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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ) R/2019-1041ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި  ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއިތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް 

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭުނންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ) R-1041/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 

 ވަަނ ނަންބަުރ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

ގެ ގޮތުގަިއ ޑުޝަން ޕީރިއަކްދަށުން ކޮްނސްޓްރަ މި ގަވާއިދުގެ (3) )ށ( .3 
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަްލ  ،އިތުރުކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން

ގެ ގޮތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ( އާރު.އެސް.ސީ)ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ 
މިނިސްޓްރީ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވާ ފައިސާ 1ޖަދުވަލު 

އޮފް ފިނޭންސްގައިވާ ޓޫރިޒަމް އެކްޓިވިޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 
 އެކައުންޓަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

ފައިސާ ނުދައްކާ 
 ފަރާތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުޮކށްދީފައިވާ  )ހ( .3-1
މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތަކަށް، ތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭނީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 3
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ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ކުރިން އިތުރުކޮށްދެވުނު މުއްދަތަށް 
 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ ަތންތަނަށް  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދެވޭނީ

 ކައި ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައ3ް)
 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .3

ކުއްލި 
ނުރައްކަލުގެ 

ހާލަތެއް 
ނުވަތަ 

ކާރިސާއެއް 
 މެދެވެރިވުން 

 )ހ( .8-1

 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް 
   ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑަައޅައި އިޢުލާނު ޮކށްފިނަމަ، 
އެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ސަބަބުން ނުވަަތ ކާރިސާގެ ސަބަބުން 

ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ
 ،ެއޅުުނ މުއްދަތުމަސައްކަތް ކުުރމަށް ހުރަސް ،ހުރަސްއެޅިފައިވާނަމަ

ތަން  ،ގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ
 ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އިތުރުޮކށްދެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް  )ށ(  
 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުާރ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާރިސާެގ ދި  .1   
ކަމުގައި  ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ސަބަބުން ތަން ތަރައްޤީ

އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް  ،ބަޔާންކޮށް
 ހުށަހަޅައިފައިވުން.

ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާރިސާެގ   .2   
ކުރުމުެގ ަމސައްކަތަށް  ސަބަބުން އެ ތަނެްއ ތަރައްޤީ

 ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައިފައިވުން.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  )ނ(  
   ،ނުވަތަ ކާރިސާެގ ސަބަބުން ،ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ސަބަބުން

ގެ ތެރޭގައި ެއ ތަނެއް ޑުއެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ
ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާކަން ސާބިތުވާަނމަ، ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ  ތަރައްޤީ
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ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީކުރުމަށް  ،ހާލަތުގެ ސަބަބުން
 ވާނެއެވެ. އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި އިތުރުކޮށްދޭން ،ހުރަސްއެޅުނު މުއްދަތު

މަތިން ކޮންސްްޓރަކްޝަން މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ރ(  
ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރިނަމަވެސް، އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް 

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

 ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވަނިކޮށް މި )ބ(  
ކުރިން ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވެ، ެއ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އެ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ތަނަކަށް 

ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  ،އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަިނވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .4

ވަނީ، ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓް،  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ރ( 9 
ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ްޓރާންސިޓް ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، 

 ހޮޓާ، ސިޓީ ހޮޓާ، އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ފަދަ ތަންތަނަށެވެ.

"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ ކާރިސާއެއް މެުދވެރިވުން"  )ބ(  
ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ

ކުރުން  ދަށުން ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު އިޢުލާނު ވަަނ މާއްދާގެ  253
)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ  33ޤާނޫނު( ގެ 
 )ކާިރސާއާބެހޭ  2015/28ނުވަތަ ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުން

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާރިސާ އިޢުލާނު  7ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ކުރުމަށެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .5
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 1ޖަދުވަލު 

 )ކ. އއ. އދ.( 3ޒޯން 
ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް .ސީ.އެސް.އާރް

 ޑޮލަރު(ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. 
 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

 5000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު 6މަސްދުވަހާއި  1 
 5500  30.00-10.01 
 6000  50.00-30.01 
 6500  +50 
 6000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  12މަސްދުވަހާއި  7 
 6500  30.00-10.01 
 7000  50.00-30.01 
 7500  +50 

 7000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރުމަސްދުވަހަށް 12
 8000  30.00-10.01 
 9000  50.00-30.01 

 10000  +50 
 

 

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

 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(
 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

 4000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު 6މަސްދުވަހާއި  1 
4500  30.00-10.01 
5000  50.00-30.01 
5500  +50 
5000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  12މަސްދުވަހާއި  7 
5500  30.00-10.01 
6000  50.00-30.01 
6500  +50 
6000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރުމަސްދުވަހަށް 12
7000  30.00-10.01 
8000  50.00-30.01 
9000  +50 
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 )ވ. މ. ފ. ދ. ތ. ލ.( 4ޒޯން 
ސީ.އެސް.އާރްގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް 
 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

 3000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު 6މަސްދުވަހާއި  1 
3500  30.00-10.01 
4000  50.00-30.01 
4500  +50 
4000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  12މަސްދުވަހާއި  7
4500  30.00-10.01 
5000  50.00-30.01 
5500  +50 
5000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރުމަސްދުވަހަށް 12
6000  30.00-10.01 
7000  50.00-30.01 
8000  +50 

 

 

 )ގއ. ގދ.( 5ޒޯން 
ސީ.އެސް.އާރްގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް 
 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

2000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  6މަސްދުވަހާއި  1  
2500  30.00-10.01 
3000  50.00-30.01 
3500  +50 
3000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު 12މަސްދުވަހާއި  7  
3500  30.00-10.01 
4000  50.00-30.01 
4500  +50 
4000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރު މަސްދުވަހަށް  12
5000  30.00-10.01 
6000  50.00-30.01 
7000  +50 
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 )ހއ. ހދ. ށ. ޏ. ސ.( 6 އާިއ ޒޯން  1ޒޯން 
މަހަކަށް ސީ.އެސް.އާރްގެ ގޮތުގައި 

 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(
 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު(

 1500  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  6މަސްދުވަހާއި  1  
2000  30.00-10.01 
2500  50.00-30.01 
3000  +50 
2000  10.00-0.01 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  12މަސްދުވަހާއި  7
2500  30.00-10.01 
3000  50.00-30.01 
3500  +50 
3000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރުމަސްދުވަހަށް  12  
4000  30.00-10.01 
5000  50.00-30.01 
6000  +50 

 
އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާއާ ުގިޅގެން  .6

 ތަރުތީބުކުރުން.

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .7

____________________ 
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