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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 މާލެ،   

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 
 އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު 

        )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޫޓރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ( ގެ 99/2ޤާނޫނު ަނންަބރު  ،މި ގަވާއިދަކީ ()ހ .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން 52

ބޭނުމަށް މިނިސްޓްީރން ތަްނތަްނ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ 
އެއްބަސްވުމުގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީޮކށް ނުނިމިހުރި ތަންަތން  ،އެއްގޮތަށް

ިނމި ހިންގަން ފަށައިފައިވާ  ތަރައްޤީކޮށް ،ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށް ލުިއަތކެއް ދިނުމަށާއި
ކުރުމުގައި ުނވަތަ އާބާތުރަިފލުވުމުގައި ލުިއދިނުމުގެ ގޮތުްނ ކުލި މަރާމާތުތަންތަްނ 
 ނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ފަސްކޮށްދި

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތްތަަކށެވެ. ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލުއިތައް ެދވޭނީ މި .2 ލުއި ދެޭވނެ ގޮތްަތއް 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިްނމައި ހިންގަން ފެށުމަްށ  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
 އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުން.

 ކައި އްޔަށް ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއެއް ނުދައްތަން ކު )ށ(  
 އޮތް ނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން.

މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަލުން ތަރައްޤީކުރުމަްށ  ވަނަ 4މި ގަާވއިދުގެ  ،ދާ ތަނެއްގެންހިންގަމުން )ނ(  
ންދުުކރާ މުއްދަތަށް ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ އާބާތުރަފިލުވުމަށް ބަ
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އޮތް ނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން  ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އްޔާއިކު
 ފަސްކޮށްދިނުން.

ކޮންސްޓްރަކްަޝން 

 ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮްށދިނުން 
ގޮުތން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ަތްނތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ )ހ( .3

ޓޫރިޒަމާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާ 
ފައިވާ ހަމަތަކާ ޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ ،ތަންތަނުގެ ޮކންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ން އިތުރުޮކށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

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

ގައި ތަން އެއްކޮށް ށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮ (1)   
ނުވަަތ ފޭސްތަކަކަށް  ،ވުންއެއްބަސްތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހިންގަްނ ފެށުމަށް 
      ،)އެކެއް( ފޭސް 1މަދުވެގެްނ  ،ބަހައިލައިގެން ތަރައްޤީކުރަން ުހށަހަޅާ ނަމަ

ގައި ނިންމަިއ ްށދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ އިތުރުކޮ
 ؛ހިންގަން ފެށުމަށް އެްއބަސްވުން

މި ގަވާއިދުގެ  ،ގެ ގޮތުގައި( އާރ.އެސް.ސީ)ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  (2)   
ތަން ތަަރއްޤީކޮށް ނިމި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަދަދަށްވާ ފައިސާ 1ޖަދުވަލު 
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި ކޮންމެ  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ހިންގަން
ފް ހަމަޔަށް ބަހައިލައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮ)ހަތަރެއް( ކުއާޓަރަށް ހަމަ 4އަހަރަކު 

ފިނޭންސްގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޞިނާޢަތުެގ ޓްރަސްޓް ަފންޑުގެ އެކައުންޓަްށ 
 ވުން.ދެއްކުމަށް އެއްބަސް

ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުއްދަތު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު )ނ(  
 ،ރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނީއިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ޕީ

 ހިނގަމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ މުއްދަތު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު )ރ(  
 ،ކޮށްދެވޭނީއިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ޕީރިއަޑް އިތުރު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  7ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ 
މިނިސްޓްރީން އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަ ތާރީޚުްނ  ،ގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި

 ފެށިގެންނެވެ.

މަސްދުވަހުން ގުނާ  ،ވޭނީމި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންސްޓްަރކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެ )ބ(  
 މުއްދަތަކަށެވެ.
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ނުވާ ފަަށއިފައި ހިންގަން 

ތަންތަނުގެ ުކއްޔާއި 
 ޖޫރިަމނާ ފަސްކުުރން 

      މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްްޓރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިެގން  )ހ( .4
ތާރީޚާ ހަމަޔަށް  ކޮްށފައިވާ)ރ( ގައި ބަޔާން އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  3މި ގަވާއިދުގެ 

ން ށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮ ،އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި 
 ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުލިޕީރިއަޑު

އަންަނނިވި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީ )ށ(  
 ފައިވާ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތަށެވެ.ފައިަތން ކުއްޔަށް ހި ،ތަކުގެ ތެރެއިންގޮތް

މިނިސްޓްރީން އެ ތަނެއް ހިންުގމަށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދޭ ތާރީޚުން  (1)   
ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ  ،ފަހުރުދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކަށް)ދޭއް( އަހަ 2ފެށިގެން 
( ހެއްފަ) 5 ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ްއކަންދަ ފައިސާ ،ފަށައި ދައްކަން

)ހަތަރެއް(  4ވެސް  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ،އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ؛ލަިއގެން އިންޓަރެސްޓެއް ނެތި ދެއްުކންހައިޓަރަށް ހަމަހަމަޔަށް ބައާކު

ވަހުގެ )ދޭއް( އަހަރުދު 2ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގެންރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމި (2)   
ކުލީގެ  ،ފަށައި އަރައިފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ،ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކަށްފަހު

)ހަތަެރއް( ކުއާޓަރަށް  4އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮންނަ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި އަހަރަކު 
ިއންސައްތަ( ސިމްޕަލް  ނެއް)ތި 3ހަމަހަމަޔަށް ބަހައިލައިގެްނ އަަހރަކު %

 ޔާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން.އިންޓަރެސްޓާއެކު ކުއް

 )ނ(  
 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަހަރީ އިންޓަރަސްޓް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ކޮންެމ  ،ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އްޔާއިފަސްކޮށްދެވޭ ކު ،ހިސާބުކުރާނީ

 ދަދުގެ މައްޗަށެވެ.އަޕަލް ވެސް އެ ތާރީޚުގައި ދައްކަން ބާކީހުރި ޕްރިންސި މީލާދީ އަހަރެއްގެ

ފޭސްތަކަށް ބަަހއިލަިއގެން 

 ފަޅު ހުުޅވުން 
     މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްްޓރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިެގން  )ހ( .5 

ގޮތަްށ  ކޮށްފައިވާަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާން (1) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 3މި ގަވާއިދުގެ 
 ،)އެކެއް( ފޭސް 1މަދުވެެގން  ،އިލައިގެން ތަަރއްޤީކުރަން ހުށަހަޅާނަމަފޭސްތަކަކަށް ބަހަ

ފައިާވ ގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އިތުރުކޮށްދީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑުރަތަމަ ފު
އެ ރަށުގައި ތަރައްޤީޮކށްފައިވާ ރިޒޯޓް ނުވަަތ  ،ގައި ނިންމައިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑު

ލައިަސންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް  ގފައިވާ ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓިންކައިފަޅުގައި ހިއް
ހިންގަން ފަާށ ތާރީޚުން ފެިށގެން ބާކީ ުނނިމި ހުރި ަރށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕާމިޓެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-236/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:             320 އަދަދު:            51 ވޮލިުއމް: 

 

6 
 

ރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕާމިޓްގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރަމުންާދ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދޫކު  )ށ(  
 ރަށް/ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރާއިރު، އެ ރަށްތަކަށް އަރަމުންާދ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ 

 ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 )ނ(  

 

ވާ ރަށްތައް ހަދާނަމަ، ކޮންެމ ފައިކައިމިފަދައިން ފޭސްތަކަށް ބަހައިލަިއގެން ފަޅުގައި ހިއް
 ޖުމުލަ ރަށަކަށް ވަކިން ލޭންޑް ސަރވޭއެއް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. މުޅި ރަށުގެ ނުވަތަ ފަޅުގެ 

    ގެ( ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނުބިމު ކުލި ހިމެނެނީ 
 ،ަކށް ނަމަ، ކުލި ދައްކާނީ ގެ ވަކި ގިންތިއަ 1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖަދުވަލު  7

 ރަށަެށވެ. އަދި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ބެލުމަްށފަހު އެ
ާވ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ނިމިފައިނުވާ ރަށްތަކަށް އަރައިަފއިވާ ބިމު ކުލި

 ފަދައިން ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ށުްނ ފަސްކޮށްދެޭވ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީމި މާއްދާގެ ދަ )ރ(               
ފައިވާ ފައިތަްނ ކުއްޔަށް ހި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށެވެ.

ފުރަތަމަ ރަށް  ،ކީމި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކުލި ފަސްކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަ )ބ(  
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. އަދި،  3ހިންގަން ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގެންނިމި ތަރައްޤީކޮށް

ހިންގަްނ  ގެންނިމި ކުލި ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ބާކީ ހުރި ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް
އިވާ ގޮތަށް މި ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ަދށުން އިްޚތިޔާރުކޮށްފަ ،ސްވިޔަނު ފަށައިފައި

 ފަސްކޮށްދެވުނު ކުލި ދައްކަން ލާޒިމުވާނެއެވެ.

ރީޑިވެލޮްޕމަންޓަށް ތަން 

 ބަންދުުކރުން 
ޓަކައި، ރީޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕީރިއަޑެއްގެ  މަތިކުރުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ ތަނެއްގެ ފެންަވރު )ހ( .6

ށް މި ގަވާއިދުގެ އެ ފަދައިން ބަްނދުކުރުމަ ،ގޮތުގައި މުޅި ތަން އެކީގައި ަބންދުކުރާނަމަ
ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ މުއްދަތުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އެކު ޔާޅާ ތަނަކީ މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދަރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕީރިއަޑް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަ )ށ(  
 ،ފައިނުވާ މުއްދަތަށް، ނުދައްކައިވާ ކުއްޔާއިއިގަބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނެްއނަމަ، އެ ތަނެއް ހިން

 ،ވެސް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާއެއް އަރައިފައިވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް 
ގެ މުއްދަތަށް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕީރިއަޑު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަނެއް  އެ ،ދަށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ)ށ( ގެ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ޓަކައި ބަންދުުކރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ީދފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ  މަރާމާތުކުރުމަށް
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ގެ ތެރޭގައި ކުއާޓަލީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދުވަހު)ދޭއް( އަހަރު 2 ،ތާރީޚުން ފެށިގެން
 .ހަމަހަމަޔަށް ބަހައިލައިގެން ދައްަކންވާނެއެވެ

 ،މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި ،ރީޑެވޮލަޕްމަންޓަށް ތަނެއް ބަންުދކުރަންވާނީ )ރ(  
 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ.

)އަށާރަ(  18ގިަނވެގެން  ،ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންވާނީޕްމަންޓަށް ތަނެއް ބަންދު ޑެވޮލަރީ )ބ(  
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ވަނަ  7ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން  )ޅ(  
ގައިވާ ގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ ވާރކް ޕްލޭނު( ވަަނ ނަންބަރ2ުމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ،އެ މުއްދަތު ،)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ 50މަސައްކަތްތަކުގެ %
ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް )ބާރަ( ަމސް 12ގިނަވެގެން 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަތުރުވެިރކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ އެއްވެސް ތަނަކާ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ކ(  
)ދިހައެއް( އަހަރަކުން  10ކޮންމެ  ،އަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީޑަމަންޓް ޕީރިއަ ޕްރީޑިވެލޮ ،ގުޅިގެން

 ( ފަހަރުއެވެ.)އެކެއް 1

ކޮންސްޓްރަކްަޝން 
 ،އިތުރުުކރުާމއި ޕީރިއަޑް

ގެ ރީޑެވޮލަްޕމަންޓް ޕީިރއަޑު 
އެދި  ށްދިނުމަށްކުލި ފަސްކޮ

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ކުލި ށާއި، ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމަ )ހ( .7
 ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.މި މާއްދާގައި ބަޔާ ،ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ

ގެ ކުލި ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަޑު ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމަށާއި )ށ(  
 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާިއރު

މިނިސްޓްރީން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް (1)   
 ؛ކަނޑައަޅާ ފޯމު

އިތުރުކުރަން އެދޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ނުވަތަ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް  (2)   
 .ފައިވާ ގޮތުގެ ވާރކް ޕްލޭންވައިމަސައްކަތް ހިންގަން ރާ ގައިޑުޕީރިއަ

ގަވާއިދުގެ މި  ،ވަރކްޕްލޭން ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ2ްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
އެ ވަރކްޕްލޭން  ،ފައިވާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭަނމަޅައިވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަ 8

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ވަރކްޕްލޭން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާ  )ރ(  
މި ގަވާއިދުގެ  ،ސްޓްރީއަށް ހުަށެހޅި ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވީކަމުގައި ބެލެވޭނީހާލަތުގައި މިނި

ފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ވަރކްޕްލޭްނ ޅައިވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަ 8
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ފައިއިޞްލާޙުކޮށް

ަނމަވެސް، ވަރކްޕްލޭން  އޮތް އިމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަ )ބ(  
ޅުްނ ލިޭބތާ ފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެގައިއިޞްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީްނ އަން

   )ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޭބ ދުވަހާއި މިނިސްޓްރީން  ސް)ފަހެއް( ދުވަ 5ރަސްމީ 
 ،ތުވިފަހުްނނަމަފާއިއެ ވަރކްޕްލޭން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ދުވަސް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް( 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ތާރީޚަކީ އެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވި ތާރީޚުކަމުގައި 
 ބަލަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި، ތަނުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ  )ޅ(  
       ނުވާނަމަ،   ފައިއިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަކުރިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މިނި

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން  30މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 
 ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ން ޕީރިއަޑް މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮްނސްޓްރަކްޝަ )ކ(  
އެްއ ބަލަ މެއްުނވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އެ ހުށަހެޅު ފައިޅައިއިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގައި ވަރކްޕްލޭނު 

 ހުންނަންެޖހޭ ޝަރުޠުަތއް 
ފައިވާ ވަރކްޕްލޭން ބަޔާންކޮށް( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 7މި ގަވާއިދުގެ  .8

 ްނެނވެ.ތީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ރަންވާނީތައްޔާރުކު

 ތަން ހުޅުވަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ތާރީޚު ،ގައިވަރކްޕްލޭނު )ހ(  
ގެ ގޮތުގައި އެދޭ ނުވަތަ ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް  ،ވާންވާނީ

 ހިމެނޭ ތާރީޚަކަށެވެ. މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދައިތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަ )ށ(  
 ފައިނުަވތަ އެ ފަަދ ލިޔެކިޔުމެއް އިޞްލާޙުކޮށް ،ުނވާނަމަ ފައިޅައިލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަ

ހެޅުމަށް ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުތައް އަލުން ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޓަށް އަސަރުކުރާ ށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާވެބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(  
      ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ،  ،މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ރިޕޯޓު

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު އެ ތަނުގައި ،އެ އިދާރާއަކުން
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ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ ހުއްދައެއް ލިބިފައިނުާވނަމަ، ނުވަތަ ހުއްދަ ދީފައިާވ 
 ،ހުށަހެޅުމަށް ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުއެ ރިޕޯޓު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، ކަމާެބހޭ އިދާރާއަށް 

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ވަރކްޕްލޭނު

ވުމަށް ރަށުގަިއ  ތަނުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރީތައް )ރ(  
    ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް )މޮބިލައިޒްކުރުމަށް( ވަކި މުއްދަތެއް ބޭނުންވާނަމަ

 އެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަުތ ބިން ހިއްކުމަށް ުހށަހަޅާނަމަ، ބިން ހިއްކު )ބ(  
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ޖުމުލަ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ތަނުަގއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  )ޅ(  
 މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ނިިވ ގޮތަށެވެ.ގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަސް ބަޔާންކުރަންވާނީ އަންނަވަރކްޕްލޭނު )ކ(  

ފައިވާ ކޮްނސްޓްރަކްޝަްނ މިނިސްޓްރީއަށް ވަރކްޕްލޭން ހުށަހަޅަނީ ކުރިން ލިބި (1)   
ވަރކްޕްލޭން މިނިސްޓްރީއަށް  ،ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަުހގައި ކަމަށްވާނަމަޕީރިއަޑު

 ؛ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ފައިވާ ކޮްނސްޓްރަކްޝަްނ ލިބިމިނިސްޓްރީއަށް ވަރކްޕްލޭން ހުށަހަޅަނީ ކުރިން  (2)   
ހިނގަމުންދާ  ،ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަމަށްވާނަމަޕީރިއަޑު

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ފަހު ދުވަހުން ފެށިެގން.

ތަން ހިންގަން ފަށަްނޖެހޭ 

 މުްއދަތުަގއި ނުފެށުން 
ނުވަތަ  ރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓް )ހ( .9

ތަނެއް ހިންގަން  އެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން
 ،ނުވަތަ ޭފސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ތަަރއްޤީކުރާ ތަނެއް ނަމަ ،ނުވާނަމަ ފަށައިފައި

ފަސްކޮށްދެވިފައިވާ  ،ނުވާަނމަ ފަށައިފައި )އެކެއް( ފޭސް ނިމި ހިންގަްނ  1މަދުވެގެން 
ތަނަށް އަރައިަފއިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި ހައިއެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭގޮތަށް އެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ނުވަތަ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ތާރީޚުން  ،ޖޫރިމަނާ
  ދައުލަތަށް ދަްއކަންވާނެއެވެ.)ސައުވީސް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 24ފެށިގެން 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ފަސްކޮްށދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ )ށ(  
ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ  ،ނުވާނަމަ ފައިކައި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައް

 ލިބިގެންެވއެވެ. ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށްލުއެއްބަސްވުން ބާޠި
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ނަމަވެސް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮތް  )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
)ަފނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށީގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

)ށ( ގަިއ  އާއިމި މާއްދާެގ )ހ(  ،ތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ިމނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފިނަމަ
ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ތަކުްނ އެ ތަނެއް އިސްތިސްނާކޮށްތުއަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ
ފައިވާ ފައިތަްނ ކުއްޔަށް ހި ،ަފއިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިންބަޔާންކޮށްމާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަ 
 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ 

ތެއް ނުވަތަ ާކރިާސއެއް ހާލަ

 މެުދވެިރވުން 

 ޤާނޫނުގައިކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެްއ ނުވަތަ ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް  )ހ( .10
    ކޮށްިފނަމަ، ނުމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އިޢުލާން ކަނޑައަޅައި ކަތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

ގެ ޑުއެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުނު  ،ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ުހރަސްއެޅިފައިވާނަމަ

ތަން ކުއްޔަްށ  ،އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިގެ ތެރެއަށް ޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ ،މުއްދަތު
 ފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްީރއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފައިހި

އަންނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނީ )ށ(  
 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަެށވެ.

ނުވަތަ ކާިރސާގެ ސަބަބުްނ  ސަބަުބންގެ ގެ ހާލަތުދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލު (1)   
އެޅިފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އެ މުއްދަތު  ތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރަސް 

 ފައިވުން.ޅައިއިތުރުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ

ތަނެްއ  ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ނުަވތަ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އެ (2)   
މުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެކަށީގެންާވ ތަރައްޤީކުރު

 ފައިވުން.ޅައިލިޔެކިޔުން ހުށަހަ

ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ުހށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ނ(  
ވާ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައި

ގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއް ތަރައްޤީކުރުަމށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ
ނުވަތަ ކާރިސާގެ  ސަބަބުންގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ،ބޫލުކުރެވޭނަމަގަމިނިސްޓްރީއަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ  3މި ަގވާއިދުގެ  ،ހާލަތުގެ ސަަބބުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުނު މުއްދަތު
ފީއާ ނުލައި  .ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ސީ.ެއސް.އާރ( ވަނަ ަނންބަުރގެ 2ގެ ) )ށ(

 އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
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ން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ތީމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ރ(  
ލެްއ ނަމަވެސް، އެ ތަެނއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަ އިތުރުކުރި

 ނާންނާނެއެވެ.

ކުރިން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެފައިވަނިކޮށް )ބ(  
ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވެ، އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ 

        އިރު، ފަރާތްތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ
ަތަނކަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގެ  އެ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެ

 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެިކޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުނވާ  ތަރަްއޤީ ކުެރވިފައި

ތަންތަނުގެ ުކއްޔާ ުގޅިެގން 
ޫޖރިމަާނއަށް  އަަރއިފަިއވާ

 ން ލުއިދިނު 

      ނުވާ ަތންަތނުގެ ކުއްޔާ ގުޅިގެން  ިހންަގން ފަށައިފައި ގެންށް ނިމިތަރައްޤީކޮ )ހ( .11
ިއންސައްތަ( ގެ ޭރޓުން ހިސާބުކޮްށފައިވާ  )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް %0.5ދުވާލަކަށް 

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ހަތަރެއް ނުވައެއް ތިނެއް  0.0493ޖޫރިމަނާ ދުވާލަކަށް %
 ،އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޫޖރިމަނާ އަރައިފައިވާނަމަ ،ހުއިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ހިސާބުުކރުމަށްފަ

 ފުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މާއިތުރަށް އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާ 

މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލުއިިދނުމަށްފަހު ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީ )ށ(  
ިއން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުލި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެ 4

 ަފއިވާ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ފައިދެއްކުމަށް ތަން ކުއްޔަށް ހި

         ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ޖޫރިމަނާއަށް ލުއިދެވޭނީ )ނ(  
2019/R-1041  ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންަތނ(

އްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ތަރަ
ގެ ނިޔަލަށް ލުއި ޯހދުމަށް އެިދ  2021ޫޖން  17ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ޅައިހުށަހަ

ުނވާ  ތަރަްއޤީ ކުެރވިފައި
ތަންތަނުގެ 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން 
ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮްށެދވޭނެ 

 މުްއދަތު 

        ނަމަވެސް، އޮތް  މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްާދއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި .12
ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،R-1041/2019)ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-129/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ށް ދީަފއިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާިއ ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަ
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2ްށ ދަކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއި

ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚުގެ ފަހުން ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފައިނުވާ ތަންަތނުެގ 
ގޮތުގެ  އަންނަނިވި ،ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށް

 ންނެވެ.ތީމަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ދިގު  )ހ(  
)ގަވާއިދު ނަްނބަުރ  R-129/2020ގަާވއިދު ނަންބަރު  ،މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ
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2019/R-1041، ަކަމުގެ ބޭނުްނތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަްނތަްނ ތުރުވެރިފ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން  2ށް ދަޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއި
އްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އެންމެ ފުރަތަމަ އިތުރުކޮށްދޭ ފެށި ތާރީޚުގެ ފަހުން އެ ތަނެ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ  )ށ(  
 )ތިެނއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 3 ،އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ

އްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މި މާއްދާގެ ދަށުން ފަޅެ )ނ(  
 )ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 4 ،މުއްދަތަކީ

ނަަމވެސް، އެ އަކުރުތަކުގައި އޮތް  ފައިބަޔާންކޮށް)ނ( ގައި އެހެން  އާއިމި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(  
 ކުރުމަށް ގައިޕްލޭނުއެ ތަނެއްގެ ާވރކް ،މުއްދަތު ަހމަވާއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

)ހަތްިދހަ އިންސައްތަ( ަމސައްކަތް ނިމިފައިވާނަމަ،  70ފައިވާ މަސައްކަތުގެ %ޅައިކަނޑައަ
)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް  1އިތުރު  ޑަށްއެ ތަނެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ

 އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އްދާގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ ވަނަ މާ 3މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
 )އެކެއް( މަސްދުވަހެވެ. 1 ،އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ

، އާއި  ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ށ(އޮތް  ފައިބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ޅ(  

ވަނަ  10މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައިބަޔާންކޮށް )ރ( ގައި  އާއި،ނ( )
 ނުހިމެނޭނެއެވެ. ތެއްމާއްދާގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ުމއްދަ

ކުލީގެ އެްއބަްސވުން 

 އިޞްލާޙުުކރުން 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ނުވަތަ ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް  .13

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއެއް  އިއްޔާ ދައްކަންޖެހޭ ކުށުންޕީރިއަޑެއް ދެވޭނީ އަދި ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ
ން ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީމި މާއްދާގައި  ،ފަސްކޮށްދެވޭނީ

 އިޞްލާޙަކުންނެވެ. 

 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި، އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. )ހ(  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްްޓރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ އެންމެ ދިގު  (1)   
ހާލަތުގައި، އަދި ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް  ދޭމުއްދަތަކަށް ތަން ތަރައްޤީކުރުމަްށ މުއްދަތު 

ކުލީގެ  ،ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ މުއްދަތުގައި ތަން ތަރައްޤީކޮށް ނުނިމިއްޖެނަމަޑުޕީރިއަ
 ؛ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބާޠިލުވާނެކަންއެއްބަސްވުން އޭގެ
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 ދޭގެ ގޮތުގައި ޑުހާލަތުގައި ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަ ދޭއް ޑެރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަ (2)   
 ،މަތިކޮށް ތަން ނުހުޅުވާނަމަ ފެންވަރު ނުގެއެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ ތަ

ން ބާިޠލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފައިވާ އެއްބަސްވުހަަދއިއެ ތަން ކުއްޔަށް ދިނުަމށް 
 ؛މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާކަން

ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ޑުކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ނުވަތަ ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަ (3)   
 ؛މުއްދަތު

 ؛ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދޭނަމަ، އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަރައިފައިވާ މުއްދަތު (4)   

 ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދޭނަމަ، އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު. ކުއްޔާއި (5)   

ވެސް މި ގަވާއިދުގައި  ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން  )ށ(  
ތައް ުފރިހަމަވެ މިނިސްޓްރީން ކޮންްސޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

ތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ،ދީފައިވާނަމަ ހުއްދައިތުރުކޮށްދިނުމަށް 
ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަށާއި، ތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ެގްނނަ މުދަލުން ޑިއުޓީ 

 ފުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.މާ

ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  ފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ .14 މާނަކުރުން 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ،އަންނަިނވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ،ހިނދަކު ހައިދޭހަނުވާ

 ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

     ،ވަނީއެ  ބަޔާންކޮށްފައި"މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް" ކަމަށް )ހ(  
)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަންކަން އިންިތޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ  ޓޫރިޒަމާ
 ވުޒާރާއަށެވެ.އިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

ފަުތރުވެރިކަމާބެހޭ ކަމަކަށް  ،"ތަން" ނުވަތަ "ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
 ށެވެ.ފަޅަފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

ތަަކށް ފަތުުރވެރިކަމުގެ ބޭނުން ،"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ނ(  
 ވެ.ށެމުއްދަތަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ދޭ ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކުއްޔަށް ދޭމިނިސްޓް

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ،  )ރ(  
ޔޮޓް  ޓާ، އަދިޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮާޓ، ސިޓީ ހޮ

 ބަނދަރު ފަދަ ތަްނތަނަށެވެ.
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"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި  253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު  2012/7ންބަރު ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަ  ،ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރުން
ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ާޢްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި  33ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)ކާރިސާއާބެހޭ  2015/28ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުާލނު ކުުރން
 އިޢުލާނު ކުރުމަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާރިސާ  7ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ 

ނުވާ  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަްށ ތަރަްއޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވި ަތރައްޤީ ކުރެވިފައި )ޅ(  
ފަށާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ،ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

 ގެ ެތރެއިން ތަން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ަތންތަނު ބޭނުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް
ގައި( ޓުދޫކުރުމަށް ފުރަތަމަ ސޮއިކުރި ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި )އިނީޝަލް ލީޒް އެގްރީމަން
ރައްޤީކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް" ގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ތަ

 ވެ.ށެނިމިފައިނުވާ ތަްނތަނަ

 ވަނީ، ތަން ބަންދުކުރުމަްށފަހު ތަނެއްގެ ފެންވަރު "ރީޑެވޮލަޕްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ކ(  
 މަތިކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ. 

"ރީޑިވޮލަޕްމަންޓް ޕީރިއަޑް" ގެ ގޮތުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތަން ބަްނދުކުރުމަށްފަހު ތަނެއްެގ  )އ(  
ބަސްވުމުގެ ދަށުން މަތިކުރުމަށް ނުވަތަ މަާރމާތު ކުރުމަށް އެ ތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއް ފެންވަރު

ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ އެ ަފއިސާއެއް ފަސްކޮށްދެވޭ  އްޔާއިދައްކަންޖެހޭ ކު
 މުއްދަތަށެވެ.

 ވެ.ށެވަނީ، ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ހުއްދައަ"ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕާރމިޓް" ގެ ގޮތުގައި ބުެނފައި އެ )ވ(  

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު މިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،އިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ މި ގަވާ )ހ( .15

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 R-1041/2019މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ގަވާއިދު ނަްނބަރު  )ށ(  
ދީފައިވާ  )ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭުނންތަކަށް ުކއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންަތން ަތރައްޤީކުރުމަށް

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ 
 އެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އުވުނީއެވެ. ،ގަވާއިދު( އާއި

    މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ީޕރިއަޑް އިތުރުކުރުމަށް  )ނ(  
)ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  R-1041/2019ނަންބަރު ގަވާއިދު 

ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީަފއިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ 
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ފައިވާ ޅައިފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން މިނިްސޓްރީއަށް ހުށަހަ
 ފައިވާ ގޮތަށެވެ.ބަޔާންކޮށްކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ިމ ގަވާއިދުގައި ހުށަހެޅުންތަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  )ރ(  
އެ ތަންަތނުގެ ކުލީގެ އެއްަބސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ  ،ތަންތަަނށް ދީފައިވާ ލުިއތައް

ނެއްގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އެންމެ ފަހުން އިތުރުކޮށްދިންއިރު އިޞްލާޙުތަކާއި އެ ތަ
މަލުކުރަމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޢަ

 ނުވަތަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް ގޮސްފައިވާ ގަވާއިދާ

_____________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
   

 )ކ. އއ. އދ.( 3 ޒޯނު 
ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ރ.ސީ.އެސް.އާ

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު( ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(
 5000  10.00-0.01 

 ހަމަޔަށް މަސްދުވަހާ  6މަސްދުވަހުން ފެށިގެން  1 
 5500  30.00-10.01 
 6000  50.00-30.01 
 6500  +50 
 6000  10.00-0.01 

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

 7000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރު މަސްދުވަހަށް  12
 8000  30.00-10.01 
 9000  50.00-30.01 
 10000  +50 

 
 )ނ. ރ. ބ. ޅ( 2 ޒޯނު 

އި މަހަކަށް ގެ ގޮތުގަރ.ސީ.އެސް.އާ
 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު( ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(

 4000  10.00-0.01 

 ހަމަޔަށް މަސްދުވަހާ  6މަސްދުވަހުން ފެށިގެން  1 
4500  30.00-10.01 
5000  50.00-30.01 
5500  +50 
5000  10.00-0.01 

 ހާ ދެމެދު މަސްދުވަ  12މަސްދުވަހުން ފެށިގެން  7
5500  30.00-10.01 
6000  50.00-30.01 
6500  +50 
6000  10.00-0.01 

 ވުރެ އިތުރު މަސްދުވަހަށް  12
7000  30.00-10.01 
8000  50.00-30.01 
9000  +50 
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 )ވ. މ. ފ. ދ. ތ. ލ.( 4 ޒޯނު 
ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ރ.ސީ.އެސް.އާ

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު( ޑޮލަރު(ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. 
 3000  10.00-0.01 

 ހަމަޔަށް މަސްދުވަހާ  6މަސްދުވަހުން ފެށިގެން  1 
3500  30.00-10.01 
4000  50.00-30.01 
4500  +50 
4000  10.00-0.01 

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

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

 
 

 )ގއ. ގދ.( 5 ޒޯނު
ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ރ.ސީ.އެސް.އާ

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު( ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(
2000  10.00-0.01 

 ހަމަޔަށް މަސްދުވަހާ  6މަސްދުވަހުން ފެށިގެން  1 
2500  30.00-10.01 
3000  50.00-30.01 
3500  +50 
3000  10.00-0.01 

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

 ރެ އިތުރު ވުމަސްދުވަހަށް  12
5000  30.00-10.01 
6000  50.00-30.01 
7000  +50 
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 )ހއ. ހދ. ށ. ޏ. ސ.( 6 އާއި ޒޯނު 1 ޒޯނު 
ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް ރ.ސީ.އެސް.އާ

 މުއްދަތު ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރު( ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު(
 1500  10.00-0.01 

 ވަހާ ދެމެދުމަސްދު 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 އިތުރު މަސްދުވަހަށް  12
4000  30.00-10.01 
5000  50.00-30.01 
6000  +50 

 ީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އެންމެ  ،މި ޖަދުވަލުގެ ދަށުން މުއްދަތު ގުނަން ފަށާ ދުވަސްކަމުގައި ބަލާނ
 ފުރަތަމަ އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހެވެ.

_____________________________ 


