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      ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދުވަހު ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ބުރާސްފަތިވި  2022 ޖޫން 30
 ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހި ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު"ޅަ ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު 22ދައުރުގެ  ދެވަނަ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  92  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލު" ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11އަށް ( ޤާނޫނު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ދުވަހު އާދީއްތަ( ވި 1443 ލްޙިޖާޛު  4) 2022 ޖުލައި 3 ،ންމަތީ 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެއްވުމުން
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 2022/8 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

              އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  11

 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް( ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނުދިވެިހރާއްޖޭެގ ) 99/2ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ދިެވހިރާއްޭޖގައި ޫޓރިޒަމް ތަަރއްޤީކުރާެނ ަސރަޙައްދުތަކާިއ  ،މި ޤާނޫނަކީ )ހ( .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ،ހެދުމަށް ރަށްރަްށ ދޫކުރުމާއި ޓްރިޒޯ ޓޫިރސްޓް ،ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުމާއި

ޫޓރިސްްޓ ގެސްޓްަހއުސް ެހދުމަށް ބިން  ާޓ އަދިހޮ ،ރިޒޯޓް ހޮަޓލާއި

އިންޓަގްޭރޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓްތަކާިއ  ،ދޫކުރުމާއި

ސަރުކާުރގެ ޫޓރިޒަމް ރިައލް އެސްޓޭޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ 

 ،ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ ޕްރަިއވެޓް އަިއލެންޑް ތަރައްޤީުކރުމަށް ބިްނ ދޫކުރުމާއި

ރިސްްޓ ޔޮޓް ބަނަދރާއި، ޔޮޓްަތކާއި، ޓޫ ،އެފަދަ ތަންތަން ހިްނގުމާއި

ދަތުުރ ރާަވއި ހިންގުމުެގ  ،ފީނުމުެގ ޚިދުމަތްޭދ ތަންތަނާއި ،އުޅަނދުތަކާއި

އެނޫންވެްސ ފަތުުރވެރިކަމުެގ އެިކ ވިޔަފާރިާއގުޅޭ  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި 

 އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.
 

 އިްޞލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

 ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް 
 ހެދުމަށް  ހޮޓާ 

 އެފަދަ  ބިންދޫކުރުމާއި 
 ހިންގުމާއި  ތަންތަން

 އަދި  ގެސްޓްހައުސް 
 ފަދަ  ބަނދަރު  ޔޮޓް

 ހިންގުން  ތަންތަން

ހެދުމަށް ރަށްރަާށއި  ޮހޓާ  ،ރިޒޯޓް ޮހޓަލާއި ،ރިޒޯޓާއި  ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޭޖގައި  .2

 ޓާ އަދިރިޒޯޓް ހޮޓަލާއި، ހޮ ،ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓްއަދި  ،ބިންބިމާއި ފަޅު ދޫކުރަންވާނީ

އަިދ  ،ަހއުސް ފަދަ ތަންތަނާއި ޔޮޓް ބަނދަުރ ހިންގަންވާނީޓްޓޫރިސްޓް ގެސް

ިމ ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ  ،ޔޮޓްތަކާއި ޫޓރިސްްޓ އުޅަނދުތަްއ ދުއްވަންވާނީ 

 ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 4ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .3
 

 ޓޫރިޒަމްގެ 
 ސަރަޙައްދުތަކާއި 

 ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް 
 ރަށްރަށާއި، ހަދާނެ 
 ހޮޓާ  ހޮޓަލާއި، ރިޒޯޓް 
 ޓޫރިސްޓް  އަދި 

 ހަދާނެ  ގެސްޓްހައުސް 
 ކަނޑައެޅުން  ތަންތަން

ހެދުމަށާިއ އިންަޓގްރޭަޓޑް ޓޫރިޒަްމ  ޓް ރިޒޯޓޫރިސްްޓ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  )ހ( .4

ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ ސަުރކާރުެގ ޓޫރިޒަމް ރިއަްލ އެސްޓޭްޓ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ 

ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ ތަރައްީޤކުރުމަށާިއ ްޕރައިވެްޓ ައއިލެންްޑ ަތރައްޤީކުރުމަްށ 

އަދި ރިޒޯޓް ހޮޓަާލއި،  ،ކުއްޔަށް ދޫުކރާނެ ރަށްރަށާިއ ބިންބިމާިއ ފަޅުފަޅު

ޓޫރިަޒމްގެ ބޭނުމަްށ  ،ޫޓރިސްޓް ގެސްްޓހައުސް ހަދާނެ ތަންތަނާއި އަދިޓާ ހޮ

 ،ތަރައްޤީކުެރވޭ އެނޫންވެްސ ތަންތަނާއި ަސރަޙައްދުތަްއ ކަނޑައަޅާނީ

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

މީހުން ިދރިއުޅޭ ރަްށރަށް ނުވަަތ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

ެއ ރަށެްއ ނުވަަތ ސިޓީެއއްެގ ބިނާވެށީެގ ޕްޭލނާ އެއްގޮްތާވ  ،ސިޓީތަކުގައި

ގޮތުގެމަތިން ފަުތރުވެިރކަމުގެ ބޭނުމަށް ަތރައްޤީުކރުމަށް ބިން ަކނޑައެޅުމުގެ 

އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިީޓއެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ  ،އިޚްތިޔާރު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.3މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

 ޭބނުންވާ  ހާސިުލކުރަން މަންފާައކަށްޓަކައި  ޢާންމު ދައުލަތުގެ (3) )ހ( .5 

 ސިޔާަސތެއްގެ  އިޖްތިމާޢީ ުނވަތަ ދަށުން އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެްއގެ

 އެްތގޮތްވާ  އުސޫލުަތކަކާ  ދުާރާލ އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ  ،ދަށުން

 މަޝްރޫޢެއް  މުހިންމު ސަރުާކރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެމަތިން

ނުވަތަ އެފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް ަޚަރދުކުާރ  ،ފަރާތަކަށް  ޙަވާލުކުެރވޭ

 ގައިވާ  )މ( މާއްާދގެ މި ،ގޮތުގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ފަރާތަކަށް

ޓޫިރސްްޓ  އިންޓަްގރޭޓަޑް ުނވަތަ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއް ގޮތުގެމަތިން

 .ދޫުކރުން ފަޅު ުނވަތަ ބިން ރަްށ ނުވަތަ ތަަރއްޤީކުރުމަށް  ޓެއްރިޒޯ
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 .ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

 

      )ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު( އަށް  2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ކ) .5 

  ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެުށމުގެ ކުރިން 10

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ސަުރކާުރ ބައިެވރިެވގެން އިްނވެސްްޓކުރުމަށްޓަކަިއ 

ބިންބިމާިއ ފަޅުތައް ޓޫރިްސޓް ރިޒޯޓެއްެގ  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށްރަށާއި 

ނޭގޮތަށް ހެދިފަިއވާ ޖޮއިންްޓ ގޮތުގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ސަރުާކރު ހިމެ

އެ ޖޮިއންޓް ވެންޗަރ  ،ވެންޗަރ ކުންފުނިތަުކގައި ހިމެނޭ ަސރުކާުރގެ ިހއްސާ

ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ އަނެއް ހިއްސާާދރަށް ނުވަތަ ހިްއސާދާރުްނނަށް ނުވަަތ 

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ިމ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ިވއްކާލުުމގެ އިޚްތިާޔުރ 

 ބިގެްނވެއެވެ.ސަރުކާރަްށ ލި

 ،ވިއްާކލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގަްނވާނީ ިހއްސާ އެ  ،ވިއްާކއިރު ހިއްސާ  (1)   

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްއިްނ ކަނޑައަޅައި ޢާންމުުކރާ ގަާވއިދަާކ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަސރުކާރު ހިމެނޭގޮތަށް ހެިދފައިާވ އަކުރުމި   (2)   

 ިހއްސާ ޖޮއިންޓް ވެންަޗރ ކުންފުނިތަކުަގއި ހިމެނޭ ސަުރކާރުެގ 

 ،ެގ އެންމެ ދަށް އަުގ ކަނޑަައޅާނީހިއްސާސަރުާކރުގެ  ،ވިއްކުމުގައި 

އްޔަނުުކރާ މުސްަތޤިއްުލ ޢަދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން 

      އަިދ  މެދުވެރިކޮްށ ހަާދ ވެިލއުއޭޝަނަކުންނެވެ. ވެލުައރއެއް 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުާރ  ،ވެލިުއއޭޝަން ހެދުމުގައި  އެ

   ކަނޑައަޅާ ެއކުއިިޒޝަން  ޫޓރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ރަށްތަކަށް 

 ފީ އަދި ބިމު ުކއްޔަށް ރިޢާޔަތް ުކރަންވާނެެއވެ.
 

( ވަަނ ނަންބަރު 3( ވަނަ ނަންަބރާއި، )2( ވަނަ ަނންބަރާއި، )1މާއްދާގެ )މ( ގެ )ވަަނ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.

 

ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަންފާއަކަށްޓަަކއި ހާިސލުކުރަްނ ޭބނުންވާ   (1) (މ) .5 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްެގ ދަށުން ނުވަަތ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާަސތެއްެގ 
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އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުަތކަކާ އެްތގޮތްާވ ދަށުން، ދުރާލާ 

ގޮތުގެމަތިން ަސރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާ ުމހިންމު މަްޝރޫޢެްއ 

ޙަވާލުކުެރވޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫަޢކަށް ޚަރަދު ކުރާ ަފާރތަކަށް 

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން ްކރޮްސ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )

 ުނވަތަ ފަޅެއް ސަުރކާރުްނ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް

( ވަނަ 10( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )2ދޭންވާނީ، މި އަކުރުގެ )

 ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ހުރި އަުކރުތަކުަގއި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ކްޮރސް ސަބްސިޑީ" ކަމަށް ުބނެފައި   (2)   

އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަންފާއަކަށްޓަކައި ހާިސލުކުރަން ޭބނުންވާ 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްެގ ދަށުން ނުވަަތ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާަސތެއްެގ 

ދަށުން ދުރާލާ އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ އުޫސލުތަކެްއގެ މަތިން ހިންާގ 

ރޫޢެއް ޙަވާުލކުރެވޭ ަފރާތަކުން، ދުރާާލ ކަނޑައަޅާފައިާވ މަޝް

       ޢަދަދަކަށް އެފަރާތުެގ އަިމއްަލ ފައިާސ އިންވެސްޓްޮކށްގެްނ 

އެ މަސައްކަތް ކުާރކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެފަދައިން ހިންާގ 

މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދު ުކރާ ފަރާތަކުން، ދުރާާލ ކަނޑައަޅާފައިާވ 

    އަމިއްަލ ަފއިާސ ޚަރަުދ ކުާރކަމަށްަޓކައި، ޢަދަދަކަށް އެފަރާުތގެ 

އެ މަސައްކަުތގެ ނުވަަތ ެއ ޚަރަުދގެ ައގުެގ މުޤާބިލުަގއި ދަުއލަތުްނ 

އެފަރާތަށް ދޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮުތގައި ނުވަތަ ލުޔެްއގެ ގޮތުގައި ނުވަަތ 

 ބަދަލެއްގެ ގޮތުގަިއ ދޫކުާރ ރަްށ ނުވަތަ ބިްނ ނުވަތަ ފަޅަށެވެ.

 ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ މަްޝރޫޢުަތކާއި، 1މި އަކުރުގެ )  (3)   

އެ މަޝްރޫޢު ޙަާވލުކުެރވޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މަްޝރޫޢަށް ޭބނުންވާ 

ފައިސާ ޚަރަދުުކރުމަށް އެއްަބސްވާ ަފރާތުން އެންމެ މަުދވެގެްނ 

ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްެގ ޢަދަދުތައް ރައީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާެގ 

 ކަނޑައަޅައި، ކޮންމެ އަހަަރުކ ދިވެހިަސުރކާރުެގ ޤަރާރަކުން 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
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 ( ވަަނ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ެގ ) 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ރަްށ 4މި އަކުރުގެ )  (5) )މ( .5 

( ވަަނ ނަންބަރުެގ ދަށުން 1ަފރާތާ މި އަކުުރގެ ) ޙަވާލުކުެރވޭ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަްޝރޫޢު ފުރިހަމަކޮށް ނިމިފަިއވާ ޙާލަތުަގއި، ނުވަަތ 

އެފަރާތުން މަޝްރޫޢަށް ޚަރަުދކުރަންޖެހޭ ޖުމްަލ ފައިސާ ދަުއލަތަްށ 

ވަަނ  9ދައްކައި ނިމިފައިާވ ޙާލަތުަގއި، އެފަރާތުން މި ޤާނޫުނގެ 

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ދެއްުކމުން، 2 )މާއްދާގެ )ކ( ގެ 

)ސާޅީސްނުަވއެއް(  49ކުއްޔަށް ދޫުކރާ ުމއްދަތު، އިުތރު 

 އަހަރުދުަވހަށް އިުތރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ.
 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  (8)( ވަނަ ނަންބަރާއި، 7ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ) 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ކްރޮްސ ސަބްސިޑީެގ ގޮތުގަިއ ދޫުކރާ ރަށެްއ   (7) )މ( .5 

ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫުކރަންވާނީ، އެ ރަްށ ނުވަަތ ބިން 

ނުވަތަ ފަޅު ދޫކުރެވޭ ަފރާތާއި ދިެވހިސަުރކާރާ ދެމެުދ ވެޭވ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުަގއި، މި ާޤނޫނުގެ 

ދާގަިއ ބަޔާންުކާރ ކަންކަމުެގ އިުތރުން، ިމ ައކުރުެގ ވަަނ މާއް 6

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންުކރާ މަްޝރޫޢެއްެގ ދަށުން ެއފަރާތާ 1)

   ޙަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަތް ުފރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުްނ 

އެ މަޝްރޫޢަކަްށ ކުރަްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޚރަދު ނުކޮށްފިނަަމ ރަްށ 

ނުވަތަ ފަޅު ވަިކކުރެވޭެނ ޙާލަތްތައް ަބޔާންޮކށްފައި ނުވަތަ ބިން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ކްރޮްސ ސަބްސިޑީެގ ގޮތުގަިއ ދޫުކރާ ރަށެްއ   (8)   

( ވަނަ 1ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރެވެނީ، މި ައކުރުގެ )

ނުވަތަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރާ މަސަްއކަތް 

މަސައްކަތަށް ުކާރ ޚަރަދު، އެަފރާތުެގ އަމިްއަލ ފައިާސ 
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އިންވެސްޓްކޮށްގެްނ ުކރާކަމަށްޓަކައި، ެއ ފައިސާެގ މުޤާިބލުގަިއ 

އެފަރާތަށް ޭދ ޢިނާޔަތެްއ ުނވަތަ ލުޔެްއ ނުވަަތ ބަދަެލއްެގ ޮގތުގަިއ 

ދޫކުރެޭވ ރަެށއްެގ ގޮތުަގިއ ކަމަށްވާތީ، ެއ ރަށަްށ ނުވަަތ ބިމަށް 

 ފަޅަށް ަދއްކަންޖެޭހ ކުިލ އަދި އެކުއިޒިޝަްނ ޮކސްޓް، ނުވަތަ

 އެފަރާތުން ުކރާ އިްނވެސްޓްމަންޓާ އަޅައިކަނޑައިދެވޭެނއެވެ.
  

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ނަންބަރެްއ 9ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ) 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 އިތުރުކުރުން.

 

 ނުވަތަ ބިން  ގޮތުަގއި ރަށް ސަބްސިޑީގެ  ކްރޮސް  ދަށުން  މާއްދާގެ މި  (10) )މ( .5 

ދޫކުރުމަށް އެފަދަ ތަންތަނުގެ އެންމެ ކުޑަ އެކުއިިޒޝަން  ފަޅު ނުވަތަ

ކޮސްޓް ހިސާބުުކރާނެ މިންގަނޑެްއ ޓޫރިޒަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް  5-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

      )ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޫޓރިޒަމާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ) .5-1 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފެިށއިރު، ކުީލެގ  10

އެއް ެއއްބަސްވުމުެގ ދަށުން އެްއ ފަޅަށްވުެރ ގިނަ ަފޅު ކުއްޔަްށ 

ދޫކޮށްފައިވާނަމަ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ވަިކވަކި ފަޅުތަކަށްވެސް ވަކި ުކލީެގ 

 އެއްބަސްވުން އެކުަލވާލެވިދާނެެއވެ.
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިތުުރކޮށް، އެ މާއްާދގެ  6ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

 އަކުރުތަްއ ތަރުތީބުުކރުން.

 

ފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުމަށް ތަރައްީޤކުރުމަށް ަސރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  )ކ(  

ކޮށްފަިއވާ އިްނވެސްޓްމަންޓް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ފަޅެއްަގއި ުނވަތަ ބިމެްއގައި 

ނުވަަތ ސަރުާކރާިއ ރަްށ ނުވަަތ ފަޅު ނުވަަތ  ލަްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ވިއްކާ

ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާާތ ދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާ އެގްރީމަްނޓުގެ ދަށުްނ 
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 ލާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފާ ަފރާތަށް ލިބިފަިއވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާަތކަށް ވިއްކާ

 .ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް ނަމަ،ލުުކރާނުވަތަ ބަދަ
 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

)ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު( އަްށ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2) )ހ( .7 

ފެށުމުެގ ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  11

ކުރިން މީހުން ިދރިއުޅޭ ރަށްތަކުން ފަުތރުވެިރކަމުގެ ބޭނުމަށް ުކއްޔަްށ 

      ދޫކުރެވިފައިާވ ބިންތަުކެގ ކުިލ ދައްކާީނ ިމ ޤާނޫނުެގ ަޖދުވަލު 

 ގައިާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 2
 

ގޮތަށް ނަންބަެރއް ( ވަަނ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި 2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 އިތުރުކުރުން.

 

)ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު( އަްށ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3) )ހ( .7 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުެގ  11

ފަހުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން ފަތުުރވެިރކަމުގެ ބޭނުމަށް ުކއްޔަްށ 

އެ ބިމެްއ ކުއްޔަްށ ދޫކުރުމަްށ ހުޅުވާލެޭވ ، ުކލިދޫކުރެވޭ ބިންތަުކގެ 

ގައިވާ ުއސޫލުެގ  2ބީލަމެއްގެ ެތރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު 

ދަށުން އެ ބިމަކަށް ހިސާުބކުރެޭވ ކުީލގެ މިންަވރަށްވުެރ ކުަޑ 

 ނުވާގޮތަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

  އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

      )ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޫޓރިޒަމާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ( .7 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެުށމުގެ ކުރިްނ  11

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޫޓރިސްްޓ ހޮަޓލާއި، ޔޮޓް ެމރީނާ ައދި ޓޫރިސްްޓ 

އިންޓަްގރޭޓަޑް ޫޓރިޒަމް ަތރައްޤީުކުރމަށް ކުއްޔަްށ  ،ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށާއި 
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ދީފައިވާ ރަްށރަށާއި ބިންބިމަށްވެސް ުކލި ދައްކާނީ، މި މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަެށވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

މާއްދާގަާއއި ިމ މާއްދާެގ )ކ( ަގއި ބުނެފައިާވ ވަަނ  10މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .9 

ޙާލަތްތައް ފިޔަަވއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޓޫރިސްްޓ ރިޯޒޓެއް ނުވަަތ 

އިންޓަގްރޭޓަްޑ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެްއ ހެދުމަށް ދޫުކރާ ރަށްރަާށއި ބިންބިްނ 

ކުއްޔަށް ދޫުކރެވޭީނ ކުއްޔަްށ ހިާފ ފަރާތާ ރަށް ުނވަތަ ިބން ޙަވާލުުކާރ 

 )ފަންސާސް( އަހަުރދުވަހަށެވެ. 50ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ މީލާދީ  ތާރީޚުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ުނވަތަ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޯޒޓް ހެދުމަށް  )ކ( .9 

     ބިންބިމުެގ ތެރެއިްނ މި މާްއދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށް ުނވަތަ 

)ފަންސާސް( އަަހރަށް ލިބިފައިާވ ރަްށރަށް ނުވަަތ ބިްނބިން ކުއްޔަްށ  50

ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ ިތރީގަިއ ބުނެފައިވާ ަޝރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ، 

           އެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ބިމެއް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ މުްއދަތު އިތުރު 

 )ސާޅީސްނުވައެއް( އަަހރުދުވަހަްށ އިުތރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 49

 

( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮށް، އެ އަކުުރގެ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( ގެ ) 9ތިީރގައި ނަކަުލކޮށްފައިވާ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .17

 ދެން ހުިރ ނަންބަރުތައް ަތރުތީބުުކރުން.

 

 ތަަރއްޤީކުރާ ރިޒޯޓް ހުޅުވާފަިއވުން.ރަށް ުނވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި  (2) )ކ( .9 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

 ފަރާތުގެ  ހިފާ  ކުއްޔަށް 
 އެހެން  ޙައްޤުތައް 
 ބަދަލުކުރުން  ފަރާތަކަށް

ފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުމަށް ަތރައްޤީުކރުމަށް ސަުރކާރުްނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ  .12

ރަށެއްގަިއ ނުވަަތ ފަޅެއްގަިއ ނުވަަތ ބިމެއްަގއި ކޮށްފަިއވާ އިްނވެސްޓްމަންޓް 
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ނުވަަތ ސަރުާކރާއި ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަަތ ބިން ކުއްޔަށް ހިާފ  ،ވިއްކަިއލެވޭނީ

ފަރާތާ ދެމެދުގައި ކޮށްފަިއވާ ެއގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ިހފާ ފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ 

ުނވަތަ ބަދަުލުކރެވޭނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  ،ރާތަކަްށ ިވއްކައިެލވޭނީޙައްޤުތައް ެއހެން ފަ

 ުކއްަޔށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދުއަދި ތަެކއްގެ މަތިން ޠުދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ަޝރު

 ހެދިފައިވާ ެއއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންުކރާ ަޝރުޠުތަެކއްގެ މަތިްނނެވެ.
 

 ނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަ 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

 ނުވަތަ  ރަށްރަށާއި 
 ނުވަތަ  ބިންބިމާއި 
 ދާއިމީ  ފަޅުފަޅަށް
 އަންނަ  ބަދަލެއް 
 ކުރުން  ކަންކަން 

ފަތުރުވެރިކަުމގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށް ނުވަަތ ބިން ުނވަތަ ފަޅުގަިއ  )ހ( .15

މަސައްކަތެްއ އެތަނެއްގެ ތިމާވެށްޓަށް ދާއިމީ ބަދަެލއް އަންނާނެފަދަ 

ކުރަންވާނީ، ތިމާވެށްޓާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުާރ 

    ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާެގ ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ޫޓރިޒަމާބެހޭ ިމނިސްޓްރީއަށް 

       އެ ލިޔުން ހުށަހަޅައި މިނިސްްޓރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހަގއެވެ. އަދި،

 ަގއި ހިެމނޭ ބިމެއްނަމަ ޞްތިޞާޚް އިއެ ބިމަކީ މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަށެްއގެ

ހިނގާ ަކއުންސިލަްށ އެ ލިޔުްނ  ޞްތިޞާ ޚްއެ ބިމެއްގެ މައްޗަށް އި

 ދާނެެއވެ.ުހއްދަ ހޯދި ކައުންސިްލގެހުށަހަޅައި، އެ 
 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން.1ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) 16-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

 ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް " ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް  "އިންޓަގްރޭޓަޑް  (1) )ށ( .16-1 

ވަިކ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިންގުމަށް ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް 

ރަށްތަެކއްެގ  ވަކި  ުނވަތަ ަސރަޙައްދެއް ަވކި ރަށެްއގެ ނުވަތަ  ރަށެއް

ަސރަޙަްއދެއް  ނުވަތަ ރަށެއް  އެ ،ސަރަަޙއްދެއް އެކުެލވޭ މައްޗަށް

 ،ިރޒޯޓް ޓޫރިސްޓް ވަކިވަކި  ،ަފރާތަކުން ަޙވާލުުކރެވޭ ތަރައްޤީކުރަން

 ގެސްްޓަހއުސް ޫޓރިސްޓް  ނުވަތަ /އަދި ،ހޮޓާ ރިޒޯޓް ހޮޓާ،

 ފަުތރުެވރިަކމުގެ އެނޫންވެސް ނުވަތަ/އަދި ޔޮްޓ މެރީނާ ނުވަތަ/އަދި

 ތަރައްީޤކުރާ  ހިމެޭނގޮތުން ބާވަތް ގިނަ އެއް ބާވަތަްށވުރެ ވިޔަފާރީގެ

 .ސަރަޙައްދަށެވެ
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 16-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

 ،ބޭުނމަށްޓަކައި ހިންގުމުގެ  ތަރައްޤީކޮށް  ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  )ށ( .16-2 

ރިޒޯްޓ  ޫޓިރސްޓް އިންަޓގްރޭޓަޑް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންުކރާ ޤާނޫނުގައި މި

ތިންވަަނ  ،ަސރަޙައްދެްއގައި  ނުވަތަ ރަށެއް ވަކި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިންގުމަށް

 ،ރިޒޯޓް ހޮޓާ، ހޮޓާ  ،ރިޒޯޓް ޫޓރިސްޓް ވަިކވަކި މެދުވެިރކޮށް ފަރާތެއް

 ފަތުުރވެރިކަމާބެހޭ  ނުވަަތ އެނޫންވެސް  ެގސްޓްހައުސް  ނުވަތަ ޓޫރިްސޓް

 ސަރަޙައްެދއް  ނުވަތަ ރަށެއް  އެ ،ހިންގުމަށްޓަކައި  ކަންކަން ތަަރއްޤީކޮށް

  ،ފަރާތުން ވެފަިއވާ  ެއއްބަސްވުން ަސރުކާާރއެކު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި

 ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ބައިަބއި ވަިކވަކި ސަރަަޙއްދުގެ ރަށުގެ ުނވަތަ އެ

 އެއްގޮްތވާ  ަގވާއިދާ  ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ،ކުއްޔަށްދޭންވާނީ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 16-3ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .22

 

އިްނޓަގްރޭޓަްޑ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް  ެއހެން ގައި  )ށ( މާއްދާގެ މި )ރ( .16-3 

ިރޒޯޓް ހޮޓާ،  ،ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް  ވަިކވަކި ހިމެނޭ  ރިޒޯޓެއްގައި  ޓޫރިސްޓް

 ެއނޫންވެސް ނުވަތަ ޓޫރިްސޓް ގެސްޓްަހއުސް ނުވަތަ، ހޮޓާ

     ހިންގުމަށް  އެތަންތަން ،ހިންގަްނވާނީ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ވިޔަާފރިއެއް 

 .ހޯދައިގެންނެވެ ުހއްދަތައް ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ  ޤާނޫނުގެ މި
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 16-4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްެގ  )ނ( .16-4 

ގޮތުގަިއ ހިންގަމުްނ އަންަނ ތަނެްއ އިންަޓގްރޭޓަްޑ ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެްއ 

)ެއއްމިލިއަން(  1,000,000ހިންގާ ތަެނއްެގ ގޮތުަގިއ ބަދަލުުކރެވޭނީ، 

 އެމެރިކާ ޑޮަލރުެގ ފީއެްއ ދެއްކުމަށްފަހުަގއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް އިުތރުުކރުން. 16-4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއްެގ  )ރ( .16-4 

ގޮތުގަިއ ތަރައްީޤކުރުމަްށ ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްފަިއވާ ތަެންއ ހިންގަްނ 

ފަށާފައިނުވާނަމަ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޫޓރިސްްޓ ރިޒޯޓެްއ ހިްނާގ ތަނެއްެގ 

އި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި ބަދަލުުކރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަ

އެެމރިާކ ޑޮލަުރގެ ފީެއްއ  )ެއއްމިލިއަން( 1,000,000ގޮތެއްގެމަތިން 

 ދެއްކުމަށް އެތަން ުކއްޔަށް ހިފާފައިާވ ފަރާތުން ެއއްބަސްވުމުްނނެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 16-5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ އެހެްނ ބަާޔންކޮށްފައިީވ 4)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ( .16-5 

ނަމަވެސް، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކގަިއ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ިމނިސްޓްރީްނ 

ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ިމނިސްޓްރީެގ 

ހުއްދައާއެކު، އެ ރަށް ުނވަތަ ފަޅު ުނވަތަ ބިްނ ކުއްޔަްށ ދިނުމަްށ 

އެއްބަސްވުން އެހެްނ ފަރާތަކަްށ  ސަރުކާާރއެކު ކޮށްފައިވާ

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ސަރުކާުރގެ ަސއްތައިްނ ސައްަތ ހިްއސާ އެކުެލވޭ ެއހެން   (1)   

 ކުންފުންޏަކަށް އެއްބަްސވުން ބަދަުލކުރުން؛

   އިންޓަގްރޭޓަޑް ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓް ަތރައްޤީކޮށް ހިންގަން ަފށާތާ  (2)   

)ދިހައެްއ( ައހަރުދުވަްސ ފާއިތުވުމަށްފަހު، ސަރުާކރު ފިަޔވަިއ  10

އިތުރު ަފރާތެއްެގ ހިއްާސ އެުކލެޭވ ކުންފުންޏަކަްށ ުނވަތަ 

 ވިޔަފާރިއަކަްށ ބަދަލުުކރުން.
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން. 16-16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ައއިލެންޑް ތަރައްޤީުކރުަމށްޓަކައި،  )ކ( .16-16 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްްޓރީއާއި ަސރުކާުރގެ ސައްތައިން ސައްަތ ހިއްސާާވ 
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ވަަނ  16-17ކުންފުންޏާއެކު ކުރެޭވ ެއއްބަސްވުން، ިމ ޤާނޫނުެގ 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ާޙލަތުގަިއ މެނުވީ، ަސރުކާުރގެ ސައްތައިްނ 

ސައްތަ ހިއްސާވާ އެހެން ކުންފުންެޏއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެްސ 

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ުކއްޔަށްދީ ނުވަތަ ސަްބީލސްކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  16-17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 
ދިގު މުއްދަތަށް 
 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަާކ  16-16މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .16-17

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެްނ 

އަިއލެންޑް، މި ޤާނޫނުެގ ދަުށން ހަާދ ތަރައްޤީކުާރ ޕްަރއިވެްޓ 

ގަވާއިދެއްަގއި ަބޔާންކުާރ ގޮތެްއގެމަތިން، އިންވެސްަޓރަކަށް، އަންނަނިިވ 

 ފަދައިން ބޭނުންކުރުމަށް، ދިުގ މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދެވިދާނެެއވެ.

 އަމިއްަލއަށް ުޗއްޓީ ހޭަދކުރުމަށް؛ ރއިންވެސްޓަ  (1)   

ހުއްދަކުރާ ެއހެން  ރގޮތަކަށް އިންވެްސޓަވިޔަފާރި ުއސޫލުން ނޫން   (2)   

 ފަރާތްތަކުން ޗުއްީޓ ހޭދަުކރުމަށް؛

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތަްށ ފަތުރުެވރިަކމުގެ  20-16މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ބޭނުންކުރުމަށް.

 
 އިްޞލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް  16-17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ްޕރައިވެްޓ އަިއލެންޑެއް ދިުގ މުއްދަތަށް  (ށ) .16-17 

ކުއްޔަށްދޭއިރު، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ޝަުރޠުތައް ފުިރހަމަވާ ެއއްބަސްވުމެްއގައި، ޑިވެލޮޕަރާިއ 

ކުއްޔަށް ހިާފ އިންވެސްަޓރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށް، ެއ ެއއްބަސްވުްނ 

        މާބެހޭ މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްަޓރީކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި، ޓޫރިޒަ

އެ އެއްބަްސވުން ފުިރހަމަކޮށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ މިިނސްޓްރީގަިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ  16-16ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުާރ އެއްބަްސވުމުގައިާވ ޑިެވލޮޕަުރގެ އެންމެހަިއ ަޙއްޤުތަކާިއ 
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މުތައް، އަންނަނިިވ ގޮުތގެމަތިން ޕްަރއިވެްޓ އަިއލެންޑް ކުއްޔަްށ އިލްތިޒާ

 ހިފާ އިންވެސްަޓރަށް ބަަދލުވެގެންދާނެެއވެ.

ކުއްޔަްށ ހިާފ ޕްަރއިވެްޓ އަިއލެންޑާ ގުިޅގެން  ރއިންވެސްޓަ  (1)   

    އިންވެސްޓަާރ ޓޫރިޒަމާބެޭހ މިނިސްޓްީރއާ ދެމެުދ މި ޤާޫނނުގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިން ވަކި ުކލީެގ  6

 އެއްބަސްވުމެްއ އެކުަލވާލުން؛

( ވަނަ 1ޕްރައިވެްޓ އަިއލެންޑާ ގުޅޭގޮތުްނ މި އަކުުރގެ )  (2)   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިުކރާ ތާީރޚުން 

      ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަދި  16-16ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ 

)ބ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތަށް އިންވެސްަޓރަށް ަވކި ްޕރަިއވެޓް 

 އައިލެންޑް ުކއްޔަށް ދިނުން؛

 ވަނަ( 1) އަކުުރގެ މި ގުޅޭގޮތުން  އަިއލެންޑާ ޕްރައިވެޓް   (3)   

        ސޮއިކުުރމުން އެއްބަްސވުމުގައި ބަޔާންުކރާ ނަންބަރުގައި

 ބަޔާްނކުރާ ގައި ( ޅ) މާއްދާގެ  ވަނަ 16-16 ޤާނޫނުގެ މި

 ސަރަަޙއްދު އައިލެންޑްގެ  ްޕރައިވެޓް އެ އެއްބަސްވުމުން

 އުނިކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ޓޫރިޒަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީްނ އެކުަލވާާލ   (4)   

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ަޝރުޠުތަާކއި އިުޖރާއަުތތައް 

 ފުރިހަމަކުރުން.
 

 އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ރ(  16-17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ޕްރަިއވެްޓ އަިއލެންޑެއް، ޑިވެލޮޕަރ  )ރ( .16-17 

މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުޢާމަލާތެްއގެ ދަށުްނ  އިންވެސްޓަރަކަށް ދިގު 

ވަަނ  16-16ކުއްޔަށްދެވޭ ރަށް ުކއްޔަށްދެޭވ މުއްދަތު މި ޤާނޫނުެގ 

)ބ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުްއދަތަށްވުެރ މާއްދާގެ )ރ( އަދި 

 ދިގުވެގެންނުވާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަްށ އަންނަނިވި ގޮތަށް އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 16-17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 

މި މާއްދާެގ )ބ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަެވސް، ޕްރައިވެްޓ  )ކ( .16-17 

ބަލަަހއްޓައި ހިްނގުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަާކ އެކުގަިއ އައިލެންޑް 

އިންވެސްޓަރ ުނވަތަ ޑިވެލޮަޕރ މެނޭޖްމަންޓް އެްގރީމަންޓެްއ ހެދުމަށް 

 މި މާއްދާ ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 16-19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

 އައިލެންޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 
 ކުލި  އަހަރީ 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ޕްަރއިވެޓް އަިއލެންޑް  .16-19

ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިުގ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ރަށްރަށަށް ިޑވެލޮޕަރ، ނުވަަތ 

ވަަނ މާއްދާެގ  16-17ޕްރައިވެްޓ ައއިލެންޑް ަތރައްޤީުކރުމަށްފަުހ މި ޤާނޫުނގެ 

ްށ އިންވެސްަޓރަކަްށ ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްފައިވާނަަމ ދަށުން ދިގު މުއްދަތަ

 އިންވެސްޓަރ، ަސރުާކރަށް ުކލި ދައްކާީނ އަންނަނިިވ ގޮތަށެެވ.

ހިއްކުމަށްފަހު ިދގު މުއްދަތަކަްށ އިންެވސްޓަރަކަްށ ކުއްޔަްށ ދޫނުކުރެިވ  )ހ(  

ގެ އިލްތިޒާމު ހިނގާ ރަށްތަުކގެ ތެެރއިން އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް ރުޑިވެލޮޕަ

)އެކެއް( އެމެރިާކ  1ބޭނުންނުކުރާ ރަށްތަކުން އަަހރަކަށް އަކަމީޓަަރކަށް 

 ޑޮލަރު.

( ވަނަ ނަންބަރާިއ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 17-16މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަުރގައިާވ ގޮތަށް ބޭނުންުކރެޭވ ޕްރައިވެްޓ 2)

 )ެއކެއް( އެމެިރކާ ޑޮލަރު. 1އައިލެންޑްތަކުން އަަހރަކަށް އަކަމީަޓރަކަށް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 17-16މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ގޮތަށް ބޭނުންކުެރވޭ ްޕރައިވެްޓ އަިއލެންޑްތަކުން ިމ ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަުލ 

 ގައިާވ ގޮތަށް. 1
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 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ާމއްދާއެްއ އިތުރުުކރުން. 16-19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .32

 

 އުސޫލުން  ވިޔަފާރި 
 އައިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 ބޭނުންކުރުން  ބޭނުމަށް 

ޑިވެލޮޕަރ ނުވަަތ ޕްރަިއވެޓް ައއިލެންޑެއް ިދގު މުއްދަތަްށ ކުއްޔަްށ  )ހ( .16-20

ހިފާފައިާވ އިންވެސްަޓރެއް، ޕްރަިއވެްޓ އަިއލެންޑެއް ފަުތުރވެރިކަމުެގ 

އެކަމަށް، ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނުންުކރަން ބޭނުންވާނަމަ 

އެތަނެއް ިވޔަފާިރ އުސޫލުްނ ހިްނގުމުގެ ހުއްދަ މިިނސްޓްރީްނ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

ޕްރައިވެްޓ އަިއލެންޑް ފަުތރުެވރިކަމުެގ ބޭނުމަށް ވިޔަފާިރ އުސޫލުްނ  )ށ(  

ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކުެރވޭނީ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިާވ 

 ވިޔަފާރިއަކަެށވެ.
 

ޕްރައިވެްޓ އަިއލެންޑް ފަުތރުެވރިކަމުެގ ބޭނުމަށް ވިޔަފާިރ އުސޫލުްނ  )ނ(  

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫުކރެވޭީނ އެ ރަށް ަތރައްޤީުކރާ ޑިެވލޮޕަރަށް، 

ނުވަތަ އެ ރަެށއް ދިގު މުއްދަތަށް ުކއްޔަށް ހިފާފަިއވާ އިްނެވސްޓަރަށް، 

ގެމަތިން ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ަގއިވާ ޮގތު 16-17ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ރަށެްއ ހިންގުމަްށ ނުވަަތ ބެެލހެއްޓުމަްށ މެނޭޖްމަންޓް އެްގރީމަންްޓ 

 ހަދާފައިވާ ތިންވަަނ ފަރާތަށެވެ.
 

ޕްރައިވެްޓ އަިއލެންޑް ފަުތރުެވރިކަމުެގ ބޭނުމަށް ވިޔަފާިރ އުސޫލުްނ  )ރ(  

ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުާރ ހިންގުުމގެ ުހއްދައިެގ މުއްދަތާއި ެއ ހުއްަދ 

ދޫކުރުމަށް ނަގާނެ ފީ، އަދި ހުއްދަ ދޫކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ުއސޫލުތަްއ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

ބާބުގެ ސުރުީޚ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ، "ޓޫރިސްްޓ ހޮަޓލާިއ ޓޫރިސްްޓ ެގސްޓްހައުސާބެހޭ"، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .33

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 ގެސްޓްހައުސްއާބެހޭ ހޮޓަލާއި، ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި 
 ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ 

 ހޯދުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެއއްވެސް ރިޒޯޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ހޮަޓލެއް ނުވަތަ އެްއވެްސ  .17

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސްއެއް ހިންގަންވާނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ިމނިސްޓްރީގައި އެތަެންއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް އެ މިނިސްްޓރީން ދޫކުރާ ުހއްދަ ހޯދުމަްށ 

 ފަހުގައެވެ.
 

 އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފެޭށ ޢިބާރާތް އަންަނނިވި ގޮތަށް  18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35

 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ 
 ތަންތަން 

ރިޒޯޓް ހޮޓަެލއް ނުވަަތ ހޮަޓލެއް ނުވަަތ ޓޫރިސްްޓ ގެސްްޓހައުސްއެްއ ހިންގުމުެގ  .18

 ހުއްދަ ދޫުކރާނީ، ތިރީަގއި ބުނެފައިާވ ޝަުރޠުތަްއ ފުރިހަަމވާ ތަންތަނަށެވެ.
 

މާްއދާގެ )ނ( އުނިކޮށް، ެއ މާއްދާެގ ދެން ހުިރ އަުކރުތަްއ ވަަނ  18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގައި ނަަކލުކޮށްފައިާވ  .36

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ރަޖިސްަޓރީ ފީ ަދއްކާފައިވުން. 21މި ޤާނޫނުގެ  (ނ) .18 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37

 

 ހޮޓާ  ހޮޓަލާއި  ރިޒޯޓް 
 ދޫކުރުން  ބިން  ހެދުމަށް 

ރިޒޯޓް ހޮަޓލެްއ ނުވަަތ ހޮޓަެލއް ހެދުމަށް ަސރުކާރުްނ ބިމެއް ޫދކުރާނަަމ  .19

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.  5ދޫކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫުނގެ 

އަދި، ބިން ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓުަތކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަްށ 

ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފަިއވާ މާއްދާތަްއ ރިޒޯޓް ހޮޓަލާިއ ޮހޓަލުގެ މަްއޗަށްވެްސ މި 

 ހިނގާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

 

 ޓޫރިސްޓުންނަށް
 ތަންތަން  ތިބެވޭނެ 

 ހޮޓަލެއް  ހޮަޓލެއް،ލިބިފަިއވާ ރިޒޯްޓ  ހުއްދަ  ރަޖިސްަޓރީކޮށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި .20

 ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ދަުށން ިމ ޤާނޫނުގެ  ނުވަތަ  ގެސްޓްަހއުސްއެއް  ޫޓރިސްޓް  ނުވަތަ
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 ޫޓރިސްޓް  ނުވަަތ އިންޓަްގރޭޓަޑް ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯެޓއް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް

 .ނުވާެނއެވެ ބަަހްއޓައިގެން އަގަށް  ޫޓރިސްޓަކު  އެއްެވސް ތަނެްއގައި  ނޫން އުޅަނދެއް
 

 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 21ތިރީަގއި ނަަކލުކޮށްފައިާވ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .39

 

ކޮންމެ ޓޫރިސްްޓ ހޮޓަލެްއ ުނވަތަ ޫޓރިސްްޓ ގެސްްޓަހއުސެއް ރަޖިސްޓަީރ  .21 ފީ  ރަޖިސްޓަރީ 

ތަ އެ ޫޓރިސްޓް ގެސްްޓހައުސެއް ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްދެވޭނީ، އެ ޓޫިރސްޓް ހޮަޓލެއް ުނވަ

 000,5/-ރުފިޔާ، ގެސްޓްަހުއސެއްނަމަ  000,10/-ޮހޓަލެއްނަމަ ކުރުމަށްޓަކައި، 

 ރުފިޔާގެ ރަޖިސްޓަީރ ފީއެްއ ދެއްކުމުންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ އުޅަނދުތަކަށް، ިމ މާްއދާގެ ދަށުްނ  (ށ) .24 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫުކރާނީ ޫޓރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީން ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއ ަބޔާންކުރާގޮތަްށ އެކަމަށް ީފއެްއ ދެއްކުމުންނެވެ. ެއ ފީއަކީ، 

އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަނދަރުުކރުމާއި ދުްއވުމުގެ ހުްއދަ ދޫކުރުމަްށ 

 އުފުލާނީ، އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންަތާކ ނެގޭ ފީއެެކވެ. އެ ފީ ދެްއކުމުގެ ޒިންމާ

 ޙަވާލުވެގެްނ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހުންަނ އޭޖެންޓެވެ.
 

 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 25ތިރީަގއި ނަަކލުކޮށްފައިާވ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .41

 

 ހަދައި  ބަނދަރު  ޔޮޓް
 ތަންތަން  ހިންގޭނެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  26މި ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޔޮޓް ބަނދަރު ހަދައި ހިންގަްނވާނީ،  .25

 ދަށުން ދޫކުރާ ތަންތަނުަގއެވެ.
  

 

 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 26ތިރީަގއި ނަަކލުކޮށްފައިާވ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .42

 

 ހެދުމަށް  ބަނދަރު  ޔޮޓް
 ދޫކުރުން  ތަންތަން

ރަްށރަށާިއ ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް ތަންތަން ދޫކުރަްނވާނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް  .26

ބިން ދޫކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އަދި ޓޫރިސްްޓ 
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ރިޒޯޓުތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފަިއވާ މާއްދާތައް ޔޮްޓ 

 ބަނދަރުތަކުގެ މަްއޗަށްވެސް ހިނގާނެެއވެ.
 

 ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ  30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43

 

 ޚިދުމަތްދޭ  ފީނުމުގެ 
 ހުއްދަ  ތަންތަނުގެ 
 ފަރާތްތައް  ދޫކުރެވޭ 

 ހިންގުމުގެ  ތަނެއް ޚިދުމަްތދޭ ފީނުމުގެ ބުނެފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 29 ޤާނޫނުގެ މި .30

ދޫކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ޝަުރޠުތަްއ  ހުއްދަ

ފުރިހަމަވުމާއެކު އެ ގަާވއިދުގައި ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގަމުްނ 

އެފަދަ ތަަނކުން ލިބެންޖެހޭެނކަމަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ  ،ގެންދާ މަރުކަޒެއް ހުރުމާއި 

 އެތަނަކުން ލިބެންހުުރމުންނެވެ. ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް
 

 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 31ަކލުކޮށްފައިާވ ތިރީަގއި ނަ ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .44

 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ރަޖިސްަޓީރ  29މި ޤާނޫނުގެ  .31 ފީ  ރަޖިސްޓަރީ 

ރުފިޔާގެ ރަޖިސްޓަީރ  5,000/-ަޓކައި ކޮށްދެވޭނީ، އެތަނެއް ރަޖިސްޓަީރ ކުރުމަށް

 ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 33ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .45

 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ 
 ފަރާތްތައް 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މި ދޫުކރާނީ ުހއްދަ ދިނުމުގެ  މަތްޚިދު ހިންގުމުގެ  އި ާރވަ ތުރުދަ .33

 ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ ޝަުރޠުތަްއ ފުރިހަމަާވ ފަރާތްތަަކށެވެ. ހަދާ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 35 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .46

 

އިްނ ފެށިގެްނ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ ހިްނގާ ޫޓރިސްްޓ  2023ޖަނަަވީރ  1 (ކ) .35 

ހޮޓާތަކާއި، ޫޓރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި، ީމހުން ދިރިއުޭޅ  ޓްރިޒޯޓުތަކާއި، ރިޒޯ

)ފަންސާސް( ކޮޓަރިއަްށވުެރ ގިނަ ކޮަޓިރ  50ރަށްތަކުގަިއ ހިްނާގ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ހޮޓާތަާކއި ޫޓރިސްޓް ގެްސޓްހައުސްަތކަށް އަންަނ 

ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން، ެއއިން ތަނެއްަގއި ނުވަތަ އުޅަނދެްއގައި ހޭދަުކާރ 
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)ހައެްއ( އެެމރިކާ ޑޮަލރުގެ ޭރޓުން، ގްރީްނ  6ދުވަހަކަށް، މީަހކަށް  ކޮންމެ

 ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ަދއުލަތަށް ެޓކްސް ނެގޭެނއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .47

 
ޖަނަވަީރ  1މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  )އ( .35 

އިން ފެށިގެން މީހުން ިދރިއުޅޭ ރަށްތަުކގައި ހިންާގ ހޮޓާތަކާިއ  2023

)ފަންސާސް( ޮކޓަރި ނުވަަތ  50ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސްތަުކގެ ެތރެއިން 

އެއަށްވުެރ މަދުން ކޮަޓރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ތަންތަަނށް އަންަނ 

ންެމ ދުވަހަކަށް، ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން، އެއިން ތަނެއްަގއި ހޭދަުކރާ ކޮ

)ތިނެއް( އެމެރިކާ ޮޑލަރުގެ ރޭޓުން، ްގރީން ޓެްކސްގެ ގޮތުަގިއ  3މީހަކަށް 

 ދައުލަތަށް ޓެކްްސ ނެގޭނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48

 

 ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓް 
 އިންޓަގްރޭޓަޑް 

 ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓް 
 ރިޒޯޓް  ހޮޓާތަކާއި،
 ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި،

 އަދި  ގެސްޓްހައުސް 
 މެރީނާތަކުގައި  ޔޮޓް

 ސެކިއުރިޓީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ރިޒޯޓް  އިންަޓގްރޭޓަޑް ޫޓރިސްޓް ރިޒޯޓުަތކާއި، ،ރިޒޯޓުތަާކއި ޓޫރިސްޓް (ހ) .39

ެގސްޓްހައުްސ  ޫޓރިސްޓް  އަދި މެރީނާތައް  ޔޮޓް  ހޮޓާތަާކއި، ،ހޮޓާތަކާއި

 މިންަގނޑުތަކެއްގެ  ޤަބޫުލކުރާ ކަމާގުޅުންުހރި މުއައްަސސާތައް ތަކުގައި

 އެުކލަވާލާ މިނިސްްޓރީްނ  ،ނިޒާމެއް ސެކިުއރިޓީ  އެކަަށއެޅޭ މައްޗަށް

 އެކުަލވާލާ  އެގޮތުން . ންވާނެއެވެޤާއިމުުކރަ ގޮުތގެމަތިން ގަވާއިދުގަިއވާ

 .ޝާއިޢުުކރަންވާނެެއވެ ގެޒެޓުަގއި ިދވެހިސަުރކާރުގެ  ގަވާއިދު

)ދޭއް(  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިުއރިޓީ ނިޒާމު ކޮްނމެ  )ށ(  

)އެެކއް( ަފހަުރ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަސލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކުގެ  1އަހަރުްނ 

 އެހީތެރިކަމާެއކު މިނިސްޓްރީްނ ބަލަިއ ފާސްުކރަންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 40ތިރީަގއި ނަަކލުކޮށްފައިާވ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .49

 

 ޓޫރިޒަމުގެ  ބިދޭސީން 
 ކުރުން  މަސައްކަތެއް 

މި ޤާނޫނުގަިއ ބުނެފައިާވ ޫޓރިޒަމުެގ މަސައްކަތެްއ ޭބރުެގ އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ  .40

)ިދވެހިރާއްޭޖގައި ކުރެޭވ  79/25ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުރަންވާީނ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

        ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެޭހ ޤާނޫނު( ގަިއ ބުނެފައިާވ އެގްރިމަންޓްކޮށް، 

ޓޫރިޒަމާބެޭހ ތުގެމަތިން، ެއ އިންވެސްޓްަމންޓެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފަިއވާ ގޮ

 ގައި ރަޖިސްޓަީރ ކުރުމަށްަފހުގައެވެ.މިނިސްޓްރީ
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 

 ދޫކުރާ  ހުއްދަ 
 ހުއްދަ  މުއްދަތާއި،
 އާކުރުން 

 ޫޓރިސްޓް  ހޮޓަލާއި، ހޮޓަާލއި،ރިޒޯޓާއި، ރިޒޯްޓ  ޓޫރިސްޓް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި .43

 ދުއްވުމަށާއި އުޅަނދު ޓޫރިސްޓް  ހިންގުމަށާއި  ބަނަދރު ގެސްޓްހައުސްާއއި ޔޮޓް

 ތަންތަން ދޭ ޚިދުމަތް ހިންގުމުގެ ާރވައި ދަތުރު ދޭ ތަންތަނާއި ޚިދުމަތް ފީނުމުގެ

 ދާ ހަ މިނިސްޓްރީން ޫޓރިޒަމާބެހޭ  ޫދކުރާނީ ހުއްދަ ހުއްދައާއި އެނޫންވެސް  ހިންގުމުގެ

 ދޫުކރި  ހުއްދައެއް އެ، ހުއްދަެއއްވެސް ކޮންމެ. ބުނެފަިއވާ މުއްދަތަށެވެ ގަވާއިދުގައި

 .އާކުރަްނވާނެއެވެ ،ހަމަވުމުން މުއްދަތު
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .51

 

އެވަނީ، ނިދުމާއި ކެއުން ހަމަޖެހޭގޮތަްށ "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި  (ހ) .53 

 ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަްށ ތައްާޔރުކޮށްފައިާވ ރަށަކަެށވެ.

"ހޮޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ނިދުމާއި ކެއުން ހަމަޖެޭހގޮތަށް ޓޫރިސްޓުްނ  )ށ(  

ބައިތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވަީސލަތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަްށ 

 ަގއި ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ތަންތަނަށެވެ.ރަށެއްގެ ަބއެއް
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ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި އަުކރު އިތުރުކޮށް،  53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .52

 ދެންހުރި ައކުރުތަްއ ތަރުތީބުުކރުން.

 

ހަމަޖެހޭގޮތަްށ " ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ނިދުމާއި ކެއުން "ރިޒޯޓް ހޮޓާ (ނ) .53 

ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަްށ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ަވސީލަތްތަކަކާިއ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ރަެށއްގެ ބައެްއގައި ތަްއޔާރުކޮށްފައިާވ 

 ތަންތަނަށެވެ.
 

އަުކރު އަންނަނިިވ އަީކ އެ މާއްާދގެ )ރ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، ެއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53

 ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.

 
"ޓޫރިސްޓް ގެސްްޓހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަްށ  (ރ) .53 

ޓޫރިސްޓުން ބައިިތއްބުމަށް ކޮަޓރިތަްއ ހިމެނޭގޮތަްށ މީހުްނ ދިރިއުޅުމަްށ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަުކގަިއ ތަރައްޤީުކރެޭވ ތަންތަނަށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .54

 
"ފަތުރުވެރިކަމާެބހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޫޓިރސްޓް ރިޒޯޓް،  )މ( .53 

ހޮޓާ، ހޮޓާ، ޫޓރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސް އަިދ ޔޮްޓ ބަނދަރުފަދަ  ޓްރިޒޯ

ތަންތަން ހަދަިއ ަތރައްޤީކޮްށ ހިްނގުމަށާއި، ިދވެހިާރއްެޖއަށް އަންަނ 

ފަތުރުވެރިންނަށް ާޚއްޞަކުެރވިގެން ދެވޭ ފީނުމާއި، ވޯޓަރ ްސޕޯޓްސް އަިދ 

 ދިއުމުެގ ޚިދުމަތް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ. ފަތުރުވެރިން ދަުތރު

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55

 

ވާ ކުންފުނި" ކަަމށް ބުނެފަިއ ހިއްސާ "ސަރުކާުރގެ ަސއްތައިްނ ސައްަތ  (ތ) .53 

 ،ހިއްސާެއ ކުންފުންޏެްއެގ ރައުސްާމުލ އެކުެލވިގެންާވ އެންމެހަިއ  ،އެވަނީ

ާވ ހިއްސާނުވަތަ ަސރުާކރުގެ ަސއްތައިން ސަްއތަ  ،ސަރުކާުރގެ ނަމުގައި 

ވާ އެްއ ިހއްސާކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ަސރުކާުރގެ ސައްތައިްނ ސައްތަ 
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ކުންފުންޏަށްވުެރ ގިަނ ކުންފުނިތަކެއްެގ ނަމުގަިއ ހިމެނޭ ކުްނފުނި ހިމެޭނ 

 ގޮތުންނެވެ.
 

 .އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު  .56
 

 

 

 

 2ޖަދުވަލު 
 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ ކުލި 
 

)ދެލައްކަ(  200,000  އަތޮޅު 
 އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ބިންތަކަށް 

)ދެލައްކަ އެކެއް(  200,001 
 400,000އަކަމީޓަރާއި 

)ހަތަރުލައްކަ( އަކަމީޓަރާ 
 ބިންތަކަށް ދެމެދުގެ 

)ހަތަރު  400,001 
ލައްކަ އެކެއް( 

އަކަމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި 
 ބިންތަކަށް 

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

 އެމެރިކާ( ފަންސަވީސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 200,000 އަހަރަކަށް
 ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ދެލައްކަ)

 400,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( ހަތަރުލައްކަ)

 ޑޮލަރު

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

 އެމެރިކާ ( ފަންސާސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 375,000 އަހަރަކަށް
( ހަތްދިހަފަސްހާސް ތިންލައްކަ)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ

 500,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( ފަސްލައްކަ)

 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 ހަތްލައްކަ)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ

 1,000,000 އަހަރަކަށް
 އެމެރިކާ( އެއްމިލިއަން)

 ޑޮލަރު

 ،ގއ ،ލ ،ތ ،ށ

 ގދ
 3 އަހަރަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް

 ޑޮލަރު އެމެރިކާ( ތިނެއް)
 )ތިންލައްކަ 375,000)

 އެމެރިކާ( ހަތްދިހަފަސްހާސް
 (ހަމައަށް ޑޮލަރާ

 562,500 އަހަރަކަށް
 ފަސްދޮޅަސްދެހާސް ފަސްލައްކަ)

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ( ފަސްސަތޭކަ

 750,000 އަހަރަކަށް
 ހަތްލައްކަ)

 އެމެރިކާ ( ފަންސާސްހާސް
 ޑޮލަރު

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް  ސިޓީ  މާލެ
 )ނުވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 95އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)ނުވަދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކާ 

 ޑޮލަރު

އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކަށް 
)ނުވަދިހަ ފަހެއް(  95

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު 
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 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކާ ގުޅިގެން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން މި ޤާނޫނުން  .57

 )ހަެއއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގައި ހަަދއި، ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. 6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކާރ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ، މި  .58

 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީގެން ފަުތރުެވރިން ބައިތިއްބުމަްށ  .59

ޓްހަުއސް އަދި ޔޮޓް ެމރީނާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މި ޤާނޫނުގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޓޫިރސްޓް ހޮޓާ، ޫޓރިސްޓް ގެސް

)ބާރަ( މަސްދުވަްސ  12ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

އެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވ ހަމަވާ ާތރީޚުގެ ކުރިން ބަދަުލކުރަންވާެނއެވެ. އަދި، މި ޤާނޫުނގެ ެއހެން ާމއްދާ

       ނަމަވެސް، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުގެ ުކރިން މިނިސްޓްރީން ޫދކޮށްފައިވާ ހުއްަދ 

 އެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

______________________ 


