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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް

 (ހ)  .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 

 

ގަވާއިދަކީ ނިޒާުމގެ   ،މި  ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަުމ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
އުޅަނދު  އެއްގަމު  ދުއްވުަމށްޓަކައި،  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ތެރޭގައި 

ޝަރުޠުތަކާއި ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  އުސޫލުތަކާއި،    ،ދުއްވުުމގެ 
ލައިސަންސް ބޭނުންކުރުުމގެ ހަަމތަކާއި،    ،ލައިސަންސްގެ  ބާވަތްތަކާއި

ހިފެހެއް ކަނޑައެޅުުމގެ ލައިސަންސް  ހާލަތްތައް  ބާޠިލުކުރުުމގެ  ޓުާމއި 
 ގަވާއިދެވެ.  

އެއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، މި ގަވާއިދަކީ )ށ(   
 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން، އެ ޤާނޫނުގެ   33 ގެ  )ޤާނޫނު

 .އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެގެ ދަށުން ( ހ)ވަނަ ާމއްދާގެ  (3)

ކިޔާނީ (ނ)   ގަވާއިދަށް  ދުއްވުުމގެ ، "މި  އުޅަނދުފަހަރު  އެއްގަުމ 
 .އެވެ ލައިސަންސް ދޫކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު" 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.   ،މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ  .2 މަގުސަދު 

އުޅަނދު   )ހ(    ޝަރުޠުތަކާއިއެއްގަމު  ދެވޭނެ  ލައިސަންސް   ، ދުއްވުުމގެ 
 ލައިސަންސް ދޫކުރުުމގެ އިުޖރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުން.

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތައް ބަޔާންކުރުން.  )ށ(   

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު ބަޔާންކުރުން. )ނ(   
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އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސްގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ދަށުން   )ރ(   
 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވޭނެ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ކަނޑައަޅައި  )ބ(    ފީ  ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
 ބަޔާންކުރުން. 

ދަށުން   )ޅ(   ލައިސަންސްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޤައުަމކުން  ބޭރުގެ  ރާއްެޖއިން 
 ރާއްޭޖގައި ދުއްވުުމގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.  

ޕޮއިންޓް  )ކ(    ކްރެޑިޓް  ލައިސަންސުން  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
އުނިކުރުާމއި، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުާމއި، ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުުމގެ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ހިންގާނީ  .3 ގަވާިއދު ހިންގާ ފަރާތް  ގަވާއިދު  ކަނޑައަޅާ    ،މި  ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީން 
 . ފަރާތްތަކުންނެވެ

ެއްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވަން  
 ދަސްކުރުން 

ދަސްކުރަންވާނީ )ހ(   .4 ދުއްވަން  އުޅަނދު  ިމނިސްޓްރީން    ،އެއްގަމު 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ސްކޫލެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް 

 ބެލުުމގެ ދަށުންނެވެ. 

ދަސްކުރުުމގެ  އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވުަމށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް ކުރުަމށް )ށ(   
 އަހަރު ( އަށާރަ) 18 ީމލާދީގޮތުން، ދުއްވޭނީ އުޅަނދު ގޮތުން

 . ީމހަކަށެވެ ފުރިފައިވާ

ދަސްކުރުުމގައި (ނ)   ދުއްވަން  އުޅަނދު  ދުއްވުުމގެ ، އެއްގަމު  އުޅަނދު 
ޓްރެއިނިންގ ޓްރެއިނިންގ  އާއިތިއަރީ  ހަދާ   ،ޢަަމލީ  ިމނިސްޓްރީން 

އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި 
 ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރުުމގެ ޢަަމލީ ޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް  (ރ)  
ރަށު ކައުންސިލުން    ،ގެންދެވޭނެ ސަރަޙައްދާއި ވަގުތު، ރަށެއްގައި ނަަމ

. ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ  ،ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ 
ންުމކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު  އާިމގޮތުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދާއި ވަގުތު  

 . ކުރަންވާނެއެވެ

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރުަމށް  )ބ(   
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައްޔާއި ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން  
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ަމނާ   ދުއްވުަމކީ  ވަގުތެއްގައި، ދަސްކުރަން  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއްގައި 
 .ކަެމކެވެ

)ވިހި( ކިލޯީމޓަރަށްވުރެ   20އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރާއިރު   (ޅ)  
 .ބާރަށް އުޅަނދު ދުއްވުަމކީ ަމނާ ކަެމކެވެ

ެއްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމުގެ  
 ލަިއސަންސް ދޫކުރުން 

ދޫކުރާނީ (ހ)  .5 ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް  އުޅަނދު  ިމނިސްޓްރީން    ،އެއްގަމު 
 .ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ

ފަރާތަކުން   ކަނޑައަޅާ ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން )ށ(   
އެއްގަުމ އުޅަނދު   ، ދޫކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސެއް ނެތި

 ދުއްވުާމއި އޮޕަރޭޓް ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.  

ކުރުމަށް  (ހ)  .6 ލަިއސަންސްގެ ބާވަތާިއ މުްއދަތު  އޮޕަރޭޓް  ނުވަތަ  ދުއްވުަމށް  އުޅަނދު  އެއްގަމު  އިންޖީނުލީ 
ދެ ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސެވެ. އެއީ ވަގުތީ ލައިސަންސާއި   ،ދޫކުރާނީ

 ދާއިމީ ލައިސަންސެވެ. 

ލައިސަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މުޅިން އަލަށް ލައިސަންސް   ވަގުތީ )ށ(   
ބިދޭސީންނަށް  ލައިސަންސާއި،  ދޫކުރާ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ނަގާ 

 ލައިސަންސް ، ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތަކީދޫކުރާ ލައިސަންސެވެ. ވަގުތީ  
 . އަހަރުދުވަހެވެ( އެކެއް) 1 ީމލާދީ، ފެށިގެން ތާރީޚުން ދޫކުރި

ދިވެހި   ދާއިީމ )ނ(    ނަގައިފައިވާ  ލައިސަންސް  ލައިސަންސަކީ، 
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު ހަުމވުުމން  

ލައިސަންސްއަކީދޫކުރާ   ދާއިމީ              ކޮންމެ   ،ލައިސަންސެވެ. 
 )ދިހައެއް( އަހަރަކުން އައުކުރަންެޖހޭ ލައިސަންސެކެވެ. 10

، ހަަމވުުމން ުމއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ))ށ( އާއި   ާމއްދާގެ ިމ )ރ(   
ީމހަކަށް  ިމފަދައިން  . ބާޠިލުވާނެއެވެ ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ އެ 

ދުއްވުަމކީ  އުޅަނދު  ބޭނުންކޮށްގެން  ލައިސަންސެއް  ބާޠިލުވެފައިވާ 
 . ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރުަމކީ ަމނާ ކަެމކެވެ

ވަގުތީ ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ލައިސަންސް )ބ(   
ވަގުތީ  ދޫކުރަންވާނީ،  ފަރާތަކަށް   ނަގައިފައިވާ  ލައިސަންސް 

ތެރޭގައިލައިސަންސްގެ   ނަންބަރު     ،ުމއްދަތުގެ   2009/5ޤާނޫނު 
އާއި ޤާނޫނު(  ދަތުރުފަތުރުގެ  ދަށުން    ،)އެއްގަމު  ޤާނޫނުގެ  އެ 
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ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަެމއް 
އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަުމގެ އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ނެތްނަަމއެވެ. ވަގުތީ 

ުމ އޮވެއްެޖނަމަ ލައިސަންސްގެ  ރެކޯޑެއް  އެފަދަ            ، އްދަތުގައި 
 އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރާނީ ވަގުތީ ލައިސަންސެކެވެ.

ތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު  އުނުރައްކަ  (1)   
 ؛ދުއްވުން

 ؛ދުވެލީގެ ިމންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން  (2)   

ަމގުތަކުގައި   (3)    ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދުއްވަން       އެއްކޮޅަށް 
 ؛އެއާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން

 ؛ޓްރެފިކް ބައްތިއާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން  (4)   

 ؛ންތަކާ ޚިލާފަށް ޢަަމލުކުރުންޓްރެފިކް ނިޝާ  (5)   

ދުއްވަުމން    (6)    އުޅަނދު  ވަސީލަތެއް  އެއްގަމު  ުމއާޞަލާތީ 
 ؛ބޭނުންކުރުން

 ؛އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމލުކުރުން  (7)   

 ؛އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދަށް ހުރަސްއެޅުން  (8)   

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގައި، ަމގު ބޭނުންކުރުުމގެ ހަަމތަކާ    (9)   
 ؛ޚިލާފުވުން

އެހެން  އުޅަނދަށް    (10)    ނޫން  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ  ދީފައިވާ 
ިމނިސްޓްރީން    ، ނަންބަރެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުން ނުވަތަ

ހުއްދަނެތި  ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ 
 ބަރު ބަދަލުކުރުން.ންއުޅަނދުގެ އިންީޖނު ނުވަތަ ޗެސިސް ނަ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު އައުކުރާގޮތަށް ދޭ ވަގުތީ   ،ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާނީ )ޅ(  
 ލައިސަންސެކެވެ.
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ާޚްއޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ  
 ފަރާތްތަކަށް ލަިއސަންސް ދޫކުރުން 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އުޅަނދު  (ހ)  .7
ލައިސަންސެއް،  ޓަކައި، އެކަަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ    ދުއްވުަމށް

 . ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ )ށ(    ފަރާތްތަކުގައި 
ލައިސަންސް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި  ބަލައި،  ިމންވަރަށް 
ފަރާތްތައް  އެ  އުސޫލުތަކުން  ޝަރުޠުތަކާއި  ދޫކުރުުމގެ 

 އިސްތިސްނާކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުަމށް އަލަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ ލައިސަންސަކާއެކު  )ހ(   .8 ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  
 ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ( އެއްސަތޭކަ) 100

ދޫކޮށްފައިވާ )ށ(    ދުއްވުަމށް  އުޅަނދު  އޮތް  އެއްގަމު  ލައިސަންސް 
ނަންބަރު    ،ފަރާތްތަކުން ދަތުރުފަތުރުގެ )އެއްގަމު   2009/5ޤާނޫނު 

އާއި ގަވާއިދުތަކާ   ،ޤާނޫނު(  ހަދައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 
ޚިލާފުވުުމގެ ސަބަބުން، އެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓުން  ކްރެޑިޓް  ލައިސަންސްގެ  ަމތީން،  ގޮތުގެ 

 ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ،އުނިކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު

ނެގުމަށް ެއދި   ލަިއސަންސް 
 ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ  (ހ)  .9 ނެގުަމށް  ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
އިތުރުކުރުން ކެޓަގަރީއެއް  ގުޅޭ    ،ފަދަ  ލައިސަންސަށް  ލައިސަންސާ 

 އެކަަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯުމންނެވެ.   ،ޚިދުަމތްތަކަށް އެދެންވާނީ

، ހުށަހަޅޭނީ  އެދި ހޯދުަމށް ލައިސަންސް ދުއްވުުމގެ އެއްގަމު އުޅަނދު (ށ)  
 ީމހުންނަށެވެ. ފުރިފައިވާ އަހަރު( އަށާރަ) 18 ިމލާދީގޮތުން

ހުށަހަޅާއިރުލައިސަންސަ )ނ(    އެދި  ގައި   ، ށް  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯުމގައިވާ އެންެމހައި ަމޢުލޫާމތު ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ. 
އެންެމހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާންެޖހޭކަަމށް  ފޯާމއެކު  އެ  އަދި 

 ލިޔެކިޔުން ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުުމން، ފޯުމގައިވާ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމު   (ރ)  
ފުރިހަަމތޯ  ބެލުަމށްފަހު ނުވާނަމަ   ،ަމޢުލޫާމތު  ފުރިހަމަ   ، ަމޢުލޫާމތު 

 ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.  
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ހުށަހަޅައިފައިވަނީ   (ބ)   ފޯމު  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ވާނަަމ ކަުމގައި  އިތުރުކުރުަމށް  ކެޓަގަރީއެއް          ، ލައިސަންސަށް 

ދުއްވުުމގެ އުޅަނދެއް  ހާޒިރުވާންެޖހޭ   އެ  ހެދުަމށް  އިްމތިޙާނު  ޢަަމލީ 
 ލަސްވެގެން   ، ފޯުމ ހުށަހެޅި ވަގުތުން ފެށިގެން، ގަޑި  ،ތަނާއި، ތާރީޚާއި

 ، ފޯމު ބަލައިގަތް އިދާރާއިން، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި( ހަތްދިހަ ދޭއް) 72
 .ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ެއްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމުގެ  
 ިއމްތިާޙނު

ދޫކުރެވޭނީ )ހ(   .10 ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު     އަންނަނިވި   ، އެއްގަމު 
 ދެ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ، އެ އިްމތިޙާނުތަކުން ފާސްވުަމށްފަހުއެވެ. 

 ؛އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ތިއަރީ އިްމތިޙާނު  (1)   

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު.  (2)   

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ތިއަރީ އިްމތިޙާނަކީ، ލައިސަންސަށް އެދޭ  )ށ(   
ނަންބަރު    ،ފަރާތް ދަތުރުފަތުރުގެ   2009/5ޤާނޫނު      )އެއްގަމު 

ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ިމންވަރު ބެލުަމށްޓަކައި 
 ހަދަންެޖހޭ އިްމތިޙާނެކެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނަކީ، ލައިސަންސަށް އެދޭ  )ނ(   
އުޅަނދު ދުއްވުަމށާއި ބޭނުންކުރުަމށް ފަރިތަވެފައިވާ ިމންވަރު  ،ފަރާތް
 ޓަކައި ހަދަންެޖހޭ އިްމތިޙާނެކެވެ. ބެލުަމށް

އިްމތިޙާނުގައި  )ރ(    ޢަަމލީ  ތިއަރީއާއި  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
ިމންގަނޑުތަކާއި،   އިްމތިޙާނުގެ  ދާއިރާތަކާއި،  ކުރެވޭނެ  އިްމތިޙާނު 

ކަނޑައަޅާނީއިްމތިޙާނު   ގޮތްތައް  ިމނިސްޓްރީން    ، ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ 
 ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ެއްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމުގެ ތިައރީ  
 ިއމްތިާޙނު

ބައިވެރިވެވޭނީ،  )ހ(   .11 އިްމތިޙާނުގައި  ތިއަރީ  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު      އެއްގަމު 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިއަރީ އިްމތިޙާނު    23މި ގަވާއިދުގެ  

ދެއްކުަމށްފަހުގައި ފީ  ދޫކުރާ   ،ހެދުުމގެ  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅި  ފޯމު 
 ފީ ދެއްކިކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުުމންނެވެ.   އިދާރާއަށް

ލިޔުން   )ށ(    ދެއްކިކަުމގެ  ފީ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ހުށަހަޅާތާ މި 
ތިއަރީ އިްމތިޙާނު  ، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި( ހަތްދިހަ ދޭއް) 72 ގިނަވެގެން
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ލައިސަންސް ދޫކުރާ ، ގަޑި  ،ހެދުަމށް ހާޒިރުވާންެޖހޭ ތަނާއި، ތާރީޚާއި
 .ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ، އިދާރާއިން

ތިއަރީ   )ނ(    ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  ގެންދާނެ  އެއްގަމު  ކުރިޔަށް  އިްމތިޙާނު 
ކަނޑައަޅާނީ ވަގުތު  ތާރީޚާއި  ދޫކުރާ   ،ސަރަޙައްދާއި  ލައިސަންސް 

 އިދާރާއިންނެވެ. 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ތިއަރީ އިްމތިޙާނު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުަމށް  )ރ(   
ހަަމެޖހިފައިވާ ތަނަށް، ލައިސަންސް ދޫކުރާ އިދާރާއިން އަންގައިފައިވާ 

 ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  

ދިވެހި   )ބ(    ހާޒިރުވާއިރު،  އެ ީމހެއްގެ  ދިވެއްސަކު  އިްމތިޙާނަށް  ތިއަރީ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރައްޔިތެއް އަސްލު  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ   ކަން 

ވާ  ،ބިދޭސީއެއްނަަމ ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓާއި  ކާޑުގެ ރުމއްދަތު  ކް ވިސާ 
 އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އިްމތިޙާނުގައި ހިެމނޭ  ، ތިއަރީ އިްމތިޙާނުން ފާސްވީކަުމގައި ބެލެވޭނީ )ޅ(  
ރަނގަޅު   ސުވާލެއް  ހުރިހާ  އިްމތިޙާނުން    ، ކުރުާމއެކުަމުޖބޫރު  މުޅި 

 )ހަތްދިހަފަހެއް އިންސައްތަ( ާމކްސް ލިބުމުންނެވެ. 75% ަމދުވެގެން

އިްމތިޙާނު ހެދި ފަރާތަށް އެކަން    ،ތިއަރީ އިްމތިޙާނު ފުރިހަަމކުރުުމން (ކ)  
އެ ފަރާތަށް ލިބުނު    ، މި ލިޔުުމގައި. އެނގޭނެ ލިޔުެމއް ދޭންވާނެއެވެ

ތިއަރީ އިްމތިޙާނުން ފާސްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން    ،ާމކުހުގެ އަދަދާއި
  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގަޑިއަށް  އިްމތިޙާނު ތިއަރީ )އ(    ހަަމެޖހިފައިވާ  ގެންދިޔުަމށް  ކުރިޔަށް 
އަލުން   ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް  ފެއިލްވާ  އިްމތިޙާނުން  ފަރާތްތަކަށާއި 

ވަނަ ާމއްދާގައި  23އެ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިއަރީ އިްމތިޙާނު ހެދުުމގެ ފީ ދެއްކުުމންނެވެ. 

ކަުމގެ މި ާމއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ދައްކަންެޖހޭ ފީ ދައްކައި، ފީ ދެއްކި )ވ(   
ތިއަރީ   ،ލިޔުން ހުށަހެޅުުމން،  އިދާރާއަށް  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް 

ހާޒިރުވާންެޖހޭ ތަނާއި، ތާރީޚާއި އަލުން  ހެދުަމށް  ، ގަޑި   ،އިްމތިޙާނު 
ލައިސަންސް  ، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި( ހަތްދިހަ ދޭއް) 72 ލަސްވެގެން

  .ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ، ދޫކުރާ އިދާރާއިން
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ެއްއގަމު ުއޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ  
 ިއމްތިާޙނު

ބައިވެރިވެވޭނީ،  )ހ(   .12 އިްމތިޙާނުގައި  ޢަަމލީ  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު     އެއްގަމު 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިއަރީއިްމތިޙާނުން    11  މި ގަވާއިދުގެ
ގަވާއިދުގެ    ،ފާސްވުަމށްފަހު ގައި   11ިމ  )ކ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ލިޔުާމއެކު  ފުރިހަަމކުރުުމގެ  ޓްރެއިނިންގ  ގޮތަށް      ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގަވާއިދުގެ   އިްމތިޙާނު   23މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި        ވަނަ 

 އެވެ.   ދެއްކުަމށްފަހުގަފީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުަމށް އެދި  )ށ(   
 ތިއަރީ އިްމތިޙާނު ހެދި އިދާރާއަކަށެވެ.   ،ހުށަހަޅަންވާނީ

އަލަށް  )ނ(    މުޅިން  އެދި  ލައިސަންސަށް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
ތިއަރީ   ފަރާތްތަކުން  ހެދުަމށްފަހުހުށަހަޅާ        ގިނަވެގެން   ،އިްމތިޙާނު 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު ހެދުަމށް އެދި   6
ހުށަނާޅައިފިނަަމ ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  އެ  އަދި      ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްގަުމ އުޅަނދު   11މި ގަވާއިދުގެ  
  އިްމތިޙާނު އަލުން ފުރިހަަމ ކުރަން ވާނެއެވެ.  ދުއްވުުމގެ ތިއަރީ

މި ާމއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ކެޓަގަރީއެއް  )ރ(   
ާމއްދާގައި   11ިމ ގަވާއިދުގެ    ،އިތުރުކުރުަމށް ކަުމގައި ވާނަަމ ވަނަ 

ފުރިހަަމކުރުުމން   އަލުން  އިްމތިޙާނު  ތިއަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.   

ހެދުުމގެ ޚިދުަމތަށް  )ބ(    ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު  ދަށުން  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  މި 
، ތެރޭގައިގަޑިއިރުގެ  ( ހަތްދިހަ ދޭއް) 72 ގިނަވެގެން   ،ފައިސާ ދައްކާތާ

ތަނާއި، ތާރީޚާއި ހާޒިރުވާންެޖހޭ  ހެދުަމށް  އިްމތިޙާނު  ، ގަޑި   ،ޢަަމލީ 
އިދާރާއިން ދޫކުރާ  ފަރާތަށް ، ލައިސަންސް  އެދޭ  ލައިސަންސަށް 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ގެންދާނެ   )ޅ(   ކުރިޔަށް  އިްމތިޙާނު  ޢަަމލީ  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
ވަގުތު   ތާރީޚާއި  ދޫކުރާ   ،ކަނޑައަޅާނީސަރަޙައްދާއި  ލައިސަންސް 

 އިދާރާއިންނެވެ. 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުަމށް  )ކ(   
ހާޒިރުވުަމށް ތަނަށް  އިދާރާއިން    ،ހަަމެޖހިފައިވާ  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް 

 އަންގައިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  
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ދިވެހި   )އ(    ީމހެއްގެ  ދިވެއްސަކު ހާޒިރުވާއިރު،  އެ  އިްމތިޙާނަށް  ޢަަމލީ 
ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ   ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ލިޔުެމއްގެ  ރަސްމީ  ޕޮޓޯެޖހި  ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ސަރުކާރުގެ 
ކް ރޕާސްޕޯޓާއި ވާ  ، ބިދޭސީއެއްނަަމ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

ބައިވެރިވުަމށް  އިްމތިޙާނުގައި  ޢަަމލީ  އަސްލާއި،  ކާޑުގެ  ވިސާ 
ސަންސް ދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހާޒިރުވާން ެޖހޭނެކަަމށް ލައި

 ލިޔުުމގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގެނައުަމކީ  )ވ(    އުޅަނދެއް  ދުއްވާނެ  ހާޒިރުވާއިރު،  އިްމތިޙާނަށް  ޢަަމލީ 
 އިްމތިޙާނު ހަދާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.  

ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ، ލައިސަންސް ނެގުަމށް ބޭނުންވާ  )މ(  
ިމނިސްޓްރީން  ، ލިބިފައިވާ ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް

 ޒަިމނަރެއްގެ ބެލުުމގެ ދަށުންނެވެ. ކަނޑައަޅާ އެގް

ބެލެވޭނީ އިްމތިޙާނުން  ޢަަމލީ )ފ(    ނަންބަރު   ، ފާސްވީކަުމގައި  ޤާނޫނު 
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން    ،)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި  2009/5

އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާ  ިމނިސްޓްރީން   ހަދައިފައިވާ  އަދި 
އުޅަނދު  ފަރިތަކަާމއެކު  އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ކަުމގައި އިްމތިޙާނުކުރާ އޮފިޝަލް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.   ދުއްވޭ ފަރާތެއް

ފުރިހަަމކުރުުމން ޢަަމލީ )ދ(    ، ލިޔުެމއް  އެނގޭނެ  ން އެކަ، އިްމތިޙާން 
ލިޔުުމގައި. ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހެދި އިްމތިޙާނު ފަރާތް  ،މި   އެ 

ބަޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ފާސްވިކަން  އިްމތިޙާނުން  ޢަަމލީ 
  އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގަޑިއަށް  އިްމތިޙާނު ޢަަމލީ )ތ(    ހަަމެޖހިފައިވާ  ގެންދިޔުަމށް  ކުރިޔަށް 
ފަރާތްތަކުންނާއި އިްމތިޙާނުން ފެއިލްވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން   ހާޒިރުނުވާ

ވަނަ ާމއްދާގައި  23އެ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު ހެދުުމގެ ފީ ދެއްކުުމންނެވެ.  

އި، ފީ ދެއްކިކަުމގެ މި ާމއްދާގެ )ތ( ގެ ދަށުން ދައްކަންެޖހޭ ފީ ދައްކަ )ލ(   
ޢަަމލީ    ،ލިޔުން ހުށަހެޅުުމން،  އިދާރާއަށް  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް 

ހާޒިރުވާންެޖހޭ ތަނާއި، ތާރީޚާއި އަލުން  ހެދުަމށް  ، ގަޑި   ،އިްމތިޙާނު 
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ލައިސަންސް  ، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި( ހަތްދިހަ ދޭއް) 72 ލަސްވެގެން
  .ންވާނެއެވެލައސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަ، ދޫކުރާ އިދާރާއިން

ިމ ާމއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން    ،ޢަަމލީ އިްމތިޙާނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް )ގ(   
ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔުން  ފާސްވީކަުމގެ  އިްމތިޙާނުން   އުޅަނދު ދޫކުރާ 

 .ކަެމކެވެ ަމނާ ބޭނުންކުރުަމކީ ނުވަތަ ދުއްވުަމކީ

ިމ ާމއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން    ،ފަރާތްތަކަށްޢަަމލީ އިްމތިޙާނުން ފާސްވާ   )ޏ(   
ގަވާއިދުގެ  ިމ  ލިބުުމން،  ލިޔުން  ފާސްވީކަުމގެ  އިްމތިޙާނުން     ދޫކުރާ 

އެދި   13 ހެއްދުަމށް  ކާޑު  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ތިއަރީއާއި   (ހ)  .13 ލަިއސަންސް ހެްއދުން  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އިްމތިޙާނުން  އެއްގަމު  ޢަަމލީ 
ދޫކުރާނީ ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް  ގަވާއިދުގެ   ، ފާސްވެފައިވާ        ިމ 

ފީ   23 ހެދުުމގެ  ލައިސަންސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 ދެއްކުުމންނެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހެއްދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،   )ށ(   
 އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސްގެ ޚިދުަމތަށް އެދޭ    (1)   
 ؛ފޯުމ

ފުރިހަަމކުރިކަުމގެ    (2)    އިްމތިޙާނު  ޢަަމލީ  އިްމތިޙާނާއި  ތިއަރީ 
 ؛ލިޔުން

ފެތޭ  (3)    ިމންގަނޑަށް  ގަބޫލުކުރާ  ެޖހުަމށް      ، ޕާސްޕޯޓުގައި 
ޕާސްޕޯޓު    ، )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ  3ނެގިތާ    ފޮޓޯ

 ؛)އެކެއް( ފޮޓޯ 1ސައިޒުގެ 

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    މި  އެދި  ޚިދުަމތަށް  ހެއްދުުމގެ  ވަނަ    23ލައިސަންސް 
ފީ   ހެދުުމގެ  ލައިސަންސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ      ، ދެއްކުުމން ާމއްދާގައި 

ދޭއް) 72 ތެރޭގައި( ހަތްދިހަ  ދޫކުރާ ، ގަޑިއިރުގެ  ލައިސަންސް 
ފަރާތަށް، އިދާރާއިން އެދޭ  ލައިސަންސް    ،ލައިސަންސަށް 

ހެއްދުަމށްފަހުގައި،    ލައިސަންސް  އަދި  ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 
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އަންގާތާ އެކަން  ފަރާތަށް  އެދޭ           ގިނަވެގެން   ،ލައިސަންސަށް 
 ތެރޭގައި ލައިސަންސާ ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.   ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60

 ލައިސަންސާ  ތެރޭގައި މި ާމއްދާ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ )ރ(   
، އިޚްތިޔާރު ނައްތައިލުުމގެ  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކުގެ ހަވާލުނުވާ

 . ލިބިގެންވެއެވެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ އިދާރާއަށް

 އަލުން  ލައިސަންސެއް  ވާނައްތައިލައިފައި ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުންމި   )ބ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމ، ހެއްދޭނީ ގައި  )ށ(   ފޯމު  ާމއްދާގެ 

 އިދާރާއަށް ނައްތައިލި ލައިސަންސް ، ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު
 އިތުރު ، ހައްދާނަަމ ލައިސަންސް  ިމފަދައިން ހުށަހެޅުުމންނެވެ.  

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހަދާކަށެއް އިްމތިޙާނެއް

، މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް )ޅ(  
 ލައިސަންސް ކާޑު ހައްދައިދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮންެމ   )ހ(   .14 ލަިއސަންސްގެ ކެޓެގަރީތަްއ  ކެޓަގަރީތަކާއި،  ލައިސަންސްގެ  އުޅަނދުގެ  އެއްގަމު 
ބާވަތްތައް އުޅަނދުގެ  ހިމެނޭނެ  ތިރީގައި   ،ކެޓަގަރީއެއްގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ. 

   (1)  "A1 ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:   " ،           
ޚާއްޞަ   ، )ފަންސާސް( ސީސީ ހަމަނުވާ ޮމޓޯސައިކަލާއި  50

ބޭނުންވާ އެއްގަމު   އެހީއަށް  ކޮށްފައިވާ  ޚާއްޞަ  ީމހުންނަށް 
ހަކަތަ   ،އުޅަނދާއި އިރުގެ  ބޭނުންކޮށްގެންނާއި  ކަރަންޓު 

ނުވަތަ ބެޓެރި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް  
ސައިކަލާއި   ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އެހީގައި  ހަކަތައިގެ 

 ބައިސްކަލްފަދަ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.

   (2)  "A0  " ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި             ، ކެޓަގަރީ: 
)ފަންސާސް( ސީސީން ފެށިގެން ަމތީގެ ޮމޓޯސައިކަލާއި    50

 އޮޓޯސައިކަލެވެ. 

   (3)  "B1ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  ީމހުން    ، " 
ބޭނުންކުރާ ާޖގަ    ،އުފުލުަމށް  )ނުވައެއް(   9އިށީނުުމގެ 

 އެއްގަުމ އުޅަނދެވެ. ،ނަށްވުރެ އިތުރުނުވާންީމހު
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   (4)  "B2ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  ީމހުން    ، " 
)ދިހައެއް( އިން    10އިށީނުުމގެ ާޖގަ    ،އުފުލުަމށް ބޭނުންކުރާ

ނަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އެއްގަމު ން)ނަވާރަ( ީމހު  19ފެށިގެން  
 އުޅަނދެވެ. 

   (5)  "B3ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  ީމހުން    ، " 
ބޭނުންކުރާ ާޖގަ    ،އުފުލުަމށް  )ތިނެއް(   3އިށީނުުމގެ 

އިތުރުނުވާ ވުރެ  އުފުލާ  ، ީމހުންނަށް         ، ފަސިންަޖރުން 
 )ތިނެއް( ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެވެ. 3

   (6)  "B4ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  ީމހުން    ، " 
ބޭނުންކުރާ ާޖގަ    ،އުފުލުަމށް  )ހަތަރެއް(   4އިށީނުުމގެ 

އިތުރުވާ ވުރެ  އުފުލާ  ،ީމހުންނަށް           ، ފަސިންަޖރުން 
 )ތިނެއް( ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެވެ. 3

   (7)  "B0ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  ީމހުން    ، " 
ބޭނުންކުރާ ާޖގައިގައި    ،އުފުލުަމށް  )ވިހި(    20އިށީނުުމގެ 

 އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.  ، ނަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން އުފުލޭންީމހު

   (8)  "C1ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  އުފުލާ    ،" ކެޓަގަރީ: މި  ުމދާ 
)ދެހާސް(   2000އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުފުލޭ ބަރުދަން  

 އެއްގަމު އުޅަނދެވެ. ، ޓަނު( ހަމަނުވާ 2ކިލޯ )

   (9)  "C2ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  އުފުލާ    ،" ކެޓަގަރީ: މި  ުމދާ 
)ދެހާސް(   2000އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުފުލޭ ބަރުދަން  

)ހަތަރުހާސް( ކިލޯ   4000ޓަނު( އިން ފެށިގެން    2ކިލޯ )
 އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.  ،ޓަނު( ހަމަނުވާ 4)

   (10)  "C3ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  އުފުލާ    ،" ކެޓަގަރީ: މި  ުމދާ 
ބަރުދަން   އުފުލޭ  ތެރެއިން       )އެކެއް(   1އުޅަނދުގެ 

 ޓަނަށް ވުރެ ދަށުގެ ޓްރައިސައިކަލެވެ. 

   (11)  "C4ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  އުފުލާ    ،" ކެޓަގަރީ: މި  ުމދާ 
)އެކެއް( ޓަނުން    1އުފުލޭ ބަރުދަން    ،އުޅަނދުގެ ތެރެއިން

 ފެށިގެން ަމތީގެ ޓްރައިސައިކަލެވެ.
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   (12)  "C0ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  އުފުލާ    ،" ކެޓަގަރީ: މި  ުމދާ 
)ހަތަރުހާސް(   4000އުފުލޭ ބަރުދަން  ، އުޅަނދުގެ ތެރެއިން

 ޓަނު( އިން ފެށިގެން ަމތީގެ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ. 4ކިލޯ )

   (13)  "D0  " ީހިމެނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި   ، ކެޓަގަރީ: 
ނުވަތަ   އުޅަނދުފަހަރު  )ތިނެއް(    3އާރޓިކިއުލޭޓެޑް 

 އެކްސެލްއަށްވުރެ ގިނަ އެކްސެލް ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.

   (14)  "Eީކެޓަގަރީ: ިމ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނ " ،  B,C    ަނުވަތ
D    ާކެޓަގަރީގެ އުޅަނދެއްގައި ޓްރެއިލަރެއް ަޖހައިގެން ދުއްވ

 އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.

   (15)  "V1ީހިެމނޭނ ކެޓަގަރީގައި  މި  ކެޓަގަރީ:  މަސައްކަތު    ،" 
ވެހިކިއުލަރ އިކް ގެންގުޅޭ  ގޮތުގައި  ދާއިރާގައި  ވިޕްަމންޓުގެ 

ބުލްޑޯޒަރ،  ބަލާ ފޯކްލިފްޓް، އެކްސްކަވޭޓަރ، ލޯޑަރ ނުވަތަ  
 ބަރު އުޅަނދެވެ. ،ސޭލާ ފަދަ

ގުޅިގެން   )ށ(    ފާސްވުމާ  ކެޓަގަރީއަކުން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 
އެދޭނަަމ ކުރުަމށް  އިތުރު  ގަވާއިދުގެ    ،ކެޓަގަރީއެއް  ވަނަ    23ިމ 

ލައިސަންސަށް ކެޓަގަރީ އިތުރު   ، ާމއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ފީ ދެއްކުުމން
 ކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

   (1) A0    ާފާސްވ އިްމތިޙާނުން  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  ކެޓަގަރީގެ 
ކެޓެގަރީއާއި،    A1ފަރާތްތަކަށް   ކެޓަގަރީގެ    A0ގެ 

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

   (2) B1    ާފާސްވ އިްމތިޙާނުން  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  ކެޓަގަރީގެ 
ގެ ކެޓެގަރީއާއި،     B3ގެ ކެޓެގަރީއާއި،  B1ފަރާތްތަކަށް  

B4  .ެގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވ 

   (3) B2    ާފާސްވ އިްމތިޙާނުން  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  ކެޓަގަރީގެ 
  ގެ ކެޓެގަރީއާއި،   B3ގެ ކެޓެގަރީއާއި،    B2 ،ފަރާތްތަކަށް

B1    ،ިކެޓެގަރީއާއ ލައިސަންސް    B4ގެ  ކެޓަގަރީގެ  ގެ 
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 
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   (4) C1    ެކެޓަގަރީގެ އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ އިްމތިޙާނުން ފާސްވާ  ގ
     ކެޓެގަރީއާއި، ގެ    C3ގެ ކެޓެގަރީއާއި،    C1 ،ފަރާތްތަކަށް

C4 ީލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ގެގެ ކެޓަގަރ 

   (5) C2    ެކެޓަގަރީގެ އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ އިްމތިޙާނުން ފާސްވާ  ގ
 ،ކެޓެގަރީއާއި  ގެ  ,C1ގެ ކެޓެގަރީއާއި،    C2ފަރާތްތަކަށް  

C3  ެކެޓެގަރީއާއި،    ގC4    ްލައިސަންސ ކެޓަގަރީގެ  ގެ 
   ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 (ހ)  .15 ބިދޭސީ ލަިއސަންސް 

 

 

ުމއްދަތު ހަަމނުވާ   ،ިމނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ޤައުުމތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
އޮތްހައި  ލައިސަންސް  ީމހުންނަށް، އެ  އޮތް  ލައިސަންސެއް  ޞައްޙަ 
ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު ލައިސަންސެއް ހޯދުަމކާ ނުލައި،  

ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ( ނުވަދިހަ) 90
 . ދުއްވިދާނެއެވެ

ގައި (ށ)   )ހ(  ާމއްދާގެ  ގުނާނީ، މި  ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ            
ބޭރު ޤައުަމކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް  
ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ބަންދު 

 ދުވަސްތައް ހިަމނައިގެންނެވެ.  

 ދުއްވާ  އުޅަނދު ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) ާމއްދާގެ ިމ )ނ(   
އެ ފަރާތަކަށް   ، ބޭނުންވެއްެޖނަަމ ބަލަން  ފުލުހުން  ަމޢުލޫާމތު ފަރާތެއްގެ

ލައިސަންސާއި،  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ތިރީގައި  ލިބިފައިވާ 
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފުލުހުންނަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ުމއްދަތު    ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ދިވެއްސެއްނަަމ  (1)   
އެތެރެވިކަން   ދިވެހިރާއްެޖއަށް  އަސްލާއި،  ކާޑުގެ  ހަމަނުވާ 

 ؛އަންގައިދޭ ޕާސްޕޯޓުގެ ތައްގަނޑު ެޖހި ސަފުހާގެ ކޮޕީ

ކޮޕީއާއި  (2)    ޕާސްޕޯޓުގެ  ހަމަނުވާ  ުމއްދަތު   ، ބިދޭސީއެއްނަމަ، 
އަންގައިދޭ އެތެރެވިކަން  ޕާސްޕޯޓުގެ    ،ދިވެހިރާއްެޖއަށް 

 ؛ތައްގަނޑު ެޖހި ސަފުހާގެ ކޮޕީ
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ދުއްވުުމގެ  )ރ(    އުޅަނދު  އެއްގަމު  ބޭނުަމށް،  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ލިސްޓެއް  ޤައުުމތަކުގެ  ގަބޫލުކުރާ  ިމނިސްޓްރީން  ލައިސަންސް 

 އަދާހަަމކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.   ،ިމނިސްޓްރީން އާންުމކޮށް

އާންުމކޮށްފައިވާ   )ބ(    ިމނިސްޓްރީން  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
އުޅަނދު  އެއްގަމު  ދޫކޮށްފައިވާ  ޤައުަމކުން  ބޭރު  ހިެމނޭ  ލިސްޓުގައި 

ވަނަ ާމއްދާގެ   6ިމ ގަވާއިދުގެ    ، ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް
 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އާންުމކޮށްފައިވާ މި   )ޅ(   ިމނިސްޓްރީން  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ 
ލިސްޓުގައި ނުހިެމނޭ ބޭރު ޤައުަމކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު 

ވަނަ ާމއްދާގެ   6ިމ ގަވާއިދުގެ    ، ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް
ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް  ދާއިމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި          ، )ނ( 

އެއްގަމު އުޅަނދު   ، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ  12ގެ  މި ގަވާއިދު
 ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނު ފުރިހަަމ ކުރުުމންނެވެ. 

ބޭރު ޤައުަމކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް   )ކ(   
 ރެސްޓްރިކްޓެޑް  ނުވަތަ ލާނަރސް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ

ގައި ، ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  )ބ(  ާމއްދާގެ  ިމ 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަންސް ދު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )އ(    ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  މި  ފަރާތަކުން،  އެއްވެސް 
އެ   އެދުުމން  ފުލުހުން  ހުށަހެޅުަމށް  ލިޔުންތައް ލިޔުންތައް 

ނުވަތަ މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސެއް  ،ހުށަނާޅައިފިނަަމ
ބޭރު ޤައުަމކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން   ،ނެގުެމއް ނެތި

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް 
އްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  ނުވަތަ މި ާމ  ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވައިފިނަަމ

ބޭރު  ހިެމނިފައިނުވާ  ލިސްޓުގައި  އާންުމކޮށްފައިވާ  ިމނިސްޓްރީން 
ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސްގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ދޫކޮށްފައިވާ  ޤައުަމކުން 

ލައިސަންސް ނެތި   ، ދަށުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ
 އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އާންުމކޮށްފައިވާ  )ވ(    ިމނިސްޓްރީން  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
ލިސްޓުގައި ހިެމނޭ ބޭރު ޤައުުމތަކުގެ ޑިޕްލޮޭމޓުންނަށް އެ ޤައުަމކުން  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ    ،ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް
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ހެދުަމކާނުލައި  އިްމތިޙާނު  އިތުރު  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު         އެއްގަމު 
 ލައިސަންސް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ 

ލައިސަންސަށް  ރާއްޭޖގެ  ފަރާތްތަކުން  އެފަދަ  ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 
 ފައިވާ ލިޔެކިއުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ،އެދޭނަަމ

 ؛ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯުމ (1)  

 ؛ޑިޕްލޮޭމޓޭއްކަން ބަޔާންކޮށް ފޮރިން ިމނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  (2)  

 ؛ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ )ފޮޓޯ ނެގިފަހުން ތިންމަސްދުވަސް ހަމަނުވާ( (3)  

 ؛އަސްލާއި ކޮޕީޕާސްޕޯޓުގެ  (4)  

 ؛ވިސާކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ (5)  

 ؛ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ (6)  

އެނގޭނެ  (7)   ލައިސަންސެއްކަން  ޞައްޙަ  ލައިސަންސަކީ   ، ޑްރައިވިންގ 
ލިޔުެމއްގެ  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ  ޤައުެމއްގެ  ދޫކުރި  ލައިސަންސް 

 އަސްލު.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން   (ހ)  .16 ލަިއސަންސް ައުއކުރުން 
ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ނަގައިފައިވާ  ލައިސަންސް  އަލަށް   މުޅިން 

ލައިސަންސް  އެދި  ،ވަގުތީ  ބަދަލުކުރުަމށް  ލައިސަންސަކަށް   ، ދާއިީމ 
)ތިރީސް(   30ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ ގިނަވެގެން  

 ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދާއިީމ   )ށ(    ލައިސަންސެއް  ވަގުތީ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެދި ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް  ގަވާއިދުގެ    ،ލައިސަންސަކަށް  ވަނަ    23މި 

ސަރުކާރު   ،ގިނަވެގެން  ،ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކާތާ
ގަވާއިދުގެ    7ބަންދުނޫން   ތެރޭގައި، މި  ވަނަ    6)ހަތެއް( ދުވަހުގެ 

ނިންާމ   ދޫކުރުަމށް  ފަރާތަކަށް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  ާމއްދާ 
 ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  

ވަގުތީ  (ނ)   ލައިސަންސާއި،  ދާއިމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ވަގުތީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބިދޭސީންނަށް  ތެރެއިން  ލައިސަންސްތަކުގެ 

ގިނަވަގެން   ހަަމވުުމގެ  ުމއްދަތު  )ތިރީސް(    30ލައިސަންސްގެ 
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އެދި  އައުކޮށްދިނުަމށް  ލައިސަންސްގެ  ކުރިން،  ދުވަހުގެ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، ލައިސަންސް   )ރ(   
 ، ވާނަަމ، އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް  ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ކަުމގައި 

 މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

ގެއްލިގެން (ބ)   ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  ނުވަތަ   ،އެއްގަމު 
ނުވަތަ ުމއްދަތު ހަަމވެގެން އެ ލައިސަންސް އައުނުކޮށް   ،ހަލާކުވެގެން

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުާމއި އޮޕަރޭޓްކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.

އޮޕަރޭޓްކުރުަމށް  )ހ(   .17 ލަިއސަންސް ގެންގުޅުން  ނުވަތަ  ދުއްވުަމށް  އޮވެގެން  ލައިސަންސް 
ނުވަތަ  ދުއްވާއިރު  އުޅަނދެއް  އެއްގަމު  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
އޮޕަރޭޓްކުރާ  ނުވަތަ  ީމހާއަށް  ދުއްވާ  އުޅަނދު  އެ  އޮޕަރޭޓްކުރާއިރު، 
ީމހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް،  

އަ ީމހެއްގެ  ފެންނާނޭހެން އެ  ފަސޭހައިން  ނުވަތަ               ތުގައި 
 . އެ އުޅަނދެއްގައި އޮންނަންވާނެއެވެ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބެލުަމށް ފުލުހުން   )ށ(   
ހިނދެއްގައި ކޮންެމ  ލައިސަންސް    ،ބޭނުންވެއްޖެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ 

 ބެލުަމށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ލަިއސަންސުން  ކްރެޑިޓް ޕޮިއންޓް  
 ުއނިކުރުން 

 ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  .18
ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދުތަކާ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ،ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނާއި  އެ 
ޫޖރިމަނާގެ އަދަބު ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް  

ިމ ގަވާއިދުގެ   ، އަދަބާއި، މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ލައިސަންސުން    8

އިޚްތިޔާރުއުނި ިމނިސްޓްރީން    ،ކުރުުމގެ  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީއަށް 
 .ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ެޖހިގެން،ކްރެޑިޓް  ލައިސަންސުން   )ށ(    އުނިކުރަން   ކްރެޑިޓް   ޕޮއިންޓް 
 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ  ،ޕޮއިންޓް އުނިކުރަންވާނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ   (1)   
ލިބިއްެޖނަަމ ގެއްލުެމއް  ފުރާނައަށް  ީމހެއްގެ  ، ސަބަބުން 
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ލައިސަންސުން   ފަރާތުގެ  ދުއްވި  ހަތްދިހަ ) 75އުޅަނދު 
 ؛އުނިކުރުންޕޮއިންޓް  ކްރެޑިޓް  (ފަހެއް

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ   (2)   
ލިބިއްެޖނަމަ،   ގެއްލުެމއް  ހަށިގަނޑަށް  ީމހެއްގެ  ސަބަބުން 

( ފަންސާސް) 50އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތުގެ ލައިސަންސުން  
 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުންކްރެޑިޓް 

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ   (3)   
ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ( ދޭއް) 2ކުށް 

ލައިސަންސުން ފަރާތުގެ  ދުއްވި  އުޅަނދު          ފަހަރަކު 
 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުންކްރެޑިޓް ( ފަންސަވީސް) 25

ފަރާތުގެ    (4)    ދުއްވި  ( އެކެއް) 1ީމލާދީ    ،އިހުމާލުންއުޅަނދު 
ތެރޭގައި   އެކްސިޑެންޓަށްވުރެ  ( ފަހެއް) 5އަހަރުދުވަހުގެ 

ކޮންެމ ފަހަރަކު އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ  އުޅަނދު    ،ގިނައިން 
ލައިސަންސުން   ފަރާތުގެ  ކްރެޑިޓް  ( ވިހި) 20ދުއްވި 

 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވެލީގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި    (5)   
ޢަަމލު ޚިލާފުވުުމގެ  ފަހަރަށްވުރެ  ( ދޭއް) 2 ިމންގަނޑާ 

ދުއްވި   އުޅަނދު  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  އިތުރަށް 
ލައިސަންސުން   ޕޮއިންޓް ކްރެޑިޓް  ( ފަނަރަ) 15ފަރާތުގެ 

 ؛އުނިކުރުން

ދުއްވުަމށް    (6)    އެއާ  އެއްކޮޅަށް  ަމގެއްގައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
ޚިލާފަށް  ބައްތިއާ  ޓްރެފިކް  ނުވަތަ  ދުއްވުން  ޚިލާފަށް 

ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކުރާރުކުރާ ( ދޭއް) 2 ދުއްވުުމގެ ކުށް
ކޮންމެ ފަހަރަކު، އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތުގެ ލައިސަންސުން  

 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުންކްރެޑިޓް ( ދިހައެއް) 10

އުޅަނދުގައި   (7)    ސަބަބުން  ޕާކުކުރުުމގެ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 
ފަހަރަކު،   ކޮންމެ  ަޖހާ  ސްޓިކަރ  ވަޔަލޭޝަން  ޕާކިންގ 

ލައިސަންސުން   ފަރާތުގެ  ޕާކުކުރި  ( ފަހެއް) 5އުޅަނދު 
 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުންކްރެޑިޓް 
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ޤާނޫނު   (8)    ފިޔަވައި،  ހާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި 
 ، )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި  2009/5ނަންބަރު  

ގަވާއިދުތަކުގައި   އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 
ކަެމއް   ަމނާ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ( ދޭއް) 2ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަހަރަކު ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  އިތުރަށް    ،      ފަހަރަށްވުރެ 
ކްރެޑިޓް  ( ފަހެއް) 5އެ ކަެމއް ކުރި ފަރާތުގެ ލައިސަންސުން  

 ؛ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް   ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި (ހ)  .19 ލަިއސަންސް ހިފެހެްއޓުން 
ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ   ،ހިފެހެއްޓުުމގެ އިޚްތިޔާރު

 ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އެއްގަމު  ަމގުތަކުގައި ސަރަޙައްދުތަކާއި އެކި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  (1)   
ބާރަށް   ހުއްދަކުރާ ދުއްވުަމށް އުޅަނދު ދުވެއްޔަށްވުރެ 

ޢަަމލު    އިތުރަށް ފަހަރަށްވުރެ( އެކެއް) 1ދުއްވުުމގެ 
ފަހަރަކު ކޮންމެ  ފަރާތުގެ  ، ތަކުރާރުކުރާ  ދުއްވި  އުޅަނދު 

 ؛ހިފެހެއްޓުން ގަޑިއިރަށް( އަށެއް ސާޅީސް ) 48ލައިސަންސް  

ހާދިސާތަ  (2)    ބޭނުަމށް  ކުގެއެކްސިޑެންޓުގެ   ،ތަޙުޤީޤުގެ 
ފަރާތުގެ  ތުހުަމތުކުރެވޭ  އިހުާމލުވިކަަމށް  އެކްސިޑެންޓުގައި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް   7ލައިސަންސް، ގިނަވެގެން  
 ؛ހިފެހެއްޓުން

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ    (3)   
ފުރާނައަށް   ީމހެއްގެ  ލިބިއްެޖނަަމސަބަބުން  ، ގެއްލުެމއް 

ލައިސަންސް   ފަރާތުގެ  ދުއްވި  ( ދިހައެއް) 10އުޅަނދު 
ދެެމދުގެ  ( ފަންސަވީސް) 25  ،އަހަރުދުވަހާއި އަހަރުދުވަހާ 

 ؛ުމއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުން

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ    (4)   
ީމހެއްގެ   ލިބިއްެޖނަމަ،  ސަބަބުން  ގެއްލުެމއް  ހަށިގަނޑަށް 

ބަލައި ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ގެއްލުުމގެ  ލިބުނު   ، ހަށިގަނޑަށް 
ލައިސަންސް   ީމހާގެ  ދުއްވި  ( ހައެއް) 6އުޅަނދު 

އަހަރުދުވަހާ ދެެމދުގެ ުމއްދަތަކަށް  ( ފަހެއް) 5މަސްދުވަހާއި،  
 ؛ހިފެހެއްޓުން
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ގެއްލުެމއް    (5)    ފުރާނައަށް  ނުވަތަ  ހަށިގަނޑަށް  ީމހެއްގެ 
( ދޭއް)  2ލިބިދާފަދަ ގޮތެއްގައި އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލު  

އުޅަނދު ދުއްވި    ، ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް
އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު  ( އެކެއް) 1 ފަރާތުގެ ލައިސަންސް

 ؛ނޫން ުމއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުން

ފަރާތުގެ  (6)    ދުއްވި  ( އެކެއް) 1 ީމލާދީ، އިހުމާލުން އުޅަނދު 
 އެކްސިޑެންޓަށްވުރެ ( ފަހެއް) 5 ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ

 އުޅަނދު ، ފަހަރަކު ކޮންމެ  އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ ގިނައިން
 މަސްދުވަހަށް ( ހައެއް) 6 ލައިސަންސް ފަރާތުގެ ދުއްވި

 ؛ހިފެހެއްޓުން

އުޅަނދު    (7)    ލިބިފައިވާ އެއްގަމު  ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ 
ސަބަބަކާހުރެ   އެނުންވެސް  ނުވަތަ  ފެނުން  ލޮލުގެ  ފަރާތުގެ 

ޤާބިލުކަން   ދުއްވުުމގެ އުޅަނދު  ބަލި ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތުން
ކިބައިގައި ފަރާތުގެ  ފަރާތަކީ  ނެތްކަުމގައި  އެ  އެ  ނުވަތަ 

 އި ީމހެއް ނޫންކަުމގަ އެކަށީގެން ދުއްވުަމށް އުޅަނދު އެއްގަުމ
 ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ ފުލުހުންނަށް ޓްރެފިކް

ވަކި ުމއްދަތެއް ނެތް    ،ހިނދެއްގައި ފަރާތަކަށް ސާބިތުވެއްެޖ
 ގޮތަކަށް އެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން،   )ށ(   
، ޤާނޫނު( އާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ )އެއްގަުމ  2009/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު  

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދުތަކާ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ
( އަށެއް  ސާޅީސް ) 48 ، ލައިސަންސް ފަރާތްތަކުގެ ޢަަމލުކުރާ
ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން   ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ހިފެހެއްޓުުމގެ ގަޑިއިރަށް

 . ތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެކަނޑައަޅާ ފަރާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) (ނ)  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުތަކުގައި  އެ  ހާލަތުގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކަުމގައި  ހިފަހައްޓަންެޖހޭ  ލައިސަންސް  އިތުރަށް  ުމއްދަތަށްވުރެ 

އިތުރު  އަުމރެއްގެ ކޯޓު، ގަބޫލުކުރެވޭނަަމފުލުހުންނަށް   ދަށުން 
 ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ހިފެހެއްޓުުމގެ ލައިސަންސް ުމއްދަތަކަށް

 . ލިބިގެންވެއެވެ
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ާމއްދާގެ 2މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(   
ހިފަހައްޓާ   ލައިސަންސް  ދަށުން  ގެ  ލައިސަންސް  )ށ(  ހާލަތުގައި، 

 ، ހިފަހައްޓާ ުމއްދަތަށް، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް
ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

 ފަރާތަކުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  

ާމއްދާގެ   (ބ)   ގެ ( ރ)މި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ނަަމވެސް،  އޮތް        އެހެން 
ހާލަތުގައި،  2) ހިފަހައްޓާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

ބަލައި،   ިމންވަރަށް  ނުރައްކާތެރިކަުމގެ  އެކްސިޑެންޓުގެ  ހިނގައިދިޔަ 
ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ފަރާތަށް  އިހުާމލުވާ  އެކްސިޑެންޓުގައި 

އިޚްތިޔާރު ދޫނުކުރުުމގެ  ހުއްދައެއް  ޕޮލިސް    ،ވަގުތީ  ޯމލްޑިވްސް 
ފަރާތަކަށް ސަރ ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  ވިސްއަށް 

 . ލިބިގެންވެއެވެ

ޝަރުޢީ  )ޅ(   ހިފެހެއްޓުަމށް  ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަުމރުގައި  އެ  ދަށުން،  އަުމރެއްގެ  ކުރާ  ކޯޓަކުން 

 .އްޓޭނެއެވެހެުމއްދަތަކަށް އެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެ

ހިފަހައްޓައިފައިވާ )ކ(    ދަށުން  ާމއްދާގެ   އަނބުރާ  ލައިސަންސެއް މި 
 ުމއްދަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހިފެހެއްޓުަމށް ލައިސަންސް ، ހަވާލުކުރެވޭނީ

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަދި  )އެއްގަުމ    2009/5ހަަމވުަމށްފަހުގައި، 
އާއި ދަތުރުފަތުރުގެ  ހަދައިފައިވާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ  ،ޤާނޫނު( 

 ކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް  ،ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދަކާ
ޯމލްޑިވްސް  ، ފައިސާ ދައްކަންެޖހިފައިވާ ޫޖރިަމނާތަކަށް އެންެމހައި

 . އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުުމންނެވެ

، ހަވާލުކުރަންވާނީ  އަނބުރާ  ލައިސަންސްމި ާމއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން   )އ(   
ލައިސަންސް  ލައިސަންސްގެ އަދި  ، ހަވާލުކުރަންވާނީ  ވެރިފަރާތަށެވެ. 

ުމއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުެމއްގެ އަސްލު   ،އެ ފަރާތުގެ  ފޮޓޯެޖހި
ލައިސަންސާ ބަދަލުގައި  ވެރިފަރާތުގެ ހަވާލުވަނީ  ހުށަހެޅެުމންނެވެ.  

ފަރާތެއް  ލައިސަންސް  ފަރާތަށް އަންނަ ލުގައިބަދަ، ނަަމ  އެހެން 
 ނެތްކަުމގައި  އިއުތިރާޒެއް ހަވާލުކުރުާމެމދު ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުގެ

 ފަރާތުގެ  ލައިސަންސާ ހަވާލުވާ   ، ލިޔުަމކާއި ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ
ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި،   އަސްލާއި ލިޔުެމއްގެ ރަސްީމ ފޮޓޯެޖހި

ހަވާލުކުރުަމށްފަހު ހަވާލުވިކަުމގެ ، ލައިސަންސް  ލައިސަންސާ 
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އިނގިލީގެ  ،ލައިސަންސާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް  ،ލިޔުެމއްގައި
 . ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ

ލައިސަންސް   )ވ(    ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަުމ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 
ލައިސަންސެ ވަގުތީ  ވަނިކޮށް،  ހުއްދައެއް ހިފަހައްޓައިފައި  ނުވަތަ  އް 

 ނެތި، އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވުަމކީ ަމނާ ކަެމކެވެ.  

ުމއްދަތު  (ހ)  .20 ލަިއސަންސް ބާޠިލުކުރުން  ލައިސަންސްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދުއްވުަމށް  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
 ހަަމވުާމއެކު، އެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.  

    ، )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި   2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
 ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުުމގެ ސަބަބުން

ދޫކޮށްފައިވާ ދުއްވުަމށް  އުޅަނދު  ލައިސަންސާއެކު  އެއްގަމު 
ޕޮއިންޓް  ކްރެޑިޓް  އުނިކޮށްގެން  ޕޮއިންޓް  ކްރެޑިޓް  ހިަމނައިފައިވާ 

 . ހުސްވުުމން، އެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ

ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް އަލުން   )ނ(    މި 
 އެއްސަތޭކަ ) 180 ބާޠިލުކުރިތާ ހުށަހެޅޭނީ، ލައިސަންސްހެއްދުަމށް  

 .ފަހުންނެވެ ދުވަހުގެ( އައްޑިހަ

ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް އަލުން   )ރ(    މި 
އަލަށް  މުޅިން  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ  ހުށަހެޅުުމން،  އެދި  ހެއްދުަމށް 
ލައިސަންސް ނެގުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ  

  އިްމތިޙާނުތަކާއި އިުޖރާއަތުތައް ފުރިހަަމކުރުން ލާޒިުމވާނެއެވެ.

ދަށުން   )ބ(    ލައިސަންސެއްގެ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 
 .ކަެމކެވެ ަމނާ ބޭނުންކުރުަމކީ ނުވަތަ ދުއްވުަމކީ  އުޅަނދު އެއްގަުމ

ލައިސަންސް އޮވެގެން ދުއްވަންެޖހޭ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަންެޖހޭ އެއްގަުމ   (ހ)  .21 ައދަބު
ނުނަގައި   ލައިސަންސް  ފުރަތަަމ  އުޅަނދެއް،  އަދަބަކީ،  ދުއްވުުމގެ 

ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ( އެއްހާސް) 1,000/-ފަހަރަށްނަމަ   . ރުފިޔާއިން 
ފަހަރަށްނަމަ   ފަސްސަތޭކަ) 1,500/-ދެވަނަ  ރުފިޔާއިން  ( އެއްހާސް 

އިތުރުވާ . ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ ފަހަރަށްނަމަ،  ގިނަ  ދެފަހަރަށްވުރެ  އަދި 
 . ޔާއިން ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ ރުފި( ދެހާސް) 2,000/-ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 
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ލައިސަންސް އޮވެގެން ދުއްވަންެޖހޭ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަންެޖހޭ އެއްގަުމ   (ށ)  
ާމއްދާގެ  މި  ފަރާތްތައް،  ދުއްވާ  ނުނަގައި  ލައިސަންސް      އުޅަނދެއް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޫޖރިަމނާކޮށް، އެ ފަރާތުން  ( ހ)
އުޅަނދު ުމއްދަތަށް ( ފަނަރަ) 15ގިނަވެގެން    ،ދުއްވި  ދުވަހުގެ 

ރުފިޔާއިން  ( ދެހާސް) 2,000/-ހިފަހައްޓައި، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  
 . ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ލައިސަންސް   (ނ)   ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަުމ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 
ވަނިކޮށް އެއްގަ ، ހިފަހައްޓައިފައި  ނެތި،  ލައިސަންސެއް  ުމ  ވަގުތީ 

ފަހަރަށްނަމަ  ފުރަތަމަ  އަދަބަކީ،  ީމހެއްގެ  ދުއްވި              އުޅަނދެއް 
ދެވަނަ  ( ފަސްސަތޭކަ) 500/- ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ.  ރުފިޔާއިން 

ފަންސާސް) 750/-ފަހަރަށްނަމަ   ރުފިޔާއިން  ( ހަތްސަތޭކަ 
އަދި     ފަހަރަކަށް ކޮންެމ އިތުރުވާ ފަހަރަށްވުރެ ދެ ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ. 

 .ޫޖރިަމނާކުރުެމވެ ރުފިޔާއިން( އެއްހާސް) 1,000/-

ިމ ގަވާއިދާ ، މި ގަވާއިދުގައި ޫޖރިަމނާގެ އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިނުވާ (ރ)  
ފަރާތް   އަދަބަކީ، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި  ޢަަމލެއްގެ  ކޮންމެ  ކުރާ   ޚިލާފަށް 

 .ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ ކުރުެމވެ( ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) 750/-

މި ގަވާިއދާ ިޚލާފުވުމުން ހިފެހެްއޓޭ  
ެއްއގަމު ުއޅަނދާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  

 ގޮތް 

ޚިލާފުވުުމގެ    .22 ގަވާއިދާ  އެއްގަުމމި  ހިފެހެއްޓޭ  އުޅަނދާެމދު  ސަބަބުން 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުގެ   2009/5ޢަަމލުކުރާނީ،        )އެއްގަުމ 

ގެ  ޤާނޫނު ާމއްދާއާއި  68-1 (  ިމނިސްޓްރީން    ،ވަނަ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  އެ 
 ންނެވެ.ަމތީ ލާ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެއިއެކުލަވަ

ތިރީގައި   ިމ  .23 ިޚދުމަތުގެ އަގުތަްއ  ޚިދުަމތްތަކަށް،  އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި 
 ޚިދުަމތުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ.  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު

  އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ތިއަރީ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ  (ހ)  
  ރުފިޔާ.( އެއްސަތޭކަ) 100/-ފަހަރަކަށް 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުމގެ ޢަަމލީ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންެމ   (ށ)  
 . ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ( އެއްސަތޭކަ) 100/-ފަހަރަކަށް 

ކާޑާއި (ނ)   ލައިސަންސް  ހައްދާ  ޕަރިމޓާއި  ، އަލަށް    ، އޮޕަރޭޓިންގ 
 ؛ރުފިޔާ( ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 250/-ލައިސަންސް ފޮތަށް 
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ޕަރިމޓް (ރ)   އޮޕަރޭޓިންގ  ނުވަތަ  ކާޑު،  ނުވަތަ    ،ލައިސަންސް 
ުމއްދަތު  ނުވަތަ  ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ  ގެއްލިގެން  ފޮތް  ލައިސަންސް 

 ؛ރުފިޔާ( ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 250/-ހަަމވެގެން އައުކުރާނަމަ 

ކޮނެްމ    14ގަވާއިދުގެ  މި   )ބ(    އިތުރުކުރާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ( އެއްސަތޭކަ) 100/-ކެޓަގަރީއަކަށް  

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ    މި
ފައިވާ ގަވާިއދު  ިއކުރިން ހަދަ
 ބާޠިލުކުރުން 

 4/ 2009ނަންބަރު  ގަވާއިދު    ،ފެށުާމއެކު  ން ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަ  ިމ )ހ(  24.
ގަވާއިދު ) ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު   (އެއްގަމު 

 ބާޠިލުވީއެވެ. 

  ، ވި ނަަމވެސްމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ބާޠިލު )ށ(   
ދުއްވުުމގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އެ 

ހަަމއަށް   ލައިސަންސްތައް، އެ  ހަަމވުމާ  ުމއްދަތު  ލައިސަންސްތަކުގެ 
 ބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. ގަ

ގޮތުން   . 25 މާނަކުރުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  އިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގައި  މި 
އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި    ،ާމނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކުކަނޑައެޅިގެން އެހެން  
ދީފައިވަނީ އިބާރާ  ،ލަފުޒުތަކަށް  ދީފައިވާ ތްއެ  ތިރީގައި  ލަފުޒުތަކަށް  ތަކާއި 

 ާމނަކުރުެމވެ.

ިމނިސްޓްރީ )ހ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ނުވަތަ   ން "ލައިސަންސް" 
ފަރާތަކުން ދީފައިވާ  އިޚްތިޔާރު  އުޅަނދު   ،ިމނިސްޓްރީން  އެއްގަމު 

ގޮތުން   ދިނުުމގެ  ހުއްދަ  އޮޕަރޭޓްކުރުަމށް  ނުވަތަ  ދުއްވުަމށް 
  ، ފޮޓޯެޖހި ލައިސަންސް ކާޑު، ނުވަތަ ލައިސަންސް ފޮތް ،ދޫކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ލިޔުަމކަށެވެ.

ލައިސަންސް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަލަށް ލައިސަންސް  "ވަގުތީ   )ށ(   
ދޫކުރާ  ކުރިން  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  ދާއިމީ  ފަރާތްތަކަށް  ނަގާ 

 ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ. ،ލައިސަންސާއި

ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ   ،"ދާއިމީ ލައިސަންސް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(   
 ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.ުމއްދަތު ހަަމވުުމން 

ލިބިގަންނަ   )ރ(    ޚިދުަމތް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ފަރާތް"  "ހުށަހަޅާ 
 ީމހާއަށެވެ.
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"ކެޓަގަރީ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަުމގައި ދުއްވާ އިންީޖނުލީ   )ބ(   
 އުޅަނދު ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

އެވަނީ، ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ  )ޅ(   ބުނެފައި  ލައިސަންސް" ކަަމށް  "ބިދޭސީ 
 ޤައުުމތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސަށެވެ. 

އެވަނީ  )ކ(    ބުނެފައި  އިްމތިޙާނު" ކަަމށް  އެއްގަުމ    ،"ޢަަމލީ  އިންޖީނުލީ 
 އުޅަނދު ދުއްވަން ފަރިތަވެފައިވޭތޯ ބެލުަމށް ކުރާ އިްމތިޙާނަށެވެ. 

އެވަނީ  )އ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  އިްމތިޙާނު"  ނަންބަރު   ،"ތިއަރީ  ޤާނޫނު 
އާއި  2009/5 ޤާނޫނު(  ދަތުރުފަތުރުގެ  ޤާނޫނުގެ   ،)އެއްގަމު  އެ 

އަދަބުތައް  ަމގުަމތީގެ  ކަންކަާމއި،  ގަވާއިދުތަކުގައިވާ  ހަދައިފައިވާ 
 އެނގޭތޯ ބެލުަމށް ކުރާ އިްމތިޙާނަށެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ  )ވ(    އެއްގަމު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓްރީ" 
ހަަމަޖއްސާ  ކަންތައްތަ ސަރުކާރުން  ވަގުތަކު  އެ  ހަަމެޖއްސުަމށް  އް 

 ިމނިސްޓްރީއަށެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   . 26 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 
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