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  ީހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ިއ ޝާގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދުރ   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv ެެވ.އަށ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2018 ޖޫން 25 -  1439 ޝައްވާލް 11ތާރީޚު 101އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި 
ކުރަުމށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ގޮތުގައި ތަރައްޤީ

   ށްލަސޫއު ރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭއިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫ
 ލުސޫލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞްއި އެއްވަނަ

 



 
 

  
  



  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                       101 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ
 

3 

  ` 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
  

ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި 
ކުރަުމށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ގޮތުގައި ތަރައްޤީ

   ށްލަސޫއު ރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭއިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫ
 ލުސޫލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞްއި އެއްވަނަ

  
ކުއްޔަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ގޮތުގައި ހޮޓަލުގެ ސިޓީ އަދި ހޮޓާ ޓްރާންސިޓް ރިޒޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް
އުސޫލަށް ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ކުއްޔާއި އިތުރުކުރުމާއި، ދަތުމުއް ދެވޭ ނިންމުމަށް ތަރައްޤީކޮށް ތަންތަން ދީފައިވާ

  .ގެނައުން ލާޙުޞްއ އަންނަނިވި
  

އަކުރެއްވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް (ޅ) އަދި (ކ) ގެ ގޮތުގައި  ދެ  2ލުގެ އުސޫބުނެވިދިޔަ  - 1
.   އިތުރުކުރުން

ތަރައްޤީކުރުމަށް ގޮތުގައި ހޮޓަލުގެ ސިޓީ އަދި ހޮޓާ ޓްރާންސިޓް ރިޒޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ހޮޓާ، ސްޓްޓޫރި ރިޒޯޓް، (ޅ) ޓޫރިސްޓް
ކުރިން ދީފައިާވ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ

ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ، ކުރިންދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ލުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެންއުސޫފަރާތްތަކަށް، މި 
ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުުމގެ ކުރިން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު

 .   އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ލަށް ޢަމަލްކުރަން ފަށާއިރު، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ަހމަވެފައިވާއުސޫލަށް އެއްވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ އުސޫ(ކ) މި 
ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ކަށް ކުރިން ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވި ތާރީޚުން ފެށިގެންމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަ
.   ކޮންސްޓްރަކަްޝން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި މުއްދަތު(އ) މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެންބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިމާއްދާގެ (ޅ) އަދި (ކ) ގައި 
އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި، އައު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާީނ ކުރިން ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް

.   ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމުގައި އެކަމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވޭ އެޑެންޑަމްގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

  .ފެށިގެންނެވެ އިން 2017 ޖަނަވަރީ 26 ،ފަށާނީ މަލުކުރަންޢަަ ލަށްސޫއު މި - 2
 


