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

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

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2017 ޖޫން 21 – 1438 ރަމަޟާން 26ތާރީޚު 96އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 ކުރުމުގައިތަރައްޤީ  ޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަުރސްޓް ހޮ ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫިރ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް

ށް ގަވާއިދަ ބެހޭ ހެދުމާއިރިޕޯޓު  ރު ބަޔާންކުރާސަރު ފޯރާނެ މިންވަ ޓަށް އަށްތިމާވެ ހަދަންޖެހޭ   

  ދުއިވާގަ މުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 1
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  ޓޫރިޒަމް  އޮފް މިނިސްްޓރީ 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

   
 

ހަދަންޖެހޭ  ކުރުމުގައިތަރައްޤީ  ޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރުސްޓް ހޮ ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫރި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް

ށް ގަވާއިދަ ބެހޭ ހެދުމާއިރިޕޯޓު  ރު ބަޔާންކުރާސަރު ފޯރާނެ މިންވަ ޓަށް އަށްތިމާވެ   

ދުއިވާގަ މުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 1  

  
ުރ ޓަށް އަސަރު ޯފރާެނ މިްނވަށްސްޓް ހޮާޓ އަިދ ޔޮްޓ ބަނދަރު ތަަރއްޤީ ކުރުމުަގއި ހަަދންެޖހޭ ިތމާވެ ގެސްްޓ ހަުއްސ، ޓޫރި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 

:  ދުަގވާއި ( ދުއި ވާ ގަބަޔާންކުާރ ިރޕޯުޓ ެހދުމާބެޭހ  .ޞްައްނނަިނވި އި) އަްށ R-157/2015ނަްނބަރު   ލާުޙތައް ެގނަުއން
  
. ށް ) ައންަނނިިވ ގޮތ2ަވަަނ ާމްއދާެގ (ށ) ( 8ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .1   އިޞްލާޙުކުުރން

.ަޓށް ށްތިާމވެ) 2(  (ށ) .8    އަސަރު ފޯާރނެ ިމންަވރު ަބޔާންކުާރ ރިޯޕޓު ަހަދން ެއންުގން

. 8ެގ ދުއި ވާ ގަބުނެިވިދޔަ  .2  ވަަނ ާމްއދާެގ (ނ) ައިދ (ރ) ުއނިކުުރން
  

 .އަްނނަިނިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙްުކުރން  ވަަނ ާމްއދާ 9ެގ ދުއި ވާ ގަބުނެިވިދޔަ  .3
  

ަގއިާވ ލިސްްޓގަިއ ހިެމނިަފއިާވ ޓޫރިޒަމާިއ ގުޭޅ ތަަރއްޤީެގ ެއއްވެްސ  5ާވއިުދެގ ޖަުދވަލު ގަ މި  (ހ) .9 
. އެަފދަ ޕްރޮޖެކްްޓތަްއ ކުރިއަްށ  ރާކަށެއް ޕްރޮޖެކްޓަަކށް ްސކްރީން ކުުރމުެގ މަރުހަާލ ފުރިަހަމ ކު ުނެޖހޭނެެއވެ

ައސަުރ ފޯާރެނ ިމންަވުރ ބަާޔންކުާރ ިރޯޕޓު  ޓަށް ށްިތމާވެ ިމނސްޓްރީްނ ައްނާގ ގޮެތއްެގމަިތން، ގެްނދަްނާވީނ 
ަކން ުފރިހަަމ ކުުރަމްށ ާވިއދުަގއި ބަޔާންކުާރ ކަންގަ ނުަވތަ ތިާމވެީށެގ ެމނޭްޖމަންްޓ ްޕލޭން ހުށަަހޅައި، މި

  .ފަހުެއވެ
   

ަބާޔްނކުރާ އަސަރު ފޯރާެނ މިްނވަރު ަޓްށ ށްތިާމވެާމއްާދގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ޮގތުގެ ަމތިން  މި  (ށ)  
ަތއްާޔރުުކރުމަްށ އެިދޔާުރ ފޯުމ ައިދ ޓަރްމސް އޮްފ ރެފަަރންްސ ހުަށހެޅުުމން، ނުަވަތ ިތާމވެީށެގ  ރިޕޯޓު 

 ،ވަޒަން ުކރުމަްށަފހު އިބަލަމެނޭްޖަމންޓް ޕްޭލން ހުަށހެޅުުމން، މިނިސްްޓރީްނ އެފަދަ ހުަށހެުޅންތަްއ 
ޓަްށ ށް ިތާމވެމަްޝރޫޢުެގ ސަބަބުްނ ޤަބޫލު ނުކުރެޭވފަަދ ައިދ ިއއާަދ ނުކުެރޭވފަަދ ބޮޑެިތ ެގއްުލންތަކެްއ  އެ

ަމޝްރޫުޢ ކުރިައށް ެގންިދއުމަްށ ނުފެްނނަަކަމްށ  އެ  ،ކޮށްފާެނ ކަމަްށ މިނިސްްޓރީއަްށ ާފހަގަކުެރވިްއޖެ ަނމަ
.  ނުަވތަ މަޝްޫރުޢގެ ަބއިތަކަްށ ަބަދލުގެނެްސ ކުިރއަށް    ެގންިދއުަމށް ެއންިގދާެނެއވެ
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(ޅ) ައދި (ކ) ެގ ޮގުތގައި  ފަހަތަށް ެގ ) ބާމއްާދެގ ( ްށ އެ ިއޞްލާޙުކޮ ޮގތަށް ަވނަ ާމއްާދެގ (ހ) ައްނނަިނިވ  11ެގ ދުއި ވާގަ ބުނެިވިދޔަ  .4
.  އަްނނަިނވި ގޮަތްށ އަކުުރތަްއ ިއތުުރކުރުން

  
  (ހ) .11 

  
  
  
  
  
  

އަސަރު ޯފރާެނ ިމންަވރު ަބޔާންކުާރ ރިޕޯުޓ ަހދަްނެޖޭހ ޓަްށ ށްިތމާވެ ގަިއ ހިެމނޭ  5ާވއިުދގެ ޖަުދވަލު ގަމި 
 ަޓށް ށްިތމާވެ  ރާަފދަިއން ސްކްީރން ުކރުމުން މާްއދާަގިއ ބަާޔންކު ަވނަ 8ާވއިުދގެ ގަ މި، މަޝްރޫުޢތަކާއި 

، ގެްނިދޔުުމގެ ުކރިން ރިޯޕޓު ެހދުަމށް ައންާގ ަމްޝރޫޢުތަްއ ކުރިަޔްށ  އަސަރު ޯފރާނެ މިްނވަރު ަބޔާންުކރާ

އަަސުރ ފޯާރެނ ިމްނަވރު  ަޓށް ށްތިާމވެ" ގަިއާވ މަޢުޫލާމތު ހިެމނޭ  3އެިދޔާުރެގ ފަާރުތްނ ަޖދުވަުލ 
. މިޮގތުްނ ފޯުމ ުހށަހަާޅއިުރ ތިާމވެ  " ހުަށހަޅަްނ ވާެނއެވެ ޓަްށ ށް ބަޔާންކުާރ ިރޕޯުޓ ަތއްާޔރުކުރުަމްށ ެއޭދ ފޯމު

ތަްއާޔރުކުރުމާބެޭހ ޓާރމްސް ޮއފް ރިަފރެންސް ޯފމާިއެއކު  ރިޕޯޓު އަސަރުފޯާރ ިމްނވަރު ަބޔާންުކާރ 
.ހިމަަންނވާ   ެނއެވެ

  
އަސަުރ ޯފރާނެ މިްނވަުރ ބަާޔންކުރާ ރިޕޯުޓ ޓަްށ ށްިތމާވެ "މި ާމއްާދަގިއ ބަާޔންކޮށްފަިއވާ (ޅ)    

" ަޓކައިށްތަްއޔާރުކުރުމަ  ހުށަހަާޅއިުރ ެއަތންަތނުަގއި ިހްނާގ މަްޝރޫޢުެގ ޭބނުްނތަކަށްޓަކަިއ ވަުގތީ  ެއދޭ ޯފމު
. ިމގޮަތށް ހުއްަދއަްށ އެޭދިއރު،  ޢިމާރާްތތަކެްއ ުކރުމުެގ ުހްއދަައްށ ެއދިާޔރުެގ ަފރާތުްނ ެއެދވިާދެނއެވެ

އްކަިއދޭ ަސއިޓް އެ ިޢމާރާތްުކރެޭވ ޞަަރޙަްއދުަތްއ ދަ ވަުގތީޮގތުްނ ކުެރވޭ ިޢމާާރތްތަުކެގ ލިސްޓަކާއި، 
.   ޕްލޭެނއް ހުށަަހާޅންާވނެެއވެ

  
މި ާމއްާދގެ (ޅ) ގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ޮގތަށް ެއދިާޔރުެގ ފަރާުތްނ ހުްއދައަކަްށ ެއދުުމން، އެަފރާުތްނ (ކ)    

ހުށަހަާޅފަިއާވ ިލސްޓާިއ ސައިްޓ ޕްޭލނަްށ ބެުލމަށްފަހު، ަމްޝރޫޢުެގ ަމސައްަކތްތަްއ ކުުރމަށްަޓކަިއ 
) މަްސދުަވުހގެ ުމއްަދތަކަށް ަވގުތީ ިޢމާާރތްތަކެްއ ކުރުމުެގ ހުްއދަ އެފަރާަތށް ދިުނުމެގ  12ގިަނެވގެން  (ބާރަ

.   އިޚްިތޔާރު ިމނިްސޓްރީއަްށ ލިިބގެްނވެެއވެ
  

.) ރަވނަ ާމއްާދގެ ( 14ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .5   އަްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާޙުކުރުން

) (އެ  1މަޝްރޫުޢެގ ޢަމަީލ މަަސއްކަްތ ެއްއވެްސ ސަބަބަކާެހދި ނުެފށި ވާ ގޮަތށް، މި މާްއދާެގ (ނ) ަގއި  )ރ(  .14   ކެއް
ިތމާެވށީެގ ޮގތުން ނިްނިމގޮުތެގ ލިޔުުމގެ މުްއދަުތ  ަކށް ބެލުަމްށފަހުއްތައެަކްނތަމަ، އަހަަރށްުވރެ ލަްސވެްއޖެނަ 

.ޠިލުއިތުުރ ކުރުުމެގ ިއޚުތިޔާުރ ނުަވތަ ބާ    ކުރުުމގެ އިޚުިތޔާރު މިިނސްޓްީރައށް ލިިބގެްނވެެއވެ
  

 .ކުރުން  ތުރު އި  (ޅ) ށް ައންަނނިިވ ގަޮތގެ ދަުށން ަވނަ ާމއްދާ  15ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .6
 

އެީކގަިއ އަނބުރާ ުނލިބޭ ިއދާރީ ީފއެްއ ސްިތުއނާފަްށ ހުަށހަޅާިއރު ެއއާއެިދޔާުރގެ ަފާރތުން، އި  (ޅ)    
.   ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ

  
 .ުކރުން އިޞްލާޙު ގޮަތށްައންަނިނވި ަވނަ ާމއްާދ  16ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .7

  
އަސަުރ ފޯާރނެ ަޓށް ށްިތމާވެ ވާިއުދގެ ަދށުން ަހަދންޖެޭހ ތިާމވެީށގެ ެމނޭްޖމަންޓް ޕްލޭްނ ނުަވތަ ގަ  މި  (ހ) 

ނޑައަޅާަފިއާވ ކޮންސްލްޓެޓާ ެބހޭ ިމނިސްޓްށްިތާމވެ ،މިްނވަރު ަބޔާންުކރާ ރިޕޯުޓ ެހދުަމށް ންުޓންެގ ީރްނ ކަ
.   ތެރެިއން ޮކންސަްލޓެންޓެްއ ެއިދޔާުރ ައއްަޔންކުރަްނާވނެެއވެ
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އަސަުރ ފޯާރނެ  ަޓށްށްިތމާވެ ވާިއުދގެ ަދށުން ަހަދންޖެޭހ ތިާމވެީށގެ ެމނޭްޖމަންޓް ޕްލޭްނ ނުަވތަ ގަ  މި  (ށ) 
.   މިްނވަުރ ބަާޔންުކރާ ިރޕޯޓު ހަަދްނވާީނ ިމ ާމއްާދެގ (ހ) ގަިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ކޮްނަސލްޓެންޓެވެ

  
 .އިޞްލާޙުުކރުން ގޮަތށް ައންަނިނވި ާމއްދާ  ަވަނ 17 ގެ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .8

  
 5,000,000 އި ބަލަ  ިމނަށް ކުުށެގ ކުަޑ ބޮޑު އެިދޔާރަުކ ިތރީަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއާވ ކަމެްއ ޮކށްިފނަމަ   (ހ) .17 

. އެިދޔާުރ ޫނން ައދަދަުކން ވުެރ ބޮޑުށް އެމެރިާކ ޑޮލަރަ )މިިލއަން  ފަސް(   ޖޫިރމަާނ ކުެރޭވނެެއވެ
  

އަސަުރ ފޯާރެނ ިމންަވރު ަބޔާްނކުރާ ިރޕޯުޓ  ޓަށް ށްތިާމވެ ތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލން ުނވަަތ   )1(      
ހަަދންޖެޭހ ޙާަލްތތަކުގަިއ އެފަަދ ރިޕޯުޓ ުނހަަދިއ ައިދ ތިާމެވށީެގގޮުތން ިނންިމޮގތުެގ ލިުޔްނ 

.   ނުޯހދަިއ ތަަރއްީޤގެ ހުށަެހޅުުމގަިއާވ މަްޝރޫޢު ހިްނުގން
  

އަސަުރ ފޯާރެނ ިމންަވރު ަބޔާްނކުރާ ިރޕޯުޓ  ޓަށް ށްތިާމވެ ތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލން ުނވަަތ   )2(      
ތަަރއްޤީެގ ާމއި ޚިާލފަްށ ިތމާެވށީެގގޮުތްނ ިނންިމގޮުތެގ ލިޔުމުރާޖަާޢ ކުުރމަްށފަހު ދޫކޮށްަފއިާވ 

.   މަޝްރޫުޢ ިހްނުގން
  

އަސަުރ ފޯާރެނ ިމންަވރު ަބޔާްނކުރާ ިރޕޯުޓ  ޓަށް ށްތިާމވެ ތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލން ުނވަަތ   )3(      
ހަަދންޖެޭހ ޙާަލްތތަކުގަިއ އެފަަދ ރިޕޯުޓ ުނހަަދިއ ައިދ ތިާމެވށީެގގޮުތން ިނންިމޮގތުެގ ލިުޔްނ 

ެއްއ ިހންުގުމގެ ަސބަބުން އިާއަދ ުނކުރެޭވ ފަަދ ނުޯހދަިއ ަތރައްީޤގެ ހުަށހެޅުުމަގިއވާ މަްޝރޫޢު
.ެމދު  ަޓށްށްިތމާވެ ބަދަލެްއ    ވެިރވުން

  
އަސަރު ފޯރާ މިްނވަރު ަބޔާންުކރާ ރިޯޕޓުަގިއ  ަޓށް ށްތިާމވެތިާމވެީށގެ ެމނޭްޖމަންޓް ޕްޭލން ުނވަތަ   )4(      

އެެހްނ ެއއްެވސް ލިުޔމެްއަގިއ ަމޝްރޫުޢެގ  ގުިޅގެްނ ިމނިްސޓްރީއަްށ ުހށަހަޅާ ކަާމ އެނުަވތަ 
ސައްޙަ ޫންނ   ޮއޅުވާުލުމގެ ބޭުނމުަގއިގަްސދުަގއި ގޮުތން  ެއދިާޔރާއި ެބހޭއި ނުަވތަ ގަފު ރުތަޢާ

.   މަޢުލޫާމތު ިހމެުނން
  

ުނވަަތ ިހންިގ  ނުިކަޔމަންެތރިުވން މަސައްކަްތ ުހްއޓާލުމަްށ ިމނިްސޓްރީްނ ކުރާ ައމުރަކަްށ   )5(      
ުކާރ ްޓރީްނ ަޓށް ލިުބުނ ެގއްުލމެްއ ަރނަގޅު ުކރުމަްށ ިމނިސްށްތިާމވެމަޝްޫރއެްއެގ ަސބަބުން 

  .ނުކިަޔމަންެތރިުވންއަމުރަަކށް 
  

އެިދޔާރަކު ތިީރަގިއ  ާޔން ކުެރވުުނ ަކންކަން ފިަޔވައި ވަަނ ާމްއދާެގ (ހ) ަގއި ބަ  17ެގ ދު ގަާވއިމި   (ށ)    
) އެެމރިާކ ޑޮލަރަ  13,000ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ކަމެއް ޮކށްފިަނމަ  ަދދަުކްނ ޮބޑު ޫނން އަްށވުެރ (ޭތރަހާސް

.ޖޫިރމަާނ ކުރެއެިދޔާުރ    ޭވނެެއވެ
  

 އް އަްނނަުމންާދ ބަދަުލތަ ޓަށްށް ިތމާވެ ތިާމވެީށގެޮގތުްނ ނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔމުަގއި ުބނެފަިއާވ ޮގތަްށ   )1(      
.ދެެނގަްނނަުމްނ ުނގެްނދިއު    ން

  
  .ަޓށް އަްނނަުމންާދ ބަދަުލތަްއ ެދނެަގތުާމއިބެޭހ ިރޕޯޓު ހުަށނޭޅުންށްވެ  )2(      
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އަަސރު ޯފރާ މިްނވަުރ ބަާޔންުކރާ ިރޕޯުޓގަިއ ުނވަަތ  ޓަށް ށްިތމާވެ ތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލްނ ުނވަަތ   (ނ)    
ްނހުިރ ެއހެްނ އެްއެވްސ ާރ ިރޕޯޓްަގިއ ުނވަަތ މިކަާމ ުގޅުއަްނމުްނާދ ބަދަުލތަްއ ަބޔާންކު ޓަށް ށްތިާމވެ

ފަްނީނ ނިްނމުްނަތކަށް ބޮުޑ ބަދަެލއް އަުތެވދާނެަފަދ މަޢުޫލމާުތތަކުެގ ެތރެިއން  ޓުގެ ިރޕޯ ،ލިޔުެމއްަގއި
އޮޅުވާުލުމގެ ޭބުނމުަގއި ަސއްޙަ ނޫްނ މަޢުޫލމާުތ ކޮންސަލްަޓންަޓކު ހިަމނައިިފނަަމ ެއ  ،މަޢުލޫާމތުަގއި

) ެއމެރިކާ ޮޑލަރަ  13,000ކޮންސަލްޓަންޓް  .(ޭތރަާހސް   ށްުވރެ ބޮުޑޫނން އަދަުކން ޖޫިރމަާނ ކުރެޭވނެެއވެ
  

ގަިއ  7ެގ ޖަުދވަލު ދުަގވާއި ގެ (ހ)، (ށ) ައދި (ނ) ގެ ަދށުްނ ޖޫރިަމނާ ކުާރނީ މި ާމއްދާ  މި  (ރ)    
.ބަޔާންކޮްށފަިއވާ     ގޮުތގެ މަިތންެނވެ

  
) ގައި އެެހން ބަާޔންކޮށްަފިއ އޮްތނަަމވެސް ުކއްލި ހާލަެތއް މެުދވެިރވެެގން އެިދާޔރުެގ 1މި ާމއްާދގެ (ހ) (  (ބ)    

ހިާމޔަްތ ކުރަންެޖހިއްެޖ ިހނެދއްަގއި މިިނސްޓްރީއަްށ ލިުޔމަކުން އެްނގުަމްށފަުހ  ިވޔަފާރި ުނވަތަ މުދާ
. ިމގޮުތްނ އަާޅ  އެކަމަްށ އެކަީށެގންާވ ިފަޔވަޅެްއ ވަުގީތ ޮގތުްނ އެުޅމުެގ އިޚްިތޔާުރ ެއދިާޔރަްށ ލިިބގެްނވެެއވެ

ައަސުރ  ަޓށްށްތިާމވެތިާމވެީށގެ ެމނޭްޖމަްނޓް ޕްލޭްނ ުނވަަތ ަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ދު ގަާވއި ފިޔަަވޅުތަކަކީ މި 
ަގިއ ދު ަގާވއި ތަްއޔާރުކުަރންޖެޭހ ކަމެްއނަަމ ީވ އެްނމެ ައވަހަަކށް މި  ފޯރާ ިމްނވަރު ަބޔާންކުާރ ިރޕޯޓު
.ބާޔާންކޮްށފަިއވާ ހުއްަދ ޯހދަން  އިްނ އަިދ މިޮގތުން އަޅާ ފިޔަަވޅެއް ހުއްާޓލަން ިމނިސްޓްރީ  ވާެނއެވެ

.މަުލ ކުރަން ޢަެއފަދަ އެްނުގންތަަކށް ެއިދޔާުރ އަްނގައިިފނަަމ    ވާެނެއވެ
  

.ޢިއަްނނަިނިވ  ،ަވނަ ާމއްާދގެ (މ) ެގ ަފހަތުަގއި ހިަމނާަފއިވާ  17 ގެ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .9  ބާރާތް އުނިުކުރން
  

.ޢުަފރާތްތަުކގެ މަވަަނ ާމްއދާެގ ަދށުްނ ިފޔަަވޅު ެއޅޭ  17މި ަގވާިއުދގެ  18"   ލޫާމތު އާްނމުކޮށް ހާމަކުަރްނވާެނއެވެ
  

.ިއްޞލާޙު ޮގތަށް ައންަނނިިވ ަވނަ ާމއްާދ (ހ)  18ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .10  ކުރުން
  

ެދނެަގތުަމްށ  ކުރާ އަަސރުތައް ޓަށްށްިތމާވެ ިވޔަފާިރތަކުގެ ަތރައްީޤެގ މަޝްރޫުޢތަކުެގ ސަބަބުން  ޓޫރިސްޓް  (ހ)  
އަަސރު ފޯާރެނ މިްނވަރު ަބޔާްނކުާރ  ަޓށްށްިތމާވެ ަދުށން ިތމާެވށީގެ ެމނޭޖްަމންޓް ޕްލޭްނ ނުަވތަ ވާިއުދގެގަ  މި

، ެހުޅންތަްއ ިދރާސާޮކށްށައެ ހު  ،ރިޕޯޓު ތަްއޔާުރ ކުރުމަށް އެިދޔާުރ ހުށަަހޅާ ުހށަެހޅުންަތއް ބަަލއިަގނެ

ަޔްނ އް ހުްއދަަތްއ ދޫކުރުަމްށ އޮިފސަރެްއ ުނަވތަ އެެޖންޓެްއ އަކުަރންޖެޭހ ްނޖެޭހ އެްނގުްނތަކާިއ ދޫއަްނގަ
.   ކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ިމނިސްޓަަރށް ލިބިގެްނވެެއވެ

  
" ެގ ނަުމގަިއ ަވނަބަިއ ގެކުރިައށް  8ވާިއދުެގ ގަ ބުނެިވިދޔަ  .11 ެގ ަފހަތަްށ ވަަނ ބައި  8އް އަްނަނނިިވގޮަތށް އިތުރުޮކްށ ަބއެ  ިއތުރު "ީފނެުގން

. ކާިއ ާމއްާދތައް ަބއިތަހުރި   ތަުރތީބުުކރުން
  

ޓަްށ އަަސރު ޯފާރ ިމންަވުރ ށްތިާމވެ ގޮތަށް  ެގ (ނ) ގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއވާ ަވނަ މާްއދާ  7ުދެގ ގަާވއި  (ހ)  .21  
) ެއެމރިާކ  2,000އިާދރީ ފީެއއްެގ ގޮުތގައި ައނބުރައި ނުލިޭބެނ ހުށަހަާޅއިރު  ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  (ދެހާސް

.   ޑޮލަރު ަދއްކަްނެޖހޭނެެއވެ
  

ށީެގ ެމނޭްޖމަންްޓ ޕްޭލން ހުަށހަާޅއިުރ ތިާމވެ ެގ (ހ) ގަިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ވަަނ ާމއްދާ  10ެގ ދު ގަާވއި  (ށ)    
. 400އިދާީރ ީފއެްއގެ ޮގތުަގއި  ) އެެމިރކާ ޑޮލަރު ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ   (ހަަތރުސަތޭކަ

  
ިއސްތިުއނާފަްށއެިދ ހުށަހަާޅއިުރ ިއާދރީ ީފއެްއެގ ޮގުތގަިއ ގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ަވނަ މާްއދާ  15ެގ ދު ގަާވއި  (ނ)    
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200 .   (ދުއިސަްއަތ) ެއމެރިކާ ޑޮލަުރ ެއދިާޔރު ދައްަކންޖެޭހނެެއވެ
  

ާވއިުދެގ ދަުށން ދައްކާފީ، އެެމރިކާ ޑޮަލރުގެަބދަލުަގއި ެއއިރެްއގަިއ އެމެިރކާ ޑޮލަރުިވއްކުަމްށ ގަ މި  (ރ)  
ނޑައަޅާަފއިާވ ރޭޓުން  .ކަ   ިދވެހިުރިފޔާިއން ދެއްިކދާެނއެވެ

  
"  އަިދ އެ ަވަނ މާްއާދއިްނ " 21ެގ ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .12 ެގ ާމނަކުރުްނ އުނިުކރުން، އަިދ ޢިބާާރތު ިތމާެވށީެގ ފުަރތަަމ ދިާރސާ

.މާަނ ައންަނިނވި ގޮަތށް އިޞްާލޙް"ސްކްރީނިްނގ" ގެ   ކުރުން
  

  "ސްކްރީނިްނގ":    
ސްކްރީންކުުރން ކަމަށް ުބނެފަިއ ެއވަނީ ހުަށެހޅިފަިއވާ ުހށަހެުޅމަކީ ިތމާެވށީެގ މެނޭްޖަމންޓް ޕްޭލނެްއ 

ައސަރު ފޯާރ ިމްނވަރު ަބާޔންކުރާ ރިޕޯެޓއް ަހަދންެޖހޭ މަަސއްކަެތއްަކްނ  ަޓށްށްތިާމވެހަަދންޖެޭހ ުނވަަތ 
. ނޑައެުޅމަެށވެ   ކަ

  
.ައންަނނިިވ ގޮަތށް ިއޞްލާޙު (ހ)ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .13  ކުުރން

 
  1 ޖަދުވަލު

  ގެޮގތުްނ ނިްނމިޮގތުެގ ިލުޔން ދޫކުރުުމެގ ަމރުޙަލާތައް ތިާމވެށީ 
  

  
 



 ިދވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                        96 އަދަދު:     46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

8

.  (b) )2ގެ ( 2ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .14  ައންަނނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާްޙ ކުރުން

2. (b)ެއަސަރު ފޯާރނެ ިމންަވރު ަބޔާންކުާރ ރިޯޕޓު ަހަދންޖެޭހ ކަމަްށ ިނންމު  ަޓށްށްތިާމވ.   ން
  

.) 2ގެ ( 3ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .15  ަގއިާވ ަބއިތަްއ ުއނިކުުރަމށްފަހު ަނންބަރުަތއް ަތރުތީބުކުުރން

.) ައންަނިނވި ގޮަތށް އިޞްާލޙް 1ގެ ( 4ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .16   ކުރުން

1. .  ސްކްރީންކުރުަމށްަފހު ިނންިމޮގތް ޮއންަނންާވނީ ތިީރަގއި ުބނެުވނު ަފަދއިްނނެވެ
  
)a( ިނުަވތަ، ަމޝްރޫުޢެގ ިތމާެވށީެގ ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭން  މ .  ުހަށހަޅާެށވެ

 
)b( ެތަްއޔާުރ ކުުރމަށް ެއދޭ  ައަސރު ފޯާރނެ މިްނަވރު ބަާޔންކުާރ ިރޕޯޓު  ޓަށް ށްތިާމވ.  ޯފމު ުހށަހަޅާެށވެ
  

 އަްނނަިނވި ގޮަތްށ އިްޞލާޙް ކުުރްނ. 5ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .17
  

  
  5ޖަދުވަލު 

  ހަަދން ޖެހޭ ނުަވތަ ތިާމެވށީެގ ެމނޭްޖމަންްޓ ޕްޭލންެއއް ައަސރު ފޯާރނެ މިްނަވރު ބަާޔންކުާރ ިރޕޯޓު  ޓަށް ށްތިާމވެ
   ގުުޅންުހރި މަޝްރޫުޢތަކުެގ ިލސްޓް އިނާަޢތާޞި ޓޫރިޒަްމ 

  
 ؛ނާަޢތާ ގުޅުްނހުިރ ަމޝްރޫޢުަތއްޞި ައަސރު ފޯާރނެ މިްނަވރު ބަާޔންކުާރ ިރޕޯޓު ހަަދން ޖެޭހ ޓޫރިޒަްމ  ޓަށް ށްތިާމވެ .1

 ؛ކުުރންނުަވތަ ރީ ިޑވެލޮޕް ންައލަށް ަތރައްީޤ ކުރު ރިޒޯެޓްއ (ހ) 
 ؛ކުުރންނުަވަތ އެަތންަތން ރީ ޑިވެލޮޕް ެހުދންރު ަބނަދރުކުރާ ތަްނަތން ޔޮޓްަފހަ ަބނަދރާއި ޔޮޓް(ށ) 
 ؛ުރންުނވަަތ ރީ ިޑވެޮލޕް ކު ރުން ކު ތަަރްއޤީ ހޮޓާ  ޓޫިރސްޓް އަލަށް (ނ) 

 
ހުިރ ަހދާަފއި ނުަވތަ  ުރުމގެ ކުިރން،ގެސްޓްަހއުްސ ތަަރއްޤީ ކު ގޮަތށް ކޮޓަރިައށް ވުެރ ިގނަ ޮކޓަރި ިހމެނޭ ދިަހ ކޮޓަރި ުނަވތަ  ދިހަ  .2

ތިާމވެީށގެ ެމނޭޖްަމންްޓ ޕްޭލންެއްއ  މުެގ ކުރިން ުނވަަތ ރީ ިޑވެލޮްޕ ކުރު ރުުމެގ ކުރިން ހައުްސއަކަްށ ބަދަލު ކު އިމާާރތެްއ ގެްސޓް 
.  ހަަދންާވނެެއވެ

 
ގަިއ ތިާމެވށީގެ ެމނޭޖްަމންޓް ޕްޭލން ުނަވތަ ބަާޔންކުާރ ރިޕޯުޓގަިއ  ިމންަވރު ފޯާރނެ ައސަރު ަޓށްށްތިާމވެ ހަދާ  ފުަރތަމަ ގުިޅެގން ޕްރޮޖެކްޓަކާ .3

ަބދަލުތަެކއް  ުނވަަތ ތަފާތު ފުަރތަމަ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޮގތަްށވުެރ އިތުރު ުނަވތަ  ،އަްނނަިނވި މަަސއްކަތްތަކާިއ ަމްޝރޫޢުތަްއ ހިެމނިަފއި ުނާވނަމަ
ޮގތެްއގެ  އަސަުރ ފޯާރނެ މިްނވަުރ ބަާޔންކުރާ ރިޯޕޓެއް މިނިސްްޓީރން އަްނގާ ަޓށްށްިތާމވެއެކަންަކން ުކުރމުެގ ކުރިްނ  ގެނެްސފަިއވާަނމަ 

 ؛މަތިްނ ަހަދންާވެނއެވެ 
 ؛ންެހދު  ަބނަދރު ކޮުނާމއި ފަޅު (ހ) 
 ؛ންނެރު ޮގއްވު (ށ) 
ނުޑންެނރު މެިޝނަީރ ބޭނުންކޮްށެގން (ނ)  )  5(ީމގެ ތެޭރގަިއ ކޮުނނުތާ  ުނަވތަ ުފންކުރުން  ކެ   އަހަުރ ުނވާ ނެުރގެ ަސއިޒަްށ (ފަެހއް

)؛  ބަދަލު ނުެގނެްސ އަލުްނ ފުންކުުރްނ ނުިހމެެނެއވެ
 ؛ންިހއްކު  ިބން(ރ) 
 ).ަމރާާމތު ކުުރން ނުިހެމނެެއވެޮތށްޓެްއ ެމިޝނަރީ ޭބުނން ނުކޮށް  (ީމގެ ތެޭރގައި  ން ތޮިށލު(ބ) 
)  10ހިކިިދާޔގަިއ  ެރޖިސްޓަރ ކޮށްފަިއވާ ވެޖިޭޓޝަްނ ލަިއނުްނ ފެށިެގން(ޅ)  ަރުށެގ ގޮުޑދޮުށގެ  ާވގޮަތށްމީޓަރަްށވުެރ ފުޅާ(ިދހަެއއް
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ނުޑ ޮދށުެގ ުގދުަރތީ ަބްއޓަމަށް ުނވަަތ  ޮބޑުކުރުން،ވެލިއަަޅިއގެްނ އެްއވެސް ަބއެްއ  ވެލިަނގާ ުނަވތަ  ،ަބދަެލއް ގެަނއުން ބޮޑު ރަށުެގ ގޮ
   މެިޝނަީރއެްއ ބޭުނންކޮްށެގން މޫުދން ވެިލެނގުން؛ ކޮންނަ ވެސްފިަޔަވއި އެހެްނ ެއއް  ޕަްމޕެއް 

  ؛ނަުރދަާމ ިނޒާމް ގާިއމު ކުުރން(ކ) 
  ؛އިާމރާްތ ކުރުން  ައިދ އެެހނިެހން  ،ރެސްޓޯެރންޓް  ،މޫުދގަިއ ކޮަޓރި(އ) 
)  1(ވ)    ؛ގޮލްްފ ކޯސް އެޅުން ހެކްޓަރަްށވުެރ ޮބޑު (އެކެއް
  

 ގައި ތިާމވެީށގެ ެމނޭޖްަމންްޓ ޕްޭލން ުނަވތަ  ިރޕޯޓުަގއި  ަބޔާންުކރާ  ިމންަވރު ޯފރާނެ  ައސަރު ޓަށް ށްިތމާވެ  ހަދާ  ުފރަަތމަ ގުޅިެގން ޕްރޮޖެކްޓަކާ  .4
 ކުިރން ތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލންެއއް  ކުރުމުގެ  އެަކންކަން  ުނާވނަމަ، ހިެމނިފައި  ަމޝްރޫޢުަތއް  މަަސއްކަތްތަކާއި  އަްނނަިނވި

 ؛ޮގތެްއެގ މަިތން ަހަދންާވނެެއވެ  މިނިސްްޓރީްނ ައންގާ 
 
 ފާަލން އެޅުން؛ެމޝިަނރި ބޭނުންކޮްށެގން ާފލަން އެޅުްނ ުނަވތަ ފާަލމުެގ ެއއްެވސް ބަޔަުކން އޮިއ ުނދެޭމގޮަތށް (ހ) 
 ؛ރިޯސޓް ެހުދމަށް ުނވަަތ ހޮާޓެއޅުމަްށ ދޫޮކށްފަިއާވ ބިމަކުްނ ޯފދިފަިއވާ ރުްއގަސް ިގަނ ައދަދަަކށް ެކނޑުން(ށ) 
)  3ނުކޮްށ  މެީޝނަީރ ބޭނުން (ނ)  ނޑުންމީޓަރަްށ ުވރެ ފުާޅ (ތިެނއް  ؛ނެރު ކެ
ެރޖިސްަޓރ ކޮށްަފއިާވ ވެިޖޓޭޝަްނ  ،ސަރަަހްއދަކަށްރަމުްނާދ ގި ގިރާަފއިާވ ސަަރަހއްދަކަްށ ުނަވތަ ަރށްިގރުްނ ހުއްުޓވުަމށްޓަކައި (ރ) 

)  10ލައިުނން   ؛ުނާވގޮަތށް ވެލިއެުޅން މީަޓރަްށުވރެ ފުޅާ (ިދހައެއް
 ؛ެހުދން ހެިލޕޭޑު(ބ) 
ނަޑށްަޖްއސާބޯޓު(ޅ)   ؛ެހުދމުެގ މަަސއްކަތް ޕްެލޓްފޯމް  ބަނދަރުުކރާ ކަ
 ؛ކުނިައްނދާ މެިޝން ބެެހއްުޓން(ކ) 
 ؛އެްއގަުމގަިއ ބޯހޯލް ޮތރުފުން (އ) 
 ؛ޑީސެިލނޭަޝން ޕްލާންްޓ ބެެހއްޓުން (ވ) 
 ؛ގާިއމު ކުުރން އިްނޖީުނގެ(މ) 
 ؛ެތޔޮ ރައްކާުކރާ ައދި ފޯރުކޮްށޭދ ނިާޒމް ގާިއމު ުކރުން(ފ) 
 ؛ެހއްުދން ަފރު މަސްޫނޢީ(ދ) 

 
ނޑުދޮްށ ެހދުާމއި ނެރު  ގައި  4ައދި  3ޖަުދވަުލގެ  މި .5 ބެލެހެްއޓުްނފަދަ ަކންކަްނ ުކރާ ކޮްނެމ ފަހަަރކު  އެހެްނއޮްތ ކަުމަގއި ވިަޔސް، ގޮ

)  5، އަސަުރ ޯފރާެނ ިމންަވރު ަބޔާންކުާރ ިރޕޯެޓްއ ަހދަްނ ނުޖެޭހޮގތަށް ޓަށްށް ިތާމވެތިާމވެީށގެ މެޭންޖމަންްޓ ޕްޭލްނއެްއ ުނވަަތ  (ފަހެއް
.ޚްކުރުމުެގ ުހއްަދ ިދނުުމގެ އިފަަދ ކަންަކން ުމއްަދތަްށ އެއަހަަރށްުވރެ ދިުގނޫްނ    ިތޔާުރ ިމނިސްޓްީރ ައްށ ލިބިެގންެވެއވެ

  
 ކުުރްނ.އަްނނަިނވި ގޮަތްށ އިްޞލާޙް  7ެގ ަޖުދވަލު ދުާވއި ގަބުނެިވިދޔަ  .18

 
       7ޖަދުވަލު 

 
  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކުށްތައް ތަކުރާރު ކުރާފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އުސޫލު  17ގެ ދުގަވާއި

  
ޚިލާުފވުާމއި ެދވަނަ ފަހަަރށް ަގވާިއދާ ޚިާލފުުވްނ މި ަޖދުވަުލގައި ތަކުރާރުކުުރން ކަމުަގއި ާމނަކޮށްަފއި ެއވަނީ، ފުަރތަމަ ފަަހރަށް ަގވާިއދާ  .1

.  އެީއ ތަފާުތ ދެކަާމ ގުިޅެގން ކަުމަގިއ ިވޔަސް ތަކުރާުރކުރިކަމުެގ ާމނަިއގަެއވެ
 

.ެވްއޖެ ޚިލާފު ާއއި ަވނަ މާްއދާެގ (ހ)  17ެގ ދު ގަާވއި .2  ނަަމ ެއިދޔާުރ ޖޫރިަމނާ ކުާރީނ އަްނނަިނވި އުޫސލުންެނވެ
) އެެމިރކާ ސަތޭކަްސ ފަ  ެދހާސް (ތިީރސް 32,500  ކުެރވޭނީ  ޫޖރިމަނާ  ފަރާތް  ވިޚިލާފު ަގވާިއދާ ަނމަ ަފަހރު ުފރަަތމަ ޚިާލފުވި ގަާވއިދާ (ހ) 

.ޑޮލަރުން  ެނވެ



 ިދވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                        96 އަދަދު:     46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

10

) ެއމެރިކާ  ފަސް (ފަްސދޮޅަސް  65,000 ކުރެޭވނީ ޖޫރިަމނާ  ަފާރތް ލާފުވި ޚި  ގަާވިއދާ ނަމަ  ަފހަރު ެދވަނަ  ިޚލާފުވި  ަގވާިއދާ(ށ)  ާހސް
.ޑޮލަރުން  ެނވެ

) ެއެމރިކާ  ިތީރސް (ސަތޭކަ  130,000 ުކރެޭވނީ ޖޫިރމަނާ  ަފރާތް  ލާުފވި ޚި ަގާވއިދާ  ަނމަ  ފަހަރު  ިތންަވނަ  ިޚލާފުވި  ަގވާިއދާ (ނ)  ާހސް
.ޑޮލަރުން  ެނވެ

(ފަްސ  5,000,000 ކުެރޭވނީ ޖޫރިަމނާ ފަރާތް  ލާފުވިޚި ަގވާިއދާ  ،ަފހަރަކަށް ކޮްނމެ ިޚލާފުވާ ގަާވއިދާ  އިުތރަށް ފަހަރަްށވުރެ ިތންަވނަ(ރ) 
. ) އެމެރިާކ ޑޮލަރަްށވުެރ ބޮުޑ ޫނން އަަދދަކުްނނެވެ   މިލިައން

  
 ގެ ދު ަގވާއި ައދި  ، ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) ގައި ަބޔާންޮކްށފައިވާ ަފަދއިން ގަާވއިާދ ޚިލާފުެވއްެޖނަމަ ެއިދޔާުރ ޖޫރިަމނާ ކުާރނީ  17ގެ ދު ގަާވއި .3

ައންަނިނވި  ، ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ފަދަިއްނ ަގާވއިާދ ޚިލާުފވެްއޖެަނަމ ކޮންސަްލޓަންްޓ ޫޖރިަމާނ ކުާރނީވަަނ މާްއާދެގ (ނ) ގަިއ  17
.  އުސޫލުްނނެވެ

) ެއެމރިކާ  (ހަސަތޭކަފ 650 ފަރާްތ ޫޖރިމަާނ ކުެރވޭނީ  ވިޚިލާފު ަގވާިއދާ ަނމަ ަފަހރު ުފރަަތމަ ޚިާލފުވި ގަާވއިދާ (ހ)  ◌ަންސާސް
.ޑޮލަރު  ންެނވެ

) އެެމރިކާ  ިތން (އެއްާހސް 1,300 ކުެރވޭނީ  ޫޖރިމަނާ  ފަރާތް  ވިޚިލާފު ަގވާިއދާ ަނމަ ފަަހރު ެދވަނަ  ާލފުވިޚި ގަާވިއދާ(ށ)  ަސތޭކަ
.ޑޮލަރު  ންެނވެ

)  (ދެ   2,600ކުެރވޭނީ  ޫޖރިަމނާ ަފާރތް ވިޚިލާފު  ގަާވއިދާ  ނަމަ  ފަހަރު ތިްނަވނަ ިޚލާފުވި ަގވާިއދާ(ނ)  އެެމރިކާ ހާްސ ހަސަތޭކަ
.ޑޮލަރު  ންެނވެ

)  (ފަސްހާސް  5,200 ކުެރވޭނީ  ޫޖރިަމނާ ަފާރތް ވިޚިލާފު  ަގާވއިދާ  ަނމަ ފަހަރު  ހަތަުރަވނަ  ިޚލާފުވި ގަާވއިދާ (ރ)  އެެމރިކާ ދުިއަސއްތަ
.ޑޮލަރު  ންެނވެ

)  ހާްސ ހަަތރު  (ދިހަ   10,400ިވ ފަާރްތ ޖޫިރމަާނ ކުެރޭވނީ ޚިލާފު ާދ ޚިާލފުވި ަފސްަވނަ ަފހަރު ނަަމ ަގާވިއދާ ަގވާއި (ބ)  އެެމިރކާ ސަތޭކަ
.ޑޮލަރު  ންެނވެ

 (ޭތރަ 13,000 ކުެރޭވނީ  ޫޖރިަމނާ  ފަާރތް  ވި ޚިލާފު  ގަާވއިދާ  ަފހަރަކަށް  ކޮްނމެ  ިޚލާފުވާ  ަގާވއިދާ  އިުތރަށް  ފަހަރަްށވުރެ  ަފސްަވނަ (ޅ) 
) އެމެރިާކ ޑޮލަރު .ހާސް   ންެނވެ

 
ނޑައަޅާފަިއާވ ރޭުޓން  ،ޖޫރިަމނާ ާވިއދުެގ ދަުށން ދައްކާ ގަ މި .4 ެއމެިރކާ ޑޮލަރުގެަބދަުލގަިއ ެއއިެރއްަގިއ ެއމެރިކާ ޑޮަލރުވިއްުކމަްށ ކަ

  ދިެވހިރުިފޔާިއން ދެއްިކދާެނއެވެ 
 
  .ކުރުަމށްފަހު، ަނންބަރު ތަުރީތބު ކުރުންުއނި 12ެގ ަޖުދވަލު ދުގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .19

 
.ތާރީުޚން ދިެވިހ ސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ  ގަާވއިދު ޢަަމލުކުރަން ަފށާނީ، މި  މި ގަާވއިަދށް .20   ފެިށެގންެނވެ

  


