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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިޒަމް 

 މާލެ، ދިވެިހރާއްޖެ 

 

 ގަވާއިދު ބެހޭކުއްޔަށްދިނުމާތަރައްޤީކޮށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް

 

         ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ޅ) އިން ބާރު ލިބިގެން ޕްރައިވެޓް ވަނަ މާއްދާ 16-17

އައިލެންޑް ތަރައްޤީކޮށް އެފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެުޅމުގެ ގަވާއިދެވެ.

ގަވާއިދު"  ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ތަރައްޤީކޮށް މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް (ށ)  

 އެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް    

 ފަޅެއް ކަނޑައެޅުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާބެހޭ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން ކުއްޔަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .2

 ދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރެވޭނީ ފަޅުތަކުގައެވެ.

އެކަާމ  ކަނަޑއަޅުއްވާނީ ރާނެ ފަޅު ނުވަތަ ފަޅުތައްތަރައްޤީކު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް (ށ)  

 ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވާ ޤަރާރަކުން،

ކަނޑައެޅުއްވުްނ  ފަޅު ނުވަތަ ފަޅުތައްތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  (ނ)  

 އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާީނ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްީރންނެވެ.

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް) ގައިާވ ފަދައިން ނމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

 ހުށަހަޅާ ކަނޑަައޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ރައީސުލްުޖމްހޫރިްއޔާއަށް ފަޅުދިނުމަށް 

 އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގައި 
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 ފަޅު  ކަނޑައެުޅމަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް )1(   

އާިއ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ޑިނޭޓްސްފާހަގަކުރެވޭނެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ

ފަޅުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަދީފައިވާ ސަރވޭޔަރެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 .ސަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓު 

ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލްެއސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްޮރޖެކްޓެއް ފަޅުގައި  )2(   

 ކަނޑަެއޅުމަށް ހުށަހެޅުން.ހިންގުމަށް 

ގައި ފަޅު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް )3(   

 ގެ އަދަދު.ހުށަހަޅާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް ގަސްތުކުރެވޭ  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް )4(   

 (ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ހިއްސާ އެކުލެޭވ ކުންފުނި. 100ސަރުކާރުގެ %

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް    

 ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދިނުން 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ ބޭނުމަށް ފަޅު  (ހ) .3

ކަނޑައަޅުއްވައި ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްާވ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 (ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ހިއްސާ އެކުލެޭވ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 100ސަރުކާރުގެ %

ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާާވ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ (ށ)  

ކުންފުންޏަކަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގައި  6(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  99/2ނަންބަރު 

 ވައިލަްނ ވާެނއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅެއް ކުއްޔަށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް  ގޮތަށް ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 .ިހމަނަންވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި  އެއްބަސްުވމުގައި ކުލީގެ އެކުލަވާ ދިނުމަށް

 ޑިނޭޓްސް ކޯ ޖިއޮގްރަފިކް ފަޅުގެ )1(   

 ދޫކުރާ މުއްދަތުފަޅު ކުއްޔަށް  )2(   

ގެ ގޮތުގަިއ ރަށްތައް ހިއްކައި ެއ ރަށްތައް ދިުގ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު )3(   

ށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޑިވެލޮޕަރަްށ ކުލި ދެއްކުުމން ިއސްތިސްނާާވ ކަމުއްދަތަ

 ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ދޭނަަމ އެކަން.
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 ބާޠިުލކުރެވޭނޭ އެގްރީެމންޓް ކުރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ދޫކުރާ ކުއްޔަށް )4(   

 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ލަތްތަކުގައިހާ އެ ،ލަތްތަކާއިހާ

 ސަރުކާރަށް ކުލި ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމުތައް  )5(   

އެ ފަޅުގައި  ،ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާ ފަޅާއި )6(   

ތަރައްޤީކުރެވޭ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވި ހުންނަ ރަށްތައް އަނބުާރ ދައުލަތާ 

 ހަވާލުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ގޮތްތައް

ފަޅެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ  (ރ)  

އެންމެހައި ވަކިވަިކ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަާކ ގުޭޅ ޙައްޤުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދެވުމުން، ެއ ފަޅެއް ކުއްޔަްށ ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ 

 ޑިވެލޮޕަރާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ނިުމމަކަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ވެޓް އައިލެންޑް ޕްރައި

 ތަރައްޤީކުރުން
ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅު ހިއްކަންވާނީ ކަމާ ގުޅުްނހުރި ޤާނޫނުތަކާއި  (ހ) .4

ގަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

އެންމެހަިއ ުހއްދަތައް ނެގުމަށް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ނަގަްނޖެޭހ 

 ފަހުގައެވެ.

އެއް ފަޅެއްގައި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއް  (ށ)  

ހިއްކާނަމަ، ކޮންމެ ދެ ރަށެއްގެ ދެމެދުގައި ދެ ރަށުގެވެސް     ީމން ޓައިޑް ލައިްނ 

ފަންސާސް) ީމޓަރުގެ ދުރުމިން (ތިންސަތޭކަ  350އިން ފެށިގެން މަދުވެގެން 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ދުރުމިން ބެހެއްޓުމުން، އެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  (ނ)  

ރަށް ނުވަަތ  2ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އިންވެސްޓަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ 

          މި ހާލަތުގައި އެ ފަޅުގައި އެއަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުިހމެނޭ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކެއް ާވނަަމ އެ ރަށްތަކާއި، 

          އެއް އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ރަށްތަކާ ދެމެދު މަދުވެގެން

 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) މީޓަރުގެ ދުރުމިްނ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 350
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ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ރަށް ހިއްކުމަށްފަހު ރަށްތަކަށް ނަން ދިނުމަށް  (ރ)  

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ރަށްތައް ދަފްތަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށް ހިއްކުމަށްފަހު، ރަށުގެ ލޭންޑް ސަރވޭ ހަދައި، ޓޫރިަޒމާބެޭހ މިނިސްޓްރީއަށް  (ބ)  

ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅައި، ލޭންްޑ އޭރިާއ ރަޖިސްޓަީރ ކުުރމަކީ ޑިވެލޮޕަރުގެ ލޭންޑް ސަރވޭ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  (ޅ)  

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވޭޔަރެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވާ  އައިލެންޑެއް ކުއްޔަށް ހިފާ އިންވެސްޓަރުޕްރައިވެޓް  (ކ)  

ލޭންޑް އޭރިއާ މުާރޖަޢާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެަނމަ ިމ މާއްދާގެ (ޅ) އާ އެއްގޮތަށް 

 ލޭންޑް ސަރޭވ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ 

 ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން
ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިއްކާ ރަށްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ޓޫރިޒަމާބެހޭ  (ހ) .5

 މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ޑިނޭޓްސް ޖިއޮގްރެފިކް ކޯޅު ފާހަގަކުރެވޭ ރަށް ހިއްކާފައިވާ ފަ )1(   

ގެ ނަން، އެޑްރެސް، ރަށް ހިއްކާފައިވާ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑިވެލޮޕަރު )2(    

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި ީއމެއިލް އެޑްެރސް 

 ރަށަށް ދީފައިވާ ނަން  )3(   

 ޑިނޭޓްސް ރަށުގެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ )4(   

 ރަށުގެ ރެޖިސްޓަރޑް ލޭްނޑް އޭރިއާ  )5(   

ގެ ނަން، އެޑްރެސް، ުގޅޭނެ، ނަންބަރު ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިންވެސްޓަރު )6(   

 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް 
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު އަންަނ ާތރީޚުން ފެށިގެން  (ނ)  

ގެންނަ ފަރާތުން (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ބަދަލެއް  5ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއް ފަޅެއްގައި 

ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ 

ޕްރައިވެޓް 

އައިލެންޑްތަކުގެ ފަޅުގެ 

 ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން 

އެއް ފަޅެއްގައި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއް  (ހ) .6

ހިއްކާފައިވާނަމަ، ކޮްނމެ ރަށެއްެގ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގަިއ އެ ރަށެއްގެ މީްނ 

(ސަތޭކަ ފަންސާސް) މީޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  150ޓައިޑް ލައިންއިން ފެށިގެން 

ރަށަށް  1ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އެއް އެއްބަސްވުމެއްެގ ެތރޭގައި 

 ގޮތަށް އިންވެސްޓަރަކަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކެއް ވުރެ ގިނަ ރަށްތައް ހިމެނޭ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ހިމެޭނ ކޮްނމެ ަރށަކުން ފެށިގެން  

(ސަތޭކަ ފަންސާސް) މީޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު އެ އެއްބަސްވުމުެގ  150

 ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމުގައި ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ދިުގ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުެގ ކުިރން ެއ ރަށެއްގެ  (ށ)  

 ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިން ވަކިކޮށް ޗާޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކަމާބެހޭ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗާޓު ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ަސރުކާރުގެ  (ނ)  

 އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވޭޔަރެކެވެ.

އެއް ފަޅެއްގައި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއް  (ރ)  

ހިއްކާފައިވާނަމަ، ކޮންެމ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދާއި، އެހެްނ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ 

(ފަންސާސް) މީޓަރުގެ ދުރުމިނެްއ  50ސަރަޙައްދާ ދެމެދު މަދުވެގެްނ 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޭޅ ސަރަޙައްދުގައި އިމާރާތްކުރުމުެގ  (ބ)  

 އިޚްތިޔާރު އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާ އިންވެސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

ވަކި އިންވެސްޓަރުންނަށް 

 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިއްކާފައިވާ ވަކިވަކި ރަށްތައް ވަކިވަކި  (ހ) .7

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޑިވެލޮޕަރުގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިއްކާފައިވާ ވަކިވަކި ރަށްތައް  (ށ)  

އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ، އާްނމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްެގ މަތިން އެްނެމ ރަނގަުޅ ހުށަެހޅުމަށް ހުށަހަާޅ 

 ފަރާތަކަށެވެ.
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ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  (ނ)  

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ވަކި ފަރުދަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 18މުރުން އު )1(   

 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި )2(   

  .ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް އިންވެސްޓަރަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުްއދަތު ޕްރައިވެޓް  (ރ)  

އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ފަޅުެގ 

 ކުލީގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ. 

އައިލެންޑާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޑިވެލޮޕަރާިއ  ޕްރައިވެޓް (ބ)  

 އިންވެސްޓަރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޑިވެލޮޕަރާއި  (ޅ)  

 އެއްބަސްވުމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އިންވެސްޓަރާ ދެމެދު ވެވޭ 

 ރަށަށް ދީފައިވާ ނަން  )1(   

 ޑިނޭޓްސް ރަށުގެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ )2(   

 ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު  )3(   

 ަކންސަރުކާރަށް ކުލި ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމުތަްއ އުފުލާނީ އިންވެސްޓަރު )4(   

ފައިވާ  ހުށަހަޅައިގުޅޭ ޙައްޤުތައް ގަތުމަށް އިންވެސްޓަރު އެ ރަށަކާ )5(   

 އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދައްކަން އެއްބަސްވާ ގޮތް. ،އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓާއި

އެއްގޮތަށް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ނުދައްކައިފިނަމަ ޢަަމލުކުރާނެ  އްބަސްވުމާއެ )6(   

 ގޮތް.

 އިން ވަކިކޮށް ތައްޔާކުރެވިފައިވާ ޗާޓުއެ ރަށެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ  )7(   

     ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި އިންވެސްޓަރާ ދެމެދު ރަށް ކުއްޔަށް  )8(   

 ލެވޭނެކަން.ޅޭ ވަިކ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައި ގު ދިނުމާ
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ޑިވެލޮޕަރ، އިންވެސްޓަރަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ  (ކ)  

 ކުރިން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  (އ)  

 އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ިހމަނަންވާނެެއވެ.

 ޑިނޭޓްސް ޅު ފާހަގަކުރެވޭ ޖިއޮގްރެފިކް ކޯހިއްކާފައިވާ ފަރަށް  )1(   

 ރަށަށް ދީފައިވާ ނަން  )2(   

 ޑިނޭޓްސް ރަށުގެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ )3(   

ގެ ނަން، އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ، އިންވެސްޓަރު ހިފަން ހުށަހަޅާރަށް ކުއްޔަށް  )4(   

 ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްެރސް 

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތުރަށް ކުއްޔަށް  )5(   

 ގެ މިްނވަރު ހުށަހަޅައިފައިވާ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓުރަށަށް އިންވެސްޓަރު )6(   

ޑިވެލޮޕަރ، އިންވެސްޓަރަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންާޑ ގުޭޅ ޙައްޤުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާ  (ވ)  

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުުރމުން އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުަމށް 

 މިނިސްޓްރީއާއި އިންވެސްޓަރާ ދެމެދު އެއްބަސްުވމެއް އެކުލަވައިލަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލީެގ އެއްބަސްވުުމގައި އަންނަނިިވ  (މ)  

 ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ރަށަށް ދީފައިވާ ނަން  )1(   

 ޑިނޭޓްސް ކޯގެ ޖިއޮގްރަފިކް ރަށު )2(   

 ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު  )3(   

 ކުލީގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުން ޢަމަލުކުރެވޭެނ ގޮތް )4(   

 ކުލި ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމުތައް  )5(   

ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ އިންެވސްޓަރަށް އެ ރަްށ އެހެްނ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް  )6(   

 ދޫނުކުރެވޭނެކަން



  ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                R-71/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު:              163 އަދަދު:             50 ވޮލިއުމް:
 

  10 

އެހެން ފަރާތަކަށް  ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ށް ހިފާ އިންވެސްޓަރަށް އެ ރަށާރަށް ކުއްޔަ )7(   

 ލެވޭނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަންވިއްކައި

 ރަށުގެ ބޭނުން ކުރުމުގައި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެަކން  )8(   

ތެއްގައި ެއ ކަމަްށ ރަށުގައި އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ އިންވެސްޓަރު )9(   

     އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ،ގޮތަށްކުލި ނުހިނގާ

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބިދެވޭނެކަން.(ދޭއް) އަހަރު 2

 ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިޖުރާޢަތްތައް އެއްބަސްވުން ބާޠިލު )10(   

  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުްނ ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ބާޠިުލކުރުމުްނ  )11(   

ގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި ހިެމނޭ ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕަރު

 ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭނެކަން.

އިންވެސްޓަރާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޓޫރިަޒމާބެހޭ މިނިސްޓްީރއާ  (ފ)  

ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލެވުުމން، ޕްރައިވެޓް އައިލެންްޑ ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ ވެފައިވާ އެއްބަސްުވމުްނ އެ ޕްރައިެވޓް އައިލެންޑުެގ 

ސަރަޙައްދު އުނިކޮށް އެ އެއްބަސްުވން ޓޫރިަޒމާބެޭހ މިިނސްޓްރީން 

 އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުެގ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެްއގެ ވަިކ ބައެއް      (ދ)  

 ށް ނުދެވޭނެއެވެ.ކަވަކިން ކުއްޔަ

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާއި 

ގުޅޭ މަޞްލަޙަތު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ެއކުލަވައިލުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .8

ނުވަތަ އިންވެސްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ މައްޗަށް އިންވެސްޓަރުެގ މަޞްލަޙަތު ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

އެދި ހުށަހެޅުމުްނ އިންވެސްޓަރުެގ ަނމުގައި ަރޖިސްޓަރީއެްއ ިމނިސްޓްރީން 

 ދޭންވާނެއެވެ.ހަދައި

އިންވެސްޓަރުގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވޭ ރަޖިސްޓަރީގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ޑިނޭޓްސް ޅު ފާހަގަކުރެވޭ ޖިއޮގްރެފިކް ކޯފައިވާ ފަރަށް ހިއްކައި )1(   
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 ރަށަށް ދީފައިވާ ނަން  )2(   

 ޑިނޭޓްސް ރަށުގެ ޖިއޮގްރަފިކް ކޯ )3(   

ްނ ދޫކުރާ ރަިޖސްޓަރީ ންޑަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީޕްރައިވެޓް އައިލެ )4(   

 ނަންބަރު

ގެ ނަން، އެޑްރެސް، ުގޅޭނެ، ނަންބަރު ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިންވެސްޓަރު )5(   

 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު  )6(   

 ކުއްޔަށް ދިން ތާރީޚު ރަށް  )7(   

 ހަމަވާ ތާރީޚު  ރަށުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު )8(   

ޮކށްފައިވާ  ރަށުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުެގ ގޮތުގައި ިމނިސްޓްރީގައި ރަިޖސްޓަރީ )9(   

 ލޭންޑް އޭރިއާ 

 ލުކުރެވިފައިވާ މޯގޭޖްތަކުގެ ތަުފސީރަށް މޯގޭްޖ ކުރާނަަމ  އިންވެސްޓަރު )10(   

އައިލެންޑުގައި ޕްރައިވެޓް 

 އިމާރާތްކުރުން
ޕްރައިވެޓް އައިެލންެޑއްގަިއ އިމާރާތްކުރުމުގައި ކަމާުގޅުންުހިރ ޤާޫނނުތަކާއި  (ހ) .9

ގަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑަައޅާފައިާވ 

 އެންމެހައި މިންަގނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.

ބޭނުންވެއްޖެ ާހލަތެއްގައި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގަިއ އިމާރާތްނުކޮށް   އިންވެސްޓަރު  (ށ)  

 އެ ރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު އިންވެސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ފަނަރަ)  15ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގައި އިމާރާތްކުރެވޭނެ އެްނމެ ުއސްމިނަީކ  (ނ)  

 މީޓަރެވެ.

އިމާރާތް ކުރެވޭނީ އިމާރާތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު، ރަށާއި  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގައި (ރ)  

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނެ  50ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ %

 ގޮތަށެވެ.
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ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓަރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  (ބ)  

 މިނިސްޓްރީން އެްނޑޯޒްކޮށް ޭދންވާނެއެވެ.ކޮންސެޕްޓް ނުވަތަ މާސްޓަރޕްލޭން 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގައި އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓް ނުވަތަ  (ޅ)  

މާސްޓަރޕްލޭން ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ެއންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު 

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށެއް ޕްރައިވެޓް  (ކ)  

 ނުދެވޭނެއެވެ.

 ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް

 ބޭނުންކުރުން 
އެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް  ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ބޭނުންކުރެވޭނީ އިންވެސްޓަރަކަށް، (ހ) .10

ޫނން ގޮތަކަށް އެ ަފރާތުން ހުއްދަކުރާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

 އެހެން ފަރާތްތަކުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމަށެވެ.

އަންނިވި މަޢުޫލމާތު ިހމެނޭ ގޮތަށް ޕްރައިވެްޓ އައިލެންްޑ ބޭނުްނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  (ށ)  

 ދަފްތަރެއް އިންވެސްޓަރު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތުގެ ނަންރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރި  )1(   

ދިވެއްސެއް ނަަމ  ،ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )2(   

 ނަންބަރު  ގެއައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

 ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ޤައުމު )3(   

 ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަރާތް އެ ރަށުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު  )4(   

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންނިވި  (ނ)  

 ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އިންވެސްޓަރު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 މުވައްޒަފުގެ ނަން  )1(   

 ގެ ދިވެއްސެއް ނަމަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ،މުވައްޒަފުގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )2(   

 ނަންބަރު
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 ނިސްބަތްވާ ޤައުމު މުވައްޒަފު  )3(   

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތް  )4(   

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާގުޅޭ 

 ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުން 
ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިންވެސްޓަރު  (ހ) .11

ހުއްދައާ އެކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ 

 ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިންވެސްޓަރު  (ށ)  

(ޓޫރިސްޓް  R-14/2010އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައިލުމުގަިއ ގަވާއިދު ަނންބަރު 

 ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ށް ކައެހެން ފަާރތަކަށް ކުއްޔަ ުގޅޭ ޙައްޤުތައް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާއިންވެސްޓަރަށް  (ނ)  

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ  އިންވެސްޓަރު ގުޭޅ ޙައްޤުތައް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ (ރ)  

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކީ ރަހުނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާ ގުޭޅ ޙައްޤުތައް އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން  (ބ)  

(ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޭޅ  R-14/2010ރަހުނުކުރުމުގައި ގަވާއިުދ ނަންބަރު 

 ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް ބަލަހައްޓައި ހިންގުމަށް އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން  (ޅ)  

 R-14/2010ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހެން ފަރާތަކާ އެކީ ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

(ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތަށް 

 މެނޭްޖމަންޓް އެގްރީމަންޓެއް އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުން، އެ ރަށަކާ ގުޅިގެްނ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް  (ހ) .12

އިންވެސްޓަރަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ދައުލަތަށް އަނބުރައި 

 އިޢާދަވެގެންދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  (ށ)  

ރަށާ ގުޅިގެްނ އިންވެސްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހަމަވެ، އެ 

އިޢާދަވެގެންދާއިރު އިންވެސްޓަރަށް އެ ރަށުގައިވާ އެންމެހައި އުފުލޭ މުދާ ގެންދިއުމުެގ 

 ޙައްޤު ލިބިދެވޭނެއެވެ.
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ގައިވާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މި މާްއދާގެ (ހ)  (ނ)  

ގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރަށާ ގުޅިގެން 

އިންވެސްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ދައުލަތަށް އިޢާދަވެގެންދާއިރު       

އެ ރަށުގައިވާ އެއްވެސް ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން، އިންވެސްޓަރަށާއި 

 ރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، ދައުލަތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.ޑިވެލޮޕަ

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ 

ގޮތުގައި ކުއްޔަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ 

ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 

 ބާޠިލުކުރުން 

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  (ހ) .13

 އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނީ ަހމައެކަނި އަންަނނި ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ޑިވެލޮޕަރާއި އިންވެސްޓަރާ ދެމެދު ވެޭވ އެއްބަސްވުާމ އެއްގޮތަށް ެއ ރަށަކާ  )1(  

 ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެކުިއޒިޝަން ކޮސްޓް ނުދެއްކުން.

 .ގުޅިގެން ދައްކަންޖެޭހ ކުލި ނުދެއްކުން އެ ރަށާ )2(   

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ބާޠިލުކުރެވޭނީ ޝަރުއީ ކޯޓަކުްނ އެ ފައިާސ ދައްކަން ިނހާއީ ުހކުމެއް ކުުރމުްނ    

 އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމައެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

ބާޠިލުކުރެވޭނީ، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ، ކުލި ދެއްކުމަށް 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުެގ ނޯޓިސްއެއް ދިުނމަށްފަހު ެއ ުމއްދަތުގައި ކުލި  60

(ތިރީސް)  30ސްވުން ބާޠިލުކުރާނެކަން އަންގަިއ ނުދައްކައިފިނަމަ ކުލީގެ އެއްބަ

 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ނޯޓިސްއަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަަމއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ކުލީެގ އެއްބަްސވުން ބާޠިލުކުރެވޭ  (ރ)  

ވަނަ  12ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަާވއިދުގެ ހާލަތުގައިވެސް އެ ރަށުގައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން 

 މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ކުލީެގ އެއްބަްސވުން ބާޠިލުކުރެވޭ  (ބ)  

 ހާލަތުގައި ރަށުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުާވ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށް ދައުލަތާ

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 30ހަވާލު ކުރުމަށް 
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މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  .14 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  އިދޭހަނުވާހަ

 ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ،"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ނުވަަތ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ (ހ)  

ގުޅުންހުރި ކަންކަްނ ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް  ރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާފަތު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިކުރައްވާފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

"ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރައިވެޓް އައިލެްނޑް ތަރައްޤީކޮށް،  (ށ)  

     ދާ ރަށެއް، ކުއްޔަށްދީ، ހިންގުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ވަިކ ފަޅެއް ހިއްކައިގެްނ ހަ

ވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކުން، ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހައެ ރަށެއް ތަރައްޤީކުރަން 

ށްދިނުމަށް ތަރައްޤީކުރާ އެ ރަށް ތަރައްޤީކޮށް، އިންވެސްޓަރަކަށް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަ

 ގެ ރަށަކަށެވެ.ޓޫރިޒަމު

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުއްދަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް " ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޑިވެލޮޕަރު (ނ)  

 ދެވޭ ފަރާތަށެވެ.

ޕްރައިވެޓް އައިލެްނޑެއްގެ ގޮތުގައި " ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓަރު" (ރ)  

ޑިވެލޮޕަރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ އެ ތަރައްޤީކުރާ ރަށެއް، 

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށެވެ.ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަށުން، 

ހިކިފަސްހިެމނޭ ހިސާބުކަމަްށ  ރަށެއްގެ ،އެަވނީ "ލޭންްޑ އޭރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި (ބ)  

ލައިްނ" އިން ފެށިގެން  ޓައިޑް ފައިވާ "ީމންއިޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަ

 އްދެވެ.ޙައެތެރޭގައިވާ ސަރަ

ކުރާ އިޢުމި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި  .15 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 


