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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

    ،ޓަކައި ޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޓޫރިސް 

     ފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ދައި ހިމެނޭގޮތަށް ހަ  ހިއްސާސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

 ލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ކައި ވިއް  ހިއްސާސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

ޓަކައި ކުއްޔަށް  މިއީ، ދިވެހި ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުމަށް  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ފައިވާ ޖޮއިންޓް ހަދައިހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް  ޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ލުުމގައި ޢަމަލުކުރާެނ ވިއްކައިވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެޭނ ސަރުކާރުެގ ހިއްާސ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2/99ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތައް ބަޔާންކުރުމަށްއުސޫލު

ގެން ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބި 5ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ދައިހަ

 ފަޅު ބިންބިމާއި ރަށްރަށާއި ގޮތުގައި ރިޒޯޓުގެ "ޓޫރިސްޓް ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ހިމެނޭގޮތަށް ހިއްސާ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ޓަކައި، ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ހިއްސާ  ސަރުކާރުގެ ވެހިދި ިހމެނޭ  ކުންފުނިތަކުގައި ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް ފައިވާދައިހަ

 ގަވާއިދު" އެވެ. ލުމާބެހޭވިއްކައި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

ފައިވާ އިއްދަފަގޮތަށް އު

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ 

 ކުންފުނި 

ޓަކަިއ  ކުރުމަށް  ޓަކައި، ސަރުކާުރ ބައިވެރިވެގެން ިއންވެސްޓްށް ވާއިދުެގ ބޭނުމަގަ މި .2

 ޅުތައް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަ

ފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދައިޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް  ކުރުމަށް
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ތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަްއ ޝަރުޠު ފައިވާ ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން ،ކުންފުނިތައް ކަމުގައި ބަލާނީ

 އެކަންޏެވެ.

    ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު އެ ކުންފުންޏަކީ، ޤާނޫނު (ހ)  

 ފެށުމުގެ ޢަމަުލކުރަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ވަނަ 10 އަށް) ޤާނޫނު

 ކުރިން އުފައްދައިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުން. 

އެ ކުންފުންޏަކީ، އެ ކުންފުނީގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން އަގު  (ށ)  

 ،ދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ އެއްވެސް ިމންވަރެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިތުރުންއަ

ހިއްސާދާރުން ިހމެޭނ ކުްނފުންޏެއް ކަމުގައި  ައމިއްލަ  ނުވަތަ ހިްއސާދާރެއް އަމިއްލަ

 ވުން. 

އެ ކުންފުންޏަކީ، އެ ކުންފުނީގެ އަާސސީ ގަވާއިދާއި ޮޖއިންޓް ވެންޗަރ  (ނ)  

ނި އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓް އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފު

 ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުން.

ދަށް ގަވާއި މި

ވާ މު ޢަމަލުކުރަން ލާޒި

 ހާލަތް 

 ރިޒަމްގެ ބޭުނމަށް ޓޫ ހަަމއެކަނި ،ވާނީމުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން ާލޒި .3

 ފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކަށެވެ.ސާ އެކުލެޭވ ގޮތަށް އުފައްދާސަރުކާރުގެ ހިއް

ލުމަށް ވިއްކައިހިއްސާ 

 ނިންމުން 

(ހ) .4

  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ  2މި ގަވާއިދުގެ 

ެއ ކުންފުންޏެްއގައި ހިެމނޭ ކުންފުންޏެއްގައި ހިމެޭނ ސަރުކާރުެގ ހިއްާސ 

 ނުވަތަ ިހއްސާދާރުންގެ ،ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ،އަމިއްލަ ހިްއސާދާރަކަށް

 ފަރާތަކަށް ވިއްކައިލުމަށް ނިންމާނީ، ތިންވަނަ އެހެން ނުހިމެނޭ ގޮތުގައި

 ސަރުކާރުގެ ހިއްާސ ގަތުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން،

 ގެ މަތީން މިނިސްޓަރެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް (ށ)  

  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ހިއްސާގެ އަގު 

 ކަނޑައެޅުން 

ފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 2ދުގެ ގަވާއި މި (ހ) .5

ހިއްސާތަކަށް  ލުމުގެ ކުރިްނ އެވިއްކައިކުންފުންޏެއްގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 

 ލަކޮށް ޖެހޭ އެްނމެ ދަށް އަގު ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.މުޖު
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ޓަކައި، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންުފންޏެއްގައި ހިމެޭނ  މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް މި (ށ)  

ނޑައަޅަންާވނީ، އެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާގެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަ

ފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ހިމެނޭގޮތުން، ކޮށްދޫ  ،ކުންފުންޏެއްގައި ހިމެނޭ ހަުރމުދަލާއި

 ވެލުއޭޝަނަކުންނެވެ. ހަދާމުސްތަޤިއްލު ވެލުއަރއެއް މެދުވެރިކޮށް 

ނިވި އަންނަ ،ވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ރާމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކު މި (ނ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ިބން ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް )1(   

 ގޮތުގައި ޖެޭހ މިންވަރު؛ ފީގެ އެކުއިޒިޝަން ފަޅުގެ

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ިބން ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް )2(   

 ލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެޭހ މިންވަރު؛ބިމުކު ފަޅުގެ

ސީދާ  ،ސަރުކާރުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުސޫލުން ކުންފުންޏެއް ނަހަދައި )3(   

ނުވަތަ ފަޅެއް  ،ނުވަތަ ބިމެއް ،އޯޕަން ޓެންޑަރގެ އުސޫލުން ރަށެއް

     ނުވަތަ ،އެ ބިމެއް ނުވަތަ ،ކޮށްގެން އެ ރަށެއްޢިއުލާނުވިއްކައިލަން 

 ނަމަ، ލިބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ؛ލިކައިވިއް އެ ފަޅެއް

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ިބން ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް )4(   

 އިންވެސްޓްމެންޓް ވެލިއު؛ ފަޅުގެ

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިްއކައިލުމުެގ  )5(   

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހަށް ލިބޭނޭކަމަށް  5ޔަށް އޮތް ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ކުރި

 ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި އޮޕޮޗިއުނިޓީ ކޮސްޓް.

ރ އަމުސްތަޤިއްލު ވެލި

 ކުރުން އައްޔަނު

މުްސތަޤިއްލު ވެލުއަރ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ެގ (ށ) ގައިވަަނ މާއްދާ 5މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .6

  މާލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ( R-20/2017 ނަންބަރު  ގަވާއިދު ،ކުރާނީއައްޔަނު

 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާ) ގަވާއިދު

މަދުވެގެްނ އެންމެ  ،ކިބައިގައި އްޔަނުކުރާ ވެލުއަރގެއަ) ގެ ދަށުން ހމި މާއްދާގެ ( )ށ( 

 އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.ވެސް، 
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ޓްރީކުރުމުގެ ާޤނޫނު) ެގ (ވިޔަފާރި ރަިޖސް 18/2014ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )1(  

ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ  ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ 

 ؛ވުން ޕާޓްނަޝިޕެއް ކަމުގައި

 ޤާނޫނީކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް ( އައްޔަނުކުރާގެ ގޮތުގައި ވެލުއަރ )2(  

ޝަޚްޞު) ފަރާތުން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ފަރާތަކީ 

ވެލުއޭޝަން  ވަތަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގައްޔާއިކައުންޓިންގ ޚިދުމަތް ނުއެ

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހު  5ވެސް  މަދުވެގެންއެންމެ  ،ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

 ؛ވުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ،

 ؛ވުން މުގައިގަވާއިދުން ޓެކްސް ދައްކަމުންގެންދާ ފަރާތެއް ކަ )3(  

 އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކީ ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކީ ވެލުއޭޝަން ހަދާ ވެލުއަރގެ )4(  

ފައިާވ ޖޮއިންޓް ނިންމައިނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކީ ހިްއާސ ވިއްކައިލުމަށް 

ހިއްސާދާރެއް ަކމުގައި ނުވަތަ ުކންފުނީގެ  ވެންޗަރ ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެްސ އިރެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް 

 ކަމުގައި ނުވުން.

ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން، އިތުރު ޝަރުުޠ  ކޮށްފައިވާ) ގަިއ ބަޔާންށމާއްދާގެ ( މި )ނ( 

 ކަނޑައެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

ލުމުގެ ވިއްކައިހިއްސާ 

މުޢާމަލާތް 

 ގެންދިއުން ކުރިޔަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި  4ދުގެ ގަވާއި މި (ހ) .7

ވަނަ މާއްދާގައި  5ުލމަށް ނިްނމައި، އަދި ިމ ގަވާއިދުގެ ވިއްކައިހިމެނޭ ހިްއސާ 

ޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްުކމަށް މުސްތަޤިއްލު ން އެ ކުންފުންތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އަގު  ދަށް ެއންމެ ބިނާކޮށް ވެލުއޭޝަނަށް ހަދާ މެދުވެރިކޮށްވެލުއަރއެއް 

އެކަްނ ބަޔާންކޮށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަްނ އެންްޑ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

 ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ. ބޯޑަށް މިނިސްޓަރު

ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން  ، ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

އަްނނަނިވި ކަންކަން  ،އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ވިއްކައިލެވޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާގެ  )1(   

މުސްތަޤިއްލު ވެލުއަރ  ،ޓަކައި އެންމެ ދަށް އަުގ ކަނޑައެުޅމަށް

 ؛ން ރިޕޯޓުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެލުއޭޝަ

 ގެންގޮސްެގން ލިބޭ ފައިސާއާ ހިއްސާ ވިއްކައިލުމުެގ މުޢާމަލާތް ކުރިޔަށް )2(   

 ؛މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

  ގެމި ަގވާއިދު ،ގުޭޅ އެއްބަސްވުމުގައި ލުމުެގ މުޢާމަލާތާ ހިއްސާ ވިއްކައި )3(   

ކަންކަމުެގ އިތުރުން ިހމެނުމަްށ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ 9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަްށ ފެންނަ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ނުވަަތ 

 މާއްދާތައް.

ލުމުގެ ވިއްކައިހިއްސާ 

މުޢާމަލާތް 

 ގެންދާނެ ގޮތް ކުރިޔަށް

މެނޭ ހިއްާސ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ހި 7މި ގަވާއިދުގެ  .8

 ކުރިޔަށް ލުމުގެ ކަންކަްނ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަްނ އެންްޑ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުްނ ވިއްކައި

ލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަްނ އު(ދަ 3/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެންދަންވާނީ

   ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުުމެގ 

ތުތަާކ އަތަކާއި ހަމަތަކާިއ އިޖުރާުއސޫލުޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ  ކޮށްފައިވާއި ބަޔާންޤާނޫނު) ގަ

 ންނެވެ.ތީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

 ވިއްކައިލުމުގެ  ހިއްސާ

 އެއްބަސްވުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކައިލުމުގެ ުމޢާމަލާތު ކުރިޔަށް  (ހ) .9

 ،ނުަވތަ ހިއްސާދާރުން ،އްާސ ގަންނަ ހިއްސާދާރުގެންދަންވާނީ، ސަރުކާރާއި ހި

ހިއްާސ  ،ނުވަތަ ހިއްސާ ގަްނނަ ތިންވަަނ ފަރާތާ ދެމެދުގައި ލިޔުމުްނ ވެވޭ

 ވިއްކައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއްސާ ވިއްކައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ންކަންކަ އަންނަނިވި

 ؛ވިއްކައިލެވޭ ހިއްސާގެ މިންވަރާއި އަގު )1(   

 ؛އަގު އަދާކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ވިއްކައިލެވޭ ހިއްސާގެ )2(   
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 ؛ވިއްކައިލެވޭ ހިއްސާގެ އަގު އަދާކޮށް ނިްނމުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު )3(   

 .މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ އިތުރު ޝަރުޠުތައް )4(   

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިއްާސ ވިއްކައިލުމުެގ އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކުރާީނ  (ނ)  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސެވެ.

 ކަނޑައެޅޭ  ހިއްސާއަށްގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިއްކައިލާ  މި (ހ) .10 އަގު އަދާކުރުން 

       ފައިސާ ފިޔަވައި ނަގުދު ،އަދާކުރުމުގައި ފަރާތުން ގަންނަ ހިއްސާގެ އަގު

މިނިސްޓަރ ިތޔާރު ޚްއެ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ މުޤާބިލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފް ފިނޭންސަށް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިއްކައިާލ ހިއްސާއަްށ ކަނޑައެޭޅ އަުގ  (ށ)  

އި އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ހިއްާސ ހިއްސާ ގަންަނ ފަރާތުން އެއްފަހަާރ ދައްކަ

ވިއްކައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ކަނޑައެޭޅ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބައިބަޔަށް 

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،ބަހަލައިގެން ދައްކައި ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފިނޭންސަށް

ށް ޓަކައި، އަގު އަދާކުރުމަށް ދެވޭނޭ އެންމެ ދިގު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަ (ނ)  

(އަށާރަ)  18 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި، މުއްދަތަކީ

 މަސްދުވަހެވެ.

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިއްކައިާލ ހިއްސާއަްށ ކަނޑައެޭޅ އަގު (ރ)  

އެންމެ ިގނަވެގެން  ،ރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންހިއްސާ ގަންަނ ފަރާތުން އަދާކޮށް ޚަލާޞްކު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ވެސް، ސަރުކާުރ ބަންދު ނޫްނ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމާ  10/96

ރާއަތުތައް ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އިޖު ކުންފުނީގެ ވެންޗަރ ގުޅޭގޮތުން ޖޮއިންޓް

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-126/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:              181 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް: 
 

9 
 

 ދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއި

 ފެށުން

 ރާ ޝާއިޢުކުިމ ގަވާއިދު ގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެ  ،އިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީވާގަ މި .11

 ން ފެށިގެންނެވެ.ޚުތާރީ

ހައި ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަކާިއ މި ގަވާއިދުގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .12 މާނަކުރުން 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާނީ ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ.

 މިނިސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސަށެވެ.، "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ (ހ)  

 ،މަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ"ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު" ކަ (ށ)  

(ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި  3/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 

 އުފައްދައިފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށެވެ.

ވަނަ  2"އަމިއްލަ ހިްއސާދާރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މި ަގވާއިދުގެ  )(ނ  

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ސަރުކާރުގެ 

އިތުރުން ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެޭނ، ސަރުކާރާ ގުުޅމެއްެނތް، ތަބީޢީ އަދި 

 ގޮތުން، އެންމެހަިއ ހިއްސާދާރުންނަެށވެ.ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައް ހިމެނޭ 

 ޓޫރިސްޓް(  R-44/2021 ނަންބަރު  ގަވާއިދު ،ފެށުމާއެކު ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި .13 ލެވޭ ގަވާއިދު އުވައި

 ،ޓަކައި ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅު ބިންބިމާއި ރަށްރަށާއި ،ގޮތުގައި ރިޒޯޓުގެ

 ކުންފުނިތަކުގައި ވެންޗަރ ޖޮއިންޓް ފައިވާދައިހަ ިހމެނޭގޮތަށް ހިއްސާ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި

 .އުވުނީއެވެ ގަވާއިދު) ލުމާބެހޭ ވިއްކައި ހިްއސާ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހިމެނޭ

________________________ 


