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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އަންގާރަ   : :  2017 އޮކްޓޫބަރު  31 – 1439 ޞަފަރު 11ތާރީޚު 147އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

  ގަވާއިދަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ

  ގަވާއިދު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ވަނަ 4
  

  .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް (R-14/2010) ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޓޫރިސްޓް
  
.  6 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ. 1  ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން

  
ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު  (ހ)  .7  އްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ ހި

ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށްހިފާަފއިވާ ފަރާތަކީ ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުގެ ކުރިން، ރަށް ނުވަތަ 
އްސާ ހިއެފަރާތެއްގެ  ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ އްސާ ބަދަލުކުރުމާއި ހުއްދަހިބަދަލުކުރެވޭނީ، 
ނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ   ދަށުން، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށްމިނިސްޓްރީން ކަ

) އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.(އެ 000،100$   އްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު
  

މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަުޅ  (ށ)    
 ،ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ ޕްރައިވެޓް 

އްސާއެއް ނުވަތަ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް އެއިން ހިއެ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަށް 
ނޑައަޅާނަމަ ހިކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހިމެނޭ  އްސާތަކެއް އެ ހި އްސާދާރަކަށް ކަ

އްސާއެއް ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ހިކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ނުވަތަ އެ
ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ަފުޅ  ،އްސާތަކެއް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރާނަމަހި

ީފ ދެއްކުމުން  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތް 
 .   އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

   
 މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. ވަަނ 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 2

  
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން  ގޮތަކަށް މި މާއްދާގައި އެހެން  (ބ)  .11  

، އެ ފަޅުގައި ވަކިވަކި ރަށްތަކެއް ހިއްކާނަމަ، ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށްދޫކޮށް

ވަކިން ސަބްލީސް ކުރެވިދާނެކަމަށް އެ ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ލީްސ ރަށްތައް ވަކި އަދި އެ
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ވަކިވަކިން އެ ރަށްތައް ސަބްލީްސ  އެފަދައިްނ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަރީމަންޓުއެގް
ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ސަބްލީސްކުރާ ފަރާތުން އެ ރަށްތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

 .   ކުއްޔަށްދެވިދާނެއެވެ
 

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަބްލީސްކުރާ ފަރާތުން  (ޅ)    
އެ ތިންވަނަ ފަރާތާއެކު ކުރާ  ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޭނަމަ ރަށްތައް އެ 
ންޓާއި ދެމެދު ރީމަ ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ އެގް ފަޅުންޓާއި، އެ ރީމައެގް

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން  ފަޅުނަމަ ބަލަންވާނީ އެ އެއްވެސް ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ
. އަދި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ރީމަކޮށްފައިވާ އެގް ންޓުގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ

ންޓުގައިވާ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު މާއްާދއެއް ސަބްލީސްކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ރީމައެގް
ލުވާނެކަމަށް ބުނާ ޠިމަ އެ މާއްދާއެއް ބާންޓުގައި އޮތްނަ ރީމަ ފަރާތާއެކު ސޮއިކުރާ އެގް 

  ންޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ރީމަމާއްދާއެއް ތިންވަނަ ފަރާތާއެކު ސޮއިކުރާ އެގް
  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 3
  

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ަފުޅ   .33  ލީސް ޓްރާންސްފަރ ފީ 
ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅާގުޅޭ ޙައްޤުތައް އެއްވްެސ 

ކުރުމާިއ ޙައްޤުތައް ބަދަލު ،ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލެވޭނީ
ނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ  ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަ

) އެކީ  100,000$ ދަށުން، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް  (އެއްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު
  އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

  
 އާ ގުޅިގެން، އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.ވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއާްދމި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަ . 4
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