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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިޒަމް 

 މާލެ، ދިވެިހރާއްޖެ 

 

 ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް، ބިން ނުވަތަ ފަޅު 

 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ކުއްޔަށް 

 

 ބޭނުންވާ  ހާސިުލކުރަން މަންފާއަކަށްޓަކައި އާްނމު  ދައުލަތުގެ ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ) .1 ތަޢާރުފު

 ދުރާލާ ،ދަށުން ސިޔާސަތެއްގެ  ިއޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ދަށުން ސިޔާސަތެއްގެ އިޤްތިޞާދީ

 ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް  ހަވާލުކުރެވޭ  މަޝްރޫޢެއް މުހިންމު 

 ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް  ،ގޮތުގައި ސަބްިސޑީގެ ކްރޮސް ފަރާތަކަށްޚަރަދުކުރާ 

 ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ  ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިޒޯޓެއް ޓޫރިސްޓް އިންޓަގްރޭޓަޑް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގޮތުން ބަޔާންކުރުމުގެ  އުސޫލުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ފަޅެއް

 ،ރިޢާޔަތްކޮށް ނަންބަަރށް ވަނަ 3 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 ބާރު ލިބިގެން ދަށުން ަނންބަރުގެ ވަނަ 9 ގެ) މ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ އެ

 .ގަވާއިދެކެވެ އެކުލަވައިލެވިފައިވާ

 ބޭނުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ސަބްިސޑީގެ ކްޮރސް" ކިޔާނީ، ގަވާއިދަށް މި (ށ)  ނަން 

 .އެވެ" ގަވާއިދު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ފަޅު ނުވަތަ ބިން ،ރަށް

 ގެ ) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ( 99/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ގެ މަގުސަދަކީމި ގަވާއިދު .2 މަގުސަދު 

) ަވނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އާންުމ 3މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ވަނަ  5

މަންފާއަކަށްޓަކައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ 

އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން، ދުރާލާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ޅާ ުމހިންމު މަޝްރޫޢެއް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުން ކަނޑައަ 
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އެ ފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދުކުރާ ފަރާތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިސްޓް 

 99/2 ނަންބަރު ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ޤާނޫނު

މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ވަނަ 5 ގެ) ނުޤާނޫ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލުަތއް ކަނޑައެުޅމެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ 

ދަށުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ 

ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން 

ހިންގާނެ މުހިންމު 

 މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުން 

ބޭނުްނވާ އިޤްތިޞާދީ  ހާސިލުކުރަން މަންފާއަކަށްޓަކައި ންމުއާ ދައުލަތުގެ (ހ) .3

ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ިއޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްެގ ދަށުން ހިންގުމަްށ 

އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުުމގެ މުޤާބިލުގަިއ  ،ކަނޑައެޅޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން

މުގެ މުޤާބިލުގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫުލްނ ކަށް ޚަރަދުކުރުޢަރޫޝްމަ އެނުވަތަ 

ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ، މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް 

ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅައި ކޮްނމެ އަހަރަކު

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައިވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންކަްނ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފު  )1(   

 ރަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ންގުމަށް ގަސްތުކުރެވޭ އަތޮޅާއިމަޝްރޫޢު ހި )2(   

 ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު ށް މަޝްރޫޢަ )3(   

      ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް (ނ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ޤަރާރު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ 

މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަރާތްތަކާއި 

ޚަރަދުކުރާނެ ފަރާތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

އް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމުެގ ެގ މުޤާބިލުގައި ނުވަތަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުއެ މަޝްރޫޢެ .4

މުޤާބިލުގައި ކްރޮސް ސަބްސިޑީެގ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިެމއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް 

 ކަށް ންގާނެ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ ފަދަ މަޝްރޫޢުތަދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ މަޝްރޫޢުތައް ހި

 އެއްގޮތަށެވެ. އް ކަނޑައަޅަންވާނީ މި މާއްދާއާފަރާތްތަ ޚަރަދުކުރާނެ

          ވާލުކުރަންވާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރުހަމަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ވަކި ފަރާތަކާ  (ހ)  

R-20/2017  ެ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ

 މަތިންނެވެ.
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       ތުގައި އެ ހުށަހެޅުން ށް ޚަރަދުކުރަން ހުށަހަޅާ ހާލަހަމައެކަނި މަޝްރޫޢަ (ށ)  

ތްތަކާ އަ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާއިން އަންނަނިިވ އިޖުރާއެ މަޝްރޫޢާ

ޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަްށ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޝްރޫ

 ނިންމިދާނެއެވެ.

 ވާނެއެވެ.ބަލަން މަށްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ޤާބިލުކަ )1(   

ކްރޮސް ސަބްސިޑީެގ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް 7މި ގަވާއިދުގެ  )2(   

ބިމުެގ ފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ހުށަހަޅައި ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  7މި ގަވާއިދުގެ  ،އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް

      ،ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ުކޑަ އެކުއިޒިޝަން ފީއަށް ވުރެ ކުޑަ ނުާވ ގޮތަށް

މަޝްވަރާކޮށްގެން  ހުށަހަޅާ ފަރާތާ އެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ އެ ަމޝްރޫޢަށް ށް ޚަރަދުކުރުމަމަޝްރޫޢަ )3(   

ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ ނުވަތަ ަވޒީރުންެގ  ،ވާލުކުރަންވާނީހަޚަރަދުކުރުމަށް 

މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއްެގ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔ އެކަމަށް 

 ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ.

ކުރަން ބޭނުންވާ ޖުމްަލ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް މަޝްރޫޢެއް ފުރިހަމަ  (ނ)  

ވަނަ  3މި ގަާވއިދުގެ  ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވިނަމަވެސް

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 3(ށ) ގެ ( މާއްދާގެ

ކަނޑައެޅޭ އެްނމެ ުކޑަ މިންވަރަށް ވުެރ މަދު ނޫްނ އަަދދަކަށް ފައިސާ 

މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެ ފަރާތަކާ ، ސްވާނަމަޚަރަދުކުރުމަށް އެއްބަ

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް 

 ކަނޑައެޅުން 

ށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ުމޤާބިލުގައި ރަށެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަ މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި (ހ) .5

        ސަރުކާރުން  ،ްއ ނުވަތަ ފަޅެްއ ކުއްޔަށް ހިފުމަްށ ހުށަހަޅައި ނުވަތަ ބިމެ

ޤާނޫނު  ،އެ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ،އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރުމުން

   އްދާެގ ވަަނ މާ 4(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު) ެގ  99/2ނަންބަރު 

(ހ) ގައިވާ ފަދައިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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 ފަރާތުން ހިންގާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޝްރޫޢު  (ށ)  

އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން  ،ށް ޚަރަދުކުރާ ފަރާތުން ތަނެއް ހުށަހެޅުމުންނުވަތަ މަޝްރޫޢަ

ނުވަަތ  ހުގެނުވަތަ ފަޅު އެ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަޒީރުންެގ ަމޖިލީ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއްެގ ލަފާގެ މަތިން ނިްނމާީނ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

 ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް 

ގޮތުގައި ރަށެއް، ބިމެއް 

ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް 

 ދިނުން 

ކްރޮސް ސަބްިސޑީެގ އުސޫލުްނ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެްއ ނުވަަތ ފަޅެްއ ކުއްޔަށް  (ހ) .6

 އެއްޮގތަށް އެ ތަނެއް ޔާ ނިްނމެވުުމން ެއ ނިްނމެވުމާ ދިނުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއް

އެކީ އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވޭ  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތާ

 ން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އްގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްބަސްވުމެ

އް ހިންގުމުގެ މުޤާބިލުގައި ކްރޮސް ސަބްިސޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެ (ށ)  

ބިެމއް ނުވަތަ ފަޅެްއ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެްއ ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު އެ ރަށެއް ނުވަތަ 

 ވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކުއްޔަށް ދޭން

ވާލުވާ ހަތެރެއިން ގެ އެ ތަނެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ މަޝްރޫޢު )1(   

ނިުމމުްނ ނުވަތަ  ފައިވާ މަސައްކަތްއިފަރާތުން ކުރަން ކަނޑައަޅަ

ފައިވާ އިވާލުާވ ފަރާތުން ކުރަްނ ކަނޑައަޅަ ހަ ،ގެ ތެރެއިންމަޝްރޫޢު

 ދައުލަތާ ، ފައިސާއެއްކޮށް ނިންމަން ބޭނުންވާ ޖުމުަލ  މަސައްކަތް

ގަިއ ެއ ތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުަކމުގައި  ވާލުކުރުމުންހަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ަމޝްރޫޢު އެއްގޮތަށް ެއ  ވާލުކުރުމަށް ވެޭވ އެއްބަސްުވމާހަމަޝްރޫޢު  )2(   

ވާލުކުރުމުގަިއ ހަގުޅިގެން މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް  ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމާ

ކްރޮސް ސަްބސިޑީެގ  ،ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރާ ހާލަތުގައި

ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ނުވަތަ ބިމުެގ ކުލީެގ  ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދެވޭ

ެއ ފަދައިން ބާިޠލުކުރެވޭ  ،އާއިބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވޭެނ ކަމުގައެއް

 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެްނ ޢަމަލުކުރާނީ

ާވ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާގައި 8ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 ލީެގ އެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މަތިންކަން އެ ތަނެއްގެ ކު

 ރަށެއް  ގޮތުގައި ސަބްސިޑީގެ  ޚަރަދުކުރުމުގެ މުޤާބިލުގައި ކްރޮސް ޢަކަށްމަޝްރޫ (ނ)  

ދޫކުރާއިރު އެ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ  ކުއްޔަށް ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ

 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދޭންވާނީފަޅެއް ކުއްޔަށް 
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 ސަރުކާރަށް ،ފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާމަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރަން ހުށަހަޅައި )1(   

ރަށް  ،(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫްނ މުއްދަތެއް 60ދައްކަން 

ފައިވާ ފަރާތަށް ަތ ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފަްނ ހުށަހަޅައިނުވަތަ ބިން ނުވަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

      ށް ކުރަން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދަށްވާ ޖުްމލަ ފައިސާ ެދއްކުމަށް މަޝްރޫޢަ )2(   

) ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތު ަހމަވުމުެގ ކުރިްނ 1މި އަކުރުެގ (

ަވޒީރުންެގ  ،އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ،އެއްގެ ލަފާެގ މަތިންމަޖިލީހުެގ ނުވަތަ ަވޒީރުންެގ ަމޖިލީހުގެ ޮކމިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދަ އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް 

އެންެމ ފުރަތަަމ ފައިސާ ދެއްކުމަްށ ދިން މުއްދަތު  ،ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ

(ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫްނ  180ހިމެނޭގޮތަށް ުޖމްލަ 

 މުއްދަތެއް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަްސވުމުގަިއ  ފަޅު ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ރަށް )3(   

ފަޅު  ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުަވތަ ކަށް އެއެ މަޝްރޫޢަ، ނީސޮއިކުރަންވާ

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން އެ މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރަން 

) ވަނަ ނަންބަރު 1ިމ އަކުރުގެ ( ،ފައިވާ ޖުްމލަ ފައިސާކަނޑައަޅައި

) ވަަނ ނަންބަރުެގ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކައި 2ނުވަތަ (

 ކުރުމުންނެވެ.ޞްޚަލާ

ކްރޮސް ސަބްިސޑީގެ ގޮތުގަިއ ރަށެއް ނުވަަތ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް  (ރ)  

ވަަނ މާއްދާެގ  7ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ދޫކުރާއިރު އެ ތަނެއްގެ ކުލީެގ އެއްބަސްވުމުގައި

ދަށުން އަޅައި ކަނޑައިދެވޭ އެކުއިޒިޝަްނ ކޮސްޓާއި ބިުމ ކުލީގެ މިންވަރު ނުވަަތ 

 އެ މިންވަރު ިހސާބުކުރެވޭނެ އުސޫުލ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ އިންވެސްޓްމަންޓު 

ބަދަލުގައި އެކުއިޒިޝަން 

ކޮސްޓާއި ކުލި އަޅައި 

 ކަނޑައިދިނުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްަޔށް ދިނުމަށްޓަކައި މި  (ހ) .7

ެމ ކުަޑ ިމންވަރު ފަޅުފަޅުގެ އެކުއިޒިޝަން ޮކސްޓުގެ އެން ، ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި

 ،ވައިލައިރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ އެކުލަކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ މިންަގނޑެއް ޓޫ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެއއްގެ ލަފަޔާއެކު  ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ނުވަތަ

 ވާނެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރުުހން ހޯދަން

  ،ފަޅަކަށް ނުވަތަ ބިމަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ދޫކުރާ ކުއްޔަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

 މިންވަރަށްވުރެ ކަނޑައެޅޭ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި

 .ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ ޮކސްޓެއް އެކުއިޒިޝަން ކުޑަނޫން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-125/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:              180 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް: 

8 
 

ވަަނ  4ިމ ގަާވއިދުގެ  ،ރަށަށް ނުވަތަ ބިމަްށ ނުވަތަ ފަޅަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ (ނ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އެކުއިޒިޝަން 2މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ،ކޮސްޓާއި

އެ ތަނެއް ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެ ތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުލި

 ށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ އަޅައިމަޝްރޫޢަކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން 

 ކަނޑައި ދެވިދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ 

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ފައިސާއާ

 ގޮތް 

ފައިސާއާމެުދ ޢަމަލުކުރަންވާީނ ިމ މާއްދާގައި  އް ހިންގުމަްށ ދޭމަޝްރޫޢެ (ހ) .8

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

އްގެ ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ އެ މަޝްރޫޢެ (ށ) 

މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރަން އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ  ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ

ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުަރންވާނީ އެކަމަށް 

  ކުރެވޭ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށެވެ.ޞަޚާއް

       ކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަްނވާނީ ހަމައެކަިނ ވަކި މަޝްރޫޢަ (ނ)  

 ދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެޭހ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.ގުސައެ މަޝްރޫޢުގެ މަ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ެއހެން ބުނެފައިވީނަމަެވސް، ކްރޮސް ަސބްސިޑީ އުސޫލުެގ  (ރ)  

ދަށުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢެއް ނިމޭއިރު އެ މަްޝރޫޢަކަށް ޚަރަދު 

        ، ފައިސާއިން ބައެއް ބާކީ ވެފައިވާނަަމ އެ ފައިސާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ 

އް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ހިންަގން ޚަރަދުކުރުމުގެ މުާޤބިލުގައި ކްރޮސް އެ މަޝްރޫޢެ

ފައިވާ އިފަުޅ ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ ކަނޑައަޅަސަބްސިޑީެގ ރަށް ނުވަަތ ބިން ނުވަތަ 

 ކަށް ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ.އެހެން މަޝްރޫޢަ

ސަބްސިޑީގެ ކްރޮސް 

ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ 

ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދައުލަތުން 

އެއްބަސްވެފައިވާ 

 އެއްބަސްވުންތައް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2(ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/35ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .9

ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނު) އަްށ  10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަްށ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ހިންގައި ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށެއް 

        ،ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ

 ތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަްށ ދެވިދާނެއެވެ.މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރަށެއް ނުވަ

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

ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނު) އަްށ  10ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަްށ 
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ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

      ރުމުގެ ކުރިން ހިންގައި ނިމިފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުޤާބިލުގައި ރަށެްއ ދޫކު

ުގޅޭ އަްނނަނިިވ މަޢުލޫމާުތ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  އެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ

 ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ.

 މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފު  )1(   

 ފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށްމަޝްރޫޢު ހިންގައި )2(   

 މަޝްރޫޢު ހިންގި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  )3(   

 މަޝްރޫޢު ހިންގި ފަރާތް )4(   

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުްނ  ދެމެދު ސަރުކާރާމަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް އެ ފަރާތާއި  )5(   

 ލެވުނު ތާރީޚުއެކުލަވައި

 މަޝްރޫޢު ނިމުނު ތާރީޚު )6(   

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ފަދައިން މަޝްރޫޢާކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

ވަނަ މާއްދާއާ  5ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު

އެއްގޮތަށް އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ދޫކުރާނެ ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ 

 ބިމެއް ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.

 ،  މާއްދާއެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްމި ގަވާއިދުގެ އެހެން  (ރ)  

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށަކާއި ނުވަަތ ފަޅަކާިއ ނުވަތަ ބިމަާކ 

          ، ން ކޮސްޓްގުޅިގެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުިލ އަދި އެކުއިިޒޝަ

ފައިވާ ޝްރޫޢަށް ތަން ކުއްޔަށް ހިފައިމުގެ މުޤާބިލުގައި މައެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގު

އެ މަޝްރޫޢަކާ  ،ފަރާތުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ އަޅައި ކަނޑައިދޭންވާނީ

ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތަށެވެ.

ގެން ެއހެްނ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑަެއޅިމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް  .10 މާނަކުރުން 

      ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ،އެވަނީ ުބނެފައި"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް  (ހ)  

ގުޅުންހުރި ކަންކަްނ ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާ

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.އިއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިކުރައްވަރަ

ންުމ މަންފާއަކަށްޓަކައި އާދައުލަތުގެ  ،އެވަނީ "ކްރޮސް ސަބްިސޑީ" ަކމަށް ބުނެފައި (ށ)  

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ުނވަތަ އިޖްތިމާޢީ 

ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން، ދުރާލާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ހިންާގ 

        ،ދަދަކަށްއަފައިވާ ވޭ ފަރާތަކުން، ދުރާލާ ކަނޑައަޅައިވާލުކުރެހަމަޝްރޫޢެއް 

ފަރާތުގެ އަމިއްަލ ފައިާސ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ެއ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށްޓަކައި،  އެ

އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ މުޤާބިލުގައި ދައުލަތުން އެފަރާތަށް ދޭ ޢިނާޔަތެއްގެ 

ގޮތުގައި ނުވަތަ ލުޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޫުކރާ ރަށް ނުވަތަ 

 ބިން ނުވަތަ ފަޅަށެވެ.

ވަޒީުރންގެ ަމޖިލީހުެގ  ،އެވަނީ "ވަޒީރުންެގ ަމޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ" ކަމަްށ ބުނެފައި ނ)(  

ހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލާ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމް

 ވެ.ކޮމިޓީތަކަށެ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމުގެ ކުރިން 

ފައިވާ ހުށަހަޅައި

 ހުށަހެޅުންތައް 

(ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގަިއ  R/2021-114ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި  .11

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިްނ ނުވަތަ ފަުޅ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެޭހ ގަވާއިދު) ެގ 

ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފުމަްށ  ދަށުން ކްރޮސް ސަބްސިޑީެގ ގޮތުގައި ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުަވތަ

ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  އަލުްނ ހުށަހެޅުމަާކ ނުލައި، ،ފައިވާ ހުށަހެޅުންތައްއިހުށަހަޅަ

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ (ހ) .12 ޢަމަލުކުރުން  ގަވާއިދަށް 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ކްރޮސް  R/2021-114ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންމި  (ށ)  

ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަުޅ 

 ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ.

_____________________ 

 


