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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ފަންނުވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ) R/2019-1010 ނަންބަރު  ގަވާއިދު

 ގަވާއިދު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ  1 އަށް (ގަވާއިދު
 

 

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 4ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮަތށް  33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި  
 ލުއިދިނުމުގެ ބާރު 

ނުވަތަ  ،ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ  .33-1
ކާރިސާެއއްގެ  ނުވަތަ ،އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި

އެ ހާލަތު  ،ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ  ،ހާލަތުގައި
ނިމުނުކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚާ ަހމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، 

ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާ
ކަމަކަށް ލުއިފަސޭަހ ގޮތްތަކެއް ހަަމޖައްސައިދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ހާލަުތ ހިނގަމުންާދ މުއްދަތުގައި އަލަްށ  )ހ(   
މި ގަވާއިދުގެ  ،ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލުއިދިނުން؛ 33-2

ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުން  ،ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް )ށ(   
 ކުރެ ކޮންމެވެްސ އެއްގޮތަކަށް ލުއިދޭން ކަނޑައެޅުން؛

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ހިނަގމުންާދ  (1)    
    މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލުއިދޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމާއްދާވަނަ  2-33މި ގަވާއިދުގެ 
 ލުއި ދިނުން؛ ނުވަތަ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ހިނަގމުންާދ  (2)    
ދުވަހަށް ( މަސްހަތަރު ) 4މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަހަރަކު 
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ގެ މަތިން މުއްދަުތ އްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެ
 އިތުރުކޮށްދިނުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުއްދައިެގ 2މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ) )ނ(   
 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ހިނަގމުންާދ  (1)    
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް؛ ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވިއިުރ  މި މާއްދާގައި (2)    
އެ ހުށަހެޅުން  ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅައި

ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ 
 އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  )ރ(   
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗެކަރުންނަށް 

     މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ިމ ގަވާއިދުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޗެކަރ ހުއްދަ އައުކުރި ކަމުގައި 47

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު  ވިޔަސް،
 ލެއް ނުވާނެއެވެ.އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި

މާއްދާެގ މި  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި )ބ(   
)ނ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޗެކަރ ޗެކްކޮށް 
ސެޓިފައިކުރާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ޞައްޙަ 

 ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި އިދާރާތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ލުއިތަކާ ގުޅިގެްނ ދޫކުރާ ހުއްދައިެގ  )ޅ(   
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ  ()ހަތަރު 4މުއްދަތު 

އިތުރުނުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 
    ހަމަވާއިރު ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުްނ މިްނޖުނުވާަނމަ، 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ އައުކުރުމުެގ 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި  
 ލުއި ދެވިދާނެ ކަންކަން 

ނުވަތަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި .33-2
ކާރިސާެއއްގެ  ނުވަތަ ،އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި

އެ ާހލަތު  ،އެ ހާލަތު އިޢުލާުނ ކުރާ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ،ހާލަތުގައި
ނިމުނުކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚާ ަހމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، 
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ތިީރގައި 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއިތައް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ(   
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއްގެ 
ބާވަތަށް ނުވަތަ ނަމަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި 

 ދޫކުރާ ލިޔުން ބަލައިގަތުން؛

ްނ ޔުއެހެން ތަންތަނުން ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކި )ށ(   
 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުން؛

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ފީއެއް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ  )ނ(   
 ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންެޖހޭ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ދޭ  
ލުއިގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އަންގައި 

 ލާނުކުރުން ޢުއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ  33-2 ވަނަ މާއްދާއާއި 33-1މި ގަވާއިދުގެ  .33-3
ލުއިތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
    ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮތުެގ މަިތން 
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާއިރު، ލުއިދޭ މުއްދަތު 

 ންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ސާފުކޮށް ބަޔާ

ވަނަ މާއްދާއާއި  33-1މި ގަވާއިދުގެ  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ލުއި  33-2

ދިނުމާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ 
 ކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  33-2މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .33-4
ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބަދަލުގައި ދޫކުރާ ލިޔުމެއް 

ހިނދެއްގައި، އެ ލިޔުމަީކ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ފަހުްނ 
ެއ ލިޔުްނ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ،ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެްއ ަނމަ

މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަާޅ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުގެ ޔުދަށުން ލިޔެކިގެ )ށ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 33-2މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުނުކޮށް މިނިސްޓްރީްނ 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަުތ 

        )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ނިމުމަކަށް އަންނަތާ 
 އެ ލިޔެކިޔުމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ލުއިތަކާ ުގޅިގެން ދޫކުރެޭވ  )ނ(   
ދިން އިސްތިސްނާތަކުގެ  އޭރުރެޖިސްޓްރޭޝަން ހަދައިދެވުނީ 

ވެފައި، ހާލަތު ިނިމ ލިޔެކިޔުމުގެ ޞައްޙަކަްނ  ދަށުށް ކަމަށް
ދެނެގަނެވި ނުވަތަ ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ލިޔެކިޔުމެްއ އަލުްނ 

   ނުވާަނމަ،  ފައިހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެކަން ކޮށް
 ކުރަންވާނެއެވެ.ލު އެ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ެރޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠި



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި              R-54/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             140 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

4 

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރިއިރު ހުށަހަޅައިފައިާވ  )ރ(   
ަނ ވަ 24މި ގަވާއިދުގެ  ،ލިޔެކިއުމެއް ޞައްޙަ ނޫން ަނމަ

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުމާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކާ
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

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

________________________ 
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