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  ވަނަ 7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް ) 99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 
 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙ ަތއް ގެަނއ ން( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނ ) 99/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
 
 .ލާޙ ކ ރ ންޞްހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިވަނަ މާއްދާގެ ) 9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .1

 

މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބ ނެފައިވާ ޙާލަތްތަްއ  ވަނަ މާއްާދގަާއއި މި 11ޤާނޫނ ގެ  މި (ހ) .9 މ އްދަތ   ދޫކ ރާ  ކ އްޔަށް 

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދ މަށް ދޫކ ރާ ރަށްރަށާއި  ފިޔަވަިއ، މި

ވާލ ކ ރާ ޙަ  ފަރާތާ ރަށް ނ ވަތަ ބިން ހިފާ ދޫކ ރެވޭީނ ކ އްޔަށް  ބިންބިން ކ އްޔަށް 

  )ފަންސާސް( އަހަރ ދ ވަހަށެވެ. 01ތާރީޚ ން ފެށިގެން ގިނަެވގެން މީލާދީ 

 

 .އަްނނަނިވި އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން ށްވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަ 9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .2
 

 ތެރެއިން މި  ވަތަ ިބންބިމ ގެނ  ރަށްރަާށއި ދޫޮކށްފައިވާ ހެދ މަށް ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް (ވ) .9 

 ނ ވަތަ ރަށްރަށާއި ލިބިފައިވާ  އަހަރަށް( ފަންސާސް) 01 ދަށ ން މާއްދާގެ

 ހަމަވާ  ތައްޠ ޝަރ  ބ ނެފައިވާ ތިރީގައި  ފަރާތަކީ ހިފާފަިއވާ ކ އްޔަށް ބިންބިން

 99އިތ ރ   މ އްދަތ  ދީފަިއވާ ކ އްޔަށް ބިމެއް އެ ނ ވަތަ  ރަށެއް އެ ފަރާތެއްނަމަ،

 އިތ ރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަހަރ ދ ވަަހށްސްނ ަވއެއް( ޅީ)ސާ

ހިފާފައިވާ ފަރާތ ން ސަރ ކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ  ކ އްޔަށްރަށް ނ ވަތަ ބިން  (1)   

 ކ އްާޔއި، ޓެްކސްާއއި، ފީެއއްާވނަމަ އެފަދަ ފީއާއި، ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެ 

 ޖޫރިމަނާއެއް ނ ވަތަ ެއނޫންވެސް އެްއވެސް ަފއިސާެއްއވާނަމަ



 

 

 

 

 

 

 

 2 

ދޫކ ާރ ރަށްރަށާިއ  ކ ްއޔަށް ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެފައިާސއާއި އަދި މި

ކ އްޔެއް ނ ވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކ ްނ ގ ޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ  ބިންބިމާ

 ކައި ދައް ދީފައިވާނަމަ ފަސްޮކށްދީފައިވާ ކ ްއޔާއި ޖޫރިމަނާށްފަސްކޮ

 ކޮށްފައިވ ން.ޞްޚަލާ

 ހ ޅ ވާފަިއވ ން. ޓްތަަރއްޤީކ ރާ ރިޒޯގައި ބިން ނ ވަތަ ފަޅ  ރަށް ނ ވަތަ (2)   

)ފަސްމިލިއަން(  111,111,0/- މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ފީެގ ގޮތ ގައި (3)   

 ޑޮލަރ  ެއއްފަހަރާ ދައްކާފަިއވ ން. އެމެރިކާ

 
 .އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ވަަނ މާއްދާ 10ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .3

 

 ބިމަށް  ނ ވަތަ  ރަށް 
 ދަލެއް ބަ  ދާއިމީ 

 ކަންކަން  އަންނަފަދަ 
 ކ ރ ން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯްޓ ހެދ މަށް ދޫކޮށްފައިާވ ރަށްރަށާއި ނ ަވތަ ބިންބިމާއި ނ ވަަތ  (ހ) .15

ެއއްވެްސ ަމސައްކަެތއްަގއި އެތަނެްއގެ ެވްއޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް  ކ ރާ ފަޅ ފަޅ ގައި 

މިނިސްޓްރީން ލިޔ މަކ ން  އަންނަފަދަ އެއްެވސް ކަމެއް ކ ރަންވާނީ، ޓޫިރޒަމާބެހޭ

 ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ އެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެތަނެްއގެ ެވްއޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް  )ށ(  

އަންނަފަދަ އެްއވެްސ ކަމެްއ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ޓޫިރޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން 

މިންވަރ  ބަޔާންކ ާރ ގޮތ ން ތިމާވެއްޓަށް ައސަރ ފޯރާ ގ ޅޭ  ދޫކ ރަންވާނީ ެއކަމާ

 ރިޕޯޓ   ހެދ މަށްފަހ އެވެ.

ގައި ބ ނެފައިވާ އެތަެނއްގެ ވެއްޓަށް ދާިއމީ ބަދަލެއް އަންނާނެ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  

ކަންކަން ަކނަޑއެޅ މާއި އެަކމާ ގ ިޅގެން ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަްށ އަސަރ ފޯާރ 

 ގެ ހ އްދަ ދިނ މ  މިންވަރ  ބަޔާންކ ރާ ރިޕޯޓ  ހެދ މާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް

ނޑަެއޅ މ ގެ ބާރ  ހަމައެކަނި ލިބިެގންވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ންމެހައިއެ ކަންކަން ކަ

 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ބެހޭ ަގވާއިދ  ހަދާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ފައިާވ އެްނމެހައި ކަންތައްތަކާމި މާއްދާގަިއ ބ ނެ )ރ(  
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 މިނިސްޓްރީންނެވެ.
 

 .އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ންައންނަނިވި )ށ( ގެ ފަހަތަށް  ގެވަަނ މާއްދާ 11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .9
 

 ރިޒޯޓް  ޓޫރިސްޓް 
 ހ އްދަ  ހިންގ މ ގެ 
 ރިޒޯޓ ގެ  ދޫކ ރ މާއި 
 ކަނޑައެޅ ން  މިންގަނޑ  

ނ ވަތަ ފަޅެްއގައި ހަާދ  އްދޫކ ރާ ރަށެއް ނ ވަތަ ބިމެ  ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކ އްޔަށް މި (ނ) .11

ނޑ ތަާކއި  ޚިދ މަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ރިޒޯޓެްއގައި ހ ންނަންޖެހޭ މިންގަ

ނަޑއެޅ މ ގެ ބާރ  ހަމަެއކަނި ލިބިގެންވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.   ކަ
 

 އެ އޭެގ ފަހަތަށް  ގޮތަށް މާއްާދއެއް އިތ ރ ކޮށް، ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިަވނަ މާއްދާ 94ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .0

 ން.ހ ރި މާއްދާތަްއ އަލ ން ތަރ ތީބ ކ ރ ދެންއި ޤާނޫނ ގަ

 

 ޚިލާފ ވާ  ގަވާއިދާ 
 ން ޖޫރިމަނާކ ރ   ފަރާތްތައް 

ތައް، ތްފަރާވާ މާއްާދގައި ބ ނެފައިވާ ގަާވއިދާ ޚިލާފ  ވަނަ މާއްދާއާއި އެ 10ޤާނޫނ ގެ  މި .99

ނަޑއަޅާަފއިވާ ގޮތެއްގެމަ އެ  111,111,0/-ން ތިމާއްދާގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަ

  ދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެއެެވ.ޢަބޮޑ ނޫން  )ފަސްމިލިއަން( އެމެރިކާ ޑޮަލރަށްވ ރެ

 

ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގައި ަވކި މާއްދާއަކަށް ނ ވަތަ މާއްދާެއްއގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ަތންތަން، މި ޤާނޫނ ން  .1
  ގެންނަ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ިޅގެްނ ބަދަލ ކ ރ ން.

 

ސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި  ކޮށް ިދވެހިޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، ތަޞްދީޤ މި ޤާނޫނަށް  .7
  މ ންނެވެ.ޝާއިޢ ކ ރ 

 

 


