`

ވޮލިއުމް48 :

އަދަދު1078 :

ތާރީޚު 29 :ޝައްވާލް  2 – 1440ޖުލައި 2019

އަންގާރަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2019/R-1041 :

އދަތު
އވާ މު ް
މށް ދީފަ ި
އޤީކުރު ަ
ވ ތަންތަން ތަރަ ް
ނންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ގ ބޭ ު
ވރިކަމު ެ
ފަތުރު ެ
ދ
ވއި ު
ގ ާ
ނގޮތުގެ ަ
ކރާ ެ
ގއި ޢަމަލު ު
ދނުމު ަ
ނ ފަސްކޮށް ި
ޔއި ޖޫރިމަ ާ
އ ކުއް ާ
އިތުރުކޮށްދިނުމާ ި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336102, 3336211 :
ފެކްސް331 0274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

•

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު1078 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ
ކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރަ ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަ ަ
ގތުގެ ގަވާއިދު
ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮ

ތަޢާރަފާއި ނަން

)ހ(

.1

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  52ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް
މިނިސްޓްރީން ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް،
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ނުނިމިހުރި ތަންތަން ނިންމައި ހިންގަން
ފެށުމަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން
ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލުއިތައް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ .އެއީ،

.2

) (1ތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހިންގަންފެށުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން؛ ނުވަތަ،
) (2ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ
އޮތް ނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުން

.3

)ހ(

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެކު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާ ތަންތަނުގެ
"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން،
"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މިވާ ދެ ގޮތުންކުރެ
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ގޮތަކަށް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
) (1ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަން އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް މުއްދަތު ދިނުން؛ ނުވަތަ،
) (2ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ބައިބަޔަށް )ފޭސްތަކަކަށް( ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް
މުއްދަތު ދިނުން.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

ގެ

)ހ(

ދަށުން

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
)(1

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި ތަން
އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ،ނުވަތަ
ނ ) 1އެކެއް(
ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރަން ހުށަހަޅާ ނަމަ ،މަދުވެގެ ް
ފޭސް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި
ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށް ،އެއްބަސްވުން؛

)(2

ތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި،
އިތުރުކުރަން އެދޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި މަސައްކަތް ހިންގަން
ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ވާރކް ޕްލޭން ހުށަހެޅުން؛

)(3

ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ
)ސީ.އެސް.އާރު( ގެ ގޮތުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަދަދަށްވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައިވާ ޓޫރިޒަމް އެކްޓިވިޓީ ޓްރަސްޓް
ފަންޑުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން.

)ނ(

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް"
އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކުންނެވެ.

)ބ(

) (1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު" ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު
ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
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ޕީރިއަޑް"

އިޚްތިޔާރު

އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ

މިނިސްޓްރީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
) (2މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު" ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ބަންދުނޫން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ،ކުރިން
ދީފައިވާ

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޕީރިއަޑް"

ހަމަވި

ތާރީޚުން

ފެށިގެން

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
) (3މި އަކުރުގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު،
"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވެފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން" ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕީރިއަޑް" އިތުރުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި
ޖޫރިމަނާ ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަން
އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
)ޅ(

) (1މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ބ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ،އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގެ މުއްދަތު ގުނަން
ފަށާނީ ،ކުރިން ދީފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ކަމުގައި،

އެކަމަށްޓަކައި

ސޮއިކުރާ

އެއްބަސްވުމަށް

އިޞްލާޙުގައި

ގެނެވޭ

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
) (2މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) (3ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕީރިއަޑް" ގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ،މިނިސްޓްރީއަށް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް"
އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެ
މަތިން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ފުރިހަމަކޮށްފައި

ވާނަމަ،

އެ

ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައިގަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމުގައި ،އެކަމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވޭ
އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހިންގަން ފަށާފައިނުވާ

.4

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދެވޭ

ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި

ތަންތަނާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް

ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުން

ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ،އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި
ޖޫރިމަނާ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
5

އަދަދު1078 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ދުވަހާ ހަމައަށް؛
ނުވަތަ؛

)(2

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށައިފި
ނަމަ ،އެ ތާރީޚަކާ ހަމައަށް.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިގެން
މިހާތަނަށް އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ،މީގެ ކުރިން އެހެން އުސޫލެއް ނުވަތަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދީފައިވާ ނަމަ ،އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީ މިނިސްޓްރީން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން ،ތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް

.5

)ހ(

ހިންގަމުންގެންދާ ތަނެއްގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ،މުޅި ތަން އެކީގައި ބަންދުކުރާ ނަމަ،

ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގެ

އެ ފަދައިން ބަންދުކުރަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ މުއްދަތުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތަށް ކުލި ފަސްކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

ފަސްކުރުން

 2ގައިވާ ފޯމާ އެކީ މަސައްކަތް ހިންގަން ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ވާރކް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅުންނެވެ .އަދި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ ) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަހެވެ.
އަދި ،މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ޕްލޭނުގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ) 50%ފަންސާސް
އިންސައްތަ( ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުލި ،އެ ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި
ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން) 2 ،ދޭއް(
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއާޓަރލީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ދައްކަންވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ

 .6މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ
ފަސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތާއި ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް ،އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި

އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކުރުން

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ،އަދި އެ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފި ނަމަ ،އެއްބަސްވުން
ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް ،އެ އިޞްލާޙުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ތަން ހިންގަން ފަށަންޖެހޭ
މުއްދަތުގައި ނުފެށުން

.7

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން،
އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށައިފައިނުވާ ނަމަ ،ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ
ތަނެއް ނަމަ ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފޭސް ނިންމައިފައިނުވާ ނަމަ" ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 24ސައުވީސް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސްކޮށްދީފައިވާ

6

އަދަދު1078 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭގޮތަށް އެހައިތަނަށް އަރައިފައިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި
ޖޫރިމަނާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން،
އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށައިފައިނުވާ ނަމަ ،ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ
ތަނެއް ނަމަ ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފޭސް ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ފަސްކޮށްދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި
ދައްކާފައިނުވާ ނަމަ ،ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

 .8މި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް
އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.

އެދި ހުށަހެޅުން
މާނަކުރުން

 .9މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް
ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެއިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ށ(

"ތަން"

ނުވަތަ

"ތަންތަން"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ

ކަމަކަށް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި ،ފަޅުތަކަށެވެ.
)ނ(

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކުއްޔަށް ދެވޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތެވެ.

ގަވާއިދަށް

.10

ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ

.11

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން" ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ،ޓްރެއިނިންގ
ރިޒޯޓް ،ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ
ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ދަށުން
ދީފައިވާ ލުއިތައް އެހެންގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަދަލުނުކުރާހައި ހިނދަކު ،އެގޮތުގެ
މަތިން ދެމިގެންދާނެއެވެ.
____________________
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އަދަދު1078 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޖަދުވަލު 1
ޒޯން ) 3ކ .އއ .އދ(.
ސީ.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
މުއްދަތު

އަދަދު )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު(

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(
10.00-0.01

5000

 1މަސްދުވަހާއި 6

30.00-10.01

5500

މަސްދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

6000

50+

6500

10.00-0.01

6000

 6މަސްދުވަހާއި 1

30.00-10.01

6500

އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

7000

50+

7500

10.00-0.01

7000

 1އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ

30.00-10.01

8000

އިތުރު

50.00-30.01

9000

50+

10000
ޒޯން ) 2ނ .ރ .ބ .ޅ(
ސީ.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

މުއްދަތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

އަދަދު )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު(

10.00-0.01

4000

 1މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

4500

 6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

5000

50+

5500

10.00-0.01

5000

 6މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

5500

 1އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

6000

50+

6500

10.00-0.01

6000

 1އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ

30.00-10.01

7000

އިތުރު

50.00-30.01

8000

50+

9000
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޒޯން ) 4ވ .މ .ފ .ދ .ތ .ލ(.
ސީ.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
މުއްދަތު

އަދަދު )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު(

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(
10.00-0.01

3000

 1މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

3500

 6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

4000

50+

4500

10.00-0.01

4000

 6މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

4500

 1އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

5000

50+

5500

10.00-0.01

5000

 1އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ

30.00-10.01

6000

އިތުރު

50.00-30.01

7000

50+

8000
ޒޯން ) 5ގއ .ގދ(.
ސީ.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

މުއްދަތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

އަދަދު )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު(

10.00-0.01

2000

 1މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

2500

 6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

3000

50+

3500

10.00-0.01

3000

 6މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

3500

 1އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

4000

50+

4500

10.00-0.01

4000

 1އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ

30.00-10.01

5000

އިތުރު

50.00-30.01

6000

50+

7000
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޒޯން  1އާއި ) 6ހއ .ހދ .ށ .ޏ .ސ(.
ސީ.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ
މުއްދަތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

އަދަދު )ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު(

10.00-0.01

1500

 1މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

2000

 6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

2500

50+

3000

10.00-0.01

2000

 6މަސްދުވަހާއި

30.00-10.01

2500

 1އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު

50.00-30.01

3000

50+

3500

10.00-0.01

3000

 1އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ

30.00-10.01

4000

އިތުރު

50.00-30.01

5000

50+

6000
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2 ުޖަދުވަލ

މ
ު ޯހޅާ ފ
ަ ަމށް އެދި ހުށ
ަ ުކރ
ު ުއޑް އިތުރ
ަ ިޝން ޕީރ
ަ ްކޮންސްޓްރަކ
APPLICATION FOR EXTENSION OF CONSTRUCTION PERIOD

PROJECT
ޢ
ު ޫމަޝްރ
Name of Island/Lagoon/Plot
ނ
ް ަބމުގެ ނ
ި /ުފަޅ/ްރަށ
Atoll
ޅ
ު ޮއަތ

Land Area (Hectares)
(ުޑމިން )ހެކްޓަރ
ު ޮމގެ ބ
ު ިބ

Name of the Leaseholder
ތ
ް ާއވާ ފަރ
ި ަކުއްޔަށް ހިފާފ

Address
ސ
ް ރ
ެ ްއެޑ

CONSTRUCTION PERIOD DETAILS
ުފސީލ
ު ައޑުގެ ތ
ަ ިޝން ޕީރ
ަ ްކޮންސްޓްރަކ
Date of Commencement of Initial Construction Period
ޚ
ު ީފށުނު ތާރ
ެ ްޕރިއަޑ
ީ ްނސްޓްރަކްޝަނ
ް ޮފުރަތަމަ ކ
Date of Expiry of Initial Construction Period
ޚ
ު ރ
ީ ާނމުނު ތ
ި ްޕރިއަޑ
ީ ްނސްޓްރަކްޝަނ
ް ޮފުރަތަމަ ކ
Date of Expiry of Current Construction Period
ޚ
ު ރ
ީ ާޑ ހަމަވާ ތ
ް ަޕރިއ
ީ ްނސްޓްރަކްޝަނ
ް ޮހގެ ކ
ު ައެންމެފ
Project Progress Percentage
ތ
ަ ްސއ
ަ ްފއިވާ އިނ
ަ ިޢން ނިމ
ު ޫމަޝްރ
Extension Period Requested (Months)
(ްދތު )މަސ
ަ ްމއ
ު ޭކރުމަށް އެދ
ު ުއިތުރ
IF APPLYING FOR UPGRADING
ށ
ް ަޅމ
ު ެރމަށް ހުށަހ
ު ުފެންވަރު މަތިކ
Date of Closure
ޚ
ު ރ
ީ ާކރި ތ
ު ުބަންދ
Duration of Closure
ތ
ު ަމއްދ
ު ާކރ
ު ުބަންދ
Project Progress Percentage (ongoing projects)
(ެކގ
ު ަމޝްރޫޢުތ
ަ ާމންދ
ު ަސއްތަ )ހިނގ
ަ ްފއިވާ އިނ
ަ ިޢން ނިމ
ު ޫމަޝްރ
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IF THE CONSTRUCTION PERIOD WAS EXTENDED PREVIOUSLY
މ
ަ ނ
ަ ާފއިވ
ަ ްނ އިތުރުކޮށ
ް ިކރ
ު ެއޑް މީގ
ަ ިޝން ޕީރ
ަ ްކޮންސްޓްރަކ
Extended Period 1
1 ުއދަތ
ް ުއވާ މ
ި ފ
ަ ްއިތުރުކޮށ

Commencement Date

Expiry Date

ޚ
ު ީފެށުނު ތާރ

ޚ
ު ރ
ީ ާމވި ތ
ަ ަހ/ާހަމަވ

Extended Period 2
2 ުއދަތ
ް ުއވާ މ
ި ފ
ަ ްއިތުރުކޮށ

Commencement Date

Expiry Date

ޚ
ު ީފެށުނު ތާރ

ޚ
ު ރ
ީ ާމވި ތ
ަ ަހ/ާހަމަވ

Extended Period 3
3 ުއދަތ
ް ުއވާ މ
ި ފ
ަ ްއިތުރުކޮށ

Commencement Date

Expiry Date

ޚ
ު ީފެށުނު ތާރ

ޚ
ު ރ
ީ ާމވި ތ
ަ ަހ/ާހަމަވ

Please attach additional sheet if there were more than 3 extensions
ަ ާފއިވ
ަ ްމއްދަތު އިތުރުކޮށ
ު ްއނ
ި ަ )ތިނެއް( ފަހަރަށް ވުރެ ގިނ3
.ެރށެވ
ާ ުފސީލު ބަޔާންކ
ު ައގައި ތ
ް ެ އިތުރު ގަނޑ،ަނމ
APPLICANT DETAILS
ލ
ު ީތގެ ތަފުސ
ު ާހުށަހަޅާ ފަރ
Name of Applicant
ނ
ް ަތގެ ނ
ު ާހުށަހަޅާ ފަރ

Address
ސ
ް ރ
ެ ްއެޑ

Designation
މ
ު ޤ
ާ ަމ

Contact Number
ރ
ު ބ
ަ ްޅނެ ފޯނު ނަނ
ޭ ުގ

Email Address
ސ
ް ެޑރ
ް ެމއިލް އ
ެ ީއ

Date
ޚ
ު ީތާރ

Signature
އ
ި ޮސ
Please affix your company stamp
ްއގަނޑު ޖެހުނ
ް ަކުންފުނީގެ ތ
NOTE:
As per Regulation on Construction Period Extension and Deferral of Rent and Fines, application should be duly filled
and submitted with the following.
1- Revised Work plan
:ުނޯޓ
ާރމަނ
ި ޫޔއި ޖ
ާ ްމއި ކުއ
ާ ުށދިނ
ް ޮމއްދަތު އިތުރުކ
ު ާއވ
ި ަކރުމަށް ދީފ
ު ީރއްޤ
ަ ތ
ަ ްއވާ ތަންތަނ
ި ަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފ
ަ ްނނ
ު ޭމގެ ބ
ު ަވރިކ
ެ ރ
ު ު ފަތ،ީމި ފޯމާ އެކ
.ެއވ
ެ ެވނ
ާ ްރނ
ަ ުފރިހަމަ ކ
ު ްޖރާޢަތުތައ
ު ިނވި އ
ި ަނނ
ް ައވާ އ
ި ަޔންކޮށްފ
ާ ަދގައި ބ
ު އ
ި ާގވ
ަ ެނގޮތުގ
ެ ާކރ
ު ުމގައި ޢަމަލ
ު ނ
ު ިފަސްކޮށްދ
.ްޅނ
ު ެގ ވާރކް ޕްލޭން ހުށަހ
ެ ތ
ު ޮފއިވާ ގ
ަ ިރވައ
ާ ްގނ
ަ ްސއްކަތް ހިނ
ަ ަ މ-1
For Office Use Only
ށ
ް ަނންތަކ
ު ޭދރީ ބ
ާ ިހަމައެކަނި އ
Received by
ތ
ް ާފރ
ަ ިހަވާލުވ
Checked / Accepted by
ތ
ް ާކރި ފަރ
ު ު ގަބޫލ/ ިޗެކުކުރ
Date
ޚ
ު ީތާރ
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