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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 102އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި 

ތު ކުރުމަށް ކުއްަޔށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަގޮތުގައި ތަރައްޤީ

  ށްލަ އުސޫ އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ

 ލުއުސޫލާޙު ގެނައުމުގެ ޞްއި  ވަނަ 2
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

  

ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި 

ތު ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަގޮތުގައި ތަރައްޤީ

  ށްލަ އުސޫ އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ

 ލުއުސޫ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ  ވަނަ 2
  

 ކުއްޔަށް ކުރުމަްށ ތަރައްޤީ ގޮތުގައި ހޮޓަލުގެ ސިޓީ އަދި  ހޮޓާ ޓްރާންސިޓް ރިޒޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް  ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް

 ލަށް އުސޫ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ  ކުއްޔާއި އިތުރުކުރުމާއި، މުއްދަތު ދެވޭ ނިންމުމަށް ޤީކޮށް ތަރައް ތަންތަން ދީފައިވާ

  .ގެނައުން ތައްއިސްލާޙު އަންނަނިވި 

  

  އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  2ލުގެ އުސޫބުނެވިދިޔަ  -1

ރައްޤީކުރަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ހ) ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަ    

ނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިާވ އުސޫ ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު، މި  ލުގައި ކަ

ސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އެފަރާތްތަކުން ކުރަން ރާވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ ފޭ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި، އެ ތަންތަން ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަްޑ 

  ނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އުސޫއިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތަކަށް މި 

އަންނަނިވިގޮތަށް ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި  1ގެ އެއަކުރު  އީގައި ވާ މާއްދާ އެވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  2ލުގެ އުސޫބުނެވިދިޔަ  -2

  އިޞްލާޙުކުރުން.

ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައީްޤކުރަން ކުއްޔަށް(ނ)    

) މަހަށްވުރެ ގިނަނުވާގޮތަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،  24ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު  (ސައުވީސް

(ފަނަރަ ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ފީ އެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން  15,000$އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ މަހަކަށް 

  ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.މަތިން، ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ކަ

   އަންނަނިވި ގޮތަށް އިތުރުކުރުން.ގެ ގޮތުގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  2ލުގެ އުސޫުބނެވިދިޔަ  -3



  ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރުގެ                                                       102 އަދަދު:             47ލިއުމް: ވޮ
 

4 

ވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ކުއްޔަށްދީފައި) ރ( 

) މަސްދުވަހަށްވުރެ 24ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު  އެތަން ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުން  އިތުރަށް  (ސައުވީސް

) މަސްދުވަހަށްވުރެ 24 މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީގެ  އިތުރުން، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  އިތުރުކުރާ ން (ސައުވީސް

ނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ  20,000$ ކޮންމެ މަހަކަށް  (ވިހި ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ފީ އެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ

  ނެއެވެ.ދައްކަންޖެހޭމަތިން، ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން 

  .ފެށިގެންނެވެ  އިން 2017 އޭޕްރިލް 11 ،ފަށާނީ މަލުކުރަންޢަ ލަށް އުސޫ މި -4

 


