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ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ގަވިާއދު ނަންބަރު R-20/     (ޓިޫރްސޓް ިރޒޯޓިާއ، ޓިޫރްސޓް ހޮޓަލިާއ، ޓިޫރްސޓް 

ް ގްެސޓްހައްުސ ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށިާއ ިބނިްބމުގެ ކިުލ ަސރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވިާއދު) އަށ

3 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވިާއދު

1.    ގަވިާއދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިަދ (ބ) އަންނިަނިވ ގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކުރުން.

ިމ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަނޑައިެޅފިައވާ ލޭންޑް އިޭރއާ ިރިވއުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ިމ ިއްޞލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން  4. (ރ) 

ކަނޑައަޅާފިައވާ  ިމިންސޓީްރން  ޓިޫރޒަމާބެހޭ  ތެރޭގިައ،  މްަސދުވަހުގެ  (ހައެއް)   06 ފިެށގެން  ފަށާތީާރޚުން 

ނުވަތަ  އިައްސފިައވާކަން  ތަފާތެއް  ބޮޑިުމނަށް  ިބމުގެ  ަސރވޭކޮށް،  ިބން  ނުވަތަ  ރަށް  އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ 

ރިަޖްސޓީަރކުރަންވާނެއެވެ. ިމިންސޓީްރގިައ  ޓިޫރޒަމާބެހޭ  އިޭރއާ  ލޭންޑް  ކަނޑައަޅާ  ޔީަގންކުރުމަށްފަހު،  ނޫންކަށް 

ިމ އިޭރއާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކިައ ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތަށް އެއްވްެސ ޚަރަދެއް ިހނގާނަމަ އެ ޚަރަދެއް ކުރީާނ، ރަށް ނުވަތަ   

ިބން ކުއްޔަށް ިހިފ ފަރާތުންނެވެ. ލޭންޑް އިޭރއާ ިރިވއުކުރަން ބޭނުންވީަނ  ޓިޫރޒަމާބެހޭ ިމިންސޓީްރން ކަމުގިައވާނަމަ،

ނުވަތަ ރަށެއް  އެ  ތެރޭގިައ  މްަސދުވަހުގެ  (އެކެއް)   01 ފިެށގެން  ތީާރޚުން  ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ިއްޞލާޙަށް  ިމ   

އެ ިބމެއް ކުއްޔަށް ިހިފ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ޓިޫރޒަމާބެހޭ ިމިންސޓީްރން އަންގިައގެން ލޭންޑް އިޭރއާ   

ިރިވއުކުރާނަމަވްެސ ިމކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތަށް އެއްވްެސ ޚަރަދެއް ިހނގާނަމަ އެޚަރަދެއް ކުރީާނ ރަށް ނުވަތަ 

ިބން ކުއްޔަށިްހިފ ފަރާތުންނެވެ.

(ބ)  ިމމާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ލޭންޑް އިޭރއާ ކަނޑައަޅޭ ރަށްރަށިާއ ިބނިްބން ކުއްޔަށް ިހފާފިައވާ ފަރާތްތައް ިމމާއްދާގެ 

(ރ) ިއން ިއްސިތްސނާވާނެއެވެ.

2.    ގަވިާއދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) އިަދ (ޏ)ގެ ގޮތުގިައ އަންނިަވ ދެމާއްދާ ިއތުރުކުރުން.

(ދ)، (ތ)  ިމމާއްދާގެ  ިމމާއްދާގެ (ނ) އިާއ (ރ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ލޭންޑް އިޭރއާ ރިަޖްސޓީަރކުރުމަށްފަހު  4. (ގ) 

ިރިވއު  އިޭރއާ  ލޭންޑް  ކަމަކާގިުޅގެން،  އެނޫން  ނުވަތަ  މެދުވިެރވެގެން،  ކަމެއް  ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  ގިައ  (ލ)  އިަދ 

ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ިބމުގެ އިޭރއާ ކަށަވަރު ކުރީާނ ަސރވޭކޮށްގެންނެވެ. ިމފަދިައން ިރިވއު ކުރަން ބޭނުންވީަނ 

ކުއްޔަށް ިހިފފަރާތުން ކަމުގިައވާނަމަ ަސރވޭ ކުރަން ފެށުމުގެ ކިުރން ޓިޫރޒަމާބެހޭ ިމިންސޓީްރއަށް ިލއުމަކުން އެކަން 
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ް ކުރުމަށ ަސރވޭ ކަމުގިައވާނަމަ، ިމިންސޓީްރން ޓިޫރޒަމާބެހޭ ބޭނުންވީަނ ް ކުރަނ ު ިރިވއ ިމފަދިައން އަންގަންވާނެއެވެ.

ިރޕޯޓު  ެ ަސރވޭގ ިނންމިައ، ް ަސރވޭކޮށ ތެރޭގިައ ެ 90 ދުވަހުގ ފިެށގެން ް ދުވަހުނ ާ އަންގ ް އެކަނ ް ިހިފފަރާތަށ ް ކުއްޔަށ

ިހިފ ް ކުއްޔަށ ކުރީާނ ް ޚަރަދުތައ އެންމެހިައ ާ ިހނގ ް ިމކަމަށ އިަދ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ް ިމިންސޓީްރއަށ ޓިޫރޒަމާބެހޭ

ފަރާތުންނެވެ.

ާ ަސރވޭޔަރަކ ާ ިލިބފިައވ ހުއްދަ ެ އޮތިޯރީޓއެއްގ ކަމާބެހޭ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ ކުރުވީާނ ަސރވޭ ާ ބަޔާންކުރ ިމމާއްދާގިައ (ޏ)

ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

ދުވަހުން ފިެށގެންނެވެ. ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ިމގަވިާއދ ފަށީާނ، ް ިއްޞލާޙަށް ޢަމަލުކުރަނ ިމ  .3



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ިހލޭ ދުރަށ ް އެންގެވުންތައ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންްތަކިާއ ދެންނެވުންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


