`

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު100 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 11 :ޝައްވާލް  25 - 1439ޖޫން 2018

ރންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ
ރޒޯޓް ،ޓް ާ
އނިންގ ި
ޓރިސްޓް ހޮޓާ ،ޓްރެ ި
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްޫ ،
ރއްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް
ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަ ަ
ދތު އިތުރުކުރުމާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު
ދެވޭ މުއް ަ

ސ
ފ ް
ގ އޮ ީ
އޔާ ެ
ހރި ް
ޖމް ޫ
ރައީސުލް ު
ގ
ނމަ ު
ބޮޑުތަކުރުފާ ު



ހއެވެ.
ދވަ ު
ބުރާސްފަތި ު


ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ގ
ވހު ެ
ދު ަ

އ
ޓގަ ި
ގެޒެ ު

ށ
ރމަ ް
ޝާ ި
އޢުކު ު

އވާ
ނ ް
ފޮ ު

ތކާއި
ވއިދު ަ
ގަ ާ

އ
ތ ް
އުސޫލު ަ

ރ
ދ ު
މން ު
ވހުގެ ެ
ދ ަ
ސފަތި ު
ހފްތާގެ ބުރާ ް
ރ ަ
ވގުތަކީ ،ކު ީ
ފހު ަ
މ ަ
މގެ އެން ެ
ނއްވު ު
ފޮ ު
ވ
އ ާ
ނ ް
ރމަށް ފޮ ު
އޢުކު ު
އ ޝާ ި
ޓގަ ި
ގ ގެޒެ ު
ނވެ .އަދި ު
 12:00ގެ ކުރިން ެ
ހ ެ
ދވަ ު
ބރާސްފަތި ު
ގ
މންދާ ހަފުތާ ެ
ވގުތަކީ ،ހިނގަ ު
މފަހު ަ
އން ެ
މގެ ެ
ނއްވު ު
ތއް ފޮ ު
ވއިދުތަކާއި އުސޫލު ަ
ގަ ާ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

އ
ހ ި
ވ ާ
އގެ ހޯމަ ދު ަ
ތއެ ް
މ ހަފް ާ
ރނީ ކޮން ެ
އޢުކު ާ
އ ޝާ ި
ޓގަ ި
އ ގެޒެ ު
އ އުސޫލުތަ ް
ވއިދުތަކާ ި
ގަ ާ



ނވެ.
ރ  12:00ގެ ކުރިން ެ
ހގެ މެން ު
ދވަ ު
ނގާރަ ު
އަ ް
ދ ު
ވއިދުތަކާއި
ގަ ާ

ލތައް
އުސޫ ު

ގއި
ގެޒެޓު ަ

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އދި
ެ

ނ
ވ ީ
އ ާ
ފޮނު ް

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު100 :

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭ

.2

)ހ(

މިއީ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ،ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް ،ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި
ސިޓީ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި،
ފއިނުވުމުގެ ސަބަބުން ،އެ
އދަތުގައި ހުޅުވާ ަ
ފަޅުތައް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހުޅުވަންޖެހޭ މު ް
ބމުން ނުދިއުމާއި ،އެ ތަންތަނުން ދައުލަތަށް
ތަންތަނުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ކުލި ލި ެ
ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ލިބެމުންނުދާތީ ،އެ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް
ނިންމުމަށް

ދިނުމަށް

ލުއިތަކެއް

ސަރުކާރުން

ނިންމާފާތީ،

ތަންތަން

އެގޮތުގެމަތިން

ސ
ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައި ާ
ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
)ށ(

ނ "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ،ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް،
މި އުސޫލަށް ކިޔާ ީ
ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ
ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ
ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

)ހ(

ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް
ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު ،މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ
ވ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ރާވާފައި ާ
ނވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އެފަރާތްތަކުން ކުރަން ރާވާފައިވާ
ު
މަސައްކަތްތަކަށް
ށ
މަސައްކަތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި ،އެންމެ ގިނަވަގެން ) 24ސައުވީސް( މަސްދުވަހަ ް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

ދަށުން

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
)(1

ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ ތަނަކީ މަދުވެގެން ) $5,000,000/-ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ
3
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ޑޮލަރު(

ގެ

ފައިސާއަށްވާ

އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައިވުން؛
)(2

ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ ތަން އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހުޅުވުމަށް ،ނުވަތަ
ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ ތަނެއްނަމަ މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފޭސް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި ނިންމުމަށް
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން؛

)(3

ތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރަން
ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ލިޔުމުން
ހުށަހަޅާ ވާރކް ޕްލޭން ގައިވާ ކަންކަން؛

)(4

ރތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްފަދަ
ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަ ާ
މަޝްރޫޢަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި ،އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން؛

)(5

ރތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްފަދަ
ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަ ާ
މަޝްރޫޢަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފިޔަވައި ،ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް
ރެސްޕޯންސިބިލިޓީ )ސީ.އެސް.އާރު( ގެ ގޮތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢު އަށް
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާވާނެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން
ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ މަހަކަށް ) $15,000ފަނަރަ ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ފީ އެއް
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ނމަ،
)ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ،އެ އަކުރުގެ ގޮތުގެމަތިން ދައްކާފައިނުވާ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ބާޠިލްކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި
ސޮއިކުރެވޭ އެޑެންޑަމްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ
ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ

.3

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ
ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނާ ގުޅިގެން
4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު100 :

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ އިތުރުކޮށްދެވޭ
ގ ދަށު ް
މިހާތަނަށް އަރާފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި ،މި އުސޫލު ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ
ހަމައަށް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ހމައަށް؛ ނުވަތަ
އާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދުވަހާ ަ

)(2

ލ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދުވަހުގެ ކުރިން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެ ް
އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފިނަމަ އެ ދުވަހާ ހަމައަށް؛ ނުވަތަ

)ށ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިގެން
މިހާތަނަށް އަރާފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި ،މީގެ ކުރިން އެހެން އުސޫލެއް ނުވަތަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދީފައިވާނަމަ އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި،
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި އަރާ ކުލި ދައްކާނީ،
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާތާ
ގިނަވެގެން ) 05ފަހެއް( ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ،ތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ
އޮތް މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ރިޒޯޓް
ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ ކުއްޔާއި

.4

)ހ(

އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ ހޮޓަލެއް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ،މުޅި ރިޒޯޓް ނުވަތަ
ހޮޓެލް އެކީގައި ބަންދުކުރާނަމަ ،އެ ފަދައިން ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ

ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުން

މުއްދަތުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

ގެ

)ހ(

ދަށުން

ފަސްކޮށްދެވޭ

ކުލި،

ރިޒޯޓް

ނުވަތަ

ހޮޓެލް

ވ
މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ދައްކަންވާނެއެވެ.
އެޑެންޑަމްގައި ސޮއިކުރުން

.5

ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުން

.6

ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް

.7

ދށުން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
މި އުސޫލުގެ ަ
ކށްދީފައިވާ ގޮތާއި،
އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑާއި ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ފަސް ޮ
އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް ،ލީޒް އެގްރީމެންޓަށް އިތުރުކުރެވޭ އެޑެންޑަމްއެއްގައި
ރތުން
ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ،އެ އެޑެންޑަމްގައި މިނިސްޓްރީއާއި ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަ ާ
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ ތެރޭގައި ،ތަން ކުއްޔަށް
ށ
ރތުން ،އެފަރާތުގެ ލީޒް އެގްރީމެންޓުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަ ް
ހިފާފައިވާ ފަ ާ
ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަކަށް މި އުސޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަންޖެހޭ

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ރިޒޯޓް
ނުވަތަ

ހޮޓެލް

އޮޕަރޭޓްކުރަން
5

ފަށާފައިނުވާނަމަ،

ނވަތަ ފޭސްތަކަކަށް
ު

ބަހާލައިގެން

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު100 :

މުއްދަތުގައި ނުފެށުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތަނެއްނަމަ

ތަރައްޤީކުރާ

މަދުވެގެން

1

)އެކެއް(

ފޭސް

ނިންމާފައިނުވާނަމަ،

ގ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 24ސައުވީސް( މަސްދުވަހު ެ
ތެރޭގައި ފަސްކޮށްދެވިފައިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭގޮތަށް އެހާތަނަށް
އަރާފައިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ރިޒޯޓް
ނުވަތަ

ހޮޓެލް

އޮޕަރޭޓްކުރަން

ފަށާފައިނުވާނަމަ،

ނވަތަ ފޭސްތަކަކަށް
ު

ބަހާލައިގެން

ތަރައްޤީކުރާ ތަނެއްނަމަ މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފޭސް ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މި
އުސޫލުގެ

ދަށުން

ދައްކާފައިނުވާނަމަ،

ފަސްކޮށްދެވޭ
ތަން

ދައްކަންޖެހޭ

މުއްދަތުގައި

ލީޒް

އެގްރީމެންޓް

ކުއްޔާއި

ޖޫރިމަނާ

ދިނުމަށް

ސޮއިކުރެވިފައިވާ

ކުއްޔަށް

ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި
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ދށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،މި އުސޫލަށް
މި އުސޫލުގެ ަ
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 36ތިރީސް ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެކަމަށްއެދި

ހުށަހެޅުން

ޅންވާނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަ ަ

މާނަކުރުން
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 .10މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 5 ،މެއި  2016އިން ފެށިގެންނެވެ.

މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި
ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

)ށ(

"ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ،
ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް ،ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

)ނ( "ތަން"

ނުވަތަ

"ތަންތަން"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ،ބިންބިމާއި ،ފަޅުތަކަށެވެ.
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ކަމަކަށް

