
` 

 
  

 
 

 2017/R-43 : ނަންބަރު ވާިއދުގަ   
 
  

 
    

 
 

 
 

 

 
 

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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2017 އެޕްރީލް 26 – 1438 ރަޖަބު 29ތާރީޚު 77އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ަތއް ބަދަލުކުުރމާބެހޭ ަގވާއިަދށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުަތކާގުޅޭ ަޙއްޤު

  ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމެގ ގަވާިއދު  2
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  ތައް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ަގވާއިދަށްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤު

  ވަނަ ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2
 

 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. (R-14/2010)ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް 

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ .1
 

ރަށެއް ނުވަތަ  ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެ )ހ(  .29  

ވޭތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ  މައްސަލައެއް ނުވަތަ ބިމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރަންޏެއް  އެ

ނުވަތަ  ގެރަށު އެ، އެފަދަ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ،ފަރާތުން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު

  .ބިމުގެ ލީސް ހޯލްޑަރުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމުންނެވެއެ 

  

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ) ށ( މާއްދާގެ ވަަނ 29 ގަވާއިދުގެ .2
 

 ގުޅޭގޮތުންނުވަތަ ބިމަކާ  ކާރަށަ  ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާލީސް ޓްރާންސްފަރ )ށ(    

ރު، ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިާސއެއް އޮތްނަމަ އެ ފައިސާއެއް ލީސް ހޯްލޑަ

  .ކުރުމުގެ ކުރިން، ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެޞްޚަލާ އިދައްކަ

  

  .އިތުރުކުރުްނގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރުތައް ) ރ(އަދި ) ނ(ގެ ފަހަތަށް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  29ގަވާއިދުގެ  .3
  

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ) ށ(އަދި ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    

 ބެހޭލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމާ

ހަމަޔަށް،  ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރެވޭ ދުވަހާ މުގެ އެ ބިނުވަތަ  ގެރަށުއެ އެއްބަސްވުމުގައި، 

 ކާ ނުވަތަ އެ ބިމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި، އެ ރަށަ  ކާ އެ ރަށަ

 ކާ ރަށަ  ބިމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި އެންމެހައި ދަރަނިތަކަށް ޒިންމާވާނެކަމާއި، އެއެ ނުވަތަ 

އެންމެހައި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާވުމަށާއި،  ހެންބިމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި އެހެނިއެ  ނުވަތަ
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އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނެކަމަށް ލީސް  ،ންކަނީްދގީއެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެކަމުގެ ޔަ

ން ކަށަވަރުކަން ގީޓްރާންސްފަރ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ އެކަމަށް ޔަ

ލީސް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ  ގެބިމުއެ ނުވަތަ  ގެރަށުއެ  ދީފައިވާނަމަ،

ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ) ށ( އިއާ) ހ(

  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ރީކޮށްފައި އޮތްނަމަ މޯގޭޖުގެ ުނވަތަ ރަށް މޯގޭޖުކޮށް ރަޖިސްޓަ ބިން )ރ(    

  .ލިބިގެން މެނުވީ ލީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަކަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

  

  .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 4
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