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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
އ ް
ގނަ ު
އދު" އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ެ
ގވާ ި
ނތަކުގެ ަ
ނކުރާ ޓްރެފިކު ނިޝާ ް
ނ ް
ތރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭ ު
އގަމު ދަ ު
"އެ ް

 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ
"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ޖަދުވަލު  1އަދި ޖަދުވަލު  3އަންނަވި ގޮތަށް
އިސްލާޙުކުރުން.

)ހ(

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު" އާއި "ބައެއް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު
އުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު" އަދި "ކުރިއެރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު" ގެ ނިޝާން އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން.
ލ
ތަފުސީ ު

ނަމޫނާ

އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު
ދުއްވާފައި އަދި އަތުން ހިފައިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮއްޕާފައި ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އިންޖީނުލީ ބައެއް އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް ބައިސްކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް
ފިޔަވައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާފައި ،އަދި އަތުން ހިފައިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮއްޕާފައި
ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ކުރިއެރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މަގުގައި ނުވަތަ ހިސާބުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ފަހަތުން
އަންނަ އުޅަނދު ،ކުރީގައި އޮންނަ އުޅަނދުގެ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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)ށ( މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާ ޓްރެފިކު ނިޝާންތަކާއި އެ ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު  1އަށް
އަންނަނިވި ނިޝާންތައް އިތުރުކޮށްފީވެ.
ލ
ތަފުސީ ު

ނަމޫނާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަދެނިކުތުމަށް
ޚާއްޞަ ޖާގައެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަދެނިކުތުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ޕާކުކުރުމާއި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމާއި
އެފަރާތްތަކުން ވަދެނިކުތުމަށް ދަތިވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕާކުކުރުމަށް
ޚާއްޞަ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އުޅަނދުތައް

ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނުގައި

ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެސް އުޅަނދެއް
ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ވަދެނިކުތުމަށް
ކަތޭރި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކުގައި ކަތޭރިއަށް އަރައި ފައިބާން އުނދަގޫވާ ގޮތަށް
ޕާކުކުރުމާއި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ހަމައެކަނި ފައިމަގުގައި އުޅޭ މަގެއްކަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ހުންނަ މަގުތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ފައިމަގުގައި ހަމައެކަނި ހިނގައިބިނގައިވެ
އުޅުމަށެވެ .މި ނިޝާން ހުންނަ މަގަކަށް އެއްވެސް ދުއްވާ އެއްޗެއް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ހަމައެކަނި ފައިމަގުގައި ނުވަތަ ބައިސްކަލުގައި އުޅޭ މަގެއްކަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން
އަންގައިދޭ ބޯޑު
ސ
މި ނިޝާން ހުންނަ މަގުތަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބައިސްކަލް ފިޔަވައި އެއްވެ ް
ދުއްވާ އެއްޗެއް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ދުއްވަންވީ ވާތްފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވާފައި ދާ މަގުގައި ،ނިޝާން ބަހައްޓާފައިވާ ހިސާބުން
ނޝާން ހުންނަ
ި
ފެށިގެން ދުއްވަންވީ ވާތްފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ .މި
ސަރަޙައްދެއްގައި މި ނިޝާނާއި ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ވޮލިއުމް54 :

އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މައްޗަށް މުދާ ނެގުމާއި ތިރިކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގައި ތިބެގެން ،ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމެއްގައި
މައްޗަށް މުދާ ފަދަ ތަކެތި ނެގުމާއި ،ތިރިކުރާއިރު ،މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް،
ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގައި ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ .މި ނިޝާން
ނެތި މަގުމަތީގައި ،މުދާ މައްޗަށް ނެގުމާއި ތިރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މަތިން އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނެ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި

ނިޝާނަކީ،

ޢިމާރާތް

ކުރުމުގެ

ކުރަމުންދާއިރު

މަސައްކަތް

އ
އެއްޗެ ް

މަތިން

ވެއްޓިދާނެކަން ،މަގު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގައި ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެވެ .މި ނިޝާން ހަރުނުކޮށްގެން މެނުވީ މަގުމައްޗަށް ހުންނަ
ޢިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މި ނިޝާން ހަރުކޮށްގެން

މަސައްކަތް

ހ
ޖ ޭ
ކުރި ނަމަވެސް މަގުމައްޗަށް އެއްޗެއް ނުވެއްޓޭ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަން ެ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހިނގާފައި ދާއިރު ކައްސައިލައިފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން
ހިނގައިބިނގައިވެ

އިރު

އުޅޭ

ކައްސައިލައިފާނޭކަން

އަންގައިދޭ

ނިޝާނެވެ.

މިފަދަ

ތަންތަނުގައި ހިނގައިބިނގައިވެ އުޅޭއިރު އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ދެ ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައްސައިލައިފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
ދ
މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ެ
އ
ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ކައްސައިލައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިދާނޭ ފަދަ ހާލަތެ ް
ހުރެދާނެ

މަގާއި ސަރަޙައްދު

އަންގައި ދިނުމަށް

ނިޝާނެކެވެ.

ބޭނުންކުރާ

ދ
މިފަ ަ

ތަންތަނުގައި ދުއްވާއިރު ދުވެލި މަޑުކޮށް ރައްކާތެރި ވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ކައްސައިލައިފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ،ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ހާލަތު ު
ހރި ގޮތުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު
ހލަތެއްގައި ހުރެދާނެ މަގާއި ،ސަރަޙައްދު
ކައްސައިލައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިދާނެ ފަދަ ާ
ށ
ކ ް
އަންގައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ .މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދުއްވާއިރު ދުވެލި މަޑު ޮ
ރައްކާތެރި ވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ވެހިކަލްތައް ހުއްޓަންވީކަން އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޓޮޕް ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ ޓްރެފިކު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުން ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކު
ބަލަހައްޓާ

ސކޫލް
ް

ޓްރެފިކު

މޮނީޓަރުން

މި

ނިޝާން

ދެއްކުމުން

ވެހިކަލްތައް

މަޑުކުރަންވީކަން އަންގައިދޭ ބޯޑެވެ .މި ނިޝާނާއި ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ވޮލިއުމް54 :

އަދަދު29 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސްޕައިކް ބްލޮކްސް ބަހައްޓާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާނަކީ ސްޕައިކް ބްލޮކްސް ބަހައްޓާފައިވާ މަގާއި ،ސަރަޙައްދު އަންގައި ދިނުމަށް
ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ .މިފަދަ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް
މި ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދު
ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު
މި ނިޝާން ބެހެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ،މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާފައި ،އަދި
އަތުން ހިފައިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮއްޕާފައި ގެންދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ނ( މަގުމަތީގައި ދަމާފައިވާ ހުންނަ ރޮނގުތަކާއި ކުރަހާފައި ހުންނަ ނިޝާންތަކާއި އެ ނިޝާންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖަދުވަލު

3

)ބިންމަތީގައި

ކުރަހާފައި

ހުންނަ

ނިޝާންތައް(

14

ގެ

ފަހަތަށް

އަންނަނިވި

ނިޝާންއިތުރުކޮށްފީމެވެ.
ލ
ތަފުސީ ު

ނަމޫނާ
 .15ކަފިހި ހުރަސް

ވ
މި ނިޝާނަކީ މަގު ހުރަސްކުރާ ތަނެއްކަން އަންގައިދިނުމަށް މަގުމަތީގައި ކުރަހާފައި ާ
ނިޝާނެކެވެ .މި ނިޝާން ކުރަހާފައިވާ ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގާ މީހުން
މަގު ހުރަސްކުރަން ވާނީ މި ނިޝާނާ އެއްގޮތަށެވެ .މި ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި މަގު
ހުރަސްކުރާ މީހުންނަށް ޖާގަ ނުދީ ދުއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ހސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .2މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އިޞްލާޙު ދިވެ ި

4

