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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2016 ޖަނަވަރީ 11 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1ތާރީޚު 4އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

(މުދާ ެއކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި،   R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

) އަށް   ގެނައުން ޙުވަނަ އިޞްލާ 2ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުެގ ގަވާއިދު
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

(މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި،  R/2012- 34ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުން  ޙު ވަނަ އިޞްލާ  2ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 

 
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް " ،ގައި 3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ޓް ކުރުމުގެ ރީއެކްސްޕޯމުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި،  -1

 ކުރުން.ބާރާތް ބަދަލު ޢިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މިގޮތަށް  "ޑިވެލޮޕްމަންޓް

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ""

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް "ގައި،  4ޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި -2

 ބާރާތް ބަދަލު ކުރުން.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއް، ތިމިގޮތަށް  "ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ""

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް "ގައި،  5ޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި -3

 ބާރާތް ބަދަލު ކުރުން.ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިއިވާ ކޮންމެ ތަނެއް، ތިބަޔާންކޮށްފަ " މިގޮތަށްޑިވެލޮޕްމަންޓް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ""

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، (ކ) އަދި (އ)  30ޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި -4

 ކޮށް، އިތުރު އަކުރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި (ވ) އަދި (މ) އިތުރުކުރުން.ޙުއިޞްލާ އަންނަނިވި ގޮތަށް

  

ކުރެވިފައިވާ ކެބިން ާޤއިމު ،އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ގެން(ޅ) ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް

  މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ؛އުޅަނދުފަހަރު

 ވުން؛ އަހަރު ނުވާ އުޅަނދަކަށް 10އުޅަނދު ބަނދެފައިާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، އުޅަނދަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު .1

 ކެބިނަށް ވުރެ އިތުރު ނުވުން؛  6، އުޅަނދެއްނަމަ ދަށް މީޓަރަށްވުރެ  25 .2

ކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންނަ އުޅަނދެއްަކން ބަޔާންކޮްށ ފަތުރުވެރި .3

 ؛ ވުން ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް
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ޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ކްލެސިފައިކޮށް، ކްލާސް ސެޓްފިކެ .4

 ވުން؛ ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށް

  

ކުރެވިފައި ނުހުންަނ ކެބިން ޤާއިމު ،(ކ) ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން 

  އުޅަނދުފަހަރު؛ މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ވުން؛ އަހަރު ނުވާ އުޅަނދަކަށް 10އެތެރެކުރާއިރު، އުޅަނދު ބަނދެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އުޅަނދަކީ ރާއްޖެއަށް  .1

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުަމށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް ގެންަނ  .2

 ؛ ވުން މެއް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށްއުޅަނދެއްކަން ބަޔާންކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ލިޔު

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ކްލެސިފައިކޮށް، ކްލާސް ސެޓްފިކެޓް  .3

 ؛ވުން ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށް

  

 މި ފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ؛ަފތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ސަބްމެރިން  (އ)
 ވުން؛ އަހަރު ނުވާ އުޅަނދަކަށް 10އުޅަނދަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު، އުޅަނދު ބަނދެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .1

ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް ގެންަނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުވަތަ  .2

 ؛ ވުން އުޅަނދެއްކަން ބަޔާންކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ލިޔުެމއް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ކްލެސިފައިކޮށް، ކްލާސް ސެޓްފިކެޓް  .3

 ؛ވުން ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަްށ

  

ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ަފތުރުވެރިމި މާއްދާގެ (ޅ)، (ކ) އަދި (އ) މި ތިން އަކުރުގައި ބަ  (ވ)

ހޯދުމަށްޓަކައި، އެ ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

ނޑައަޅައި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ  . އާވުޒާރާއިން ކަ   ންމުކުރަންވާނެއެވެ

 
ފަށާނީ، މި ގަވާިއުދ  ތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެހެނިހެން އިޞްލާޙު، ތައް ފިޔަވައިވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު 30މި ގަާވއިދުގެ  -5

. މި ގަވާއިދުގެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު       ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީވަނަ މާއްދާއަށް  30ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 މަސްދުވަސް ހަަމވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 1ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރުގެ މި ގަވާއިދު 

 

_______________  


