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             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަންގާރަވި  18މަހުގެ  ޮއގަްސޓު ވަނަ އަހަރުގެ 2020
       )ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 28
 2020 އޮަގސްޓު 31،ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާީސގެ ، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 4
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހޯމަ( ވި 1442އްރަމް ޙަމު 12)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2020/10 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

ވަނަ އިޞްލާޙު  4)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ 

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

 
 

   ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުުރން. 3ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1
 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި، އަންނަިނވި  )ހ( .1-3 ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލު 

)އެެކއް( މެންބަރު ހިމެނޭގޮތަށް "ރޯޑް  1ތެެރއިން ކޮންމެ އިދާރާއަކުން  އިދާރާތަކުގެ

 ސޭފްޓީ ކައުންސިލު" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިެލއް އެކުަލވާލަްނވާނެެއވެ.

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ  (1)   

 ؛ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

މަގުހެދުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ  (2)   

 ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާ؛ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ؛ (3)   

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ؛ (4)   

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛ (5)   

 އަދި؛ އޮތޯރިޓީލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  (6)   

މަސްއޫިލއްަޔުތ  ތިމާވެއްާޓގުޅޭ ިސޔާސަތުތަްއ އެކަަށއަަޅއި، ތަންފީުޛކުރުމުގެ (7)   

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ިމނިސްޓްރީ.

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ގުޭޅޮގތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް  )ށ(  

ކައުންސިުލގެ ލަފަާޔއި މަޝްވަރާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުުމގަިއ، ރޯޑް ސޭފްޓީ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ރޯޑް ސޭފްޓީ ަކއުންސިލުން މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމެްއގަިއ އެ ކަެމއްގެ މާހިރުންެގ  )ނ(  

 ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމުގެ ިއޚްތިޔާރު އެ ަކއުންސިލަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

އެނޫންވެސް ސަރަަޙއްދެްއގެ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިީޓއެްއގެ ުނވަތަ  )ރ(  

   ނިޒާމާ ގުޭޅގޮތުން ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި،

އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީެއއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްެދއްެގ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއަކާ މަްޝަވރާކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާކަމަްށ  )ބ(  

ބުނެފައިއެވަީނ، ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއަކާ ުގޅޭގޮތުން ކަމުަގިއާވނަމަ، އެ ރަށެއް ނުވަތަ 

ސިޓީއެއް ނިސްބަްތވާ ކައުްނސިލަށެވެ. އަދި ެއއިން އެްއެވސް ތަނެއްގެ އިޚްތިޞާްޞ 

އެ ަސރަޙައްދެްއގެ އިދާރީ އަިދ  ނުހިނގާ ސަރަޙައްދަކާ ގުޭޅޮގތުން ކަމުގަިއވާނަމަ،

 މުނިސިޕަލް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮްށފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
 

 

   އިޞްލާޙުކުރުން. ގޮަތށް އަންނަނިވި މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
 

އެްއކޮޅަށް ދުްއވަން ކަނޑައަާޅފައިވާ ަމގެްއގަިއ، ެއއާ ޚިލާަފށް ދުއްވުމާިއ، ޓްރެފިްކ  )ށ( .6 
ބައްތިއާ ޚިލާފަށް ދުްއވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ދެވަނަ  500/-ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ 
)އެއްާހސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި ދެފަހަރަށްވުެރ  000,1/-ފަހަރަށްނަމަ 

)އެއްހާސް ފަސްސަތޭަކ(  1,500/-ގިނަ ފަހަރަށްނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން މާއްދާ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ 
 ޕާކުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަަކއި މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ  )ހ( .7
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަާރތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންަނ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާ 

 ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާުކކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްަފއިާވ އުޅަނދެްއގަިއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިާދ  )ށ(  
އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޕާކިންގ ަވޔަލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖެހުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 
        .މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ަފރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ 
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ުއޅަނދެއްަގއި ޕާކިްނގ ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހާ ކޮންެމ މި މާއްދާގެ ދަށުން 
)ދުިއސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިްނ  250/-ފަހަރަކު، އުޅަނުދގެ ވެރިަފރާތް 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ.

އެްއގަމު އުޅަނދެއް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  )ނ(  
ތް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ުއޅަނދު ދަށުން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާ

ޕާކުކުރި ފަރާތެއްގެ ލައިސަްނސުން ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 
       އަދި މި ޤާނޫނުގެ .ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ

އިވާ ފަރާތްތަުކގެ ޚާއްޞަ އުޅަނދުފަހަރު ބަޔާންކޮށްފަ  ގައި ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  8
ފިޔަވައި އެނޫން އުޅަނދުފަހަރު، އެތަނަކުން ނަގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިްސއިން ކަނަޑއަޅާ ަތނަކަށް ގެންދިޔުުމގެ އިޚްިތާޔރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

ވޭނީ، އެފަދައިން ގެންދެވޭ އުޅަނދުފަހަރާމެދު ޢަމަލުކުރެ. ސަރވިްސއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ
 ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 68-1މި ޤާނޫނުގެ 

  
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.   8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނެގޭ ުއޅަނދުފަހަރާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ނ( .8 
 ގޮުތގެމަތިންނެވެ.ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  1-68

  
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުިނކުރުން. 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން 
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއާއި، 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 
 ހޯދުމަށް ދަޢުވާ އުފުލުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްީރއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ  )ހ( .9

)ނުވަިދހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  90ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ. 

ޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެ )ށ(  

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ބަލަިއ، ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުން މުާރޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

    މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުން މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، )ނ(  

އެ ޖޫރިމަނާ ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެ ޖޫރިމަނާ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމާިއ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ  )ރ(  

ޙާލަތްތަކާިއ،  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ، ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުން މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ

ހަމަހަމަކަމާއެކު އެކަން ކުރެޭވނެ އުޞޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއެއް، ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ނުދައްކާ ޮއވެއްޖެނަމަ،  )ބ(  

ޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއްކަމުގަެއވެ. އެ ފައިސާެއއް ވާނީ އެ މީހަުކ ދައުލަތަށް ދައްކަން

އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަިއެގން އެ ފަިއސާ ހޯދުމުގެ ބާުރ މޯލްޑިވްްސ އިންލަންްޑ 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  

މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ  )ޅ(  

)ިދހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުެރ  000,10/-ަމނާގެ ޢަދަދު ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން، ޖޫރި

އިތުރުވެަފއިާވ ފަރާތްތަކުެގ ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގަިއ، އެ މީަހކު މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ 

މަަސްއކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުަމށް ނެރުމުގެ އަމުރަކަށް  ކުރަނިވި ކަމެއް ނުވަތަ

ސް އިންލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވް

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

 މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަާޔންކުރާ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަެމއް ނުވަތަ  )ކ(  

މަސައްކަތެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ނެރޭ ައމުރު ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  6ގަާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާަލއި، ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. 

 
ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ އަކުުރގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދަިއން  10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.  
 

އެްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމަްށ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި  )ބ( .10 
ކަނޑައަޅާ ުދވެލީގެ މިންގަނާޑ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަުކން އެއްގަމު އުޅަނެދއް 

 ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.
 މި މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އަދަަބކީ: )ޅ(  

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު  500/-ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ  (1)   
 އެކަން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ވާެނގޮތް ބުނެދީ ނަޞޭޙަތްތެރިވުމެވެ.
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)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާްސ( ރުފިޔާއިން  750/-ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ  (2)   
ވާ އެްއގަމު އުޅަނދު ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާއަށް ދޫކޮށްފައި

)ސާޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިރަށް ިހފެހެއްޓުމެވެ. އަދި  48ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް 
)ސާޅީސް އަށެއް( ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ލައިސަްނސް ހިފަހައްޓަން  48

 ޖެހިއްޖެނަމަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމެވެ.
)ެއއްާހސް( ރުފިޔާއިން  000,1/-ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުާވ ކޮންެމ ފަހަރަކަށް  (3)   

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، ެއ ފަރާތެއް ދުްއވި އުޅަނދު، 
 މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމެވެ.

 
 

 މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.   ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .8
 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުްނ އުޅަނދެއް ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ، އެ ުއޅަނދަކާމެދު  )ކ( .10 
 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ. 68-1ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 
 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .9
 

އެއްގަމު އުޅަނދު 
ދުއްވުމުގައި މަގު 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތައް 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްގަމު އުަޅނދު ދުއްވަންވާނީ، ަމގުގެ ވާްތ ފަރާތުންނެވެ. )ހ( .11

ތިބެގެން ެއކުެއކީަގިއ  އެއް ަމގެްއގައި ުނވަތަ މަެގއްގެ އެއް ލޭނުަގއި، ެއއް ހަމައެްއަގއި )ށ(  

އެއް އުޅަނދަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ދުއްާވއިރު، ަމގުެގ ފަހަތުން ދަތުރުކުރާ 

އުޅަނދުތަކަށް ދަިތވާގޮތަްށ ދުއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ. އަިދ ެއއްވެްސ ޙާލެްއގަިއ، 

މަގުަގއި ދަތުރުކުރާ އުޅަނުދތަކާއި މީހުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ގޮތަކަްށ 

 ގެންުނވާނެެއވެ.ދުއްަވއި

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ަމގުަގއި ުނަވތަ ލޭނުގައި އުޅަނދު  )ނ(  

ދުއްވުުމގައި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް އެްއ 

އަރާނެ  އުޅަނދަށްވުރެ އަނެއް ުއަޅނދު ކުރިއަށް އަރާ ޙާލަުތގަިއ، ކުިރއަށް

ޅަނދު އެއްހަމަވާ އެއްހަަމުވން މި މާއްދާއިން ޖާގަނެތިގެން ދެ އު

 އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ.
       ވަކި ާބވަތެްއގެ އުޅަނދު ުދއްވުމަށް ވަކި ލޭެނއް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ަމގުތަުކގަިއ،  )ރ(  

އެ އުޅަނދަކަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ލޭން ފިޔަަވއި އެހެްނ ލޭނެއްގައި ދުްއވުމަީކ 
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ކަނަޑއެިޅފައިވާ ލޭނުަގއި ދުއްވުުމގަިއވެސް ބޭނުންކުރަންވާީނ މަނާކަމެކެވެ. އަދި 

 ލޭނުގެ ވާތް ފަރާތެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ުދއްވަމުންދާ ލޭުނގައި އެކަީށގެްނވާ ޖާަގ  )ބ(  

ނެތް ޙާލަތުގައި، ކުރިމަތިްނ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެްއގެ ުކރިއަރައި ދިޔުމަށްޓަަކއި، 

ނަ ލޭނުން ދަތުުރކުރަމުންދާ އުޅަނދުތަކަށް ާޖަގދީގެން ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ޖެހިގެން އޮން

    ކުރިއެރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ޙާލަތުގައި، ޖެހިގެން އޮންނަ ލޭން ބޭނުންކުރުމަކަށް

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
 

 އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.  މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން  ވަނަ  13 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .10
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ އުޅަނދުތަުކގެ ތެރެއިން ހަކަތަިއެގ  )ނ( .13 

      ގޮތުަގއި ތެޔޮ ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި 

 ފީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   21 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .11
 

އިސްތިސްނާކުރާ އެއްގަމު 
 އުޅަނދު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ އުޅަނދުަތއް ފިަޔަވއި، އެްއގަމު ުއޅަނދުގެ  )ރ( .21

ތެރެއިން ޢާންމު ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ބޭނުްނކުރާ، އަދި ެއކަމަށް 

ތައްޔާރުކޮށްަފއި ހުންނަ އުޅަނދު، އެފަދަ ބޭނުމެއްގައި ދުްއާވ ދުއްވުން މި ޤާނޫނުން 

މިގޮތުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ުއަޅނދެއް، އެ ބޭނުމުގަިއ  އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

 .ދުއްވަްނވާނީ، ެއކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޝާެނއް ހަރުކޮށްގެންނެވެ
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .12
  

އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު 
އަޅާފައި ދިޔުމަށް 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
 އުޅަނދު 

އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު ައާޅފައި ދާ، ެއކަމަށް ޚާއްަޞކުރެވިފަިއވާ އުޅަނދު،  )ހ( .22

އެއްކޮޅަށް ދުްއވުމަްށ އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަޅާފައި ދުއްވަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި، 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަގުަތކުަގއި ަމގުގެ އިދިޮކޅަށް، އަދި ޓްރެފިކް ބައްތިއަށް މަުޑކުރުމަާކ 

ނުލައި ދުއްވިދާނެެއވެ. ައދި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ދުެވްއޔަށްވުރެ ބާރަށްވެްސ 

 ދުއްވިދާނެެއވެ.
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ފަިއވާ ުއޅަނދުތަކަށް އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަޅާަފއި ދާ، ެއކަމަށް ޚާއްަޞކުެރވި )ށ(  

ފަސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެގޮތަށް ަމގުަގއި ދުްއވާ އެހެން އުޅަނުދތަކާއި، މަގު ބޭނުންކުރާ 

މީހުން ޖާގަދޭންވާނެެއވެ. ައދި އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަޅާފައި ދާ، އެކަމަށް 

 ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ އުޅަނދަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއޅަނދުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ އިމަރޖެންސީ މިމާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

 އަލިތަކާއި އަޑުަތއް، އެހެން ުއޅަނދުތަކުަގއި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، "އިމަރޖެންސީ ބަުރގޮނު އަޅާފައި ިދޔުމަްށ  )ރ(  

ބުނެފައިއެވަީނ، ިޞއްޙީ ނުވަތަ ސަލާމަީތ ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ުއޅަނދު" ކަމަށް 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ުކއްިލ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެްއގަމު އުޅަނދުަތކާއި، ޢާންމު ސަލާމަތާއި  ،އެންބިއުލާންސާއި 

 ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ެއނޫންވެސް އެފަދަ އުޅަނދުތަކަެށވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.   23 ޤާނޫނުގެ ނެވިދިޔަބު .13
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުރާ ނަންބަރު ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނެ ގޮތުެގ  )ރ( .23 

ފަރުމާކޮށް ނަމޫނާއެއް، މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަަޅއި ޢާންމުކުރަންވާެނެއވެ. އެގޮތުން 

ޢާންމުކުރާ ނަމޫނާގައި، ޯބަޑރާއި ައކުރުތަާކއި ނަންބަރުތަކުގެ މިންތަްއ ސާފުކޮްށ 

އެނގެން ހުންނަންވާނެެއވެ. އަދި ނަންބަރު އެކުލެިވގެންާވ ބޯޑު ތައްޔާރުކުރާެނ 

މަޢުދަނާއި، ޑިޖިޓަލްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާނަމަ ހިމަނާނެ ގޮތަކާިއ، ެއކަމާގުޭޅ 

ކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަން

 ގަާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   24 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .14
 

ބޭނުންކުރެވޭނެ 
އުޅަނދުގެ ޢަދަދާއި 

އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ 
 މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށެްއަގއި ނުވަތަ ސިޓީެއއްަގއި ނުވަތަ ަސރަޙައްދެްއގައި އެްއގަުމ  )ހ( .24
އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނެ ޢަދަދާއި އުޅަނދު ބޭނުންކުެރޭވނެ މުއްދަތު ެއ ރަށެްއެގ 
ނުވަތަ ސިޓީެއއްގެ ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. އެފަަދއިން އުޅަނދުގެ ޢަދަދާިއ 

 ކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނަޑއަޅަންވާީނ، ެއއިން ކޮންމެ ތަނަކަށް ވަކިންެނވެ.ބޭނުން
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ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްެދއްަގއި ނުަވތަ ރަށެއްގައި އެްއގަުމ  )ށ(  
އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނެ ޢަދަދާއި އެ ސަރަޙައްދުތަުކގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ 

 ނީ މިނިްސޓްރީންނެވެ.މުއްދަތު ކަނޑައަޅާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވކި ރަށެްއަގިއ ނުވަތަ ސިީޓެއއްަގއި، މީހެއްެގ ނަމުގަިއ ނުވަަތ  )ނ(  
ވިޔަފާރިެއްއގެ ނަމުގައި ުނވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއެގ 

    ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނަމުގައި އެްއގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭނެ ޢަދަދު 
 އެ ރަށެްއގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީެއއްގެ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަިދ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ުއޅަނދުެގ  )ރ(  
ޢަދަދު ނުވަތަ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުާމއި، ަވކި މީހެއް ނުަވތަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ 

ރީކުރެވޭނެ އުޅަނދުެގ ޢަދަދު ކަނޑަެއޅުމުަގއި، އެފަދައިން ކަނޑަައާޅ ރަޖިސްޓަ
)ހަެއްއ( މަސްދުވަސް ކުރިން  6ކަނޑައެޅުމަށް ޢަމަލުކުރަން ލާިޒމުކުރުމުގެ މަދުވެގެން 
 އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންަގއި ިއޢުލާނުކުރަންވާނެއެެވ.

 
   .ކުރުންއިޞްލާޙު ޮގތަށް އަންނަނިވި ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 29 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .15

 
މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން، އުޅަނދަކަށް ދީަފިއާވ  )ށ( .29 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ފިޔަވައި އެހެން ނަންބަރެއް އުަޅނދުގައި ހަރުކުރުމާއި، 
ނަންބަރެއް ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ އެްއގަމު ުއަޅނދެއްަގއި މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރަޖިސްޓަރީ 

ހަރުކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ނެިތ 
އެްއގަމު ުއޅަނދެްއގެ އިްނޖީނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ ޗެސިސް ނަންބަރަްށ 

 ބަދަލުގެނައުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރި ފަރާތެްއގެ އަދަބަކީ؛

)އެއްހާސް(  1,000/-އެަވގުތު ދުއްވަން ހުރި ފަރާތް އެފަދަ އުޅަނދެއް  (1)   
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

)ދިހަހާސް(  10,000/-އެފަދަ ކަމެއް ސާބިުތވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރި ފަރާތެއް  (2)   
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން އެކަން ކުރީ ވިޔަފާރިުކރާ ތަނަކުންނަމަ 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1އެ ތަނެއްގެ ިވޔަފާރީގެ ހުްއދަ 
 ހިފެހެއްޓުމެވެ.

 

   ިއތުރުކުރުން.ފަދައިން އަކުެރއް  ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 29 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .16
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ  )ނ( .29 

އުޅަނދާ ގުިޅގެން، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ދެނެގަތުމާިއ، އުޅަނދުަގއި ބަދަލު 

ގެނެސްފަިއވާ ނަންބަރުތައް އިޞްލާޙުކުރުމާިއ، އުޅަނުދ އަނބުރާ އުޅަނދުެގ 

ވާުލކުރުމާއި، އުަޅނދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ބޭްއވޭނެ މުއްދަާތިއ ވެރިފަރާތާ ޙަ

އެނޫންވެސް އެފަދަ އުޅަނދުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ިއޖުރާއަތު، މި ޤާނޫނުެގ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  30 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .17

 

 ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް 
އަދި ޑްރައިވިންގ 
 އިންސްޓްރަކްޓަރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑްރައިވިްނގ ސްކޫލް ހިންުގމަށާއި ޑްރަިއވިންގ  )ހ( .30

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ލަިއސަންސް މިނިސްޓްރީން 

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. 

އިންސްްޓރަކްޓަރުންގެ ގޮުތގަިއ ޑްރަިއވިންގ ސްކޫލް ހިންުގމާއި ޑްރައިވިްނގ  )ށ(  

ޙަރަކާތްތެރިވުމުެގ މިންގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުތަްއ ބަޔާންކުާރ ަގވާއިެދއް މިނިސްޓްރީްނ 

ކަނޑައަަޅއި ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ. އެ ގަާވއިދުަގއި، ްޑރައިވިްނގ ސްކޫްލެގ 

އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި ޢާްނމު އިންސްޓްރަކްޓަރުންެގ ފެންވަރާއި، ުދއްވަްނ 

ސްކޮށްދިނުމަށް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ ޢަދަދުތައް ކަނޑަައޅަންވާެނއެެވ. ދަ

އަދި އެިކއެކި ގިންީތެގ ވެހިކަލްތަކަށް ޑްަރިއަވރުން އިމްތިޙާނުކުރެވޭނެ 

 މިންގަނޑުތަކާިއ، އިމްތިޙާނުުކރެވޭނެ ގޮތްތަްއވެސް އެ ަގާވިއދުގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ލް ހިންގުމަށް އަދި ޑްރަިއވިންގ އިންްސޓްރަކްޓަރުންނަށް ވުމަްށ ޑްރަިއވިންގ ްސކޫ )ނ(  

އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން، 

ޑްރަިއވިންގ ްސކޫލް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޑްރަިއވިންގ އިްނސްޓްރަކްޓަރެްއގެ ގޮތުަގިއ 

އި ލާޒިމްކުރާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެ ަގާވިއދުގަ

)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ަފރާތްތަކަށް ލައިސަންްސ  15ލަސްވެގެްނ 

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ޑްރަިއވިންގ ްސކޫލްތަކާއި ޑްަރއިވިްނގ  )ރ(  

އަދާހަމަކޮށް، ބަލަހައްޓައި، އެ ލިސްުޓ އިންސްޓްރަކްޓަރުްނގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީން 

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 33 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .19
 

މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ ޤައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޞަްއޙަ ލައިސަންސެއް އޮްތ  )ނ( .33 

މީހުންނަށް، އެ ލައިސަންސް އޮތްހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިތުުރ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއގަުމ  90ލައިސަންސެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި، 

 ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އެ ޤައުމެްއގެ ލައިސަްންސ އުޅަނދު ދުްއވިދާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ

 މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާނެ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެްއ، މިނިސްޓްީރން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 33 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .20

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކުރާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމަކުްނ  )ރ( .33 

ދޫކޮށްފައިާވ ޞައްަޙ ލައިަސންސެއް އޮްތ މީހުންނަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އުޫޞލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ 

ޙާން ހެދުމަކާ ނުލައި، ދާއިމީ ލައިސަންސެއް ދޫކުރުުމެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިމްތި

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްީރއަށް ުނވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 48 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .21

 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް 
 ދިނުން 

48.   
 

 

 

 ންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަ 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްީސގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ހ( .48 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ލައިަސންސް ހޯދާފައިވާ ޓެކްސީ 

 ސެންޓަރުތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށެވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 48ޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދި .24
 

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް މެދުވެިރނުކޮށް ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްީސގެ  )އ( .48 

  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އުޫޞލުތަކާއި، ޝަރުޠުަތކާިއ، މިންގަނޑުތަުކގެ ތަފްޞީލު،

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ 
 ޚިދުމަތް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރަިއވެޓް ަހޔަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްެދވޭނީ، މި  )ހ( .48-1

ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ލައިސަންސް ހޯދާފައިާވ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި، ލައިސަންސް  )ށ(  

  އް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަާކއި، ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 52 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .26
 

މި ޤާނޫުނެގ  އެްއގަމު ުއޅަނދުފަހަރުގެ ގިްނތިތައް ތިރީަގއިވާ ގޮތަށް ކަނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު .52 ގިންތި ކަނޑައެޅުން 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ދަށުން

 ؛ބަރު އުޅަނދުފަހަރު )ހ(  

 ؛ލުއި އުޅަނދުފަހަރު )ށ(  

 ؛ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު )ނ(  

 ؛ގޭސް އުފުލާ ުއޅަނދުފަހަރު )ރ(  
 ؛ތަފާތު ކެމިކަލްއާއި ނުރަްއކާެތރި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު )ބ(  

 ؛އުަޅނދުފަހަރުކުނިއުކާލުމަށް ބޭނުންކުރާ  )ޅ(  

 ؛ބަރުމުދާ އުފުލުމަށް ތައްޔާރުޮކށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު )ކ(  
 ؛ބަރުމުދާ އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ދެބުރިވަކިކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރު )އ(  

 ؛ކޮންޓޭނާ އުފުލުމަށް ޚާއްޞަޮކށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު )ވ(  
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 ؛ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުފެން އުފުލުމަށް  )މ(  
 ؛ކާބޯތަކެްއޗާއި ފިނިކޮށް ތަކެތި އުފުލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުހންނަ އުޅަނދުފަހަރު )ފ(  

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަްއކަްތތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރު: )ދ(  

 ކޮންނަން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު؛ (1)   
 ؛ތާރުއެޅުމާ މަގުހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު (2)   

 ފޯކްލިފްޓްފަދަ މުދާ އުފުލައި ބާލާ އުޅަނދުފަހަރު؛ ،ކްރޭން (3)   

ތަފާތު އެކި މަސަްއކަތްތަަކށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އަދި އުފައްާދ  (4)   

 ؛އުޅަނދުފަހަރު
މަސަްއކަތްކުރުމަށް އުަފއްދާފައި ހުންނަ އުސް ޢިމާރާތްތަކަށް އަރާ އެކި  (5)   

 އަމިއްލަ ޒާުތގައި ުދއްވާ ލިފްްޓފަދަ އުޅަނދުފަހަރު؛

ޓީވީ ރޭިޑއޯފަދަ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ަވގުތުން ަވގުތަްށ ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމަށް  )ތ(  

 އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުަފހަރު؛
 އުފައްދާފައި ހުންނަ އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރު.ތަފާތު ފަންނީ ދިރާސާކުރުމަށް  )ލ(  

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 58 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .27
 

ކުޑަކުދިން 
ބައިސްކަލުގައި އުފުލުމާއި 
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 
އަރައިގެން ބައިސްކަލް 

 ދުއްވުން 

ހަރުކޮށްަފއި ހުންނަ ގޮނޑީަގއި ުކޑަުކއްޖަކު ބައިންަދއިެގން ކުޑަކުދިން އެރުވުމަށް ބަިއސްަކލުގައި  .58

)ހައެއް( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން ބައިސްކަުލގަިއ  6ދުއްވާ ދުްއވުން ފިޔަަވއި، ުޢމުރުން 

އުފުލުމާއި، ެއކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުން އަރައިގެން ދުްއވުމަށް އުފައްދާފަިއވާ ބައިްސކަލު ފިަޔވަިއ 

އި އެަކަކށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނުވަަތ ކުދިން އަރުަވއިގެން ުދއްުވމަކީ އެނޫން ބައިސްކަުލގަ

 މަނާކަމެކެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28
 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އެްއވެްސ އެްއގަމު އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް  )ބ( .59 

މުދާ އުފުލުމަށް  އުޅަނދެއް މުދާ އުފުލުަމށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ުނވަތަ

         ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ،
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ެއ އުޅަނދެްއގެ ރަޖިސްޓަީރ 

 ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހުން އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނުދގައި މުދާ އުފުލުމާއި، މުދާ އުފުލުމަށް  )ޅ(  

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުަގއި މީހުން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

 ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަންނަނިވި  60ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29
  

ބައިސްކަުލގަާއއި، ހަމަެއކަިނ ދެމީހުންނަށް އެރޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ އޮޓޯ  )ހ( .60 މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުން 

ސައިކަާލއި މޮޓޯ ސައިކަުލަގއި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލަްނވާނީ، އެ އުޅަނދެްއަގއި 

ދެްއގެ މަޑިަދށަށް އަޅަިއގެންނެވެ. އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ ވަިށގަނޑަށް ުނވަތަ އެ އުޅަނ

ވަށިގަނޑަށް އަޅަިއގެން ނުވަަތ މަޑިދަށަށް އަޅައިގެން ނޫންޮގތަކަށް އެްއވެސް އެްއެޗއް 

އުފުލަންވާނީ، އުޅަނދު ުދއްާވ ފަރާތަށް އުޅަނުދގެ ކޮންޓްޯރލް ނުގެއްލޭނެފަދަ ގޮތަކަްށ، 

މަތްތެރިކަން ކަށަވަުރވާނެފަދަ އަދި އެހެން އުޅަނދުތަކާއި މީހުންނާއި ތަކެތީގެ ސަލާ

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
 މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ށ(  

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެއްގަމު އުޅަނެދއްަގއި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމާގުޭޅ  )ނ(  

 ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.އުޞޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30
 

ބޭނުމަށް އެކްސިޑެްނޓްގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތުގެ  ތަޙްޤީޤުގެ މައްސަލަތަުކގެ އެކްިސޑެންޓް )ނ( .62 

 ފުލުހުންނަށް ބާރު ހިފެހެްއޓުމުގެ ދުވަހަށް )ހަތެއް( 7 ލައިސަންސް، ގިނަެވގެން

 ވަގުތުން  ހިފަހައްޓާ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ލައިަސންސް މިގޮތަށް. ލިބިގެންެވއެވެ

 ވަގުތީ  ފެށިގެން، އޭނާގެ ަލއިސަންްސ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް، އޭނާއަށް

 )ހަެތއް( 7ބާވަތުްނ،  އެކްިސެޑންޓުގެ. ދޫކުރަްނވާނެެއވެ ހުއްަދެއއް ުނވަތަ ލައިސަންސެއް

 އަމުެރއްގެ  ކޯޓު ޖެހިއްޖެނަމަ، ހިފަހައްޓަން ލައިސަންސް އިތުރު ުމއްދަތަކަށް  ދުވަހަށްވުރެ

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ލައިސަންސް ދަށުން
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 ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް  62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31
 

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ދިމާވި އެކްިސެޑންޓްގެ ނުރައްކާތެިރކަމުެގ  )ރ( .62 

މިންވަރަށް ބަލައި، އެކްިސޑެންޓްގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތަށް ެއއްގަމު އުޅަނދު ދުްއވުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.ވަގުތީ ހުއްަދއެއް ދޫނުކުރުުމެގ 

އެކްިސޑެންޓެއް ހިނާގ ޙާލަތުގަިއ، ެއކްސިޑެންުޓވި އުަޅނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަުކެގ  )ބ(  

ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި، އެކްިސޑެންޓް މައްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހުން 

އެކްިސޑެންޓްގެ ުނރައްކާތެރިކަުމގެ މިންވަރާިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި، ދިމާވި 

އެކްިސޑެންޓުަގއި އިހުމާލުވީ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަދި އެ ނޫންވެްސ 

އެކްިސޑެންޓް މައްސަލަތަުކަގއި ޢާންމުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން 

 އިދުގައި ބަޔާްނކުރަންވާެނއެވެ.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ  63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .32
 

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ 
ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު 

 އުޅަނދު ދުއްވުން 

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުާވކުޑަކޮށް ެއއްގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމާއި މަގުމަތީގެ އަމާންކަްނ  )ހ( .63

 ގެއްޭލގޮތަށް ެއއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. 
ުއޅަނދު ދުއްަވިއގެން މީހެއްގެ ފުރާނައަްށ  ނުރައްކާތެރިކޮށް ުނވަތަ ފަރުވާކުަޑކޮށް )ށ(  

 2014/9ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ، އެ ުއޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ މަްއޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ އިތުރުން، އޭާނެގ 

ންސަީވސް( އަހަރު ުދވަހާ ދެމެދުެގ )ފަ 25ައހަރު ދުވަހާއި ( ދިހައެއް) 10ލައިސަންސް 

 މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

އުޅަނދު ުދއްަވިއގެްނ މީހެއްގެ ހަިށގަނޑަށް ލިބޭ  ނުރައްކާތެރިކޮށް ުނވަތަ ފަުރާވކުޑަކޮށް  )ނ(  

 2014/9ގެއްލުމެްއގެ ސަބަބުން، އެ ުއޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ އިތުރުން، )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަަލއި ެއ އުޅަނދު ުދއްިވ މީހާގެ 

އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  (ފަހެއް) 5 )ހައެއް( މަްސދުވަހާއި، 6ލައިސަންސް 

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ
ގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ުފރާނައަށް ެގއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ ގޮތެްއގައި އުޅަނދު ުދއްިވ މީހެއް )ރ(  

 މީހާގެ އަދަބަކީ:
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 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 2,000/-ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ  (1)   
 )ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަިދ؛ 4,000/-ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ  (2)   

 6,000/-ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށްނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  (3)   

)ހަހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެފަރާތަކަށް ޫދކޮށްފައިވާ ެއްއގަމު 

ވުރެ ދިގު ނޫްނ )އެެކއް( އަހަރު ދުަވހަށް 1އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަްނސް 

 މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ގޮތަކަށް އެްއގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގައި  )ބ(  

  ބަޔާންކުރާ އަދަބު ކަނަޑއެޅުުމގެ އިތުރުްނ، އެފަރާަތކުން ދުއްވި އުޅަނދު ުހއްޓުަވއި، 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްަދތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  30އެ އުޅަނެދއް ގިަނވެގެން 

ސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމުގެ ބާރު މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

      މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ )ޅ(  

 ތިންނެވެ.ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަ 1-68
 

 އިތުރުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް  63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
 

އުޅަނދުގެ އަސްލަށް 
 ބަދަލުގެނައުން 

ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށްފަހު، އުޅަނދަށް ެއްއވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ،  އެްއގަމު އުޅަނދު )ހ( .63-1

 ޮގތަށެވެ.އުޅަނދުގެ އަސްލު ނުެގއްލޭ 

އެްއގަމު އުޅަނދަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކުާރ  )ށ(  

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ގެެނސްފައިވާ ބަދަލެއްނަމަ، އުޅަނދަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ުއޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުުމގެ ބާުރ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

 ސަރވިްސއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއިން އަންގާ އެންގުމަްށ  )ނ(  

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ އުޅަނެދއް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ 

ސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގނެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގައި ބަޔާްނކުާރ 

ކާެމދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ގޮތުގެމަތިން އެ އުޅަނދަ

 ސަރވިްސއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، އުޅަނދަކަށް ބަދަުލގެނަުއމުގެ މާނައިގެ ތެޭރަގއި،  )ރ(  

އެ އުޅަނެދއް ބަލަހައްޓަިއ، ސަރވިސްކުރުުމގެ ގޮތުްނ ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެްއ 

 ނުހިމެނެއެވެ.
 

 ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. ައންނަނިވި ފަދައިން ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް 65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 

އެްއގަމު އުޅަނދުަގއި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައްތިތަކުގެ އަލި ހުންނަންވާ މިންވަރާިއ  )ޅ( .65 

މި ޤާނޫނުގެ  ކުލައާއި އެނޫންވެސް ކަމާުގޭޅ އެހެނިހެން މިންގަނޑުތަކާިއ އުޞޫލުތައް،

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

އެްއގަމު އުޅަނދުަގއި ހަރުކޮްށފައިވާ ބައްތިތަުކގެ ައސްލަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި، އިތުުރ  )ކ(  

ބައްތިތަކާއި އަލިަތއް ހަރުކޮށްގެން ނުވަތަ އޭގެ ކުަލއަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ދުްއވުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.
 

 މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  67 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .35
 

ލައިސަންސް ޮއވެގެން ދުްއަވންޖެހޭ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު އުޅަނެދއް،  )ޅ( .67 

އަދަބަީކ، ލައިސަންސް ނުނަގައި ދުްއވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހެއްގެ 

)ެއއްހާސް( ރުފިޔާއިްނ ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ދެވަނަ  000,1/-ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ 

)އެްއހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާިއން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި  500,1/-ފަހަރަށްނަމަ 

)ދެހާސް(  000,2/-ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށްނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

 މަނާކުރުމެވެ.ރުފިޔާއިން ޖޫރި
 

         މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކޮށް، އެ ާމއްދާގެ  ަވނަ 67 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .36

 )ކ( ެއއީ އެ މާއްާދގެ )ވ( ަކމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
ލައިސަންސް އޮެވގެން ދުްއަވންޖެހޭ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަްނޖެހޭ އެްއގަމު އުޅަނެދްއ  )ކ( .67 

ލައިސަންސް ނުނަގައި ދުްއވާ ފަރާތްތައް، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިްނ 

)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ  15ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތުން ދުއްވި އުޅަނދު ގިަނެވެގން 

)ދެހާސް( ރުފިޔާއިްނ  -/2,000 ހިފަހައްޓައި، ުއޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް މުއްދަތަށް

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ. 
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      މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ )އ(  

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 1-68
 

 ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. މާއްދާގެ ވަނަ  68 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .37
 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 
ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ 
އުޅަނދުފަހަރާމެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުޅަނެދްއ ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ެއކަމުގެ ނޯޓިސް، ެއ އުޅަނުދެގ  )ހ( .68-1

      ށް، ނުވަތަ އެ ުއޅަނދު ދުއްވަން އިނީ ވެިރފަރާތް ކަމުގައިުނވާނަމަ، ވެރިފަރާތަ

)ސަުއީވސް( ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގިއ  24އެ ުއޅަނދު ދުއްވަން އިން ފަާރތަށް، ލަސްެވގެން 

 ދޭންވާނެއެެވ. އަިދ، މިފަދައިން ދޭ ނޯޓިހުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ހިފެހެއްޓުނު ސަބަބު؛އުޅަނދު  (1)   

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުނު ވަގުުތ؛ (2)   

 އުޅަނދު ހުރި ތަން؛ (3)   

 އުޅަނދު ހިފެހެއްޓިފައިވާ ުމްއދަތު؛ (4)   
 އުޅަނދު އަނބުރާ ޙަވާުލކުރެޭވނީ ކޮން ފަރާތަކާކަން؛ (5)   

 އުޅަނދާ ޙަވާުލވުމަށްޓަކައި ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު. (6)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން  )ށ(  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން 

   މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަަރކަްށ، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ަވގުުތން ފެށިގެން ގިނަެވގެން

 ގެ ތެރޭަގިއ އެކަން އަްނގަންވާެނއެވެ.)ބާރަ( ގަިޑއިރު  12

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ައންގާ އެްނގުން، އެ އެްނގުން ެއންގި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ  )ނ(  

)ާބރަ( ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގަިއ،  12ސަރވިްސގެ އޮފިސަރަށް ރައްުދވުމާއެުކ، ގިަނވެގެން 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭފަދަ  އުޅަނދު ހިފަހައްޓާފަިއވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުޅަނދު

އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް ޮއެވެގންތޯ، އެ އޮފިސަރު ނިންމަންވާނެެއވެ. އަދި، އުޅަނުދ 

ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުޅަނދު ހިފަހައްޓަންޖެހޭފަދަ އެކަށީގެންާވ 

 ސަބަބެއް އޮެވގެން ނޫންކަމުަގއި އެ އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން އެ އުޅަނދެއް އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމުެގ 

 ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެެއވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން، އުޅަނުދގެ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދާ  )ރ(  

ޙަވާލުނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުހރި އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ފުލުހުން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ައދި، އެފަދައިން މަޢުލޫމާތު 

މުހުލަތެއް، އެ އުޅަނާދ  ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60ރީޚުން ފެށިގެން ޢާންމުކުރާ ތާ

 .ޙަވާލުވުމަށް، އުޅަނދުގެ ވެރިަފރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ

   ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގަިއވެްސ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުްނ ( ރ)މި މާއްދާގެ  )ބ(  

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ އެ އުޅަނެދއް ނުގެްނގޮސްފިނަމަ، ތިރީގައި 

 .އިޚްތިޔާރު މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ލިިބގެންެވެއވެ
 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ނީލަމެްއގައި އެ އުޅަނެދއް ިވއްކާލުން؛ ނުވަތަ (1)   

 އެ އުޅަނެދއް ނައްތާލުން. (2)   

       މި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާްއދާއެްއގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދެއް ދޫކުެރވޭީނ،  )ޅ(  

 އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ުމްއދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ޅ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  )ކ(  

ންގުުމގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ އުޅަނދެްއކަމަށް، ގެންދެވޭ އުޅަނދަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ހި

ފުލުހުންނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި، ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްަގއި، އެ އުޅަނެދއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 އެ އުޅަނދަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދެްއ އަނބުރާ ަޙާވލުކުރަންވާނީ ުއޅަނދުެގ  )އ(  

ފަރާތަކާ އުޅަނދު ޙަވާލުކުރެވޭނީ، ވެރިފަރާތާެއވެ. އުޅަނދުގެ ވެިރފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތްަތކުަގއި، އެ ަގާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ އުޅަނދަކީ، ވަގަށް ނަގާަފިއާވ  )ވ(  

ޅަނދެއްނަމަ، އެ އުޅަނދެއް ހިފެހެއްޓޭ މުއްދަތުގެ ކުރިންެވސް އެ އުޅަނދެއް އަނބުާރ އު

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙަްއޤު، އުޅަނުދގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ކަމާުގޭޅ 

 އިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ސ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ދެ އަކުރު އިތުރުުކރުން. 70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38
"ޢަސްކަރީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން  )ޑ( .70 

ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު ުއޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަސްކަީރ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ 

 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. 
ނުވަތަ ދުންފަތް ހިމެނޭ  "ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުުރން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، )ޒ(  

ނުހިމެނޭ އެއްޗަކުން އުފެދޭ ުދން އަނގައިން ުނވަތަ ނޭފަތުން އެތެރެއަށް ދެމުން ނުވަތަ 

 އެއިން ތަނަކުން ބޭރުކުރުން ުނވަތަ އެފަދަ ެއއްަޗކުން ވަސްެދމުމަށެވެ.
 

 "އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގަިއ، "ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު"، މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއް ބުނެވިދިޔަ .39

 ނިޒާމު"، މި ޢިބާރާތަށް ބަދަލުކުރުން.
 

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް އިތުުރކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަުލެގ  .40
 

 ނެގުމަށް ފަހުގައެެވ. )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 100/-އެްއގަމު އުޅަނުދގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްދޭނީ، ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮުތގައި  .5
 

ރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު، ާރއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭީނ، ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮުތގަިއ  .6
 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ. 500/-

 

ރ ދޫކުރުމާިއ، ައުއކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ، އެްއގަމު އުޅަނުދގެ ރޯްޑވާދިަނސް ހަދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫުކރާ ސްޓިކަ .7
 )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ ނެުގމަށް ފަހުގައެވެ. 25/-ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮތުަގއި 

 

އެްއގަމު އުޅަނދު އެއް ޒޯުނން އަނެއް ޒޯނުގައި ދުްއވުުމގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ނުވަަތ އެ ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭނީ،  .8
 )ދުއިސައްަތ( ރުފިޔާ ނެުގމަށް ފަހުގައެވެ. 200/- ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮތުަގއި

 

އަލަށް ޑޮމެއިން ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއި، ޑޮމެއިްނގެ ވެރިފަރާްތ ބަދަލުކުރުމާއި، ޑޮމެއިްނގެ ވެހިކަލް ބަދަލުކުރުމުގެ ައުގ،  .9
 ތިރީގައި މިވާ ގޮުތގެމަތިން ނެގޭނެެއވެ.

 

)ފަްސސަތޭކަ( ރުފިާޔ  500/-ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮތުަގއި  އަލަށް ޑޮމެއިން ނަންބަެރއް ަރޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ )ހ(
 ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ.
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ޑޮމެއިނެްއގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުަވތަ ޑޮމެއިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ވެހިކަލް  )ށ(
)ފަްސަސތޭކަ( ރުފިޔާ  500/-ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލުކުރެވޭނީ ޚިދުމަތުގެ ައުގެގ ގޮތުަގއި 

 ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ.

ޓެކްސީ ދުްއވުމުގެ ހުއްދަ ދޫުކރުމާއި، ހުއްދަ ައއުކުރުމާިއ، ބާޠިލްކުރުމާއި ތިނެސްކަން ސްޓިކަރ ދޫކުރުމުގެ ައުގ،  .10
 ތިރީގައިިމވާ ގޮުތގެމަތިން ނެޭގނެއެވެ.

 

)ުދއިސަްއތަ ފަންސާސް(  250/-ގޮުތަގއި ޓެކްސީ ދުްއވުމުގެ ހުއްދަ އަަލށް ދޫކުރެވޭނީ، ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ  )ހ(
 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ.

)ދުިއސަްއތަ ފަންސާސް(  250/-ޓެކްސީ ދުްއވުމުގެ ުހއްދަ ައއުކުެރވޭނީ، ޚިދުމަތުގެ އަުގެގ ގޮތުަގއި  )ށ(
 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ.

)ސަޭތކަ( ުރފިޔާ ނެގުމަށް  100/-ގޮތުަގއި ޓެކްސީ ދުްއވުމުެގ ހުއްދަ ބާިޠލްކުރެވޭނީ، ޚިދުމަުތގެ ައުގގެ  )ނ(
 ފަހުގައެެވ.

ޓެކްސީ ދުްއވުމުގެ ހުއްދަ ދިުނމަށް ދޫކުރެވޭ ތިނެސްކަން ްސޓިކަރ ދޫކުެރވޭނީ، ޚިދުމަތުގެ އަުގގެ ގޮތުަގއި  )ރ(
 )ދުއިަސއްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ. 250/-

 

ޫދކުރެވޭނީ، ައދި އެ ަލއިސަންސް އަުއކުެރވޭނީ، ޚިދުމަތުެގ ައުގގެ ޑްރަިއވިންގ އިންސްޓްަރކްޓަރ ލައިސަންސް  .11
 )ުދއިަސއްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހުގައެެވ. 250/-ގޮތުަގއި 

 

)ފަްސސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގުމަށް  500/-ޑްރަިއވިންގ ްސކޫލް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ޚިދުމަތުގެ ައުގގެ ގޮުތގައި  .12
 ފަހުގައެެވ.

 

)ަފސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަްށވުރެ  500/-ތަޢާރަފުކުރާ ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއް ދެވޭނީ، އަުގގެ ގޮުތގައި އަލަށް  .13
 .ން ޢަދަދެއް ނެގުމަށްފަހުގަެއވެބޮޑުނޫ

 

      މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާތާ .41

  )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 3
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