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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ   5/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،މި ގަވާއިދަކީ . 1 ތަޢާރަފު
ދަށުން ކަނޑައަޅާ އާންުމ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އެނގޭ ގޮތަށް އެއްގަމު އުޅަނދުގައި  
ީމހާގެ   އެ އުޅަނދު ދުއްވާ  ހުރުން ނުވަތަ  ނަންބަރު ހަރުކޮށްފައި  ރަޖިސްޓަރީގެ 

ަމޢުލޫާމތު އޮތުާމއެކު ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގެ    ،އަތުގައި ރަޖިސްޓަރީގެ 
    ،ވަކި ނަންބަރެއް ނުވަތަ ނަެމއް )ޑޮެމއިން( ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ދޫކުރުާމއި ނަން  ނުވަތަ  ނަންބަރު   ،ބަދަލުކުރުާމއި  ، ވިއްކުާމއި  ، އެ 
  ބޭނުންކުރުުމގެ ހަަމތައް ކަނޑައެޅުުމގެ ގަވާއިދެވެ. ، އަގުކަނޑައެޅުާމއި

ލިބިދެނީމި   . 2 ގަވާިއދު ހެދުމުގެ ބާރު  ބާރު  ހެދުުމގެ  ނަންބަރު    ،ގަވާއިދު             2009/5ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު( ގެ   ދަތުރުފަތުރުގެ  )ހ( އާއި  3)އެއްގަމު  ާމއްދާގެ  ވަނަ    20  ،ވަނަ 

 )ނ( ގެ ދަށުންނެވެ. ާމއްދާގެ

ކިޔާނީ . 3 ގަވާިއދުގެ ނަން  ގަވާއިދަށް  ބޭނުންކުރުުމގެ   ،މި  ޑޮެމއިން  އުޅަނދުގައި        ]އެއްގަމު 
 ގަވާއިދު[ އެވެ.

ހިންގާނީ . 4 ގަވާިއދު ހަދަިއ ހިންގާ ފަރާތް  ގަވާއިދު  ބެލެހެއްޓުަމށް   ، މި  ކަންތައްތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ         އެއްގަުމ 
ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަަމަޖއްސާ ވުޒާރާއިންނާއި އިޚުތިޔާރު  ، އެ  ވުޒާރާއިން   އެ 

 ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގެ ބަދަލުގަިއ  
 ޑޮމެިއން ބޭނުންކުރުން 

ނަންބަރަކީ )ހ(  . 5 ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގައި  އުޅަނދެއް   ،ޑޮެމއިންގެ  އެއްގަުމ 
ރަިޖސްޓަރީ  ކަނޑައަޅާ  ެޖހުަމށް  އުޅަނދުގައި  ކުރާއިރު  ރަޖިސްޓަރީ 

ަމތިން  ިމނިސްޓްރީން   ،ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 
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ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ނަންބަރު 
 ނުވަތަ ނަެމކެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދެއްގައި ޑޮެމއިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނަންބަރެއް  )ށ(   
އެ އުޅަނދެއްގައި ޑޮެމއިން ބޭނުންކުރުަމށް   ، ނުވަތަ ނަެމއް ބޭނުންކުރަންވާނީ

ކަނޑައަ ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި ޅައިިމނިސްޓްރީން  ފައިވާ 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.

ބަލަންވާނީޑޮެމއިން   )ނ(    ފަދަ  ،ކަނޑައެޅުުމގައި  ނުގެއްލޭ   ،ަމޞްލަޙަތު 
 ުމުޖތަަމޢުގައި ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންވާ ނަެމއް ނުވަތަ ނަންބަރެކެވެ. 

އިން  ޑޮެމ  ،ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށް  ، ޑޮަމއިން  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ހެދުާމއި )ރ(   
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ހުށަހަޅަންވާނީބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ބަދަލުކުރަން  

 ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ. 

 ؛ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތަށް އެދޭ ފޯުމ (1)   

ޚިދުަމތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  (2)   
 އަސްލާއި ކޮޕީ.

އިންޖީނުލީ   )ބ(    ދުއްވާ  ނަންބަރުގެ އެއްގަުމގައި  ރަޖިސްޓަރީ  އުޅަނދުގެ 
ބަދަލުގައި ޑޮެމއިން ޖަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮެމއިން ެޖހިދާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރާއިރު އުޅަނދުގައި   ،ޑޮެމއިން  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުުމގެ  ޑޮެމއިން 
އަދި  ނުވަތަ   އޮންނަންވާނެއެވެ.  އަތުގައި  ީމހާގެ  ދުއްވާ  އުޅަނދެއް  އެ 

ނޫން   އުޅަނދު  ކޮށްފައިވާ  ރަިޖސްޓަރީ  ބޭނުންކުރުަމށް  ޑޮެމއިން 
 އުޅަނދެއްގައި ޑޮެމއިން ބޭނުން ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.

ޑޮެމއިން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ނަންބަރު ބޯޑު ހުންނަންވާނީ ]އެއްގަުމގައ   )ޅ(  
ގައި   ގަވާއިދު[  ކުރުުމގެ  ރަޖިސްޓަރީ  އުޅަނދު  އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑުތަކަށެވެ. 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނުންކުރާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮެމއިން )ކ(   
 އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ބޭނުންކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.

ޑޮެމއިން ނަންބަރު ނުވަތަ ނަން ދޫކުރުުމގައި އުޅަނދުގެ ވަކި ގިންތިއެއްގައި  )އ(   
ގިންތިއެއްގެ  އެ  ނަންބަރެއް  ނުވަތަ  ނަެމއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭނުންކުރުަމށް 
ދުލެއް  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ  ބޭނުންކުރުަމށް  އުޅަނދެއްގައި  އެހެން 
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ށްފައިވާ ޑޮެމއިނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އުޅަނދެއްގައި ބޭނުންކުރުަމށް ދޫކޮ
ބޭނުންކުރުަމކީ   އެއްވަގުތެއްގައި އުޅަނދެއްގައި  ދެ  ގިންތިއެއްގެ  އެއް 
 ަމނާކަެމކެވެ. 

ބޭނުންކުރެވޭނީ )ވ(    ހިެމނޭ    B1އާއި    AO,A1 ، ޑޮެމއިން  ގިންތީގައި  ގެ 
 އެއްގަުމގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގައެވެ.

ކޮށްދެވޭނީ )މ(   ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅައި    ،ޑޮެމއިންގެ  ާމއްދާގައި  މި 
ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީން  ަމތިން   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނަާމއި   ދޫކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ޑޮެމއިނެއެއްގެ  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ 

 ނަންބަރެވެ. 

ޑޮމެިއން ވިްއކުމުގައި ދިމާވާ  
 މަްއސަލަ ަޙްއލުކުރުން 

ޙައްލުކުރުަމށްޑޮެމއިން   )ހ(  . 6 ަމއްސަލަ  ދިާމވާ  ާމއްދާގައި   ،ވިއްކުުމގައި  ިމ 
ަމދުވެގެން   ދާއިރާތަކުން  ެމންބަރުންގެ   5ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ފަހެއް( 

 ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮިމޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ.  

ކަނޑައަޅާނީ )ށ(    ކޮެމޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ    ، މި 
ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މި ކޮިމޓީ  

 ތިރީގައިވާ ދާއިރާތައް ހިެމނޭ ގޮތަށެވެ. ،އެކުލަވައިލާނީ

 ؛ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން (1)   

 ؛ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (2)   

 ޯމލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ. (3)   

ނިންަމންވާނީ )ނ(    ކަެމއް  ކޮިމޓީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ   ، މި 
 ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އް(ތިނެ) 3ަމދުވެގެން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ    7ޑޮެމއިން ވިއްކުުމގެ ަމދުވެގެން    ،ޑޮެމއިން ވިއްކަންވާނީ )ހ(  . 7 ޑޮމެިއން ނަންބަރު ވިއްކުން 
އެކަަމށް ކުރިަމތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   ،ކުރިން އާންުމކޮށް އިޢުލާނުކޮށް

 އެންމެ ަމތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށެވެ.

ޑޮެމއިން ވިއްކާނީ )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ނީލަުމގެ އުސޫލުން    ، މި 
 ނުވަތަ ބީލަުމގެ އުސޫލުންނެވެ.

ގެ ގިންތީގެ އުޅަނދަށް ވިއްކާ ނަންބަރު ނުވަތަ ނަން ނީލަުމގެ    AO, A1 )ނ(   
އަގަކީ ފެށޭ  ބީލަުމގެ  )ފަންސާސްހާސް(   -/50,000ަމދުވެގެން    ، ނުވަތަ 
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ގެ ގިންތީގެ އުޅަނދަކަށް ވިއްކާ ނަންބަރު ނުވަތަ   B1ރުފިޔާއެވެ. އަދި  
އަގަކީ ފެށޭ  ބީލަުމގެ  ނުވަތަ  ނީލަުމގެ          ަމދުވެގެން   ،ނަުމގެ 

 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއެވެ.  -/100,000

ބަދަލުކުރުަމށާއި،  . 8 ިޚދުމަތުގެ އަގު  ވެރިފަރާތް  ޑޮެމއިންގެ  ރަިޖސްޓަރީކުރުަމށާއި،  ޑޮެމއިން  އަލަށް 
ބަދަލުކުރުަމށް ވެހިކަލް  އަގު    ،ޑޮެމއިންގެ  ޚިދުަމތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

 ދައްކަންވާނެއެވެ. 

)ފަސްސަތޭކަ(   -/500އަލަށް ޑޮެމއިން ނަންބަރެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުަމށް   )ހ(   
 ރުފިޔާ. 

ޑޮެމއިން   )ށ(    ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުަމށް  ވެރިފަރާތް  ޑޮެމއިނެއްގެ 
ބަދަލުކުރުަމށް   ވެހިކަލް  )ފަސްސަތޭކަ(   -/500ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ރުފިޔާ. 

ގަވާިއދާ ިޚލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް  
 ދެވޭ ައދަބު

ނަންބަރު  )ހ(  . 9 ޑޮެމއިން  ދޫކޮށްފައިވާ  އުޅަނދަކަށް  ވަކި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
އޮޅުންނުފިލާވަރަށް   އުޅަނދުގައި ނަންބަރު  ނުވަތަ  ހަރުނުކޮށް 

 ، ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. ހަލާކުވެފައިވަނިކޮށް ދުއްވި ީމހާގެ އަދަބު

ފަހަރުނަމަ    (1)    ރުފިޔާއިން    500/-ފުރަތަމަ  )ފަސްސަތޭކަ( 
 ؛ޫޖރިަމނާކުރުން

)ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން    -/750ދެވަނަ ފަހަރުނަމަ    (2)   
 ؛ޫޖރިަމނާ ކުރުން 

ފަހަރަކަށް   (3)    ކޮންެމ  އިތުރުވާ  ފަހަރަށްވުރެ               ދެ 
 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރުން. -/1,000

ނަންބަރު  )ށ(    ޑޮެމއިން  ދޫކޮށްފައިވާ  އުޅަނދަކަށް  ވަކި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
އެހެން   ބޭނުންކުރުުމގެ  ފިޔަވައި  ހަރުކޮށްގެން  އުޅަނދުގައި  ނަންބަރެއް 

 ، ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.އަދަބު

ފަރާތް  (1)    އިން  ދުއްވަން  ވަގުތަކު  އެ  އުޅަނދެއް        އެފަދަ 
 ؛)އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރުން -/1,000

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއިން   -/10,000އެފަދަ ކަެމއް ކުރި ފަރާތެއް   (2)   
 އެކަން ކުރީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކުން ،ރުންތުޫޖރިަމނާ ކުރުުމގެ އި
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)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ   1އެ ތަނެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ  ،ނަަމ
 ުމއްދަތަށް ހިފެހެއްޓުން. 

ގަވާއިދުގައި  )ނ(    މި  ފިޔަވައި  ކަންކަން  )ށ( ގައިވާ  )ހ( އާއި  ާމއްދާގެ  މި 
އަދަބަކީ ފަރަތެއްގެ  ޚިލާފުވެފައިވާ  ކަންކަމާ             ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރުެމވެ. -/750

ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ . 10 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރުން  ގަވާއިދަށް  ިމ ގަވާއިދު    ،މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މި ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދައިފަިއވާ  

 ގަވާިއދުތައް ބާޠިލުކުރުން 

)އެއްގަުމ    R-16/2013  ގަވާއިދު ނަންބަރު  ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުާމއެކު . 11
އާއި ގަވާއިދު(  ބޭނުންކުރުުމގެ  ޑޮެމއިން  ނަންބަރު   ، އުޅަނދުގައި  ގަވާއިދު 

2017/R-35  ެގަވާއިދަށް)އ ބޭނުންކުރުުމގެ  ޑޮެމއިން  އުޅަނދުގައި          އްގަމު 
ނަންބަރު  1 ގަވާއިދު  އާއި،  ގަވާއިދު(  ގެނައުުމގެ  އިޞްލާޙު           ވަނަ 

2019/R-1074    ުބޭނ ޑޮެމއިން  އުޅަނދުގައި  ގަވާއިދަށް)އެއްގަމު     ންކުރުުމގެ 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ގަވާއިދު( ބާޠިލުވީއެވެ. 2

އެވަނީ  )ހ(  . 12 މާނަކުރުން  ބުނެފައި  އިންޖީނުލީ    ،]ޑޮެމއިން[ ކަުމގައި  ދުއްވާ  އެއްގަުމގައި 
ކަނޑައަޅާ   ެޖހުަމށް  އުޅަނދުގައި  ކުރާއިރު  ރަޖިސްޓަރީ  އުޅަނދެއް 

ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން   ،ބަދަލުގައި  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގެ 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ނަންބަރަށް ނުވަތަ ނަަމކަށެވެ. 

އެވަނީ  )ށ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ދޫކުރާ   ،]ނަންބަރު[  ގޮތުގައި  ޑޮެމއިންގެ 
 ނަންބަރު ނުވަތަ ނަންބަރުތަކަށެވެ. 

އެވަނީ  )ނ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ދޫކުރާ   ، ]ނަން[  ގޮތުގައި        ޑޮެމއިންގެ 
 ދިވެހި ނަަމށް ނުވަތަ އިނގިރޭސި ނަަމށެވެ.

އެވަނީ  )ރ(    ބުނެފައި  ކަމުގައި  ދުއްވާ    ،]ގިންތި[  ]އެއްގަމުގައި 
އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ ގައި އުޅަނދުތައް  

 ބަހައިލެވިފައިވާ ގިންތިތަކަށެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ    "މިނިސްޓްރީ" )ބ(   އެއްގަމު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 

ސަރުކާރުން  ކަންތައްތައް   ވަގުތަކު  އެ  ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ހަމަޖައްސައިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.

______________________ 
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