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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.

  

ޖޫރިމަނާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރަްއޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި 

 ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުގެ ގަވާއިދު

 

ވަނަ  52(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް 

ން ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް، މިނިސްޓްރީ

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ނުނިމިހުރި ތަންތަން ނިންމައި ހިންގަން 

 ފެށުމަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

 ،އެއީ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލުއިތައް   .2 

 ،) ތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހިންގަންފެށުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން؛ ނުވަތ1ަ(

) ތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ 2(

 އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން. ،އޮތް ނަމަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެކު  (ހ)  .3

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާ ތަންތަނުގެ 

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" މި 

 ،ގޮތުގެމަތިން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މިވާ ދެ ގޮތުންކުރެ 
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އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ގޮތަކަށް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

  ،ވަތަނު ؛)  ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަން އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް މުއްދަތު ދިނުނ1ް(

) ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ބައިބަޔަށް (ފޭސްތަކަކަށް) ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް 2(

 މުއްދަތު ދިނުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  (ށ)  

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

     

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި ތަން  )1(   

 ނުވަތަ ، އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ

(އެކެއް)  1މަދުވެގެން  ،ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރަން ހުށަހަޅާ ނަމަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި  ،ފޭސް

 ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށް، އެއްބަސްވުން؛

 

މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި  )2(   

އިތުރުކުރަން އެދޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި މަސައްކަތް ހިންގަން 

 ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ވާރކް ޕްލޭން ހުށަހެޅުން؛

     

ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  )3(   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1(ސީ.އެސް.އާރު) ގެ ގޮތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އަދަދަށްވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައިވާ ޓޫރިޒަމް އެކްޓިވިޓީ ޓްރަސްޓް 

 ފަންޑުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން. 

  

 (ނ)  

 

 

 

 (ރ)

 

 

 (ބ)

 

 

 

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  އެދި ހުށަހަޅާ 

ފަރާތްތަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ 

   

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" 

 އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކުންނެވެ. 

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ) 1(

އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު 

ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 
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 (ޅ)

 

 

 

 

 

 

 

 ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވެ މުއްދަތު  ) 2(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން  ،އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް

ވަނަ  3މި ގަވާއިދުގެ   ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ 30ބަންދުނޫން  ފެށިގެން

ކުރިން  ،މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން

ދީފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވި ތާރީޚުން ފެށިގެން މުއްދަތު 

 ނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި

  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު،  30) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 2މި އަކުރުގެ ( ) 3(

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވެފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، "ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ށުން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ،ޕީރިއަޑް" އިތުރުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަން  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ޖޫރިމަނާ

 އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 2) ވަނަ ނަންބަރާއި (1) އާއި (ބ) ގެ (ނ) މި މާއްދާގެ (1(

އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގެ މުއްދަތު ގުނަން  ،ހާލަތްތަކުގައިބަޔާންކުރާ 

ކުރިން ދީފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ފަށާނީ

އެކަމަށްޓަކައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި  ،ކަމުގައި

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

) ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން 3ގެ ( ) މި މާއްދާގެ (ބ)2(

މިނިސްޓްރީއަށް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް"  ،ޕީރިއަޑް" ގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެ  3ގަވާއިދުގެ  ،އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

ހަމަކޮށްފައި ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން މަތިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރި

އެކަމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވޭ  ،މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައިގަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމުގައި

 އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

ހިންގަން ފަށާފައިނުވާ 

ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި 

 ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދެވޭ  3 މި ގަވާއިދުގެ (ހ)  .4

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

       އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި، ، ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް

ވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި މި ގަ 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ޖޫރިމަނާ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ހަމައަށް؛އައު "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ދުވަހާ  )1(   

  ؛ނުވަތަ 

ން ފަށައިފި "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ތަނެއް ހިންގަ )2(   

 އެ ތާރީޚަކާ ހަމައަށް. ،ނަމަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިގެން  (ށ)  

މީގެ ކުރިން އެހެން އުސޫލެއް ނުވަތަ ، ޖޫރިމަނާ މިހާތަނަށް އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި 

އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީ މިނިސްޓްރީން  ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދީފައިވާ ނަމަ

(ފަހެއް) ވަނަ އަހަރުން  5ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން 

 ފެށިގެން، ތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.

 

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް 

ތަންތަނުގެ ބަންދުކުރާ 

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ 

 ފަސްކުރުން 

ހިންގަމުންގެންދާ ތަނެއްގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި، މުޅި ތަން އެކީގައި ބަންދުކުރާ ނަމަ،  (ހ)  .5

އެ ފަދައިން ބަންދުކުރަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ މުއްދަތުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

       މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ކުލި ފަސްކޮށްދެވޭނީމިނިސްޓްރީއަށް 

އެކީ މަސައްކަތް ހިންގަން ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ވާރކް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީއަށް  ގައިވާ ފޯމާ 2

(ދޭއް) އަހަރުދުވަހެވެ.  2ހުށަހެޅުންނެވެ. އަދި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

(ފަންސާސް  50މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވާރކް ޕްލޭނުގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ % ،ދިއަ

އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް  ،އިންސައްތަ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ނަމަ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުލި، އެ ތަނެއް  (ށ)  

(ދޭއް)  2ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއާޓަރލީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ 

 އިޞްލާޙުގައި ސޮއިކުރުން 

ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ މި ގަވާއިދު   .6

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި   ،ފަސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތާއި، އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް

އެއްބަސްވުން  ،ނަމަ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް، އަދި އެ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފި

ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް، އެ އިޞްލާޙުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 

ތަން ހިންގަން ފަށަންޖެހޭ 

 މުއްދަތުގައި ނުފެށުން 

     މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  (ހ)  .7

އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށައިފައިނުވާ ނަމަ، ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ 

 (އެކެއް) ފޭސް ނިންމައިފައިނުވާ ނަމަ، "ކޮންސްޓްރަކްޝަން  1މަދުވެގެން  ،ތަނެއް ނަމަ

(ސައުވީސް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސްކޮށްދީފައިވާ  24ޕީރިއަޑް" ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭގޮތަށް އެހައިތަނަށް އަރައިފައިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި 

 ޖޫރިމަނާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  (ށ)  

އެ ތަނެއް ހިންގަން ފަށައިފައިނުވާ ނަމަ، ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ 

ދަށުން (އެކެއް) ފޭސް ނިންމާފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  1މަދުވެގެން  ،ތަނެއް ނަމަ

ފަސްކޮށްދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި 

ދައްކާފައިނުވާ ނަމަ، ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން އެދި 

މި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް   .8

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ

 

 މާނަކުރުން 

 

ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް   .9

ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

"މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޤާނޫނު  (ހ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  2/99ނަންބަރު 

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އެއިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

  

"ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަމަކަށް "ތަން" ނުވަތަ  (ށ)  

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅުތަކަށެވެ.

"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް  (ނ)  

 އްޔަށް ދެވޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކު

 

ގަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

10.  
  

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ފެށުމުން، "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން    .11 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 

ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ 

ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 

ލު" އުވުނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫ

ދީފައިވާ ލުއިތައް އެހެންގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަދަލުނުކުރާހައި ހިނދަކު، އެގޮތުގެ 

 މަތިން ދެމިގެންދާނެއެވެ.

____________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
     

 (ކ. އއ. އދ.) 3ޒޯން  

ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ .އެސް.އާރް ގެ ސީ

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

 5000  10.00-0.01 

 6މަސްދުވަހާއި  1 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު 

 5500  30.00-10.01 

 6000  50.00-30.01 

 6500  +50 

 6000  10.00-0.01 

 1މަސްދުވަހާއި  6  

 ދެމެދު އަހަރުދުވަހާ 

 6500  30.00-10.01 

 7000  50.00-30.01 

 7500  +50 

 7000  10.00-0.01 

ވުރެ އަހަރުދުވަހަށް  1

 އިތުރު

 8000  30.00-10.01 

 9000  50.00-30.01 

 10000  +50 

 
 (ނ. ރ. ބ. ޅ) 2ޒޯން  

.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ސީ

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

 4000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި        1 

 ދެމެދު މަސްދުވަހާ  6

4500  30.00-10.01 

5000  50.00-30.01 

5500  +50 

5000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި       6  

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު  1

5500  30.00-10.01 

6000  50.00-30.01 

6500  +50 

6000  10.00-0.01 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  1

 އިތުރު

7000  30.00-10.01 

8000  50.00-30.01 

9000  +50 
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 (ވ. މ. ފ. ދ. ތ. ލ.) 4ޒޯން  

.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ސީ

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

 3000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި        1 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  6

3500  30.00-10.01 

4000  50.00-30.01 

4500  +50 

4000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި       6  

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު  1

4500  30.00-10.01 

5000  50.00-30.01 

5500  +50 

5000  10.00-0.01 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  1

 އިތުރު

6000  30.00-10.01 

7000  50.00-30.01 

8000  +50 

 
 (ގއ. ގދ.) 5ޒޯން 

.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ސީ

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

2000  10.00-0.01 

    މަސްދުވަހާއި    1 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  6

2500  30.00-10.01 

3000  50.00-30.01 

3500  +50 

3000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި       6  

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު  1

3500  30.00-10.01 

4000  50.00-30.01 

4500  +50 

4000  10.00-0.01 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  1

 އިތުރު

5000  30.00-10.01 

6000  50.00-30.01 

7000  +50 
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 ހއ. ހދ. ށ. ޏ. ސ.)( 6 އާއި 1ޒޯން  

.އެސް.އާރް ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ސީ

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

 1500  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި        1 

 މަސްދުވަހާ ދެމެދު  6

2000  30.00-10.01 

2500  50.00-30.01 

3000  +50 

2000  10.00-0.01 

މަސްދުވަހާއި       6  

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު  1

2500  30.00-10.01 

3000  50.00-30.01 

3500  +50 

3000  10.00-0.01 

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ  1  

 އިތުރު

4000  30.00-10.01 

5000  50.00-30.01 

6000  +50 
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 ޖަދުވަލު 2

 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕީރިައޑް އިތުރުުކރުަމށް އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމު 

APPLICATION  FOR EXTENSION OF CONSTRUCTION PERIOD 
 
 

PROJECT 
 މަޝްރޫޢު 

Name of Island/Lagoon/Plot 
/ފަޅު/ިބމުގެ ނަން ރަށް  

Atoll 
 އަތޮޅު 

Land Area (Hectares) 
(ހެކްޓަރު)ބިުމގެ ބޮުޑމިން   

Name of the Leaseholder 
 ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ފަރާތް 

Address 
 އެޑްެރސް 

 
CONSTRUCTION  PERIOD  DETAILS 

ގެ ތަުފސީލުޑުކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕީރިއަ   

Date of Commencement of Initial Construction Period 
 ފުރަތަމަ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ީޕރިއަޑް ެފށުނު ތާރީޚު 

Date of Expiry of Initial Construction Period 
 ފުރަތަމަ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ީޕރިއަޑް ިނމުނު ތާީރޚު 

Date of Expiry of Current Construction Period 
 އެންމެފަުހގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ީޕރިއަްޑ ހަމަވާ ތާީރޚު 

Project Progress Percentage 
 މަޝްރޫުޢން ނިމިަފއިވާ އިންަސއްތަ 

Extension Period Requested (Months) 
 އިތުރުުކރުމަށް އެދޭ ުމއްަދތު (މަސް)

 
IF APPLYING FOR UPGRADING 

 ފެންވަރު މަތިކުުރމަށް ހުށަހެުޅމަށް 

Date of Closure 
 ބަންދުުކރި ތާީރޚު 

Duration of Closure 
 ބަންދުުކރާ ުމއްދަތު 

Project Progress Percentage (ongoing projects) 
 މަޝްރޫުޢން ނިމިަފއިވާ އިންަސއްތަ (ިހނގަުމންދާ ަމޝްރޫޢުތަުކގެ)
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IF  THE  CONSTRUCTION  PERIOD WAS  EXTENDED  PREVIOUSLY 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕީރިައޑް މީގެ ުކރިްނ އިތުރުކޮށްަފއިވާ ަނމަ 

Extended Period 1 
1އިތުރުކޮށްަފިއވާ މުްއދަތު   

Commencement Date 

 ފެށުނު ތާރީޚު 

Expiry Date 

 ހަމަވާ/ހަަމވި ތާީރޚު 

Extended Period 2 
2އިތުރުކޮށްަފިއވާ މުްއދަތު   

Commencement Date 

 ފެށުނު ތާރީޚު 

Expiry Date 

 ހަމަވާ/ހަަމވި ތާީރޚު 

Extended Period 3 
3އިތުރުކޮށްަފިއވާ މުްއދަތު   

Commencement Date 

 ފެށުނު ތާރީޚު 

Expiry Date 

 ހަމަވާ/ހަަމވި ތާީރޚު 

Please attach additional sheet if there were more than 3 extensions 
ާރށެވެ.އިތުރު ަގނޑެްއގައި ތަުފސީލު ބަޔާންކު ،ަނމަ ވުރެ ގިނަިއން ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްަފއިވާ ފަހަރަށް(ތިނެއް)  3  

 

APPLICANT DETAILS 
 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ތަފުސީލު 

Name of Applicant 
ފަރާުތގެ ނަން ޅާ ހުށަހަ  

Address 
 އެޑްެރސް 

Designation 
ާޤމު މަ  

Contact Number 
ނަންަބރު ފޯނު ގުޭޅނެ   

Email Address 
އެްޑރެސް  އީެމއިލް  

Date 

 ތާރީޚު 

Signature 
 ސޮއި 

 
 
 

Please affix your company stamp 
ޖެހުން ގަނޑު އް ކުންފުނީގެ ތަ  

 
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 
 ނޯޓު:

ަތަރއްޤީުކރުމަށް ދީފަިއވާ ުމއްދަތު އިތުރުކޮްށދިނުާމއި ކުއްާޔއި ޖޫިރމަނާ މި ފޯމާ އެކީ، ފަތުުރެވރިކަުމގެ ބޭުނންަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަން 

ފަިއވާ އަްނނަިނވި އިުޖރާޢަތުތައް ުފރިހަމަ ކުަރންާވނެެއވެ.ކޮށްފަސްކޮށްދިުނުމގައި ޢަމަލުުކރާެނގޮތުގެ ަގވާިއުދގައި ބަާޔން  

 .ހުށަހެުޅން ޕްލޭން ވާރކް ގޮުތގެ  ަފއިވާވައިރާ  ހިންަގން މަަސއްކަތް -1

 

For Office Use Only 
 ހަމައެކަނި އިާދރީ ބޭުނންތަކަށް 

Received by 
 ހަވާލުވި ަފރާތް 

Checked / Accepted by 
ބޫލުުކރި ފަރާތް ގަޗެކުކުރި /   

Date  
 ތާރީޚު 
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