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 ( ޤާނޫނު   ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2/ 99ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  12)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 

 
މާއްދާއިން  1ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  10އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  35/ 2020  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 1 ށްފަހު،  . އެއަރެވިފައިލާޙުކުއިޞް  އަކުރު  މި  ވަނަ 

 ލާޙުކުރެވިފައިރު އިޞް މި އަކު މާއްދާއިން ވަނަ  1ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޒަ ޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
މާއްދާއިން  2ގެ  ގެ ޤާނޫނު އުމުގެނަ  ޞްލާޙު ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 2 ށްފަހު،  އެއަ  .ޙުކުރެވިފައިޞްލާ އި  އްދާމާ  މި  ވަނަ 

 ލާޙުކުރެވިފައިއިޞް  މައްދާމި  ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

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

 ރުމާއި،ކުދޫ   ރަށްރަށް  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  ކަނޑައެޅުމާއި،  ރަށްރަށް

  ިބން   ހެދުމަށް  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  އަދި  ހޮޓާ  ހޮޓަލާއި،  ރިޒޯޓް

 ރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޓޫރިޒަމް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ދޫކުރުމާއި،

 ޕްރޮޖެކްޓްތައް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުގެ

 ދޫކުރުމާއި،  ިބން  ކުރުމަށްތަރައްޤީ  އައިލެންޑް  އިވެޓްޕްރަ  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި

 ޓޫރިސްޓް   ޔޮޓްތަކާއި،  ބަނދަރާއި،  ޔޮޓް  ހިންގުމާއި،  ތަންތަން  އެފަދަ

 ހިންގުމުގެ   ރާވައި  ދަތުރު  ތަންތަނާއި،  ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  އުޅަނދުތަކާއި،

  ވިޔަފާރިއާގުޅޭ  އެކި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެނޫންވެސް  ފަރާތްތަކާއި،  ޚިދުމަތްދޭ

 1.ޤާނޫނެވެ މުގެަބޔާންކުރު އުސޫލުތައް

 . އެވެ" ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާެބހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކިޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި )ށ(   

 

  ހޮޓާ   ރިޒޯޓާއި   ޓޫރިސްޓް 

  ބިންދޫކުރުމާއި   ހެދުމަށް 

  ތަންތަން   އެފަދަ 

  ހިންގުމާއި 

  ޔޮޓް   އަދި   ގެސްޓްހައުސް 

  ތަންތަން   ފަދަ   ބަނދަރު 

 ހިންގުން 

ހޮޓަލާއިޒޯޓްރި  ،ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓްދިވެހިރާއްޖޭގައި    .2 ރަށްރަށާއި    ހޮޓާ  ،  ހެދުމަށް 

ދޫކުރަންވާނީ ފަޅު  ހޮ   ،ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓްއަދި    ،ިބންިބމާއި  ހޮޓަލާއި،  ޓާ  ރިޒޯޓް 

ފަދަ ތަންތަނާއި ޔޮޓް ބަނދަރު ހިންގަންވާނީޓްޓޫރިސްޓް ގެސް  އަދި އަދި    ،ހައުސް 

ނުގެ ދަށުން  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫ  ،ޔޮޓްތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް ދުއްވަންވާނީ

 2ވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ހަދާ ގަ

 

  ޚިދުމަތާއި   ފީނުމުގެ 

  ރާވައި   ދަތުރު 

  ޚިދުމަތް   ހިންގުމުގެ 

  ޚިދުމަތް   ތަންތަނުން  އެފަދަ  ،ހިންގައި  ތަންތަން  ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .3

 ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި، ނީންވާދަހަ  ތްދީޚިދުމަ  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު، ދީ
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 0202ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 3
މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޙު ގެނަލާޞް ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  މާބެހޭރިޒަޓޫ  ޖޭގެދިވެހިރާއް)  35/ 2020ރު  ނު ނަންބަޤާނޫ 4 ށްފަހު،  އެއަ.  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  މާއްދާ  މި  ވަނަ 

 ލާޙުކުރެވިފައިރު އިޞް މި އަކު ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ ނުގެ ޤާނޫމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  އްޖޭގެދިވެހިރާ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

 މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ދިނުން 

 

ޑް ޓޫރިޒަމް  ޓަ އިންޓަގްރޭ

ނުވަތަ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް  

އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން  

ފަދަ  ދޫކުރުމާއި އެ 

 ތަންތަން ހިންގުން 

އިންޓަދިވެހިރާއްޖޭ . 3-1 ޓޫރިޒަމް  ޓަގްރޭގައި  ސަރުކާރުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ޓޫރިޒަމް  ޑް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެސްޓޭޓް  ޕްރައިވެޓް  ރިއަލް  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ކުއްޔަށް  ފަޅު  ިބންިބމާއި  ރަށްރަށާއި  ތަރައްޤީކުރުމަށް    ފަދަ އެ  ،ދޫކޮށް  އައިލެންޑް 

މި    ،އެފަދަ ތަންތަން ހިންގަންވާނީ  ،ށްރައްޤީކޮން ތަންތަން ތަޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ދަށު

 3ތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮ

 

  ޓޫރިޒަމްގެ 

  ސަރަޙައްދުތަކާއި 

  ހަދާނެ   ޓް ރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް 

  ރިޒޯޓް   ރަށްރަށާއި، 

  އަދި   ހޮޓާ   ހޮޓަލާއި، 

  ގެސްޓްހައުސް   ޓޫރިސްޓް 

  ތަންތަން   ހަދާނެ 

 4ން އެޅު ކަނޑަ 

 )ހ(   .4

 

ޓޫރިޒަމް   ޓްރިޒޯ ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އިންޓަގްރޭޓަޑް  ހެދުމަށާއި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

އަދި ރިޒޯޓް ހޮޓަލާއި،    ،ންިބމާއި ފަޅުފަޅުކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ިބ

ތަންތަނާއި  އަދިޓާ  ހޮ ހަދާނެ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިޒަމްގެ   ،ޓޫރިސްޓް 

ސަރަޙައްދުތައް  ތަންތަނާއި  އެނޫންވެސް  ތަރައްޤީކުރެވޭ  ބޭނުމަށް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ،ކަނޑައަޅާނީ

 

 
ރަށްރަށް ނުވަތަ    ދިރިއުޅޭމީހުން    ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ   ،ސިޓީތަކުގައި

ގޮތުގެމަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭބނުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ިބން ކަނޑައެޅުމުގެ  

ނުވަތަ ސިޓީ   ،އިޚްތިޔާރު ރަށު  ނިސްަބތްވާ  ނުވަތަ ސިޓީއެއް  ރަށެއް  އެ 

 . ންވެއެވެ ލިިބގެކައުންސިލަށް

 

 ރިޒޯޓާބެހޭ   ޓޫރިސްޓް 
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 ރެވިފައި ޙުކުއިޞްލާއްދާ މާ މި ،އިންވަނަ މާއްދާ 1ގެ މުގެ ޤާނޫނުއު ގެނަޞްލާޙު އިވަނަ  8 އަށް (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 13/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 5
 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުއަކުރުގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 5ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ހޭޓޫރިޒަމާބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ންބަނަ ޤާނޫނު 6
ގެނަ އިވަނަ   10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  އްޖޭގެ ދިވެހިރާ)  2020/35ރު  ނަންބަ  ނޫނުޤާ 7 ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ  ށްފަހު،  އެއަ  .ރުކުރެވިފައިއިތު  ނަންބަރު  މި  ވަނަ 

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 4ގެ ޤާނޫނުގެ މުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ 

  ރަށްރަށާއި   ކަންކަމަށް 

  ކުއްޔަށް   ފަޅު   ބިންބިމާއި 

 5ދިނުން 

  ކުއްޔަށް   ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން،  ނުވަތަ  ރަށް،  ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ )ހ(   .5

 6. ކަށެވެތަގޮ ގޮތުންކުރެ ތިން ޔާންކޮށްފައިވާަބ ތިރީގައި ދޭންވާނީ،

  އިޢުލާންކޮށްގެން،  ޢާންމުކޮށް  މިނިސްޓްރީން   މާެބހޭޒަޓޫރި  (1)  

 ރަނގަޅު   އެންމެ  އެކަށީގެންވާ  މަތިން،  އްގެ އުސޫލެ  ފައިވާކަނޑައެޅި

 ؛ދިނުން  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް

 ނުވަތަ 

 ން އެހެ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  1)  ގެ (  ހ)  ގެއްދާމާ  މި  (2)   

 ފަޅުގައި  ނުވަތަ  ިބމުގައި،  ނުވަތަ  ށުގައި،ރަ  އޮތްނަމަވެސް،

 ރަށަކަށް،   އެ  ތަފްޞީލާއެކު،  މަޝްރޫޢެއްގެ  ޭބނުންވާ  ހިންގުމަށް

  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  އެދި  ފަޅަކަށް  ނުވަތަ   ިބމަކަށް،  ނުވަތަ

 ދަށުން  ގެނުޤާނޫ   މި  ، ޤާނޫނާއި  މި   ހުށަހެޅުމުން،  މިނިސްޓްރީއަށް

 ިބމެއް،  ނުވަތަ  ،ރަށެއް  އެ  މަތިން ގެގޮތު  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ

 .ދިނުން ކުއްޔަށް ފަޅެއް ނުވަތަ

 ޭބނުންވާ  ހާސިލުކުރަން  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމު  ދައުލަތުގެ  (3)   

ސިޔާސަތެއްގެ  އިޖްތިމާޢީ   ނުވަތަ  ދަށުން  އިޤްތިޞާދީ 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ،ދަށުން  ސިޔާސަތެއްގެ  އުސޫލުތަކަކާ  ދުރާލާ 

 މުހިންމު   ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން    ގޮތުގެމަތިން  އެތްގޮތްވާ

ނުވަތަ އެފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް   ،ފަރާތަކަށް  ޙަވާލުކުރެވޭ  މަޝްރޫޢެއް

 މާއްދާގެ  މި   ،ގޮތުގައި  ކްރޮސް ސަްބސިޑީގެ  ޚަރަދުކުރާ ފަރާތަކަށް

ރިޒޯޓެއް  މަތިން ގޮތުގެ  ގައިވާ  )މ(  ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓެއް  އިންޓަގްރޭޓަޑް ނުވަތަ   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޓޫރިސްޓް   ރަށް 

 7. ދޫކުރުން ފަޅު ނުވަތަ ންިބ

 ނުވަތަ  ރަށެއް،   ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ(  2)  ގެ(  ހ)  ގެމާއްދާ  މި )ށ(   

 ޝަރުޠުތައް   އަންނަނިވި  ދޭންވާނީ،  ކުއްޔަށް  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް،
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 . ނެވެފުރިހަމަވުމުން

 ހިންގަން  ތަނެއްގައި  އެ  ފަޅަކީ،  ތަ ނުވަ  ިބން،  ނުވަތަ  ރަށް،  އެ  (1)   

 އެކަށީގެންވާ  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  ހިންގުމަށް   ރޫޢުމަޝް  ޅާހުށަހަ

 އަދި ؛ށްވުން ތަނަކަ

 މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ފަޅަށް  ނުވަތަ  ިބމަށް،  ނުވަތަ  ރަށަށް،  (2)   

 އެއްފަހަރާ  ކީއެ  ،ފީ  އެކުއިޒިޝަން  ޢާންމުކުރާ  ކަނޑައަޅައި

 އަދި  ؛ދައްކާފައިވުން

 ފަރާތަކީ،   އެދޭ  ށްފަޅަ  ނުވަތަ  ިބމަށް،  ނުވަތަ  ރަށަށް،  (3)   

 މާލީ   ހިންގުމަށް  ރޫޢުމަޝް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިންގަން  އެތަނެއްގައި

 . ފަރާތަކަށްވުން ޤާިބލު  ގޮތުން ފަންނީ ގޮތުންނާއި،

 އިތުރުން  ގެކުޠުތަޝަރު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ތުރުއި  އިގަ ގަވާއިދެއް  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޓްރީންމިނިސް  ޓޫރިޒަމާެބހޭ

 . ނާޅައެވެ ހުރަހެއް( ށ) މާއްދާގެ މި ކަނޑައެޅުމަކަށް ޝަރުޠު

 ނުވަތަ  ރަށެއް،   ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ(  2)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 މިނިސްޓްރީން  ޒަމާެބހޭރިޓޫ  އިދިނުމުގަ  ކުއްޔަށް   ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް،

 . ވެންނެތިމަގޮތުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ންވާނީޢަމަލުކުރަ

 ހުށަހަޅާ  އެދި  ކަށްޅަފަ  ނުވަތަ  ިބމަކަށް،  ނުވަތަ  ރަށަކަށް،  އެއިން  (1)   

 ފަންނީ  ގޮތެއްގައި  ޮބޑު  ހާމަކަން  ހަމަހަމަކަމާއި  ހުށަހެޅުންތައް،

        މިންގަނޑެއް  ގެގޮތު  ވަޒަންކުރާނެ  ގޮތުން  މާލީ  ގޮތުންނާއި

 ހެޅޭ ށަހު  ކަނޑައަޅައި،  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި

 ތިންގޮތުގެމަ  އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑާ  އެ  ހުށަހެޅުމެއް  ކޮންމެ

 ؛ވަޒަންކުރުން

 ދޫކުރުމުގެ   ކުއްޔަށް  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް،  ނުވަތަ  ރަށެއް،  (2)   

 ؛ހޯދުން ދަހުއް ންއޮފީހު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިން،

 ހޭެބމާކަ  އެ  ދޫކުރުމަށްފަހު،  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް،  ނުވަތަ  ރަށެއް،  (3)   

 ނާއި، ޝަކޮމި  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  ތަފްޞީލީ
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މާއް  7ގެ  ނުޤާނޫއުމުގެ  ލާޙު ގެނަޞްވަނަ އި   10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 8 ށްފަހު،  އެއަ  .ލާޙުކުރެވިފައިޞްއި  އަކުރު  މި  ދާއިންވަނަ 

 ލާޙުކުރެވިފައިރު އިޞް މި އަކު ނަ މާއްދާއިންވަ 5ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ޖޭގެދިވެހިރާއް) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

 .ޙިއްޞާކުރުން ފީހާއޮ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

 ފަޅު   ނުވަތަ  ރަށް  ދަށުން   ނަންަބރުގެ  ވަނަ(  2)  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

  ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ގަވާއިދު،  ގޮތުގެޢަމަލުކުރާނެ  ދޫކުރުމުގައި  ިބން  ވަތަނު

 އިޞްލާޙު   ވަނަ  8  އަށް (  ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  އްޖޭގެހިރާވެދި)  99/2

(  ނެއްތި)  3  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެއުމުގެނަ

  އި، ލައެކުލަވާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ

 .ކުރަންވާނެއެވެޢުޝާއި ޒެޓުގައިގެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 އަހަރަކު   މާލީ   ކޮންމެ  ކަންކަމަށް   ރުވެރިކަމާެބހޭތުފަ  ން ށުދަ  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

 ތަންތަނާެބހޭ   އެ  ޢަދަދާއި،  ފަޅުތަކުގެ  ިބންިބމާއި   ރަށްރަށާއި  ރާނެދޫކު

 ގެހުއޮފީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ލިސްޓެއް،  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު

 އެކުލަވާލައި   ރީންސްޓްމިނި  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  މަޝްވަރާއާއެކު

  ގެންނަން   އުނިއިތުރު  ލިސްޓަށް  އެ  އަދި  .ވެއެޢާންމުކުރަންވާނެ

  އެ   ހުއްދައާއެކު  އޮފީހުގެ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރަ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

 މިނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  އިޚްތިޔާރު   ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ލިސްޓަށް

 . އެވެވެގެންިބލި

އަށް  2/99ޤާނޫނު ނަންަބރު   8)ކ(     10  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު( 

ޢަމަ ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ކުރިންވަނަ  ފެށުމުގެ  މި   ،ލުކުރަން 

އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  ަބއިވެރިވެގެން  ސަރުކާރު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ިބންިބމާއި ފަޅުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ   ، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި

ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް ގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިމެނޭގޮތު

ކުންފު ހިއްސާވެންޗަރ  ސަރުކާރުގެ  ހިމެނޭ  ޖޮއިންޓް   ،ނިތަކުގައި  އެ 

ނުވަތަ  ހިއްސާދާރަށް  އަނެއް  ހިމެނޭ  ކުންފުނީގައި  ވެންޗަރ 

ތިން  ހިއްސާދާރުންނަށް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ

 ިބގެންވެއެވެ. ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލި

މުޢާމަލާތް   ހިއްސާއެ    ،ވިއްކާއިރު  ހިއްސާ  (1)    ވިއްކާލުމުގެ 
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 ވިފައި ރެ ޙުކުލާއަކުރު އިޞް މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 0202ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 9

ކަނޑައަޅައި   ،ހިންގަންވާނީ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ޢާންމުކުރާ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިމެނޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ އަކުރުމި    (2)    ގައި 

ސަރުކާރުގެ  ޖޮއިންޓް   ހިމެނޭ  ކުންފުނިތަކުގައި    ހިއްސާ ވެންޗަރ 

އަގު ހިއްސާސަރުކާރުގެ    ،ވިއްކުމުގައި ދަށް  އެންމެ  ގެ 

ދަށުން   ،ކަނޑައަޅާނީ ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

ވެލުއަރއެއްޢަ މުސްތަޤިއްލު  ހަދާ އްޔަނުކުރާ  މެދުވެރިކޮށް   

އެވެލިއުއޭޝަނަކުންނެވެ.   ހެ  އަދި   ،ދުމުގައިވެލިއުއޭޝަން 

ރަށްތަކަށް   ދޫކުރާ  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޓޫރިސްޓް 

ކުއްޔަށް   މިނިސްޓްރީން ިބމު  އަދި  ފީ  އެކުއިޒިޝަން  ކަނޑައަޅާ 

 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ަބޔާންކޮށްފައިވީ 9)އ(    ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  ނަމަވެސް،   އެހެން 

ކުއްނުޭބފަތުރުވެރިކަމުގެ   ިބން  ދޫކުރަންވާމަށް  އަންނަނިވި  ޔަށް  ނީ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ފަޅު   (1)    ނުވަތަ  ިބން،  ނުވަތަ  ރަށް،  ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ 

 ޤާނޫނަށެވެ.  ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި

   (2)  ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ ނަންަބރުގައ1ިމި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ،( 

ނުށްރަބޭނުމަށް   ިބން  ނުވަތަ  ކުއް  ފަޅު  ދޫކުރާނީ ވަތަ  ޔަށް 

ަބޔާންކޮށްފައިވީ ކަމުގައި  މިނިސްޓްރީން  ، ނަމަވެސް  ޓޫރިޒަމާެބހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި،   4މި ޤާނޫނުގެ  

އިޚްތިޞާޞްގައި ރަ ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި  ށު 

ބޭނުމަށް އެ   މުގެރިކަރުވެން ފަތުށުމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަހި

ރަށެއްގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް 

ޢާންމުކޮށް   ،ދޫކުރާނީ ކައުންސިލުން  ނިސްބަތްވާ  ިބމެއް  އެ 

ކަނޑައަޅާ ، އިޢުލާންކޮށްގެން  ސަރުކާރުން  ކަމާގުޅޭގޮތުން 
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 ކުރެވިފައިއިތުރުއަކުރު   މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ނުޤާނޫ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 53/ 2020 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 10
 . އެއަށްފަހު، ކުރެވިފައިއިތުރު  ބަރުންނަ  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެނޫނުގެ ޤާއުމުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 11

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 6ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11 އަށް (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

ންމެ ރަނގަޅު އެ  އެކަށީގެންވާ  ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. ހު

  ބޭނުމަށްޓަކައި،   ނަންަބރުގެ  ވަނަ(  2)  ގެ(  އ)  މާއްދާގެ  މި )ވ(   

  އަށްގެންދާނީ، ރިކު  މަސައްކަތް  ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް   ިބން  ތަކުންލްކައުންސި

 އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި

 10. މަތިންނެވެގެތުގޮ

ބޭނުންވާ   (1) )މ(    ހާސިލުކުރަން  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމު  ދައުލަތުގެ 

އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ސިޔާސަތެއްގެ  އިޤްތިޞާދީ 

ދަށުން،   އުސޫލުތަކަކާ ސިޔާސަތެއްގެ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ދުރާލާ 

މުހިންމު  ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ގޮތުގެމަތިން  އެތްގޮތްވާ 

ފަ ރާތަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދު މަޝްރޫޢެއް ޙަވާލުކުރެވޭ 

( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތަކަށް  ނަންަބރުގެ 3ކުރާ  ވަނަ   )

 ިބމެއް ނުވަތަ ތުގައި ރަށެއް ނުވަތަދަށުން ކްރޮސް ސަްބސިޑީގެ ގޮ

( ވަނަ ނަންަބރުން 2ފަޅެއް ސަރުކާރުން ދޭންވާނީ، މި އަކުރުގެ )

( ހުރ10ިފެށިގެން  ނިޔަލަށް  ނަންަބރުގެ  ވަނަ  އަކުރުތަކުގައި (   

 11ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ކްރޮސް ސަްބސިޑީ" ކަމަށް ުބނެފައި   (2)   

ހާސިލުކުރަން  މަންފާއަކަށްޓަކައި  ޢާންމު  ދައުލަތުގެ  އެވަނީ، 

އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ސިޔާސަތެއްގެ  އިޤްތިޞާދީ  ބޭނުންވާ 

ދުރާލާ   ދަށުން  އުސޫލުތަކެއްގެ ސިޔާސަތެއްގެ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 

މަޝް ހިންގާ  ދުރާލާ މަތިން  ފަރާތަކުން،  ޙަވާލުކުރެވޭ  ރޫޢެއް 

ފައިސާ  އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  ޢަދަދަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނުވަތަ  ކުރާކަމަށްޓަކައި،  މަސައްކަތް  އެ  އިންވެސްޓްކޮށްގެން 

، ދުރާލާ އެފަދައިން ހިންގާ މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދު ކުރާ ފަރާތަކުން
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އެއަށްފަހު، .  ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ގެރާއްޖޭދިވެހި)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 12

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ރުނަންބަމި  ވަނަ މާއްދާއިން 6ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނު ނަންބަޤާނޫ
އެއަށްފަހު، .  ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު  މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭރިޒަމާބެޓޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 13

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 6ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11 އަށް (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
 ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން 9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ ޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ހޭބެޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 14
އެއަށްފަހު، .  ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 15

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ދާއިން މާއްވަނަ  7ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

އަމިއް އެފަރާތުގެ  ޢަދަދަކަށް  ޚަރަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފައިސާ  ލަ 

އަގުގެ  ޚަރަދުގެ  އެ  ނުވަތަ  މަސައްކަތުގެ  އެ  ކުރާކަމަށްޓަކައި، 

ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތެއްގެ  ދޭ  އެފަރާތަށް  ދައުލަތުން  މުޤާިބލުގައި 

ނުވަތަ ލުޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ަބދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ރަށް 

 12ވަތަ ިބން ނުވަތަ ފަޅަށެވެ. ނު

ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، (  1މި އަކުރުގެ )  (3)   

އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢަށް ޭބނުންވާ 

މަދުވެގެން  އެންމެ  ފަރާތުން  އެއްަބސްވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ފައިސާ 

ޢަދަދުތައް   އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރަންޖެހޭ 

ކޮ ކަނޑައަޅައި،  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ޤަރާރަކުން  އަހަރަކު  ންމެ 

 13ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަށެއް   ދޫކުރާ   ގޮތުގައި  ސްަބސިޑީގެ  ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  (4)   

 50  ގިނަވެގެން  ދޫކުރެވޭނީ،  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް  ނުވަތަ

 14. ކަށެވެތަމުއްދަ ގެއަހަރުދުވަހު( ފަންސާސް)

   (5)  ( އަކުރުގެ  ރަށް 4މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންަބރު  ވަނަ   )

މި   ފަރާތާ  )ޙަވާލުކުރެވޭ  ދަށުން 1އަކުރުގެ  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ޙާލަތުގައި،  ނިމިފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް  މަޝްރޫޢު  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ފަ ޖުމްލަ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ  މަޝްރޫޢަށް  އެފަރާތުން  އިސާ ނުވަތަ 

ދައުލަތަށް ދައްކައި ނިމިފައިވާ ޙާލަތުގައި، އެފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ 

ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ފީ ( ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ )  9

އިތުރު   މުއްދަތު،  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް   49ދެއްކުމުން، 

 15)ސާޅީސްނުވައެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 
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 ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން 9  ގެގެ ޤާނޫނުއުމުގެނަ ޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ހޭޓޫރިޒަމާބެ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 16
އެއަށްފަހު، .  ކުރެވިފައިއިތުރު  ރުނަންބަ  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  10  އަށް  (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 17

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 8ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  އްޖޭގެދިވެހިރާ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

 ރަށެއް   ދޫކުރާ   ގޮތުގައި  ސްަބސިޑީގެ  ކްރޮސް  ންދަށު  މާއްދާގެ  މި  (6)   

 ސަރުކާރުން   ދޫކުރަން  ފަރާތަކަށް  ވަކި   ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް  ނުވަތަ

 ދޫކުރަން   ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ   ރަށް  އެ  އެކު،މާމުނިން

 ކަމުގައިވީނަމަވެސް،   ރާއަކުންދާއި  އެހެން  ސަރުކާރުގެ  ނިންމަނީ،

 ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ގައިތުގޮ  ސަްބސިޑީގެ   ކްރޮސް  އެފަދައިން

 ދޫކުރުމަށް  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި

 އެ   ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  މި  އެކު،މާނިންމު  އިދާރާއިން  ކަމާެބހޭ

 ދަށަށް   މިނިސްޓްރީގެ  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް

 ފަޅާ  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ  އަދި.  ނަގުލުވެގެންދާނެއެވެ

 އުސޫލުތަކާ  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ގުޅޭގޮތުން

 16. ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ

ރަށެއް   (7)    މި މާއްދާގެ ދަށުން ކްރޮސް ސްަބސިޑީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ 

ނުވަތަ ިބމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރަންވާނީ، އެ ރަށް ނުވަތަ ިބން 

ދޫކުރެވޭ ފަޅު  ދިވެހިސަރު  ނުވަތަ  ވެވޭ ފަރާތާއި  ދެމެދު  ކާރާ 

މި  އެއްަބސްވުމުގައި،  އެ  އަދި  ދަށުންނެވެ.  އެއްަބސްވުމެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، މި   6ޤާނޫނުގެ  

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން 1އަކުރުގެ )

ޙަވާލުކު ފުރިއެފަރާތާ  މަސައްކަތް  ނުވަރެވޭ  ތަ ހަމަނުކޮށްފިނަމަ 

ޚަރަދު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރަން  މަޝްރޫޢަކަށް  އެ  އެފަރާތުން 

ވަކިކުރެވޭނެ  ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  ނުކޮށްފިނަމަ 

 17ޙާލަތްތައް ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ރަށެއް މި މާއްދާގެ ދަށުން ކްރޮސް ސްަބސިޑީގެ    (8)    ގޮތުގައި ދޫކުރާ 

( ވަނަ 1އަކުރުގެ )އް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރެވެނީ، މި  ނުވަތަ ިބމެ

މަސައްކަތް  ކުރާ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި 
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އެއަށްފަހު، .  ކުރެވިފައިތުރުއި  ނަންބަރު  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ނަ އިވަ  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ނު ނަންބަޤާނޫ 18

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް ނަންބަރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 8ގެ ނު ޤާނޫގެމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
 ކުރެވިފައިއިތުރު  ނަންބަރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން 9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ ޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ހޭޓޫރިޒަމާބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 19
 ކުރެވިފައިއިތުރު ނަންބަރުމި  އިންވަނަ މާއްދާ 9ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ ހޭމާބެޒަޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 20
 އިއިތުރުކުރެވިފަ  މާއްދާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 21

ފައިސާ  އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  ޚަރަދު،  ކުރާ  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ 

މުޤާިބ ފައިސާގެ  އެ  ކުރާކަމަށްޓަކައި،  ލުގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން 

ޢިނާޔަތެއް   ދޭ  ަބދަލެއްގެ އެފަރާތަށް  ނުވަތަ  ލުޔެއް  ނުވަތަ 

ތުގައި ދޫކުރެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީ، އެ ރަށަށް ނުވަތަ ގޮ

އެކުއިޒިޝަން  އަދި  ކުލި  ދައްކަންޖެހޭ  ފަޅަށް  ނުވަތަ  ިބމަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓާ  ކުރާ  އެފަރާތުން  ކޮސްޓް، 

 18އަޅައިކަނޑައިދެވޭނެއެވެ.

 ރަށްރަށް  ދޫކުރާ  ގޮތުގައި  ގެސިޑީސަްބ   ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  (9)   

 ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައް،  ެބހޭރުމާދޫކު

 19. ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ރަށް  ސްަބސިޑީގެ  ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  (10)    ނުވަތަ   ގޮތުގައި 

ކުޑަ   ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން އެންމެ  ތަންތަނުގެ  އެފަދަ  ދޫކުރުމަށް 

ކޮސްޓް މިންއެކުއިޒިޝަން  ހިސާުބކުރާނެ  ޓޫރިޒަމާެބހޭ   ގަނޑެއް 

 20މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

އެއް ފަޅެއްގައި ހިމެނޭ  

ށް ވަކި  ދެ ރަ 

  ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

 21ހިންގުން 

ޓޫރިސްޓް  )ހ(  . 5-1 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ދޫކޮށްރި  މި  ކުއްޔަށް  ހެދުމަށް  ފައިވާ ޒޯޓެއް 

އުފެދި ނުވަސަރަޙައްދެއްގައި  ހިއްކާފައިފައިވާ  އެތަ  ގިނަ ވާ  ރަށަށްވުރެ  އް 

ރަށްތަކެއްގެ ، ރަށް ވަކި  ރަށްތަކަކީ  އެ  ހިމެނޭނަމަ،  ފަޅެއްގައި  އެއް 

އެ  ގޮތު ކަނޑައަޅައި،  ފަރާތްތަކަށް  ގައި  ވަކިވަކި  ރަށްތައް، 

 ކުއްޔަށްދެވިދާނެއެވެ.

އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު  99/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(     )10 

އިޞްލާޙުވަ ޢަމަލުކުރަ  ނަ  ޤާނޫނަށް  ފަށާއިރު،  ގެނައުމުގެ  ން 

ނުވަތަ އްވެސް ރަށަކީ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހިންގާ އެ
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 ތުރުކުރެވިފައިއަކުރު އި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  10ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 22

އެއް   ރަށް  ގިނަ  ރަށަށްވުރެ  އެއް  ިބމަކީ،  ނުވަތަ  އްގައި ޅެފަފަޅަކީ 

މި ރަށްތަކެއްނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ޤާހިމެނޭގޮތުން  ދަ  ށުން  ނޫނުގެ 

ވަކިވަކި ހަދާ ރަށްތަކަކީ  އެ  ގޮތެއްގެމަތިން،  ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި   

ކަނޑައަޅައި ގޮތުގައި  ހިފާރަށްތަކެއްގެ  ކުއްޔަށް  އެއިން ،  ފަރާތުން  ފައިވާ 

މައްޗަށް   ރަށްތަކެއްގެ  ނުވަތަ  ޙައްޤުތައްިބލިރަށެއް  ތިންވަނަ  ، ފައިވާ 

 ނެއެވެ. ޔަށްދީ ހެދިދާފަރާތަކަށް ވިއްކައި ނުވަތަ ކުއް

ފަޅެއްގައި   )ނ(    އެއް  ފަދައިން  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ވަކި   ރަށެއް  ދެ  ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ  ށްރަހިމެނޭ  ހިންގުމަށް  ގޮތުގައި  ތަކެއްގެ 

ރަށްތަކު އެފަދަ  އެފަދަ   ގެއުސޫލުތަކާއި،  ގޮތާއި،  ކަނޑައަޅާނެ  ަބއުންޑަރީ 

ފީއާ ނެގޭނެ  އެފަދަ  ރަށްތަކަށް  ޢަމަލުކުރާނެ ރަށްއި،  ގުޅޭގޮތުން  ތަކާ 

ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައް،  އެނޫންވެސް 

 އެވެ. ނެވާަބޔާންކުރަން

އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    99/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ރ(    10ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު( 

އެއް ކުލީގެ  ފެށިއިރު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ    ވަނަ އިޞްލާޙު 

އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެއް ފަޅަށްވުރެ ގިނަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ 

ވަކިވަކި ފަޅުތަކަށްވެސް ވަކި ކުލީގެ އެއްަބސްވުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ  

 22ނެއެވެ. އެކުލަވާލެވިދާ

 

  ރުމާއި ކު   އެގްރީމެންޓް 

  އެގްރީމެންޓުގައި 

  ހިމަނަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 ރިޒޯޓެއް   ޓޫރިސްޓް  އްގައިމެިބ  ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އްޔަށްދޫކުރާ ކު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެމި  .6

  ކުރާ   ދެމެދުގައި  ތާރާ ފަ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  ސަރުކާރާއި  ހަދަންވާނީ،

  ކަންތައްތައް   ތިރީގައިވާ  އެގްރީމެންޓުގައި  މި.  ދަށުންނެވެ  އެގްރީމެންޓެއްގެ

 . އެވެނެހުންނަންވާ ަބޔާންކޮށްފައި

 .ިބން ނުވަތަ ރަށް ދޫކުރާ ށްޔަކުއް )ހ(   

 .މުއްދަތު ދޫކުރާ ކުއްޔަށް ( )ށ  

  ދޭނަމަ،   މުއްދަތެއް  މަށްއިމާރާތްކުރު  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް )ނ(   
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 އި މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފަ ، މާއްދާއިންވަނަ  2 ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ރާއްޖޭގެ ހިދިވެ) 20/ 1020 ރުނަންބަ ޤާނޫނު 23
 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަޤާނޫނު  24
މި މާއްދާގައި  ކުރެވުނު އަކުރާ ގުޅިގެން  އިތުރު  ވަނަ މާއްދާއިން  11ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  11ށް  އަ  (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2022/8ރު  ނަންބަޤާނޫނު   25

 ތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިއަކުރުދަލުކޮށް ބަ އަށް )އ(ކުރިން އޮތް )ކ( 
ނަން 26 އި  2  އަށް  ( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި)  2010/20ރު  ބަޤާނޫނު  ގެލާ ޞް ވަނަ  މާ  3ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ނަޙު  ނަ  ،ދާއިންއްވަނަ  އިތުރުކޮށް،  މާއްދާ  ރު  ންބަމި 

އި  10އަށް    (ނޫނުޤާ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ. އެއަށްފަހު،  އިތަރުތީބުކުރެވިފަ ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު  ކުރު  އަ  މި   ،އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ  ގެ 
 އި ރެވިފައިޞްލާޙުކު

 .ތާރީޚު ފަށާނޭ  ހިންގަން ރިޒޯޓް އެމުއްދަތަކާއި،

 ކުރެވޭނޭ ލުބާޠި   އެގްރީމެންޓް  ންކުރި  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ދޫކުރާ   ކުއްޔަށް )ރ(  

 . ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ކުގައިތަތްޙާލަ އެ ޙާލަތްތަކާއި،

 23.ގޮތް ދައްކާނެ ކުލި ޢަދަދާއި ކުލީގެ )ބ(   

  ނުވަތަ   ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،   ދޫކުރަން  ކުއްޔަށް  ރިޒޯޓް  ފަރާތަކަށް  ނަތިންވަ )ޅ(  

  ޢަމަލު   ނަމަ،ޖެޭބނުންވެއް  ހަވާލުކުރަން  ފަރާތަކާ  އެހެން  ހިންގުން  ރިޒޯޓް

 .ގޮތްނެކުރާ

ކުއްޔަށް  ( )ކ   ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ބޭނުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ނުވަތަ   ރަށެއްގައި  ކޮށްފައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ  ިބމެއްގައި  ނުވަތަ  ފަޅެއްގައި 

ވިއްކާ ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،އިންވެސްޓްމަންޓް  ރަށް    ލަން  ސަރުކާރާއި  ނުވަތަ 

ފަ ހިފާ  ކުއްޔަށް  ިބން  ނުވަތަ  ފަޅު  ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ދެމެދުގައި  ރާތާ 

ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން   އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ

 24. ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ނަމަ،ނުވަތަ ަބދަލުކުރާ ލާނަމަކަށް ވިއްކާފަރާތަ

 .ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެގްރީމެންޓާ ތުންރާފަ ފާހި ކުއްޔަށް 25( އ)  

 

ޔޮޓް  )ހ(   .7 26ކުލި  ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އިންޓަގްރޭ ހެދުމަށާއި  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ޓޫރިޒަމް ޓަމެރީނާއާއި  ޑް 

ރަށްރަށާމަށް  ރުތަރައްޤީކު ކުލިކުއްޔަށްދޭ  ިބންިބމުގެ  ސަރުކާރަށް    އި 

 ދައްކާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

އަދި ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް    (1)    މެރީނާ  ޔޮޓް  ހޮޓަލާއި  ޓޫރިސްޓް 

ކުއްޔަށް ޓައިންޓަގްރޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ޓޫރިޒަމް  ޑް 

 މި މުގެ ކުލި ދައްކާނީ ކުގެ ިބތަރަށްދޫކުރެވޭ ފަޅު ރަށްތަކާއި ފަޅު  
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި   ނަންބަރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  12ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 27
 އިތުރުކުރެވިފައި  ނަންބަރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  31ގެ ނުގެ ޤާނޫމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 28
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު އި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  14ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 0222ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 29

  ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ގައިވާ 1ވަލު ޤާނޫނުގެ ޖަދު

ނަންަބރު    (2)    ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއް  99/2ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ޖޭގެ 

ޢަމަލުކުރަން ވަނަ    11އަށް   ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރަށްތަކުން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކުރިން  ފެށުމުގެ 

މި  ދައްކާނީ  ކުލި  ބިންތަކުގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކުއްޔަށް  ބޭނުމަށް 

 27ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  2ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ޤާނޫނު(   99/2ނަންަބރު    ނުޤާނޫ  (3)    ޓޫރިޒަމާެބހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޢަމަލުކުރަން   11އަށް   ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ރަށްތަކުން   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ފަހުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފެށުމުގެ 

ކުލި ބިންތަކުގެ  ދޫކުރެވޭ  ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށް ، ބޭނުމަށް  ިބމެއް  އެ 

ލަމެއްގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ީބ

ކުލީގެ   2 ހިސާުބކުރެވޭ  ިބމަކަށް  އެ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ގައިވާ 

 28މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާގޮތަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އަށް    99/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(     11)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު( 

ޤާނޫނަށް ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ކުރިން ވަނަ  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން   

ޓޫރިސްޓް   ރިޒޯޓާއި،  ޓޫރިސްޓް ޓޫރިސްޓް  އަދި  މެރީނާ  ޔޮޓް  ހޮޓަލާއި، 

ހެދުމަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް   ،ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިޒަމް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

މާއްދާގެ   ކުލި ދައްކާނީ، މި  ބިންިބމަށްވެސް  ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށާއި 

 29 ގޮތަށެވެ.)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ

ޖަނަވަރީ   1  މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކުލި ދައްކަން ފަށާނީ، )ނ(   

 . އިން ފެށިގެންނެވެ 2021

 

  އެގްރީމެންޓް 

  ނުވަތަ   ބާޠިލްވުމުން 

 ދޫކުރެވޭނީ،   ޔަށްކުއް  ިބމެއް  ނުވަތަ   ރަށެއް  މަށްހެދު  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް )ހ(   .8

 މުއްދަތު  އެގްރީމެންޓުގެ   ދޫކުރުމަށްކުރާ  ކުއްޔަށް  އެިބމެއް  ނުވަތަ  ށެއްރައެ
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  ހަމަވުމުން   ދު މުއްދަ 

  ރިޒޯޓް   ސަރުކާރާ 

 ހަވާލުކުރުން 

  މުން، ވުބާޠިލް  ކުރިންއެގްރީމެންޓް  ހަމަވުމުގެ  އެމުއްދަތު  ނުވަތަ  ހަމަވުމުން،

 އި ކަޢަމަލުކުރުމަށްޓަ  ސަރުކާރުން  މަތިން  ގޮތުގެ   ގައިވާ(  ށ)  މިމާއްދާގެ

  އެިބމެއް  ނުވަތަ  އްށެއެރަ  ފެންވަރުގައި،  ހިންގަމުންއައި  އެރިޒޯޓެއް

 .ޝަރަޠުކޮށެވެ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރާ

 ދޫކޮށްފައިވާ   ކުއްޔަށް  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ށްހެދުމަ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް )ށ(   

 ހިފި  ކުއްޔަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  އެމުއްދަތު  ނުވަތަ  ހަމަވުމުން  ދަތުއްމު

  ފަރާތުން   ކުއްޔަށްހިފި   ނުވަތަ  ންގޮތަކަށް،ނޫ  އެދިގެން  އަމިއްލަޔަށް  ންތުރާފަ

 އެގްރީމެންޓް   ކަށްގޮތަންނޫ  ސަަބުބން  ޚިލާފުވުމުގެ  އެގްރީމެންޓާ

  ރާ ކާސަރު  އަނުބރާ  ިބމެއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ން،ވުމުބާޠިލު

 ތީގެ ކެތަ  އިމާރާތްތަކާއި  ިބމެއްގައިވާ  އެ  ނުވަތަ   ރަށެއް  އެ  ހަވާލުކުރުމުން،

 ތާރީޚާ  ހަވާލުކުރާ  ރާސަރުކާ  ިބމެއް  އެ  ތަނުވަ  ރަށެއް  އެ  އަގުން،

 ވާއެއްގޮތް  އުސޫލަކާ  ކަނޑައަޅާ  ލްޖެނެރަ  އޮޑިޓަރ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަޔަށް،

 ިބމެއް  އެ  ނުވަތަ  އްށެރަ  އެ  އަގު،  ޖެހޭ  ކެނޑުމުން  ަބލަށް  ގޮތުގެމަތިން

 ިބމެއް   އެ   ވަތަނު  ރަށެއް  އެ  ފަރާތަކަށް  އުޅުނު  ހިފައިގެން  ކުއްޔަށް

 ދުވަހުގެ  އަހަރު   2  ފެށިގެން  ޚަކުންރީތާ  ޙަވާލުކުރާ   ރާ ކާސަރު  އަނުބރާ

 .ވެއެވާނެދޭން ސަރުކާރުން ތެރޭގައި

 ހަމަވުމުގެ  ތުމުއްދަ  އެ  ނުވަތަ  ހަމަވެގެން،  މުއްދަތު  ފައިވާށްދޫކޮ  ކުއްޔައް )ނ(   

  އިވާ ފަނެުބ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި  ބާޠިލުވެގެން،  އެގްރީމަންޓް  ކުރިން

  ޤާނޫނުގެ   މި   ިބމެއް،  ނުވަތަ  ރަށެއް  ހަވާލުކުރެވޭ  ސަރުކާރާ  ގޮތުގެމަތިން

 އެ   ންކުރި  ރެވެނީދޫކު  ދޫކުރާއިރު،  ކުއްޔަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  11

 ފަރާތަށްކަމުގައި   އުޅުނު  ންހިފައިގެ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް

  މި  ތަކެއްޗަށް  ތަކާއިރާތްމާއި  ިބމެއްގައިވާ  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ވަނީނަމަ،

 . ނޯންނާނެއެވެ ދިނުމެއް އަގު އިވާފަުބނެ ގައި( ށ) ދާގެއްމާ

 

ޤާނޫނުގެ   ހ( )  .9  ދޫކުރާ   ކުއްޔަށް  ުބނެފައިވާ   10މި  ގައި  )ކ(  މާއްދާގެ  މި  މާއްދާގައާއި  ވަނަ 
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 ވިފައި ޙުކުރެ ޞްލާއްދާ އިމި މާ ،ނަ މާއްދާއިންވަ 4ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ނޫނުޤާ ހޭޓޫރިޒަމާބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 20/ 2010ރު ންބަނަ ޤާނޫނު 30
ނޫނު  ޤާ،  ށްފަހު. އެއަޞްލާޙުކުރެވިފައިއި  އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ 7އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ޖޭގެ ރާއްދިވެހި)  8/ 1520ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 31

 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  15ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ 11 އަށް (ނުޤާނޫ  މާބެހޭ ޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަ
 އި ލާޙުކުރެވިފައިޞް އަކުރު މި ،އިންއްދާވަނަ މާ  12  ގެނޫނުއުމުގެ ޤާޙު ގެނަ ޞްލާވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 32

ނުވަތަ  30ތު އްދަ މު  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފިޔަވައި،  ޙާލަތްތައް 

ހެދުމަ ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ިބންިބން އިންޓަގްރޭޓަޑް  ރަށްރަށާއި  ދޫކުރާ  ށް 

ޙަވާލުކުރާ   ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  ފަރާތާ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ދޫކުރެވޭނީ  ކުއްޔަށް 

 31)ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހަށެވެ.  50ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މީލާދީ 

  ގެނެވޭ  އަށް(  ޤާނޫނު   ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  99/2  ނަންަބރު  ޤާނޫނު )ށ(   

  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް   ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކުރަންމަލުޢަ  ޙަށްލާއިޞް  ވަނަ  2

  މަށް ށްދިނުއިތުރުކޮ  މުއްދަތު  ިބމެއްގެ  ނުވަތަ  ރަށެއްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ށްމަހެދު

 ފަރާތުން   އިވާހިފާފަ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  އެ  ތަވަނު  ރަށެއް  އެ  އެދި

 އެ  ތަނުވަ  ރަށެއް  އެ  ގޮތުގެމަތިން،  ގައިވާ(  ނ)  މާއްދާގެ  މި  ،ޖެނަމައްއެދި

( ފަންސާސް)  50  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ދޫކުރި  ކުއްޔަށް  ފަރާތަށް އެ  އްިބމެ

 ިބމެއް  އެ   ނުވަތަ  ށެއްރަ  އެ  އްގެމަތިން،ގޮތެ  އިތުރުނުވާނެ  އަހަރަށްވުރެ

 . އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ މުއްދަތު ދީފައިވާ ށްކުއްޔަ

 10އަށް    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު(  99/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   ( ނ)  

ފަ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ކުއްޔަށް ވަނަ  ށާއިރު 

ކުއްޔަށް   ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  މުއްދަތު ދޫދޫކޮށްފައިވާ  ކުރެވިފައިވާ 

ރަށެއް ނުވަތަ އެ  އެދި  ކު  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ިބމެއް  ހިފާފައިވާ ޔައްއެ  ށް 

މިނިސްޓްރީއަފަ ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ހުށަހަޅަރާތުން  ތިރީގައި އިފިނަމަ،  ށް 

ކުއްޔަށް ރަށެއް  އެ  ނެގުމަށްފަހު  ފީއެއް  ގޮތަށް  ދޫކޮށްފައިވާ   ުބނެފައިވާ 

 32ވެ. އެމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނެ

ނަންަބރު    (1)    ޤާނޫ  99/2ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރަން ފަށާ އުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުނަ އިޞްލާޙު ގެނަވަ  10އަށް  

އަހަ  2ފެށިގެން  ތާރީޚުން   ފައިސާ )ދޭއް(  ތެރޭގައި  ރުދުވަހުގެ 

އެއްަބސްވާނަމަ  ކައިދައް އިތުރުކުރާ   ،ޚަލާޞްކުރުމަށް  މުއްދަތު 

އަ ޑޮލަރު   100,000ހަރަކަށް  ކޮންމެ  އެމެރިކާ  )އެއްލައްކަ( 
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ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ)  4/ 2014  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 33 މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު    ، ފަހު . އެއަށްޞްލާޙުކުރެވިފައިއަކުރު އިމި    ،ވަނަ 

ޤާނޫނު  . އެއަށްފަހު،  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރު މި    ،މާއްދާއިން  ވަނަ   2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނައި   ވަނަ  8އަށް    (ޤާނޫނު  ބެހޭމާރިޒަޓޫ  ގެ ރާއްޖޭހިދިވެ)  2016/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ
 ނިކުރެވިފައި އުރު އަކު މި ،ންއިވަނަ މާއްދާ  13ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެނަޙު ގެޞްލާއި ވަނަ  10އަށް  (ޤާނޫނު މާބެހޭ ޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 35/ 2020ރު ނަންބަ

ނު  ޤާނޫ،  ފަހުއެއަށް،  އިތުރުކުރެވިފައިއަކުރު  މި    ،ދާއިންވަނަ މާއް  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  4/ 2014ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 34
އި  8އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2016/13ރު  ންބަނަ ޤާނޫނުގެނަ  ޞްލާޙު ވަނަ  މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ  ޤާނޫނު  އެއަށްފަހު،  .  އިއިޞްލާޙުކުރެވިފަ  އަކުރުމި    ،ވަނަ 

 އުނިކުރެވިފައި  އަކުރު މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  14ގެ  ޤާނޫނުގެމު އުޞްލާޙު ގެނަ އިވަނަ  10އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭ ޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 35/ 2020ރު ނަންބަ
ފަހު،  އެއަށް.  ރެވިފައިޙުކުއިޞްލާ  އަކުރުމި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  8އަށް    (ނޫނުޤާ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  1620/13ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 35

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙުއަކުރު   މި ،އިންމާއްދާވަނަ   15ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން
ނަންބަ 36 އިނަވަ  8އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ގެ އްޖޭހިރާދިވެ)  13/ 2016ރު  ޤާނޫނު  ގެނަ  ޤާޞްލާޙު  މާއްދާއިން  5ގެ  ނޫނުއުމުގެ  އަކުރުތައް    ށްއުނިކޮ  އަކުރުމި    ، ވަނަ 

 ތަރުތީބުކުރެވިފައި 
ނަންބަޤާނޫ 37 އި  8އަށް    (ޤާނޫނު  ބެހޭރިޒަމާޓޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  13/ 2016ރު  ނު  ގެނަވަނަ  ޤާއުޞްލާޙު  މާއް  5ގެ  ނޫނުމުގެ  އަކުރުތައް    ނިކޮށްއު  އަކުރުމި    ، ދާއިންވަނަ 

 ބުކުރެވިފައި ތަރުތީ
 ކުރެވިފައިތުރުއި ކުރުއަ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ ގެ ޤާނޫނުއުމު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  7އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2015ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 38

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު(   99/2ަބރު  ން ނަޤާނޫނު    (2)    ޓޫރިޒަމާެބހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ވަނަ  10އަށް  

ހިނގާ   ފެށިގެން  އަހަރުދުވަހުގެ   2ފުރަތަމަ  ތާރީޚުން  )ދޭއް( 

ދައްމުއްދަތަށްފަ ފައިސާ  އެއްަބސްވާނަމަ  ކައިހު   ،ޚަލާޞްކުރުމަށް 

އިތުރު ކޮންމެމުއްދަތު  )ދެލައްކަ(   200,000ހަރަކަށް  އަ   ކުރާ 

 . އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންވާނެއެވެ

 33]އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(  

 34]އުނިކުރެވިފައި[ )ބ(   

ޓޫރިޒަމާ )ޅ(   އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ެބހޭ މި 

ހުށަހެ އެ  ހުށަހެޅުމުން،  ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް  ޅުންތަކާ 

ފުރިހަމަވެފައިވާ  ހޭފުރިހަމަވާންޖެ ކަންކަން  އެ   އެންމެހައި  ކަމަށްވާނަމަ، 

މިނިސްޓްހެޅުހުށަ ލިޭބތާ  މެއް  ތެރޭގައި   1ރީއަށް  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 35އެވެ. މިނިސްޓްރީން އެފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނެ

 36[ ފައިއުނިކުރެވި] )ކ(   

 37[ ފައިއުނިކުރެވި] )އ(   

ހެދުމަށް ޓޫރިސްޓް   38)ކ(    ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓް 

 50ވާ ރަށްރަށް ނުވަތަ ިބންިބމުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ ދަށުން  ދޫކޮށްފައި
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 ފެށޭ ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރެވިފައިއަކުރުގެ  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  16ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ ހޭމާބެޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 39
 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް  ނަންބަރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 6ގެ ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ 8 އަށް (ޤާނޫނު ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 13/ 2016ރު ބަނަންޤާނޫނު  40
އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2022/8ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 41 ގެނަނަ  ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  17ގެ  ގެ    ނަންބަރު   ށްއުނިކޮނަންބަރު  މި    ވަނަ 

 އި ތަރުތީބުކުރެވިފަ
(  3މި އަކުރުގެ )  ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން  ވަނަ މާއްދާއިން 17ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއު ޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ 11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2022/8ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 42

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރެވިފައި ލުކޮށް ބަދަ ( އަށް 2ވަނަ ނަންބަރު ) 
 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު ނަންބަރު މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  61  ގެޤާނޫނުއުމުގެ ނަ ޞްލާޙު ގެވަނަ އި   10 އަށް (ޤާނޫނު ރިޒަމާބެހޭޓޫ ރާއްޖޭގެ ހިދިވެ) 53/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 43

ކުއްޔަށް  ) ިބންިބން  ނުވަތަ  ރަށްރަށް  ލިިބފައިވާ  އަހަރަށް  ފަންސާސް( 

ނަމަ،  ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ ތިރީގައި ުބނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއް

އިތު  މުއްދަތު  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  އެ  ނުވަތަ  ރަށެއް    49ރު  އެ 

 39)ސާޅީސްނުވައެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ސަރުކާރަށް   ފަރާތުން   ފާފައިވާހި  ކުއްޔަށް  ިބން   ނުވަތަ  ރަށް  (1)   

 ވަތަނު  ޖޫރިމަނާއެއް  ނުވަތަ  އް ކުއްޔެ   ސްއެއްވެ  ދައްކަންޖެހޭ

 އިދައްކަ  ފައިސާ  އެ  ވާނަމަ،އްފީއެ  ނުވަތަ   ޓެކުހެއް

 ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ތެރޭގައި  މީގެ.  ޚަލާޞްކޮށްފައިވުން

 އް ޖޫރިމަނާއެ  ކުއްޔާއި  ފަސްކޮށްދީފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ހޭމާެބޓޫރިޒަ

 40. ނުހިމެނެއެވެ

 41[ ފައިއުނިކުރެވި] (2)   

ނަންަބރު   42 (2)    ޤާނޫނު( ޓޫ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ޤާނޫނު  ރިޒަމާެބހޭ 

ން ފަށާ ޢަމަލުކުރަޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  ވަނަ އިޞްލާ  10އަށް  

ފުރަތަމަ   ފެށިގެން  ތެރޭގައި،   2ތާރީޚުން  އަހަރުދުވަހުގެ  )ދޭއް( 

ގޮތުމު ފީއެއްގެ  އިތުރުކުރުމުގެ   5,000,000ގައި  އްދަތު 

ޑޮ އެމެރިކާ  ދެއްކުމަށް )ފަސްމިލިއަން(  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ލަރު 

މުއްދަތަށްފަހު  މުޒިލާ އެ  އަދި  ނުވަދިހަ ނުވައެއް( )  99ވާނެއެވެ. 

މުއްދަ ފަރާތްތައަހަރަށް  ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު ތު  ކަށް 

ފީއެއްގެ    )ދިހަމިލިއަން(  10,000,000ގޮތުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ 

 43ށް ލާޒިމުވާނެއެވެ. އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމައެމެރިކާ ޑޮލަރު
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 އި ވިފަރެ ޙުކުޞްލާދާ އި މާއްމި ،މާއްދާއިންވަނަ  5ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 20/ 2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 44
 އުނިކޮށް ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރެވިފައިމި މާއްދާ  ،ވަނަ މާއްދާއިން 6ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ރިޒަމާބެހޭޓޫ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި) 20/ 0102ރު ބަޤާނޫނު ނަން 45

  ދިގު   ރެ ށްވު ރަ އަހަ   50

  ކުއްޔަށް   މުއްދަތަށް 

 44ޙާލަތް   ދޫކުރެވޭ 

  ިބންިބން   ނުވަތަ  ރަށްރަށާއި  ދޫކޮށްފައިވާ  ރުމިހާ  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  .10

  ިބމަކަށް   ނުވަތަ  ކަށްރަށަ  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކާއި  ދޫކޮށްފައިވާ

  އެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކްލިޕަްބ ވާހަމަ ޝަރުތުތައް ބުނެފައިވާ  ތިރީގައި ފަރާތަކީ އެދޭ

 ކުއްޔަށް   މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެހަރުއަ(  ނުވަދިހަނުވައެއް)   99  ިބމެއް  އެ  ތަނުވަ  ރަށެއް

 . ވެދޭންވާނެއެ

 .ވުންކޮށްފައި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް އެ )ހ(   

 ގެ ކުދުތަމަޤްޞަ  ފުނީގެންކު  އެ  ގަވާއިދުގައިވާ  އަސާސީ   ކުންފުނީގެ  އެ )ށ(   

 . ހިމެނިފައިވުން ހިންގުން އިިބނާކުރުމާ ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް ތެރޭގައި

( އިންސައްތަ  ފަހެއްފަންސާސް)  55%  މަދުވެގެން   ގެހިއްސާ  ންފުނީގެކު )ނ(   

 . ވިއްކާފައިވުން ޢާންމުންނަށް

 

 45]ވިފައިއުނިކުރެ[ . 10 

 

  އެގްރިމެންޓް 

  ނުވަތަ   ބާޠިލްވުމުން 

  ވުމުން މަ ހަ   މުއްދަތު 

 ތް ގޮ   ނެ ކުރާ ޢަމަލު 

  ކުރާ   މަށްދޫކުރު   ޔަށްއް ކު  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް ހެދުމަށް  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް )ހ(   .11

 ވަނަ   10  މިޤާނޫނުގެ  ނުވަތަ  ން،ހަމަވުމު   މުއްދަތު  އެގްރީމަންޓުގެ

 ކުއްޔަށް   ނުވަތަ   މަވުމުން،ތުހަމުއްދަ  އިތުރުކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ

 ބާޠިލުވުމުގެ   ންޓްމައެގްރީ  ކުރިން  މުގެވުހަމަ  މުއްދަތު  ދޫކޮށްފައިވާ

 ވަކިވުމުން،   ންފަރާތު  އިވާހިފާފަ  ކުއްޔަށް  ިބން   ނުވަތަ   ރަށް  ސަަބުބން،

 5  ޤާނޫނުގެ  މި   ދޫކުރެވޭނީ،  ކުއްޔަށް  ންއަލު  އްއެިބމެ  ނުވަތަ  އެރަށެއް

  ބުނެފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި  އަދި  ގޮތުގެމަތިން،  ވާބުނެފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ

 . ށެވެމުއްދަތަކަ

 ށްދޫކުރުމަ  ކުއްޔަށް  އަލުން  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ   ގައި(  ހ)  ގެދާމާއް  މި )ށ(   

  ފަރާތްތަކުން   އެދޭ  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ކުރާއިޢުލާން

 އެރަށެއް  ހުށަހަޅާއިރު،   ދިއެ  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  އެިބމެއް  ނުވަތަ  އެރަށެއް

 އިމާރާތްތަކާއި  ވާއިގައެތަނު  ލިިބއްޖެނަމަ،  އެފަރާތަކަށް  އެިބމެއް  ނުވަތަ
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ދާ މާއްމި  ވަނަ މާއްދާއިން  18ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11ށް އަ (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 46
މާއްދާއާ ގުޅިގެން، އެ  ނޫނަށް އިތުރުކުރެވުނު  ޤާ  ދާއިންއްވަނަ މާ  3ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ނަ ޙު ގެލާޞް ވަނަ އި  2  އަށް   (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި)  2010/20ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 47

 ވަނަ މާއްދާއިން މި ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި  10ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާއާ ގުޅިގެން، އެ  ނޫނަށް އިތުރުކުރެވުނު  ޤާ  ދާއިންއްވަނަ މާ  3ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ނަ ޙު ގެލާޞް ވަނަ އި  2  އަށް   (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި)  2010/20ރު  ބަންޤާނޫނު ނަ 48

 ވަނަ މާއްދާއިން މި ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި  10ޤާނޫނުގެ 
 ވިފައި ޙުކުރެ ޞްލާއި މި މާއްދާ ،ދާއިންވަނަ މާއް 7ގެ ނޫނުމުގެ ޤާއުޙު ގެނަޞްލާ ވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ރިޒަމާބެހޭޓޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 20/ 2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 49

  އުސޫލަކާ  އަޅާކަނޑަ  ނެރަލްޖެ  އޮޑިޓަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަގުން  ތަކެތީގެ

 އެިބމެއް   ނުވަތަ   އެރަށެއް  އަގު  ކެނޑީމާޖެހޭ  ަބލަށް  ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ

 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   އަހަރު  1  ފެށިގެން  ތާރީޚުން   ރެވޭހަވާލުކު  އެފަރާތަކާ

 ނުވަތަ   އެރަށެއް  ނަމަވެސް.  ނެއެވެޅަންވާހަހުށަ  ށްދެއްކުމަ  ރަށްސަރުކާ

 އެިބމެއް   ނުވަތަ  އެރަށެއް  ފަރާތުން  އުޅޭ  އިގެންފަހި  ކުއްޔަށް  އެިބމެއް

 އެރަށެއްގައިވާ   މިގޮތުން  ހުށަހަޅާނަމަ،  އެދި   ހިފުމަށް  އްޔަށްކު  އަލުން

 . ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށެއް ދެއްކުމަށް އަގު ތީގެކެތަ

 

  ފަރާތުގެ   ހިފާ   ކުއްޔަށް 

  އެހެން   ޙައްޤުތައް 

  ފަރާތަކަށް 

 46ބަދަލުކުރުން 

ތަރަ  .12 ބޭނުމަށް  ކުއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ސަރުކާރުން  ދޫކޮށްފައިވާ އްޤީކުރުމަށް  ޔަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓް   ކޮށްފައިވާ  ިބމެއްގައި  ނުވަތަ  ފަޅެއްގައި  ނުވަތަ  ރަށެއްގައި 

ހިފާ   ،ވިއްކައިލެވޭނީ ކުއްޔަށް  ިބން  ފަޅު ނުވަތަ  ރަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ ސަރުކާރާއި 

ކުއްޔަ ދަށުން  އެގްރީމަންޓުގެ  ކޮށްފައިވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތަށް  ފަރާތާ  ހިފާ  ށް 

ވިއްކައިލެވޭނީ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޙައްޤުތައް  މި   ،ލިިބފައިވާ  ަބދަލުކުރެވޭނީ  ނުވަތަ 

ޝަރު ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  މަތިން  ޠުޤާނޫނުގެ  ހިފާ  އަދި  ތަކެއްގެ  ކުއްޔަށް 

 ހެދިފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިންނެވެ.  ފަރާތާ ދެމެދު

 

  ކުއްޔަށް   ރަށެއް 

  ޕަބްލިކް   ހިފާފައިވާ 

  ވެޓް އި ޕްރަ   ކުންފުންޏެއް 

  ކުންފުންޏަކަށް 

 ބަދަލުވުން 

 އަހަރުދުވަހުގެ (  ވައެއްހަނުދިވަނު)  99  ދަށުން  ގ47ެދާ މާއް  ވަނަ  10  ޤާނޫނުގެ  މި  .13

  ކުންފުންޏެއް،   ްބލިކްޕަ  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  މުއްދަތަށް

  ވަނަ   10  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ަބދަލުވެއްޖެނަމަ،  ކަށްޏަފުންންކު  ޕްރައިވެޓް

  އެ   އްޖެނަމަ،ވެއުނި  ކިަބއިން  ންޏެއްގެކުންފު  އެ  ޝަރުތެއް   ބުނެފައިވާ  އިގ48ަދާ މާއް

  ތެރެއިން،   މުއްދަތުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  އެފަރާތަކަށް  ިބން   އެ   ވަތަނު  ރަށް

 49.އުނިކުރެވޭނެއެވެ ދަތުމުއް ރިއިތުރުކު ސަަބުބން ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ ޕަްބލިކް
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،  ހު. އެއަށްފައިވިފައިޞްލާޙުކުރެމާއްދާ  މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  7އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  8/ 2015  ރުންބަނަ  ނުޤާނޫ 50
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމާއްދާ މި  ،އްދާއިންވަނަ މާ 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  9އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ރާއްޖޭގެ ހިދިވެ) 13/ 2018 ރުނަންބަނު ޤާނޫ
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  މި އަކުރު ވަނަ މާއްދާއިން  91ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 51

  ދިފާޢަށްޓަކައި   ރާއްޖޭގެ 

 ރުން ކުވަކި 

 ތަވަނު  އްށެރަ  ކޮށްފައިވާދޫ  ކުއްޔަށް  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .14

 ހިފާފައިވާ   ޔަށްކުއް  ޙާލަތެއްގައި،  ޭބނުންވެއްޖެ  ދިފާޢަށް  ރާއްޖޭގެ  ިބމެއް،

 ގޮތަކަށް  މިނޫން .  އެވެދާނެވިވަކިކުރެ  ނުދީ  ނޯޓިސެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް

 ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  އްދަތުމު  ކޮށްފައިވާދޫ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް

 ކޮށްފައިވާ   ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ށްޔައްކު  އްިބމެ  ނުވަތަ  އްއެރަށެ  ވަކިކުރެވޭނީ،

 . މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ  އިވާަބޔާންކޮށްފަ އެގްރިމަންޓުގައި

 މާއްދާގެ  މި   ިބމެއް،   ނުވަތަ   ރަށެއް  ކޮށްފައިވާދޫ  ށްޔަކުއް  ހެދުމަށް  ރިޒޯޓެއް )ށ(   

 ޭބނުންވެއްޖެ   ދިފާޢަށް  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތިން  ުބނެފައިވާ  ގައި(  ހ)

 ކޮށްފައިވާ   އެިބމެއްގައި  ނުވަތަ  އެރަށެއްގައި  މަ،ނަރާކުކިވަ  ލަތެއްގައިޙާ

 . ދޭންވާނެއެވެ ަބދަލު  ޢަދްލުވެރި ޓަށްއިންވެސްޓްމަން
 

  ނުވަތަ   ރަށްރަށާއި 

  ނުވަތަ   އި ބިމާ ބިން 

  ދާއިމީ   ފަޅުފަޅަށް 

  އަންނަ   ބަދަލެއް 

 50ކުރުން   ކަންކަން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ިބން ނުވަތަ ފަޅުގައި  )ހ(   .15

މަސައްކަތެއް  އަންނާނެފަދަ  ަބދަލެއް  ދާއިމީ  ތިމާވެށްޓަށް  އެތަނެއްގެ 

ކަނޑަ ސިޔާސަތުތައް  ތިމާވެށްޓާގުޅޭ  ތަންފީޛުކުރާ އަޅަކުރަންވާނީ،  އި 

އެ   ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީއަށް

އެ ިބމަކީ   ލިޔުން ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި،

ގައި ހިމެނޭ ިބމެއްނަމަ އެ ިބމެއްގެ ޞްތިޞާޚްމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ އި

އި ކަހިނ  ޞްތިޞާޚްމައްޗަށް  އެ  ގާ  ހުށަހަޅައި،  ލިޔުން  އެ  އުންސިލަށް 

 51ދާނެއެވެ.ހުއްދަ ހޯދި ކައުންސިލްގެ

 ދާއިމީ   ތިމާވެށްޓަށް  އެތަނެއްގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ތިމާވެށްޓާގުޅޭ   ދޫކުރަންވާނީ،  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މެއްކަ  އަންނާނެފަދަ  ަބދަލެއް

 ވުޒާރާއިން   ސަރުކާރުގެ  ރާޛުކުންފީތަ  ކަނޑައަޅައި  އްސިޔާސަތުތަ

 ރިޕޯޓް  ންކުރާަބޔާ  މިންވަރު  އަސަރުފޯރާ  ށްޓަ ވެށްތިމާ  ވާލާފައިއެކުލަވާ

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ ގޮތްވާއްއެ ގަވާއިދާ ެބހޭ ހެދުމާ
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 ބަދަލުކުރެވިފައި  އަށް'' ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް ދާއިންއްވަނަ މާ 1 ގެ ޤާނޫނުއުމުގެ ޙު ގެނަޞްލާ ވަނަ އި 2 ށްއަ (ނުޤާނޫ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 20/ 2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 52
 ރެވިފައި ބަދަލުކު އަށް' 'ރީޓްސްމިނި  މާބެހޭރިޒަ''ޓޫ ވަނަ މާއްދާއިން 1 ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ އްޖޭގެ ދިވެހިރާ) 20/ 2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 53
 ރެވިފައި ބަދަލުކު އަށް'' ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް ންވަނަ މާއްދާއި 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 20/ 2010ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 54
 ބަދަލުކުރެވިފައި  އަށް'' ރީމިނިސްޓް  ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ ނަ މާއްދާއިންވަ 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ ވެހިރާއްޖޭދި) 20/ 2010ރު ނަންބަޤާނޫނު  55
 ފައިކުރެވިއަކުރު އިތުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 4 ގެ ގެ ޤާނޫނުއުމު ގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  7ށް އަ (ނުޤާނޫ ބެހޭޓޫރިޒަމާ ހިރާއްޖޭގެ ވެދި) 8/ 2015ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 56
 ވިފައިތުރުކުރެބާބު އި  މި ،އްދާއިންވަނަ މާ  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 57
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 58

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް  

 ދަ  ހުއް ގުމުގެ ހިން 

 އިއްގަށެރަ   ލިޭބ  ތިންގެމަގޮތު   ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  5  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .16

 ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ، ނީންވާހިންގަ  ޒޯޓެއްރި  އެއްވެސް  ހަދާ  ިބމެއްގައި  ނުވަތަ

 ހިންގުމަށް   ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  ރަޖިސްޓަރީކޮށް،  ގައ52ިރީމިނިސްޓް

 . ށްފަހުގައެވެމަހޯދު ހުއްދަ ދޫކުރާ  53މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ

  އިވާ ނެފަުބ  ތިރީގައި  ދޭނީ،  ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ   ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް )ށ(   

 .ވެތަންތަނަށެ  ފުރިހަމަވާ ޝަރްޠުތައް

 އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ  ޅާކަނޑައަ 54މިނިސްޓްރީން   ހޭމާެބޓޫރިޒަ  (1)   

 . އިމާރާތްކޮށްފައިވުން ގޮތުގެމަތިން

 55މިނިސްޓްރީން   ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ކަމަށްލިެބންޖެހޭނެ  ތަނަކުން  އެފަދަ  (2)   

 . ރުންހުލިެބން ތަނަކުންއެ ޚިދުމަތްތައް، ކަނޑައަޅާ

  ރިޒޯޓް   ޓޫރިސްޓް 

  ހުއްދަ   ހިންގުމުގެ 

  ގެ ޓު ޒޯ ރި   ދޫކުރުމާއި 

 ކަނޑައެޅުން   މިންގަނޑު 

 ނުވަތަ  ިބމެއް  ނުވަތަ  ރަށެއް  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ނ(  

 ޚިދުމަތްތަކާއި   މިންގަނޑުތަކާއި  ހުންނަންޖެހޭ  ރިޒޯޓެއްގައި  ހަދާ  ގައިފަޅެއް

 ޓޫރިޒަމާެބހޭ   ލިބިގެންވަނީ  ކަނިމައެހަ  ާބރު   ޅުމުގެޑައެކަނ  ފަސޭހަތައް

 56.އަށެވެޓްރީމިނިސް

 

 57ޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން ގްރޭ ޓަ ންއި 

 

  ޑް ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަ 

 58ރިޒޯޓް ހިންގުން 

އެއްވެސް   )ހ(  . 16-1 ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ސަރަޙައްދެއްގައި 

ދާއިން ވަނަ މާއް  16-2ނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ންވާރައްޤީކޮށް ހިންގަރިޒޯޓެއް ތަ

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި   16-5  ގެފެށިގެން މި ޤާނޫނު

 ވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ަބޔާންކޮށްފައި
 ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:މި މާއްދާގެ ) )ށ(   
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި   ންބަރު ނަމި  ވަނަ މާއްދާއިން  20ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުލާޙު ގެނަޞްނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 59

 ،އެވަނީ   އިނެފަބު   ކަމަށް"  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  "އިންޓަގްރޭޓަޑް  (1)   

ވަކި   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޓް ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ވަކި   ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއް   ވަކި  ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރަށެއް

މައްޗަށް  ނުވަތަ  ރަށެއް  އެ  ،ސަރަޙައްދެއް  އެކުލެވޭ  ރަށްތަކެއްގެ 

ތަރައްޤީކުރަން  ވަކިވަކި   ،ފަރާތަކުން  ޙަވާލުކުރެވޭ  ސަރަޙައްދެއް 

 ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ/އަދި  ،ހޮޓާ  ހޮޓާ،  ޓްރިޒޯ  ،ޓްރިޒޯ  ސްޓްޓޫރި

މެރީނާ  ނުވަތަ/އަދި  ގެސްޓްހައުސް   އެނޫންވެސް   ނުވަތަ /އަދި  ޔޮޓް 

ާބވަތަށްވުރެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ާބވަތް  ގިނަ  އެއް 

 59.ސަރަޙައްދަށެވެ ތަރައްޤީކުރާ ހިމެނޭގޮތުން
ުބ  (2)    ކަމަށް  އެވަނީ"ޑިވެލޮޕަރ"  އިނެފައި  ޓޫރިސްޓް  ންޓަ،  ގްރޭޓަޑް 

 ދަ ދޭ ފަރާތަށެވެ. އްހުރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން 
ފަރާތް"    (3)    ވިޔަފާރިކުރާ  އެވަނީ، "ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ުބނެފައި  ކަމަށް 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި، އެ ރިޒޯޓުގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު 

ރިއެއް މުގެ ވަކި ވިޔަފާރިކަން، ފަތުރުވެވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށު

 .ވެޤާއިމުކޮށް ހިންގާ ވަކި އިންވެސްޓަރަށެ
އުސޫލު )ނ(    ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  ަބޔާންކުރާ ތައް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(    99/2ގަވާއިދު،  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެނައުމު  10އަށް   އިޞްލާޙު  ޤާނޫނަށް  ވަނަ  ފަށާތާ  ޢަމަގެ    3ލުކުރަން 

އެކުލަވާލައި   ހޭ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޓޫރިޒަމާެބ މިނިސްޓްރީން 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 
 ކަންކަން  އަންނަނިވި  ގަވާއިދުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ނ)  ގެމާއްދާ  މި )ރ(  

 . ންވާނެއެވެނަހިމަ
 ދޫކުރުމުގައި   ންސްލައިސަ  ގެޓެއްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ޑްގްރޭޓަޓައިން  (1)   

 ؛އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ
 ތަ ނުވަ  ތަނެއް  އަންނަ  ހިންގަމުން  ގޮތުގައި  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  (2)   
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  ނޫނުޤާ އުމުގެޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ނުޤާނޫ ހޭޒަމާބެޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 60

 ތަނެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް

 ތަކާއި ޝަރުޠު  ބަލާނެ  ަބދަލުކުރުމުގައި  ރިޒޯޓަކަށްއިންޓަގްރޭޓަޑް  

 ؛އުސޫލުތައް ގޮތުގެ ނެކުރާޢަމަލު
 ކުއްޔަށް   ކުރުމަށްއްޤީރަތަ  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓްއިންޓަގްރޭޓަޑް    (3)   

 ތިންވަނަ   ަބއިތައް  ކިވަ  ިބމުގެ  ނުވަތަ  ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  ދޫކުރެވޭ

 ކުއްޔަށް  ފަރާތަށް  ތިންވަނަ  ދެވޭނެކަމާއި،  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް

 ؛އްއުސޫލުތަ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި
 ކުއްޔަށް   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓްޑް  ގްރޭޓަޓަންއި  (4)   

 ގުޅިގެން   ަބއިތަކާ  ވަކި  ިބމުގެ  ނުވަތަ  ފަޅު   ނުވަތަ  ށްރަ  ދޫކުރެވޭ

 އެއްަބސްވުން  އެ  ހަދަންވާނެކަމާއި،  އެއްަބސްވުމެއް  މެނޭޖްމަންޓް

 ؛އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ ހެދުމުގައި
 ެބލެހެއްޓުމުގައި  ތަރުފްދަ  ރިޒޯޓުތަކުގެ  ޓޫރިސްޓްއިންޓަގްރޭޓަޑް    (5)   

 ؛އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރާނެ
 ޚިދުމަތްތައް   އަސާސީ  ރިޒޯޓެއްގައި  ޓޫރިސްޓްޓަޑް  ރޭގްއިންޓަ  (6)   

 .ލުތައްސޫއު ފޯރުކޮށްދޭނެ

 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  

ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް  

ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި  

 60ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުން 

ދެއްގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު އްވެސް ސަރަޙައް  އެވެހިރާއްޖޭގެދި )ހ(  . 16-2

 ދޫކުރެވޭނީ އިންޓަގްރޭޓަޑް  ރަށްރަށާއި ިބންިބމާއި ފަޅު ކުއްޔަށް  ށްމަހިންގު

ހިންގުމަ ރިޒޯޓު  ކަނޑައެޅޭ  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ށް 

 ސަރަޙައްދެއްގައި، އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ. 
ސަސަރުކާރުގެ  (1)    ކުންފުންޏަކަށްނަމަ، އްތައިންސައްތަ  އޮތް  ހިއްސާ   

 ނުވަތަ ؛ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 16-5މި ޤާނޫނުގެ 
ފަރާތަކަށްނަ  (2)    ޤާނޫނުގެ  އެނޫން  މި  މާއްދާގައިވާ ވަ  5މަ،  ނަ 

 ގޮތުގެމަތިން. 
  ، ބޭނުމަށްޓަކައި  ހިންގުމުގެ  ތަރައްޤީކޮށް  ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް )ށ(   
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 އި އިޞްލާޙުކުރެވިފަ ރުއަކުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  21ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 61
 ވިފައިކުރެއިތުރު  މާއްދާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 62
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  22ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 63

  ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި

 ،ސަރަޙައްދެއްގައި  ނުވަތަ  ރަށެއް  ވަކި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް

ހޮޓާ،    ޓްރިޒޯ  ،ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި  މެދުވެރިކޮށް  ތިންވަނަ ފަރާތެއް

ޓޫރިސްޓް   ،ހޮޓާ އެނޫންވެ  ގެސްޓްހައުސް  ނުވަތަ   ސްނުވަތަ 

ތަރައްޤީކޮށް  ތުރުވެރިކަމާެބހޭފަ   ރަށެއް   އެ   ،ހިންގުމަށްޓަކައި  ކަންކަން 

ދިނުމަށްޓަކައި  ސަރަޙައްދެއް  ނުވަތަ  އެއްަބސްވުން   ސަރުކާރާއެކު  ކުއްޔަށް 

ނުވަތަ  އެ  ،ފަރާތުން  ވެފައިވާ  ަބއިަބއި   ވަކިވަކި   ސަރަޙައްދުގެ  ރަށުގެ 

 ގަވާއިދާ   ހަދާ   ށުންދަ   ގެޤާނޫނު  މި  ،ކުއްޔަށްދޭންވާނީ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ

 61. ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ

 

ރިސްޓް  ޓޫ   އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ގުމަށް ހުއްދަ  ރިޒޯޓު ހިން 

 62ދިނުން 

ޙައްދެއްގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު އެއްވެސް ސަރަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  . 16-3

 . ގައެވެހިންގޭނީ، ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު

ގެ މުއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   )ށ(  

 ވެލޮޕަރަށެވެ. ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެތަން ތަރައްޤީކުރާ ޑި
ޑިވެލޮޕަރާއި  މާ  މި )ނ(    ދެވޭނީ،  ހުއްދަ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  އްދާގެ 

އެއް އެއްަބސްވުމާ  ވެވޭ  ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ   ގޮތްވާ ޓޫރިޒަމާެބހޭ 

އެގޮތު އެ   ގެމަތިން  ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ.  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ޤާނޫނުގެ އެއް މި  ކަންކަން،  މައިގަނޑު  ހިމަނަންޖެހޭ  ދަށުަބސްވުމުގައި  ން  

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 އިންޓަގްރޭޓަޑް  ،ނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައިވީ  އެހެން  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

ހޮޓާ،    ޓްރިޒޯ   ،ޓްރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ވަކިވަކި  ހިމެނޭ  ރިޒޯޓެއްގައި  ސްޓްޓޫރި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ، ހޮޓާ

ދަށުން   ޤާނޫނުގެ   މި  ހިންގުމަށް  އެތަންތަން  ،ހިންގަންވާނީ  ވިޔަފާރިއެއް

 63.ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަތައް ހޯދަންޖެހޭ
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ގައި  ދާގެ  މާއް  މި )ބ(    ރިޒޯޓު )ނ(  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ަބޔާންކުރާ 

ހުއްދަ ދޫހިންގުމުގެ  ފުރިހަމަވާ   ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  ކުރަންވާނީ، 

 ތަންތަނަށެވެ. 
ޤާނޫނުގެ    (1)    މި  ދަށުން   4އެތަނަކީ،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

 ؛ސަރަޙައްދެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އްށެރަ
ކަނޑައަ  (2)    މިނިސްޓްރީން  އެއްގޮތްވާ   ޅާޓޫރިޒަމާެބހޭ  މިންގަނޑުތަކާ 

 ؛ންން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ތަނަކަށްވުގޮތުގެމަތި
ޚިދުމަތްތަކެއް،    (3)    ވަކިވަކި  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ 

 ؛ންވަކި ފެންވަރެއްގައި، އެތަނުން ލިެބން ހުރު
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުގައި މި    (4)   

 އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް. ޅާކަނޑައަ
އެހެ )ޅ(   ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  ނުވާހާ މި  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް   ން 

ލާޒިމުކުރާ  ޤާނޫނުން  މި  މައްޗަށް  ރިޒޯޓުތަކުގެ  ޓޫރިސްޓް  ހިނދަކު، 

ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އި،  ންކަކަންއެންމެހައި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކުރާ    35ނުގެ  ނޫހިނގާނެއެވެ. އަދި މި ޤާ

ދެއްކުމު ޓެކްސް  ޓޫރިސްޓް ގްރީން  އިންޓަގްރޭޓަޑް  އިލްތިޒާމުވެސް  ގެ 

މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ވިޔަފާރިކުރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރިޒޯޓުގައި 

 . ވެއެނގާނެހި

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު  

ހެދުމަށް ކުއްޔަށް  

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށް،  

ޓޫރިސްޓް  ޑް  އިންޓަގްރޭޓަ 

ރިޒޯޓު ހިންގާ  

ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި  

އަށް    99/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(  . 16-4  10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު( 

ޢަމަލު ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ފަ ންރަކުވަނަ  ޓޫރިސްޓް ށާ  އިރު، 

 ފަޅެއް ނުވަތަ ވަތަރިޒޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ނު

ގޮތުގެމަތިން  ،ިބމެއް އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ  ޓޫރިސްޓް   

ރަށެއް، ރަށެއް   ހިންގަމުންދާ  ހިންގާ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ ޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 64
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  23ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 65
 ކުރެވިފައިތުރުއި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  24ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 66
 ވިފައިރެމާއްދާ އިތުރުކު މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުނަ ގެޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ބަ ނަންޤާނޫނު 67

ނުވަތަ 64ބަދަލުކުރުން  ފަޅެއް  ޤާނޫނުގެ  ގޮ  ގެ އްމެިބ  ނުވަތަ  މި  ަބދަލުކުރެވޭނީ،  ތުގައި 

ކަނޑައަ ގަވާއިދެއްގައި  ހަދާ  ޓޫރިޒަމާެބހޭ ފަޅާދަށުން  ގޮތުގެމަތިން،  އިވާ 

 ގައެވެ.މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ  )ށ(   

ރިޒޯސްރި ޓޫގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ   ރަށެއް ޓް  ހިންގަމުންދާ  ޓެއް 

 ، ގެ ގޮތުގައި ަބދަލުކުރެވޭނީއްށެއިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގާ ރަ

ގަވާއިދުގައި ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޝަރުޠުތައް މި  ަބޔާންކުރާ   

 މައެވެ.ފުރިހަމަވާނަ
ރިޒޯޓެ )ނ(    ޓޫރިސްޓް  ފަދައިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   އްގެމި 

ރިޒޯޓެ ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ތަނެއް  އަންނަ  ހިންގަމުން  އް ގޮތުގައި 

ަބދަލުކުރެވޭނީ،   ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  )އެއްމިލިއަން(   1,000,000ހިންގާ 

 65އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 
ރިޒޯޓެ )ރ(   ޓޫރިސްޓް  ފަދައިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   އްގެމި 

ހިންގަން   ތަނެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ގޮތުގައި 

ތަނެއްގެ  ހިންގާ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ފަށާފައިނުވާނަމަ 

އި ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގައި ަބދަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަ

ފީއެއް ޑޮލަ  އެމެރިކާ  )އެއްމިލިއަން(  1,000,000ގޮތެއްގެމަތިން   ރުގެ 

 66ދެއްކުމަށް އެތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްަބސްވުމުންނެވެ.
 

 ރިއަލް ޓޫރިޒަމް  
އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން  

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  

 67 ހިންގުން ޒޯޓު ރި 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 16-5 އޮތްނަމަވެ  5މި  އެހެން  މާއްދާ  މާއްދާވަނަ  އެ   ގައިސް، 

ޢާންމު ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ   އުސޫލާ  ަބޔާންކުރާ  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ 

ނުވަތަ ރަށް  އެ    ކަންކަމަށް  ދޭންވާނީ،  ކުއްޔަށް  ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން 

ގޮތު ަބޔާންކުރާ  ކަމުމާއްދާގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އިގަގެމަތިން  ވީނަމަވެސް، 

ފަތުރުވެރިކަން ސަރަޙައްދެއްގައި  ކުރިވަކި  ފުޅާކޮށް  އެ އަރު  ވައި، 
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ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،   އިތުރުކޮށް  ޙަރަކާތް  އިޤްތިޞާދީ  ސަރަޙައްދެއްގައި 

ޓޫ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ސަރުކާރުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ރިޒަމް 

ޓޫ އިންޓަގްރޭޓަޑް  ހިންގުމަށްޓަކައި ސްރިދަށުން،  ތަރައްޤީކޮށް  ރިޒޯޓު  ޓް 

ސައްތަ ހިއްސާވާ   ސައްތައިންގެ  ފަޅު، ސަރުކާރު  ރަށް ނުވަތަ ިބން ނުވަތަ

 ކުންފުންޏަކަށް، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށްދެވިދާނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ    (1)    މި  ިބމަކީ،  ނުވަތަ  ފަޅަކީ  ނުވަތަ  ރަށަކީ  ވަނަ   4އެ 

ގައި   )ހ(  އިންޓަގްރޭޓަޑް ޔާންަބމާއްދާގެ  ގޮތުގެމަތިން،  ކުރާ 

ވާ ރަށެއް ޅާފައިއަނޑަކަހިންގުމަށް    ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް

 އަދި ؛ ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ިބމެއް ކަމަށްވުން

ނުވަތަ  (2)    ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  ސަރަޙައްދަކީއެ  ހިމެނޭ  ިބން    ،

ޖެކްޓެއް ރޮޕް  ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 އަދި؛ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށްވުން

ރިޒޯޓެޑް  އިންޓަގްރޭޓަ  (3)    ހިންގުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް  ތަރައްޤީކޮށް  އް 

ސަރުކާރުގެ   ފަޅު،  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  ސައްތައިން އެ 

ދިނުމަށް،  ކުއްޔަށް  ކުންފުންޏަކަށް  ހިއްސާވާ  ސައްތަ 

 އަދި؛ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވުން ގެޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ޓޫރިސްޓް  (4)    ތަރައިންޓަގްރޭޓަޑް  ރިޒޯޓެއް  ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮށްއްޤީ   

ކުންފުނީގެ  ކުއްޔަށްދެވޭ  ފަޅު  ނުވަތަ  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  އެ 

އެ ސަރުކާރުގެ ރައުސްމާލު  ހިއްސާ،  އެންމެހައި  ކުލެވިގެންވާ 

ގޮތުގައި ހިއްސާގެ  ގައި މި  ،  ސައްތައިން ސައްތަ  )ބ(  މާއްދާގެ 

 ދެމިއޮތުން.ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށް، 

ދަށުންމާއްމި   )ށ(    އިދާގެ  ޓޫ  ތަރައްޤީކޮށް ންޓަގްރޭޓަޑް  ރިޒޯޓެއް  ރިސްޓް 

ރުކާރުގެ ސައްތައިން ހިންގުމަށްޓަކައި ރަށް ނުވަތަ ިބން ނުވަތަ ފަޅު، ސަ

ޤާނޫނުގެ   މި  ދޭންވާނީ،  ކުންފުންޏަކަށް  ހިއްސާވާ   ނަވަ  6ސައްތަ 

ަބޔާންކުރާ  މާ އެއްަބސްވުމެއްދާގައި  ވެވޭ  ސަރުކާރާއެކު  އްގެ  ގޮތުގެމަތިން 

 . ދަށުންނެވެ
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  އިންމާއްދާ ވަނަ  25ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 68

ނުވަތަ  ( ނ)   ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  ކުއްޔަށްދެވޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

 50%ންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ މަދުވެގެން  ިބމުގައި ތަރައްޤީކުރާ އި

މި   އަކީ،  އިންސައްތަ(  މާއްދާގައި   616-ގެ  ނޫނުޤާ)ފަންސާސް  ވަނަ 

އުސޫ ސްޓްރާޓާ  ގޮތުގެމަތިން،  ދިގު  ަބޔާންކުރާ  ކޮޓަރިދަތަމުއްލުން   ށް 

ކަމުގައި  ތަންތަން  ތަރައްޤީކުރާ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ވިލާ  ނުވަތަ 

 ވާންވާނެއެވެ. 

ރިޒޯޓެއް  (ރ)   ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ޓޫ ސަރުކާރުގެ  ޒަމާރިތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި،  މިނިސްޓްރީއާއި  ެބހޭ 

ހިއްސާވާ   ސައްތަ  ކުރެފުންކުންސައްތައިން  މި އެއްަބސްވުން،  ވޭ  ޏާއެކު 

ގައި   16-2ޤާނޫނުގެ   )ބ(  މާއްދާގެ  މި  އާއި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙާލަތު ަބދަލުކޮށް  ަބޔާންކުރާ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  މެނުވީ،  ގައި 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ލީސްްބނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ ނުވަތަ ސަ

) 68( ބ )   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެހެނ4ްމި  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  ންކޮށްފައިވީ ަބޔާ  ( 

ޓޫ ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  މިނިސްޓްރީން ނަމަވެސް،  ރިޒަމާެބހޭ 

މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޝަރުޠުތަކާ  ކަނޑައަޅާ 

ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ިބން  ނުވަތަ  ފަޅު  ނުވަތަ  ރަށް  އެ  ހުއްދައާއެކު، 

ފަރާތަކަސަރު އެހެން  އެއްަބސްވުން  ކޮށްފައިވާ  ށް ކާރާއެކު 

 ަބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެހެން   (1)    އެކުލެވޭ  ހިއްސާ  ސައްތަ  ސައްތައިން  ސަރުކާރުގެ 

 ؛ކުންފުންޏަކަށް އެއްަބސްވުން ަބދަލުކުރުން

ރިޒޯ  (2)    ޓޫރިސްޓް  ފަށާތާ   ޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް  ހިންގަން  ތަރައްޤީކޮށް 

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމަށްފަހު، ސަރުކާރު ފިޔަވައި   10

ނުވަތަ ރު  އިތު ކުންފުންޏަކަށް  އެކުލެވޭ  ހިއްސާ  ފަރާތެއްގެ 

 ލުކުރުން.ވިޔަފާރިއަކަށް ަބދަ
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 އިތުރުކުރެވިފައިދާ  މާއް މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  ޤާނޫނު އުމުގެޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 69
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   01އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 70

 69ން  ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުވަތަ ނު ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިލާ  

 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  

ދިގު މުއްދަތަށް ވިލާ  

ނުވަތަ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް  

 70ދިނުން 

ވަނަ   16-14 ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ  މާއްދާއިންނަ  ވަ  16-7މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 16-6

މާއް  ހުރި  ނިޔަލަށް  އުސޫމާއްދާގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލުތަކާ ދާތަކުގައި 

ގޮ ދަށު ތިންގެމަތުއެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުގެ  ހޯދަމި  ހުއްދަ  ހިންގާ ން  އިގެން 

ރިޒޯޓެއްގެ ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ  ވިލާ  ޓޫރިސްޓް 

 އްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ.ން ދިގު މުއްދަތަށް ކު، ސްޓްރާޓާ އުސޫލުޓަރިނުވަތަ ކޮ

ދިމާއްމި   )ށ(    އުސޫލުން  "ސްޓްރާޓާ  ޭބނުމަށްޓަކައި  ގެ  )ހ(    ގުދާގެ 

ކުއްޔަށްދޭމު ކޮޓަރި"    އްދަތަކަށް  ނުވަތަ  އެވިލާ  ބުނެފައި   ،ވަނީކަމަށް 

ސަ ރިޒޯޓުގެ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓުގެ    އިޓްޓޫރިސްޓް 

އެ ހިމެނޭ  ރިޒޯޓުގައި  އެ  ހިމެނޭ،  ވަކިން، ޕްލޭންގައި  ތަންތަނާ  ހެނިހެން 

ކަނޑައެ ަބއުންޑަރީއެއް  ޢިމާރާތްކޮވަކި  ކޮޓަރިއެއް ފައިށްޅިފައިވާގޮތަށް  ވާ 

ކޮޓަރިއަށްވުރެ    ނުވަތަ އެތަނުގައި އެއް  ވިލާއާއި،  ހިމެނޭ  ކޮޓަރި  ގިނަ 

ހަހި އެތަނުގައި  ތަންތަނާއި،  އެންމެހައި  ހުރިހާ ރުކޮމެނޭ  ށްފައިވާ 

ފަރުނީ އެންމެހައި  ތައެއްޗަކާއި،  ހިފައިގެންގުޅޭ  އަދި  ޗަރާއި،  ކެއްޗަށެވެ. 

ކަރަންޓާއި،  ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ތަމަތްކީ، ރިޒޯޓުގެ ޢާންމު ޚިދުއެތަންތަނަ

ުބމާއި، ކޮޓަރި ނުވަތަ ރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރިޒޯޓަށް އަރާ ފޭފެނާއި، ނަ

ނުކުތު ވަދެ  ތަންމުގެވިލާއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގޮތަށް  ލިިބދެވޭ  ޙައްޤު  ތަން   

 .ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

"ސްޓްރާޓާ )ނ(    ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އު މި  ނުވަތަ ސޫ  ވިލާ  ލުން 

މުއްދަތަކަށް  ކޮޓަ ދިގު  އެވަނީކުއްޔަރި  ުބނެފައި  ކަމަށް  އެ   ،ށްދިނުން" 

ނުވަތަ ކޮޓަރި  އެ  އަދި  ވިލާ  ނުވަތަ  ިބމާއި ވިލާ  ކޮޓަރި  ގުޅިފައިވާ  އާ 

މުދަލު ނުއުފުލޭ  ނުހި  ގެޢިމާރާތާއި  ކޮޓަރި    ،މެނޭގޮތަށްމިލްކުވެރިކަން  އެ 

 ކުމަށެވެ.ގު މުއްދަތަކަށް ވިއް ދިއްޤުނުވަތަ ވިލާ ޭބނުންކުރުމުގެ ޙަ
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ އި  ވަނަ  10އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭރިޒަޓޫ ގެ ރާއްޖޭދިވެހި) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 71
 ކުރެވިފައިމާއްދާ އިތުރު މި ،ންއްދާއިވަނަ މާ  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 0202ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 72

ރިޒޯޓެއްގެ ވިލާ ނުވަތަ  

ކޮޓަރި ސްޓްރާޓާ  

އުސޫލުން ދިގު  

މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  

 71ދިނުން 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ނޫނުގެޤާ  މި )ހ(  . 16-7 ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  ހިންގާ  ދަށުން   

ކޮޓަރިއެއްޓޫރިސްޓް ނުވަތަ  ވިލާއެއް  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  މާ،     ގައި އްދާމި 

ސްގޮތުގެމަ  ަބޔާންކުރާ އުސޫލުތިން،  ކުއްޔަށް  ޓްރާޓާ  މުއްދަތަށް  ދިގު  ން 

 ދެވިދާނެއެވެ.

އިންޓަ )ށ(   ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ  ވަކި ގްރޭޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  ޓަޑް 

ކުއްޔަށް  އް ނުވަތަ ވިލާއެއް ސްޓްރާޓާ އުސޫކޮޓަރިއެ ލުން ދިގު މުއްދަތަށް 

މި ޤާނޫނާއި  މި  ޤާ ދެވޭނީ،  ގަވާނޫނު  ހަދާ  ދަށުން  ަބޔާންކުރާ ގެ  އިދުގައި 

 ތިންނެވެ. ގޮތުގެމަ

ންކަން ވި ކަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި އަންނަނި )ނ(   

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހުސްޓްރާޓާ    (1)    ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  ވިލާތަކުގައި އުސޫލުން  ށަހަޅާ 

 ؛ހޭނެ މިންގަނޑުތަކާއިހުންނަންޖެ

ކު  (2)    އުސޫލުން  ވިލާތަސްޓްރާޓާ  ދޫކުރާ  ދަފްތަރު އްޔަށް  ކުގެ 

 ؛ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް

ދޫކުރުމަށްޓަކަ  (3)    ކުއްޔަށް  ވިލާ  އުސޫލުން  ވިސްޓްރާޓާ  އްކާ އި 

އެއްަބސް ވެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ގަންނަ  ވުމުގައި ފަރާތާއި 

 ؛ކަންތައްތައް ހިމަނަންޖެހޭ

ދޫކު  (4)    ކުއްޔަށް  އުސޫލުން  ވިސްޓްރާޓާ  އަސާސީ ލާރާ  ގައި 

 އުސޫލުތައް.ތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތް

 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  

ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަން  

މިނިސްޓްރީގައި  

 72ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ވަކި )ހ(  . 16-8 ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ   ޓޫރިސްޓް 

ކުއްޔަށް  ދަތަމުއް  ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ވިލާއެއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު ށް 

ޓޫރިޒަމާދިނުމު ކުރިން،  ހުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުއްޔަށް  ެބހޭ  ށަހަޅައި، 

 .އެވެދިނުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ތަން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެ

މުއްދަތަށް )ށ(    ދިގު  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  ދަށުން،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ   މި 



  
 ރާ ެގ އިދާ ތުްނެގ މަޖިލީހު ރައްޔި 99/2 :ނަްނބަރު  ނުޤާނޫ
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،އިންވަނަ މާއްދާ  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ނަންބަ ނުޤާނޫ 73

ހުށަހަޅާ   ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ދިނުމަށްޓަކައި  ގައި ނުތަންތަކުއްޔަށް 

ޝަ  ހުންނަންޖެހޭނެ ދަށުންމިންގަނޑުތަކާއި  ޤާނޫނުގެ  މި  ހަދާ   ރުޠުތައް، 

 އެވެ.ވާނެގަވާއިދުގައި، ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަން

ޓަގްރޭޓަޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިން  )ނ(   

ނުވަ ކޮޓަރިއެއް  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  ވިޓޫރިސްޓް  އެއިން  ލާއެތަ  ނުވަތަ  އް 

ސްޓްތަ ަބއެއް،  ކުއްނެއްގެ  މުއްދަތަށް  ދިގު  އުސޫލުން  ޔަށްދިނުމަށް  ރާޓާ 

ރަ މިނިސްޓްރީގައި  ޓޫރިޒަމާެބހޭ   5,000ޓަރީކޮށްދެވޭނީ،  ޖިސްއެތަން 

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން  

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  

 73އެއްބަސްވުން 

ރިޒޯޓެއް ( )ހ . 16-9 އިންޓަޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ވަކި ގެ  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  ގްރޭޓަޑް 

މުއް ދިގު  އުސޫލުން  ސްޓްރާޓާ  ވިލާއެއް  ނުވަތަ  ށް ދަތަކޮޓަރިއެއް 

ގަވާއިދުގައި ،  ކުއްޔަށްދޭއިރު ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ޝަަބ އެއްަބސްވުމެއްގައި،ޔާންކުރާ  ފުރިހަމަވާ  ފަވިއްކާ   ރުޠުތައް  ރާތާއި  

ފަރާ ސޮއިކޮށްގަންނަ  ދެމެދު  އެއްަބތާ  އެ  ޓޫރިޒަމާެބހޭ ،  ސްވުން 

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

މާއް )ށ(    ބޭނުމަށްދާގެމި  ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ކަމަށް  ފަރާތް"  "ވިއްކާ  ޓަކައި 

ރި އިންޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް ޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  ޓަގްރޭޓަޑް 

އެއްގޮތްކަމަށްޓަހެދު ޤާނޫނާ  ރައި  ގޮތުގެމަތިން  ކުވާ  ހިފާފައިވާ ށެއް  އްޔަށް 

އެއް ޤާނޫނާ  ފަރާތުން،  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށް  ނުވަތަ  ވާ ގޮތްފަރާތް، 

ކުއްޔަށްދީފައިވާ އެއްަބސްވުން  ކުލީގެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނަމަ ގޮތުގެމަތިން 

ފަރާތް(، ނުވަތަ ރިސްގެ ވެފައިވާނަމަ(، އެފަރާތަކުން )ސަްބލީ)ސަްބލީސްކޮށް

ޓޫރިސްއި ރިންޓަގްރޭޓަޑް  ސަރުކާރުން  ޓް  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި،  ޒޯޓެއް 

 ފަރާތަށެވެ. ވާ އެފަރާތަކަށް ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި

ޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ  ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  )ނ(   

ރަޖިސް  16-8 ދަށުން  މާއްދާގެ  ނުށްފަޓަރީކޮވަނަ  ކޮޓަރިއެއް  ވަތަ އިވާ 
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10 ށްއަ (ޤާނޫނު މާބެހޭޓޫރިޒަ ރާއްޖޭގެ ވެހިދި) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 74

ކު ފުރިހަމަވާ ވިލާއެއް،  ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  ދޫކުރެވޭނީ  އްޔަށް 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވަކި (  ށާރަ)އަ  18ޢުމުރުން    (1)    ފުރިހަމަވެފައިވާ  އަހަރު 

 ނުވަތަ ؛ ފަރުދަކަށްވުން

ރަޖިދިވެހިރާއް  (2)    ނުވަތަ ޖޭގައި  ކުންފުންޏަކަށް  ސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ކަށްވުން.ޝިޕަޓްނަރޕާ

 

ނުމުގެ  ށްދި ކުއްޔަ 

މުޢާމަލާތުގެ  

 74ޝަރުޠުތައް 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 16-10 ސްމި  ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓާ ޓްރާދަށުން 

މު ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދިގު  ދަށުން އުސޫލުން  ޢާމަލާތެއްގެ 

ރަކު ސަރުކާރުން  މުއްދަތު  ކުއްޔަށްދެވޭ  ރަށް  ނުވަ އްޔަށްދެވޭ  ިބން ތަ  ށް 

 ރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އިވާ މުއްދަތަށްވުކުއްޔަށްދީފަ

ދަށު  )ށ(    ޤާނޫނުގެ  ވިލާ  މި  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  ރާޓާ ސްޓްން 

ގަންނަ   މުގެ މުޢާމަލާތެއްގައި، ވިލާއުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނު

ކުއްޔަ އެތަން  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ދިނުފަރާތުން،  ޙައްޤު  މުގެށް   

 އްނުވެއެވެ. ލިބިގެނެ

ވިލާ )ނ(    ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ސްޓްރާޓާ   މި 

މުއްދަތަ ދިގު  ކު އުސޫލުން  ރަށް  އެއްަބސްވުމުގައި،  ދިނުމުގެ  ށް އްޔަށް 

ރުކާރުން އެ ރަށް ނުވަތަ ިބން ކުއްޔަށް ނުވަތަ ިބން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަ

އެއްއެކުފަރާތާ  ދޫކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް   ޚިލާފެއް    ަބސްވުމާ 

ކޮޓަ ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  އަދި  ވިލާ އޮވެގެންނުވާނެއެވެ.  ނުވަތަ  ރި 

ކުއްޔައެއްކުއްޔަށްދިނުމުގެ   ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  ށްދިނުމަށް  ަބސްވުމުގައި، 

ކޮށްފައިވާ   މާއްދާއެއް ސަރުކާރުން  އެއްވެސް  ޚިލާފު  އެއްބަސްވުމާ 

 ލޭނެއެވެ.އެއް ކަމުގައި ެބއަކީ ބާޠިލު މާއްދާދާއެ މާއް ހިމެނޭނަމަ،

ކުއްޔަށްދި )ރ(   ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ވަކި  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ރިޒޯޓެއްގެ  ނުމުގެ 

ލިިބގެށުންދަ ފަރާތަށް  ގަންނަ  ވިލާ  މި ،  ޙައްޤުތައް،  އެންމެހައި  ންވާ 
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 އިފައްދާ އިތުރުކުރެވިމާ މި ،އްދާއިން މާވަނަ  17  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 75

ކުއްޔަށްދިނުމު  ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި،  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ގެ މި 

، އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމުގެ ނެ ގޮތެއްގެމަތިންވުމާ ޚިލާފު ނުވާަބސްއެއް

 ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ.

ނުރިޒޯ ( )ބ    ކޮޓަރި  ވަކި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  ވަތަ ޓެއްގެ  ވިލާ  އެއްަބސްވުމެއްގެ   

ފަރާތަށް   ގަންނަ  ވިލާ  ޙައްޤުތަކާއި ދަށުން،  އެންމެހައި  ލިިބގެންވާ 

ޙައްތައެފަރާ  ،މަޞްލަޙަތުތަކަކީ އެ  މަށް  ޤާނޫނީ  ޞްލަޙަތުޤާއި  ގެ 

ޙައްޤާއި ިބދޭ  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލި   ،މިލްކުވެރިކަން

ތު، މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދި އެ ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަ. އަމަޞްލަޙަތެވެ

ގަވާއި ހަދާ  ގޮތެއްގެމަތިން،  ދަށުން  ނުވާނެ  ޚިލާފު  އެއްަބސްވުމާ  ދާއި، 

ވެ. އަދި މިގޮތުން ކުއްޔަށްހިފާ ތަށް ލިިބގެންވެއެގެ ޙައްޤު އެފަރާރުމުހުނުކުރަ

ށުން ހަދާ  ގެ ދަ ކުރާނަމަ، މި ޤާނޫނުރަހުނު  ފަރާތަށް ލިިބގެންވާ ޙައްޤުތައް

މިނިސްޓްރީގަވާއިދުގައި   ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ގޮތުގެމަތިން  އެކަން ަބޔާންކުރާ  ގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

 

ނުމުގެ  ކުއްޔަށްދި 

ބަސްވުމުގައި  އެއް 

 75ންޖެހޭ ކަންކަން ނަ ހިމަ 

ނުވަތަ . 16-11 ކޮޓަރިއެއް  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މުއްދަތަށް   މި  ދިގު    ވިލާއެއް 

ކުއްޔަށްދިނުމުއެހެ ފަރާތަކަށް  ކަންކަން  ން  އަންނަނިވި  އެއްަބސްވުމުގައި  ގެ 

 މަނަންވާނެއެވެ. ހި

 ؛ތުދަވޭ މުއްދެކޮޓަރި ނުވަތަ ވިލާ ކުއްޔަށް )ހ(   

ތެރޭގައި ރެކްކޮންޓް )ށ(    އަހަރެއްގެ  މީލާދީ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  މުއްދަތުގައި  ޓުގެ 

ވި ނުވަތަ  ޙައްޤުކޮޓަރި  ބޭނުންކުރުމުގެ  ޖުމްލަލިިބ  ލާ  ދުވަސްތަކުގެ   ؛ދޭ 

ގެ ތެރޭގައި ަބހާލެވޭ ގޮތް އަދި އެ ދުވަސްތަކުގެ ޖުމްލަ އެ މީލާދީ އަހަރެއް

ނު ކޮޓަރި  އެ  ޭބނުވަތަ  ނުވަތަ  މީލާދީ  ކުރުންވިލާ  ކޮންމެ މަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމައަހަރެ ދުރާލާ  ދުވަސްތަކެއް  ވަކި  އެ   ،އްގައިވެސް 

 ؛ތައްދުވަސް

 ؛އަގާއި، އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތްލާ ކުއްޔަށްދެވޭ  ވިކޮޓަރި ނުވަތަ ( )ނ  
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 76

ކޮޓަރި ަބތްނިސްއެއްަބސްވުން   )ރ(   އެ  ރަށާއި  ހުރި  ވިލާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  ވާ 

 ؛ ރި ޚިދުމަތްތައްތަނުގައި ލިބެންހުޮބޑުމިން އަދި އެގެ ތަ ވިލާނުވަ

ގެ  ވުމުކާރުން ކޮށްފައިވާ އެއްަބސްރަށް ނުވަތަ ިބން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރު )ބ(   

ލި ފަރާތަށް  ވިއްކާ  ފަރާތަކަށް ދަށުން  އެހެން  ޙައްޤުތައް  ިބގެންވާ 

އެހެން ޓް  ނޭޖްމަން ލާނަމަ ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭނަމަ، ނުވަތަ ރިޒޯޓުގެ މެކާވިއް

 ؛ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްޙަވާލުކުރާނަމަ، ފަރާތަކާ 

ދެމެދު، )ޅ(   ފަރާތާ  ގަންނަ  ފަރާތާއި  ވިލާ   ވިއްކާ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި 

އުސޫކުރުބޭނުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމާއި   ،ލުތަކާއިމުގައި  ކުރަންޖެހޭ 

 ؛ކަންތައްތައްނުވާނެ ކޮށްގެން 

ޭބނު ކ( )   ވިލާ  ނުވަތަ  ހިފާ  ގައިންކުރުމުކޮޓަރި  ކުއްޔަށް  ލިިބދޭ   ފަރާތަށް 

ދޫކޮށްލާނަމަޙަ ފަރާތަކަށް   ،އްޤުތައް  އެހެން  ޙައްޤުތައް  އެ   ނުވަތަ 

އެ    ،ވިއްކާލާނަމަ ފަޙައްނުވަތަ  އެހެން  ނަގުލުކުރާނަމަ ޤުތައް  ރާތަކަށް 

ފަ އެހެން  ޙައްޤުތައް  އެ  އެކްސްނުވަތަ   ،ޗޭންޖްކުރާނަމަރާތަކާ 

 ؛އްންކުރާ މާއްދާތަަބޔާލުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫ

މަށް ބާޠިލުކުރު  ،ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާޠިލުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލާއި )އ(   

ދޭންޖެހޭނަމަ  މު އެ    ނޯޓިސް  ކުރު  އެންމެ  ދޭންޖެހޭ  އްދަތާގުޅޭ ނޯޓިސް 

ބާޠި  ،އުސޫލާއި ކޮންޓްރެކްޓް  ހަމައަށް  އެ  ދައްކަންޖެހިފައިއޮތް ލުކުރުމާ 

 ؛ ތައްސޫލާގުޅޭ މާއްދާމަލުކުރަންޖެހޭ އުޢަ ކުމުގައިފައިސާ ދެއް

 ގޮތް. ރިޒޯޓު އަލުން ތަރައްޤީކުރާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ )ވ(   

 

މެނޭޖްމަންޓް  

 76ންޓް ރީމަ އެގް 

ސްޓްރާޓާ   . 16-12 ވިލާއެއް  ނުވަތަ  ކޮޓަރިއެއް  ވަކި  މުއްދަތަށް    ލުން އުސޫރިޒޯޓެއްގެ  ދިގު 

ޤާނޫ މި  ޙާލަތުގައި،  މާއްދާގައި  ވަ  16-11ނުގެ  ކުއްޔަށްދޭ  ަބޔާންކުރާ ނަ 

ފަރާތާއެއް ކުއްޔަށްދޭ  އިތުރުން،  ސޮއިކުރެވޭ  ަބސްވުމުގެ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ވިއްކާ  އި 

އެގް އެގްރީމަން ރީމަމެނޭޖްމަންޓް  އެ  ހިމެނެންޖެހޭނެ  ގައި  ޓްންޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ނެއެވެ.ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ކަންކަން،
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ނުނޫޤާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ ވެހިރާއްޖޭދި) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 77
 ކުރެވިފައިރުތު އިމާއްދާ މި ،ންވަނަ މާއްދާއި  17ގެ   ޤާނޫނުއުމުގެޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު  ނަންބަޤާނޫނު 78

 

  ޞްލަޙަތު މަ 

 77ކުރުން ޓަރީ ރަޖިސް 

އިންޓަގްރޭޓަޑް   . 16-13 ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއްގެ  ޓޫރިސްޓް  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި 

ރިޓޫރިސްޓް ސްޓްރާ   ވިލާއެއް  ނުވަތަ  ކޮޓަރިއެއް  ވަކި  ދިގު  ޒޯޓެއްގެ  އުސޫލުން  ޓާ 

ދިނުމުގެ  މުއްދަ ކުއްޔަށް  ފުރިހަމަވުމާއެކު،ތަށް  މުޢާމަ  މުޢާމަލާތް  ދަށުން  ލާތުއެ  ގެ 

ޓޫރިޒަމާެބހޭ ، ނަމުގައި  ގެށް ލިިބދީފައިވާ މަޞްލަޙަތު، އެފަރާތު ގަންނަ ފަރާތަވިލާ

ރަޖިސްޓަރީކު ހުށަހަޅާ   ރަންމިނިސްޓްރީގައި  އެފަދައިން  އަދި   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގުޅޭގޮތުން  ހު ކަންކަށަހެޅުމަކާ  މިނިސްޓްރީފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ން ން 

 އެއް ހައްދައިދޭންވާނެއެވެ.ދަ ރަޖިސްޓަރީ ނަމުގައި އެފަތުގެއެފަރާ

 

  ދައްކަން   ޓެކްސް 

 78ޙާލަތްތައް   ލާޒިމުވާ 

ރިޒޯޓެއް . 16-14 އިންޓަގްރޭޓަޑް  ގެ ނުޓޫރިސްޓް  ކޮޓަރިއެއް ޓޫރިސްޓް  ވަތަ  ވަކި  ރިޒޯޓެއްގެ 

ކާ  ތަގެ މުޢާމަލާޔަށް ދިނުމުއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްނުވަތަ ވިލާއެ

 އަންނަނިވި ޓެކުހެވެ. ،ނެގޭނީ ގުޅޭގޮތުން

ނެގުމާެބ )ހ(    ޓެކްސް  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި  މުޢާމަލާތަށް،  ހޭ  ވިއްކުމުގެ 

 ؛ޖީ.އެސް.ޓީނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޤާ

އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން   ،ލަތުގައިއެތަނުގައި ޓޫރިސްޓަކު ހުންނަ ޙާ  )ށ(   

 ގޭ ޓެކްސް:  ނެއްގެ އަތުންއެ ޓޫރިސްޓެ

ދަށުން   (1)    ޤާނޫނުގެ  ނެގުމާެބހޭ  ޓެކްސް  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި 

 ؛ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ

 ؛ގްރީން ޓެކްސްދަށުން ނެގޭ  ނުގެޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫ  (2)   

ންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެނޫ  (3)   

 ކުހެއް.އަތުން ނެގޭ ޓެ ޓޫރިސްޓެއްގެ

 

  އުސޫލުން   ޓާ ރާ ސްޓް 

  ތަންތަނުގެ   ކުއްޔަށްދޭ 

ތަށް  އްދަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މު  13-16މި ޤާނޫނުގެ   . 16-15

އްޔަށް ހިފާފައިވާ ނާއި، އެތަންތަން ކުކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަންތަ
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ، މާއްދާއިންވަނަ  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ނަންބަޤާނޫނު  79
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ،މާއްދާއިންވަނަ   17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ ލާޙު ޞްވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު މާބެހޭޒަޓޫރި ވެހިރާއްޖޭގެ ދި) 53/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 80
 އްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމާ މި ،ނަ މާއްދާއިންވަ  17ގެ  ޤާނޫނު މުގެއުގެނަ  ޞްލާޙު ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 81

ފްތަރެއް،  ލަޙަތުގެ ދަށްފައިވާ މަޞްކޮން ރަޖިސްޓަރީފަރާތްތަކާއި، އެތަންތަނާ ގުޅޭގޮތު  79ދަފްތަރު 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް

 

 80އްޤީކޮށް ކުއްޔަށްދިނުން ތަރަ   ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

 

  އައިލެންޑް   ޕްރައިވެޓް 

  ދީ ކުއްޔަށް   ތަރައްޤީކޮށް 

 81ހިންގުން 

ސަ )ހ(  . 16-16 އެއްވެސް  ޕްރަޙައްދެއްގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަ   އިލެންޑް ރައިވެޓް 

ތަރައްޤީކޮކު ޤާނޫނުގެ  ށް،  އްޔަށްދީ،  މި  ވަނަ   16-17ހިންގަންވާނީ، 

ޤާނޫނުގެ  މި  ފެށިގެން  ހުރި   16-19  މާއްދާއިން  މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ 

 ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަ

 ޓަކައި:ށް މަ)ހ( ގެ ޭބނު މި މާއްދާގެ )ށ(   

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

ހިންގު ކުއްޔަށްދީ،  ތަރައްޤީކޮށް،  ކަނޑައަޅާފައިވާ   މަށްއައިލެންޑް 

ޤީކުރަން ވަކި ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ހަދާ ރަށެއް، އެ ރަށެއް ތަރައް

އައިލެ ޕްރައިވެޓް  ފަރާތަކުން،  ގޮތުޙަވާލުކުރެވޭ  އެ ގަންޑެއްގެ   އި 

އިންވެސްޓަރަތަރައްރަށް   މުއްދަތަށް ޤީކޮށް،  ދިގު  ކަށް 

 ކުއްޔަށްދިނުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ޓޫރިޒަމްގެ ރަށަކަށެވެ.

އައިލެންޑް ވެލޮ"ޑި  (2)    ޕްރައިވެޓް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ޕަރ" 

  ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތަށެވެ. ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކަމަށް  (3)    އެވަ  "އިންވެސްޓަރ"  ޕްރައިވެޓް ނީބުނެފައި   ، 

ޕްރައިވެޓް  އެ  ރަށެއް،  ތަރައްޤީކުރާ  ގޮތުގައި  އައިލެންޑެއްގެ 

އެއްަބސްވުޑްއައިލެން ވެވޭ  ޑިވެލޮޕަރާއެކު  ދިގު މެއްގެ  ދަށުން،  ގެ 

 ހިފާ ފަރާތަށެވެ. މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް

ޤާނޫނު )ނ(    އެހެންއޮތްނަމަވެސްވަ  5ގެ  މި  މާއްދާ  އަ  ،ނަ  އިލެންޑް ޕްރައިވެޓް 

ތަރައްޔަށްކުއް ސައްތައިންސައްތަ   ،ޤީކޮށްދީ،  ސަރުކާރުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި 
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(  3)ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ    9  މި ޤާނޫނުގެ  ދާއިންއްވަނަ މާ  17ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ނަ ޙު ގެލާޞް ވަނަ އި  11  އަށް   (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި)  8/ 2022ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 82

 ވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި މި ޙަ ގުޅިގެން( އަށް ބަލަދުވުމާ  2ނަންބަރު ) ވަނަ 

ކުންފުންޏަކަށް ގޮތުގެމަތިން   ،ހިއްސާވާ    އްޅެފަ  ،އަންނަނިވި 

 ޔަށްދެވިދާނެއެވެ.ކުއް

( ގައި ަބޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ  4އެ ފަޅަކީ، މި ޤާނޫނުގެ    (1)   

ހިންގުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ގޮތުގެމަތިން، 

 އަދި؛ ޅާފައިވާ ފަޅެއް ކަމަށްވުންކަނޑައަ

ޓް ފަޅަކީ، ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަން  އެ  (2)   

 އަދި؛ ރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކަށްވުން ޕް

ތަރަޓް  ޕްރައިވެ  (3)    އެއައިލެންޑް  ހިންގުމަށްޓަކައި   ، ފަޅު  އްޤީކޮށް 

ކުންފުންޏަކަ ހިއްސާވާ  ސައްތައިންސައްތަ  ށް ސަރުކާރުގެ 

ޤަރާރަކުން   ،ކުއްޔަށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އަދި ؛ކަނޑައަޅާފައިވުން

އެ  (4)    ހިންގުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް  އައިލެންޑް  ފަޅު   ޕްރައިވެޓް 

ރައުވޭ  ކުއްޔަށްދެ އެންމެހައި ކުންފުނީގެ  އެކުލެވިގެންވާ  ސްމާލު 

ގޮތުގައި  ،އްސާހި ހިއްސާގެ  ސައްތައިންސައްތަ  އެ   ،ސަރުކާރުގެ 

 ދެމިއޮތުން.  ،ފަޅު ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތަށް

ޕްރަ )ރ(   ދަށުން  މާއްދާގެ  ތަރައްޤީކޮށް  އިވެމި  އައިލެންޑް  ހިންގުމަށްޓަކައި ޓް 

ކުންސައްތައިންސައްތަސަރުކާރުގެ   ހިއްސާވާ  ފަޅެއް  ފުން  ޏަކަށް 

 ފަންސާސް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ) 50ކުއްޔަށްދެވޭނީ، 

 9މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ   )ބ(   

މާއްދާގެ   ))ކ(  ވަނަ  ނަންަބރު 82( 2ގެ  ފީ ވަނަ  ަބޔާންކުރާ  ގައި 

މުއް ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  އިތުރު  ދެއްކުމުން،  ނުވައެއް( )  49ދަތު،  ސާޅީސް 

 ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އަހަރުދުވަހަށް އިތު

ހިންގުމަށްޓަކައި  )ޅ(   ތަރައްޤީކޮށް  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ޅެއް ދޭންވާނީ،  ވާ ކުންފުންޏަކަށް ފަހިއްސާސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ 

ޤާނޫނުގެ   ަބޔާ  6މި  މާއްދާގައި  ގޮތުގެމަތިންވަނަ  ސަރުކާރާއެކު  ންކުރާ   



  
 ރާ ެގ އިދާ ތުްނެގ މަޖިލީހު ރައްޔި 99/2 :ނަްނބަރު  ނުޤާނޫ

  . މ 16-5-1999
  

 

38 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  26ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ގެ ރާއްޖޭދިވެހި) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 83
 ކުރެވިފައިއިތުރުމާއްދާ   މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10ށް އަ (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 84
 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  27ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 85
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  28ގެ  ޤާނޫނުގެމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 86

  ދަށުންނެވެ. ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި،   )ކ(    އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ސައް ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީއާއި  ހިއްސާވާ ތައިޓޫރިޒަމާެބހޭ  ސައްތަ  ން 

ޤާނޫނުގެ   މި  އެއްަބސްވުން،  ކުރެވޭ  ވަނަ   16-17ކުންފުންޏާއެކު 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ  

ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ކުންފުންޏެއް  އެހެން  ހިއްސާވާ 

 83ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ްބލީސްބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ ނުވަތަ ސަ

 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  

ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  

 84ދިނުން 

ޤާނޫނުގެ   85)ހ(  . 16-17 އުސޫލުތަކާ   16-16މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހޯދައިގެން  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ 

އައިލެންޑް، ޕްރައިވެޓް  ޤާ  ތަރައްޤީކުރާ  ހަދާ މި  ދަށުން  ނޫނުގެ 

އަންނަނިވި   އިންވެސްޓަރަކަށް،  ގޮތެއްގެމަތިން،  ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދެއްގައި 

 ދައިން ބޭނުންކުރުމަށް، ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ. ފަ

 ؛އަމިއްލައަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރއިންވެސްޓަ  (1)   

ދަކުރާ އެހެން އްހު ރޓަވިޔަފާރި އުސޫލުން ނޫން ގޮތަކަށް އިންވެސް  (2)   

 ؛ފަރާތްތަކުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ   20-16މި ޤާނޫނުގެ    (3)    ވަނަ 

 ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޭބނުންކުރުމަށް.

މުއްދަތަށް  86)ށ(    ދިގު  އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ޤާނޫނާ މި  މިކުއްޔަށްދޭއިރު،  ގަވާއިދުގައި   އި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ޑި އެއްަބސްވުމެއްގައި،  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ވެލޮޕަރާއި  ަބޔާންކުރާ 

އެއްަބސްވުން  އެ  ސޮއިކޮށް،  ދެމެދު  އިންވެސްޓަރާ  ހިފާ  ކުއްޔަށް 

އެ ޓޫރިޒަ އަދި،  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީގައި  މާެބހޭ 

ޓޫ ފުރިހަމަކޮށް  މިނިސްޓްރީގައި ރިޒައެއްަބސްވުން  މާެބހޭ 
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ޤާނޫނުގެ   މި  ގައި   16-16ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު،  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙައްޤުތަކާއި ަބޔާ އެންމެހައި  ޑިވެލޮޕަރުގެ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ންކުރާ 

ކުއްޔަށް   އިލްތިޒާމުތައް، އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި 

 ނެއެވެ.ގެންދާހިފާ އިންވެސްޓަރަށް ަބދަލުވެ

ގުޅިގެން   ރއިންވެސްޓަ  (1)    އައިލެންޑާ  ޕްރައިވެޓް  ހިފާ  ކުއްޔަށް 

ޤާނޫނުގެ    6އިންވެސްޓަރާ ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު މި 

ކުލީގެ  ވަކި  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؛އެއްަބސްވުމެއް އެކުލަވާލުން

މި  (2)    ގުޅޭގޮތުން  އައިލެންޑާ  އަކުޕްރައިވެޓް   ( ވަނަ 1ރުގެ   )

ތާރީޚުން  ސޮއިކުރާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި 

ޤާނޫނުގެ   މި  )ބ(   16-16ފެށިގެން  އަދި  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޕްރައިވެޓް  ވަކި  އިންވެސްޓަރަށް  މުއްދަތަށް  ަބޔާންކުރާ  ގައި 

 ؛އައިލެންޑް ކުއްޔަށް ދިނުން

 ވަނަ (  1)  ކުރުގެ އަ  މި  ގުޅޭގޮތުން  އައިލެންޑާ   ޕްރައިވެޓް  (3)   

 މި   ސޮއިކުރުމުން  އެއްަބސްވުމުގައި  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި

 ަބޔާންކުރާ   ގައި(  ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  16-16  ޤާނޫނުގެ

 ސަރަޙައްދު   އައިލެންޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އެ  އެއްަބސްވުމުން

 ؛އުނިކުރުން

އެކުލަވާލާ   (4)    މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ަބއިދުވާގަ އިޖުރާއަތުތައް ގައި  ޝަރުޠުތަކާއި  ޔާންކުރާ 

 ފުރިހަމަކުރުން.

ކުއް )ނ(    އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ދޫކުރެވޭނީ   ޔަށްމި 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ފުރިހަ)އަށާރަ  18މުރުން  ޢު  (1)    އަހަރު  ވަކި ވެމަ(  ފައިވާ 

 ނުވަތަ ؛ ފަރުދަކަށްވުން

 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (2)   
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  29ގެ ޤާނޫނުގެ މުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 87
 ކުރެވިފައިތުރުއި  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  30ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޒަޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 88
 ވިފައިމާއްދާ އިތުރުކުރެ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން  17ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ބެހޭޓޫރިޒަމާ ގެ ޖޭއްދިވެހިރާ) 35/ 0202ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 89

 ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް، ޑިވެލޮޕަރ އިންވެސްޓަރަކަށް  )ރ(  

ރަށް   ދިގު ކުއްޔަށްދެވޭ  ދަށުން  މުޢާމަލާތެއްގެ  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  މުއްދަތަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ(    16-16މުއްދަތު މި ޤާނޫނުގެ    ކުއްޔަށްދެވޭ

 87ވެގެންނުވާނެއެވެ. ވުރެ ދިގުގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށް

ސްޓަރަކަށް ޑިވެލޮޕަރ އިންވެ، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްމި   )ބ(   

މުޢާ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  މުއްދަތަށް  ހިފާ ކުއް  ،މަލާތެއްގައިދިގު  ޔަށް 

ތިންވައިން ފަވެސްޓަރ،  އެތަންނަ  ޙައްޤު   ރާތަކަށް  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

 ނުވެއެވެ.  ލިިބގެނެއް

އަ  މި )ޅ(   ޕްރައިވެޓް  ދަށުން  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އިލެންޑެއް 

ކުއް ދަށުން،  ލިިބގެންވާ  އެއްަބސްވުމެއްގެ  އިންވެސްޓަރަށް  ހިފާ  ޔަށް 

އިދާއި، ދާ ގަވާނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަނޫޙައްޤުތައް، މި ޤާ   އެންމެހައި

އެހެން   ގޮތެއްގެމަތިން،  ނުވާނެ  ޚިލާފު  އެއްަބސްވުމާ  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

 ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ.  ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމުގެ

އެހެން  )ކ(    ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވީމި  ޕްރައިވެޓް     ނަމަވެސް، 

ހި ބަލަހައްޓައި  އެކުގައި  އައިލެންޑް  ފަރާތަކާ  ތިންވަނަ  ންގުމަށް 

އެގްރީމަންޓެއް ހެދުމަށް މި އިންވެސްޓަރ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރ މެނޭޖްމަންޓް  

 88މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

  މަޞްލަޙަތު 

 89ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އެއްގޮތްވާ . 16-18 ޤާނޫނާ  އައިލެންޑެއް،    މި  ޕްރައިވެޓް  ވެލޮޕަރ  ޑިގޮތުގެމަތިން، 

މުޢާމަލާތުގެ    ކުއްޔަށް  އިންވެސްޓަރަކަށް އެ  ފުރިހަމަވުމާއެކު،  މުޢާމަލާތް  ދިނުމުގެ 

އައިލެންޑް   ޕްރައިވެޓް  އެ  ލިިބދީފައިވާ  ދަށުން  އިންވެސްޓަރަށް  ހިފާ  ކުއްޔަށް 

އެފަރާތުގެ މިނިސް ،ނަމުގައި  މަޞްލަޙަތު،  ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ޓްރީގައި 

ހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ހަޅާ ހުށަ ވެ. އަދި އެފަދައިން ހުށައެހުށަހަޅަންވާނެ
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އަށްފަހު، . އެމާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި  މި  ންއިދާވަނަ މާއް  17ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫގެނަޙު  ޞްލާ އިވަނަ  10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  53/ 2020  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 90
 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  31ގެ  ޤާނޫނުގެމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ
 ކުރެވިފައިއިތުރުމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  32ގެ ޤާނޫނުގެ މުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 91

މުގައި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް  ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ، މިނިސްޓްރީން އެފަރާތުގެ ނަ

 ހައްދައިދޭންވާނެއެވެ. 

 

  އައިލެންޑްގެ   ޕްރައިވެޓް 

 90ކުލި   އަހަރީ 

ޕްރައި . 16-19 ނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވީ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުގައި  އައިލެންޑް ވެޓް  މި 

ނުވަތަ   ޑިވެލޮޕަރ،  ރަށްރަށަށް  ކުއްޔަށްދެވޭ  މުއްދަތަށް  ދިގު  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ޤާނޫނުގެ   މި  ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު  އައިލެންޑް  މާއްދާގެ    16-17ޕްރައިވެޓް  ވަނަ 

އިންވެސްޓަރަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އިންވެސްޓަރ،  ދަށުން ދިގު މުއްދަތަށް  

 ދައްކާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. ކުލި  ސަރުކާރަށް

ދޫނުކުރެވި  ( ހ)   ކުއްޔަށް  އިންވެސްޓަރަކަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ހިއްކުމަށްފަހު 

ޭބނުމަކަށް  ރުޑިވެލޮޕަ އެއްވެސް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  ހިނގާ  އިލްތިޒާމު  ގެ 

އަކަމީޓަރަކަށް  ޭބނުންނު އަހަރަކަށް  ރަށްތަކުން  އެމެރިކާ   1ކުރާ  )އެކެއް( 

 ރު.ޑޮލަ

( 2( ވަނަ ނަންަބރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  17-16މި ޤާނޫނުގެ   ( ށ)  

އައިލެންޑްތަކުން  ޕްރައިވެޓް  ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތަށް  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ 

 ލަރު. )އެކެއް( އެމެރިކާ ޑޮ 1އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް 

ަބރުގައިވާ ( ވަނަ ނަނ3ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  17-16މި ޤާނޫނުގެ   ( ނ)  

 1ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  

 ގައިވާ ގޮތަށް.

 

  އުސޫލުން   ވިޔަފާރި 

  އައިލެންޑް   ޕްރައިވެޓް 

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 91ބޭނުންކުރުން   ބޭނުމަށް 

ކުއްޔަށް  ( ހ) . 16-20 މުއްދަތަށް  ދިގު  އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  ނުވަތަ  ޑިވެލޮޕަރ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އައިލެންޑެއް  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓަރެއް،  ހިފާފައިވާ 

ޭބނުންކުރަން ޭބނުންވާނަމަ އެކަމަށް، އެތަނެއް ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން  

 ދަންވާނެއެވެ.ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ހޯ

ބޭނުމަ ( ށ)   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އައިލެންޑް  އުސޫލުން ޕްރައިވެޓް  ވިޔަފާރި  ށް 
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ބާބުގެ ސުރުޚީމި   ވަނަ މާއްދާއިން  33ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޒަޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 92
 ރެވިފައި ލާޙުކުމާއްދާ އިޞްމި  ވަނަ މާއްދާއިން  34ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭރިޒަޓޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 93
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ތް ރާގެ ފެށޭ ޢިބާމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  35ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 94
 ބަދަލުކުރެވިފައި  އަށް'' ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް ންވަނަ މާއްދާއި 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞްނަ އިވަ 2އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ) 20/ 2010ރު ނަންބަޤާނޫނު  95

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުގެ 

 ޔަފާރިއަކަށެވެ.ވި

އުސޫލުން  ( ނ)   ވިޔަފާރި  ބޭނުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

ޑިވެލޮޕަރަށް، ބޭނުން ތަރައްޤީކުރާ  ރަށް  އެ  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

އިންވެސްޓަރަށް، ނުވަ ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދިގު  ރަށެއް  އެ  ތަ 

މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ވަނަ    16-17ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  

އެގްރީ މެނޭޖްމަންޓް  ެބލެހެއްޓުމަށް  ނުވަތަ  ހިންގުމަށް  މަންޓް ރަށެއް 

 ހަދާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތަށެވެ. 

އައިލެންޑް (ރ)   އުސޫލުން ޕްރައިވެޓް  ވިޔަފާރި  ބޭނުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ   

ހިންގުމުގެ   ދޫކުރާ  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމަށް  އެ  މުއްދަތާއި  ހުއްދައިގެ 

ދޫކުރުމަށް ނަގާނެ ފީ، އަދި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 

 ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނު

 

 92ގެސްޓްހައުސްއާބެހޭ އި، ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާ   ޓް ރިޒޯ 

 

  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި 

  ހުއްދަ   ހިންގުމުގެ 

 93ހޯދުން 

ރިޒޯޓް    .17 އެއްވެސް  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހޮޓަލެއް  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް 

ޓޫރިޒަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގައި އެއްވެސް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހަ އުސްއެއް ހިންގަންވާނީ، 

ރަޖިސް ދޫކުރާ އެތަނެއް  މިނިސްޓްރީން  އެ  ހިންގުމަށް  ތަންތަން  އެފަދަ  ޓަރީކޮށް، 

 ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

 

  ދޫކުރެވޭ   ހުއްދަ 

 ތަންތަން 

ހިންގުމު  .18 ގެސްޓްހައުސްއެއް  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް  ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް  ގެ ރިޒޯޓް 

 94ތަނަށެވެ. ހުއްދަ ދޫކުރާނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ތަން 

 އެއްގޮތަށް   ގަނޑުތަކާންމި  ކަނޑައަޅާ 95މިނިސްޓްރީން   މާެބހޭޓޫރިޒަ )ހ(   
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 ރެވިފައި ދަލުކުބަ އަށް'' ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓް ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2 ށްއަ (ޤާނޫނު މާބެހޭޓޫރިޒަ ރާއްޖޭގެ ހިވެދި) 20/ 0201ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 96
 އިއަކުރު އުނިކުރެވިފަމި  ވަނަ މާއްދާއިން  36ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 97
( ރ)ގެން މި އަކުރު   ގުޅި ލާޙާޞްގެނެވުނު އި  ވަނަ މާއްދާއިން  36ގެ  ނުގެ ޤާނޫމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އިވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 98

 ތަރުތީބުކުރެވިފައި އަކުރުތައްށް  ބަދަލުކޮ)ނ( އަށް
 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުމާއްދާ އިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  37ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 99

 ވިފައި ރެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  38ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 100
 އުނިކުރެވިފައި މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  39ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުނަޞްލާޙު ގެނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 101

 .ހުރުން ފަސޭހަތައް އިމާރާތާއި

  ނޑައަޅާކަ 96މިނިސްޓްރީން  ހޭޓޫރިޒަމާެބ ނެކަމަށްލިެބންޖެހޭ ތަނަކުން  އެފަދަ )ށ(   

 .ލިބެންހުރުން އެތަނަކުން ދްމަތްތައް،ޚި

 97]އުނިކުރެވިފައި[ ( )ނ  

 އްދާގައި މާ  ވަނަ   4  ޤާނޫނުގެ  މި  ކުރުމަށް،  ތައްރަޤީ  ޓޫރިޒަމް  އެތަނަކީ، 98( ނ)  

 .ކަމުގައިވުން ނެއްތަ ރަށެއްގައިވާ ވާކަނޑައަޅާފައި ންމަތި ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ

 

  ހޮޓާ   ހޮޓަލާއި   ޓް ރިޒޯ 

  ބިން   ހެދުމަށް 

 99ން ދޫކުރު 

ދޫ  .19 ިބމެއް  ސަރުކާރުން  ހެދުމަށް  ހޮޓަލެއް  ނުވަތަ  ހޮޓަލެއް  ކުރާނަމަ ރިޒޯޓް 

ޤާނޫނުގެ   މި  ަބޔާންކުރާ    5ދޫކުރަންވާނީ،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާމެދު ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، ިބން ކުއްޔަށް  

ހިމަނާފަ ޤާނޫނުގައި  މި  ހޮޓަލުގެ ޢަމަލުކުރުމަށް  ހޮޓަލާއި  ރިޒޯޓް  މާއްދާތައް  އިވާ 

 މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ.

 

  ޓޫރިސްޓުންނަށް 

 100ތަންތަން   ތިބެވޭނެ 

ހޮޓަލެއް،  ހުއްދަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  .20 ރިޒޯޓް    ހޮޓަލެއް   ލިިބފައިވާ 

 ވާލިިބފައި  ހުއްދަ  ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެ  ނުވަތަ  ގެސްޓްހައުސްއެއް  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ

ނުވަތަ  ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް   ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ 

 . ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން އަގަށް ޓޫރިސްޓަކު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނޫން އުޅަނދެއް

 

 101]އުނިކުރެވިފައި[  .21 ފީ   ރަޖިސްޓަރީ 

 

 ހޭ އުޅަނދުތަކާބެ   ޓޫރިސްޓް 
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ނަންބަޤާނޫ 102 އި  2  އަށް  (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ނު  މާއްވަނަ  1  ގެނު ޤާނޫ  މުގެއުގެނަ  ޞްލާޙުވަނަ  މިނިސްޓްރި''ޓޫ  ދާއިން   ށް އަ''  ރީޒަމާބެހޭ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި
ނަންބަ 103 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޒަމާބެހޭޓޫރި  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި)  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މިނިސް''ޓޫ  ވަނަ   އަށް ''  ރީޓްރިޒަމާބެހޭ 

 އިރެވިފަބަދަލުކު
ނަ 104 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  02/ 2010  ރުބަންޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާ  1ގެ  އުމުގެ  މިނިސްޓް  އްދާއިންވަނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި
އި  2އަށް    (ނޫނުޤާ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ޖޭގެ ވެހިރާއްދި)  20/ 2010ރު  ނަންބަޤާނޫނު   105 ގެނަޞް ވަނަ  މާއްދާއިންވަ  1ގެ  ނޫނު ޤާ  އުމުގެލާޙު  މިނިސްޓް  ނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ފައިބަދަލުކުރެވި 

 

  އުޅަނދު   ޓޫރިސްޓް 

  ހުއްދަ   ވުމުގެ ދުއް 

 ހޯދުން 

  އުޅަނދު   އެފަދަ  ، ދުއްވަންވާނީ  އްނދެއުޅަ  ޓޫރިސްޓް  އެއްވެސް  ޖޭގައިރާއްދިވެހި  .22

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ދަހުއް ދޫކުރާ 102މިނިސްޓްރީން ޓޫރިޒަމާެބހޭ ދުއްވުމަށް

 

  ރެވޭ ދޫކު   ހުއްދަ 

 އުޅަނދު 

  ތައްޝަރުޠު  ފައިވާުބނެ   ތިރީގައި  ދޫކުރާނީ،  ދަހުއް  އްވުމުގެދު  އުޅަނދެއް  ޓޫރިސްޓް  .23

 . އުޅަނދުތަކަށެވެ ފުރިހަމަވާ

  އެ   އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ 103މިނިސްޓްރީން   ެބހޭޓޫރިޒަމާ )ހ(   

 . ހުރުން ތައްފަސޭހަ ހުންނަންޖެހޭ އުޅަނދެއްގައި އެ ނދަކާއިއުޅަ

 104މިނިސްޓްރީން   މާެބހޭޓޫރިޒަ  ކަމަށްލިބެންޖެހޭނެ  އުޅަނދަކުން  އެފަދަ ( )ށ  

 . ލިެބންހުރުން ކުންއުޅަނދަ އެ ތައް،ޚިދްމަތް އަޅާކަނޑަ

 ގަވާއިދުން  ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގައި  އެންޑް  ޕޯޓްޓްރާންސް  އޮފް  ޓްރީމިނިސް )ނ(   

 .ޅަނދެއްކަމުގައިވުންއު ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 

  ސްޓް ޓޫރި   ބޭރުގެ 

  ރާއްޖޭގައި   އުޅަނދު 

 ދުއްވުން 

  ގެ ރާއްޖޭ  ޅަނދެއް،އު  ޓޫރިސްޓް   ސްއެއްވެ  ޭބރުގެ  އަންނަ  ޖެއަށްދިވެހިރާއް ހ( )  .24

 އެފަދަ  ހަދަންވާނީ،   ބަނދަރުކޮށް  އި،ވަދުއް   ސަރަހައްދެއްގައި   އެއްވެސް

 ކަމާެބހޭ  ކާރުގެ ރުސަ  ަބނދަރުކުރުމަށް،  މާއި އައު  ރާއްޖެއަށް  އުޅަނދު

 ފައިވާކަނޑައަޅާ  އަދި  ހޯދައި،  ހުއްދަ  ހޭންޖެހޯދަ  ތްތަކުންރާފަ

 ހޯދުމަށް   ހުއްދަ  ގެ 105މިނިސްޓްރީ   ޓޫރިޒަމާެބހޭ   ދުގެމަތިން،ގަވާއި

 .ގައެވެފަހު

ަބޔާންކުރާ )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން  މި  މާއްދާގެ  މި  އުޅަނދުތަކަށް،   

މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ 
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. އެއަށްފަހު،   އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި  ދާއިންއްވަނަ މާ  18ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޙު ގެނަޞްލާވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  53/ 2020ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 106
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި  ދާއިން މާއްވަނަ  40ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022 ރުނަންބަނޫނު ޤާ

 އުނިކުރެވިފައި މާއްދާ މި  ންއިވަނަ މާއްދާ  41ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 107
 އުނިކުރެވިފައި މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  42ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11 އަށް (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 108
ނަންބަ 109 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ޖޭގެ ދިވެހިރާއް)  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެނަލާ ޞް ވަނަ  މާއްދާއިން  1ގެ  ޤާނޫނު   އުމުގެޙު  މިނިސްޓް  ވަނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 އިކުރެވިފަދަލުބަ

އި  2  އަށް  (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  02/ 0201ރު  ނަންބަ  ނޫނުޤާ 110 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއި  1ގެ  އުމުގެ  މިނިސްޓް  ންވަނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 ވިފައިރެބަދަލުކު

ނަންބަ 111 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ރިޒަމާބެހޭޓޫ  ޖޭގެ ވެހިރާއްދި)  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެޞް ވަނަ  ޤާނޫނު އުމުނަލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  ގެ  މިނިސްޓް''ޓޫރި  ވަނަ   އަށް ''  ރީޒަމާބެހޭ 
 ބަދަލުކުރެވިފައި

ފީއެއް   އެކަމަށް  ަބޔާންކުރާގޮތަށް  ގަވާއިދުގައި  އެ ހަދާ  ދެއްކުމުންނެވެ. 

އުޅަނ އެ  ހުއްދަ ފީއަކީ،  ދުއްވުމުގެ  ބަނދަރުކުރުމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދު 

ނެ އެ  ދޫކުރުމަށް  އުފުލާނީ،  ޒިންމާ  ދެއްކުމުގެ  ފީ  އެ  ފީއެކެވެ.  ގޭ 

 106އުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އޭޖެންޓެވެ.

 

  ހަދައި   ބަނދަރު   ޔޮޓް 

 ތަންތަން   ހިންގޭނެ 

 107]އުނިކުރެވިފައި[  .25

 

  ދުމަށް ހެ   ނދަރު ބަ   ޔޮޓް 

 ދޫކުރުން   ތަން ތަން 

 108]އުނިކުރެވިފައި[  .26

 

  ހަދައި   ބަނދަރު   ޓް ޔޮ 

 ހިންގުން 

  ޓޫރިޒަމާެބހޭ   ންގުމަށްހި  ތަންތަން  އެފަދަ  ހިންގަންވާނީ  ހަދައި  ަބނދަރު  ޔޮޓް  .27

 ހިންގުމާ  ހަދައި  ަބނދަރު  ޔޮޓް  ހޯދުމަށްފަހު،  ހުއްދަ  ދޫކުރާ 109ރީން ސްޓްމިނި

 .ވެގޮތުގެމަތިންނެ  އިވާގަވާއިދުގަ ވާއިފަ ދާހަ  އެމިނިސްޓްރީން ެބހޭގޮތުން

 

   ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ  ަބނދަރު   ޔޮޓް  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   27  ޤާނޫނުގެ  މި  .28 ޝަރުޠުތައް   ދެވޭ   ހުއްދަ 

 . ނަށެވެތަންތަ  ފުރިހަމަވާ ތައްޝަރްޠު ނެފައިވާުބ ތިރީގައި ދޫކުރާނީ

 އެއްގޮތްވާ  ކާތަނޑުމިންގަ  ކަނޑައަޅާ 110މިނިސްޓްރީން   ޓޫރިޒަމާެބހޭ )ހ(   

  ހޯދަންޖެހޭ   ތަކުންފަރާތް  ެބހޭކަމާ  ކާރުގެސަރު  ،ހަދައި  މަތިންގެގޮތު

 . ލިިބފައިވުން ހުއްދަތައް

 111މިނިސްޓްރީން  ހޭޓޫރިޒަމާެބ  ބެންޖެހޭނެކަމަށްލި  ތަނަކުން  އެފަދަ )ށ(   
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ނަންބަ 112 ގެޞް އި  ވަނަ  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި)  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ޤާއުނަލާޙު  މާއްދާއިން  1  ގެނޫނު މުގެ  މި'  ވަނަ   އަށް ''  ރީނިސްޓް'ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި
 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  43ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 113
 އުނިކުރެވިފައި މާއްދާ މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  44 ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަ ނުނޫޤާ 114
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ބަންނަޤާނޫނު   115 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއް  1ގެ  އުމުގެ  މިނިސް  އިންދާވަނަ   އަށް ''  ރީޓް''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި

 . ލިެބންހުރުން އެތަނަކުން އްޚިދްމަތްތަ ކަނޑައަޅާ

 

 ހޭ ބެ ތަންތަނާ   ޚިދުމަތްދޭ   ފީނުމުގެ 

 

  މާއި ކުރު   ރަޖިސްޓަރީ 

  ހުއްދަ   ހިންގުމުގެ 

 ހޯދުން 

 ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ށްރިސްޓުންނަޓޫ  .29

 އެ  ކޮށް،ރަޖިސްޓަރީ  ގައި 112ރީ ސްޓްމިނި  ޒަމާެބހޭރިޓޫ   ހިންގަވާނީ،  ތަނެއް  ވެސްއެއް

 .ފަހުގައެވެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ މިނިސްޓްރީން

 

  ޚިދުމަތްދޭ   ފީނުމުގެ 

  ހުއްދަ   ތަންތަނުގެ 

 113ފަރާތްތައް   ދޫކުރެވޭ 

  ހިންގުމުގެ   ތަނެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި   ވަނަ  29  ނޫނުގެޤާ  މި  .30

ޝަރުޠުތައް   ހުއްދަ ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ދޫކުރާނީ، 

ކަނޑަ ގަވާއިދުގައި  އެ  ހިންގަމުން  އަޅާ  ފުރިހަމަވުމާއެކު  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާ 

ހުރުމާއި މަރުކަޒެއް  ޓޫރިޒަމާެބހޭ    ،ގެންދާ  ލިެބންޖެހޭނެކަމަށް  ތަނަކުން  އެފަދަ 

 އެތަނަކުން ލިެބންހުރުމުންނެވެ. ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް

 114]އުނިކުރެވިފައި[  .31 ފީ   ރަޖިސްޓަރީ 

 

 ހިންގާފަރާތްތަކާބެހޭ   އި ރާވަ   ދަތުރު 

 

  ންގާ ހި   ރާވައި   ދަތުރު 

  ޓަރީ ރަޖިސް   ފަރާތްތައް 

 ހޯދުން   ހުއްދަ   ކުރުމާއި 

 ންވާނީ،ދޭ  މަތްޚިދް  ހިންގުމުގެ  ވައި ރާ  ދަތުރު  ންކުފަރާތަ  އެއްވެސް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .32

 . ފަހުގައެވެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ  115މިނިސްޓްރީން  މާެބހޭޒަޓޫރި

 

  ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މި   ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  މަތްޚިދު  ހިންގުމުގެ  އިރާވަ  ތުރުދަ  .33  ދޫކުރެވޭ   ހުއްދަ 
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 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  45ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޒަޓޫރި ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 116
ނަންބަ 117 އިވަނަ  2  އަށް  (ޤާނޫނު  މާބެހޭޒަޓޫރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު އުމުނަޞްލާޙު  މިނިސް''ޓޫ  އްދާއިންމާ  ވަނަ  1ގެ  ގެ   އަށް '  'ރީޓްރިޒަމާބެހޭ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި
 ފައި ޙުކުރެވިޞްލާއި ކުރުއަމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  1އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 3/ 2004ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 118

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ދާހަ 116ރާތްތައް ފަ 

  ގައިޑުކަން   އަރ ޓު 

 ކުރުން 

  ނީ، ންވާކުރަ  ގައިޑުކަން  ރއަޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މީހަކު  އެއްވެސް )ހ(   .34

 އެ  ގޮތުގެމަތިން   ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ 117މިނިސްޓްރީން   ެބހޭމާޓޫރިޒަ

 . ހުގައެވެމަށްފަހޯދު ލިޔުމަކުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ

 މަސައްކަތުގައި  ޑެއްގެގައި  ޓުއަރ  މީހަކު،  މެންކޮ  ކުރާ  ކަންޑުގައި  ޓުއަރ )ށ(   

  ންނާނެހެން ފެ  މީހުންނަށް  ދަހުއް  ދޫކޮށްފައިވާ  އެމީހަކަށް  އުޅޭއިރު،

 . ވާނެއެވެ ަބހައްޓަން ފައިހަރުކޮށް މުގައިހެދު ގެއެމީހެއް

 

 ޓެކްސް 

 

 ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ   ރިޒޯޓެއްގައި،  ރިސްޓްޓޫ  ގާހިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ހ(   .35 ޓެކްސް 

 ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ގެސްޓްހައުސެއްގައި،  ޓް ޓޫރިސް  ނުވަތަ  ގައި،ލެއްހޮޓަ

 8  ހަކަށްމީ   ދުވަހަކަށް،  ންމެކޮ  ހޭދަކުރާ  ޓަކުޓޫރިސް  އުޅަނދެއްގައި،

  ޭބރު  ގަޫބލުކުރާ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ނުވަތަ  ޑޮލަރު،  ކާއެމެރި

  ށްސަރުކާރަ  ދިވެހި  އަދަދު،  ޑޮލަރަށްޖެހޭ  ރިކާ އެމެ  8  ފައިސާއަކުން

 ނަގައި،  ޓެކްސް   މި  އަތުން  ޓޫރިސްޓުންގެ.  ނެއެވެނެގޭ  ގޮތުގައި  ޓެކްސެއްގެ

 ންގާ ހި  ތަނެއް   ހުރި  ޓޫރިސްޓަކު  އެ  މަކީ،ކުދެއް  މަޔަށްހަ  ސަރުކާރަށް

 ވަނަ  15  ހިނގާމަހުގެ  ޓެކްސް،  މަހުގެ  ވޭތުވެދިޔަ.  ޒިންމާއެކެވެ  އްގެފަރާތެ

 118. ނެއެވެންވާނިންމަ  ދައްކައި ނިޔަލަށް ގެދުވަހު

 ޓޫރިސްޓް  ދޫކުރާ  ހުއްދަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ނަވަ   24  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

 ނދުތައް އުޅަ  ވާބުނެފައި  ގައި(  ނ)  ގެމާއްދާ  މި  ،އިންތެރެ  އުޅަނދުތަކުގެ

 ޓޫރިސްޓެއްގެ  ކޮންމެ  ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދެއްގައި  ކޮންމެ   އެހެން   ފިޔަވައި

(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  މެދުވަހަކަށް،ކޮން  ހޭދަކުރާ  ރާއްޖޭގައި  ހަކުއެމީ  އަތުން،

 ފުރައިގެންދިޔުމުގެ  ރާއްޖޭން  އުޅަނދު.  ނެގޭނެއެވެ  ޓެކްސް  ުބނާ  ގައި
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 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 8ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާ އިވަނަ  2ށް އަ (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޖޭގެ ދިވެހިރާއް) 20/ 1002ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 119
 ފައިކުރެވިއިތުރު އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުނަގެ  ޞްލާޙުވަނަ އި  5ށް އަ (ނުޤާނޫ ބެހޭޒަމާޓޫރި ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ) 5/ 2014ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 120
 އިވިފަކުރެތުރުއި އަކުރު މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ ރާއްޖޭދިވެހި) 5/ 2014ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 121

 ކުމުގެ ދެއް  ޓެކްސް   މި.  ވެވާނެއެންދައްކަ  ސަރުކާރަށް   ސްޓެކް  މި  ން،ރިކު

  ޖޭގައިރާއް   ހަވާލުވެގެން  ކަންތަކާ  އުޅަނދެއްގެ  އެ  އުފުލާނީ،  ޒިންމާ

 . އޭޖެންޓެވެ ހުންނަ

 އެ  ތެރެއިން،  ގެޅަނދުތަކުއު  ޓޫރިސްޓް  ޭބރުގެ  ނައަން  ރާއްޖެއަށް ނ( )  

 ގަޑިއިރަށްވުރެ  24  ވަގުތު  ކުރާހޭދަ  ސަރައްހައްދުގައި  ރާއްޖޭގެ  އުޅަނދެއް

 ުބނެފައިވާ    ގައި(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ނދުތަކުން،އުޅަ  ވާތުރުނުއި

 .ވެހޭނެއެނުޖެ ދައްކާކަށެއް ޓެކްސް

 އަގުން   ތަކެތީގެ  ވިއްކާ  ޚިދުމަތާއި  ދޭ  ތަންތަނުން   މަތްދޭޚިދު  ޓޫރިސްޓް )ރ(  

 މި   މުންވުހަމަ  އަހަރު(  ތިނެއް)   3  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ނަގަން  ޓެކްސް

 ނިމުމަކަށް   ނެގުން  ކްސްޓެ  ށްފައިވާަބޔާންކޮ  ގައި(  ހ) މާއްދާގެ

 119. އަންނާނެއެވެ

 ނިމުމަކަށް  ނެގުން  ޓެކްސް  ކޮށްފައިވާަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 މި   ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  ގައި(  ރ)   މާއްދާގެ  މި  ތާރީޚު  ނާނެއަން

 ނު ނޫޤާ  މި  ނެގުން  ޓެކްސް  ކޮށްފައިވާޔާންަބ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ

 120.ރުޖޫޢަވީއެވެ އަލުން ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ރަންޢަމަލުކު ށްޞްދީޤުކޮތަ

 ނެގުން   ސްޓެކް  ޖޫޢަކުރެވުނުރު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ބ )  ގެމާއްދާ  މި )ޅ(  

 121.އަންނާނެއެވެ ނިމުމަކަށް ނިޔަލަށް ގެ 2014 ރުނޮވެމްަބ 30

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓުތަކާއި،  ޓްދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓޫރިސް )ކ(   

ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި،  ހޮޓާތަކާއި،  ރިޒޯޓް  ރިޒޯޓުތަކާއި، 

ޓޫރިސް އެފަދަ   ޓްގެސްޓްހައުސްތަކާއި،  އެނޫންވެސް  އުޅަނދުތަކާއި، 

މީހަކު   ކޮންމެ  އެއިން  އަތުން،  ޓޫރިސްޓުންގެ  ތިޭބ  ތަންތަނުގައި 

 6އުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މީހަކަށް   އެތަނެއްގައި ނުވަތަ
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ނޫނު ޤާ. އެއަށްފަހު، ފައިކުރެވިއިތުރުއަކުރު މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި  6އަށް  (ޤާނޫނު ޒަމާބެހޭރިޓޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 1420/42 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 122

އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭ ޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  8/ 2022ރު  ނަންބަ ގެނަނަ  ޤާނޫނުމު އުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  46ގެ  ގެ  އެއަށްފަހުކުރެވިފައިޙުއިޞްލާ  އަކުރުމި    ވަނަ  ނޫނު  ޤާ  ،. 
   .ކުރެވިފައިޙުއިޞްލާ އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ ގެ ޤާނޫނުމު އުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭ ޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 14/ 2022ރު ނަންބަ

ޤާނޫނު   ށްފަހު،، އެއައިކުރެވިފައިތުރުއަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ ނޫނުއުމުގެ ޤާ ގެނަ ޙުލާ ޞްވަނަ އި  6އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭރިޒަޓޫ   ޖޭގެދިވެހިރާއް)  2014/42ރު  ނު ނަންބަނޫޤާ 123
ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ. އެއަށްފަހު،  ޞްލާޙުކުރެވިފައިއި  ކުރުއަމި    އިން މާއްދާވަނަ 7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ ޞްލާޙުވަނަ އި  8އަށް    (ޤާނޫނު  ޒަމާބެހޭ ޓޫރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  13/ 2016ރު  ނަންބަ
އިވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  8/ 2022 ގެނަނަ  ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  47ގެ  ގެ  ރު ނަންބަނޫނު  ޤާ  ،އެއަށްފަހު.  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރުމި    ވަނަ 
 .ކުރެވިފައިޙުއިޞްލާ  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  12އަށް   (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 14/ 2022

 ކުރެވިފައިއިތުރު އަކުރު މި ،ންވަނަ މާއްދާއި 8ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 8އަށް  (ޤާނޫނު ޒަމާބެހޭޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2016/31ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 124
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2022/14ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 125

ރޭޓުން، ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ  ގޮތުގައި،   )ހައެއް(  ޓެކްސްގެ   1ގްރީން 

 122. ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެއެވެއިން ފެށިގެން 2023ޖަނަވަރީ 

ަބޔާންކޮށްފައިވީ )އ(    އެފަދައިން  ގައި  )ކ(  މާއްދާގެ  މީހުން   މި  ނަމަވެސް، 

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި،  ހިންގާ  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ 

ޢަދަދެއްގެ   50ތެރެއިން   މަދު  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ކޮޓަރި  )ފަންސާސް( 

އަތުން،  ޓޫރިސްޓުންގެ  ތިޭބ  ތަންތަނުގައި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކޮޓަރި 

 3ރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މީހަކަށް  އެއިން ކޮންމެ މީހަކު އެތަނެއްގައި ހޭދަކު

ރޭޓުން، ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ  ގޮތުގައި،   )ތިނެއް(  ޓެކްސްގެ   1ގްރީން 

 123.އިން ފެށިގެން ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެއެވެ 2023ޖަނަވަރީ 

 މާއްދާތަކުގައި  އެ  ޓެކްސް،  ޔާންކުރާަބ  އިގަ  (އ)  އަދި(  ކ)  ގެއްދާމާ  މި )ވ(   

 އެ  ކީ،މަދެއްކު   ތަށްލަދައު  ނަގައި،  އަތުން  ޓޫރިސްޓުންގެ  ަބޔާންކުރާ

 124.ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ ގާހިން ނެއްތަ ރިހު ޓޫރިސްޓަކު

 1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް،   )މ(   

ހިންގާ    2023ޖަނަވަރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހަމައަށް،  ފެށުމާ  ނަގަން  ގައި 

ޓޫރިސް  ޓްޓޫރިސް  ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓްޓޫރިސް އުޅަނދުތަކުގައި   ޓްހޮޓާތަކާއި 

ނުވަތަ  އެތަނެއްގައި  މީހަކު  ކޮންމެ  އެއިން  އަތުން،  ޓޫރިސްޓުންގެ   ތިޭބ 

)ހައެއް( އެމެރިކާ    6އުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މީހަކަށް  

ރޭޓުން، ޓެކްސް   ޑޮލަރުގެ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ  ގްރީން 

 125. ނެގޭނެއެވެ

 1ދަށުން ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރީން ޓެކްސް،  މި މާއްދާގެ )އ( ގެ   )ފ(   
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 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2022/14ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 126
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2022/14ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 127
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2022/14ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 128
ގެނަޞްލާވަނަ އި  5  ށްއަ  (ޤާނޫނު  ޒަމާބެހޭރިޓޫ  ގެ ހިރާއްޖޭދިވެ)  2014/5ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 129 ފަހު،  . އެއަށްކުރެވިފައިޞްލާޙުއި  އަކުރުމި    ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޙު 

 ޙުކުރެވިފައިލާމާއްދާ އިޞް މި  ންއިއްދާވަނަ މާ 2ގެ ނޫނު ޤާއުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް އަ (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 42/ 2014ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

ހިންގާ    2023ޖަނަވަރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހަމައަށް،  ފެށުމާ  ނަގަން  ގައި 

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިޭބ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން، އެއިން ކޮންމެ   ޓްޓޫރިސް

މީހަކަށް   ދުވަހަކަށް،  ކޮންމެ  ހޭދަކުރާ  އެތަނެއްގައި  )ތިނެއް(    3މީހަކު، 

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް  މެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން،އެ

 126.ނެގޭނެއެވެ

 މި މާއްދާގެ )މ( އަދި )ފ( ގެ ދަށުން ނަގާ ޓެކްސް، އެ މާއްދާތަކުގައި )ދ(   

ދެއްކުމަކީ، ދައުލަތަށް  ނަގައި،  އަތުން  ޓޫރިސްޓުންގެ  އެ  ަބޔާންކުރާ 

 127.ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެޓޫރިސްޓަކު ހުރި ތަނެއް ހިންގާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   99/2އިން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންަބރު    2022ޖުލައި    3 )ތ(   

އަށް   ޤާނޫނު(  ޤާނޫނަށް    12ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ގްރީން  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ހިނގާފައިވާ  ހަމައަށް  ފެށުމާ  ޢަމަލުކުރަން 

ފަރާތެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް  

ހުރި  ޓޫރިސްޓަކު  އެ  ހިނދަކު،  އަނުބރާނުދައްކާހާ  އެފަރާތަކަށް  ފައިސާ 

 128ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 

  ނެގުމާބެހޭ   ސް ޓެކް 

 129އިންތިޒާމުތައް 

 ޤާނޫނު  ،ނަގާނީ  ޓެކްސް  ނަގާ  ށުންދަ  މާއްދާގެ   ވަނަ  35  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .36

 ގައިވާ (  ޤާނޫނު  އިދާރީ  ނެގުމާެބހޭ  ޓެކްސް)   2010/3  ނަންަބރު

 .ންނެވެޓީއޮތޯރި ރެވެނިއު ޑްން އިންލަ ވްސްޑިމޯލް ގޮތުގެމަތިން

( ހ)  މާއްދާގެ  މި   ޓެކްސް،  ނަގާ  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  35  ޤާނޫނުގެ  މި ( )ށ  

 ތޯރިޓީއަށްއޮ  ރެވެނިއު  ލަންޑްއިން  މޯލްޑިވްސް  އިނެގުމަށްޓަކަ  ދަށުން  ގެ

 ހޭ ކަމާެބ އެނޫންވެސް  އުސޫލުތަކާއި، ހުށަހެޅުމާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ޖެހޭހުށަހަޅަން

 އިންލަންޑް   މޯލްޑިވްސް  އިވާއިދުގަގަ  ހަދާ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ،އުސޫލުތައް

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ތޯރިޓީންއޮ ރެވެނިއު



  
 ރާ ެގ އިދާ ތުްނެގ މަޖިލީހު ރައްޔި 99/2 :ނަްނބަރު  ނުޤާނޫ

  . މ 16-5-1999
  

 

51 

 

 
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 4ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  12އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2022/14ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 130
 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  6އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ) 42/ 2014ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 131

ޤާނޫނުގެ   )ނ(    މި   35މި  ޓެކްސް،  ގްރީން  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަތުން  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތެއް  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި 

އެއްވެސް   އިތުރަށް  ޢަދަދަށްވުރެ  ނަގަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ނަގާފައިވާނަމަ، 

އެ  ފަރާތެއްގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ،  

ހުރި  ޓޫރިސްޓަކު  އެ  ހިނދަކު،  އަނުބރާނުދައްކާހާ  އެފަރާތަކަށް  ފައިސާ 

 130ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 

  މަ ނުދައްކައިފިނަ   ޓެކްސް 

  ހުއްދަ   އި ރުމާ ޖޫރިމަނާކު 

 131ން ރު ބާޠިލުކު 

 ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް   ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  35  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .37

 ރީ އިދާ  ހޭގުމާެބނެ  ޓެކްސް)  2010/3  ރުަބނަން   ޤާނޫނު  ،ފަރާތަކުން

  އެ   ގޮތުގެމަތިން،  ގަވާއިދުގައިވާ  ދާހަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އާއި(  ޤާނޫނު

  ނެގުމާެބހޭ   ސްޓެކް)  2010/3  ަބރުނަން  ޤާނޫނު   ނަމަ،ނުދައްކައިފި  ޓެކްސް

 .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ އެފަރާތެއް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ޤާނޫނު އިދާރީ

(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ޓެކުހާއި،  ންކުރާަބޔާ  އިމާއްދާގަ   ވަނަ  35  ގެނުޤާނޫ  މި )ށ(   

 ގެ މުއްދަތު  ދައްކަންޖެހޭ  އެއްޗެހި   އެ  ޖޫރިމަނާ  ކޮށްފައިވާަބޔާން  ގައި

 ދަށުން  ނުގެ ޤާނޫ  މި  ހިންގުމަށް  ނެއްއެތަ   ކައިފިނަމަ،ނުދައް  ތެރޭގައި

 އަށްޓްރީނިސްމި  އިޚްތިޔާރު   ބާޠިލުކުރުމުގެ  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ

 . ިބގެންވެއެވެލި

 އެ  އަލުން  ނަމަ،ބާޠިލުކޮށްފި  ހުއްދައެއް  ދަށުން   ގެ(  ށ)  އްދާގެމާ  މި ( )ނ  

  ދައުލަތަށް   ކުންއެފަރާތަ  ންދަށު  ޤާނޫނުގެ  މި  ދޫކުރެވޭނީ،  ހުއްދައެއް

 . ނިންމުމުންނެވެ ދައްކާ ޖޫރިމަނާ ހާއިޓެކު ނުދައްކާވާ ންޖެހިދައްކަ

 

  ޓެކްސް   ޓޫރިޒަމް 

  އިސްތިސްނާ   ން ނެގުމު 

 މެހްމާނުން   ރެވޭ ކު 

 ޓެކްސް  ބުނެފައިވާ  އިމިޤާނޫނުގަ  މެހްމާނުން،  އިމްތިޔާޒުދޭ  ޚާއްޞަ   ންރުކާރުސަ  .38

 .ވާނެއެވެ އިސްތިސްނާ ނެގުމުން
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ނަންބަ 132 އި   3އަށް    (ޤާނޫނު  ބެހޭމާޒަޓޫރި  ވެހިރާއްޖޭގެދި )  2012/5  ރު ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާ  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ    ،އްދާއިންވަނަ  ނަންބަރު  އިތުރުކޮމި  ށް 

އި ވަ  11އަށް    (ނު ޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2022/8ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާހު،  ފައެއަށް.  ތަރުތީބުކުރެވިފައި ގެނަނަ  ޤާމުއުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  48ގެ  ނޫނު ގެ    މާއްދާ މި    ވަނަ 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 

 އުނިކުރެވިފައި މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  49 ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 133

 

 ތައްތައް ކަން  އެހެނިހެން 

 

  ތަކާއި، ޓު ރިޒޯ   ޓޫރިސްޓް 

  ޓޫރިސްޓް   އިންޓަގްރޭޓަޑް 

  ތަކާއި، ޓު ރިޒޯ 

  ރިޒޯޓް   ހޮޓާތަކާއި، 

  ޓޫރިސްޓް   ހޮޓާތަކާއި، 

  ޔޮޓް   އަދި   ގެސްޓްހައުސް 

  މެރީނާތަކުގައި 

  ސެކިއުރިޓީ 

 132ބެލެހެއްޓުން 

ރިޒޯޓުތަކާއި،  ،ތަކާއިޓުރިޒޯ  ޓްޓޫރިސް ހ( )  .39 ޓޫރިސްޓް   ޓްރިޒޯ  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

 ގެސްޓްހައުސް   ޓޫރިސްޓް  އަދި  މެރީނާތައް  ޔޮޓް  ހޮޓާތަކާއި،  ،ތަކާއިހޮޓާ

މުއައްސަސާތައް  ތަކުގައި  މިންގަނޑުތަކެއްގެ  ޤަޫބލުކުރާ  ކަމާގުޅުންހުރި 

 ލަވާލާއެކުމިނިސްޓްރީން    ،ނިޒާމެއް  ސެކިއުރިޓީ  އެކަށައެޅޭ  މައްޗަށް

 އެކުލަވާލާ   އެގޮތުން.  ންވާނެއެވެޤާއިމުކުރަ  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެދިވެހި ގަވާއިދު

ކޮންމެ   )ށ(   ނިޒާމު  ސެކިއުރިޓީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   2މި 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  )އެކެއް( ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1)ދޭއް( އަހަރުން  

 ކުރަންވާނެއެވެ.ފާސްއެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީން ަބލައި 

  ޓޫރިޒަމުގެ   ން ބިދޭސީ 

 ކުރުން   މަސައްކަތެއް 

 133]އުނިކުރެވިފައި[  .40

 

  އިމާރާތްކުރުމަށް 

  ތަކެތީގެ   ގެންނަ 

  ޑިއުޓީ   އިމްޕޯޓް 

 ން ދިނު މާފުކޮށް 

  ދޫކުރާ   ހެދުމަށް  ހޮޓަލެއް  ރިސްޓްޓޫ  ތަނުވަ  އްރިޒޯޓެ  ޓްޓޫރިސް  ދަށުން  ނުގެޤާނޫ  މި  .41

  ދަ އެފަ  އި،ަބނދަރުހެދުމަށާ  ޔޮޓް  ރާތްކުރުމަށާއި،އިމާ  ހޮޓާ   ނުވަތަ  ރިޒޯޓް  ިބމެއްގައި

 މާފުކޮށްދޭ   ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓު  ތަކެތީގެ  ކުރާ  އިމްޕޯޓު  ރުމަށް މަތިކު  ފެންވަރު  ތަންތަނުގެ

  ކޮށްދިނުމުގެ   ފުމާ  ޓީޑިއު  ންމަތި  ގެކުއުސޫލުތަ  އެ  މާއި،ޅުނޑައެކަ  އްތަކެއުސޫލު

 . ލިިބގެންވެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު

 

 ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ހިސާުބތައް  ތަފާސް  މާެބހޭޓޫރިޒަ  ވެހިރާއްޖޭގެދި  .42  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
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ނަންބަ 134 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޒަމާބެޓޫރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މިނިސްބެހޭޓޫރިޒަމާ''  ވަނަ   އަށް ''  ރީޓް 

 އިފަބަދަލުކުރެވި 
ނަން 135 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ރިޒަމާބެހޭޓޫ  ގެ ޖޭދިވެހިރާއް)  20/ 2010ރު  ބަޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ   އަށް ''  ރީމިނިސްޓް  މާބެހޭ''ޓޫރިޒަ  ވަނަ 

 ބަދަލުކުރެވިފައި
އެއަށްފަހު،  .  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  މާއްދާ  މި   ންވަނަ މާއްދާއި  19ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ޖޭގެ އްދިވެހިރާ)  53/ 2020ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 136
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  50ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުނޫޤާ ހޭމާބެޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ

ނަންބަ 137 ގެނަލާޙުޞް އިނަ  ވަ  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ޤާ  މާ  1ގެ  ނޫނު އުމުގެ  މިނިސްޓް  އިންދާއްވަނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 ރެވިފައިކުބަދަލު

  އަށް   134ސްޓްރީ މިނި 

 ދިނުން   ޢުލޫމާތު މަ 

  ގޮތުގެމަތިން،   ތްވާއެއްގޮ  ވައިދާގަ  ހަދާ 135މިނިސްޓްރީން   ރިޒަމާެބހޭޓޫ  ،މަޢްލޫމާތު

 . ނެއެވެދޭންވާ ފަރާތްތަކަކުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ޓޫރިޒަމުގެ މިނިސްޓްރީއަށް، އެ

 

  ދޫކުރާ   ހުއްދަ 

  ހުއްދަ   މުއްދަތާއި، 

 136އާކުރުން 

ރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  .43  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓަލާއި،  ހޮޓަލާއި،  ޓް ރިޒޯޓާއި، 

ޔޮޓް  ދުއްވުމަށާއި  އުޅަނދު  ޓޫރިސްޓް  އިހިންގުމަށާ  ބަނދަރު  ގެސްޓްހައުސްއާއި 

ތަންތަނާއި   ޚިދުމަތް  ފީނުމުގެ   ތަންތަން   ދޭ  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ތުރުދަ  ދޭ 

  ހަދާ   މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ  ހުއްދައާއި އެނޫންވެސް   ހިންގުމުގެ

 ދޫކުރި  އްދައެއްހު  އެ،  ހުއްދައެއްވެސް  ކޮންމެ.  ުބނެފައިވާ މުއްދަތަށެވެ  ގަވާއިދުގައި

 .އާކުރަންވާނެއެވެ ،ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 

  އްމުކޮށް އާ   ހުއްދަ 

  ފެންނާނެހެން 

  ބެހެއްޓުން 

  އެހެންގޮތަކަށް  އިޤާނޫނުގަ  މި  ހުއްދައެއް،  މެކޮން  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  .44

  ން ހެފެންނާނެ   އާއްމުކޮށް  ތަނެއްގައި  ނުދެވު  ހުއްދައެއް  އެ  ފައިނުވާނަމަ،ުބނެ

 . ޓަންވާނެއެވެބަހަށް

 

   ފެންވަރު   ޚިދްމަތުގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،  ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާހޮޓަލާއި،  ރިސްޓްޓޫ  ކާއި،ތަރިޒޯޓު  ޓޫރިސްޓް  .45

  ތަންތަނުންނާއި   ޖައިގެއެކިދަރަ  ަބހައި،  ތަކަށްދަރަޖަ  ތުތަފާ  އުޅަދުތަށް  ޓްޓޫރިސް

 ފެންވަރު  ދުމަތްތަކުގެޚި  އެ  އިކާތަޚިދުމަތް  ހުންނަންވާނެ  ލިެބން  ންއުޅަދުތަކު

 .ލިިބގެންވެއެވެ ށްއަ 137ޓްރީ މިނިސް ޒަމެާބހޭޓޫރި އިޚްތިޔާރު  ޅުމުގެކަނޑައެ
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ނަންބަ 138 އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މިބެހޭ''ޓޫރިޒަމާ  ވަނަ   އަށް ''  ރީޓްނިސް 
 ދަލުކުރެވިފައިބަ

ނަންބަނޫޤާ 139 އިވަ  2  އަށް  (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި)  20/ 2010ރު  ނު  ގެނަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ   އަށް ''  ރީމިނިސްޓް''ޓޫރިޒަމާބެހޭ    ވަނަ 
 ބަދަލުކުރެވިފައި

ނަންބަ 140 އި  2އަށް    (ނުނޫޤާ  ރިޒަމާބެހޭޓޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  02/ 1020ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު އުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1ގެ  މުގެ  މިނިސްޓް  ވަނަ   އަށް ''  ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 ދަލުކުރެވިފައިބަ

ނަންބަ 141 އި  2  އަށް  (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ގެވަނަ  ޤާނޫނު ނަޞްލާޙު  މާއްދާއިން  1  ގެއުމުގެ  މިނި  ވަނަ   އަށް ''  ރީޓްސް''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 ބަދަލުކުރެވިފައި

  ފެންވަރު   ޚިދްމަތުގެ 

 ރު އިޚްތިޔާ   ބެލުމުގެ 

 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،  ޓޫރިސްޓް  ،ހޮޓާހޮޓަލާއި   ޓޫރިސްޓް  ،ޓުތަކާއިރިޒޯ  ޓޫރިސްޓް  .46

  ތަންތަނާއި   ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ  ،ރުތަކާއިދަނަބ  ޔޮޓް  އުޅަނދުފަހަރާއި،  ސްޓްރިޓޫ

  ޚިދުމަތް   އެފަދަތަންތަނުން  ަބލައި،  ންތަންތަ   ދޭޚިދުމަތް  މުގެހިންގު  ރާވައި  ދަތުރު

  މި   ޤާނޫނާއި  މި   ގަނޑުތަކާއިމިން  ޅާކަނޑައަ 138ރީން ނިސްޓްމި  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ދެނީ

  މާެބހޭޓޫރިޒަ  ރުޔާއިޚްތި   ެބލުމުގެ  އެއްގޮތަށްތޯ  ތަކާގަވާއިދު  ހަދާ  ޤާނޫނުގެދަށުން

 . ލިިބގެންވެއެވެ އަށް 139މިނިސްޓްރީ

 

  ންވަރު ފެ   ޚިދްމަތުގެ 

  މަ ވެއްޖެނަ ދަށް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 

 ހިފެހެއްޓުން   ހުއްދަ 

 ޓޫރިސްޓް   ނުވަތަ  ކުންހޮޓަލަ  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ންރިޒޯޓަކު  ޓޫރިސްޓް  .47

  ނުވަތަ   ންަބނދަރަކު  ޔޮޓް  ނުވަތަ  ނދަކުންޅައު  ޓޫރިސްޓް  ނުވަތަ  ސްޓްހައުސަކުންގެ

 ތްދޭ މަޚިދު  މުގެހިންގު  ރާވައި  ދަތުރު  ނުވަތަ  ތަނަކުން   ޚިދުމަތްދޭ  ނެގުމުގެފީ

  ކަނޑައަޅާ  140މިނިސްޓްރީން   ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދޭ  ނަކުންތަ

 ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  000,000,1/-  ނެއްއެތަ  ދަށްވެއްޖެނަމަ،  ރެތަކަށްވުމިންގަނޑު

  އެތަނަކަށް   ކުޑަޮބޑުމިނަށް،  މުގެކަ  މާއި،ރުކު  ޖޫރިމަނާ   އަދަދަކުން  ޑުނޫންޮބ

  އިޚްތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ދެންޙުކުރަންއިޞްލާ  އްއެކަމެ  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ

 . ލިިބގެންވެއެވެ ށްއަ 141މިނިސްޓްރީ  ޓޫރިޒަމާެބހޭ

 

 ވަކިގޮތަކަށް  ރާތަކާމެދުފަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ   ހަދާ  ނުގެދަށުންޤާނޫ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  .48 ބު އަދަ 

  ނުވާނަމަ،   ަބޔާންކޮށްފައި  މާއްދާއެއްގައި  އެހެން  ޤާނޫނުގެ  މި  ރުމަށްކުލުޢަމަ

 .އެވެކުރެވޭނެ ޖޫރިމަނާ އަދަދަކުން ޮބޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ 100,000/- އްއެފަރާތެ

 

 ވާޚިލާފު  ދާއިގަވާ  ބުނެފައިވާ   މާއްދާގައި  އެ  އިމާއްދާއާ  ވަނަ  15  ޤާނޫނުގެ  މި  .49  ލާފުވާ ޚި   ގަވާއިދާ 
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 އިކުރެވިފަރުއިތު އްދާމާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 5ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  7އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2015ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 142
ވަނަ    11، އެ ޤާނޫނުގެ  ށްކޮއިތުރު  މާއްދާމި    ވަނަ މާއްދާއިން  9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ އި ވަނަ    8އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  13/ 2016  ރުބަޤާނޫނު ނަން 143

 އި ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރެވިފަ މާއްދާއިން

  ފަރާތްތައް 

 142ން ޖޫރިމަނާކުރު 

-  ގެމަތިންގޮތެއް  ވާ ޅާފައިކަނޑައަ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ  ފަރާތްތައް،

  ން ޢަދަދަކު  ޮބޑުނޫން  ޑޮލަރަށްވުރެ  އެމެރިކާ(  ފަސްމިލިއަން)  000,000,5/

 .ނާކުރެވޭނެއެވެޖޫރިމަ

 

 ޢަމަލުކުރަން   ނަށް ޤާނޫ 

 ރީ ޓަ ރަޖިސް   ފަށާއިރު 

 ހުއްދަ   އަދި   ނުކޮށް 

  ންނަ ހު   ނުހޯދައި 

  ންތަން ތަ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

 ހޯދުން   ހުއްދަ 

  ހުއްދަ   ތަންތަނާއި،  ބުނެފައިވާ   ނެކަމަށްންޖެހޭކަކުރަ   ރި ރަޖިސްޓަ  ޤާނޫނުގައި  މި  .50

  މަލުކުރަން ޢަ   ޤާނޫނަށް  މި  ރެއިން،ތެ  ތަނުގެތަން  ބުނެފައިވާ  ށްޖެހޭނެކަމަ  ހޯދަން

  މި  ތަންތަން،  ވާދާފައިނު ހޯ  ހުއްދަ  ތަންތަނާއި،   ފައިނުވާ ކޮށް  ރަޖިސްޓަރީ  ފަށާއިރު

 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެރުއަހަ  1  ފެށިގެން  ފަށާދުވަހުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް

 . ވާނެއެވެ ނިންމަން ހޯދައި ހުއްދަ ރަޖިސްޓަރީކޮށް،

 

 ފޯރުކޮށްދޭ   ސްޓްރީންމިނި  ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ  .51 ން ނެގު   ފީ   ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ގެ ޚިދުމަތު  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެޤާ  މި  ށްކަތަޚިދުމަތް

 މިންވަރު  އުސޫލާއި  ނެގޭނެ  ފީ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދެވޭ  އެގޮތުން.  ދާނެއެވެނެގި  އްއެފީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2/ 99  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ގަވާއިދު،  ެބހޭކަމާ  އި،ކަނޑައަޅަ

  ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް  އުމުގެގެނަ  ލާޙުޞްއި  ވަނަ  8  އަށް(  ޤާނޫނު  މާެބހޭރިޒަޓޫ

 ޓޫރިޒަމާެބހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެސްމަ(  އްތިނެ)  3  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ

 143.އެވެންވާނެއިޢުކުރަޝާ ގެޒެޓުގައި ރުގެދިވެހިސަރުކާ ހަދައި، މިނިސްޓްރީން

 

 ކުން ފަރާތަ  ކިވަ  ތެރެއިން،  ގަވާއިދުތަކުގެ  ހޭންޖެ ހަދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  .52 ހެދުން   ގަވާއިދު 

  ހިންގާނީ،   ހަދައި  އް އިދުތަގަވަ  އެހެން  ގަވާއިދުތައްނޫން  ުބނެފައިވާ  ހަދަންޖެހޭކަމަށް

 .ކުންނެވެފަރާތަ ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

 ކަނޑައެޅިގެން  ށްގޮތަކަ  އެހެން  ގޮތުން   މެނިފައިވާހި  ޢިާބރާތެއް  އެ   ނުގައި،ޤާނޫ  މި  .53 މާނަ 
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 ރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ކުއަމި  ވަނަ މާއްދާއިން  51ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 144
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  51ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 145
ދާގެ އަކުރުތައް ، މި މާއްއިތުރުކޮށްއަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއު ގެނަޙުޞްލާނަ އިވަ 11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 146

 ތަރުތީބުކުރެވިފައި 
 އި އިޞްލާޙުކުރެވިފައަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  53ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ 11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ 147
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ނު އިޞްލާޙާ ގެނެވު  ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 148

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިކުރިން އޮތް )ރ( )ބ( އަށް ބަދަލުކޮ
ނަންބަ 149 އިވަ  2އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  20/ 2010ރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫގެނަ  ލާޙުޞް ނަ  މާއް  1ގެ  ނު އުމުގެ  މިނިސްޓް  ންއިދާވަނަ   އަށް '  'ރީ''ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ރެވިފައިބަދަލުކު
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ނަ މާއްދާއިންވަ  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 150

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި( އަށް ބަދަލުކޮޅ( )ބކުރިން އޮތް )

 : ދޭހަނުވާނަމަ

ކަމަށް  "ޓޫރި ހ( )   ރިޒޯޓް"  ކެއުން ސްޓް  ނިދުމާއި  އެވަނީ،  ުބނެފައި 

 144  ޓޫރިސްޓުން ަބއިތިއްުބމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަށަކަށެވެ.ހަމަޖެހޭގޮތަށް

ހަމަޖެހޭގޮތަށް   )ށ(    ކެއުން  ނިދުމާއި  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  "ހޮޓާ" 

ވަސީލަތްތަކެ ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ަބއިތިއްުބމަށް  އް  ޓޫރިސްޓުން 

 145  ވެ.ހިމެނޭގޮތަށް ރަށެއްގެ ަބއެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެ

ހޮޓާ )ނ(    ކަމަށް  "ރިޒޯޓް  ހަމަޖެހޭގޮތަށް  "  ކެއުން  ނިދުމާއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

ވަސީލަތްތަކަކާއި  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ަބއިތިއްުބމަށް  ޓޫރިސްޓުން 

ަބއެއް ރަށެއްގެ  ހިމެނޭގޮތަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއް  ގައި 

 146ތަންތަނަށެވެ. 

ސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް  "ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައު (ރ)  

ދިރިއުޅުމަށް  މީހުން  ހިމެނޭގޮތަށް  ކޮޓަރިތައް  ަބއިތިއްުބމަށް  ޓޫރިސްޓުން 

 147  ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ތަންތަނަށެވެ.

 ޓޫރިޒަމާެބހޭ  އެވަނީ،  އިބުނެފަ  ކަމަށް"  އުޅަނދު  ސްޓްޓޫރި" 148(ބ )  

  ހޭގޮތަށް، ހަމަޖެ  ކެއުން  ނިދުމާއި  ށްފެންވަރަކަ  ކަނޑައަޅާ 149މިނިސްޓްރީން 

 އަގު  ރޭޓަކުން  ކިވަ  ކޮންމެދުވަހަކަށް  ހޭދަހުރާ  އްގައިއުޅާދެ  އެ  އަދި

 .އުޅަދަށެވެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަބއިތިއްުބމަށް ރިސްޓުންޓޫ ދައްކާގޮތަށް

 އުޅަނދު  އެފަދައެހެން  ޔޮޓާއި  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ނދަރުަބ  ޔޮޓް" 150( ޅ)  
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މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ލާޙާ ޞްގެނެވުނު އި  ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަ  ނޫނުޤާ 151

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި( އަށް ބަދަލުކޮކ( )ޅކުރިން އޮތް )
އި  ގަ މި މާއްދާގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  އްޖޭގެ ވެހިރާދި)  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 152

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި( އަށް ބަދަލުކޮ އ( )ކކުރިން އޮތް )
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 153

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ބަދަލުކޮށް( އަވ( )އކުރިން އޮތް )
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުނަ ޙު ގެޞްލާ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 154

 ރުތީބުކުރެވިފައިތަށް އަކުރުތައް ( އަށް ބަދަލުކޮމ( )ވކުރިން އޮތް )

  ނުމަށް ދި  ޚިދުމަތް  އެކިއެކި  ށްޅަނދުތަކައު   އެފަދަ  މަށާއި،ކުރު  ަބނދަރު

 .ކަށެވެ ރުތަބަނދަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ޑައިވިންގ   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ތަންތަން  ތްދޭމަޚިދު  ފީނުމުގެ" 151( ކ)  

 ދިނުމަށްޓާކައި  ޚިދުމަތް  ޓުންނަށްޓޫރިސް  ،ހާއިޭބ  ޑައިވިންގ  ލާއި،ސްކޫ

 . ރާތްތަކަށެވެފަ ވެސްމިނޫން ޚިދުމަތްދޭ ފީނުމުގެ ހިރާއްޖޭގައިދިވެ

  އިޙައްޖާ  އެވަނީ،   ބުނެފައި  މަށްކަ"  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ތުރުދަ" 152( އ)  

 ޓްރެވަލް   ޔަވައި،ފި  ދަތުރު   ދިވެހިންގެ  ޭބރަށްދާ   ރާއްޖެއިން  ޢުމްރާވުމަށް

 ރާއްޖެއަށް  މިނޫންވެސް  އަދި   އޮޕަރޭޓަރުންނާއި،  ޓުއަރ  ނާއިސީތަކުންޖެންއޭ

  ވިޔަފާރީގެ  ރު،ދަތު  މީހުންގެ  ޭބރަށްދާ  ރާއްޖޭން  މީހުންނާއި  އަންނަ

 .ވެޚިދުމަތަށެ ދޭ ފަރާތްތަކުން ގާންހި ރާވައި އުސޫލުން

  ،ށާއިތަކަ  ޭބންކު   އެވަނީ،   ުބނެފައި  ކަމަށް"  ކުންފުނި  އިންވެސްޓްމަންޓް" 153(ވ)  

  ށާއި، ކުންފުނިތަކަ  އެހެން  މާލީ  އެފަދަ  ކުންފުނިތަކަށާއި،  އަރެންސްއިންޝު

  ކޮށްދިނުމަށް   ވެސްޓްއިން  ަބލަހައްޓައި  ފައިސާ  ރާތުގެއެކިފަރާތްފަ

 . ކުންފުނިތަކަށެވެ ވާއުފައްދާފައި

ނަންަބރު  ސްރި"ޓޫ 154(މ)   ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް   2007/1ޓެއް" 

ގެ   ޤާނޫނު(  އިމިގްރޭޝަންގެ  )ހ(    9)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ގެ ވަނަ 

ޓް ވީޒާ" ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގައި ަބޔާންކުރާ "ޓޫރިސްވަނަ ނަންަބރު( 1)

ލިިބގެން   ވީޒާ  އެ  ނުވަތަ  ކޮންމެ ދިވެއަންނަ  ހުންނަ   ހިރާއްޖޭގައި 
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 ރެވިފައި ޙުކު އިޞްލާ އަކުރުމި މާއްދާއިން ވަނަ  02ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ވަނަ އި   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 155
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުނަ ގެޞްލާޙު  ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 156

 ތީބުކުރެވިފައި ތަރުށް އަކުރުތައް ( އަށް ބަދަލުކޮފ( )މކުރިން އޮތް )
. އެއަށްފަހު،  ކުރެވިފައިތުރުއި  ތްޢިބާރާމި    މާއްދާއިން  ވަނަ  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞްވަނަ އި   8އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  13/ 2016ރު  ނު ނަންބަޤާނޫ 157
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  54ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުލާޙު ގެނަޞްނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ

މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުޤާނޫ  ހޭމާބެޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 158
 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި( އަށް ބަދަލުކޮދ( )ފ)ކުރިން އޮތް 

 ކުރެވިފައިއިތުރު  ޢިބާރާތްމި   ވަނަ މާއްދާއިން  10ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ  ޙުލާ ޞްވަނަ އި 8ށް އަ (ޤާނޫނު ބެހޭޒަމާޓޫރި ގެދިވެހިރާއްޖޭ) 2016/13ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 159
މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުނޫޤާ  ހޭމާބެޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 160

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިއަށް ބަދަލުކޮ (ތ( )ދކުރިން އޮތް )
 ވިފައިއިތުރުކުރެކުރު   އަމި އިންވަނަ މާއްދާ  21ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަ ޞްލާއި ވަނަ   10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި) 35/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 161

 155ކަށެވެ.ހަމީ

ށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، "ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ ކަންކަން" ކަމަ 156(ފ)  

ޓޫރިސްޓް    ޓްރިޒޯ ހޮޓާ،  ަބނދަރުފަދަ ހޮޓާ،  ޔޮޓް  އަދި  ގެސްޓްހައުސް 

އަންނަ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހިންގުމަށާއި،  ތަރައްޤީކޮށް  ހަދައި  ތަންތަން 

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދެވޭ ފީނުމާއި، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އަދި 

 157ދިއުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.  ފަތުރުވެރިން ދަތުރު

 ކަންކަމަށް  ރިކަމާެބހޭފަތުރުވެ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  މަށްކަ"  ފީ  ންއެކުއިޒިޝަ" 158(ދ)  

 ހުށަހަޅާ  ހިންގުމަށް   ގައިޅުފަ  ނުވަތަ  ިބން   ނުވަތަ  ރަށް  ވޭކުރެދޫ

  ން ބި   ނުވަތަ  ރަށް  ަބލައި،  އަގަށް  މާކެޓް  އެއިރެއްގެ  ބިނާކޮށް،  މަޝްރޫޢަށް

  ތަށް ލަދައު  ތުމަށްޓަކައިލިިބގަ  ޙައްޤުތައް  ލީސްހޯލްޑް  ގުޅޭ  ފަޅާ  ނުވަތަ

  ކު ރާއާއެޝްވަމަ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ންސްފިނޭ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އްކުމަށްދެ

 159.އަށެވެ ފީ ކަނޑައަޅާ ންރީޓްމިނިސް ޓޫރިޒަމާެބހޭ

ޑިވެލޮޕްމަން 160(ތ)   އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ކަމަށް ޓްޕްރޮޖެކް  ޓް"ޓޫރިޒަމް  ުބނެފައި   " 

ޭބރުގެ   ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޓް އިންވެސްޓްމަންއެވަނީ، 

އެސްޓޭ ރިއަލް  ދާއިރާގައި  އެ  ޚާއްޞަކުރެވިގެން،  ގެ ޓްއިތުރުކުރުމަށް 

ސައްތަ ސަރުކާރުގެ  ކުންފުންޏެއް އިއުސޫލުން،  ހިއްސާވާ  ސައްތަ  ން 

ތަރަ ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ވަޒީރުންގެ  ހިންގުމަށް،  އްޤީގެ މެދުވެރިކޮށް 

 161ކަށެވެ.ޢަމަޝްރޫ
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މި މާއްދާގައި  ގުޅިގެން    ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ   ވަނަ މާއްދާއިން  52ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  11އަށް    (ނުނޫޤާ  މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  8/ 2022ރު  ނަންބަނޫނު  ޤާ 162

 ށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ބަދަލުކޮ( އަށްލ( )ތކުރިން އޮތް )
ހު، . އެއަށްފަވިފައިއިތުރުކުރެރު   އަކުމި  އިންވަނަ މާއްދާ  21ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ  ޙުޞްލާ ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  35/ 2020ރު  ބަންޤާނޫނު ނަ 163
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ވަނަ މާއްދާއިން  55ގެ ގެ ޤާނޫނުމުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ ހޭމާބެޒަ ޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ

 އި އިތުރުކުރެވިފަ 1ޖަދުވަލު   ،ވަނަ މާއްދާއިން  22ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަ ނަ އި ވަ  10އަށް  (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގެ އްޖޭދިވެހިރާ) 53/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 164

ސައްތަ   162(ލ)   ސައްތައިން  ބުނެފައި ސާހިއް"ސަރުކާރުގެ  ކަމަށް  ކުންފުނި"  ވާ 

 ،ހިއްސާއެ ކުންފުންޏެއްގެ ރައުސްމާލު އެކުލެވިގެންވާ އެންމެހައި    ،އެވަނީ

ނަމުގައި ވާ  ހިއްސާނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ    ،ސަރުކާރުގެ 

ސަ ނުވަތަ  ސައްތަ  ކުންފުންޏެއް  ސައްތައިން  އެއް  ހިއްސާރުކާރުގެ  ވާ 

ކު ހިމެނޭ   ންފުނިތަކެއްގެ ނަމުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިކުންފުންޏަށްވުރެ ގިނަ 

 163ގޮތުންނެވެ. 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  79/15  ރުަބން ނަ  ނޫނުޤާ  ފެށުމުން،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  .54 ޤާނޫނު   އުވާލެވޭ 

  ހެދުމަށް   ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް)  94/3  ަބރުނަން   ޤާނޫނު  އާއި،(  ޤާނޫނު   މާެބހޭޒަޓޫރި

 .އެވެއުވުނީ( ނުޤާނޫ ދޫކުރުމާެބހޭ ރަށްރަށްފަޅު

 

 1164ޖަދުވަލު  

 

ޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޖެކް ޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮ ޓަ ސްޓް ހޮޓަލާއި ޔޮޓް މެރީނާއާއި އިންޓަގްރޭ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރި 

 ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި   ދޭ ކުއްޔަށް 

)ދެލައްކަ(    200000 އަތޮޅު 

 އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ބިންތަކަށް 

އް(  )ދެލައްކަ އެކެ   200001

  400000އަކަމީޓަރާއި  

)ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ  

 ދެމެދުގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރުލައްކަ    400001

ރެ  ށްވު އެކެއް( އަކަމީޓަރަ

 ބޮޑެތި ބިންތަކަށް 

 2ރަކަށް އަހަރަކަށް ޓައަކަމީ ޏ، ސ 

  )ދޭއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު

)ދެލައްކަ  250000)

 ފަންސާސްހާސް( ޑޮލަރާ ހަމައަށް(

 400000އަހަރަކަށް 

 )ހަތަރުލައްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 800000އަހަރަކަށް 

)އަށްލައްކަ( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު
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ފަހު،  . އެއަށްއިތުރުކުރެވިފައި  2ލު  ވަޖަދު   އިންއްދާވަނަ މާ  22ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ގެނަޞްލާޙު ވަނަ އި  10އަށް    (ޤާނޫނު  ހޭޓޫރިޒަމާބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2020/35ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 165
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  2ވަލު ޖަދު  ވަނަ މާއްދާއިން  56ގެ ޤާނޫނުގެ މުއުޞްލާޙު ގެނަނަ އި ވަ  11އަށް  (ނުޤާނޫ މާބެހޭޓޫރިޒަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/ 2022ރު ނަންބަނޫނު ޤާ

 4ށް ރަކައަކަމީޓަރަކަށް އަހަ ، ށ ހއ، ހދ

  500000)އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 ލައްކަ( ޑޮލަރާ ހަމައަށް( ސް)ފަ

)ހަތްލައްކަ  750000އަހަރަކަށް 

 ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 1000000އަހަރަކަށް 

އްމިލިއަން( އެމެރިކާ )އެ

 ޑޮލަރު

ނ، ރ، ބ، ޅ،  

، ކ، އއ، އދ

 ދ  ،ވ، މ، ފ

 8އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 

ރު ޑޮލަ)އަށެއް( އެމެރިކާ 

)އެއްމިލިއަން(   1000000)

 މައަށް(ހަ ޑޮލަރާ

 1500000އަހަރަކަށް 

ފަސްލައްކަ( )އެއްމިލިއަން 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 2000000އަހަރަކަށް 

ކާ )ދެމިލިއަން( އެމެރި

 ޑޮލަރު

ތ، ލ، ގއ،  

 ގދ

 6 އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް

އް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  އެ)ހަ

)ހަތްލައްކަ   750000

މެރިކާ ޑޮލަރާ އެ( ފަންސާސްހާސް

 ހަމައަށް( 

 1125000 ށްއަހަރަކަ

)އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ 

ހާސް( އެމެރިކާ  ފަންސަވީސް

 ޑޮލަރު

 1500000އަހަރަކަށް 

 )އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ(

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 
 

 2165ޖަދުވަލު  

 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ ކުލި 

 

)ދެލައްކަ(   200,000  އަތޮޅު 

 ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ  

)ދެލައްކަ އެކެއް(   200,001 

  400,000އަކަމީޓަރާއި  

  )ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ 

 ދެމެދުގެ ބިންތަކަށް 

)ހަތަރު   400,001 

ލައްކަ އެކެއް(  

އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި  

 ބިންތަކަށް 

 1 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް ޏ، ސ 

  ޑޮލަރު އެމެރިކާ( އެކެއް)

 އެއްލައްކަ) 125,000)

  ކާއެމެރި( ފަންސަވީސްހާސް

 200,000 އަހަރަކަށް

 ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ދެލައްކަ)

 400,000 އަހަރަކަށް

 އެމެރިކާ( ހަތަރުލައްކަ)

 ޑޮލަރު
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____________________________ 
 9.10.2022: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު

 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 2 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް ، ހއ، ހދ

  ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ދޭއް)

 ދެލައްކަ) 250,000)

 އެމެރިކާ ( ފަންސާސްހާސް

 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 375,000 އަހަރަކަށް

( ހަތްދިހަފަސްހާސް ންލައްކަތި)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ

 500,000 އަހަރަކަށް

 އެމެރިކާ( ސްލައްކަފަ)

 ޑޮލަރު

 ،ކ ،ޅ ،ބ  ،ރ ،ނ

  ،މ ،ވ ،އދ ،އއ

 ދ ،ފ

 4 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް

 ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ހަތަރެއް)

( ފަސްލައްކަ) 500,000)

 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ އެމެރިކާ

 750,000 އަހަރަކަށް

( ފަންސާސްހާސް އްކަހަތްލަ)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ

 1,000,000 އަހަރަކަށް

 އެމެރިކާ( ންއެއްމިލިއަ)

 ޑޮލަރު

 ،ގއ ،ލ ،ތ ،ށ

 ގދ

 3 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް

 ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ތިނެއް)

  ތިންލައްކަ) 375,000)

 އެމެރިކާ( ހަތްދިހަފަސްހާސް

 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 562,500 އަހަރަކަށް

  ދެހާސްސްދޮޅަފަސް ފަސްލައްކަ)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ( ފަސްސަތޭކަ

 750,000 އަހަރަކަށް

  ލައްކަހަތް)

  އެމެރިކާ( ފަންސާސްހާސް

 ޑޮލަރު

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ސިޓީ މާލެ

 ޑޮލަރު)ނުވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ 

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 

)ނުވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ  

 ޑޮލަރު

ހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް އަ

)ނުވަދިހަ ފަހެއް(   95

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
 


