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2013/R-49 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ. 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ރޑުގައި ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް ވާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް
1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަންނަނިވި އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.

[ ނުވަތަ ]މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން[ އޮތް 1. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި ]މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ކޮންމެ ތަނެއް ]ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ[ މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި ]ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު[«އޮތް ކޮންމެ ތަނެއް ]މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 3.
އޮތޯރިޓީ[«މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

ނޑައަޅައި އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ 3.. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަކީ، އެގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ކަ

ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަލައި ޗެކް ކުރުމަށް އެދި )ށ(

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ، އުޅަނދު ހިނގުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ 

ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިނގުމުގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 

އިހުމާލުން އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދު ބަލައި ޗެކު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މި ގަވާއިދުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގައި އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް 

އެމިނިސްޓްރީއަށް       ފަރާތުން  ދޫކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ހުއްދަ  ހިނގުމުގެ  އުޅަނދު  ޓޫރިސްޓް  އެދި 

އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން 

އެދުމުން އެކަމަށް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދީފައި ނުވުމެވެ.  

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އެ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ގޮތުގައި ދެ އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 4.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން، އެ ހުއްދަ )ނ(
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އައުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ އައުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ 

ބާޠިލުވީއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުއްދައަށް އެދި އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް )ރ(

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ހުއްދަ ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.5.

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ ބާޠިލުވުމަށްފަހު އަލުން ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ އެ އުޅަނދަކަށް އަލުން )ށ(

އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ފީ ކަމުގައިވާ -/5000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 

ދެއްކުމުންނެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 30 ވަނަ މާއްދާ އަންނަަނިިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 6.

ފަރާތެއްގައި )ހ( ކަމާބެހޭ  ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ނަމަކީ،  ކިޔާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ޓޫރިސްޓް 

ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެނަން ފިޔަވައި އެހެން ނަމެއް 

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު މާކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާގުޅޭ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެންެ ނުވާނެއެވެ. 

އުޅަނދުގެ )ށ( ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ނަމަކީ،  ފާސްކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ނަމަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެއެވެ.

ނޑުގެ )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ނަމާއެކު، ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދު[ ގެ 3.21 އަދި 3.22 ގައިވާ  ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ

ގޮތުގެ މަތިން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އުޅނދުގައި ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.6.

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ވޭތުވެދިޔަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ޓެކްސް ޝީޓް(، )ށ(

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.          އޮތޯރިޓީއަށް  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   8 މަހުގެ  ހިނގާ 

މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

އިޞްލާޙުތަކާ 7. ގެނެވުނު  ތަންތަން،  ހަވާލާދީފައިވާ  ބަޔަކަށް  މާއްދާއެއްގެ  ނުވަތަ  މާއްދާއަކަށް  ވަކި  ގަވާއިދުގައި  ބުނެވިދިޔަ 

ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން. 

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.8.



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


