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 ކޭޝަން އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔު  މިނިސްޓްރ  
 މާލެ،   
 .ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ތަޢުލ މު  މަތ   ވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދި ) R/2022-81 ރު ގަވާއިދު ނަންބަ 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް 

 

ތަޢުލ މު ފޯރުކޮށްދޭ  )ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމތ   R-81/2022ގަވާއިދު ނަންބަުރ 
 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ދު(މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއި

ނަނިވި އަން ވަނަ މާއްދާކަމުގައި ހަމަޖަްއސައި، 3-1ގަވާއިދުގެ އެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އެއ  3އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .1
 އިޞްލާޙުކުރުން.އެ މާއްދާ ގޮތަށް 

އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން  
މަރުކަޒުަތއް 

ރަިޖސްޓަރ ކުުރމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތ  ތަޢުލ މު  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން 3-1
ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނ  އަންނަނިވި 

 ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 .އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން ށްމާއްދާގެ ފަހަތަވަނަ  4 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .2

ދިވެހި ސަރުާކރުން ނުަވތަ  

ބޭުރގެ ސަރުާކރަކުން 
މަރުކަޒު ަރޖިސްަޓރ ކުުރމަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބޭރުެގ ސަރުކާރަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތ  ތަޢުލ މު  4-1
ހުށަހެޅޭނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދި 

އިރެއްގައި  މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،އެކުޔާގެ ހުއްދަހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވުޒާރާ

 ގޮތަކަށެވެ.   



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-237/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:             321 އަދަދު:            51 ވޮލިުއމް: 

 

ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ ދ ގެން، ދިވެހި  ދިވެހި ސަރުކާރުން ދަޢުވަތު )ހ(   
އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ، ރާއްޖެއިން  ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

 ބޭރުގެ މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުޭދ މަރުކަޒުތަކުގެ ކެމްޕަސްތައް.   

ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ވެޭވ ،  އެދިގެންމެއްގެ ސަރުކާރުންބޭރު ޤައު )ށ(   
އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ، ރާއްޖެއިން  ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

  ބޭރުގެ މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުޭދ މަރުކަޒުތަކުގެ ކެމްޕަސްތައް.

 އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  ށްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަ 5އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .3

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ  
ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން 

ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅާ މަރުކަޒެއްގެ 

މްޕަސްތަކަށް ޚާއްޞަވާ ކެ
 ސިފަތައް

 ،މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާތަކުގައި ބާޔާންވެގެންވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން 5-1
ތަ ބޭރުގެ ނުވަ ދަޢުވަތު ދ ގެން ރުކާރުންދިވެިހ ސަ ،އަންނަނިވި ސިފަތައް
ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ، ސަރުކާރަކުން އެދިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ މަތ  ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކަށް 
 ޚާއްޞަވާނެއެވެ.

         ޒަކ ، މަރުކަ  ށް އެދި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތުދޭރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަ )ހ(   
މަތ  ތަޢުލ މާއި  ،ހިއްސާވާއުމުގެ ސަރުކާރު ޤައެ މަރުކަޒު ނިސްބަތްވާ 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.   ތަމްރ ނުދޭ މަރުކަޒެއް

 ،ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްދެވޭ މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުދެވޭ މަރުކަޒު ވާންވާނ  )ށ(   
އުމެއްެގ ޤަފައިވާ ށްޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކޮދިވެހިރާއްޖެއާއި 

 ތަނަކަށެވެ.  

އަތުން އެއްވެސް ކަހަލަ މާލ  މަންފާއެއް ނުވަތަ ފ އެއް  ގެދަރިވަރުން )ނ(   
ނަގާގޮތަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގޭ މަރުކަޒެއްކަމުގައި ވެގެން 

 ނުވާނެއެވެ.    

ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯިރޓ ން މޯލްިޑވް ،މަރުކަޒުގައި ހިންގޭނ  )ރ(   
ބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރ ން ުހއްދަދޭ ގަ

 ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަންޏެވެ. 

 ،ނަދު ދޫކުރަންވާނ ގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސަމަރުކަޒު )ބ(   
 ނިސްބަތްވާ މައި އިދާރާއިންނެވެ. މަރުކަޒު އެ



 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-237/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:             321 އަދަދު:            51 ވޮލިުއމް: 

 

 ގޮތަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި  ،)ބ( ގެ ޮގތުގައިށް ހަތަަވނަ މާްއދާގެ )ރ( ގެ ފަ 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ަދޢުވަުތ  ދިވެހި ސަރުކާރުންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މި މާއްދާ )ބ( .8  
ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ  ،އެދިގެން ތަ ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުންނުވަ ދ ގެން

ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ މަތ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ. އިސްތިސްނާ  މަރުކަޒުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކަށްތަޢުލ މުދޭ

ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން  ގެންއެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެ
 އެއްވެސް ކަހަލަ މާލ  މަންފާއެއް ހޯދުމަކ  މަނާކަމެކެވެ.    

 އަންނަނިވިގޮަތށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. ،)ނ( ގެ ގޮތުގައި ށްާމއްދާގެ )ށ( ގެ ަފހަތަވަނަ  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ތަ ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުންނުވަ ދަޢުވަތު ދ ގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން )ނ( .13  
ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ  ،އެދިގެން

 މަރުކަޒުތަކުެގ ތަޢުލ މުދޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ މަތ  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން އިސްތިސްނާވާެނއެވެ.  ކެމްޕަސްތަކަށް

ކަންކަން  އިކަޒު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ އެންމެހަފަރާތްތަކުން މަރު އެ
ލާ އުސޫލުތަާކ އިމިނިސްޓްރ ން އެކުލަވަ ،ހުށަހަޅާނ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދި 

 ނިސްޓްރ އަށެވެ.މި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން

 .ކުރުންޞްލާޙުނިވިޮގތަށް އިއަންނަ ނ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6 

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ ، މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ިދނުމަްށ  (ނ) .29  
ފަރާތަކުްނ  ގެމިނިސްޓްރ ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ، ބޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް، ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންާގ 
ކޮލެޖެއްެގ  ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާއިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކެމްޕަހެއް، 

އަދި  ހެއްސިޓ އެއްގެ ކެމްޕަރބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ ޔުނިވަކެމްޕަހެއް، 
 އެދިގެން  ގެ ސަރުކާރަކުންނުވަތަ ބޭރުދަޢުވަތު ދ ގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން 

ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެނެވޭ މަތ  ތަޢުލ މާިއ 
 ތަމްރ ނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ކެމްޕަސްތަކަށެވެ. 

ޞްލާޙުތަކާ އި މި  ވާލާދ ފައިވާ ތަންަތން،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަ .7
 ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން. 

 .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ ގަވާއިދު ރުގެ ގެޒެޓުގައި މިޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާ މި ގަވާއިދަށް .8
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