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2014/R-28 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ޓުއަރ ގައިޑުންނާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 47       ތާރީޚު: 6 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435  -  6 އެޕްރީލް 2014   އާދީއްތަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓުއަރ ގައިޑުންނާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޓުއަރ ގައިޑުންނާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

1. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތައް އިޞްލާޙުކުރުން.

ފަތުރުވެރިންނަށް  ގައިޑުން 

ދިނުން މަޢުލޫމާތު 

ރާއްޖެ )ހ(15. ދީ،  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ބެހޭގޮތުން  ރާއްޖެއާ  ފަތުރުވެރިންނަށް  ގައިޑަކު  ޓުއަރ 

ނުވާނެއެވެ. ދައްކައިގެން  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  ފަދަ  ބަދުނާމުވާ 

ޓުއަރ ގައިޑަކު ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ފަތުރުވެރިއަކާ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދަކާ )ށ(

މުޢާމަލާތްކުރާއިރު ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުންކޮށް ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޓުއަރ ގައިޑަކު މިމާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ފާސް ހިފެހެއްޓުމުގެ )ނ(

އިޚުތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

2.  ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާ  އަންނަނިވި ގޮތައް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޓުއަރ ގައިޑަކު، ޓުއަރ ގައިޑުކަން ކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި )ހ(16.ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

.i ްރުފިޔާއިނ )ދެހާސް(   2000/- ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ 

ހިފެހެއްޓުން. ފާސް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ   6 ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 

.ii ްރުފިޔާއިނ )ފަސްހާސް(   5000/- ފަހަރު  ދެވަނަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ 

ހިފެހެއްޓުން. ފާސް  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ   1 ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 

.iii ްރުފިޔާއިނ )ދިހަހާސް(   10000/- ފަހަރު  ތިންވަނަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ 

ހިފެހެއްޓުން. ފާސް  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ   2 ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 
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.iv ިޚިލާފުވ ގަވާއިދާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ގަވާއިދާ  އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ  ތިން 

ބާޠިލު  ހުއްދަ  މިގޮތަށް  އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ.  ބާޠިލު  ހުއްދަ  ގައިޑެއްގެ  ޓުއަރ 

ދޫނުކޮށް ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ގައިޑުކަން  ޓުއަރ  އެފަރާތަކަށް  ކުރެވިއްޖެނަމަ، 

3 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް )ށ( ނެތި  ފާސް  ކުރުމުގެ  ގައިޑްކަން  ޓުއަރ  ނަގަންޖެހޭ  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ 

އެފަރާތަކާމެދު  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ  ގައިޑްކަން  ޓުއަރ  ފަރާތަކުން 

ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. ގޮތަށް  ތިރީގައިވާ 

.i )ްހާސ )ފަންސަވިސް   25،000/- ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ 

ޖޫރިމަނާކުރުން. ރުފިޔާއިން 

.ii ްގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް -/50،000 )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިނ

ޖޫރިމަނާކުރުން.

.iii ްރުފިޔާއިނ )އެއްލައްކަ(   100،000/- ފަހަރަށް  ތިންވަނަ  ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދާ 

ޖޫރިމަނާކުރުން.

3.  ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 17 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކޮށް، ގަވާއިދުގެ 

ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.

މިގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ 17.

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  އަދި  މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

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



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 އަށް

. . .your fr iend on air.


