤީކޮށް ހިންަގން ފަށާތާ    ޓްއިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯ   (2)   

ފިޔަަވއި   ސަރ ކާރ   ފާއިތ ވ މަށްފަހ ،  އަހަރ ދ ަވސް  )ދިހައެއް( 

ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏަކަށް  އެކ ލެވޭ  ހިއްސާ  ފަރާތެްއެގ  އިތ ރ  

 ވިޔަފާރިައކަށް ބަދަލ ކ ރ ން. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް  16-16ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .26

 

ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި،   ( ކ) . 16-16  ައއިލެންޑް  ޕްރަިއވެޓް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި ސަރ ކާރ ެގ ސައްތައިން ސަްއތަ ހިއްސާާވ  

ޤާނޫނ ެގ   މި  ެއއްބަސްވ ން،  ކ ރެވޭ  ވަނަ    16- 17ކ ންފ ންޏާއެކ  

ސައްތައިން   ސަރ ކާރ ެގ  މެނ ީވ،  ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

އެްއވެސް   އެހެން  ފިޔަވައި  ކ ންފ ންޏެއް  އެހެން  ހިއްސާވާ  ސައްތަ 

ސަބްލީސްކޮށްެގން   ނ ވަތަ  ކ އްޔަށްދީ  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކޮށް  ފަރާތަކަށް 

 ނ ވާނެެއވެ. 
 

 އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  16-17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .27

 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  
ދިގ  މ އްދަތަށް  
 ކ އްޔަށް ދިނ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 16-17 އ ސޫލ ތަކާ    16-16މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހޯދައިެގން   ހ އްދަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ޮގތ ެގމަތިން،  އެްއޮގތްާވ 

ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ައއިލެންޑް،  ޕްރައިވެޓް  ތަރައްޤީކ ރާ 
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ަގާވއިދެްއަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތެއްެގމަތިން، އިންވެސްޓަރަކަށް، އަންނަނިިވ  

 ދައިން ބޭނ ންކ ރ މަށް، ދިގ  މ އްދަތަށް ކ އްޔަށް ދެވިދާނެެއވެ. ފަ

 ؛އަމިއްލައަށް ޗ ްއޓީ ހޭދަކ ރ މަށް  ރއިންވެސްޓަ  (1)   

ހ އްދަކ ރާ ެއހެން    ރވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ނޫން ޮގތަކަށް އިންވެސްޓަ  (2)   

 ؛ފަރާތްތަކ ން ޗ އްޓީ ހޭދަކ ރ ަމށް

ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ   20-16މި ޤާނޫނ ެގ    (3)   

 ބޭނ މަށް ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ބޭނ ންކ ރ މަށް.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  16-17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .28

 

މ އްދަތަށް  (ށ) . 16-17  ދިގ   އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ަގވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާިއ  މި  ކ އްޔަށްދޭއިރ ، 

ޑިވެލޮޕަރާިއ   އެއްބަސްވ ެމއްަގއި،  ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠ ތައް  ބަޔާންކ ރާ 

ެއއްބަސްވ ން   އެ  ސޮއިކޮށް،  ދެމެދ   އިންވެސްޓަރާ  ހިފާ  ކ އްޔަށް 

އެ  ޓޫރިޒަ އަދި،  ރަޖިސްޓަރީކ ރަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓްރީަގިއ  މާބެހޭ 

މިނިސްޓްރީަގިއ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ފ ރިހަމަކޮށް  އެއްބަސްވ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއ    16-16ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއެކ ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ޙައްޤ ތަކާިއ   އެންމެހައި  ޑިވެލޮޕަރ ެގ  ެއއްބަސްވ މ ަގިއާވ  ބަޔާންކ ރާ 

އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން ޕްރަިއވެޓް އައިލެންޑް ކ އްޔަށް    އިލްތިޒާމ ތަްއ،

 ހިފާ އިންވެސްޓަރަށް ބަދަލ ެވެގންދާނެއެވެ. 

ގ ޅިެގން   ރ އިންވެސްޓަ  (1)    އައިލެންޑާ  ޕްރަިއވެޓް  ހިފާ  ކ އްޔަށް 

  6އިންވެސްޓަރާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ  މި ޤާނޫނ ެގ  

ކ ލީެގ   ަވކި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ؛އެއްބަސްވ މެއް އެކ ލަވާލ ން
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   (2)  ( އަކ ރ ެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ައއިލެންޑާ  ވަނަ 1ޕްރައިވެޓް   )

ތާރީޚ ން  ސޮިއކ ރާ  އެްއބަސްވ މ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަދި )ބ(   16-16ފެށިެގން މި ޤާނޫނ ެގ  

ޕްރައިވެޓް   ވަކި  އިންވެސްޓަރަށް  މ އްދަތަށް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

 ؛އައިލެންޑް ކ ްއޔަށް ދިނ ން

 ވަނަ(  1)  އަކ ރ ެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ައއިލެންޑާ  ޕްރައިވެޓް   (3)   

 މި  ސޮިއކ ރ މ ން  ެއއްބަސްވ މ ަގއި   ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ގައި

 ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ޅ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  16-16  ޤާނޫނ ެގ

 ސަރަޙައްދ    އައިލެންޑްެގ  ޕްރަިއވެޓް  އެ   އެއްބަސްވ މ ން

 ؛އ ނިކ ރ ން

އެކ ލަވާލާ   (4)    މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އިޖ ރާއަތ ތަްއ   ޝަރ ޠ ތަކާއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ފ ރިހަމަކ ރ ން.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  16-17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .29

 

ޑިވެލޮޕަރ   )ރ( . 16-17  އައިލެންޑެއް،  ޕްރައިވެޓް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

މ އްދަތަށް ކ ްއޔަށްދިނ މ ެގ މ ޢާމަލާތެްއެގ ދަށ ން    އިންވެސްޓަރަކަށް ދިގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  މ އްދަތ   ކ އްޔަށްދެޭވ  ރަށް  ވަނަ    16-16ކ އްޔަށްދެވޭ 

މ ްއދަތަށްވ ރެ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ބ(  އަދި  )ރ(  މާއްދާެގ 

 ދިގ ެވެގންނ ވާނެއެވެ. 
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 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ  16-17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .30

 

ނަމަވެސް، ޕްރައިވެޓް    މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ )ކ(  . 16-17 

އެކ ަގއި   ފަރާތަކާ  ތިންވަނަ  ހިންގ މަށް  ބަލަހައްޓައި  އައިލެންޑް 

އެްގރީމަންޓެއް ހެދ މަށް  އިންވެސްޓަރ ނ ވަތަ ޑިވެލޮޕަރ މެނޭޖްމަންޓް  

 މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  16-19ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .31

 

  އައިލެންޑްގެ   ޕްރައިވެޓް 
 ކ ލި   އަހަރީ 

އައިލެންޑް މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ޕްރައިވެޓް   . 16-19

ނ ަވތަ   ޑިވެލޮޕަރ،  ރަށްރަށަށް  ކ އްޔަށްދެވޭ  މ އްދަތަށް  ދިގ   ތަރައްޤީކ ރ މަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ    16-17ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކ ރ މަށްފަހ  މި ޤާނޫނ ެގ  

ދޫކޮށްފައިވާނަމަ   ކ ްއޔަށް  އިންވެސްޓަރަކަށް  މ އްދަތަށް  ދިގ   ދަށ ން 

 ދައްކާނީ އަންނަނިވި ޮގތަށެވެ. އިންވެސްޓަރ، ސަރ ކާރަށް ކ ލި 

ހިއްކ މަށްފަހ  ދިގ  މ އްދަތަކަށް އިންވެސްޓަރަކަށް ކ އްޔަށް ދޫނ ކ ރެިވ   )ހ(  

ެގ އިލްތިޒާމ  ހިނާގ ރަށްތަކ ެގ ތެރެއިން އެްއވެސް ބޭނ މަކަށް ރ  ޑިވެލޮޕަ

)ެއކެއް( އެމެރިކާ    1ބޭނ ންނ ކ ރާ ރަށްތަކ ން އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް  

 ޑޮލަރ .

( ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  17-16މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

ޕްރައިވެޓް  2) ބޭނ ންކ ރެވޭ  ޮގތަށް  ނަންބަރ ަގިއާވ  ވަނަ   )

 )ެއކެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރ .  1އައިލެންޑްތަކ ން އަހަރަކަށް ައކަމީޓަރަކަށް  

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއވާ  3ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ )   17-16މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

ޮގތަށް ބޭނ ންކ ރެޭވ ޕްރަިއވެޓް އައިލެންޑްތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ  

 ަގިއވާ ޮގތަށް.  1
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 16-19ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .32

 

  އ ސޫލ ން   ވިޔަފާރި 
  އައިލެންޑް   ޕްރައިވެޓް 

  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ 
 ބޭނ ންކ ރ ން   ބޭނ މަށް 

ކ އްޔަށް   )ހ( . 16-20 މ އްދަތަށް  ދިގ   އައިލެންޑެއް  ޕްރަިއވެޓް  ނ ވަތަ  ޑިވެލޮޕަރ 

ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ   އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  އިންެވސްޓަރެްއ،  ހިފާފައިވާ 

އ ސޫލ ން   ވިޔަފާރި  އެކަމަށް،  ބޭނ މަށް  ބޭނ ންވާނަމަ  ބޭނ ންކ ރަން 

ިމނިސްޓްރީން  ހ އްދަ  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރި  އެތަނެއް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

އ ސޫލ ން  )ށ(   ވިޔަފާރި  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރެޭވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  

 ޔަފާރިައކަށެެވ. ވި

އ ސޫލ ން  )ނ(   ވިޔަފާރި  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޫކ ރެޭވނީ އެ ރަށް ތަރައްޤީކ ރާ ޑިެވލޮޕަރަށް، 

ނ ވަތަ ެއ ރަށެްއ ދިގ  މ އްދަތަށް ކ ްއޔަށް ހިފާފައިާވ އިންެވސްޓަރަށް،  

މާއްދާެގ )ކ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ވަނަ    16-17ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ  

އެ ރަށެއް ހިންގ މަށް ނ ވަތަ ބެލެހެއްޓ މަށް މެނޭޖްމަންޓް އެްގރީމަންޓް 

 ހަދާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތަށެވެ. 

އ ސޫލ ން  )ރ(   ވިޔަފާރި  ބޭނ މަށް  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

ހިންގ މ ެގ   ދޫކ ރާ  ހ އްދަ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  އެ  މ އްދަތާއި  ހ އްދަިއެގ 

ދޫކ ރ މަށް ނަާގނެ ފީ، އަދި ހ އްދަ ދޫކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަްއ  

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

އަންނަނިވި ޮގތަށް ، "ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސާބެހޭ"، ބާބ ެގ ސ ރ ޚީ  ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .33

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 

 

 ގެސްޓްހައ ސްއާބެހޭ ހޮޓަލާއި، ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް    ޓް ރިޒޯ 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .34

 
  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި 

  ހ އްދަ   ހިންގ މ ގެ 
 ހޯދ ން 

ހޮޓަލެއް ނ ވަތަ އެްއވެސް ހޮޓަލެއް ނ ވަތަ ެއއްެވސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްެވސް ރިޒޯޓް   . 17

ހިންަގންވާނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީަގއި އެތަނެްއ   ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސްެއއް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގ މަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކ ރާ ހ އްދަ ހޯދ މަށް  

 ފަހ ގައެެވ. 
 

 ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ  18ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .35

 

  ދޫކ ރެވޭ   ހ އްދަ 
 ތަންތަން 

ހިންގ މ ެގ   . 18 ެގސްޓްހައ ސްެއއް  ޓޫރިސްޓް  ނ ވަތަ  ހޮޓަލެއް  ނ ވަތަ  ހޮޓަލެއް  ރިޒޯޓް 

 ހ އްދަ ދޫކ ރާނީ، ތިރީަގއި ބ ނެފައިވާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ ތަންތަނަށެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އ ނިކޮށް، އެ މާއްދާެގ ދެން ހ ރި    18ޤާނޫނ ެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ  ބ ނެވިދިޔަ   .36

 އަކ ރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން.

 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބ ނެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ފީ ދައްކާފަިއވ ން.   21މި ޤާނޫނ ެގ   (ނ) . 18 
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   19ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .37

 

  ހޮޓާ   ހޮޓަލާއި   ޓް ރިޒޯ 
 ދޫކ ރ ން   ބިން   ހެދ މަށް 

ދޫކ ރާނަމަ   . 19 ބިމެއް  ސަރ ކާރ ން  ހެދ މަށް  ހޮޓަލެއް  ނ ވަތަ  ހޮޓަލެްއ  ރިޒޯޓް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.    5ދޫކ ރަންވާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ދޫކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ ތަކާމެދ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  އަދި، ބިން ކ އްޔަށް  

މައްޗަށްވެސް   ހޮޓަލ ެގ  ހޮޓަލާއި  ރިޒޯޓް  މާއްދާތައް  ހިމަނާފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ހިނާގނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  20ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .38

 

  ޓޫރިސްޓ ންނަށް 
 ތަންތަން   ތިބެވޭނެ 

  ހޮޓަލެއް  ލިބިފަިއވާ ރިޒޯޓް ހޮޓަލެއް،   ހ އްދަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި . 20

 ލިބިފައިވާ   ހ އްދަ  ދަށ ން  މި ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ  ެގސްޓްހައ ސްއެއް  ޓޫރިސްޓް  ނ ވަތަ

ނ ވަތަ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ިއންޓަްގރޭޓަޑް    ޓޫރިސްޓް  ނ ވަތަ 

 .ނ ވާނެެއވެ  ބަހައްޓަިއެގން  ައަގށް  ޓޫރިސްޓަކ   ެއއްވެސް   ތަނެއްަގއި  ނޫން  އ ޅަނދެއް
 

 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  21ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .39

 

ރަޖިސްޓަރީ   . 21 ފީ   ރަޖިސްޓަރީ  ެގސްޓްހައ ސެއް  ޓޫރިސްޓް  ނ ވަތަ  ހޮޓަލެއް  ޓޫރިސްޓް  ކޮންމެ 

ރަޖިސްޓަރީ    ސެއްތަ އެ ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ކޮށްދެވޭނީ، އެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނ ވަ

 000,5/-ރ ފިޔާ، ެގސްޓްހައ ސެއްނަމަ    000,10/-ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ހޮޓަލެއްނަމަ  

 ރ ފިޔާެގ ރަޖިސްޓަރީ ފީެއއް ދެއްކ މ ންނެވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   24ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .40

 
ދަށ ން  (ށ) . 24  މާއްދާެގ  މި  އ ޅަނދ ތަކަށް،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހ އްދަ ދޫކ ރާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ  

ދެއްކ މ ންނެވެ. އެ ފީއަކީ،  ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާޮގތަށް އެކަމަށް ފީއެއް  

އެ އ ޅަނދ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރ ކ ރ މާއި ދ ްއވ މ ެގ ހ ްއދަ ދޫކ ރ މަށް 

ނެޭގ ފީެއކެވެ. ެއ ފީ ދެްއކ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލާނީ، ެއ އ ޅަނދެއްެގ ކަންތަކާ  

 ޙަވާލ ެވެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ންނަ އޭޖެންޓެވެ.
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 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  25ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .41

 

  ހަދައި   ބަނދަރ    ޔޮޓް 
 ތަންތަން   ހިންގޭނެ 

ވަނަ މާއްދާެގ    26ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޔޮޓް ބަނދަރ  ހަދައި ހިންަގންވާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   . 25

 ދަށ ން ދޫކ ރާ ތަންތަނ ގައެވެ. 
 

 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  26ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .42

 

  ހެދ މަށް   ބަނދަރ    ޔޮޓް 
 ދޫކ ރ ން   ތަންތަން 

ޔޮޓް ބަނދަރ  ހެދ މަށް ތަންތަން ދޫކ ރަންވާނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދ މަށް ރަށްރަށާއި   . 26

ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓް  ބިން ދޫކ ރ މަށް، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ޔޮޓް   ާމއްދާތައް  ހިމަނާފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ކ ރ މަށް  ޢަމަލ   ރިޒޯޓ ތަކާމެދ  

 ބަނދަރ ތަކ ެގ މައްޗަށްވެސް ހިނާގނެެއވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .43

 

  ޚިދ މަތްދޭ   ފީނ މ ގެ 
  ހ އްދަ   ތަންތަނ ގެ 
 ފަރާތްތައް   ދޫކ ރެވޭ 

  ހިންގ މ ެގ  ތަނެއް  ޚިދ މަތްދޭ  ފީނ މ ެގ  ބ ނެފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ  29  ޤާނޫނ ެގ  މި . 30

ދޫކ ރާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަްއ    ހ އްދަ

މިންަގނޑ ތަކާ އެްއޮގތަށް ހިންަގމ ން  ފ ރިހަމަވ މާއެކ  އެ ަގވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާ  

ހ ރ މާއި  މަރ ކަޒެއް  ޓޫރިޒަމާބެހޭ   ، ެގންދާ  ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް  ތަނަކ ން  އެފަދަ 

 އެތަނަކ ން ލިބެންހ ރ މ ންނެވެ. ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދ މަތްތައް
 

 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  31ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .44

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބ ނެފައިވާ ފީނ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ    29މި ޤާނޫނ ެގ   . 31 ފީ   ރަޖިސްޓަރީ 

ރ ފިޔާެގ ރަޖިސްޓަރީ    5,000/-ޓަކައި  ކޮށްދެވޭނީ، އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށް

 ފީއެއް ދެްއކ މ ންނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  33ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .45

 

  ދޫކ ރެވޭ   ހ އްދަ 
 ފަރާތްތައް 

 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   މި  ދޫކ ރާނީ   ހ އްދަ  ދިނ މ ެގ  މަތްޚިދ    ހިންގ މ ެގ  އިރާވަ  ތ ރ ދަ . 33

 ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހަދާ
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް   35ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .46

 

ޓޫރިސްޓް    2023ޖަނަވަރީ    1 ( ކ) . 35  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފެށިެގން  އިން 

ހޮޓާތަކާިއ، ޓޫރިސްޓް އ ޅަނދ ތަކާިއ، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ   ޓްރިޒޯޓ ތަކާއި، ރިޒޯ

ހިންާގ   ކޮޓަރި    50ރަށްތަކ ަގއި  ިގނަ  ކޮޓަރިއަށްވ ރެ  )ފަންސާސް( 

އަންނަ  ެގސްޓްހައ ސްތަކަށް  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ޓޫރިސްޓ ންެގ އަތ ން، ެއއިން ތަނެއްަގއި ނ ވަތަ އ ޅަނދެްއަގިއ ހޭދަކ ރާ 

)ހައެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ން، ްގރީން    6ދ ވަހަކަށް، މީހަކަށް    ކޮންމެ

 ޓެކްސްެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށް ޓެކްސް ނެޭގނެއެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   35ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .47

 
ަގއި އެހެން   )އ(  . 35  ޖަނަވަރީ   1ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  މި މާއްދާެގ )ކ( 

ހޮޓާތަކާއި    2023 ހިންާގ  ރަށްތަކ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ފެށިެގން  އިން 

)ފަންސާސް( ކޮޓަރި ނ ވަތަ    50ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސްތަކ ެގ ތެރެއިން  

އަންނަ  ތަންތަނަށް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކޮޓަރި  މަދ ން  އެއަށްވ ރެ 

އެ  އަތ ން،  ދ ވަހަކަށް، ޓޫރިސްޓ ންެގ  ކޮންމެ  ހޭދަކ ރާ  ތަނެއްަގއި  އިން 

)ތިނެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ ން، ްގރީން ޓެކްސްެގ ޮގތ ަގިއ    3މީހަކަށް  

 ދައ ލަތަށް ޓެކްސް ނެޭގނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  39ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .48

 

  ތަކާއި، ޓ  ރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް 
  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

  ތަކާއި، ޓ  ރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް 
  ރިޒޯޓް   ހޮޓާތަކާއި، 
  ޓޫރިސްޓް   ހޮޓާތަކާއި، 

  އަދި   ގެސްޓްހައ ސް 
  މެރީނާތަކ ގައި   ޔޮޓް 

  ސެކިއ ރިޓީ 
 ބެލެހެއްޓ ން 

ރިޒޯޓ ތަކާއި،  ،ތަކާއި ޓ ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް (ހ) . 39 ޓޫރިސްޓް    ޓް ރިޒޯ  އިންޓަްގރޭޓަޑް 

  ެގސްޓްހައ ސް  ޓޫރިސްޓް   އަދި   މެރީނާތައް  ޔޮޓް   ހޮޓާތަކާިއ،  ،ހޮޓާތަކާއި

މ އައްސަސާތައް  ތަކ ަގއި  މިންަގނޑ ތަކެްއގެ   ޤަބޫލ ކ ރާ  ކަމާގ ޅ ންހ ރި 

 އެކ ލަވާލާމިނިސްޓްރީން    ، ނިޒާމެއް  ސެކިއ ރިޓީ  އެކަށައެޅޭ  މައްޗަށް

  އެކ ލަވާލާ   އެޮގތ ން .  ންވާނެއެވެޤާއިމ ކ ރަ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގިއވާ

 . ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ ގެޒެޓ ގައި  ސަރ ކާރ ެގދިވެހި ަގާވއިދ 

)ދޭއް(   2މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއ ރިޓީ ނިޒާމ  ކޮންމެ   )ށ(  

ޚިދ މަތްތަކ ެގ   1އަހަރ ން   ސަލާމަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަހަރ   )އެކެއް( 

 ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. އެހީތެރިކަމާއެކ  މިނިސްޓްރީން ބަލައި 
 

 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  40ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .49

 

  ޓޫރިޒަމ ގެ   ބިދޭސީން 
 ކ ރ ން   މަސައްކަތެއް 

ފަރާތަކ ން  . 40 އެްއވެސް  ބޭރ ެގ  މަސަްއކަތެއް  ޓޫރިޒަމ ެގ  ބ ނެފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ކ ރަންވާނީ  ކ ރެވޭ    79/25ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އެ   އެްގރިމަންޓްކޮށް،  ބ ނެފައިވާ  ަގއި  ޤާނޫނ (  އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ  ފޮރިން 

ޮގތ ެގމަތި ބ ނެފަިއވާ  އިންވެސްޓްަމންޓެއް  ޤާނޫނ ަގއި  ެއ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ން، 

 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ. މިނިސްޓްރީ
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ  43ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .50

 

  ދޫކ ރާ   ހ އްދަ 
  ހ އްދަ   މ އްދަތާއި، 
 އާކ ރ ން 

  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ހޮޓަލާިއ،   ޓްރިޒޯޓާިއ، ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި . 43

ޔޮޓް   ދ ްއވ މަށާއި  އ ޅަނދ   ޓޫރިސްޓް   ހިންގ މަށާއި  ބަނދަރ   ެގސްޓްހައ ސްާއއި 

  ތަންތަން   ދޭ   ޚިދ މަތް  ހިންގ މ ެގ  ރާވައި  ދަތ ރ   ދޭ ތަންތަނާއި  ޚިދ މަތް   ފީނ މ ެގ

  ހަދާ   މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދޫކ ރާނީ  ހ އްދަ  ހ އްދަާއއި އެނޫންެވސް  ހިންގ މ ެގ
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  ދޫކ ރި ހ އްދައެއް އެ، ހ އްދައެްއވެސް  ކޮންމެ. ބ ނެފަިއވާ މ އްދަތަށެވެ ަގާވއިދ ަގއި

 . އާކ ރަންާވނެއެވެ ،ހަމަވ މ ން މ އްދަތ 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.ައންނަނިވި  ެގ )ހ( ާއއި )ށ(ވަނަ މާއްދާ  53ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .51

 

ބ ނެފައި އެވަނީ، ނިދ މާއި ކެއ ން ހަމަޖެހޭޮގތަށް  "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް   (ހ) . 53 

 ޓޫރިސްޓ ން ބައިތިއްބ މަށް ތަްއޔާރ ކޮށްފަިއވާ ރަށަކަށެވެ. 

"ހޮޓާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ނިދ މާއި ކެއ ން ހަމަޖެހޭޮގތަށް ޓޫރިސްޓ ން  )ށ(  

ވަސީލަތްތަކެްއ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ހިމެނޭޮގތަށް  ބައިތިއްބ މަށް 

 ރަށެއްެގ ބައެްއގައި ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް، އެ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ޮގތ ަގިއ އަންނަނިވި އަކ ރ     53ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .52

 އިތ ރ ކޮށް، ދެންހ ރި އަކ ރ ތަްއ ތަރ ތީބ ކ ރ ން.

 

ހޮޓާ (ނ) . 53  ކަމަށް  "ރިޒޯޓް  ހަމަޖެހޭޮގތަށް  "  ކެއ ން  ނިދ މާއި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި 

ަވސީލަތްތަކަކާިއ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ބައިތިއްބ މަށް  ޓޫރިސްޓ ން 

ތައްޔާރ ކޮށްފައިާވ   ބަެއއްަގއި  ރަށެއްެގ  ހިމެނޭޮގތަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް 

 ތަންތަނަށެވެ.

 

ޤާނޫނ ެގ   .53 މާއްދާ  53ބ ނެވިދިޔަ  )ނ( ަވނަ  އަކ ރ    ެގ  އެ  ހަމަޖައްސަިއ،  ކަމ ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  އެ  ައކީ 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި 

 
"ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ނިދ ން ހަމަޖެހޭޮގތަށް   (ރ) . 53 

ދިރިއ ޅ މަށް   މީހ ން  ހިމެނޭޮގތަށް  ކޮޓަރިތައް  ބައިތިއްބ މަށް  ޓޫރިސްޓ ން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ޯގތިތަކ ަގއި ތަރަްއޤީކ ރެވޭ ތަންތަނަށެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   53ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .54

 
"ފަތ ރ ވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް،   )މ( . 53 

ބަނދަރ ފަދަ    ޓްރިޒޯ ޔޮޓް  އަދި  ެގސްޓްހައ ސް  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާ،  ހޮޓާ، 

އަންނަ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހިންގ މަށާއި،  ތަރައްޤީކޮށް  ހަދައި  ތަންތަން 

ފަތ ރ ވެރިންނަށް ޚާއްޞަކ ރެިވެގން ދެވޭ ފީނ މާިއ، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އަދި  

 ދިއ މ ެގ ޚިދ މަތް ދިނ ން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.  ފަތ ރ ވެރިން ދަތ ރ 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ތ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   53ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .55

 
ސައްތަ   (ތ) . 53  ސައްތައިން  ބ ނެފައި  ހިއްސާ"ސަރ ކާރ ެގ  ކަމަށް  ކ ންފ ނި"  ވާ 

 ، ހިއްސާއެ ކ ންފ ންޏެއްެގ ރައ ސްމާލ  އެކ ލެިވެގންވާ އެންެމހައި    ،އެވަނީ 

ވާ ހިއްސާ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ ސައްތައިން ސައްތަ    ،ސަރ ކާރ ެގ ނަމ ަގއި

ސައްތަ   ސައްތައިން  ސަރ ކާރ ެގ  ނ ވަތަ  ެއްއ  ހިއްސާކ ންފ ންޏެއް  ާވ 

ހިމެނޭ    ކ ންފ ންޏަށްވ ރެ ިގނަ ކ ންފ ނިތަކެއްެގ ނަމ ަގއި ހިމެނޭ ކ ންފ ނި

 ޮގތ ންނެވެ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 25 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    .56

 

 2ޖަދ ވަލ   

 
 މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ބޭނ މަށް ކ އްޔަށް ދޫކ ރެވޭ ބިންބިމ ގެ ކ ލި 

 

)ދެލައްކަ(   200,000  އަތޮޅ  
 ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަށް ވ ރެ ކ ޑަ  

)ދެލައްކަ އެކެއް(   200,001 
  400,000އަކަމީޓަރާއި  

)ހަތަރ ލައްކަ( އަކަމީޓަރާ  
 ދެމެދ ގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރ    400,001 
ލައްކަ އެކެއް(  

އަކަމީޓަރަށްވ ރެ ބޮޑެތި  
 ބިންތަކަށް 

 1 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް ޏ، ސ 
  ޑޮލަރ  އެމެރިކާ( އެކެއް)
 އެއްލައްކަ) 125,000)

  އެމެރިކާ( ފަންސަވީސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 200,000 އަހަރަކަށް
 ޑޮލަރ  އެމެރިކާ( ދެލައްކަ)

 400,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( ހަތަރ ލައްކަ)

 ޑޮލަރ 

 2 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް ، ހއ، ހދ
  ޑޮލަރ  އެމެރިކާ( ދޭއް)
 ދެލައްކަ) 250,000)

 އެމެރިކާ ( ފަންސާސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 375,000 އަހަރަކަށް
( ހަތްދިހަފަސްހާސް ތިންލައްކަ)

 ޑޮލަރ   އެމެރިކާ

 500,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( ފަސްލައްކަ)

 ޑޮލަރ 

 ،ކ ،ޅ ،ބ  ،ރ ،ނ
  ،މ ،ވ ،އދ ،އއ

 ދ ،ފ

 4 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް
 ޑޮލަރ  އެމެރިކާ( ހަތަރެއް)
( ފަސްލައްކަ) 500,000)

 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ އެމެރިކާ

 750,000 އަހަރަކަށް
( ފަންސާސްހާސް ހަތްލައްކަ)

 ޑޮލަރ   އެމެރިކާ

 1,000,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( އެއްމިލިއަން)

 ޑޮލަރ 

 ،ގއ ،ލ ،ތ ،ށ

 ގދ
 3 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް

 ޑޮލަރ  އެމެރިކާ( ތިނެއް)
  ތިންލައްކަ) 375,000)

 އެމެރިކާ( ހަތްދިހަފަސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 562,500 އަހަރަކަށް
  ދެހާސްސްފަސްދޮޅަ ފަސްލައްކަ)

 ޑޮލަރ   އެމެރިކާ( ފަސްސަތޭކަ

 750,000 އަހަރަކަށް
  ހަތްލައްކަ)

  އެމެރިކާ( ފަންސާސްހާސް
 ޑޮލަރ 

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ސިޓީ މާލެ
 ޑޮލަރ )ނ ވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ 

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)ނ ވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ  

 ޑޮލަރ 

އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)ނ ވަދިހަ ފަހެއް(   95

 އެމެރިކާ ޑޮލަރ  
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މި ޤާނޫނ ން ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގން ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ ަގާވިއދ ތައް، މި ޤާނޫނަށް  .57

)ހައެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދައި، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ    6ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ފަށާ   ޢަމަލ ކ ރަން

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  ޤ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީ .58

 ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ޤާނޫނ ން ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގން މިނިސްޓްރީން ހ އްދަ ދީެގން ފަތ ރ ވެރިން މި   .59

ބައިތިއްބ މަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައ ސް އަދި ޔޮޓް މެރީނާތަކ ެގ ހިންގ މ ެގ  

ވާ ޮގތ ެގމަތިން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން  ހ އްދަ މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތާ ެއއްޮގތް 

)ބާރަ( މަސްދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ެގ ކ ރިން ބަދަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި، މި ޤާނޫނ ެގ އެހެން   12ފެށިެގން  

ލ ކ ރަން  މާއްދާއެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ެއފަދަ ތަންތަން ހިންގ މަށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަ

 ފެށ މ ެގ ކ ރިން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ހ އްދަ އެ މ އްދަތ  ހަމަވަންދެން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

 

 
 


