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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ގަވާއިދު  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީނެގުމާބެހޭ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ 

ޒަާމބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރި 2/99ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަ 9

ފަޅުަފޅު ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު، ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ،ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި
      ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ އަހަރު)ފަންސާސް(  50ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެޭހ  99/2ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ޓަކައި އިތުރުކުރުމަށް
ން މުއްދަުތ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީށް މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮވަނަ 9ޤާނޫނު( ގެ 

 2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ފީ ނަގާނެ ުއސޫލު ކަނޑައެޅުމަށާއި
،  )ކ( ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 9)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 
 ފަޅުފަޅު  ،އިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއިފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަ

ޓަކައި  ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ށްފައިވާ މުއްދަތު ިއތުރުކުރުމާކުއްޔަށް ދޫކޮ
 ފައިވާ ގަވާިއދެކެވެ.އިނަ މާއްދާއިްނ ބާރުލިބިގެން ހަދަވަ 52އެ ޤާނޫނުގެ 

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުެގ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  99/2ދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު މަުގސަ
ގެ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުްއޔަށް ދީފައިވާ ރަށްރަށާއި، ވަނަ މާއްދާ 9

ފަޅުފަޅު ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު، ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމުލަ  ،ބިންބިމާއި 
    ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ،ޓަކައި ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށްއަހަރު)ފަންސާސް(  50

ފައިާވ ށްބަޔާންކޮ ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި  9ޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫުނ( ގެ )ދިވެހިރާއް 2/99
ޤާނޫނު  ،ން މުއްދަތު ިއތުރުކޮށްދިނުމުގެ ފީ ނަާގނެ އުސޫލުަތއް ކަނޑައެޅުމާއިމަތީ ގޮތުގެ

ަވަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ަދށުން،  9)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ  2/99ނަންބަރު 
ކުއްޔަށް  ފަޅުފަޅު ،ގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، ިބންބިމާއިފަތުރުވެރިކަމު

 ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. ށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާދޫކޮ



 ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި          R/2022-79ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              138 ދު: އަދަ            51 ވޮލިުއމް: 

4 
 

ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ ުމްއދަތު 

، އަހަރަށްުވރެ ކުރުނަމަ  50
ށް އަހަރާ ހަމަޔަ 50

 އިތުރުުކރުމަށް ހުށަެހޅުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޭބނުމަށް ކުއްޔަްށ  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރުމި ގަވާއި )ހ( .3
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންިބމާއި ފަޅުފަޅުގެ ތެރެއިން ެއ ތަނެއް ކުއްޔަްށ 

އެ ތަނެއް ކުއްޔަްށ  ،)ފަްނސާސް( އަހަރަށްވުރެ ކުރުނަމަ 50ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 
ފައިވާ ފަރާތުްނ އިތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަ ކުުރމަށް އެ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު

ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން  އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. 1

ރިޒަމާބެޭހ މިނިސްޓްރީއަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓޫ )ށ(   
 ން ކަނަޑއަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކުންނެވެ.މިނިސްޓްރީ ،ހުށަހަޅާނީ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތަްށ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްިދުނމަށް އެދި ހުށަހަާޅ  )ނ(  
       ކުލީގެ މުއްަދތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ފަރާތުްނ  ،ހުށަހެޅުމުގައި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުްއޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  4ވާއިދުގެ މި ގަ
 އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއް ހިމަނަންވާނެވެ. މަށްމުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ދެއްކު

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ،ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ )ރ(  
ގޮތަށް، އިތުރުކުރުމަްށ ންސާސް( އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ )ފަ 50ލަ މުއްދަތު ޖުމު

 ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދެނީ  ތަށް އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ. އަދިލަ މުއްދައެދޭ ޖުމު
)ފަންސާސް( އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ނަމަވެސް، މުއްދަތު  50

 ޭނޅޭނެއެވެ.އެއް އިތުރުކުރުމަށް ފަހުން ހުށަ

 ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވިކަމަްށ ށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާކުއްޔަ )ބ(  
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ،ބޫލުކުރެވޭނީގަ

 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

މަކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން ފުރިހަ )ޅ(  
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުލީގެ މުއްދަތު  10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ރަސްމީ 

އްދަުތ ފީ ދައްކަންޖެހޭ މު ،ދަދާއިއައިތުރުކޮށްދިނުމަށް ދައްކަންޖެޭހ ފީގެ 
ފައިވާ ަފރާތަށް ލިޔުމުްނ އިަތން ކުއްޔަށް ހިފަން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ

 އެވެ.އަންގަންވާނެ

    ނަމަވެްސ، މި ގަވާއިދުގެ ޮއތް  މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި )ކ(  
)ބ( ގައިވާ ހާލަތުގައި ތަން ކުްއޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 6

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އަލުން ުހށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ށް އަހަރަ 50ގިަނވެެގން 

މުްއދަތު އިުތރުކުުރމަށް ފީ 
 ދެއްުކމުގެ ުމްއދަތު 

 ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު .4
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  9)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފައިވާ އިތަން ކުއްޔަށް ހިފަމުގައި އަންނަނިވި ގޮްތތައް ދަށުން އިތުރުކުރުމަށް، ފީ ދެްއކު
 ކުރެވިދާނެއެވެ. ފަރާތަށް އިޚުތިޔާރު

 ،)އެއްލައްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން 100,000އިތުރުކުރެވޭ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  )ހ(  
)ހަޔެއް(  6ލަ ުމއްދަތަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހަަމަހމަ ޖުމުއިތުރުކުރުމަށް އެދޭ 

ގެ ނިޔަލަށް ދެއްކުމަށް  2022ޑިސެންބަރު  26ލައިގެްނ އި ލްމަންޓަށް ބަހައިންސްޓޯ
 އެއްބަސްވުން؛ ނުވަތަ 

ވަަނ  10)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް  99/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
 )ދޭއް( 2އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެިށގެން 

 ،ރެ ދިގު މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގައި ފީ ދައްކަްނ ހުށަހަޅާނަމަވުއަހަރުދުވަހަށް
)ދެލައްކަ( އެމެރިާކ ޑޮލަރުގެ މަގުން  200,000އިތުރުކުރެވޭ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

ޖެހޭ މިންވަރު އެ ތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުން 
)ހަތަރެއް( ކުއާޓަރަްށ  4ކު އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ކޮންމެ އަހަރަ

 ލައިގެން ދައްަކން އެއްބަސްވުން. އިށް ބަހަޔަހަމަހަމަ

ފައިާވ އިތަން ކުއްޔަށް ހިފަ )ށ( ގައިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތެއް އި)ހ( އާ މި މާއްދާގެ )ނ(  
     ،ގެ ކުރިން 2022ޑިސެންބަރު  26ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރި ނަމަވެސް، 

 100,000އިވާ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރެވޭ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަ
ކުމުގެ )އެއްލައްކަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަގުން ޖެހޭ މިންވަރު، އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއް

 ފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޙައްޤު ތަން ކުއްޔަށް ހިފަ

ތަން ކުއްޔަްށ  ކުރާ ފަރާތްތަކުންދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތް އިޚްތިޔާރުމި މާއް )ރ(  
ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 
ކޮންމެ ކުއާޓަރަކަށް ދައްކަންެޖހޭ މިންވަރު އެ ކުއާޓަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިްނ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ވުމުގައި ކުން އެއްބަސްކުރާ ފަރާތްތަދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތް އިޚްތިޔާރުމި މާއް )ބ(  
ކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ޞްކުރިން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާތާރީޚުތަކުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މުްއދަތު އިުތރުކުުރމަށް ފީ 
 ދެއްކުން 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ ދައްކާނީ )ހ( .5
 .ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ
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ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކާނީ އެމެރިކާ  )ށ(  
 ޑޮލަރުންނެވެ.

ވަަނ  10)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް  99/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ނ(  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ
      ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ޖުމުލަ

ވާ ފައިއިކުރުމަށް އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަ)ފަންސާސް( އަހަރަށް އިތުރު 50
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،އެ ފައިސާއެއް ،ފައިވާނަމައިފަރާތަކުން ފައިސާއެއް ދައްކަ

 ޅައި ކަނޑައިދޭންވާނެއެވެ.ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ މިންވަރުން އަ

އަހަރަށް  50ގިަނވެެގން 

މުްއދަތު އިުތރުކުުރމަށް ފީ 
ދެއްުކމަށް ެއއްަބސްވެަފިއވާ 

މުްއދަތަށް ފަިއސާ 
ނުދައްާކނަމަ ޢަމަލުުކރާނެ 

 ގޮތް 

ދެމެދު ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  ފަރާތާ ފައިވާއިކުއްޔަށް ހިފަޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި  .6
ވަނަ މައްދާގައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7 އިތުރުކުރުމަށް މި ގަވާިއދުގެ މުއްދަތު

 ،ތާރީޚުތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ދައްކަމުން ނުދާނަމަ
 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

ްތ އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮވަނަ މާ 4ފައިސާ ދެއްކުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
ގެ ނިޔަލަށް ތަން ކުއްޔަށް  2022ޑިސެންބަރު  26 ކުންއިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަ

 ކޮށްފައި ޞްޚަލާ އިށް ދައްކަންޖެހޭ ީފ ދައްކަދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުުރމަ
ކުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ފީ ދެއް 4މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުވާނަމަ

 ފައިވާ ފަރާތަށް އޮްނނާނެއެވެ.އިަތން ކުއްޔަށް ހިފަ ،ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

 ކުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތް  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ގެ ނިޔަލަށް ތަްނ ކުއްޔަށް ޫދކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ  2022ޑިސެންބަރު  26

   މި ގަވާއިދުގެ ،ނުވާނަމަ ކޮށްފައިޞްޖެހޭ ފީ ދައްކާ ޚަލާށް ދައްކަންއިތުރުކުރުމަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފީ ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުްނ ތަން ކުއްޔަށް  4

 200,000ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ ފީ އަހަރަކަށް 
ޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ ކުއް ،)ދެލައްކަ( ޑޮލަރުގެ މަގުން އަލުން ހިސާބުކޮށް
 ކުރަންވާނެއެވެ. އިތުރުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙު

ތަެންއ  އެ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަްށ ފީ އަލުން ހިާސބުކުރެވޭ ހާލަުތގައި )ނ(  
ވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފައިވާ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިއިކުއްޔަށް ހިފަ

މި މާއްދާެގ  ،އެ ފައިސާއެއް ،ފައިވާނަމައިނަށް އެއްވެސް ފައިސާއެްއ ދައްކަތައިއެހަ
 ދަދުން އުނިކޮްށދޭންވާނެއެވެ.އަށް އަލުން ހިާސބުކުރެވޭ ޖުމުލަ )ށ( ގައިވާ ގޮތަ
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      ،ފައިވާ ފަރާތުންއި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮަތށް އެ )ރ(  
ޑިސެންބަރު  26އްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފީ ދެއްކުމަށް ވަނަ މާ 4މި ގަވާއިދުގެ 

 ފައި އިދަތުގެ ތެރޭގައި އަުލން ހުށަހަޅަުދވަހުގެ މުއް 30އިން ފެށިގެން  2022
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުވާނަމަ

ާވނެއެވެ. ބާޠިލު ޙުލާޞް އި ނަ އެއްބަސްވުމަށް ގެންމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކުލީގެ
ވާ މުއްދަުތ ވާ ާހލަތުގައި ކުއްޔަށް ޫދކޮށްފައިއަދި މިފަދައިން އެއްބަސްވުން ބާޠިލު

         ،ފައިވާނަމައިނަްށ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަތައިއިތުރުކުރުމަށް އެހަ
 ފައިވާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ިލިބނުދެވޭނެއެވެ.އިތަން ކުއްޔަށް ހިފަ ،އެއްއެ ފައިސާ

ގޮތަށް ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮްށފައިވާ މުއްދަުތ  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ )ބ(  
 ބާޠިލުކުރާ  ޙުލާޞްފައިވާ އިސްކުލީގެ އެއްަބސްވުމަށް ގެނެ ،އިތުރުކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އަލުން ތަްނ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،ހާލަތުގައި
        އަދި   ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 

މަްށ އޭގެ ކުރިން ަތން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރު ،މި ހާލަތުގައި
 އްއެ ފައިސާއެްއ އަޅައިކަނޑައެ ،ފައިވާނަމައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަ

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތް އިޚްތިޔާރު 4މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
 އެއްބަސްވުމާތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ވެފައިވާ 

އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާނަމަ
 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ްށ ށް ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްަދތު އިތުރުކުރުމަމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތަ  )ކ(  
ަތން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ  ،ކުާރ ހާލަތުގައިވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު

އެ ފައިސާއެއް ތަްނ  ،ފައިވާނަމައިމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކައިތުރުކުރު
 ނުދެވޭނެއެވެ. އެއްފައިވާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ލިބިއިކުއްޔަށް ހިފަ

އަހަރުގެ  50ގިަނވެެގން 

މުްއދަތަށް ކުލީގެ ުމއްދަތު 
 އިތުރުުކރުން 

ވަަނ  3ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްަދތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ަގވާއިދުގެ  )ހ( .7
އެ ހުށަހެޅުންތަާކ ، މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

    ރިހަމަވާންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެަފއިވާކަމަށްވާނަމަ، ގުޅޭގޮތުން ފު
)އެކެއް(  1އެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރެވުނުަކމަށް ބަލައިގަނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ދެމެދު ވެފައިާވ  ފައިވާ ފަރާތާ އިކުއްޔަށް ހިފަ  ަތންއާއިރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީޓޫ

 ކުލީގެ އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާެގ  ،ކަމަށް ބެެލވޭނީ ންމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދި ތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ )ށ(  
 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިްޞލާޙުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. 

ަތްނ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ، މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙުގައިމި )ނ(  
 ކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް ބަޔާްނކުރަންވާނެއެވެ.އަދާ ފައިވާ ފަރާތުންއިކުއްޔަށް ހިފަ

ވަަނ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އިޞްލާޙުގައި )ރ(  
ފައިވާ އިތަން ުކއްޔަށް ހިފަ ،ދަށުން ފީ ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރުމާއްދާގެ )ނ( ގެ 

ގުޅޭގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަްއ  ެއކަމާ ،ފަރާތަށް ލިބިެގންވާކަމާއި
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އަހަރަށް ކުއްޔަށް  50

ދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަން 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ 

 49މުްއދަތު އިުތރު 
 ުކރުން އަހަރަށް އިތުރު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުމަށް ދޫޮކށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ނުވަތަ ބިްނބިމާއި ފަޅުފަޅުގެ  )ހ( .8
ބިްނބިމާިއ، ، )ފަންސާސް( އަަހރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި 50ތެރެއިން 

ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަާވ ޔާންވެބަފައިވާ ފަރާތަކީ ތިރީގައި އިހިފަފަޅުފަޅު ކުއްޔަށް 
އެ ރަށެއް ނުވަަތ އެ ބިމެއް ނުވަތަ އެ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ  ،ތެއްނަމަފަރާ

)ސާޅީސްނުވައެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ  49މުއްދަތު އިތުރު 
 އެފަދައިން މުއްދަތު ިއތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ،އެދުމުން

ރަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާއި ހިފަރަށް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް  (1)   
އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ޓެކުހެްއ ނުވަތަ 

ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ޞްޚަލާއެ ފައިސާ ދައްކައި  ،ފީއެއްވާނަމަ
މީގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ؛ނުވުން

 އެއް ނުހިމެނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ

ނުވަތަ ފަޅުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް  ގައިމުބިނުވަތަ  ގައިރަށު (2)   
ޓޫރިސްޓް ގެސްްޓހައުސް،  ނުވަތަޓޫރިސްޓް ހޮެޓލް،  ނުވަތަރިޒޯޓު، 

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ޔޮޓް މެރީނާ  ނުވަތަ
 ހުޅުވާފައިވުން.

 ވުން. ފައިއިރުމުގެ ފީ އެކީ އެއްފަހަރާ ދައްކަމުއްދަތު އިތުރުކު (3)   

)ފަންސާސް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް  50 )ށ(  
 ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 ،ރާނަމަކުޞްގެ ނިޔަލަށް ފީ ދައްކައި ޚަލާ 2022 ބަރުންޑިސެ 26 (1)   
 ން( އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.ޔަމިލި )ފަސް 5,000,000ޖުމުލަ ފީ އަކީ 
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އަކީ ޖުމުަލ ފީ ،ގެ ފަހުން ފީ ދައްކާނަމަ  2022 ބަރުންޑިސެ 26 (2)   
 ން( އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.ޔަ)ދިހަ މިލި 10,000,000

މާބެޭހ ޓޫރިޒަ ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ )ނ(  
 ން ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކުންނެވެ.މިނިސްޓްރީ

 ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވިކަމަްށ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި  ،ބޫލުކުރެވޭނީގަ

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ބ(  
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުލީގެ މުއްދަތު  10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ރަސްމީ 

      ،ފީ ދައްަކންޖެހޭ މުއްދަތާއި ،ދަދާއިއަށްދިނުމަށް ދައްކަންެޖޭހ ފީގެ އިތުރުކޮ
ރުމަްށ ތަްއ ފުރިހަމަކުޠުރަންޖެހޭ އެހެން ޝަރުށް ފުރިހަމަކުއެއްގޮތަ މި ގަވާއިދާ

ފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުްނ އިޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތަްއ ޠުށް ފީ ދެއްކުމަށާއި އެެހން ޝަރުމި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަ )ޅ(  
 ގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.)ތިރީސް( ދުވަހު 30ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ށ( ގެ މި މާއްދާގެ ) ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ކ(  
     ވޭނެ ަފހުގެ މުއްދަތަކީ ަދދަށް ފީ ދެއްކުމަްށ ދެއަ( ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ 1)

 އެވެ. 2022 ބަރުންޑިސެ 26

ން ަކނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ ބެހޭ މިނިސްޓްރީޮގތަްށ ޓޫރިޒަމާމި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ  )އ(  
ތައް ފުރިހަަމ ޠުކުރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

 ވާނެއެވެ.އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ާބިޠލު ނުކޮށްފިނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުަމށް

ަކނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ ން ޮގތަްށ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީމި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ  )ވ(  
ތަްއ ޠުގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުކުރިން މިނިސްޓްރީން އަންާގ އެން

ފުރިހަމަކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު 
)ދިަހއެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ  10ބަންދުނޫްނ ރަސްމީ 

ން ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވެފައިވާ އެއްބަސްވުްނ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތު
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޙުލާޞްއި
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ގެްނ ގޮުތން ކަނޑައެޅި މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަަތ ލަފުޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާ )ހ( .9 މާނަކުރުން 
ޒުތަކަށް ، އަންަނނިވި ޢިބާރާްތަތކާއި ލަފުހިނދަކު އިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުނީ، އެ ދީފައިވަ

"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ  (1)   
ގުޅުންހުރި ކަންކަްނ ހިންގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާ ،އެވަނީ

 އަށެވެ.ފައިވާ ވުޒާރާށްއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މަތިކޮބެލެހެއްޓުމަށް ރަ

ފަތުރުެވރިކަމާބެހޭ  ،"ތަން" ނުވަތަ "ތަންތަން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (2)   
 ،ިބންބިމާއި ،ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްަރށާއި ކަމަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް

 ފަޅުތަކަށެވެ.

     ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ތަނެްއ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ )ށ(  
އެ ތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުުމގައި އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ތާރީޚުކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ހ( .10
 ޚުން ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީ

)ޓޫރިސްޓް  R-7/2010ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން )ށ(  
ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު( 

 އުވުނީއެވެ.

____________________________ 

 


