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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމި
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

                                  ތެރޭގައި އްދުގެޙަ ސަރަ ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ގަވާއިދު  ބެހޭ ކުރުމާ  ދިރާސާ ލަތްތަކުގެ ސީ ވަ  ޤުދުރަތީ  ކަނޑުގެ ކަނޑާއި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ  14/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ  13)ށ( ގެ  އެ މާއްދާގެ އި،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 22ގެ ޤާނޫނު( 

  ނަންބަރުގެ  ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

]ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާިއ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 .ބެހޭ ގަވާއިދު[ ެއވެ ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާ

ކަނޑާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ،މަގުސަދަކީމި ގަވާއިދުގެ  .2 ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު 
މަސްވެރިަކމާއި ަމްސވެރިކަމާ ގުޅުންހުިރ  ،ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާތަކާއި

ކަނޑައެޅޭ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމާިއ، ]ުޔނައިޓެޑް ނޭޝަންްސ  ،ދިރާސާތައް
ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ[ )ދުނިޔޭގެ ކަނޑުަތކުގެ ޤާނޫނު( އާއި، 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި
      އި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގަވާއިދުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ކަނޑާ

 .ފަހިކޮށްދިނުމެވެ ކުރުމަށް މަގު ދިރާސާ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،މި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އަންނަނިވި ދިރާސާތައް .3 އިސްތިސްނާ ހާލަތު 
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

ދިރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިމިނސްޓްރީން ކުރާ ކަނޑުގެ ވެށްޓާއި މަސްވެރިކަމުގެ  )ހ(  
 ؛އެންމެހައި ދިރާސާތައް
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 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ިހންގާ ދިރާސާތައް؛ )ށ(  

ސަރުކާރުގެ އެހެްނ އިދާރާތަކުން، ެއ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓުގަިއވާ ކަންކަްނ  )ނ(  
 ؛ހާސިލުކުރުމަށް ކުރާ ދިރާސާތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ިއމްޕެކްޓް އެސެްސމަންޓުގެ ސްކޯޕްގެ ތެެރއިން ކުރެޭވ  )ރ(  
 ސާވޭތައް ނުވަތަ ދިރާސާތައް؛ އަދި

       ކަނޑުގެ ވެށްޓާއި، ަމސްވެރިކަމުގެ ދިރުމަާކ ގުޅޭ ޢަަމީލ ދިރާސާއެއް )ބ(  
 )ފީލްޑް ސާވޭއެއް( ކުރުމެްއ ނެިތ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މަްސވެރިކަން ކުރާ 
       ފަރާތަކާ ސީދާ މުޢާމަލާތު ކުރުމެއް ނެތި ކުރިޔަށްގެންދާ ދިރާސާތައް

 )ޑެސްކް ރިވިޔު(.

ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 އެދުން

 

މި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ   ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި )ހ( .4
އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ނުަވތަ އޮންލައިްނ  ،ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ ކުރިން

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.  ،ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

 ،އަންނަނިވި ތަކެތި ،ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު )ށ(  
 .މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

      ކުރުމަްށ ދައުލަތުގެ އެހެްނ އިދާރާއަކުން ހުްއދައެއް  ދިރާސާ (1)   
 ؛ެއ ހުއްދައެއް ،ނަގަންޖެހޭ ަނމަ

 ދިރާސާއަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު؛ (2)   

 ދިރާސާކުރާ ޓީމުގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު؛  (3)   

       ،ހިމެޭނ ނަމަދިރާސާކުރާ ޓީމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ފަރާތެއް  (4)   
  އެ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.

ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުން، އެކަން ފަާށ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރާސާ  )ނ(  
ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  ދިރާސާ ،)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން 2ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 

 އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ،ހުށަހަޅާ ފޯމު  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިރާސާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި )ރ(  
ނުަވތަ މަޢުލޫމާުތ  ،މިނިސްޓްރީން ަވޒަންކޮށް، އެއްވެްސ މައްސަލައެްއ އޮތް ަނމަ

ނުވަަތ ހުށަހެޅިފައިވާ ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަްށ  ،ަނމަ ފުރިހަމަ ނުވާ
 ،އެ ކަމެއް ،އްވެސް ަކމެއް ިހމެނޭ ަނމަމިނިސްޓްރީން އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ އެ
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)އެކެއް(  1ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް
 .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ

     ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރާސާ )ބ(  
  ދިރާސާ ކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުިރ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން 

އަންނަނިިވ  ،އެ ފަރާތެއްގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމުގައި. ވާނެއެވެ ކުރަން ޔަޤީން
 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ގުޭޅ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ މިންވަރުކަމާ  (1)   

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދިރާސާ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ދިރާސާތަކާ ގުޭޅގޮތުން  (2)   
 ؛ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްތައް

   ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޓީމުގަިއ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރާއި ސާދިރާ (3)   
 އަދި ؛ އެ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައް

އެ ވަސީަލތްތައް  ،ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތަކާއި ށަހަޅާ ދިރާސާހު (4)   
 ހުރި މިންވަރު.

 ،ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ
 ހުއްދައަށް ނަގާ ފީ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުާރ ދިރާސާކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ، އިދާރީ ފީެގ  )ހ( .5
 ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  ސް)އެއްހާސް ފަ -/1,500ގޮތުގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އިދާރީ  ފީ ނެގުމާ  )ށ(  
އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް  ،ނުލައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ހިންާގ ކޯހެއްެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލެޖެއްގައި ނުވަތަ   (1)   
ލީލެއް ކުރާ ހުނުވަތަ ތަ މުޤައްރަރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ދިރާސާއެއް

 ދަރިވަރުން؛

ހިންގާ ކޯހެއްެގ ޤައުމެއްގެ ކޮލެޖެއްގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި އެހެން  (2)   
ލީލެއް ކުރާ ހުތަމުޤައްރަރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ 

 ދިވެހި ދަރިވަރުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2019/14 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ (ނ)  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ  ،އި( އާމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު

މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭނަާކ ޚިލާފުވެގެން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެޭހ ޖޫިރމަނާއެްއ 
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  ނުވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެޭހ ގޮތަށް ދައްކަމުްނ ނުދާ ަފރާތެއް ނަމަ،  ދައްކައިފައި
  ޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސް

        އެްނމެ ދިގުވެގެން  ،ކުުރމުގެ ހުއްަދ ދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރާސާ )ހ( .6 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1

ދިރާސާކުރުމަްށ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
އެ ިދރާސާ އިތުރަށް  ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ަހމަވުމަށްފަހު 1ދީފައިވާ 

ކުރުމަށް  ދިރާސާ ،އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއެކު ،ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ
ހުއްދަ  ،ކުރިން ހުގެ)އެކެއް( ަމސްދުވަ 1ހަމަވުމުގެ ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 އުކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަ

 ؛ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރާސާދި (1)   

)ބާރަ( މަސްދުވަހު ހިންގި ދިރާސާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ  12އިތުވެދިޔަ ފާ (2)   
 ؛ރިޕޯޓް

ކުރި ދިރާސާތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސައިންޓިފިކް ކަރުދާހެއް ނުވަތަ  (3)   
ެއ ކަރުދާހެއްގެ ކޮީޕ  ،ލިޓަރޭޗަރއެއް ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ަނމަގްރޭ 

އެކަްނ  ،ނަމަ )ކަރުދާހެއް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވާ
ޕަބްލިޝް ކުރެވުނުހައި އަވަހަކަްށ ކޮޕީ ހުަށހަޅަްނ  ފައި،ފާހަގަކޮށް
 ؛ވާނެއެވެ.(

އެ ވީޑިޯއ  ،ނަމަ އުެމންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރިދިރާސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޑޮކި (4)   
 ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް.

ހުއްދަ ދީފައިވާ 
ދިރާސާއެއްގެ ފަށާ ތާރީޚު 

 ފަސްކުރުން 

ލީލެއް ފެށުމަށް ހުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ތަ )ހ( .7
      ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ަނމަ ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ތާރީޚު

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ކުރިްނ  14ސާ ކުރަން ފެށުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތާރީޚުގެ އެ ދިރާ
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަްނނަިނވި މަޢުލޫމާުތ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ ހުށަހެުޅމުގައި )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ދިރާސާ ފަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބު (1)   

 ލުން ފަށަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚު؛އަ (2)   
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ސްކޯޕާއި، ދިރާސާކުާރ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލެއް ، ޑޮލޮޖީއާއިރާސާގެ މެތަދި (3)   
     ހުށަހަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރު ބަދަލެއް  ،ނާންނަ ގޮތަށް

 އެ ބަދަލެއްގެ ތަފުސީލު. ،ގެންނަ ނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިރާސާ ކުުރަމށް ދޫކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް އެދި މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަާކ 
ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހޯދަްނޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަކީ ިދރާސާ ކުރުމުެގ 

 ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ބިދޭސީންނަށް ދިރާސާ 
 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ބިދޭސީ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ  )ހ( .8
އެ ފަރާތަކާއެކު  ،ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސަރަޙައްދުގައި ދިރާސާ

ނުވަަތ  ،ރިސަރޗް ލެބަކުން ނުވަތަ، ނުވަތަ ކޮލެޖަކުން ،ޔުނިވަރސިޓީއަކުން
ނުވަތަ އެފަދަ ަމސައްކަތެއްގައި  ،އެނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކުން

ހަރަކާތްތަރިވާ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން އެ ދިރާސާއެއް ކުރުަމށް ހުއްދައެއް، 
 ނުވަތަ އެްނޑޯސްަމންޓެއް އޮވެގެންނެވެ.   ،ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް

 ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކާއެކު ރަސްމީގޮތުން ވެޭވ މިނިސްޓްރީއާ ނުވަތަ )ށ(  
ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ބިދޭސީ ޖަމުޢިއްޔާއެްއ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިރާސާ

ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ފިޔަވައި އެނޫން އެހެން ބިދޭސީ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަަތ 
ރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުެގ ޖަމާޢަތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގެ ތެ
 ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ނުވަތަ ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާ

       ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،ވާންވާނީ
 އެ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.

އެހެން ފަރާތަކަށް ހުއްދަ 
 ބަދަލުކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ  .9
އެހެްނ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް  ،ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހުއްދަ ދިނުމުގެ އާންމު 
 ޝަރުޠުތައް 

އަންނަނިިވ  ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ،ވެސް ވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންހުއްދަ ލިބިފައި )ހ( .10
 ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ާވނެއެވެ.

 ؛ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން (1)   

 މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛ (2)   



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި             R-100/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             226އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

6 

 

އި ނުވަތަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ުއޅަނދުގަ ވެސް ދިރާސާ ވަގުތެއްގައިހުރިހާ  (3)   
 ؛ގެންދާ ތަނުގައި ހުއްދަ އޮތުންށްދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަ

ދާ ގޮތް ބެލުމަށް މިިންސޓްރީން ށްޔަދިރާސާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި (4)   
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްެޖ 

ލީާލ ހުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްކުމާއި، ތަ އެ ފަރާތަކަށް ދިރާސާ ،ހިނދެއްގައި
   ،ގުޅޭ  މަޢުޫލމާތު ހޯދަން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަޢުޫލމާތު ދިނުމާއި

 އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން؛ އަދި

ހަމަާވ ކުރުމުެގ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ދިރާސާ  (5)   
ކުރުމުެގ  )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާ 2ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މިނިސްްޓރީއަށް  ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ )ޕްރިލިމިނަރީ އެނަލެސިސް( ރިޕޯޓެއް
 ހުށަހެޅުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވަކިވަކި ހުއްދަތަކާއި، ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުރެވޭ  )ށ(  
ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ދިރާސާތަކަށް 

އިތުރުން، އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް ހުއްދަތަކުގައި ހިމެނުމުެގ އިޚްތިޔާރު 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުއްދައިގެ މަޢުލޫމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދު ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު  .11
ހިމެނޭ ަރޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަިއ، ެއ ރަޖިްސޓަރީ އަދާހަމަކުރަމުްނ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.  

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތައް )ހ(  

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައާއި، އައުކޮށްދެވޭ ހުއްދައާއި، ހިފެހެއްޓޭ މި  )ށ(  
 ؛ހުއްދައާއި، ބާޠިލުކުރެވޭ ހުއްދައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ؛ދެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުހުއްދަ  )ނ(  

 ؛ދަދެވޭ ކަންކަން/ދާއިރާތައްހުއް )ރ(  

ދިރާސާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތަކާއި ދިރާސާއާ ގުޭޅ އެހެނިހެްނ  )ބ(  
 މަޢުލޫމާތުތައް. 

ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި 
 ބޭނުން ކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކުން ުކރާ ދިރާސާގެ  )ހ( .12
ދިރާސާގެ  ނުވަތަ ޑޭޓާާއއި ތެރޭގައި އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ތަފާސްހިސާބު



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި             R-100/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             226އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

7 

 

މިނިސްޓްރީއަށް ދޭން  ،ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާ ރިޕޯޓު
 ޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން ދިރާސާކުރާ ފަރާތުން  )ށ(  
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސަރުާކރުގެ ރަސްީމ  ،މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު
 ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ހުއްދައިގެ ޝަރުޠެއްގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ނ(  
ހުއްދައިގެ ޝަރުޠުގައި  ،ގޮތުގައި ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު
 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންވާނެއެވެ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ފުރިހަމަޮކށްދޭ ،މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ )ރ(   
މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު، 

މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު ލޫމާތު ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ މަޢު
 .ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ަކމުގައި ވެގެްނ ނުވާނެއެވެ

ދިރާސާގެ ހަރަކާތްތައް 
 ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 ތަންފީޛުކުރުން 

ނުވަތަ  ދިރާސާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެުލމަށް ދިރާސާކުރާ ުއޅަނދުގައި )ހ( .13
ސަރަޙައްދުގައި މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއްެޖ 

އެ ފަރާތްތަކަށް ދިރާސާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލުމުެގ  ،ހިނދެއްގައި
 ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ަހމަޖަްއސަިއދޭން ވާނެއެވެ. ،އިންތިޒާމް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިރާސާކުރާ އުޅަނދުގައި ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ުގޅޭ އަންނަނިިވ  ސަރަޙައްދުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް ބެހެއްޓުމާ

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ފުރިހަމަ ކޮށްދޭްނ  ދިރާސާ ،ކަންކަން
 ވާނެއެވެ.

އެހެން ފަރާތްތަކާ އެއްފަދައިން ކެއުމާއި ހުރުމުެގ  ބައިވެރިވާދިރާސާގައި  (1)   
 ؛އިންތިޒާމް ަހމަޖައްސައިދިނުން

 ؛ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ދިނުން (2)   

ކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ އުޅަނދަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ދިރާސާ (3)   
 ؛ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހަަމޖައްސައިދިނުން

ޞަލާތު ކުރުުމގެ މަުގ އާމު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްދައި މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން (4)   
 ފަހިކޮށްދިނުން.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދިރާސާ ކުރުމުގަިއ  )ނ(  
   ދިރާސާކުރުމުެގ ހުއްަދ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ކޮށްދިނުމަްށ  ،ބައިވެރިކުރާ މީހާއަށް

)ށ( ގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ ަކމެއް ކޮށް ނުދިނުމުގެ ަސބަބުން ނުވަަތ މި މާއްދާގެ 
އެ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުެމއް/ހާނީއްކައެއް 

ކަމުެގ ފުރިހަަމ ޒިްނާމ )ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭން ޖެހިްއެޖ  ަނމަ، އެ  ލިބިއްޖެ
       ކުރުމުެގ   ގޮތަށް( ދިރާސާހާލަތެއްގައި ފަރުވާގެ ޚަރަދު ދިނުން ހިެމނޭ

 .ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ

މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ިހނގާ ކަންކަްނ ހިނގަީނ ިމ ގަވާއިާދ  )ރ(  
އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން 

ޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ކުރުމަށްކުރާ ދިރާސާތައް މޮނިޓަރ 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރަކަށް އަންނަނިިވ ކަންކަން ުކރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ލީލެއް ކުރަމުންދާ ނަމަހުދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަމި ގަވާއިދުގެ  (1)   
ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުަރމުންދާ ަކންކަްނ  ،ކުރަމުންދާކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަ

 ؛ބަލައި ފާސްކުރުން

ނުވަތަ  ،ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަހުލީލެއް ކުރަމުންދާ ނަމަމި ގަވާއިދުގެ  (2)   
ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް އެއްކޮްށފައިވާ  ،ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބެލެވޭ ަނމަ

 ؛އޭގެ ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުން ،މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ރިކޯޑުތައް ބަލައި

މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ނުވަތަ ހަރަކާތަކާ ގުުޅންހުިރ  (3)   
ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތަކަށް މި ަގވާއިދު 

 ؛ޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުން ހިންގުމަށް

ދަށުން ހުއްދައެއް ލިބިގެްނ ކަމެްއ ހިންގަުމންދާ މީހުްނ މި ގަވާއިދުގެ  (4)   
ަކމަށް ބެލެވޭ މީހުންެގ ނަމާއި،  ގެންދާ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ހިންަގމުން

ޓުގެ ނަްނބަރާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ނުވަތަ ޕާސްޕޯ
 .ދިރިއުޅޭ ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުން ،އުފަންދުވަހާއި

ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް 
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި 
 އެކްސްޕޯޓުކުރުން 

ދަށުން ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޭ ބާވަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ  )ހ( .14
މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފިޔަވައި އެހެން ތަކެތި ނެގުމަކީ

 އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަީކ މަާނ ކަމެކެވެ.
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ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ސާމްޕަލް ރާްއޖެއިން ބޭރުކުރެވޭނީ މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން  )ށ(  
 ލިުޔން[ ހޯދުމަށް ކުުރމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ  ދޫކުރާ ]ސާމްޕަލް އެކްސްޕޯޓު

 ފަހުގައެވެ.

ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރެއިން 
ސަގާފީ ތަރިކައެއް ކަމަށް 

 ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނުން 

ކުރުމުެގ ހުއްދަ ިމނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ދިރާސާެގ  ދިރާސާ )ހ( .15
އްޗެްއ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސަގާފީ ތަރިކަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ  R/2020-37ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ފެނިއްޖެ ނަމަ
ސަރުާކރުގެ ކަމާބެޭހ  ،ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

 ވުޒާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަދަ  އެއްޗެއް ުނވަތަ އެމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް  )ށ(  
 ހުއްދަ ނެތި ނެގުމަީކ މަާނ ކަމެކެވެ.  ،ބާވަތެއްގެ ބައެއް ވެސް

ކޮށްގެން ނުވާނެ 
 ކަންތައްތައް

 ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ައންނަނިވި ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ދިރާސާ .16

 ؛ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުންދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހުއްދައިގެ  )ހ(  

ދަށުން ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޭ ބާވަތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ  )ށ(  
 ؛ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއް ނެގުން

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ސާމްޕަލް ނެގުން )ނ(  

ކުރުމަްށ  ހުށަހަާޅ ފޯމުގަިއ ދިރާސާދިރާސާ ކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި  )ރ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް )މެތަޑް( ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ދިރާސާކުރުން؛

މި ގަވާއިދުގައި ހުއްދަ ޭދ ދިރާސާ ފިޔަވައި އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރުން ނުވަަތ  )ބ(  
 ؛ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޑޭޓާ/މަޢުލޫމާތު/ތަފާސްހިސާބު ނެގުން

މާލީ މަންފާއެއް  ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ،ދިރާސާގައި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު )ޅ(  
ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ވަިކ ހަަރކާތެއް ނުވަތަ 

 ހަރަކާތްތަކެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން؛

ވިރާީސ )ޖެނެޓިކް( ވަސީލަތްތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ މާޙައުލުްނ ނަާގ  )ކ(  
އެއްވެސް މަންފާއެްއ ދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަ ،ބޭނުންކުރުމުގައްޔާއި

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިާވ މިފަދަ ކަންަކާމ ގުޭޅ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ،ލިބިގަތުމުގައި
 މުޢާހަދާތަކާ ޚިލާފުވުން.

ނުވަަތ  ،ކަމެއް ަކމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ މި ގަވާއިދުގައި މަނާ )ހ( .17 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ިމ ގަވާއިދުގައި 
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ެއ ަކމެއް ބެލެވޭީނ  ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ކޮށްފި ނަމަ
 ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ސްވެރިކަމުެގ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ)މަ-R/2020  74 އަޅާނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

     ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަާނ ކުރުމާ ބެޭހ 
  ގަވާއިދު( ގައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ޤާޫނނު ނަންބަުރ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުުރމަށް )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މަސްވެރިކަްނ  2019/14

           ނުންކޮށްފައިވާ ނަމަ، ކުރުމުގެ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް ބޭ
ނުަވތަ އުޅަނދުެގ  ،އެ އުޅަނދެއްެގ ވެރިފަރާތް، ނުވަތަ އޮޕްރޭޓްކުރާ ފަރާތް

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުެގ  ،ވެސް މާސްޓަރ ނުވަތަ ކެޔޮޅު
 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޭޅ  ގައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ރ(  
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ. އެ ޖަދުވަލު ،ހަރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ 
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ،ގެ ތެރެއިން ަކމެއް ދިމާވެއްޖެ ަނމަ، އިތުރު އެްނގުމަކާ ުނލައިަކމުއަންނަނިވި ކަން )ހ( .18
ތަ ބާޠިލުކުރުމުެގ ނުވަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދިރާސާ

ކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އެންގުމުގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގައި ހިމެޭނ ނުވަތަ ދިރާސާ
އިތުރުކުރުމުގެ  ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ޝަރުޠެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ

 .ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (1)   
 ؛ޚިލާފުވުން

 ؛މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން (2)   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ  (3)   
 ؛ޚިލާފުވުން

 ،އެހެނިހެން ސަބަަބކާހުރެކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިރާސާ (4)   
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ކަނޑުގެ ދިރުމަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް

        ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ދިރުންތަކެއްގެ އާބާދީއަށް ،ދިރުންތަކަކަށް



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި             R-100/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             226އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

11 

 

ވުެރ ބޮޑު ގެްއލުމެްއ  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްއެ ތަކެތީގެ މާޙައުލަށް 
  ؛ ޤަބޫލު ކުރެވުންކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށްލިބިދާނެ

ފަރާތުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދިރާާސ ކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ  (5)   
ތަ ފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތީްނ ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަުކ ނުވައެ 

ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންާގ މުވައްޒަފުން ނުވަަތ އެހެން 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާންމު މަޞްލަޙަތަށް  އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގައި

ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެްއ 
ދަުއލަތުގެ  ،ކުރުމުގައި އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވާަކމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މިނިސްޓްރީއާ ހިްއސާކުރުން.

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް 
 ބަދަލު ދިނުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއް، ިމ ގަވާއިދުގައި  .19
      ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރި އިރު، ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާޠިލުކޮށްފި ނަމަ

ބަދަލުވުމުެގ އެ ކަމެްއ އެ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ަކމަށް ބެލެވިފައި ނެްތ ގޮތަކަށް ހާލަތު 
ނުވަތަ ތިމާވެށި ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ  ،ސަބަބުން

     ޝަރުޠުތަކަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، ގޮތުން، ނުވަތަ ހުއްދައިގެ 
ްނ އޮތް އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއް އައުކޮށް ނުދެވުނު ނަމަވެްސ، ހުއްދަ ކުރި

 ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ބަދަލުދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާިއ  .20 މާނަކުރުން 
 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ަކންކަން ހިމެޭނ  ،]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
މަސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހައި ކަންަކމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ގޮތުން

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/6ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،]ކަނޑު[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެޭރ 

ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި، ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ  ،އާކިޕެލެޖިްކ ކަނޑާއި ،ކަނޑާއި
 ށެވެ.އަސީ ފްލޯރ ވާ ކަނޑުގެ ބިންގަނޑަށް ނުވަތަކަނޑާއި، އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 ،މިނިސްޓްރީއާ ުގޅިގެން ހިންާގ ދިރާސާތައް[ ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނީ] )ނ(  
މިނިސްޓްރީއާއެކު ރަްސީމ އެއްބަސްވުމެްއ ނުވަަތ ފަހުމުާނމާ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގެ 

 ދަށުން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކަށެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑާިއ  ،]ދިރާސާ[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމާިއ  ،ކަނޑުގެ އެންެމހައި ދިރުންތަކާއި

ކަނޑުެގ މާޙައުލާިއ ވެށްޓާއި މާޙައުީލ   ،މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ހަރަކާތްތަކާއި
 .  ނިޒާމާ ުގޅޭގޮތުން ކަންކަްނ ހޯދައި ބަލައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުުރމަށެވެ

މި ގަވާއިދުގައި އެކުލެވޭ ]ދިާރސާ[ ކުރުމުެގ  ،]ސާވޭ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
މީހުންާނ އިންަޓވިއުކޮށްގެން،  ،ތަރަހައިގައި ހިމެޭނ އެއްވެސް ަކމެއްެގ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ އީމެއިލެއް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެްއ މެދުވެރިކޮށްގެން ޯހދުމަށެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  96/6

ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި،  ،އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑާއި
 . ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ

   ޠަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު  ،]ދިވެހިން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
ހިމެނޭ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިެވހި ރައްޔިތުން 

 ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ގަހެއް ،ޖަނަވާރެއް ،]ކަނޑުގެ ދިރުންތައް[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  
ނުވަތަ ނެތް އެއްޗެއް ަނމަވެސް ފެނުގައި ުނވަތަ ލޮނުގަިއ  ،މަހެއްގެ ސިފައެއް ހުރި

މި މާނައިެގ  ،ނުވަތަ ކަނޑުގައި އުޭޅ އެންެމހައި ދިރޭ ތަކެއްޗަށެވެ. އެގޮތުން
 ،ވެލާ ،ޝެްލފިޝް ،ހުިރ ނުވަަތ މައިކަިށ ނެްތ ދިރޭ ތަކެތި މައިކަށި ،ތެރޭގައި

ފަންޏާއި ބިްސ  ،ކަކުނި އަދި ބުނެވިދިޔަ ދިރޭތަކެތީގެ ޅަ އެއްޗެއްސާއި ،އިހި
 ހިމެނެއެވެ.

މަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ޢަމި ގަވާއިދަށް  .21 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

____________________ 
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1ޖަދުވަލު   

 ރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ހަ އިދާ ޚިލާފު ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާ

 ކުށް ތަކުރާރު ކުރުން  ޖޫރިމަނާ  ރަކާތް ހަ  #

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި  1
 ދިރާސާކުރުން ނުވަތަ ތަހުލީލު ކުރުން.

ރުފިޔާއިން  -/5,000 ،ތަކުރާރު ވެއްޖެ ަނމަ ރުފިޔާ  -/5,000 
)ތިނެއް(  3ޖޫރިމަާނ ކުރުމާއި، 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްދަ ދޫނުކުރަން 
 ނިންމުން.

ހުއްދައިގެ ޝަރުޠަކާ  ދިރާސާކުރުމަށް ދޭ 2
 ޚިލާފުވުން.

ރުފިޔާއިން  -/2,000 ،ތަކުރާރު ވެއްޖެ ަނމަ ރުފިޔާ  -/2,000
)ތިނެއް(  3 ރުމާއި،ޖޫރިމަާނ ކު

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްދަ ދޫނުކުރަން 
 ނިންމުން.

______________ 
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