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-
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ބުދަ

 1އެޕްރީލް 2015

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2015/R-116 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-34މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި،
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-34މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި،
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
1 .1މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 30 ،ވަނަ މާއްދާގެ
ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކޮށް ،އެ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީބު ކުރުން.
މުދަލުގެ ބާވަތްތައް މާނަކުރުން

.30

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) އަށް  11ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރު  27ގެ
(ށ) ،ޗެޕްޓަރު  33ގެ (ނ)،

ޗެޕްޓަރު  34ގެ (ނ) އަދި ޗެޕްޓަރު  89ގެ (ށ) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މުދަލުގެ ބާވަތްތައް މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

ޗެޕްޓަރު  27ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ؛
ޕެޓްރޯލް ،ޑީސަލް ،ޖެޓް އޭވަން ފިއުލް (އޭވިއޭޝަން ގޭސް) އަދި ކަރާސީނު ތެލެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ލިކުއިފައިޑް
ޕެޓްރޯލިއަމް ގޭސް (ކުކިންގ ގޭސް) ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ނ)

ޗެޕްޓަރު  33ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ޗެޕްޓަރު
 34ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމުގައި ބަލާނީ،
ރީތިވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ
ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސްއަކީ ލަގްޒަރީ
ކޮސްމެޓިކްސް ކަމަށެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން ،ރީތިވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ
ތެރެއިން ،ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ،
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އައިޓަމުތަކެވެ .މިނޫން ހުރިހާ އައިޓަމުތަކަކީ ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ.

3

.1

ޝޭމްޕޫ އަދި ހެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ

.2

ގައިގަ ލާ ލޯޝަން އަދި ކްރީމް

.3

ސައިބޯނި އަދި ގައި ދޮވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި

.4

ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް

.5

ބޮޑީ ސްޕްރޭ އަދި ޑިއޮޑޮރެންޓް

.6

މޫނުގައި އަދި ގައިގައި ޖަހާ ފުށް

.7

ޝޭވިންގ ޕްރިޕަރޭޝަންސް އަދި ހެއަރ ރިމޫވިންގ ޕްރިޕެރޭޝަންސް

.8

ބޮލުގައިލާ ތެޔޮ ،ކްރީމް ،ޖެލް އަދި ސްޕްރޭ (ބޯ ފަންކުރުމަށާއި ،ބުޅި ކުރުމަށް
އަދި ކުލަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި)

(ބ)

.9

އަނގަ ދޮވުމަށް  /ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

.10

ފޭސް ވޮޝް ނުވަތަ ފޭސް ކްރީމްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

.11

ކޯލޯން

.12

ސަން ސްކްރީން އަދި ސަންޓޭން ޕްރިޕަރޭޝަން

ޗެޕްޓަރު  89ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރު ކަމުގައި ބަލާނީ ،މި މާއްދާގެ (ޅ)( ،ކ)
އަދި (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތިން ބާވަތުގެ އުޅަނދުފަހަރެވެ.

(ޅ)

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން،
 1ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެބިން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު؛ މިފަދަ
އުޅަނދުފަހަރުގައި
.1

ތިރީގައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

މަދުވެގެން  1ކެބިން ،ފަސިންޖަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވުމާއި ،ނިދުމާއި
ފަޚާނާ ކުރުމާއި ،ފެންވެރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން؛

.2

ކައްކައި ކެއުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވެންހުރި އުޅަނދަކަށްވުން؛

.3

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންނަ
އުޅަނދަކަށްވުން؛

.4

އުޅަނދަކީ  15އަހަރު ނުވާ އުޅަނދަކަށްވުން؛

4

.5

 15އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ކްލެސިފައިކޮށް ،ކްލާސް
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށްވުން.

(ކ)

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން،
ކެބިން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު؛ މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުވަތަ
ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ އުޅަނދަކަށްވުން؛

.2

އުޅަނދަކީ  15އަހަރު ނުވާ އުޅަނދަކަށްވުން.

.3

 15އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ކްލެސިފައިކޮށް ،ކްލާސް
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށްވުން.

(އ)

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ސަބްމެރިން.

		
2 .2މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
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