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 ` 
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

(ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާިއ،  R/2016-69 ގަވާއިދު ނަންބަރު

) އަށްކުއްޔަށް ދޫކުރުަމށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް  ފަޅު  ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1

 
 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅު( R-69/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު
  ހުށަހެޅުމާބެހޭ ަގވާއުިދ) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 
  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުވަނަ  2ގެ ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޔަ ގަވާއިދުގެދިބުނެވި .1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށްވުން  )2( )ނ(  .5  
ނުވަތަ ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ނުވަތަ ބިދޭސީން ހިއްސާވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ދިވެހި(

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ - ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރީ، ).ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހުށަހެޅިާދނެއެވެ 
ތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕަކަށްވުން ނުވަ

 . ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕަކަށްވުންރަޖިސްޓަ
  

 
 މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް (ބ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވިގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ އިޢުމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝާވަނ3ަމި ގަވާއިދުގެ )1( )ބ(  .5  
 އަދި  9ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ  ތަފުސީލުރަށަކަށް އެއް ފަރާތުން 

ގޮތަކަށް ރިހަމަ ކުރެވެންދެން ނުވަތަ ވަކިތައް ފު މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތު ވަނަ  10
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  3ލާއެއް ނިމެންދެން މި ގަވާއިދުގެ ޙައެއިން މަރު

 ވަނަ މާއްދާގެ 4ގަވާއިދުގެ  ކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ރަށަކަށް މިއިޢުޝާ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން  ތަފުސީލު(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު 

ބަލައިނުގަނެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ލިޔުން  ތަފުސީލުއެ  ވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިނަމަ،ޤުޝައު
.ތިޔާރު މިނިސއިޚު   ްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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 ތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،އިޖުރާއަތު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 11ގަވާއިދުގެ  މި )2(      
ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި  ސޮއިކުރުމަށްފަހު،ރަށެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި  އެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު  4ރަށާ ގުޅިގެން މިގަވާއިދުގެ  ވުނު ސޮއިކުރެ
 ވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިނަމަ،ޤުލިުޔމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ޝައު  ތަފުސީލު
ތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚު ލިޔުން ތަފުސީލުއެ 

  ވެއެވެ.ލިބިގެން
  

 
 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް (ބ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވިގޮތަށް  ވަނަ 6 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .3

އްކުރުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓޭރިއަޓެކޮމިޓީގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  )ބ(  .6  
.ޢަައްޔަންކުރުމުގެ އިޚު   ތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
 
އިތުރުކޮށް އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް  7މާއްދާގެ ފަހަތަށް  ވަނަ 6 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .4

 .  ފަހަތުގައިހުރި އެހެނިހެން މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކޮމިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

ލިބިގެންވާ 
  ތިޔާރުތައް ޚުއި

ގާ ގަވާއިުދ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ ހިން 6މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7
  ތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލުމުގެ އިޚުއެކުލަވައި

  
 ލިޔުން ވަޒަންކުރުމުގެގޮތްުނ ތަފުސީލުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާެނ ވަލާ ގައި ހިމެނޭ ތާ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ނޑައެޅުމުގެ އި ނޑުތައް ކަ   ތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުމިންގަ

  
 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް  6މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  

ކީ އެންމެ ކޯރަމަބަރުންގެ ންތިބެންޖެހޭނެ މެގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުވެ ކުރިއަށް
) 2މަދުވެގެން    މެންބަރުންނެވެ. (ދޭއް

  
ލިޔުމެއް އިބްތިދާއީ ގޮތުްނ  ތަފުސީލުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  8މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(    

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރިން ވަޒަންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ  9އަދި މި ގަވާއިދުގެ  ،ބަލާ ބެލުމުގައި
ފަހުން ހުށަހަޅާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4ގަވާއިދުގެ  މި ،ހުށަހެޅުމަކާއި

ހުށަހެޅުން  ކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް އެ ފާހަގަލިޔުެމއް އެއްގޮތްކަމަށް  ތަފުސީލު
ލިޔުމުގައި ވާކަމަށް  ތަފުސީލުއިވެލުއޭޓުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެ 

 ތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ އިޚު ޠިލުބާ ހުށަހެޅުން ވަޒަންނުކޮށް  ކުރެވޭނަމަ، އެފާހަގަ
  

އަށް ދާނެ ދުވަސްތަްއ ކޮމިޓީ ރިސެސްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  6ގެ މި ގަވާއުިދ )ބ(    
ނޑައެޅުމުގެ އި . އަދި ކޮމިޓީ ރިސެސްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިޚުކަ ގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި، ގެންވެއެވެ

 އަދި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
.ނބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބަލައިމާކުރާ ހުށަހެޅުމެއް ޓޫރިޒަދުގައި ބަޔާންގަވާއި މި   ުގަނެވޭނެއެވެ
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 ިސްލާޙުކުރުން.މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވިގޮތަށް އ ވަނަ 8 އިދުގެބުނެވިދިޔަ ގަވާ .5

ލިޔުން ތަފުސީލުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް  )ށ(  .8  
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އިބްތިދާއީ ގޮތުން 8ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 

 މަ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާތާލިޔުްނ ފުރިހަމަކަމަށްވާނަ ތަފުސީލުބެލުމަށްފަހު، އެ ބަލާ ބެލުން 
) ދުވަހުގެ 7ގިނަވެގެން  ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް، އެ  ތަފުސީލުތެރޭގައި، ހުށަހެޅުމުގައިވާ (ހަތެއް
ުމާމެދު، ކޮމިޓީން ޓޫރިޒަމާބެހޭކުރިއަށް ގެންދިއ ޢު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަާރތުން މަޝްރޫހުށަހެޅުން 

.   މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދޭންވާނެއެވެ
  

 

އަދި އެ ގަވާއިދުން އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ .6
.  މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން

  
 

. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .7  މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  
 

_______________  


