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 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ދަބުވި  18މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
  އަށް (ޤާނޫނު ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެްއވި 18
  ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3

  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 1437 ޞަފަރު 18) 2015 ނޮވެންބަރު 30
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/36 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  އަށް ( ޤާނޫނު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ) 2009/5ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  3

 .)އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން 2009/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 ނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަ 3ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

ޤާނޫނު ހިންގުމާއި 

 ގަވާއިދު ހެދުން 
މި ޤާނޫނު ހިންގާނީ، އަދި މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި  )ހ( .3

ގަާވއިދުތައް ހަަދއި ހިންގާނީ، އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ 

 އްސާ މިނިސްޓްރީއަކުންނެވެ.އެަވގުތަކު ސަުރކާރުން ހަމަޖަ

 މީގެފަހުން މި ޤާނޫނުގައި "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 .)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިމނިސްޓްރީއަށެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހައި ކަްނތައްތައް ތަަރއްޤީކުެރވޭނެ  )ނ(  

ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ރާަވއި ައދި މިނޫންވެސް އެްއގަމު ، ގޮތްތައް ހޯދައި 

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަަލހައްޓާނީ، މިނިސްޓްރީން 

 .ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އެކަމަަކށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ 

ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއް، އެހެން  މި ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް )ރ(  

 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ، ެއކަްނ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު އޮތް ަބއި ެއއީ އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްަސއި،  4ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

 ެރއް ިއތުރުކުރުން.އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ،  (ށ) .4 

ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުައޅައި ދައުލަތަށް ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާގުޅޭ 

ނުވަަތ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީން

ނަޑއަޅާ ފަރާތަުކންނެވެ.   ޤާނޫނަކުން ކަ
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރޯޑްވާދިނަްސއަށް ދެވިފަިއވާ  (ރ) .12 

ދިނަސް ބާިޠލުވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ މުއްދަތު ހަމަވެ އާނުކުރާ އުަޅނދުތަކުގެ ރޯްޑވާ

އުޅަނދު ރޯްޑވާދިނަސް އާނުކޮށް ދުްއވުމާއި ބޭނުންކުރުަމކީ މަނާކަމެކެެވ. އަިދ 

ރޯޑްވާދިނަސް ބާޠިލުކޮށްަފއިާވ އުޅަނދެއް ެއއް ތަނުން ައނެއް ތަނަށް ގެންދަންވާީނ 

ނޑަައޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދަ އެްއގެ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

 ދަށުންނެވެ. 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދެއް ެއއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި  (ށ) .13 

ެގ ދުއްވަްނވާނީ، ނުވަތަ ބޭުނންކުރަންވާނީ، ރަޖިސްޓަރީުކރަން ނުޖެހޭ ބާވަތްތަކު

ނޑައަޅާަފއިވާ  އުޅަނދު، އެ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ

 ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 15ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .5

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ 

 ދަފްތަރު 

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ުއޅަނދުތަކާބެހޭ ދަފްތަރެއް  އެްއގަމުަގއި ދުއްވާ އިންީޖނުލީ )ހ( .15

އުފައްދައި އެ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރާރ 

ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ. ިމގޮތުން ރަހުނުކޮށްފައިާވ އުަޅނދުތައް މި ދަފްތަރުގަިއ 

 ފާހަގަކުރަންވާނެެއވެ. 

 މެ ރަށަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮން )ށ(  

އެ ރަށެްއަގއި ުނވަތަ ެއ ސިީޓއެްއގަިއ ނުވަަތ އެ ސަރަޙައްެދއްަގއި ުދއްާވ އިންޖީނުލީ 

ނޑަައޅާ  އެްއގަމު އުޅަނުދގެ ރަޖިސްަޓރީގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމުކޮށް މިނިސްޓްރީން ކަ

 އެވެ. މި ދަފްތަރުގައި ދާއިމީކޮްށ ގޮތެްއގެ މަތިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެ

 އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސިީޓއަކަށް ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްަދކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 

އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުެގ މަޢުލޫމާތާއި، ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ތަން 

 ރަށެއް ނުވަތަ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ދުއްވުމަށް ަވގުތީ ހުއްދަ ލިބިގެން އެ 

އެ ސިޓީެއއް ނުވަތަ އެ ަސރަޙައްދެްއގައި ުދއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުެގ 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދަފްތަރުގަިއ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކަށް  )ނ(  

ނަޑައޅާ ގޮެތއްގެ މަތިންނެެވ. އުނިއިތުރެްއ ގެންނަން  ވާީނ މިނިސްޓްރީން ކަ

)ހަެއއް(  6މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ދަފްތަރު މި އިޞްލާޙު ގެޒެޓުކުރާތާ 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުޮކށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ރަހުނުކޮށްފައިވާކަމަށް މި ަދފްތަރުގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިާވ އުޅަނދެްއ ދީ ނުވަތަ  )ރ(  

 ވިްއކާނަމަ، ެއކަން ލިޔުމަކުން ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާެނެއވެ.

އެްއގަމުަގއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ރަހުނުކުރެވޭނަމަ، އެ އުޅަނދެްއ  )ބ(  

ނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް  ރަހުނުކޮށްދޭ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރ ކަ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 20ގެ ޤާނޫނު ބުނެވިދިޔަ .6

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

 ދުއްވާފައި ގެންދިއުން 
ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ އެއްގަުމ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ  .20

ންދިއުަމށްޓަކައި، ތެރޭގައި ބޭނުންކުެރވޭނީ، ހަމައެކަނި އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ގެ

ނަޑއަޅާ  މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ ގަވާއިުދގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގަެއވެ. ިމގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ުއޅަނދުގައި އެކަމަށް މިނސްްޓރީން 

ނަޑއަޅާ ނިޝާނެއް ހަުރޮކށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ައދި މިގޮ ތުން ގެންދެވޭ އުޅަނދެއް ކަ

ގެންދިއުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދުއްުވމާިއ 

 ބޭނުންކުރުމާއި ޕާކުކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، ެއ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް  25ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .7

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.

އެްއގަމު އުޅަނެދއްގެ ވެރިފަާރތް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުމަށް  )ހ( .25 ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން 

ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން 

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް ހު  )ިވހި( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  20ށަހަޅާތާ ލަސްެވގެން ކަ

އެ ުއޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. މިގޮުތން ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރާ 

ދުވަހާ ހަމައަށް، އެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަާށއި، އެހެން ފަރާތަކަށް 

ހަލާސްކުރުމުން ނޫނީ  އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެްއވާަނމަ، އެ ފައިސާެއއް ދައްަކއި 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުޮކށްދީގެން ނުވާނެެއވެ.
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އެްއވެސް ެއއްގަމު ުއޅަނދެްއ ވިއްަކއިފިނަމަ ނުވަތަ ދީފިނަމަ، އެ އުޅަނދެއްެގ  )ށ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ ވެރިފަރާތް ބަދަލުނުކޮށް  6ވެރިފަރާތުން ލަސްެވގެން 

ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ވެރިފަރާތް ބަދަލުނުކޮށް އެއްގަމު ދުއްވުން ނުވަތަ ބޭނުން

އުޅަނދު ަގވާއިދާ ޚިލާފުވާނަަމ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 27ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

ރަޖިސްޓަރީ 

 ބާޠިލުކުރުން 
އުޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދުެގ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމަށް އެިދއްޖެ  )ހ( .27

ހިނދެއްގަިއ، ރަޖިސްޓަރީ ބާިޠލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ރަޖިސްޓަީރ ބާޠިލުކޮށްދޭނީ އެުދވަހާ 

ހަމައަށް އެ އުޅަނދަކާ ގުިޅގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއްއވާނަމަ، އެ ފައިާސެއއް 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް އަލުން ރަޖިސްޓަީރކުރާނަމަ އެ ުއޅަނދެްއގެ ރަ )ށ(  

އަހަރީ ފީ ދައްކާނީ އެ އުަޅނދު އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުިރ މަހުން ފެށިގެން އަހަރު 

 ހަމަވާގޮތަށެވެ.

ވާ އަހަރީ ފީ ދައްކާފަިއވަނިކޮްށ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެ އަހަރަށް ދަްއކާފައި  )ނ(  

އަހަރީ ފީގެ ތެރެއިން، ހިނާގ މަސް ފިޔަވަިއ، އަހަރުގެ ބާކީ އޮތްބަޔަްށވާ ޖުމްލަ 

 ފައިސާ، އެ އުޅަނުދގެ ވެރިަފރާތަށް އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް އާ ރަޖިސްޓަީރެއއް ހަދައިދޭނީ، އަހަރީ ފީ  )ރ(  

 ނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.ވަ 16ދެއްކުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފައިާވ، އުޅަނދެްއ، ރަޖިސްޓަީރ އާނުކޮށް ެއްއގަމު  )ބ(  

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެޭރަގއި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެެކެވ. އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ 

 ނުވަތަ ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފައިާވ އުޅަނދެއް އަލުން ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް

 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ުހއްަދ ނުހޯދައި، އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ 

 750/-ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ އަދަބަކީ އުޅަނދު ބޭނުންކުރި މީހާ 

 )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާްތ 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. )ހަތްސަތޭކަ ފަންާސސް( 750/-
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 ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.ޅވަަނ މާއްދާގެ ) 28ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .9

އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ ެއއްަގމު އުޅަނދަކުން އަހަރީ ފީ ަހމަވެފައިވަިނކޮށް އަހަރީ ފީ  )ކ( .28 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ނުދައްކާ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު  ގެ ތެޭރގަިއ ބޭނުންޮކށްފިނަމަ ކަ

)ހަތްސަތޭކަ  750/-އަދަބަކީ އެފަދަ ުއޅަނދެއް ދުއްވި ުނވަތަ ބޭނުންކުރި މީހާ 

)ހަެއއް(  6ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިމަނާކުރުން، އަހަރީ ފީ ނުދައްކާތާ 

ތެރޭަގއި  މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފަިއވާ އުޅަނދެއް ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ

)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން  750/-ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، ބޭނުންކުރި ފަރާތް 

)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް(  750/-ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، ުއޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަހަރީ ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ެއ އުޅަނދަކާއި އުޅަނދުެގ 

 ނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއްވާނަމަ ވެރިފަރާތް މި ޤާ

 އެ ފައިސާ ދަްއކައި ހަލާސްކުުރމުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 29ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10

އެއްގަމު އުޅަނދު 

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް 

ދުއްވުމާއި ގަވާއިދާ 

 ޚިލާފަށް ދުއްވުން 

ްއގަމު އުޅަނދުަގއި ހަރުުކރުމަށް ދޫކުރާ ނަންބަރު ހަރުނުކޮށް، ނުވަތަ ނަންބަރު އެ )ހ( .29

އޮޅުންނުފިލާވަރަށް ހަލާކުވެަފއި ވަިނކޮށް، ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ 

ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ މީހާއާިއ، ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމެގ ތެރޭގައި ުއޅަނދެްއގަިއ، 

ނެއްގަިއ ހަރުކުރުމަށް ދޫކުރާ ނިޝާން ނެތި ޚިދުމަތްދޭ މީހާ ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަ

 ؛ނުވަތަ އުޅަނދު ދުްއވި މީހާގެ އަދަބަކީ

 500/-އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ އަދަބަކީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ  (1)   

 -/750)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ 

ޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެ ފަހަރަށްވުރެ )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ުރފި

)ެއއްހާްސ( ރުފިޔާއިން  000,1/-އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަަކށް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

)ެއއްހާސް(  000,1/-ޚިދުމަތްދިން ތަނުގެ އަދަބަކީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ  (2)   

ްސ )އެއްހާ -/1,500ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ 

ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންެމ 

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 000,2/-ފަހަރަކަށް 

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުްނ އެ އުޅަނދަކަށް ދީފަިއާވ  )ށ(   މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ބަރެއް، އުޅަނދުގައި ޖަހައިގެން ދުްއވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ފިޔަވަިއ އެހެން ނަން
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ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 30ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

ނޑައަޅާ  "ޑްރަިއވިންގ ސްކޫލް" ިހންގުމުގެ )ށ( .30  ނޑުަތކާިއ އުޞޫލުތައް ކަ މިްނގަ

ގަާވއިދެއް މިނިސްޓްރީން ަހދަންވާނެއެެވ. މި ަގވާއިުދގަިއ ޑްރަިއވިންގ ްސކޫލުެގ 

ދުްއވަން ދަްސކޮށްދިނުމަށް ޑްރައިވިްނގ  އިންސްޓްރަކްޓަރުްނގެ ފެންވަުރ އެކަަށއަޅަިއ،

ޅަންވާެނއެވެ. އަިދ ސްކޫލުން ފީެގ ގޮުތގަިއ ނެޭގނެ އެންމެމަތީ ޢަދަދުތައް ަކނޑައަ 

ނޑުތަާކއި،  ޑްރަިއވަރުން ެއކިެއކި ގިންީތގެ ވެހިކަލްތަކަށް އިމްތިހާންކުރެވޭނެ މިންގަ

 އިމްތިހާންކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 30ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .12

ނޑައެޅިަފއިާވ ޑްރަިއވިންގ ސްކޫލު ހިން )ނ( .30  ުގމަށް ލައިސަންސަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ކަ

ފޯމެއް ފުރުމަށްފަހު، ޑްރައިވިްނގ ސްކޫުލގެ މަސްޫއލުވެރިފަރާތުން ސޮއިކޮްށ 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި ފޯމުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިވުމާއެުކ 

ނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިަދކުން ޑްރަިއވިންގ ްސކޫލެއް ހިްނގުމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާ

)ފަނަރަ( ދުވަުހގެ  15ލާޒިމުކުރާ ކަްނކަން ފުރިހަމަވެފަިއވާނަމަ، ލަްސެވގެން 

 ތެރޭގައި ޑްަރިއވިންގ ްސކޫލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުަރންވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 33ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .13

)ނުވަދިހަ(  90މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ ޤަުއމުތަކުގެ ަލއިސަންސް އޮތް ީމހުންނަށް  )ނ( .33 

ދުވަހަށް އެ ލައިސަންްސގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭަގއި ެއްއގަމު އުޅަނދު ދުއްވިދާނެެއވެ. 

މިގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ ޤައުމުތަކުެގ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 46ޤާނޫނުގެ ޔަ ބުނެވިދި .14

ނަޑއެޅުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާިއ  )ޅ( .46  ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ގިންތި ކަ

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ  ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ އުޅަނދުގެ ޢަދަދު ކަ

ނޑަައޅާ  ނަޑއަޅާ ކަންަތއްތަްއ މިނިސްޓްރީން ކަ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. މިގޮތުްނ ކަ

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 47ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .15

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ 

 ފިޔަވަޅު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ލައިސަންސްނެތި ބަހުގެ  35މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .47

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްުކރި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 000,2/-

ޚިދުމަތް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވުން ފިޔަަވއި، ބަހުގެ 35މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ދިނުމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  500/-ފަރާތްތަކުގެ އަދަބަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ 

)އެއްހާސް( ރުފިާޔއިން  000,1/-ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ 

)އެއްހާސް ފަްސސަތޭކަ(  500,1/-ފަހަރަށްނަމަ  ޖޫރިމަނާކުރުން، ތިންވަނަ

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި ތިން ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެްއ 

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް 

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި 48ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .16

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްކުާރ  )ކ( .48 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިްނ  500/-ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ 

)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން  750/-ޖޫރިމަނާކުރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ 

)އެއްހާސް( ރުފިާޔއިން  1,000/-ރިމަނާކުރުން، ތިންވަނަ ފަހަރަށްނަމަ ޖޫ

)އެެކއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ތިން ފަހަރަށްވުރެ  1ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި 

އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ަތުކރާރުކޮށްފިނަމަ، ކުށުެގ ބާވަަތށް ބަލައި، އެފަރާތެްއގެ 

ންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަ

ނަޑައޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 51ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .17

ފުލުހުން 

ލައިސަންސާއި، 

އެއްގަމު އުޅަނދާއި، 

އުޅަނދާ ގުޅޭ 

 ލިޔުންތައް ބެލުން 

ފުލުހަކު ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީގެ ަވގުުތގަިއ، އެމީހަކަށް ފެންނަ އުޅަނދެއް  )ހ( .51

ހުއްޓުަވއި، ުއޅަނދާއި، ޑްަރއިވިްނގ ލައިސަންސް ބަލަިއ ޗެކުކޮށް، އުޅަނދުެގ 

 ރަޖިސްޓަރީއާގުޭޅ ލިޔުންތަާކއި ުއޅަނދުަގއި ފުރިހަމަެވފައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް 

ގެން ހަދާ ަގވާއިދުތަކުްނ ލާޒިމުކުރާ ކަންަތއްތަްއ މި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުން ބާރުލިބި

ފުރިހަމަވެފައިވާކަުމގެ ސްޓިަކރ ނުވަތަ ލިޔުން ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
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ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ފުލުހުން ބަލައި ޗެކުކުރާއިުރ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުަތކުން 

ސްޓިކަރ ުނވަަތ ލިޔުން ފުލުހުން ބަލައި  ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަުމގެ

ޗެކުކުރާ ގަީޑގައި ދެްއކޭގޮަތށް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފަިއ ނުވަތަ ދެއްކޭގޮތަްށ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަުޅއެޅުުމގެ ބާުރ  )ށ(  

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ފުލުހަކު ފުލުހެއްގެ ރަސްީމ ޑިއުީޓ ަގޑި ފިަޔަވއި އެެހން ގަޑިަތކުަގއި އުޭޅއިރު  )ނ(  

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެްއެވސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާތަން ފެނިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް 

ކަން ައންގައިދޭ ާކޑުދައްަކއި، ުއޅަނދާއި، ޑްަރއިވިްނގ ހުއްޓުަވއި ފުލުހެއް

ލައިސަންސް ބަލައި ޗެކުޮކށް، އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަީރއާ ގުޅޭ ލިޔުންތަާކއި 

އުޅަނދުަގއި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުން ބާރު 

ވެފައިާވކަމުގެ ސްިޓކަރ ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަ

ނުވަތަ ލިޔުންތައް ހަމައަްށ ހުރިތޯ ބަލައި ފިޔަވަުޅެއޅުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 52ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .18

ނަޑއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާުރ އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ިގންތިތައް ތިރީގަ  )ހ( .52 ގިންތި ކަނޑައެޅުން   އިވާ ގޮތަށް ކަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 ؛ބަރު އުޅަނދުފަހަރު (1)   

 ؛ލުއި އުޅަނދުފަހަރު (2)   

 ؛ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު (3)   

 ؛ގޭސް އުފުލާ ުއޅަނދުފަހަރު (4)   

 ؛ދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުތަފާތު ކެމިކަލްއާއި ނުރަްއކާެތރި މު (5)   

 ؛ކުނިއުކާލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުަޅނދުފަހަރު (6)   

 ؛ބަރުމުދާ އުފުލުމަށް ތައްޔާރުޮކށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު (7)   

 ؛ބަރުމުދާ އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ދެބުރިވަކިކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރު (8)   
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 ؛ޞަޮކށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުކޮންޓޭނާ އުފުލުމަށް ޚާއް (9)   

 ؛ފެން އުފުލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު (10)   

ކާބޯތަކެްއޗާިއ ފިނިކޮށް ަތކެތި އުފުލުމަށް ތަްއޔާރުޮކށްފައި ހުންނަ  (11)   

 ؛އުޅަނދުފަހަރު

ނދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްަކތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަ (12)   

 ފަހަރު:

 ކޮންނަން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު؛ )ހހ(    

 ؛ތާރުއެޅުމާ މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު )ށށ(    

 ؛ފޯކްލިފްޓްފަދަ މުދާ އުފުލައި ބާލާ އުޅަނދުފަހަރު ،ކްރޭން )ނނ(    

 ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްަތކަްށ އުފައްދާފައި ހުންނަ އަދި އުފައްދާ )ރރ(    

 ؛އުޅަނދުފަހަރު

އުސް ޢިމާރާތްތަކަށް އަރާ އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފަްއދާފައި  )ބބ(    

 ހުންނަ އަމިއްލަ ޒާތުަގއި ދުްއވާ ލިފްޓްފަދަ އުޅަނދުފަހަރު؛

ޓީވީ ރޭިޑއޯފަދަ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަށް ވަގުތުން ވަގުތަްށ  (13)   

 ޅަނދުފަހަރު؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އުފައްދާަފއި ހުންނަ އު

 ތަފާތު ފަންނީ ދިރާސާކުރުމަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރު. (14)   

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 52ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .19

ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަ 

ކަނޑައަޅުމުގެ 

މިންގަނޑުތަކާއި 

އުޞޫލުތައް 

 ލުން އެކުލަވާ 

ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކުރާފަދަ އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރު ގިންތިުކރުމާއި  52މި ޤާނޫނުގެ  .53

އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ދުނިޭޔަގއި އުފައްދާފައި ހުންނަ އަދި ރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ުއޅަނދުފަހަރު 

ލާއި ގޭްސފަދަ ތެ ،ގިންތިކުރުމާއި ަވކި މުއްދަަތކަށް އެތަކެީތގެ ރޯޑްވަރދިަނސް ހެދުމާއި

ނޑުަތކަށް ފެތޭގޮތަށް ދަަރޖަ  ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ އުަޅނދުފަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންގަ

ނަޑއެޅުމާއި  ނޑުތަކަްށ ފެތޭގޮތަށް ަދރަޖަ  ،ކަ ކާބޯަތކެތި ުއފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ޞިއްޙީ މިންގަ

ނަޑއެޅުމާއި ކުނިއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު އެކަމަށް ާޚއްޞަކޮށްފަިއވާ އުޅަނދުފަހަރުގަިއ  ކަ

ނަޑއަޅަިއ އިންސްޕެކްްޓކުރުމާއި، މިަކންކަމާބެހޭ އެންމެހައި ަގވާއިުދތަްއ   އުފުލުމަށް ދަރަޖަ ކަ
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ނަޑއެޅުާމއި ކަާމބެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް ހަދަިއ  ،ހެދުމާއި ރަޖިސްޓަރީކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަ

 ހިންގާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 54ޤާނޫނުގެ ދިޔަ ބުނެވި .20

ހިނގާ މީހުންނަށް 

އުނދަގޫވާގޮތަށް 

ދުއްވުމާއި ޕާކުކުރުމާއި 

މަގުމަތީގައި މުދާ 

 ބެހެއްޓުން 

ދުވާރުމަތީގައި ުނވަތަ ެއއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ، މީހުން ހިނގުމަށް  )ހ( .54

އްަގއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދެްއގަިއ، ކުޑަކުދިން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހަދާފައިވާ ތަނެ

ހުންނަ ޕްރޭމާއި، ޚާއްަޞ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ދުްއވުމަށް ހުންނަ ހަމައެކަިނ 

އިންސާނީ ހަކަތަ ބޭނުންކޮްށގެން ދުްއވާ ފުރޮޅުލީ ޮގނޑިފަދަ ތަކެތި ފިޔަަވއި، 

ނުވަތަ ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ، އް ދުްއވުމަކީއެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ެއްއގަމު އުޅަނދެ

އަދި ހިނގާ މީހުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ދުވާރުމަީތގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި، 

ދުއްވާ ެއއްެޗއްސަށް ދަތިާވގޮތަށް މަގުމަތީގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ 

ނޑަ އަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ މަނާކަމެކެވެ. މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ހޯދައިގެން ަވގުތީ ބޭނުމަކަށް މަގުމަތީގައި މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ބަހައްޓާ ބެހެއްޓުން 

 އިސްތިސްނާކުެރވޭނެެއވެ.

މަގު ހުރަސްކުރުމަށް ފާހަގަުކރެވިފަިއވާ ކަފިހިހުރަހަކުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މަގު  )ށ(  

ން އުޅޭނަމަ، މަގު ހުރަސްކުރާ މީހުންނަށް ހުރަސްކުރާނަމަ، ނުވަތަ މަގު ހުރަސްކުރަ

ތަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެްއގަުމ އުޅަނދު ހުއްޓަންވާެނއެވެ. އަދި ކަފިހިހުރަހުން މަގު 

 ހުރަސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަނުދީ ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 55ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .21

އުޅަނދެއް  އެއްގަމު 

ދުއްވާއިރު މުއާޞަލާތީ 

ވަސީލަތެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

އެްއގަމު ުއޅަނދު ދުްއވާއިުރ ދުއްވަން އިންނަ މީހާ މޯބައިްލ ފޯނާއި އަތުްނ ހިފައިގެން  )ހ( .55

 ބޭނުންކުރާ އެްއވެސް މުއާޞަާލތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.

ުދއްުވމާއި، ޓީވީ ބަލަމުން ނުަވތަ އެހެން ވަސީލަތެްއ  ހެޑްސެޓް އަަޅއިގެން )ށ(  

ބޭނުންކޮށްގެން ވީިޑއޯ ނުވަަތ އެނޫން އެފަދަ އެްއޗެއް ަބލަމުން ދުއްވުމާއި އެހެން 

ފަރާތްތަކަށް އަޑުިއޭވވަރަށް ބާރަށް ލަވަޖެހުމާއި އަުޑގަދަކުާރ ބޭނުންކުރަމުން ދުއްވުމަކީ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ މަނާކަމެކެވެ. މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނި ސްޓްރީން ކަ

ހޯދައިގެން ޚާއްޞަ ިއވެންަޓކާ ގުިޅގެން ަލވަޖެހުމާއި ައޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކުރަމުން 

 ދުއްވުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެްއނާޅައެވެ.
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ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯސެޓްފަދަ މުއާޞަލާތީ  )ނ(  

އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު ައޅާފައިާދ ޢާންމު ސަލާމަތާއި ވަސީލަތްތަާކއި، 

ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދާއި އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކުގައި މިނިސްޓްރީން 

ހަމަޖައްސާ ގޮތެްއެގ މަތިން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތއް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ.

 ގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ 59ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .22

އިންޖީނުލީ އެްއގަމު އުޅަނުދތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަެއކަނި ދެމީހުންނަށް އެރޭގޮތަށް  )ށ( .59 

ތައްޔާރުކޮށްަފއި ހުންނަ ދެ ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނުދގަިއ، އެ އުޅަނދަށްވުރެ ދިގު 

ހަތުގަިއ އިންނަ މީހަކަށް އެއް ތަކެއްާޗއި، އެ އުޅަނދަްށވުެރ ފުޅާ ތަކެއްާޗއި، ފަ

އަތުން ނުހިފޭވަރުގެ ބަރުަތެކއްާޗއި، އެ އުޅަނދަކުންދާ މީހުންނަށްވުރެ އުސްތަކެތި 

އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެ އުޅަނދަށްވުރެ ފުޅާުނވާގޮތަްށ އަދި އެ އުޅަނދެްއގަިއ 

ނަގޮތަށް އެ އުޅަނދަށްވުެރ ބޭރަށް ނުނުކުން، ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ުއސްނޫން

ނޑަށް ނުވަތަ ފޮއްެޓއްފަދަ އެއްަޗކަށް ލައިގެްނ  އުޅަނދުަގއި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަށިގަ

ނުވަތަ ނުވެއްޭޓގޮތަށް ުއޅަނދުގެ ފަހަތުގައި ހަްއޔަރުކޮްށެގން އުޅަނދުގައި އެްއޗެހި 

 ގެންދެވިދާނެެއވެ.

 ލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞް 59ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .23

މުދާ އުފުލުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމު ުއޅަނދުަގއި މުދާ އުފުލަންވާނީ،  )ނ( .59 

ސްޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނާ މިނި

 ޚިލާފަށް މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަ 60ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .24

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ިނާޒމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ެއްއވެސް ތަނެްއަގއި ހިނގާ  )ހ( .60 މަސައްކަތްކުރުން 

މީހުންނަށާއި، ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް އެްއވެސް މަސައްކަެތްއ 

ނޑައަާޅ ަގވާއިެދްއގެ ދަށުން  ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަްއ ކުރަންވާނީ، އެކަމަށް ކަ

ނެގުމަށްފަހު ބަހައްޓަންޖެހޭ ނިޝާންތައް ބަހައްޓައިެގންނެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދަ 

ހޯދައިގެން ނިޝާންތައް ބަހައްޓަިއގެން ނޫން ގޮތަކަށް މަގުމަތީަގއި ނުވަތަ ދުވާރު 

 މަތީގައި ެއްއވެސް މަސަްއކަެތއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.
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ބަޔާންކުރާ ނިޝާންތައް ބަހައްޓައިެގން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

ސަރަޙައްދުތަުކގައި އެ ިނޝާންތަކާ ޚިލާފަށް އެްއަގމު އުޅަނދު ދުްއވުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ނިޝާންތައް ދޫކޮށް،  )ނ(  

ޖެހޭ ސަރަޙައްދުތައް ަކނޑަައޅައި ބަލަހައްޓާނީ، އެ މަސައްކަްތކުރުމަށް ބަންދުކުރަން

ނޑަައޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މަގުމަތީަގއި  މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަދޭއިުރ މަގު ބަންދުކުރުމުން އެންމެ ދަތިނުވާނެ ގަޑިތަކަށް 

ކް ފްލޯއަށް ސަމާލުކަންދީގެން މަގު ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ޓްރެފި

ބުރޫއަރާގޮތަށް ެއއްފަހަރާ ިގނަ މަގުތަެކއް ނުވަަތ ެއްއ ދިމާލަކަށް ދިއުމަށް 

ދަތުރުކުރެވޭ މުހިންމު ދެމަގެްއ ެއއްފަހަރާ ބަންދުނުވާނެ ގޮަތކަށް މަގު ބަންދުކުރުުމެގ 

މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަްނވާެނއެވެ. މުހިންމު ބޮޑެތި މަގުތައް ބަންދުކުރަންޖެހޭ 

 އި ދަްނވަރު ަގޑީަގއި މަގު ބަންދުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެެއވެ.ޙާލަތްތަކުގަ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 61ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .25

)ާސޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިުރ  48އެކްިސޑެންޓް މައްސަލަަތކުގެ ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް  )ނ( .61 

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތަްށ ވަންދެން 

 ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިިފނަމަ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ަގޑިން ފެށިގެން 

)ސާޅީސް އަެށއް( ގަޑިިއރު ވަންދެން ދުއްވުމުގެ ަވުގތީ ލައިސަންސެއް ނުވަަތ  48

)ސާޅީސް އަށެއް(  48ާބވަތުްނ  ހުއްދައެއް ޫދކުރަންވާެނއެވެ. އެކްިސޑެންޓުގެ

ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ލަިއސަންސް ހިފަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން 

 ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިދާނެއެެވ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 66ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .26

މުގެ ތެރޭގަިއ، ެއއްގަމު އުަޅނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާ  )ނ( .66 

ތެރެއިން މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންްސ، ޓްރެފިކް ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ 

ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ލައިސަންްސ ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ 

ވެ. މިގޮތުން ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ބަޔަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެ

)ާސޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިރަށް  48 ފިނަމަ، ލައިސަްނސްގެ ބަދަލުަގއިހިފަހައްޓައި

އެްއގަމު ުއޅަނދު ދުްއވުމުެގ ަވގުތީ ހުއްަދއެއް ޫދކުރަންވާނެެއވެ. ރަސްމީ ބަންުދ 

 ދުވަސްތަުކގަިއ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެްއކޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ، 
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)ސާޅީސް އަށެއް( ަގޑިއިރު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.  48މި 

 އަދި މިގޮތުން ހިފަހައްޓާ ލައިސަންސް އަނބުރާ ޙަާވލުކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުެވގެން ކުރެވިަފއިވާ އެންމެހައި ޖޫރިމަނާ 

އްކުމުންނެވެ. ޖޫރިމަނާ ދައްަކއި މައްސަލަ ނިންމުމުން ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެ

 ލައިސަންސް އަނބުރާ ޙަވާުލުކރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 66ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .27

ަތ ެއ އުޅަނދެްއ ދުްއވުމުެގ ލޮލުގެ ފެނުމާއި ބަލި ޙާލަުތ ނިޔާކުާރގޮތުން ނުވަ )ރ( .66 

ޤާބިލުކަން ނެތް މީހެއް، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ެއކަށީގެންނުވާ މީހެއްކަމަްށ 

ނޑައަާޅ ބަޔަކަށް ސާބިތުެވއްޖެ  ޓްރެފިކް ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

އެމީހެްއގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުެގ އިޚްތިޔާުރ، ޓްރެފިްކ ، ހިނދެއްގައި 

)އެެކއް( އަހަރުދުވަުހގެ  1ހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެފަރާތެްއގެ އިހުމާލުން ފުލު

)ފަހެއް( އެްކސިޑެންޓަށްވުރެ ގިަނއިން ެއކްސިޑެންޓް ހިނގައިފިނަމަ  5ތެރޭގައި 

 )ހައެއް( މަސްދުވަހަށް ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ. 6އެފަރާތެްއގެ ލައިސަންސް 

 ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ 66ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .28

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަގާވއިދުތަކާ ތަކުރާރުކޮްށ ޚިލާފުާވ  )ކ( .66 

ފަރާތްތަކުގެ ޑްަރިއވިންގ ަލއިސަންސުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދަާކ 

ޑްަރއިވިްނގ ، ލައިސަންސް ިހފަހައްޓައި، އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިްނޓް އުނިކޮށް

ނޑަައޅާ  ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ާބރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ. ައދި މިގޮތަށް ބާޠިލުކުރެޭވ ލަިއސަންސް އަލުން ހެއްދޭީނ 

އްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތަ 

 )ސަތޭކަ ައއްޑިހަ( ދުވަސް ަފހުންނެވެ. 180ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރިތާ 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 69ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .29

 "އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުޅޭ  )ހ( .69 

އި، އަދި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ެއްއގަމު އުޅަނދުތައް ުދްއވުމަށް ރަށްރަށާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ މަގުަތކާިއ، ފާލަންތަކާއި، އަމި  އްލަ ިބންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން ކަ

ނޑައެޅިަފއިވާ މަގުަތކާއި ޯގޅިތަކާއި އަމިއްަލ  ހިނގާބިނގާެވއުޅުމަށާއި ުދއްުވމަށް ކަ

ނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިާވ ބިންބިމާއި ވަކިކަމަކަށް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ސިނާއީ ބޭ

ދޫކުރެވިފަިއވާ ރަށްރަށުގައި ޢާންމުކޮށް ދުއްވުމާއި ހިނގާބިނގާެވއުޅުމަށް ހަދަފާއިވާ 
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މަގުތަކާއި ގޯޅިަތކާއި ސަރަޙަްއދުތަކާއި، މިފަދަ ތަންތަނުަގިއ ދުއްވާ ހުރިހާ ާބވަތެްއގެ 

 އުޅަނދުތަކާިއ، ދުްއވާ މީހުންނަށެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 69ޤާނޫނުގެ ނެވިދިޔަ ބު .30

"އެްއގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ މީހުން އުފުލުމަށާއި، މުދާ އުފުލުމަށާިއ  )ވ( .69 

މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ެއއްގަުމގަިއ 

ނުވަތަ ގެންދިއުަމށް ނުވަތަ ދިއުމަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދަށެވެ.  ދުއްވުމަށް

ދަމާ ގާޑިޔަލާިއ، ވީލްބަރޯފަަދ ތަކެތިވެސް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެއްގަމު އުޅަނުދގެ 

 ގޮތުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޏ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 69ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .31

"ބަންޑާރަ މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަިމއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން  )ޏ( .69 

ނޑަައަޅއި ހެދިފައިވާ އެންމެހައި މަގުތަާކއި ގޯޅިަތއް ފިޔަަވއި  އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާ ގޮތްތަަކކަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެހައި މަގުތަކާއި ގޯޅިަތކަށެވެ.  ދައުލަތުން ކަ

ބިމާއި ވަިކކަމަަކށް ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ސަރަޙައްދުތަާކއި ސިނާީއ އަމިއްލަ ބިން

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުެރިވފައިވާ ރަށްރަށްރަުށގައި ާޢންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަމގުތަާކއި ޯގޅިތަކަީކވެސް މި ޤާނޫނުެގ ޭބނުމަށް ބަންޑާރަ މަގުގެ  ކަ

 ގޮތުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޏ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 69ޤާނޫނުގެ ވިދިޔަ ބުނެ .32

''ނުރަްއކާތެރިކޮށް ުނވަތަ ފަރުވާކުަޑކޮށް ެއްއގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި  )ސ(  

 .އެވަނީ ތިީރގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ކަންތައްތަކަެށވެ 

ތިަކއްޗަށް )ޒިްގޒެްގކޮށް( މަގު ހުރަސްވާގޮތަށް ބާުރ މަގުތަކުަގއި ކަ (1)   

 ސްޕީޑްަގއި ެއއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން؛

ސައިލެންސަރުން ައުޑގަދަކޮްށގެން ޢާންމުންގެ ހިތްތަުކަގއި ބިުރވެރިކަން  (2)   

އުފެދޭ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްގެން )މޮޑިފައިކޮްށގެން( އެއްގަމު އުޅަނުދ 

 ؛ދުއްވުން

 ގާނަމުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން؛ ހަރު (3)   

ގޯޅިައކަށް ނުވަތަ މަގަކަށް ނުކުންނައިރު ނުވަތަ މަގުތަުކގައި ދުްއާވއިރު  (4)   

 ؛ދުވެލިމަތަ )ބަންޕަރު( އަށް މަޑުނުކޮށް ބާރު ސްޕީޑްަގއި ދުްއވުން
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ަދ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓއާއި ެއ އޮތޯރިޓީން ަކނަޑއަޅާ އިދާރާތަކުން، ހުއް (5)   

ނުނަގައި، ެއއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާުމގެ ތެޭރގައި ރޭްސޖަހަން ދުއްވުމާިއ 

 ؛ހުނަރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ެއްއގަމު އުޅަނދު ދުްއވުން

މަގުތަކުަގއި ުދއްާވ އެހެްނ ވެހިކަލްތަކަްށ ޖާގަނުދީ، ރައްކާތެރިކަާމއެުކ  (6)   

 ؛ރޭޓކްކުރަުމން ދުއްވުންކުރިއަރަިއގެންދާނެ ޖާގަނެތި ުނރައްކާތެރިކޮށް އޯވަ

 މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުެރގެން އެްއގަމު އުޅަނދު ދުްއވުން. (7)   

މި ޤާނޫނުން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން، އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  .33

 ތަރުތީބުކުރުން.

މާއްާދއެްއގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފަިއާވ ތަންތަން، މި ޤާނޫނަށް ޤާނޫނުގެ ވަކި ާމއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބުނެވިދިޔަ  .34

 ގެންނަ އިޞްލާހުތަކާ ުގޅިގެްނ ބަދަލުވުން.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުާރ  މި .35

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


