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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
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

:  ބުރާސްފަތި :  2018 ފެބުރުވަރީ 22 – 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 6ތާރީޚު 15އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 4އްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް ދިވެހިރާ
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  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްޒ ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
    މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  4އްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް ދިވެހިރާ
 

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2އާއި ޖަދުވަލު  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  .1

  1ޖަދުވަލު 

  
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް،  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤްތިޞާދީ އެކިއެކި 

  ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޔަށް ފަޅުރަށް ކުއްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  5ގަވާއިދުގެ 

  

 ލޫމާތުޢުރާތުގެ މަ ފަ އެދޭ
 އެޑްރެސް:ދާއިމީ  ނަން:ފުރިހަމަ 

: ނަންބަރު:ފޯނު ޅޭނެ ގު  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

:- އީ   ނަންބަރު:ފޯނު  އިމަޖެންސީގައި ގުޅޭނެ  މެއިލް އެޑްރެސް

  ރީ ނަންބަރު:ނަންބަރު/ ރަޖިސްޓަ ގެކާޑު އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ފެކްސް ނަންބަރު:

 ލޫމާތުޢު ރަށުގެ މަ އެދޭކުއްޔަށް ހިފަން 
):ރަށުގެ ނަން (އަތޮޅާ   އެކު

 
 ރަށުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 
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 )މަްށ ިއތުރު ކަުރދާްސ ޭބނުންކުެރިވދާެނއެެވ.ލިޔު  ތަފުސީލު( ލޫމާތުޢުތާ ގުޅޭ މަކުރާ މަސައްކަސްތުކުރަން ގަ އިރަށުގަ
ކުރާ ދުކުރަން ގަސްރަށުގައި 

 ސީލު މަސައްކަތުގެ ތަފު
  
 

ކުރާ ދުގަސް ރަށުގައި ކުރަން 
ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތުން ހާސިލު

ނޑިތައް  ނޑުދަ  ލަ

  
 

ކުރާ މަސައްކަތް ދުރަށުގައި ކުރަން ގަސް
 ފައިވާ ގޮތް އި ހިންގަން ރާވަ

  
 

ކުރާ ދުރަށުގައި ކުރަން ގަސް
 މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް

ރޑް އޮފް ފައިނޭންސް)  (މެތަ

  
  
 

ކުރަން ހުށަހަޅާ ރަށަށް އިންވެސްޓް
 މިންވަރު 

 

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ 
ދަށް ކުރާނެ ޞާތިސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤް

 ފައިދާ

 

ރަށުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި ތިމާވެއްޓާ 
  ހުރި މިންވަރުގުޅުން

 

ގޮތުގައި މަސްވެރިކަމާއި  އާރުގެ.އެސް.ސީ
ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  )  5ދަ (ފަހެއް

މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވެވޭ  ،ކަމެއް
ގޮތެއްގެމަތިން ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ފައިސާގެ އަދަދު

 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރަން 
 ރާވައިފައިވާ ގޮތް 

 

 ،ނަށް (ޚާއްޞަކޮށްދިވެހީން
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަށް) ޒުވާނުން 

 ހުޅުވިގެންދާނެ މިންވަރު 

 

   ހުށަހަޅާ ކުލި (ރުފިޔާއިން)
 

 އިޤްރާރު 
ނޑު ދީފައިވާ މަފޯމު މި . އަދި މިލޫޢުމަ ޙަލޫމާތަކީ ޞައްޢުގައި އަޅުގަ ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ ާމތެވެ ކީ ކަފޯމާއެކު އަޅުގަ
ނުޑ ލިޔެކިޔުންތަކެއްއެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ އެ ލިޔުންތަކަށް ގެ އަސްލާ އެއްގޮތް އަދި ކެތީތަ އެ ކަމަށް އަޅުގަ

 .   އިޤްރާރުވަމެވެ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ނޫން ޙަޞައްޔެކިޔުންތަކަކީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިާވ ލި ލޫމާތު ނުވަތަ މިޢުގައިވާ މަފޯމު މި

 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަވާނެކަން އަޅުގަނޑު ބާޠިލު ފޯމު މި  ،ހިނދެއްގައި ސާބިތުވެއްޖެ
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ބަރު:/ ރަޖިސްޓަރީ ނަންނަންބަރު ގެ ކާޑު ންގައިދޭދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ  ނަން:

:   މަޤާމު

 :   ސިއްކަ
  

:  ސޮއި

  ތާރީޚު:

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ފޯމާއެކު  މި 

  ާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް/ ޕަރޓްނަޝިޕެއް/ ކޮޕީ، ކުންފުންޏެއް/  ގެކާޑު ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހިފަރާތުގެ ހުށަހަޅ
  .ކޮޕީ ގެރީރަޖިސްޓަ ގެއެތަނެއް ،އްޔާއެއްނަމަޢިޖަމް

 .ްޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސ 
 .ީބިޑް ސެކިއުރިޓ 
  ައަހަރު 5ފުރަތަމ (  ދުވަހުގެ ވާރކް ޕްލޭން.(ފަހެއް
 ްޕްލޭން ލޭންޑް ޔޫޒ . 
 .ްހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ 
  ައަަހރު 5ފުރަތަމ (  (ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް) ވަހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭންދު(ފަހެއް
 .ްސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ 
 ާއަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ؛ފަރާަތކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ހުށަހަޅ، 

އްޔާއެއްނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޢިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޕަރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ؛ ޕަރޓްނަޝިޕް އެއްބަސްވުމާއި، 
 .ގޭނެ ލިޔުމެއްއެނމެންބަރުން ތަފްޞީލް 

 ެރުފިޔާ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 500/-ގޮތުގައި ފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގ (  (ފަސް ސަތޭކަ
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  2ޖަދުވަލު 

  
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް،  ތިޞާދީ އެކިއެކި ހެދުން ފިޔަވައި އިޤު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް 

  ހުށަހަޅާ ފޯމު ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  5ަގވާއިދުގެ 

 ލޫމާތުޢުރާތުގެ މަ ފަ އެދޭ
 އެޑްރެސް:ދާއިމީ  ނަން:ފުރިހަމަ 

:  ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ    މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

:- އީ   ނަންބަރު:ފޯނު  އެމެޖެންސީގައި ގުޅޭނެ  މެއިލް އެޑްރެސް

/ ރަޖިސްޓަ ގެކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ފެކްސް ނަންބަރު: ރީ ނަންބަރު
 ނަންބަރު:

 ލޫމާތުޢު ގެ މަރަށު ދޭއެކުއްޔަށް ހިފަން 
):ރަށުގެ ނަން   ރަށުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން):  (އަތޮޅާއެކު

.ލިުޔމަްށ އިތުުރ ކަުރދާސް ބޭނުްނ  ތަފުސީލު( ލޫމާތުޢުތާއި ގުޅޭ މަކުރާ މަސައްކަދުކުރަން ގަސް އިރަށުގަ  )ކުރެިވާދެނއެވެ
ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސްދުރަށުގައި ކުރަން ގަ

 ސީލު ތަފު
  
 

ކުރާ މަސައްކަތުން ސްދުގަ ރަށުގައި ކުރަން 
ނޑިތައް ކުރަން ބޭނުންވާ ހާސިލު ނޑުދަ  ލަ

  
 

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ރާއްޖެއަށް އައު  ތެރޭގައި  ގެ ތަކުމަސައްކަތް

ޓެކުނޮލޮޖީއެއް ނުވަތަ އައު މުޑުވަކެއް 
 ފުސީލު އެކަމުގެ ތަ ،ކުރާނަމަރަފުޢާތަ

 

ކުރާ މަސައްކަތަށް ސްދުރަށުގައި ކުރަން ގަ
ރޑް އޮފް  ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް (މެތަ

 ފައިނޭންސް)

  
  
 

ކުރަން ހުށަހަޅާ ރަށަށް އިންވެސްޓް
 މިންވަރު 
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ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ 
ދަށް ކުރާނެ ޞާތިސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤް

 ފައިދާ

 

މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ކޮންމެ 
 އަހަރަކު ޖަމާކޮށްދޭނެ ފައިސާގެ އަދަދު

 

ގޮތުގައި މަސްވެރިކަމާއި  އާރުގެ.އެސް.ސީ
ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  )  5ދަ (ފަހެއް

ކަމެއް މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވެވޭ 
ގޮތެއްގެމަތިން ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ފައިސާގެ އަދަދު

 

ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން  ދިވެހީންނާއި
 / ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުއޮންނާނެ މިންވަރު

 

   ހުށަހަޅާ ކުލި (ރުފިޔާއިން)
 

 އިޤްރާރް 
ނޑު ދީފައިވާ މަފޯމު މި . އަދި މި ލޫ ޢުމަ ޙަލޫމާތަކީ ޞައްޢުގައި އަޅުގަ ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ މާތެވެ  ،ކީކަފޯމާއެކު އަޅުގަ
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔެކިޔުންތަކެއްއެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ  އެ ލިޔުންތަކަށް  ،އެއްގޮތް އަސްލާ ޔުންތަކުގެ ލި އެ

 .   އިޤްރާރުވަމެވެ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ނޫން ޙަޞައްޔެކިޔުންތަކަކީ އެކު ހުށަހަޅާފައިާވ ލިފޯމާ ލޫމާތު ނުވަތަ މިޢުގައިވާ މަފޯމު މި

 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަވާނެކަން އަޅުގަނޑު ބާޠިލު ފޯމު މި  ،ހިނދެއްގައި ސާބިތުވެއްޖެ

 / ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:ނަންބަރު ގެ ކާޑު ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭދިވެހި  ނަން:

:މަ   ޤާމު
 :   ސިއްކަ

  
:   ސޮއި
 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ފޯމާއެކު  މި 

 ާގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭފަރާތުގެ  ހުށަހަޅ  / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް/ ޕަރޓްނަޝިޕެއް/ ކޮޕީ، ކުންފުންޏެއް
  .ކޮޕީގެ ރީއެތަނެއް ރަޖިސްޓަ ،އްޔާއެއްނަމަޢިޖަމް

 .ްޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސ 
  ައަހަރު 5ފުރަތަމ (  ދުވަހުގެ ވާރކްޕްލޭން.(ފަހެއް
 .ްސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ 
  ައަހަރު 5ފުރަތަމ (  ޕްލޭން ދުވަހުގެ (ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް) އިންވެސްޓްމަންޓް(ފަހެއް
 .ްހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ 
 ްޕްލޭން ލޭންޑް ޔޫޒ . 
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 ާއަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ؛ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ހުށަހަޅ. 
 . ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ،އްޔާއެއްނަމަޢިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޕަރޓްނަޝިޕެއްނަމަ؛ ޕަރޓްނަޝިޕް އެއްބަސްވުން

 .ލިޔުމެއްއެނގޭނެ  ސީލުތަފު ގެ މެންބަރުން
 ެރުފިޔާ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 500/-ގޮތުގައި ފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގ (  (ފަސް ސަތޭކަ

  
  

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .2

  

 


