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  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 

82އަދަދު:  2018 މޭ 7 – 1439 ޝަޢުބާން 21ތާރީޚު:  ހޯމަ 47ވޮލިއުމް:    

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކުއިޒިޝަން ( iiiގެ ) 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ގަވާއިދުގެ 

 ކޮސްޓުގެ އަދަދުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ޔޮޓްބަނދަރު އަދި  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

އްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޙަތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (iiiގެ ) 2ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ވަ 3ގަވާއިދުގެ 

 ލުސޫގެ އަދަދުތައް ބަޔާންކުރާ އުއެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓު

 

 

 އަދި  ގެސ ޓ ހައުސ  ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓާއި، "ޓޫރިސ ޓ މިއީ،  )ހ(  .1 ފާއި ނަނ  ރަތަޢާ
 އ ދު ޙަސަރަ  ފަޅުގެ ގެރަށ ރަށު ކުއ ޔަށ ދޫކޮށ ފައިވާ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ޔޮޓ ބަނދަރު

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގައި ( iii) ގެ 2 ގެ( ށ) މާއ ދާގެ ވަނަ 3 ގެ ގަވާއިދު" ކަ
 ލެވެ.ސޫގެ އަދަދުތައ  ބަޔާނ ކުރާ އުބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓު

 )ށ(  
 
 
 

"ޓޫިރސ ޓ  ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސ ޓ  ޮހޓަލާއި، ޓޫރިސ ޓ   ،މި އުސޫލަށ  ކިޔާނީ
ޔޮޓ ބަނދަުރ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ  ދޫޮކށ ފައިވާ ރަށ ރަށުގެ   އަދި ގެސ ޓ ހައުސ 

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  ެގ  2ވަނަ މާއ ދާެގ )ށ( ެގ  3ފަޅުގެ ސަރަޙައ ދު ކަ
(iii "ުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެުކއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓުގެ އަދަދުތައ  ބަޔާނ ކުރާ އުސޫލ ) 

 އެވެ.
    

އެކުއިޒިޝަނ  
  ތައ ގެ އަދަދުކޮސ ޓު

 )ހ(  .2
 
 
 
 

ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓު ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވާ ރަށާ ވަކިނ  އޮނ ނަ 
 ޓޫރިސ ޓ  ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓާއި، ސަރަޙައ ދެއ  ކުއ ޔަށ ދޭނަމަ، "ޓޫރިސ ޓ 

 ރަށ ރަށުގެ ށ ދޫކޮށ ފައިވާކުއ ޔަ ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ޔޮޓ ބަނދަރު އަދި ގެސ ޓ ހައުސ 
ނޑައެޅުމާބެހޭ ސަރަޙައ ދު ފަޅުގެ  ގެ 2 ގެ( ށ) މާއ ދާގެ ވަނަ 3 ގެ ގަވާއިދު" ކަ

(iii ) ެގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓު ހިސާބުކުރާނީ މި އުސޫލުގ
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 )ބ(
 
 
 
 

 )ޅ(
 
 
 
 

 

 ގައިވާ ލިސ ޓާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ ނެވެ. 1ޖަދުވަލު  
 

ނޑައެޅުމުގައި މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ   ކޮށ ފައިވާ އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ުޓ ކަ
ސައިޒު ބަލާނީ، ވަކިނ  ކުއ ޔަށ ދޭ ސަރަޙައ ދާ ގުޅޭގޮތުނ  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

 މިނިސ ޓ ރީނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ ކޮނ ސެޕ ޓުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ސައިޒަށެވެ.
 

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއ ގެ މަތިނ ، ވަކިނ  ކު އ ޔަށ ދޭ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސ ޓ ރީނ  ކަ
މި މާއ ދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓު، ސަރަޙައ ދުގެ 

މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލެނ ޑ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށ   ގޮތުގެ މަތިނ  ހިސާބުކޮށ ފައި،
އިޚ ތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސ ޓ ރީއަށ   އެނ ގުމުގެއެއ ފަހަރާ ދެއ ކުމަށ  

 ލިބިގެނ ވެއެވެ.

ކުއ ޔަށ  ހިފާ  ،އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓު ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނމި މާއ ދާގެ )
ވަކިނ  ފަރާތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލެނ ޑ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށ  ދެއ ކުމުނ ، 
ޓ ރީއާއި ކުއ ޔަށ ދޭ ސަރަޙައ ދު ކުއ ޔަށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ޓޫރިޒަމާެބޭހ މިނިސ 

 އ ގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.ގ ރީމެނ ޓެއެއައު ލީސ  ދެމެދު ކުއ ޔަށ ހިފާ ފަރާތާ 

މި މާއ ދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އައު ލީސ  އެގ ރީމަނ ޓުގައި  
ސޮއިކުރުމަށ ފަހު، ވަކިނ  ކުއ ޔަށ ދޭ ސަރަޙައ ދު ހިއ ކައި ނިމުމުނ ،         

އެ ސަރަޙައ ދުގެ  ލޭނ ޑ  ސަރވޭ ރިޕޯޓު ހަދައިފައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސ ޓ ރީއަށ  
 އެވެ.ހުށަހަޅަނ ވާނެ

މި މާއ ދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލޭނ ޑ  ސަރވޭ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުނ ،    
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓަށ  އެއ ވެސ  ބަދަލެއ  މި މާއ ދާގެ )ނ( ގައި 

މުގެ އައު އެޑެނ ޑަމެއ ގައި ސޮއިކުރު ،ގެނ ނަނ ޖެހޭނަަމ، އެ ބަދަުލެގނެސ ފައި
  އިޚުތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސ ޓ ރީއަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ.  

ށ  ޢަމަލުކުރަނ  އުސޫލަ
 ފެށުނ  

3. 
 
 
 
 
 

މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުނ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،އުސޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާނީ މި
 ފެށިގެނ ނެވެ.

 
____________________ 
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 1 ޖަދުވަލު                                    

 

 ނ  ޓޫރިސ ޓ  ރިޒޯޓު ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކުއ ޔަށ ދީފައިވާ ރަށާ ވަކިނ  ފަޅު ކުއ ޔަށ ދިނުމުގައި އެކުއިޒިޝަނ  ކޮސ ޓ  ހިސާބުކުރު 

 )ހެކ ޓަރ( * ޭބސ  ރޭޓ   ބޮޑުމިނ  ރަށުގެ=  ލީސ  އެކ އިޒިޝަނ  ކޮސ ޓ 

ބޭސ  ރޭޓ / ހެކ ޓަރ  އަތޮޅު 
 ޔޫ.އެސ .ޑީ 

ކ ޓަރ ހެ  10ޖުމ ލަ އަގު 
 ޔޫ.އެސ .ޑީ 

 1,250,000 125,000 ހދ

 1,250,000 125,000 ހއ

 1,250,000 125,000 ށ

 3,500,000 350,000 ނ

 4,500,000 450,000 ރ

 5,000,000 500,000 ޅ

 5,000,000 500,000 ބ

 6,000,000 600,000 ކ

 5,250,000 525,000 އއ

 5,000,000 500,000 އދ

 4,500,000 450,000 ވ

 3,500,000 350,000 ފ

 3,500,000 350,000 މ

 3,000,000 300,000 ދ

 2,500,000 250,000 ތ

 1,500,000 150,000 ލ

 1,250,000 125,000 ގދ

 1,250,000 125,000 ގއ

 1,250,000 125,000 ޏ

 1,250,000 125,000 ސ
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