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  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު 

ދައުލަތުގެ އާްނމު މަންފާއަކަށް ޓަކައި ހާސިލުކުރަން  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ތަޢާރުފު 

ބޭނުންވާ އިްޤތިޞާދީ ސިާޔސަތެއްގެ ދަށުން ނުަވތަ ިއޖުތިމާޢީ 

ދުރާލައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތްވާ  ،ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން

ހަވާލުކުރެވޭ މަތީން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް  ގޮތުގެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ނުވަަތ  ،ފަރާތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް ނުަވތަ ބިމެއް 

 ،ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

ވަނަ  5ޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރި 99/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

       އެ ާޤނޫނުގެ  ،) ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްޮކށ3ްމާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ލިބިގެްނ  ) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ބާރ9ުވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ( 5

 .އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

"ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  ނަން 

 ބޭނުމަށް ރަށް ނުަވތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެޭހ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ .2 މަުގސަދު 

ރުގައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ) ވަނަ ަނންބ3ަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5ޤާނޫނު) ގެ 

އާންމު މަންފާއަކަށް ޓަކައި ާހސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިޤްތިާޞދީ ސިޔާސަތެއްގެ 

ދަށުން ނުވަަތ އިޖުތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން، ދުރާލައި ިއޢުލާނުކޮށްފައިާވ 

އުސޫލުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް 

ވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ ހަ

        ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައި  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2
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ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަށެއް ނުވަތަ

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

އިޤްިތޞާދީ ސިާޔސަެތއްގެ ދަށުން 

ނުވަތަ ިއޖުތިމާޢީ ސިޔާސަެތްއގެ ދަށުްނ 

 މުހިންމު މަޝްރޫުޢތައް ކަނަޑއެުޅން 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ  (ހ) .3

ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ހިްނގުމަށް، 

އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރަށެއް ނުވަތަ 

ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ މުހިންމު މަްޝރޫޢުތަްއ 

ކާރުގެ ދިވެހި ސަރު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅައި

 ގެޒެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޮގތަށް ަކނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިިވ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ (ށ)  

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ،ކަންކަން

 ؛ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފު )1(   

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ގަސްުތކުރާ އަތޮޅާއި ރަށް ނުވަތަ  )2(   

 ؛ސަރަޙައްދު

 ؛މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު )3(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ެގނައުމުގެ  (ނ)  

 އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިޤްިތޞާދީ ސިާޔސަެތއްގެ ދަށުން 

ނުވަތަ ިއޖުތިމާޢީ ސިޔާސަެތްއގެ ދަށުްނ 

ހިންގޭ ަމޝްރޫެޢއްގެ މުާޤބިލުަގއި 

ކުއްޔަށް ދޫކުާރނެ ރަށް ުނވަތަ ބިން 

 ނުވަތަ ފަޅު ކަނަޑެއޅުން 

ފަތުރުެވރިކަމުގެ  ،މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ުކއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ (ހ) .4

ބޭނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން 

 ނުވަތަ ބިމެއް، ނުވަތަ ަފޅެކެވެ. ،ޝާއިޢުކުރާ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ ރަށެއް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުެގ  (ށ)  

އެ ރަްށ  ،ފަާރތުން ަތނެއް ޚިޔާރުކުރުމުންތެރެއިން މަޝްރޫޢު ިހންގާ 

ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ަފޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާީނ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ލިްސޓުގައިވާ ތަންަތނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ   (ނ)  

 ތަނެއް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުން

ލިސްޓަށް ުއނިއިތުރު  ،އެ ުހށަހެުޅން ބަލައިގަނެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކްރޮސް ަސބްިސޑީގެ ގޮތުަގއި ރަެށއް 

ނުވަތަ ިބމެއް ުނވަތަ ފަެޅއް ކުއްޔަށް 

 ދިނުން 

ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ އުސޫލުން ރަށެއް  (ހ) .5

އެ ނިންމުާމ  ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމުމުން

      އެއްގޮތަށް އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތާއެކު 
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އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުަމްށ ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޫޓރިޒަމާބެހޭ 

 އެވެ.މިނިސްޓްރީން ސޮއިކުރަންވާނެ

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުަވތަ ފަޅެއް ުކއްޔަށް  (ށ)  

ދޫކުރާއިރު އެ ތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ ތަނެއް ިހންގުމަްށ 

ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ މަޝްރޫޢު ނިުމމުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމަްނ 

ހަވާލުކުރުމުން ކަމުގައި ބޭނުންވާ ޖުމުލަ ފައިސާ ދައުލަތާ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުަވތަ ފަޅެއް ުކއްޔަށް  (ނ)  

ވަނަ  6 މި ގަވާއިދުގެ ،ދޫކުރާއިރު އެ ތަނެއްގެ ކުލީގެ ެއއްބަސްވުމުގައި

ލީގެ ކަނޑައިދެވޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓާއި ބިމު ކުމާއްދާގެ ދަށުން އަޅައި

 މިންވަރު ނުވަތަ އެ މިންވަރު ހިސާބުކުރެވޭނެ އުސޫލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކްރޮސް ަސބްިސޑީގެ ގޮތުަގއި ރަެށއް 

ނުވަތަ ިބމެއް ުނވަތަ ފަެޅއް ކުއްޔަށް 

ދޭިއރު އިްނވެސްްޓމަންޓުގެ ބަދަުލގައި 

ކުއިިޒޝަން ކޮސްާޓއި ކުލި އެ

 ކަނަޑއިިދނުން އަަޅއި

   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް  (ހ) .6

ޓަކައި ރަށްރަށާިއ، ބިންބިމާިއ، ފަޅުފަޅުގެ އެކުއިޒިޝަން  ދިނުމަށް

ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިޭބނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޓޫރިޒަމާބެޭހ 

ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ އުސޫލެއް

ކޮންމެ އަހަރަކު މަޝްރޫޢުތައް ޝާއިޢުކުރާއިރު  ،(ހ) ގައިވާ ގޮތަށް

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށް ނުވަތަ ބިްނ  (ށ)  

 ،ނުވަތަ ފަޅުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ މިންވަރާއި

(ދިވެިހރާއްޖޭގެ  99/2ރުމުން ޤާނޫނު ަނންބަރު އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކު

    ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ ދަުށްނ އެ ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިުމ ކުލި

އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ މުޤާބިލުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މަޝްރޫޢަށް ތަްނ 

ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ 

 ދޭންވާނެއެވެ.އަޅައިކަނޑައި

ކްރޮސް ަސބްިސޑީގެ ގޮތުަގއި ރަެށއް 

ނުވަތަ ފަެޅއް ުނވަތަ ބިެމއް ކުއްޔަށް 

ދިނުމަށް ދައުލަތުން އެްއބަްސވެަފއިވާ 

 އެްއބަްސވުންަތއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،99/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/35ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .7

ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ވަނަ އިޞްލާޙު  10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ 

ހިންގައި ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަްށ 

ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

އިވާ ގޮތަށް ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ މި މާއްދާގަ ،އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ

 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،99/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/35ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-114/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           250 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

4 
 

ހިންގައި ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުޤާބިލުގައި ރަށެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިެވހި ،މަޢުލޫމާތުއެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި 

 ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފު )1(   

 ؛މަޝްރޫޢު ހިންގައިފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް )2(   

 ؛މަޝްރޫޢު ހިންގި ފަރާތުން ކޮށްަފއިވާ ޚަރަދު )3(   

 ؛މަޝްރޫޢު ހިންގި ފަރާތް )4(   

ފަާރތާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ެއ  )5(   

 ؛އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލި ތާރީޚު

 މަޝްރޫޢު ނިމުނު ތާރީޚު. )6(   

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަުޢލޫމާުތ  (ނ)  

ވަަނ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު

މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ދޫކުރާނެ ރަށެއް ނުވަތަ 

 ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފަިއ އޮތް  (ރ)  

 ދޫކުރާ ރަށަކާ ނުވަތަ ފަޅަކާ ގޮތަށް ކުއްޔަށްމި މާއްދާއާ އެއް ،ނަމަވެސް

ނުވަތަ ބިމަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުއްޔާއި އެކުއިޒިޝަްނ 

އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ މުޤާބިލުގައި މަޝްރޫޢަށް ތަން ކުއްޔަށް ، ކޮސްޓް

  ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ޚަރަދުކޮްށފައިވާ ފައިސާއާ އަޅައިކަނޑައިދޭންވާީނ 

މަޝްރޫޢަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮުތްނ ކަނޑައެޅިގެން  .8 މާނަކުރުން 

ލަފުޒުތަކަްށ އެހެން މާނައެއް ދޭަހނުވާހައި ިހނދަކު، އަްނނަނިވި ިޢބާރާތްތަާކއި 

 ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.

 ،"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ހ)  

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެެހއްޓުމަށް 

 މަތިކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ދައުލަތުގެ އާންމު  ،"ކްރޮސް ސަބްސިޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

މަންފާއަކަށް ޓަކައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިޤްިތޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ 

ދަށުން ނުވަތަ އިުޖތިމާީޢ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން، ދުރާލައި 
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މަތިން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއް ހަާވލުކުރެވޭ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ 

ފަރާތަކުން، ދުރާލައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކަށް އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ 

        ، ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ޓަކައި

އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ މުާޤބިލުގައި ދައުލަުތން އެ ފަާރަތށް ދޭ 

ގައި ނުަވތަ ލުެޔއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތު

 ދޫކުރާ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ .9 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

______________________ 


