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]އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ )ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-1/2012( އަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 212       ތާީރޚު: 14 ޝައްވާލް 1435  -  10 އޮގަސްޓު 2014   އާދީއްތަ

2014/R-167 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

]އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ )ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-1/2012( އަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 )އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނު(ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ   .1

]އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދު] ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް )ނ( އަދި )ރ( އިތުރު 

ކޮށްފީމެވެ.

)ނ( މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 ]ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު[ ގެ ދަށުން ޓޯވ ކޮށްފައިވާ 

އެއްގަމު އުޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރަން ވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

        

)ރ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނައްތައިލާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ބައިތައް، އުކާލުން ނުވަތަ ވިއްކާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ވިއްކާލާނަމަ ވިއްކަންވާނީ ނީލަމުގެ އުސޫލުންނެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއާ 

މެދު ޢަމަލުކުރަން ވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 )އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިންނެވެ.

      

އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކޮށް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުން.   .2

)މިހާރު ގަވާއިދުގައި އޮތް 14 ވަނަ މާއްދާއަކީ 15 ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން(

މަގުމަތީގައި އެއްގަމުއުޅަނދު 

ހުއްޓާފައި އޮތުމާއި ބޭއްވުން

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް 14.

މަޑުކޮށްފައި  އޮތުމާއި،  ހުއްޓާފައި  އެއްގަމުއުޅަނދު  މަގުމަތީގައި  ބޭރުގައި،  ޒޯނުގެ  ޕާކިންގ 

ބޭއްވުމަކީ ނުވަތަ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  .3


