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 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައް ފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ކީުރ ހަފުތާގެ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އިަދ ބުރްާސފިަތ 

ފޮނުއްވުމުގެ  ިލޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ާޝިއޢު  ގެޒެޓުގިައ  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ިހނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. ިލޔުންތައް 

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.     gazette@po.gov.mv ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ

ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ   

މިައކްރޮޯސފްޓް ވާރޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

ވިޮލއުމް: 41     އަދަދު: 168    ތީާރޚު:   28 ޛުލްޤިަޢދާ 1433  -  14 އޮކްޓޯބަރ 2012   އީާދއްތަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޓިޫރޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 

3 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަުދވަހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ  ބުދަވި  3މަހުގެ  އޮކްޯޓބަރވަނަ އަހަރުގެ  2012
 ވަނަ 3ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނު( އަށް  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުެރއްވި 2

  2112 އޮކްޓޯބަރ 14 ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ "ބިލު އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ުދވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން އާދީއްތަހ( ިވ 1433ޛުލްޤަޢިދާ  28)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.

 



 

 3 

 1021/5 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3 އަށް 

ަވަނ މާއްދާގެ ފަހަަތށް އަްނނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކޮށް، ދެން ުހރި މާއްދާތައް  33ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  .2
 ތަރުތީބުކުރުން.

 

 އްތައް އެހެނިހެން ކަންތަ 
 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާއި، 

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި، 
ޔޮޓް މެރީނާތަކާއި  އަދި 

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް 

ހައުސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި، ޔޮޓް މެރީާނތަކާއި އަދި ޓޫރިސްޓް ގެސްްޓ  (ހ) .39
ނޑުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކަށައެޅޭ ހައުސްތަކުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ރވިސް ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމެއް، މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރަންާވނެއެވެ. 
 މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 )ދޭއް( އަހަރުން  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނިޒާުމ ކޮންމެ  )ށ(  
)އެކެއް( ފަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީން ބަލައި  2

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ވެހި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްީދުޤކޮށް، ދި .1
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
   

______________________ 
 



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް 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 ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންތަކިާއ

ް 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.


