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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 ސެޕްޓެންބަރު 7 – 1437 ޛުލްޙިއްޖާ 5ތާރީޚު 149އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ޓްތަްއ ތަރައްީޤކުރުމަށް އުފައްދާަފއިވާ ޒޯސަރުކާރު ބައިވެިރވެގެން ޫޓރިސްޓް ރި

ލުމާބެހޭ އި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިްއާސ ވިއްކަ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 ޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޒޯސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން ޓޫރިސްޓް ރި

  ލުމާބެހޭ އުސޫލު އިވިއްކަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ

  
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  2/99(ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016/13ނު ނަންބަރު މިއީ، ޤާޫނ (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

) އަށް  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ  8ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން، ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން ޓޫރިސްޓް  5އެ ޤާނޫނުގެ 

ފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އު
  ލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.އިވިއްކަ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ

  
ސަރުކާރު ހިއްސާވެގެން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި ހެދުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ  (ށ)    

މާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އްކައިލުވިޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިއްސާ 
މި އުސޫުލ  ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ

މުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވިއްކައިލު ފުށުއަރާނަމަ، ހިއްސާ 
  ގޮތަށެވެ.

  
ތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓު ޒޯބައިވެރިވެގެން ޓޫރިސްޓް ރި ރުމި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ސަރުކާ  (ނ)    

މާބެޭހ ވިއްކައިލުއުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 
" އެވެ.  އުސޫލު

  
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

 ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ
  ލަތު ހާވޭނެ ވިއްކައިލެ ހިއްސާ 

 ވޭީނވިއްކައިލެ ހިއްސާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް  ދަށުން ސޫލުގެއު މި  .2
ނޑައެޅުމުންނެވެ އެފަދައިން ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓަރ   .ކަ

  
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ 
މުގައި ބަލާނެ ވިއްކައިލުހިއްސާ 

  ކަންތައްތައް

 މުގައި ވިއްކައިލު ހިއްސާ  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައިވާ  ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް  ދަށުން އުސޫލުގެ މި  .3
  .ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ ޝަރުޠުތަކެއް  ހުރިހާ އަންނަނިވި 

  
މުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ވިއްކައިލުޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ  (ހ)  

 އް އޮތުން؛ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެޒު ޓޫރިޒަމުން އިއުތިރާ
  

މަށް އެދޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގެ އަދި ޖޮއިންޓް ވިއްކައިލުސަރުކާރުގެ ހިއްސާ  (ށ)    
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ވެންޗަރ ކުންފުނީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުން މޯލްޑިވްްސ 
ރޑިއު ފައިސާއެއް ނުދައްއިންލަ ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ އޯވަ ކައި ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ
 ނެތުން؛

  
(ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި  2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)    

) ގެ ދަށުން  ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މޮނިޓަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް އޮތުން.
  

 ؛ރިޕޯޓުއެންމެފަހުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓް   (1)      
  

 ؛ރިޕޯޓުކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ   (2)      
  

 ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން؛  (3)      
  

 ތައް.ރިޕޯޓު ގެ އަޕްޑޭޓް ކްޓުޕްރޮޖެޕްމަންޓް ލޮޑިވެޓް ޒޯރި  (4)      
  

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 
ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ 

  ވޭނެ އަގު ވިއްކައިލެ ހިއްސާ 

މުގައި އަންނަނިވި ވިއްކައިލުޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ  (ހ)  .4
ކުންފުނިތަކުގައިވާ  ގޮތްތަކުންކުރެ އެންމެ މަތީ އަގެއް ލިބޭގޮތަކަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

  ލެވިދާނެއެވެ.އިވިއްކަސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 
  

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅަކީ   (1)      
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވި ހިންގަމުންދާ ތަނެއްކަމަށްވާނަމަ، 

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އަގު ކުރާނީ އެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައިވާ 
އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެ ކުންފުނީގެ ނެޓް އެސެްޓ 

  ދަދުން ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ.އަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  

މުގައި، ވިއްކައިލުޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ   (2)      
ސަރުކާރުން އެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކަށް ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިާވ 
 މިންވަރާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަގެއްގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ

. މިއިވިއްކަ ލާއިރު ތިރީގައި މިވާ ފޯރމިއުލާ ބޭނުން އިފަދައިން ވިއްކަލެވިދާނެވެ
  ކުރަންވާނެއެވެ.

  
ޖޮއިންޓްވެންޗަރ  xލަ އޭރިއާ ހެކްޓަރު ޖުމު xއެމެރިކާ ޑޮލަރު  600,000

  ކުންފުނީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާގެ ނިސްބަތް 
  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  (2)އަދި  (1)މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ   (3)      
 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް އެމެރިކާ  150,000$ހިސާބު ކުރެވޭ އަގަކީ 
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) އަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްކަމުގައިވާނަމަ،  އެދޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  ލަްނއިވިއްކަޑޮލަރު
 150,000$ލަ އަގަކީ ޖުމުކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ) ކަމުގައި ކަ   (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު
  

ނޑައަޅާއި ވިއްކަ ހިއްސާ (ށ)     އެއްފަހަރާ އަގު ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތުން ދައުލަތަށް އެކީ  ލަން ކަ
  ޚަލާޞް ކުރަންވާނެއެވެ. އިދައްކަ
  

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ ލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި އުސޫ ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .5  ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން އު
  ފެށިގެންނެވެ.

  
 
 
 

  
______________ 



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 ައށް
. . .your fr iend on air.


