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a 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މާެލ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 ލަރކޮންސިއު ކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި މު ޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު އުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަ ބޭރު ޤަ 

 ގުޅޭ ގަވާއިދު  ކުރުމާއި ހިންގުމާމު ވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިތައް ދި ޓު ޕޯސް 

 ބު އެއްވަނަ ބާ

 ފެށުން 

ޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުއުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަބޭރު ޤަ، މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓުޕޯސް ލަރކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުމުޤާއި

     ރުމަށްޓަކައި، އުސޫލުތައް ބަާޔންކު ހައިހިންގުމާބެހޭ އެްނމެ ކުރުމާއިމުޤާއި

   ެގ ) ނޫނުޤާ ގެރވިސް ފޮރިން ސަ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފައިވާ ގަާވއިދެވެ.ވައިލައިގެ ދަށުން އެކުލަ 7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  69

ޢިއްޔާތަކުްނ މުއުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަޤަ"ބޭރު  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި  (ށ)  

ތައް ޕޯސްޓު ލަރކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު މުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއި

 އެވެ.   ުގޅޭ ގަވާއިދު" ކުރުމާއި ހިންުގމާމުވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިދި

ބޭުރ ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްައޤްވާމީ ަޖމުޢިއްޔާތަކުން  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަގުސަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮްނސިއުލަރ ޕޯސްޓުތައް 

      ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންުގމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. 

ސަރުކާރުން އެ ތަންތަާނ  ، އިމްތިޔާޒުތައް ކަނޑަައޅައިއަދި އެފަދަ ތަންތަނުގެ އިޚްތިޞާޞާއި

 މުޢާމަލާތްކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ. 

 ބު ދެވަނަ ބާ

 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ 

 ތައްމަސައްކަތްމައިގަނޑު 

އަންނަނިވި މައިގަނުޑ  ،ުހޅުވާނީއް ނެޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ   .3

 ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. މަސައްކަތްތައް
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 ރިޖީ ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުން؛ޚާދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު  (ހ)  

 ؛ދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުންޞާ ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރި އަދި އިޤްތި (ށ)  

 ؛ އިތުރުކުރުންދެ ޤައުމުގެ ފަރުދީ ގުޅުން  (ނ)  

ެގ 1961  ރިލޭަޝންސް ޑިޕްލޮމެޓިކްއަދި މިނޫނަސް، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން ޮއން  (ރ)  

 ން؛ދަށުން ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރު

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން 

 ހުޅުވަން އެދުން 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން  ،ޤާއިމުކުރާނީ އްނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ (ހ)  .4

 ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.  ގެ 1961 ރިލޭޝަންސް

  ށެވެ.އަުހޅުވުމަށް އެދި ހުށަހަަޅންވާނީ މިނިސްޓްރީ  އްނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ (ށ)  

ިނވި މަޢުލޫމާުތ ނައަންއިރު ހުޅުުވމަށް ހުށަހަޅާ އްނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ (ނ)  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ދޭނެ ޖުރިސްޑިކްޝަން ްނ ނުޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ  )1(   

 އިޚްތިޞާޞް.

 .ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން  )2(   

ޚިދުމަތްތަކަށް އަގެއް  އެ ކާއި،ދޭނެ ޚިދުމަތްތަން ނުޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ  )3(   

 .ފައިވާނަމަ އެަކމާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތުޅައިކަނޑައަ

އެެހނިހެން  ޑިޕްޮލމެޓުންނާއިއި މަސައްކަތްކުރާނެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގަ  )4(   

 .ރޭންކުތައް ދާއިމުވައްޒަފުންގެ އަދަ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން 

 ހުޅުވަން ހުއްދަ ދިނުން 

ގެ ލަފާގެމަތިްނ މިނިސްޓަރު  ،ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ުހޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭނީ (ހ)  .5

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި، ެރސިޕްރޯިސޓީ އުސޫލަށް  (ށ)  

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ދިނުާމމެދު ގޮތެއް ިނންުމުމގައި، މިޝަނެްއ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަްނ ހުޅުުވމަށް ހުއްދަ (ނ)  

          ދިރާާސ ކުރަންވާނެއެވެ. އިން ހުޅުވުމުެގ ބޭނުންތެރިކަމާމެުދ މިިނސްޓްރީ

ދިރާސާގައި، ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަން ހުޅުުވމަށް އެދޭ ޤައުމާއި ދިެވހިރާއްޖެއާ ދެމެުދ  މި

ހުއްދަދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރާެނ ފައިދާ، ނުވަތަ ލިބިދާެނ  ،އޮންނަ ގުުޅމާއި

އެހެން ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުުޅމަށް ކުރާނެ އަސަުރ  ،ގެއްލުމާއި

 އަންދާޒާކުރަންވާނެއެވެ.
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އިވާ އުސޫާލ އެއްގޮތަށް ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަްނ ޤާއިމުކުރުމަށް ބިްނ ކަނޑައެޅިފަ (ރ)  

، އެކުރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދައާ ، ކަނޑައަޅާ ހަވާލުކުރާނީ

 ންނެވެ.މިނިސްޓްރީ

ދިނުމާގުޭޅ އެއްބަސްވުމެއްަގއި ޑިޕްލޮމެޓިްކ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ހުޅުުވމަށް ބިން (ބ)  

 ސޮއިކުރަންާވނެއެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު  އެދޭ ޤައުމާއި މިޝަން ހުޅުވަން 

ިއމާރާތެއްގައި ުނވަތަ އިމާރާތެއްެގ  ،ުހޅުވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން (ޅ)  

ން ކަނޑަައޅާ މިންގަނުޑތަކާ އެއްގޮތަށް ރީތަނަީކ މިިނސްޓް ބައެއްގައިނަމަ، އެ

 ވާންވާނެއެވެ. ދީފައިވާ ތަނަކަށް ން ހުއްދަރީމިނިސްޓް

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނަ ފަރާތްތައް  (ކ)  

ދިވެހިރާއްޖެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ުއސޫލާ އެއްގޮތަްށ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް 

ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

 ހުއްދަތައްއެކިއެކި 

، ޑިޕްލޮމެޓިްކ ސްޓާފުންނަށްތަނުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި އެ (ހ)  .6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިމްތިޔާޒުތަްއ  1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ އެކިއެކި ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް އެިދ  (ށ)  

ށެވެ. މިފަދަ ހުއްދަތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިްޕލޮމެޓިކް އައިޑީ، އަހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ

 ސް، އަދި ވެހިކަލް ހުއްދަ ހިމެނެއެވެ.ފާ ޓުޕޯއަރއެ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން 

 ބަންދުކުރުން 

މިޝަން ިނސްބަތްވާ ޤައުމުްނ ، އް ބަންދުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެަނމަނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ (ހ)  .7

 އަންަގންވާނެއެވެ. ށްއަ އެކަން މިނިސްޓްރީ

އް ބަންދުކުރަން ބޭނުންވެގެން އަންގާއިރު، ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަްނ ނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ (ށ)  

ްނ ނު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބަންދުކުރާނެ ތާރީޚާއި، މިޝަބަންދުކުރާ ސަބަބު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޚުޚިދުމަތް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަްނ ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ހިންގުމަްށ  (ނ)  

ނުމާ ގުޭޅ ދި ހުޅުވުމަށް ބިން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިން، ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން

 ހަވާލުކުަރންވާނެއެވެ.  ންބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ ގައިއެއްބަސްވުމު
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ްއ ބަންދުކުރަން ނިންާމީނ ނެއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަ (ރ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ބަންދުކުރުމަްށ  )ބ(  

 އެންގިދާނެއެވެ.  

 ؛ޤައުމުގެ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުްނ ކަނޑައިލުން ދެ )1(   

ރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އަރާއްޖޭގެ ސަާލމަތާއި ސިޔާދަތަށް ބުރޫ )2(   

 ؛މަލުކުރުންޢަން ނުމިޝަ

 ،އަންގާނީއެ ޤަުއމަކަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިފިަނމަ އެކަން  އް ނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ )ޅ(   

   ވެ.މިނިސްޓަރެ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު 

ގެ ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

އަންނަނިިވ  ،ްއ ހުޅުާވނީޓެޕޯސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރު ޤައުމެއްެގ ކޮންސިއު (ހ)  .8

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ.

        ގައި ދިރިއުޅޭ ޓުޑިސްޓްރިކް ލަރއްގެ ކޮންސިއުޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު )1(  

ޚިދުމަތްތައް  ލަރއެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއު

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 ؛ދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުންޞާ ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރި އަދި އިޤްތި )2(   

 ؛ ންދެ ޤައުމުގެ ފަރުދީ ގުޅުން އިތުރުކުރު )3(   

  ރިޭލޝަންސް ލަރކޮންސިއުމިނޫނަސް، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ  )4(   

 ؛ންގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރު 1963

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 ހުޅުވަން އެދުން 

 ލަރވިއެނާ ކޮންވެންޝަން ޮއން ކޮންސިއު ،ޤާއިމުކުރާނީތައް ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ހ)  .9

 ގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.  1963ރިލޭޝަންސް 

 އަށެވެ. މިިނސްޓްރީ ،ހުޅުުވމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީއް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ށ)  
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ހުޅުުވމަށް ހުށަަހޅާއިރު އަްނނަނިިވ މަޢުޫލމާތުތައް ްއ ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ނ)  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ؛ޑިސްޓްރިކްޓް ލަރކޮންސިއުޚިދުމަތް ދޭނެ ން ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު  )1(   

 ؛ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްގެ ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު  )2(   

ޚިދުމަތްތަކަށް އަގެއް  އެ ކާއި،ދޭނެ ޚިދުމަތްތަން ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު  )3(   

 ؛ފައިވާނަމަ އެަކމާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތުޅައިކަނޑައަ

ރ މުވައްޒަުފންނާއި ލަަމސައްކަތްކުރާނެ ކޮންސިއުގައި ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު  )4(   

 ؛ރޭންކުތައް ދާއިއެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންގެ އަދަ

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 ހުޅުވަން ހުއްދަ ދިނުން 

އް ުހޅުވޭނެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ކަނޑައަޅާީނ ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއުދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ހ)  .10

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ގެ ލަފާގެ މަތިްނ މިިނސްޓަރު ،އް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭނީޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ށ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ރެސިޕްރޯިސޓީ އުސޫލަްށ ޤާއިމުކުރުމުގައި، ތައް ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ނ)  

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ދިނުާމމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ،  ހުޅުވުމަށް ހުއްދައް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ރ)  

ދިރާސާ ން ހުޅުވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަާމމެދު މިނިްސޓްރީއް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 ،ހުޅުވުމަްށ އެދޭ ޤައުމާއި އްޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއުދިރާސާގައި،  ކުރަންވާނެއެވެ. މި

ހުއްދަދިނުމުގެ ސަބަބުްނ ކުރާނެ ފައިދާ،  ،ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންަނ ގުޅުމާއި

އެހެން ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ކުރާނެ އަސަުރ  ،ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމާއި

 އަންދާޒާކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާިއމުކުރުމަށް ބިްނ އް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއުކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫާލ އެއްގޮތަށް  (ބ)  

 ،އެކުރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދައާ، ހަާވލުކުރާނީ ޅައިކަނޑައަ

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ލަރކޮންސިއުދިުނމާގުޅޭ އެއްބަސްުވމެއްަގއި  ހުޅުުވމަށް ބިންއް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ޅ)  

 ސަރުކާރާއެކު ސޮއިކުރަންާވނެއެވެ.އެދޭ ޤައުމާއި ދިވެހި  ހުޅުވަން ޓުޕޯސް
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ިއމާރާތެއްގައި ނުވަަތ  ،ހުޅުުވމަށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ އްޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ކ)  

ން ަކނޑައަާޅ މިންގަނޑުތަާކ ރީތަނަކީ މިނިސްޓް ނަަމ، އެ  އިމާރާތެއްގެ ބައެއްގައި

 ން ހުއްދަދީފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ރީއެއްގޮތަށް މިނިސްޓް

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންަނ ގައި ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (އ)  

ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ުއސޫލާ އެއްގޮތަށް 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އުމަކަށްވެްސ ޤަ ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް  (ވ)  

 ހުޅުުވމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.އް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 ލަރ ކޮންސިއު

ތަކަށް ލިބިދޭ ޓުޕޯސް

   އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

 އެކިއެކި ހުއްދަތައް

، ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުންނަށްތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އެއްގައި ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ހ)  .11

ދަށުން، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އިމްތިޔާޒުތަްއ  1963 ރިލޭޝަންސް ލަރކޮންސިއު

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް އެދި އް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ށ)  

ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އައިޑީ، . މިފަދަ ހުއްދަތަކުގެ އަށެވެމިނިސްޓްރީ ،ހުށަހަޅާނީ

 ސް، އަދި ވެހިކަލް ހުއްދަ ހިމެނެއެވެ.ފާ ޓުޕޯއަރއެ

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 ބަންދުކުރުން 

ކޮްނސިއުޭލޓެއް ނިސްބަތްވާ ، ބަންދުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމައް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ހ)  .12

 ައންގަންވާނެއެވެ. އަށްޤައުމަކުން މިނިސްޓްރީ 

 ލަރކޮންސިއުބަންދުކުރަން ބޭނުންވެގެްނ އަންގާއިރު، އް ޓެޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ށ)  

ބަންދުކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބަންދުކުރާނެ ތާރީޚާއި،  ޓުޕޯސް

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޚުޚިދުމަތް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީން ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު

ހިންގުމަްށ  ޓުޕޯސް  ލަރކޮންސިއުބަންދުކުރުމަށްފަހު  ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ނ)  

ދިނުމާ ުގޭޅ  ހުޅުުވމަށް ބިން  ޓުޯޕސް ލަރކޮންސިއުހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިން، 

 ހަވާލުުކރަންވާނެއެވެ.  އާމަތިން މިނިސްޓްރީއެއްބަސްވުމެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ 

ރަން ނިންމާީނ އް ބަންދުކުޓެޕޯސް ލަރއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންސިއު (ރ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ބަންދުކުރުމަށް  ޓުޕޯސް  ލަރކޮްނސިއުއަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ  (ބ)  

 ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެންގިދާނެއެވެ.  
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 ؛ޤައުމުގެ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުްނ ކަނޑައިލުން ދެ )1(   

 ލަރކޮންސިއުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް އަސިޔާދަތަށް ބުރޫރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި  )2(   

 ؛މަލުކުރުންޢަން ޓުޕޯސް

ފައިވާ ރަށް ވައިުހޅު ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )3(   

 ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުޅުވޭނެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުްނ އުނިކުރުން.

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

ހިންގުމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން 

 ކަންކަން 

ހުޅުވާއިރު ިމ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސިއުޭލޓުތަކަށް ލިބިދޭ  ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ހ)  .13

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް އަހުލުވެިރ 

 ކުރުވަންވާނެއެވެ. 

އްދު ޙަނޫން އެހެން ރަށަކަށް، ނުވަތަ ސަރަ ފައިވާ ރަށްވައިހުޅު ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ށ)  

ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް  ޓުޕޯސް ލަރއްދަކަށް ކޮންސިއުޙަން އެހެން ސަރަނޫ

 އެންގިދާނެއެވެ.

ކުރަްނވާނީ ހަމައެކަިނ ކުން ޓަޕޯސް ލަރކޮންސިއުހާލަތެއްގައި މެނުވީ،  ޞަޚާއް (ނ)  

ޑިޕްލޮމެޓިްކ ކުން ޓަޕޯސް ލަރކޮންސިއުމަސައްކަތެވެ. އަދި،  ލަރކޮންސިއު

އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި އެފަދަ  އަށްފަންކްޝަނެއް އަދާކުރާނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީ 

 ފަންކްޝަނެއް އަދާކުރަންވާނީ ވަގުތީގޮތުންނެވެ.

 ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ޑިސްޓްރިކްޓް  ލަރކޮންސިއުޚިދުމަތް ދޭނެ ން ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ރ)  

 ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ. އަންގައި، އަށްއެކަން މިނިސްޓްރީ

ކުާރ މުޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޤާއިމުއުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަޤަބޭރު  (ހ) .16 ސަލާމަތީ ކަންކަން 

ތެރިކަން ކައުތަކުގެ ސަާލމަތާއި ރައްޓުޕޯސް ލަރޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު

 1961ކަށަވަރުކުރުމަކީ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްޮލމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

ެގ ދަށުން  1963 ރިލޭޝަންސް  ލަރކޮންސިއުވިއެާނ ކޮންވެންޝަްނ އޮްނ  އާއި،

 ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ކަން ތެރިކައުތަކުގެ ސަާލމަތާއި ރައްޓުޕޯސް ލަރޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު (ށ)  

 .ސިފައިންނެވެ ފަރާތުންނާއި ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ ދިވެހިފޯރުކޮށްދޭނީ، 
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 ހަތަރު ވަނަ ބާބު 

 އާންމު އުސޫލުތައް 

ކާއި ތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން

 ލަރކޮންސިއު

ތަކުގައި މަސައްކަތް ޓުޕޯސް

 ކުރާ ލޯކަލް މުވައްޒަފުން 

މަސައްކަތްކުރާ ލޯކަްލ ތަކުގައި ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއުކާއި ތަޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން  .17

 ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ޢަމަލުކުރަންވާނީ ުގޅިގެން   ަވޒީފާއާމުވައްޒަފުންގެ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. ތަންފީޛުކުރާނީ ގަވާއިދު މި  .18 ތަންފީޛުކުރުން  ގަވާއިދު 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   .19

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

         ހިނދަކު،  ހައިމި ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިނުވާ  .20 މާނަކުރުން 

   ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، ފުލަމި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި 

 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުއެ ލަ

 ޛު "މިނިސްޓްރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ތަންފީ (ހ)  

 ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ޛު ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ތަންފީ "މިނިސްޓަރު" (ށ)  

ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާުލ ކޮށްފައިވާ ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާެގ 

 ވަޒީރަށެވެ. 

އުމުތަކުންނާއި ޤަ"ލޯކަލް މުވައްޒަފުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭުރ  (ނ)  

ކުާރ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މުޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަ

 ވެ. ނަށެތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިންޓުޕޯސް ލަރމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު

ކަމަށް ބުނެފަިއ " 1961ވިއެނާ ކޮންވެންޝަްނ އޮން ޑިޕްޮލމެޓިކް ރިލޭޝަންްސ " (ރ)  

    ޓޫބަރުއޮކް 2ފައިވާ ށައިމަލުކުރަން ފަޢަގައި  1961ޕްރީލް އެ 14އެވަނީ، 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެސީޑްކޮށްފައިވާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ  2007

 ވެ. ސަށެޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަން

ކަމަށް ބުނެފަިއ  1963ރިލޭޝަންްސ  ލަރ"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަްނ އޮްނ ކޮންސިއު (ބ)  

    ީރ ޖަނަވަ 21ފައިވާ ށައިމަލުކުރަްނ ފަޢަގަިއ  1967 ރިޗު މާ 19އެވަނީ، 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެސީޑްކޮށްފައިވާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ  1991

 ވެ. ސަށެރިލޭޝަން ލަރކޮންސިއު
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ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަިކ ކޮންސިއުލަރ  ޑިސްޓްރިކްޓް" ލަރސިއު"ކޮން (ޅ)  

 ށެވެ. ޞާޞަފައިވާ އިޚްތިޅައިއްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޓެޕޯސް

ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ޤާނޫނާިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  "ޓުޯޕސް ލަރ"ކޮންސިއު (ކ)  

މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސިއުލަރ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށްޓަކައި 

 ން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސިއުލޭޓްތަކަށެވެ.ޖެއިދިވެހިރާއް

މަތިން، ގެޑިޕްލޮމެޓިކް ހަމަތަކުަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ރެސިޕްރޯސިޓީ އުސޫލު" (އ)  

ގެ ބަދަލުގައި، ހަމަ އެ މޭުރމުްނ މުއުމުން ހަމަޖަްއސާ އުސޫލު ނުވަތަ އިންތިޒާ ޤައެއް 

 މަށެވެ. ވަތަ ިއންތިޒާމެއް ހަަމޖައްސަިއދިނުނުއަނެއް ޤައުމުން އެފަދަ އުސޫލެއް 

ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ދޫކުރާ ކާކުކަން ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ޑިޕްލޮމެޓިކް އައިޑީ" (ވ)  

 މަށެވެ. އަންގައިދޭ ލިޔު

ޕްރޮޓޮކޯލް ަމަސއްކަތް ކުރުމަށް " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްފާ ޓުޕޯއަރއެ" (މ)  

 އަށެވެ. ޕޯޓަށް ވަނުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ދޫކުރާ ހުއްދަރއެއަ

ޕްލޮމެޓިކް އުޅަނުދފަހަރަށް ދޫކުރާ ޑިކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ވެހިކަލް ހުއްދަ" (ފ)  

 އަށެވެ. ހުއްދަ

_____________________ 

 


