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 2016/R-2 : ނަންބަރު ގަވާިއދު  
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 ޖަނަވަރީ 4 -  1437 ރަބީޢުލްއައްވަލް 24ތާރީޚު 2އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

(ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް ދީފައިވަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ  R-7/2010ގަވާއިދު ނަންބަރު 

) އަށް    ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 3ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                              2 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 3

` 

 ` 
 ރިޒަމް ޓޫމިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

ރިސްޓް ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް ދީފައިވަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ (ޓޫ  R/2010-7ދު ނަންބަރު އި ވާ ގަ 
  ލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޞް ވަނަ އި  3ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 

 
  
) އަްށ (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް R-7/2010ދު ނަންބަރު އިވާގަ ދީފައިވަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  ތައް ގެނައުން.ލާޙުޞްއަންނަނިވި އި 
 

 .ކުރުން ލާޙުޞްާމއްާދގެ (ޅ) އަްނނަިނވި ގޮަތށް އި  ަވނަ 13ާވިއދުެގ ގަބުނެިވިދޔަ  .1

  

އިންސްޓޯްލމަންުޓގެ ތެެރިއން، ޓޫިރސްޓް ރިޯޒުޓ  8ވަަނ މާްއދާގެ (ނ) ގެ ަދށުން ަދއްކަންޖެހޭ ފީ ގެ  10. (ޅ) މި ަގވާިއދުެގ 13

 މަލުކުަރން ޢަލާުޙ ގެަނއުުމގެ ގަާވއިަދށް ޞްވަނަ އި  3ކުއްޔަށް ދީަފއިާވ މުްއދަތު އިތުުރކުރުމަށް ފީ ެނުގމާބެހޭ ގަާވއިަދށް 

    ކޮށްިފނަމަ، ޞްޚަލާ އިގެ ކުރިން ދައްކަ  2016ރީ ވަ ރުފެބު 05ވާ އިންސްޯޓލްމަންުޓތަކުގެ ީފ، ފަށާއިުރ ަދއްކާަފއިނު 

. ަދއްކަން) ގެ ދަުށން އަރާަފއިާވ ޫޖރިަމނާ މި ާމްއދާެގ (ހ އަިދ ޫޖރިަމާނގެ ަފއިާސ ަދއްާކފައިާވ ފަާރތްތަުކން  ނުެޖހޭެނެއވެ

. ަފރާްތތަކަށް އުނިކޮށް  އެ އިސާފަ އްެގ ތެެރއިްނ އެ ަދއްކަްނޖެޭހ ިއންސްޓޯލްަމންޓެ  ދެން   ެދޭވނެެއވެ

 

.ާލޙުޞްަތން، ިމ ަގާވއިަދްށ ެގންަނ އި ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ ވަކި ާމއްާދެއއްެގ ބަޔަަކށް ަޙާވލާދީފަިއާވ ތަން  .2  ތަކާ ގުޅިެގްނ ަބދަލުކުރުން

 

.ގަިއ ެގޒެޓު  ކާރުގެ ދިެވިހސަރު ގަާވއިދު  މި ަފށާނީ، ަމލުކުރަންޢަ ގަާވއިަދށް މި .3  ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުްނ ފެިށެގްނނެވެ

 
  

 

_______________  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


