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 ޓޫރިޒަމް ނިސްޓްރީ އޮފް މި 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް  (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާ  R/2010-14ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  5

ގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު) އަށް އަންނަނިިވ  (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާ R-14/2010ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  2/99ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި .1 ތަޢާރުފު  

        ވަނަ މާއްދާއިން  5-1 އާއިވަނަ މާއްދާ 12ޤާނޫނު) ގެ 

 ބާރު ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ސަބްލީސް 

ކުރުމާއި، ލީސް  ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ،ކުރުމާއި

ކުރުމާއި، ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާއި،  މާއި، މޯގޭޖްކުރު ޓްރާންސްފަރ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި  

ފައިވާ ރަށްތަްއ ކައިއެއް ފަޅެއްގައި އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ހިއް

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ަދއިވަކިވަކިން ހިންގުމާބެހޭޮގތުން ހަ

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 7 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 (ޅ) އުނިކުރުން. އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ބ)  12 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ފަރާތުން ލީސް  ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދޭ (ހ) .34 ލީސް ޓްރާންސްަފރ ފީ 

(ފަންސާސް ހާސް)  50,000ޓްރާންސްފަރ ފީގެ ގޮތުގައި 
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  2 
 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  ،އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 ،ނަމަވެސް އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)   

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދެވޭ 

    ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ަތރައްޤީކޮށް ނިމުމުގެ ކުރިން، 

ގުޅޭ ޙައްޤުތައް  ފަޅާއެ ބިން ނުަވަތ އެ އެ ރަށް ނުވަތަ 

ނުވަތަ އެއްވެސް  ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ  އެ  ،ލާނަމަކައިފަރާތަކަށް ވިއް

 (ދިހަ ހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.  10,000 ފީއަކީ

 އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ) ގައި އެހެން އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)   

ނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިކަމާބެޭހ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮްށ 

ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް، 

ފައިާވ ގައިނަ ގެންނުވަތަ ފަޅަކާ ގުޅޭ ޙައްޤުތައް މޯގޭޖްކޮށް

ލޯނެއް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޭބންކުން އެ ރަށެއް، ނުވަަތ 

 ،ލާނަމަކައިއްޤުތައް ވިއްފަޅަކާ ގުޅޭ ޙައެ ނުވަތަ  ،ބިމެއްއެ 

ްނ ދެއްކުމުލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަަދއިން ބާބެއް އިތުރުކުރުން. 44 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 ހިންގުން އެއް ފަޅެއްގައި ހިމެނޭ ދެ ރަށް ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ެހދުަމށް ކުއްޔަށް  

ދޫކޮށްފަިއވާ ަސރަަޙއްެދްއގައި 

ަފއިވާ ކައިއުފެދިަފއިވާ ުނވަތަ ިހއް

 ރަށްތައް ވަކިވަކިން ިހންުގން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ) 44-1

ގިނަ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއް ފަޅެއްގައި އެއް ރަށަށްވުރެ 

      ،ފައިވާނަމަކައިނުވަތަ ހިއް ،ރަށްތައް އުފެދިފައިވާނަމަ

އެ ރަށްތައް ވަކިވަކިން ސަބްލީޒްކުރުމާއި ރަށްތައް ވަކިވަކިން 

     ،ހިންގުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ހެދުމުގެ ޙައްޤު

ފައިވާ ފަރާތަށް ފައިއެ ސަރަޙައްދެއް ކުއްޔަށް ހި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގޮތަށް ވަކިވަކި ރަްށތައް  މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާމި  (ށ)   

ރަށްތައް ވަކިވަކިން ހިންގުމަށް  އްޔާއި،ސަބްލީޒްކުރުމުގަ
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 މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ހަދަްނވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ

ރަށްތައް އްޔާއި، ވަކިވަކި ރަށްތައް ސަބްލީޒްކުރުމުގަ (ނ)   

ހިންގުމަށް މެނޭޖްމަްނޓް އެގްރީމަންޓް ހެދުމުގެ ވަކިވަކިން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއް  44-4މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރިން

ފަޅެއްގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ރަްށތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ،ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުއެ  ،ކަނޑައަޅައި

 ވެ.ރީ ކުރަންވާނެއެޓަމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސް

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ެހދުަމށް ކުއްޔަށް  

ދޫކޮށްފަިއވާ ަސރަަޙއްެދްއގައި 

ަފއިވާ ކައިއުފެދިަފއިވާ ުނވަތަ ިހއް

ރަށްތަކަށް ވަިކވަކި ކުލީގެ ެއއްަބސްުވްނ 

 ލުން ަވއިއެކުލަ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ) 44-2

ފަޅެއްގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއް 

      ،ފައިވާނަމަކައިނުވަތަ ހިއް ،ރަށްތައް އުފެދިފައިވާނަމަ

އެ ރަށްތަކަށް ވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން 

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)   

ފައިވާ ރަށްތަކާ ކައިނުވަތަ ހިއްސަރަޙައްދެއްގައި އުފެދިފައިވާ 

ލުމަށް އެދި ވައިގުޅިގެން ވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  ހުށަހެޅުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 

 ،ތައް ފުރިހަމަވާނަމަޠުވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރު 44-3

ލާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ވައިވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަ

 ނިސްޓްރީންނެވެ.މި

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ނ)   

ފައިވާ ރަށްތަކާ ކައިސަރަޙައްދެއްގައި އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ހިއް

ލުމަށް އެދި ވައިގުޅިގެން ވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަ

އެކަމަށް  ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

       ޅައި ޝާއިޢުކުރާ ފޯމުންނެވެ.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކު،އެ ފޯމާ

ފައިވާ ފަރާތަކީ ފައިސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހި )1(    

އެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ރަށްތަކާ  ،ނަމަ ކުންފުންޏެއް

ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ކުލީެގ އެއްބަސްވުން 
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      ލުމަށް ހުށަހެޅުމަްށ ނިންމިކަމުގެ ވައިއެކުލަ

 ބޯޑް ރެޒޮލިއުޝަން.

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ވަކިވަކި  )2(    

ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި 

އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 ސަރވޭޔަރެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗާޓު.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ެހދުަމށް ކުއްޔަށް  

ދޫކޮށްފަިއވާ ަސރަަޙއްެދްއގައި 

ަފއިވާ ކައިއުފެދިަފއިވާ ުނވަތަ ިހއް

ރަށްތަކަށް ވަިކވަކި ކުލީގެ ެއއްަބސްުވްނ 

ލުުމގައި ފުިރހަަމވާްނޖެހޭ ަވއިއެކުލަ

 ތައް ޠުޝަރު

ލުމަށް އެދޭ ރަށަކީ ވައިވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަ (ހ) 44-3

ފައިވާ ފައިނުވަތަ ރަށްތަކަކީ އެ ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހި

އެ ރަށްތައް  ،ފައިވާ ރަްށަތކެއްނަމަކައިފަރާތުން ހިއް

ފައިވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކައިހިއް

 ވާންވާނެއެވެ. ކަމުގައި

ފައިވާ ފަރާތުން ދައުލަތަްށ ފައިސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހި (ށ)   

 ކޮށްފައިޞްދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާެއއް ދައްކައި ޚަލާ

 ވާންވާނެއެވެ.

(ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި،  R-7/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ނ)   

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި 

ޔޮޓްބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ 

އްދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާ ޙަފަޅުގެ ސަރަ 

ން މުޅި ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި، ސަރުކާރުގެ ތީމަ ގޮތުގެ

ޗާޓެއް  ،ރަކުކުން ހުއްދަ ިލބިަފއިވާ ސަރވޭޔަކަމާބެހޭ އިދާރާއަ

 ވާންވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކޮށްފައި

ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތަށް ވަކިވަކި  44-4މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)   

ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި، ސަރުކާރުގެ 

ޗާޓެއް  ،ރަކުކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ިލބިަފއިވާ ސަރވޭޔަ

 ވާންވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކޮށްފައި

    ވަކިވަކި ރަށްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ބ)   

ރާއްޖޭގެ ދިވެހި، 99/2(ޤާނޫނު ނަންބަުރ  2020/35

ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  10ށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނަ
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ފެށުމުގެ ކުރިން ކުއްޔަށް  ޤާނޫނު) އަްށ ޢަމަލުކުރަން

 ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ލުމަށް އެދޭ ވައިވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުްނ އެކުލަ (ޅ)   

ރަށްތަކުގެ ހޭޅިފަށުން ފެށިެގްނ ދެ ރަށުގެ ދެމެދުގައި 

(ދުއިސައްތަ) މީޓަރުގެ ދުރުމިނެއް  200 މަދުވެގެން

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވަކިވަކި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ވަކިވަކި ރަށްތަކާ ގުޅިގެން  (ކ)   

         ލުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށްވައިއެކުލަ

        ،އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފީއެއް  (ފަސްލައްކަ) 500,000

ފައިވާ ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސް ފައިއެ ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހި

އެއްފަހަރާ އަށް (މީރާ)  ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީލައިން

 ވާންވާނެއެވެ. ކޮށްފައިޞްދައްކައި ޚަލާ

       ،ތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުފަ )އ(   

އެ ސަރަޙައްދުން  ،މާލީ އިދާރާއެއްގައި ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ

ކުލީގެ ވަކި އެއްބަސްވުމެއް  ،ބައެއް ވަކިކޮށް

އިއުތިރާޒު އެ މާލީ އިދާރާއަކުން  އެކުލަވައިލުމާމެދު

 ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ެހދުަމށް ކުއްޔަށް  

 ަސރަަޙއްެދްއގައިދޫކޮށްފަިއވާ 

ަފއިވާ ކައިއުފެދިަފއިވާ ުނވަތަ ިހއް

ވަކިވަކި ަރށްތަކުގެ ފަުޅގެ ަސރަަޙްއދު 

 ކަނޑަެއޅުން 

           ،ކަނޑައަޅަންވާނީވަކިވަކި ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  (ހ) 44-4

އެ ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު، ގަވާއިދު ނަްނބަރު 

2012/R-7  ،ިޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއ)

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޔޮޓްބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަްށ 

އްދު ޙަކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ

ން ތީމަ ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ކަނޑައެޅޭ މުޅި ސަރަޙައްދުގެ ބައުންޑަރީއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ 

 ގޮތަށެވެ.

      ވަކިވަކި ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން (ށ)   

ސަތޭކަ) މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް އެއް( 100

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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    ވަކިވަކި ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި  (ނ)   

ފުރައި ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ފައި އެ ރަށްތަކަށް ފަސޭފައިން ލަ

ގޮތަކަްށ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު  ހަމަޖެހޭނެ ފަދަ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ވަކިވަކި ދެ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުތައް ވަކިވާ ހިސާބުން  (ރ)   

           ކޮންމެ ަރށެއްގެ ފަޅުން މަދުވެގެން ފެށިގެން 

ނުކުރެވޭ  އިމާރާތް ،ސަތޭކަ) މީޓަރުއެއް( 100

 ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެިށގެން (ރ) ގެ ނިޔަަލށް  (ބ)   

ޚިލާފުނުވާނެ ފަދަ ޮގތަކަްށ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ

ވަކިވަކި ރަށްތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގެ 

މުޅި ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށް  ،އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަކިވަކި ަރށްތަކާ ގުޅޭ ކުީލގެ  

ލުުމގެ ަވއިއެްއބަްސވުން އެކުލަ 

 އުސޫލުަތއް 

އެއްބަސްވުން ވަކިވަކި ވަކިވަކި ރަށްތަކާ ގުޅިގެން ކުލީގެ  (ހ) 44-5

އެ ސަރަޙައްދެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ،ލަންވާނީވައިއެކުލަ

ފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޅައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަހަދައި

 ބަދަލެއް ާނންާނނެ ގޮތަށެވެ. އިލްތިޒާމުތަކަށް

ވަކިވަކި ލާ ކުލީގެ ވައިއެކުލަވަކިވަކި ރަށްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  (ށ)   

 ކަމުގައި  އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު ހިނގަން ފަށާ ތާރީޚު

 ވާ ފުރަތަމައެ ސަރަޙައްދެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައި ،ވާނީ

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހިނަގން ފަށާ ތާރީޚު ކަމުގައިވާ 

 ތާރީޚެވެ.

ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ސަރަޙައްދެއް  (ނ)   

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ 

    ،ހިނގަމުންދާނަމަ މުއްދަތުކޮންސްޓްރަކްޝަން ދީފައިވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތަކީ ވެ

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިވަ މުއްދަތެވެ. ވާ ފުރަތަމަވެފައި
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ލާ ވައިއެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވަކި އެ ރަށަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުލީގެ  (ރ)   

ރަށެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ދީފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުްނ 

ރަށަކާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ އަދި އެ 

ގަވާއިދު  ،ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ފަސްކޮށްދެވޭނީ

(ަފތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުްނތަކަށް  R-1041/2019ނަންބަރު 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާިއ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ 

އިދު) ގައިވާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނގޮތުގެ ގަވާ

 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހި ،ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .6
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