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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2015

 ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
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ދައުރުގެ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަ  ހޯމަ ވި  3މަހުގެ  އޮގަސްޓު ވަނަ އަހަރުގެ  2015
 އަށް  ޤާނޫނު) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  18

 އޮގަސްޓު 11 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ލު ބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
 ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ދުވަހު ރަ އަންގާރަހ) ވި 1436 ޝައްވާލް  26( 2015

  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި ،ިމ ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/22 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

   އަށް ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 2009/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު
  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

  .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 6ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކަށް 
  ޢަމަލުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ   (ހ)  .6
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާ ޚިލާފަށް،  މިނިސްޓްރީން ކަ

  އުޅަނދު ދުއްވުމާއި ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެއްގަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި  9 ވަނަ މާއްދާ އަދި  8ވަނަ މާއްދާ،  7ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް،  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2
  މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު 
  ކުރުން 

ފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރު   (ހ)  .7
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާ ޚިލާފަށް  މިނިސްޓްރީން ކަ

  އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގެ ދަށުން ގަވާއިދާ ޚިލާަފށް ޕާކު ކުރާ ފަރާތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއުިދ  (ށ)    
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ލައިސަންސުން ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
. އަދި މި ޤާނޫނުގެ  ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

މެނުވީ،  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ އުޅަނދުފަހަރު 8
ނޑައަޅާ ތަނަކަށް  އެފަދަ އުޅަނދެއް އެތަނަކުން ނަގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްއިން ކަ
ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދައިން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި  8ގެންދެވޭ އުޅަނދުފަހަރާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 
  ގައިވާ ފަދައިންނެވެ. (ރ)

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް 
ވަންދެން މަގުމަތީގައި ޕާކު 
  ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދު 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން   (ހ)  .8
ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައިވެސް އެއްގަމުގަ ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ޕާކު ކުރުމަށް ކަ އި ދުއްވާ ކަ

ނޑުމެއްނެތި ބޭއްވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 7އުޅަނދެއް މެދުކެ   (ހަތެއް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެފަދަ އުޅަނދެއް އެތަނަކުން   (ށ)    
ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ގެންދިއު މުގެ އިޚްތިޔާރު ނަގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަ

  މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްިއން   (ނ)    
) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި،  24އެ އުޅަނދު ނަގައިގެން ގެންދާ ވަގުތުން ފެށިގެން  (ސައުވީސް
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. އަދި އެ އުޅަނދެއްގެ މަޢުލޫ މާތު ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ
) ދުަވހުގެ މުހުލަެތްއ  60އެ އުޅަނދާ ޙަވާލުވުމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް  (ފަސްދޮޅަސް

. އެ  ) ދުވަުހގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، އުޅަނދާބެޭހ  60ދޭންވާނެއެވެ (ފަސްދޮޅަސް
  ގެންނެވެ.މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށި

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައިވެސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން   (ރ)    
އެ އުޅަނދެއް ނުގެންގޮސްފިނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ 

  އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  އެ އުޅަނދެއް ނައްތާލުން؛ ނުވަތަ   )1(      

  ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ނީލަމެއްގައި އެ އުޅަނދެއް ވިއްކާލުން.  )2(      

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް   (ބ)    
  މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ކު މަޢާފުކުރެވޭ ފެށުމާއެ 
  ޖޫރިމަނާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ   (ހ)  .9
ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ 

  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މަޢާފުވީއެވެ. ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ، މި

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ލައިސަންސް އޮވެގެން ދުއްވަން ނުވަތަ   (ށ)    
އޮޕަރޭޓްކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު އުޅަނދެއް ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ 

ިޓފައި ވަނިކޮށް، ނުވަތަ ވަގުތީ ލައިސަންސެްއ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ލައިސަންސް ހިފެހެއް
ެނތި އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ޖޫރިމަނާގެ 
ގޮތުގައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ، މި ޤާނޫނަށް 

  .ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މަޢާފުވީއެވެ

  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް   (ށ) .25  
  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

  ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 49ެނވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު.4

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް، ބަންޑާރަ މަގެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކު   (ހ) .49  ޕާކު ކުރުން 
 .   ކުރަންވާނީ އެކަމަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

، މަގުތަކުގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުމި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ބަންޑާރަ   (ށ)    
  އެތަނަކުން ނަގައި ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުން ނަގާ އުޅަނދުފަހަރު، ދޫކޮށްލެވޭނީ ގަވާއިދާ   (ނ)    
  ން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ.ޚިލާފަށް ޕާކު ކުރުމުގެ ސަބަބު



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 238                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                         238 އަދަދު:   44 ލިއުމް: ވޮ

5

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ނެގިފައިވާ އުޅަނދެއް، އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުނުވެ   (ރ)    
(ތިނެއް) މަސްދުވަސް ވުމުން އެ އުޅަނދަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް  3

ނޑައަ ޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދަކާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީން ކަ
ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެ އުޅަނދެއް ނީލަން ކިއުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ންބަރު މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަ.5
  ތަރުތީބުކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ .6
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

ގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރު.7
  ފެށިގެންނެވެ.

  

________________________  
  


