
ވިޮލއުމް: 40 އަދަދު: 59   ތީާރޚު: 17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1432 - 21 އޭޕިްރލް 2011  ބުރްާސފިަތ 

ޓިޫރްސޓް ިރޒޯޓިާއ، ޓިޫރްސޓް ހޮޓަލިާއ، ޓިޫރްސޓް ގްެސޓްހައްުސ ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ 

ރަށްރަށިާއ ިބނިްބމުގެ ކިުލ ަސރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވިާއދު (    /2010) އަށް 1 ވަނަ 

ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވިާއދު

2011/R-17 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ
ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ
މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137
ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 
ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 
ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ބޭނުންފުޅުވާ  ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން  ދުވަހުގެ   ހޯމަ 
ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   
ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 
ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  
 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv
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ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ
ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ޓިޫރްސޓް ިރޒޯޓިާއ، ޓިޫރްސޓް ހޮޓަލިާއ، ޓިޫރްސޓް ގްެސޓްހައްުސ ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ 

ރަށްރަށިާއ ިބނިްބމުގެ ކިުލ ަސރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވިާއދު (    /2010) އަށް 1 ވަނަ 

ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވިާއދު

ަސރުކާރަށް  ކިުލ  ިބނިްބމުގެ  ރަށްރަށިާއ  ކުއްޔަށްދޭ  ހެދުމަށް  ގްެސޓްހައްުސ  ޓިޫރްސޓް  ހޮޓަލިާއ،  ޓިޫރްސޓް  ިރޒޯޓިާއ،  ޓިޫރްސޓް 
ދެއްކުމާބެހޭ ގަވިާއދަށް އަންނިަނިވ ިއްޞލާޙުތައް ގެނައުން.

ގަވިާއދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) އަންނިަނިވ ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުން.  .1

ޓިޫރްސޓް ިރޒޯޓް، ޓިޫރްސޓް ހޮޓާ، އިަދ ޓިޫރްސޓް ގްެސޓްހައްުސ ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ީދފިައވާ ރަށްރަށިާއ ިބނިްބމުން 01 ޖެނުއީަރ 
2011 ގެ ކިުރން ދައްކަމުން އިައ ކިުލ ދެއްކުން، ރަށް ނުވަތަ ިބން ކުއްޔަށިްހފާފިައވާ އެއްވްެސ ފަރާތަކަށް ފްަސކޮށީްދފިައވާނަމަ، 

ކިުލދެއްކުން ފްަސކުރުމަށް ކޮށްފިައވާ އެގީްރމަންޓްގިައ ކަނޑައިެޅފިައވާ ގޮތަށް އެކިުލ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ގަވިާއދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ިތިރއަށް (ފ) ގެ ގޮތުގިައ ިތީރގިައވާ މާއްދާ ިއތުރުކޮށް، މާއްދާތައް ތަރީުތބުކުރުން.  .2

ިބނިްބމުން،  ރަށްރަށިާއ  ީދފިައވާ  ކުއްޔަށް  ހެދުމަށް  ގްެސޓްހައްުސ  ޓިޫރްސޓް  އިަދ  ހޮޓާ،  ޓިޫރްސޓް  ިރޒޯޓް،  ޓިޫރްސޓް 
އެޑްވާންްސކޮށް އެއްވްެސ ކުއްޔެއް ަސރުކާރަށް ދައްކާފިައވާނަމަ، އެޑްވާންްސކޮށް ދައްކާފިައވާ ކީުލގެ ތެރިެއން 31 ިޑެސމްބަރު 
2010 ގެ ިނޔަލަށް ބީާކއޮތް އަދަދު، 1 ޖެނުއީަރ 2011 ިއން ފިެށގެން 25 އަހަރު ދުވްަސ، ނުވަތަ ރަށް ނުވަތަ ިބން ކުއްޔަށް 
ީދފިައވާ މުއްދަތުގެ ތެރިެއން 1 ޖެނުއީަރ 2011 ިއން ފިެށގެން ބީާކއޮތް މުއްދަތު، ިމ ދެ މުއްދަތުގެ ތެރިެއން ކުރު މުއްދަތުގެ 

ތެރޭގިައ ިހމެނޭ ކުއާޓަރުތަކަށް އެއްވަރަށް ބަހާލިައގެން، އެ ކުއާޓަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކިުލން އިުނކުރެވޭނެއެވެ.

ގަވިާއދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަންނިަވ ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުން   .3

ިމ މާއްދާގެ (ޅ) ގިައވާގޮތަށް ިހާސބުކުރުމަށްފަހު ދައްކަންޖެހޭ ކިުލ ދައްކަން އަންގާތާ 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ އެ ފިައާސ 
ަސރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ިމ މުއްދަތުގެ ތެރޭގިައ ކީުލގެ ފިައާސ ނުދައްކިައިފނަމަ، ިމ މާއްދާގެ (އ) ގިައވާ ގޮތުގެމިަތން 

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
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ިއްޞލާޙުކުރުން. ް ގޮތަށ އަންނިަނިވ (ވ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 5 ެ ގަވިާއދުގ .4

ާ ދައްކަންޖިެހފިައވ ް ަސރުކާރަށ ް ގްެސޓްހައްުސއަކުނ ޓިޫރްސޓް  ނުވަތަ ހޮޓަލަކުން  ޓިޫރްސޓް  ނުވަތަ ިރޒޯޓަކުން  ް ޓިޫރްސޓ
ިބން  ނުވަތަ ް ރަށ ގިުޅގެން، ާ ނުދެއްކުމ ޖިޫރމަނާ  ާ ކުރިެވފިައވ ް ނުދެއްކުމުނ ތީާރޚުގިައ ދައްކަންޖެހުނު ކިުލ ނުވަތަ ކިުލ،
ކިުލ ނުވަތަ ކިުލ ާ ދައްކަންޖިެހފިައވ ް ަސރުކާރަށ ިއތުރަށް، ެ ިފޔަވަޅުތަކުގ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ އެއްބްަސވުމުގިައ ކުއްޔަށިްދނުމާބެހޭ

90 ދުވަހުގެ  ް ފިެށގެނ ް ތީާރޚުނ ދައްކަންޖެހުނު ކިުލ ެ ޖިޫރމަނާ، އެކުއާޓަރުގ ާ ކުރިެވފިައވ ް ނުދެއްކުމުނ ތީާރޚުގިައ ދައްކަންޖެހުނު
ެ ިހފެހެއްޓުމުގ ް ގޮތުނ ވަގީުތ ހުއްދަ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ިހންގަނ ް އެފަދަތަނެއ ނުކޮށިްފނަމަ، ޚަލްާޞ ދައްކިައ ް ހަމައަށ ތެރޭގިައ

ިލިބގެންވެއެވެ. ް ިމިންސޓީްރއަށ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ު ިއޚިްތޔާރ

ިއތުރުކުރުން. ް މާއްދާއެއ ް ގޮތަށ އަންނިަނިވ ގޮތުގިައ ގެ (މ) ް ިތިރއަށ ގެ (ވ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 5 ެ ގަވިާއދުގ .5

ގްެސޓްހައްުސއަކުން  ް ޓިޫރްސޓ ނުވަތަ ހޮޓަލަކުން ް ޓިޫރްސޓ ނުވަތަ ިރޒޯޓަކުން އެއްވްެސ ް ހަމައަށ ާ ދުވަހ 22 އޭޕީްރލް 2011 ވަނަ
ވާނަމަ، ނުދައްކިައ ޖިޫރމަނާ ާ ނުދެއްކުމުން ކުރިެވފިައވ ތީާރޚުގިައ ދައްކަންޖެހުނު ނުވަތަ ކިުލ ކިުލ ާ ދައްކަންޖިެހފިައވ ް ަސރުކާރަށ

2011 ވަނަ  22 އޭޕީްރލް  ިއތުރަށް، ެ ިފޔަވަޅުތަކުގ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ އެއްބްަސވުމުގިައ ކުއްޔަށިްދނުމާބެހޭ ިބން ނުވަތަ ް ރަށ
އެއްބްަސވެވޭ  ް ދަށުނ ެ އޫުޞލެއްގ ާ ކަނޑައަޅ ިމިންސޓީްރން ޓިޫރޒަމާބެހޭ ނުވަތަ ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ  90 ް ފިެށގެނ ް ދުވަހުނ
ާ ކުރިެވފިައވ ް ނުދެއްކުމުނ ތީާރޚުގިައ ދައްކަންޖެހުނު ކިުލ ނުވަތަ ކިުލ ާ ދައްކަންޖިެހފިައވ ް ަސރުކާރަށ ތެރޭގިައ ެ މުއްދަތުގ
ިހފެހެއްޓުމުގެ  ް ގޮތުނ ވަގީުތ ހުއްދަ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ިހންގަނ ް އެފަދަތަނެއ ނުކޮށިްފނަމަ ޚަލްާޞ ދައްކިައ ް ހަމައަށ ޖިޫރމަނާ،

ިލިބގެންވެއެވެ.  ް ިމިންސޓީްރއަށ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ު ިއޚިްތޔާރ

ިއތުރުކުރުން. ް މާއްދާއެއ ް ގޮތަށ އަންނިަނިވ ގޮތުގިައ ގެ (ފ) ް ިތިރއަށ ގެ (މ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 5 ެ ގަވިާއދުގ .6

ޭ މަަސއްކަތްތަކިާއ އަޅަންޖެހ އެންމެހިައ ކުރަންޖެހޭ ް ހަމައަށ ާ ބިާޠލުކުރުމ ހުއްދަ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ގިައ (މ) އިަދ މާއްދާގެ (ވ) ިމ
ް އެންގުމުނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ް އެކަނ ު އެޅުމަށްފަހ އޮތިޯރީޓން ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ ް ިފޔަވަޅެއ އެންމެހިައ

ިމިންސޓީްރންނެވެ. ޓިޫރޒަމާބެހޭ ކުރީާނ ު ބިާޠލ ހުއްދަ

ިއތުރުކުރުން. ް މާއްދާއެއ ް ގޮތަށ އަންނިަނިވ ގޮތުގިައ ގެ (ދ) ް ިތިރއަށ ގެ (ފ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 5 ެ ގަވިާއދުގ .7

ް ދޫކުރެވީޭނ، އެފަދަތަނަކުން ަސރުކާރަށ ް އެހުއްދައެއ ް އަލުނ ބިާޠލުކޮށިްފނަމަ ް ހުއްދައެއ ް ދަށުނ (މ) ގެ ަ ނުވަތ މާއްދާގެ (ވ) ިމ
ިނންމުމުންނެވެ. ދައްކިައ ް ހަމައަށ ޖިޫރމަނާ ކުއްޔިާއ ާ ނުދައްކިައވ ދައްކަންޖިެހ

ކުރުން. ު ިއްޞލާޙ ް ގޮތަށ އަންނިަވ ާ މާއްދ ވަނަ 6 ެ ގަވިާއދުގ .8

ެ ކީުލގ ދައްކަންޖެހޭ ް ަސރުކާރަށ ް ގްެސޓްހައްުސތަކުނ ް ޓިޫރްސޓ އިަދ ާ ހޮޓ ް ޓިޫރްސޓ ިރޒޯޓިާއ ް ޓިޫރްސޓ ދަށުން، ެ ގަވިާއދުގ ިމ
ދައްކަންޖެހޭ ް ތަނީްފޒުކުރުމިާއ، ަސރުކާރަށ ު ގަވިާއދ ިމ ު ބަދަލުތަކާއެކ ގެނެވޭ ް ކުއްޔަށ ކިުލ ބަލިައގަނެ، ކަނޑައަޅިައ، ު އަދަދ
ދައްކަންޖިެހ  ތެރިެއން ކީުލގެ ދައްކަމުން އިައ ް ިމތަންތަނުނ ކިުރން 1 ޖެނުއީަރ 2011 ގެ ފިައާސއިާއ، ެ ޖިޫރމަނާގ ކުއްޔިާއ
3/2010 (ޓެކްްސ  ު ނަންބަރ ޤާނޫނު އަޅީާނ ް ިފޔަވަޅުތައ އަޅަންޖެހޭ ހޯދުމަށްޓަކިައ ފިައާސ ެ ޖިޫރމަނާގ ކުއްޔިާއ ާ ނުދައްކިައވ

އޮތިޯރީޓންނެވެ. ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ ް ދަށުނ ގެ (ށ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 3 ެ ގ ޤާނޫނު) ިއދީާރ ނެގުމާބެހޭ



ް ަސރުކާރަށ ކިުލ ެ ިބނިްބމުގ ރަށްރަށިާއ ކުއްޔަށްދޭ ް ހެދުމަށ ގްެސޓްހައްުސ ް ޓިޫރްސޓ ހޮޓަލިާއ، ް ޓިޫރްސޓ ިރޒޯޓިާއ، ް ޓިޫރްސޓ .9
ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ިމގަވިާއދ ފަށީާނ، ް ޢަމަލުކުރަނ ް ިއްޞލާޙުތަކަށ ިމގެނެވުނު ް ގަވިާއދަށ ދެއްކުމާބެހޭ

ފިެށގެންނެވެ. ް ދުވަހުނ


