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ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި 

 ބިންބިން ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލު

ގެ  ނު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ސަރުކާރު ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރާ ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  5

އިންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި  ބައިވެރިވެގެން

  ޞޫލެވެ.ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އު

ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރާ ނުވަތަ ސަރުކާރު "ކިޔާނީ އުސޫލަށް މި  )ށ(  

ން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ންވެސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިބައިވެރިވެގެން އި

 ވެ. އެ އުސޫލު"ޢަމަލުކުރެވޭ 

 

ވަނަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަކީ، މަޤްޞައުސޫލުގެ މި   .2 މަޤްޞަދު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ، މާއްދާގައި 

އިޢްލާންކޮށްގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޢާންމުކޮށް

އުޞޫލެއްގެ މަތިން، އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި 

ފަރާތަކަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރާ ނުވަތަ 

ސްޓްކުރާ ރަށްރަށާއި ބިންބިން އެ އުޞޫލުން ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެ

ފައިވާތީ، އެ އިސްތިސްނާ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްސްނާވާނެކަމުގައި އިސްތި

 ކަނޑައެޅުމެވެ. ގޮތްރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ބޭނުންކު

ސަރުކާރު 

 ބައިވެރިވެގެން

 ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނުވަތަ  ރަށްރަށް

ބިންބިން 

 ކުއްޔަށްދިނުމަށް

 

ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ  ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް  .3

ވެގެން އުފައްދާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރު ބައިވެރިޔޮޓް ބަނދަރު 

 ނުވަތަ ރަށްރަށް ،ންއުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏަކަށް މި

 އްޔަށްދެވިދާނެވެ.ކުބިންބިން 

 

ސަރުކާރު  ށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ 3މި އުސޫލުގެ   .4ސަރުކާރު ބައިވެރިވާނެ 
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އިންވެސްޓުމަންޓްތައް 

 ކަނޑައެޅުން

 ކުއްޔަށްދޭންވާނީންބިން ރަށްރަށް ނުވަތަ ބި ތަރައްޤީކުރުމަށް،ބައިވެރިވެގެން  

 ދެގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި

 

 ވާފުރިހަމަތައް ޠުވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރު 5މި އުސޫލުގެ  )ހ(  

ރަށްރަށް ނުވަތަ ބިންބިން ފަރާތްތަކާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމަށް، 

 ނުވަތަ؛ ކުއްޔަށްދޫކުރުން

 

ފިޔަވައި  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދުން )ށ(  

 ރަށްރަށްއިވާ ކުރުމަށް މިހާރު ކުއްޔަށްދީފަޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް

 .މަށްބަދަލުކުރުށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓަ

 

ރަށް ނުވަތަ ބިން 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

 ޝަރުތުތައް

ބިންބިން  ނުވަތަ ށްރަށްރަ ބޭނުމަށްޓަކައި ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 4މި އުސޫލުގެ   .5

 ވާނަމައެވެ. ފުރިހަމަޝަރުތުތައް  އަންނަނިވިކުއްޔަށްދޫކުރަންވާނީ 

 

ފަރާތަކީ،   ހުށަހަޅާ ސަރުކާރާ ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުމަށް (1)   

މިލިއަން އެމެރިކާ  300މަދުވެގެން ރާތެއްގެ ނެޓްވާރތު އެފަ

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ޑޮލަރު ހުރި

 

ލީސް އެއިރެއްގެ މާކެޓަށް ބެލުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ  ( 2)   

އްކުމަށް އެއްބަސްވާ ދެއް އެއްފަހަރާ ކޮސްޓެ އެކުއިޒިޝަން

  ފަރާތަކަށްވުން؛

 

ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓަކީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ބިމުގައި  ރަށުގައި ނުވަތަ (3)   

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން 

 ތަރައްޤީކުރާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިޒޯޓެއް ކަމަށްވާނަމަ

އް އެކުއިޒިޝަންކޮސްޓެ އެނުއަލް ލީސްސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ 

 ވުން؛އްކަން އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށްދަ

 



3 

 

ކެޕިޓަލް ފަށާއިރު ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް )އިނީޝަލް  (4)   

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  100އިންވެސްޓްމަންޓް( މަދުވެގެން 

 ؛ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުވުން

 

އަށްޖެހޭ   10ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ފައިސާގެ % (5)   

 އަދި؛ ންޅާފައިވުއެއް ހުށަހަޢަދަދުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ

 އިންފަރާތަކީ ރާއްޖޭ މަށް ހުށަހަޅާތަރައްގީކުރުރަށް ނުވަތަ ބިން  (6)   

ބޭރުގެ ފަރާތެއްނަމަ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

 .ށްވުންފައިސާއަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވޭ ފައިސާއަ

 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް،  ދަށުން ގެ)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  4މި އުސޫލުގެ  (ހ)  .6 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ބަނދަރުޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް 

 ހިފަން އެދޭކުއްޔަށްށާއި ބިންބިން ރަށްރަބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރާ 

  އަށެވެ.ނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ މި ހުށަހަޅާނީފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި 

 

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާނީ،  މި މާއްދާގެ )ހ( (ށ)  

 ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.ފަންނީ  ޚާއްސަކުރެވިފައިވާއެކަމަށް 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 

ހެދުން ފިޔަވައި 

ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ފައިވާ ރަށްރަށް ދީ

ޓޫރިޒަމާ ހެދުން ފިޔަވައި ދަރު ބަނ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް  .7

ވަނަ  4މި އުސޫލުގެ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް

ޓޫރިސްޓް އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހަމަވާނަމަ، ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ)ށ( މާއްދާގެެ 

 ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. ށް ރިޒޯޓަ

 

 އުވާލުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންމިހާރު  މަށްރަށް ކުއްޔަށްދޫކުރު )ހ(  

ފަހު، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަށް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ލީސް އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ރަށް ކުއްޔަށްދިނުން. 

ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް  އަދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ކުރިން ރަށާ

ސް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ކުއްޔެއް، ފީއެއް، ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ އެހެންވެ

 .ވާނަމަ އެފައިސާ ސަރުކާރަށް ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިވުންފައިސާއެއް

ގުޅިގެން  އަދި ސަރުކާރު ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަށާ



4 

 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުން.

ގޮތަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ )ނ( މާއްދާ މިރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް،  )ށ(  

 ކަނޑައަޅާ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓެއް ދެއްކުން.

 

ސަރުކާރަށް  ން ރިޒޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްދަށު)ށ( ގެ މާއްދާގެ މި  (ނ)  

 066،666ދައްކަންޖެހޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ، ރަށުގެ ހެކްޓަރަކަށް 

ޓުން ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދުގެ ތެރެއަށް، އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭ

އެމެރިކާ  0،666،666އެއަރޕޯޓާ ރަށާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަށް 

 ކަނޑައަޅާނީ،މި އަދަދު  ރޭޓުން ޖެހޭ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.ޑޮލަރުގެ 

 ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

  

1,000,000  x Distance Between Male 

International Airport and the Island – 

1,000,000 

150 
              

 

( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  

ރަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ،%06

ކީ ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދައްކަންވާނެއެވެ. ލީސް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ބާ

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ  އޮންނަ އަދަދު، ރަށް

މަސްދުވަހަށް ހަމައަށް )ސައުވީސް(  02ފެށިގެން  ދުވަހުން

ދަދު އެމަހެއްގައި ދައްކާ ޢަބަހާލުމަށްފަހު އެމަހަކަށް ޖެހޭ 

 ޚަލާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 

މި އުސޫލުގައި ބުނާ 

ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ 

ށް ޤާނޫނު މައްޗަ

 ހިނގުން

 

 5މި އުސޫލުގެ މި އުސޫލުގައި ބުނާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ މައްޗަށް    .8

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި 

އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެހެން ހުރިހާ 

 ހިނގާނެއެވެ.  ޞޫލުތަކެއްއު
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 ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް

 ކުންފުނި އުފެއްދުން

  ލާޒިމުވުންް

ދޫކުރާ ރަށްރަށް ނުވަތަ ބިންބިން ކުއްޔަށް ދަށުން މި އުސޫލުގެ )ހ(  .9

 ސަރުކާރާއި ފަރާތާ ހުށަހަޅާ ންވެސްޓްކުރުމަށްއި، ންވާނީޔަށްދޫކުރަކުއް

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ށް، ންޏަކަވެންޗަރ ކުންފު ޖޮއިންޓް އެކު އުފައްދާ

  ވެ.ނެއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންސޮއިކުރެވޭ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަށްރަށް ނުވަތަ  4އުސޫލުގެ މި  (ށ)  

 ންޗަރ ކުންފުނީގައިވެ ޖޮއިންޓް އުފައްދާކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ބިންބިން 

ކަނޑައަޅާނީ  ހިއްސާގެ މިންވަރުގެ ސަރުކާރުއޮންނަންވާނެ 

 ންޓުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަަށް ބެލުމަށްފަހު ސަރުކާރުންނެވެ.މައިންވެސްޓް

ރަށް ގެ ދަށުން ރަށް)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 4 މި އުސޫލުގެނަމަވެސް، 

ވެންޗަރ  އްޔަށްދޫކުރުމަށް އުފައްދާ ޖޮއިންޓްކު ނުވަތަ ބިންބިން

 ހިއްސާ އޮންނަންވާނެއެވެ.  10ކުންފުނީގައި މަދުވެގެން ސަރުކާރުގެ %

 

ސަރުކާރުން ދަށުން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ރަށަށް ނުވަތަ ބިމަށް  މިއުސޫލުގެ (ނ)  

އްޔަށްހިފުމަށްޓަކައި ކުއިންވެސްޓްކުރާނެ މިންވަރަކީ، ރަށް ނުވަތަ ބިން 

ލީސް ދަށުން ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ  މިއުސޫލުގެެ

އަދި ރަށް  .މިންވަރެކެވެގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓު

ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުވަތަ ބިން 

 ންވެސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާޚަރަދުކުރާނީ ސަރުކާރާ ބައިވެރިވެގެން އި

 ފަރާތުންނެވެ. 

 

ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، މި އުޞޫލަށް ' ޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް'ކުއް )ހ(  .11 މާނަކުރުން

ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚްގައި ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް ނުވަތަ 

 ބިންބިމަށެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް އެވަނީ، ' ކަމުގައި ބުނެފައިޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް' )ށ(  

އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ފީނުމުގެ 

ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި، ފަތުރުވެރިން 

 މަތަށެވެ. ޚިދު)ޕިކްނިކް ދަތުރުފަދަ( މުގެ ދަތުރުދިއު
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މިއުސޫލު ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެއުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި   .11 ރަން ފެށުންކުުޢަމަލު

 ން ފެށިގެންނެވެ.ދުވަހު ޝާއިޢުކުރާ

 

 

______________________ 

 


