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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު  ،ކޮށްދޭނެ އަދަދާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ 

ެގ އަދަދު މި ގަާވއިދަީކ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކި ސަރަަޙއްދުތަކަްށ އުޅަނދު (ހ)  .1 ތަޢާރަފު 

ކަނޑައެޅުުމގަްއޔާިއ ެއކަން ތަންފީޛު ކުރުމުަގއި ުއޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަައޅާ 

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އަސާސީ މިންގަނުޑތަކާއި ުއސޫލުތައް 

 ކުރުމުގެ ގަާވއިދެވެ.ބަޔާން

ނު) ގެ (ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ޤާނޫ 2009/5މި ގަވާއިަދކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  3ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  24

 އެކުަލވައިަލއިފަިއވާ ަގވާއިެދކެެވ.

(ނ)  

 

ކޮށްދޭނެ އަދަދާއި، ެއއްގަމު ުއޅަނދު ރަޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދަށް ިކޔާނީ، "

 " ެއވެ.އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްަދތު ކަނޑައެޅުުމގެ ަގާވއިދު

އެ ނޫންވެސް  ކާއިމި ގަވާއިުދގެ މަގުސަދަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާިއ ސިޓީތަ  .2 ސަދު މަގު 

ސަރަޙައްދުތަުކގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދާިއ، އުޅަނދު ބޭނުންކުެރވޭެނ 

        މުއްދަތު ކަނޑައަޅާ ފަާރތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ މިންގަނޑުަތާކއި 

ކާ ެއއްގޮތަްށ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ަކނޑައެޅުމަށްފަހުަގއި އެކަްނ އެ މިންގަނޑުތަ

 ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތައް ބަާޔންކުރުމެވެ.  

މި ގަާވއިދު ހިންގާނީ، ިޞނާޢީ މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ސަރަަޙއްދެްއގައި ނަމަ،   .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

    . އަދި ަވކިވަިކ ރަށްރަށާިއ ސިޓީތަުކގަިއ މި ަގާވއިދު ހިންގާީނ މިނިސްޓްރީންނެވެ

 އެ ރަށެްއގެ ރަށު ކައުންސިލުްނ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުންެނވެ.
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މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެުޅން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ   .4 އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު ކަނަޑއެުޅން 

 ކަމަެށވެ. އަންނަނިވި ކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީަތކާިއ މީހުން ދިރިނޫޅޭ  (ހ)  

ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުަތކުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަަކިއ އެްއގަމު އުޅަނދު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދު، ެއއިން ކޮންމެ ަތނަކަށް ވަކީްނ، އަދި 

 ކަށް ަވކީން ކަނޑަެއޅުން.އެކި ބާވަުތގެ އުޅަނދުތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީަތކާިއ މީހުން ދިރިނޫޅޭ  (ށ)  

ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަުކަގިއ އެްއގަމު ުއޅަނދު ބޭނުންުކރެވޭނެ އެންމެ ދިގު 

މުއްދަތު، ެއއިން ކޮންމެ ތަަނކަށް ަވކީން، އަދި އެކި ާބަވތުގެ ުއޅަނދުތަކަށް 

 ކަނަޑއެޅުން.ވަކީން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިުއޅޭ ަވކި ރަެށއްަގއި ުނވަތަ ސިޓީއެްއަގއި ުނވަތަ  (ނ)  

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ވަކި ރަށެްއަގއި ނުވަތަ ސަރަަޙއްދެްއަގއި ޭބނުންކުރުމަށް ޓަކައި، 

ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ނަުމގަްއާޔއި، ވިޔަފާރިެއްއގެ ނަމުަގއި ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ 

ގައްިއ، ދައުލަުތގެ އިދާރާެއއްގެ ނަުމގައި އެްއގަމު ުއޅަނދު ނަމު

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދު ކަނަޑއެޅުން. 

އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު ކަނަޑއަޅާ 

 ފަރާތް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީަތކުަގއި ނުވަތަ ެއ ރަށްރަށާއި  (ހ)  .5

ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދު  ްއދެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށްސިޓީތަކުން ަވކި ސަރަޙަ

ކަނޑައަޅާީނ، އެ ރަށެްއެގ ނުވަތަ ސިޓީެއއްގެ ޯލކަލް ކައުންސިްލގެ 

 އިދާރާއިންނެވެ. 

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޞިނާޢީ ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަުކގައި ބޭނުންކުރުމަށް  (ށ)  

 އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑައޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން އުޅަނދުތަުކގެ އަދަުދ ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު،  (ނ)  

ން އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅި ފަރާތުން އެކަން އާންމުކޮށް ފެންނަ

 އެވެ.އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ ހެން ޝާއިޢުކޮށް،ހުންނާނޭ

 އަދަދާ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ކަނަޑއަޅާ (ރ)  

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 
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(ހައެއް) މަސްދުވަހުެގ  6ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އިޢުލާނުކުރާތާ މަދުވެގެން 

 ފަހުންނެވެ. 

އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު 

ކަނޑަެއޅުުމގައި ބަލަންޖެހޭ 

 އަާސސީ ކަންކަން 

ކީ ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނަޑއަޅާ ފަރާތުން ބަލައި ރިޢާޔަތް އަންނަނިވި ކަންކަމަ (ހ)  .6

 ރަންޖެހޭނެ އަސާސީ ކަންކަެމވެ. ކު

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ   )1(   

 ނުވަތަ ސަރަޙައްުދގެ މީހުންގެ އާބާދީ؛

ނުވަތަ  އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި  )2(   

 ސިޓީަގއި ނުވަަތ ސަރަޙައްުދަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ެއއްގަުމ އުޅަނދުގެ

 ؛އަދަދު

ނުވަތަ  އިކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށގަ  އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު  )3(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަަޙްއދުގައި އެްއގަމު އުޅަނުދ ދުއްވުމަށް 

ޅައިަފއިވާ ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ މަގުަތާކއި، ޕާުކކުރުމަށް ކަނަޑއަ

 ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން.

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަައޅަންވާނީ، މި މާއްާދގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  (ށ)  

އެއިން ކޮންމެ ކަމެއް އަެނއް ކަމަކާ ގުުޅަވއިލުމުން ނުކުންނަ  ،ކަންކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގަިއ  7މި ަގވާއިުދގެ  ،ނަތީޖާތައް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި

ންކޮށްފަިއވާ ެއސެސްމަންޓްތައް ހެދުމަށްފަހުގައި، ެއ އެސެސްމަންޓްތަުކެގ ބަޔާ

 ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮެށވެ.

  އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު

ކަނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި 

 އެެސސްމަންޓް ެހދުން 

 

އަންނަނިވި ަކންކަމާ ގުޅޭ ތަފުސީލީ  ،އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑެއޅުމަށް ޓަކައި  (ހ)  .7

ސްމަންޓްތަްއ، ެއކަމާ ުގޅޭ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއެުކ، ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދު އެސެ

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ހަދަންވާެނއެވެ.

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )1(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަަޙއްދުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީާއއި، އާބާދީ 

 ބަތް؛އިތުރުވަމުންދާ ނިސް
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އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑެއޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށަށް ނުވަތަ ސިޓީއަށް   )2(   

ނުވަތަ ސަރަޙައްދަށް ިޒާޔރަތްކުރާ މީހުންގެ އާބާދީާއއި، އާބާދީ 

 އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތް؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ   )3(   

ްއގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ސަރަޙައްުދގެ އެ

ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއްގަުމ އުޅަނދު ދުއްވުމަށާއި އެްއަގމު އުޅަނދު 

ޕާކުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފަިއާވ މަގުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަުކގެ ޖުމުލަ 

 ބޮޑުމިން؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )4(   

ޓީަގއި ނުވަަތ ސަރަޙައްުދގަިއ، ހަފުތާގެ އެިކ ދުވަްސތަކުަގއްާޔއި، ސި

އެކި ދުވަސްަތކުގެ އެކި ގަިޑތަކުަގއި ެއއްގަމު ުއޅަނދު ދުއްވަމުންދާ 

 ؛އަދަދާއި، އުޅަނދު ބޭނުންކުަރމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )5(   

ނުވަަތ ސަރަޙައްުދގަިއ، އެްއގަމު އުޅަނދު ުދއްވަމުންދާ  ސިޓީަގއި

 އަދަދު އެންމެ ގިނަވާ ގަޑިަތްއ (ޕީކް އަވަރ)؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )6(   

ސިޓީަގއި ނުވަަތ ސަރަޙަްއދުގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރު؛

ނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ އުޅަ  )7(   

ސިޓީަގއި ނުވަަތ ސަރަޙައްުދގަިއ، ހަފުތާގެ އެިކ ދުވަްސތަކުަގއްާޔއި، 

އެކި ުދވަސްތަުކގެ އެކި ގަިޑތަކުަގއި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމ 

 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު؛

ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް   )8(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަަޙއްުދގަިއ، ެއއްގަމު އުޅަނދު ުދއްވުމަށާއި 

ިއތުރުކުރެވެން  ޕާކުކުރުމަށް، ދުްއވާ މަގުަތާކއި ޕާކުކުރާނެ ސަރަަޙއްދު

 އޮތް މިންވަރު؛ 
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އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )9(   

ޙަްއދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އާންމުގޮތެްއގައި ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަ

 ދަާދިއ އުޅަނދުގެ ާބވަތްތައް؛އެތެރެކުރާ ުއޅަނދުގެ އަ

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )10(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަޙަްއދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އާންމުގޮތެްއގައި 

 ؛އެތެރެކުރާ ުއޅަނދުގެ އުމުރު 

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )11(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުންކުރާ އެްއގަމު އުޅަނދުތަްއ 

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށޭނަ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )12(   

ޙައްދުގައި ބޭނުންކުރާ އެްއގަމު އުޅަނދުތަްއ ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަ

 އާންމުގޮތެްއަގއި ބޭނުންކުރާ ެއންމެ ދިގު މުއްދަތު؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )13(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުެރވޭ 

 އުޅަނދުތަުކގެ ައގުތަްއ؛

ގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ އުޅަނދުތަކު   )14(   

ނުވަތަ ސަރަޙައްުދގެ އާބާީދެގ ނިސްބަތުން އަމިއްލަ އެްއަގމު އުޅަނދު 

 ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތާއި، އެ ުއޅަނދުގެ ބާވަތްަތއް؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ   )15(   

 ގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުނުވަތަ ސަރަޙައްދު

 ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ   )16(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަޙަްއދުގައި ބޭނުންކުރާ އެްއގަމު އުޅަނދުގެ 

 ނިސްބަތުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުާރ އުޅަނދުގެ

 އި އެފަދަ އުޅަނުދގެ ބާވަތްތައް؛ނިސްބަތާ
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އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއި   )17(   

ހިމެނޭ ރިޒޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހަުއސް ހިންގާ ރަށްރަށުަގއި ފަތުުރވެރިކަމުެގ 

 ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ނިސްބަތާއި ބާވަތްތަްއ؛

 ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަުށަގއި ނުވަތަ އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު  )18(   

ސިޓީަގއި ނުވަތަ ސަރަޙަްއދުގައި ބޭނުންކުރާ އެްއގަމު އުޅަނދުގެ 

ނިސްބަތުން އެ ތަނެއްގެ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ 

 އުޅަނދުގެ ނިސްބަާތއި، އެފަަދ އުޅަނދުގެ ާބވަތްތައް؛

ން، އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމުގެ ސަބަބު  )19(   

ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގައި ނުވަތަ ސިީޓގަިއ ނުވަތަ 

ސަރަޙައްދުަގއި ެއްއގަމު އުޅަނދުގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާިއ، އުޅަނދު 

 ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނާނެ ފައިނޭންޝަލް އިމްޕެކްޓް؛

ބަބުން، އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމުގެ ސަ  )20(   

ކަނޑައަޅާ ސިީޓގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްުދގެ ތިމާވެށްޓަށް 

 ކުރާނެ އިމްޕެކްޓް؛

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމުގެ ސަބަބުން، އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު   )21(   

 ގެ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދު

އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދަށް  އި،އިޤްތިޞާދަށާ

 އަންނާނެ ފައިނޭންޝަލް އިމްޕެކްޓް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއ ނެތް ނަމަވެސް،  (ށ)  

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވެދާެނ މުހިންމު ޑޭޓާއެއް 

ގައި، އިތުުރ އެސެސްމަންޓްތަްއ ހެދުމުެގ އިޚްތިޔާުރ، އަދަދު ހޯދުމުގެ ބޭނުމު

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. 

އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު 

ކަނޑަެއޅުުމގެ ައސާސީ 

 މިންަގނޑު 

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ މިްނގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭނީ،  (ހ)  .8

ނުންވާ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ނުވަތަ އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭ

ސަރަޙައްދުގެ ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ 

ތެރެއިން ެއއްގަމު އުޅަނުދ ދުއްވުމަާށއި ެއްއގަމު ުއޅަނދު ޕާކުކުރުމަށް 

ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ މަގުަތކާިއ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ޖުމުލަ ބޮޑުމިން، އަންނަނިވި 
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ރީތަކަްށ ނިސްބަތުން ބަހައިލުމަށްފަހުގައި، އެއިން ޮކންމެ ކެޓަގަރީައކަށް ކެޓަގަ

 ތް އެގޮުތަގިއ ހިފެހެއްޓުމެވެ. ކަނޑައެޅޭ ނިސްބަ

 ހުސްޖާގައަށް ނުވަތަ މަގުަތއް ފެހިކުރުމަށް ޓަކައި؛  )1(   

 އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ އުޅަނދުތަކަށް؛  )2(   

 އަމިއްލަ އުޅަނދުަތކަށް؛  )3(   

 ވިޔަފާީރގައި ބޭނުންކުރާ ުއޅަނދުތަކަށް؛  )4(   

 ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުަގއި ޭބނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް.  )5(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެަޓަގރީތަކަށް ނިސްބަތް  (ށ)  

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތުންނެވެ. ކަނޑައަޅާީނ، އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު

ނަމަވެސް، މި މާއްާދެގ (ހ) ގެ ދަށުން  ހެން އޮތްމި މާއްދާގެ (ށ) އެ (ނ)  

    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެަޓގަރީތަކަްށ ނިސްބަތް ކަނޑަައޅަންވާީނ، މި ަގވާއިުދގެ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހަދާ އެސެސްމަންޓްތަުކގެ އަީލގަިއ ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި  7

 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޑޭާޓގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށެވެ. 

 (ށ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން ނިސްބަތް ކަނޑައެުޅމުގައި، މި މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ (ރ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހުްސޖާގަިއގެ ކެަޓގަރީއަްށ 1(ހ) ގެ (

ނުވަތަ މަގުތައް ފެހިކުރުމުގެ ކެޓަގަީރއަށް ކަނަޑއެޅޭ ނިްސބަތް، އުޅަނދުތަކުގެ 

ޓީގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްުދެގ އަދަދު ކަނަޑއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަށުެގ ނުވަތަ ސި 

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު 

އުޅަނދު ދުއްވުމަާށއި ެއއްގަުމ އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަށް ޚާއްަޞކޮށްފައިވާ ަމގުތަާކއި 

އަށްވުެރ (ދިހައެއް ިއންސައްތަ)  10ސަރަޙައްދުތަުކގެ ޖުމުލަ ބޮޑުމިނުގެ %

 ެވގެން ނުވާެނެއވެ.ކުޑަ

            މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީަތއް  (ބ)  

ކެޓަގަީރއަކަށް ޖެހޭނެ -ކެަޓގަރީތަކަށް ބަހައިލައި، އެއިން ކޮންމެ ސަބް-ވަކި ސަބް

ނިސްބަތް ވަކިން ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު، އަދަދު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް 

  ލިބިގެންެވއެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-170/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                335  އަަދދު:              50 ލިުއމް:ވޮ

 

 
 

10 

އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދާ ެއްއގޮތަށް 

އުޅަނދު ަރޖިސްަޓރީ ކޮށްދިުނމުގެ 

 އުސޫލު 

މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އާންމު މިންގަނޑުތަކާ ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް  (ހ)  .9

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑއެޅުމަށްފަހުގަިއ، އެ އަދަުދެގ ދަށުން އުޅަނދު 

 ކުރިޔަްށ ގެންދާެނ ގޮުތގެ ުއސޫލެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ ކަްނކަން

އެކުަލވައިަލއި، އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނަޑއަޅާ ފަރާތުން ެއ އުސޫލު އާންމުކޮށް 

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު  (ށ)  

ައންނަނިވި ކަންކަމަށް  ،ން އަދަދު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކު ،އެކުަލވައިލުމުަގއި

 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ. 

އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ އުސޫލަކީ، ުއޅަނދުތަުކގެ އަދަދު   )1(   

ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ ޤައުމުތަުކަގއި ޕްރެކްޓިސްކުރާ އުސޫލުތަަކށް ބަލައި، 

 ޓެކްނިކަލް ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެކަީށގެންވާ އުސޫލެއް ކަމުަގިއ ހެދުން؛

އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުެގ އުސޫލަކީ ހަމަހަމަ އަދި ދެފުށް ފެންނަ   )2(   

 ކަމުަގއި ހެދުން؛އުސޫލެއް 

އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އުޅަނދު   )3(   

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ުއސޫލަކީ ބިޑްކުރުުމގެ ުއސޫލެއް ކަމުަގިއ 

ށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ބޮޑު ވާނަމަ، އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ

 ން އުސޫލު ހެދުން؛ބުރައަކަށް ނުވާނޭ ގޮތެްއގެ މަތީ

 ހަކަތައިގެ ތެެރއިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އުޅަނދުތަކުގެ  )4(   

ތިމާވެށްޓާ ަރއްޓެހި ުއަޅނދުތަކަށް  ،ުނޖެހޭ ބޭނުންކުރަން ެތޔޮ ގޮތުަގއި

 ރެއިން ހަމަޖެއްސުން.ުއޫސލުގެ ތެއިސްކަންެދވޭނެ ނިޒާމެއް 

އުޅަނދު ޭބނުންކުެރވޭނެ ެއންމެ 

 ދިގު  ުމއްދަތު ކަނޑަެއޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީަތކާިއ މީހުން ދިރިނޫޅޭ  (ހ)  .10

ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަުކަގިއ އެްއގަމު ުއޅަނދު ބޭނުންުކރެވޭނެ އެންމެ ދިގު 

 ނދު އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މުއްދަތު ކަނޑައަޅަްނވާނީ ުއޅަ 

އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ުމއްދަތު ހަމަވުމުން އުޅަނދުގެ  (ށ)  

ވެރިފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި، އުޅަނުދެގ ރަޖިސްޓަރޭޝަނާ 

ިއ، މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޫސލުތައް، އަދަދު ކަނަޑއަޅާ ަފރާތުން އެކުލަަވއިލަ
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 ކުރަންވާނެެއވެ.އެ އުސޫލުަތއް އާންމުކޮށް އަްނގައި އިޢުލާނު 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެކުަލވައިލާ އުސޫުލގަިއ، ުއަޅނދު ބޭނުންކުރުމަށް  (ނ)  

ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ މުއްދަތު ަހމަވުމުން، އުޅަނުދގެ ރަޖިްސޓަރޭޝަން ވަގުތުން 

ރާއަތުތައް ހިންގުުމގެ ކުރިން، އުޅަނދު ބާޠިލުކޮށް އުޅަނދު ނައްަތއިުލންފަދަ އިޖު

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ ރަށް ުނވަތަ ސިޓީ ުނވަތަ ސަރަަޙއްދު ފިޔަަވއި، އެ ނޫން 

ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ އުޅަނދު ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް -ތަނަކަށް ރީ

އް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަްށ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެ

 މެނުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެެއވެ.ކުޑަކުެރވިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް ހި 

މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާ އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދު އެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުމަށް   .11 ވަސީލަތްަތއް ާޤއިމުުކރުން 

ޓަކައި، އަދި  އުޅަނދުތަުކގެ އަދަދާ އެްއގޮތަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ 

ހަރުދަނާގޮުތގައި ތަްނފީޛު ކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަާކިއ  އުސޫލު

 ފަންނީ ވަސީލަތްތައް، އުަޅނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނޑަައޅާ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށް،

 ޓޭކަން ކަށަވަރު ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު އެ ގޮުތަގިއ ހިފެހެއް

 ކުރަންވާނެެއވެ.

 ،ރާ އުަޅނދުަތއްމިހާރު ޭބނުންކު

އުޅަނދުތަުކގެ ައދަދު 

 ކަނޑަެއޅުުމގައި ިހމެނުން 

މި ގަާވއިުދގެ ދަށުން ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނަޑއަާޅއިުރ، އަދަދު ކަނަޑއަޅާ  (ހ)  .12

ރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީަގިއ ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރިން 

ނުމަށް ނަޑއަޅާ އަދަދުަގއި ހިމެރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު، ކަ

 އިސްކަންދޭންވާެނއެެވ.

މި ގަާވއިުދގެ ދަށުން ުއޅަނދުތަކުގެ އަދަދު ކަނަޑއަާޅއިުރ، އަދަދު ކަނަޑއަޅާ  (ށ)  

ރަށުގައި ނުވަތަ ސިީޓަގއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް 

ސްބަތަށްވުރެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނުދގެ އަދަދަީކ، ކަނަޑއެޅި އަަދދުގެ ނި

އިތުރު އަދަެދއްނަމަ، އަދަދު ކަނޑައެިޅ ނިސްބަތް އެ ގޮުތގަިއ ހިފެހެއްޓުމުެގ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސްއެްއގެ ދަށުން އެ ުއޅަނދުތައް އަދަދުެގ -ގޮތުން، ރީ

     ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ނިޒާމެއް އަދަދު ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން އެކުލަަވއިލައި، 

 އެކަީށގެންވާ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތާއި މުއްދަތުރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް -ރީ

 ދޭންވާނެއެެވ.
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން 

ކަނޑަައޅާ އުަޅނދުތަުކގެ ައދަދު 

 މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަެހޅުން 

ވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުން  4މި ގަާވއިދުެގ  (ހ)  .13

އްސާކޮށް، އާންމުކޮށް އަންގަިއ ކަނޑައަޅާ ުއޅަނދުތަކުގެ އަަދދު މިނިސްޓްރީއާ ހި

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާ އުޅަނދުތަުކގެ  (ށ)  

އަދަދު ކަނޑަައޅައިަފއިވަނީ މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިންގަނޑުތަކާ 

 ނެއެވެ.ންވާމަތިންތޯ މިނިސްޓްރީން ބަލަ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، ދިވެހި ސަުރކާުރގެ ގެޒެުޓގަިއ މި ަގާވއިދު   .14 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

މި ގަާވއިދުަގއި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްަފއިވާ ގޮތުން ކަނަޑއެިޅގެން   .15 މާނަކުރުން 

އެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް އެހެން މާނަ

 ށް ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނައެވެ.ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ކަންތައްަތއް  (ހ)  

 ފަިއވާ ުވޒާރާއަެށވެ.ހަމަޖައްސައިބެލެހެއްޓުމަށް އެ ަވގުތަކު ަސރުކާރުން 

"ލޯކަލް ަކއުންސިލް" ނުވަަތ "ކައުންސިްލ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު  (ށ)  

(ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  7/2010ނަންބަރު 

    ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާިއ 

  ކައުންސިލްތަކަެށވެ.ސިޓީ

އަދަދު ކަނަޑއެުޅމުގެ ކުރިން، ެއކަމާ  "އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަީނ، (ނ)  

 ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާުކރާ ކުރުމަށެވެ.

"އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ  (ރ)  

ތްދޭ ތަންތަނުގައި ެއއްގަމު ުއޅަނދުތައް ރަށްރަށާއި، އަދި އާންމު ޚިދުމަ

ދުއްވުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ މަގުތަކާިއ، ފާލަންތަކާިއ، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި 

އުޅުމަށާއި ުދއްވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މަގުަތކާިއ  ބަންޑާރަ ބިމުން ހިނގާބިނގާވެ 

ވާ ގޯޅިތަާކއި އަިމއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ޞިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައި 

ބިންބިމާއި، ަވކިކަމަކަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ރަށްރަށުަގއި ާއންމުކޮށް ދުއްވުާމއި 

ުއޅުމަށް ހަދައިފަިއވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަާކިއ ސަރަޙައްދުތަކާއި،  ހިނގާބިނގާވެ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-170/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                335  އަަދދު:              50 ލިުއމް:ވޮ
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ނދުތަކާއި، ުދއްވާ މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދުްއާވ ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ުއޅަ 

 މީހުންނަށެވެ.

_____________________ 

 


