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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާބެހޭ  ގަވާއިދު 

ވަަނ  3ގެ  )ާޤނޫނުއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުމުގެ ( 5/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ

އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު  ،ފައިވާލައިވައިްނ އެކުލަ(ހ) އިން ބާރުލިބިގެ  ގެމާއްދާ

 އުޅަނދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

1.  ތަޢާރަފު  

.2 "އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،އިދަށް ކިޔާނީމި ގަވާ  ގަާވިއދުގެ ނަން  

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ

ވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ހަލިއްޔަތު އޫމަސް

 ފަރާތުންނެވެ.

3.  ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް  

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ އުޅަނދުތަަކކީ އަދި އަންނަނިވި ބޭނުމަކުން ކުރެ ބޭނުމެއްގައި 

   ދަތުރުފަތުރުގެ (އެއްގަމު  2009/5ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ

 ދަުށން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ.   ގެޤާނޫނު) 

4. އިސްިތސްނާ ކުެރވޭ ެއއްަގމު  

 އުޅަނދު 

 ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ،ހަމައެކަނި ޢަސްކަރީ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 .އުޅަނދު ސްކަރީޢަ ފޯސްގެ ޑިފެންސް

   (ހ)

 ،ތައްާޔރުކޮށްފައިވާސްކަރީ ބޭނުމާއި އެހެން ޭބނުންވެސް ކުރެވޭގޮތަށް ޢަ

ހަމައެކަިނ  ތަކުގެ ތެރެއިން ފޯސްގެ އުޅަނދު ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 .އުޅަނދުސްކަރީ ބޭނުމަށް ދުއްވާ ޢައެ އުޅަނދުގެ 

   (ށ)

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެ

 .އުޅަނދުފައި ހުންނަ ށްރުމަށާއި ދުއްވުމަށް ޚާއްޞަކޮބޭނުންކު

   (ނ)

ތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކައުރައް ސަލާމަތާއި ންމުއާ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ އެއްގަމު

 .އުޅަނދުއަދި އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހުންނަ 

   (ރ)
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މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސްގެ ބޭނުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް 

 ޑިފެންސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް.

   (ބ)

އްޞަކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު ޚާރޕޯޓް އޭޕްރަންމަތީގައި ދުއްވުމަށް އައެ

 އުޅަނދު.

.5 (ހ) ކޮށްަފއި ޞައްޚާ ވަކި ކަންކަމަށް  

އްުދގައި ދުްއވާ ޙަ ހުންނަ ސަރަ 

 އުޅަނދު 

އްޞަކޮށްފަިއ ޚާކޮންޓެއިނަރ އުފުލުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަނދަރުތަކުގައި 

 ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު.

   (ށ)

   (ނ) އުޅަނދު.ވިނަކޮށުމަށް ބޭުނންކުރާ އެއްގަމު 

 އެއްގަމު  ފަިއވާށްކޮޚާއްޞަކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

 އުޅަނދު.

   )ރ(

ތެރިކަމާ ގުޅޭ އުޅަނދުތައް، އެއްގަމު ަދތުރުފަތުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންމު ސަލާމަތާއި ރައްއާ

ގައި ބުނެފައިވާ ނިޝާން ހަރުކޮށްގެންނެވެ.  1ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ، ބޭނުންކުރެވޭނީ 

 އް، ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަނީއެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޭނުންކުރެޭވ އުޅަނދުތަ

6. ންމު ސަލާމަާތއި އާ 

ތެރިަކމަށް ބޭުނންކުރާ ަކއުރައް

 އުޅަނދު 

ކަމުގައި ތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުަތއް ކައުންމު ސަލާމަތާއި ރައްއާ

 އަްނނަނިވި ބާަވތުގެ އުޅަނދުތަކެވެ. ،ބެލެވޭނީ

   (ހ)

ރަކާތްތަކުގައި ހަތެރިކަމުގެ ކައުންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްއާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ  ،ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެއްގަމު އުޅަނދު؛ 

(1)    

 ލަތްތަކުގައިހާ ކުއްލި އެނޫންވެސް ނުވަތަ ސަލާމަތީ ނުވަތަ ޞިއްޙީ

 ؛ އެންބިއުލާންސް ފައިވާޅައިކަނޑައަ ބޭނުންކުރުމަށް

(2)    

ބޭނުްނކުރާ  ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އިއްޔާއަލިފާން ނިއްވުމުގަ

 އުޅަނދު؛އެއްގަމު 

(3)    

ރަކާތްތެރިވުމަށް ޭބނުންކުރާ އެްއގަމު ހަދިމާވެފައިވާ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން 

 އުޅަނދު.

(4)    

ާޤޫނނު ނަންބަރު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު

ން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވަނީ، އި(އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)  2009/5

   (ށ)
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ތެރިކަމުގެ ބޭނުުމގައި ދުއްވާ ކައުންމު ސަާލމަތާއި ރައްއާ ،އެފަދަ އުޅަނދު

 ދުއްވުމުގައި އެކަންޏެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ގައި  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަ ،ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ

 ނެވެ.ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޝާން ހަރުކޮްށގެ

   (ނ)

(ނ) ގައި  އާއި،) ށ(، އާއި ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) 4ގަވާއިދުގެ މި 

އްގަމު (އެ 2009/5ޤާޫނނު ނަްނބަރު ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނުދތައް

 ގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ދުއްވިދާނެއެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ) 

.7 (ހ) އިސްިތސްނާ ކުެރވޭ ެއއްަގމު  

 އުޅަނދު 

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވޭނީ 6މި ގަވާއިދުގެ 

 އްދުތަކުގައެވެ.ޙަފައިވާ ސަރަށްއްޞަކޮޚާއެފަދަ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް 

   (ށ)

ޤާޫނުނ އުޅަނުދތައް،  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ އެއްގަމު 7ގަވާއިދުގެ  މި

ރީ ޓަދަށުން ރަޖިސް ގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)( 2009/5ނަންބަރު 

 ނުކޮށް މަގުމަތީގައި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

   (ނ)

މޯބައިލް ފޯުނ  ،މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ދުއްވަމުން

ގެންގުޅޭ އެއްވެސް މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއްެގ  އަތުން ހިފައިގެން  ،ބޭނުންކުރުމާއި

 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

   (ރ)

ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ދުއްވަމުން ދާއިރު،  މި

 އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

   (ބ)

ށް ކަވަކި ކަމަގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ، ވަނަ މާއްދާ 4މި ގަވާއިދުގެ 

ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށާއި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެކަންކަމާ 

އެއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާމުގެ  ،ދުއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނދު

އްގަުމ (އެ 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ތެރޭގައި ބޭނުންކުަރންވާނީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތަށެވެ.  އާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ) 

   (ޅ)

(ރ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާއި،) ށ(، އިއާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 4މި ގަވާއިދުގެ 

ފިޔަވައި އެހެން  ނުއެއްގަމު އުޅަނދު، އެ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޒޯ

 ޒޯނުތަކުގައި އިތުރު ހުއްދައެއް ނުހޯދައި ދުއްވިދާނެއެވެ.

8. ޅަނދު ަރޖިސްަޓރީ ކޮށްފައިވާ އު 

އެހެން ޯޒނެްއގައި  ަވއިފިޔަ ޒޯނު

 ދުްއވުން 
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އުޅަނދުތަކުެގ ތެރެއިން،  ބޭނުންކުރާ ތެރިކަމަށްކައުރައް ސަލާމަތާއި ންމުއާ

ފައި ދިޔުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ޅައިއިމަރޖެންސީ ސައިރަން ނުވަތަ ބީކަން އަ

 ،ާދ ދިޔުމުގައި ފައިޅައިއުޅަނދު، އިމަރޖެންސީ ސައިރަން ނުވަަތ ބީކަްނ އަ

 ގެންވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބި

.9 (ހ) ަފއި ަޅއިއިަމރޖެްނސީ ަބރުޮގނު އަ 

ދިޔުމަށް ާޚއްޞަކޮށްަފިއވާ 

 އުޅަނދު 

 އިދިޮކޅަށް  މަގުގެ ،މަގުތަކުގައި ފައިވާޅައިކަނޑައަ ދުއްވުމަށް އެއްކޮޅަށް

 ދުއްވުން؛

)1(     

ން؛ދުއްވު ނުލައި މަޑުކުރުމަކާ ބައްތިއަށް ޓްރެފިކް  )2(     

 ބާރަށް  ދުވެއްޔަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާއެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް 

 ދުއްވުން.

)3(     

އުޅަނދުތަކުެގ ތެރެއިން،  ބޭނުންކުރާ ތެރިކަމަށްކައުރައް ސަލާމަތާއި ންމުއާ

ފައިވާ އުޅަނދުތަކަްށ ށްޚާއްޞަކޮ ދިޔުމަށްފައި ޅައިއިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަ

       ފަސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެގޮތަށް މަގުގައި ދުއްވާ އެހެން އުޅަނދުތަކާއި، 

 . މަގު ބޭނުންކުރާ މީހުން ޖާގަދޭްނވާނެއެވެ

   (ށ)

މަކީ މަނާކަމެކެވެ.ދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމި މާއް    (ނ) 

އުޅަނދުތަކުެގ ތެރެއިން،  ބޭނުންކުރާ ތެރިކަމަށްކައުރައް ސަލާމަތާއި ންމުއާ

ފައި ދިޔުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ޅައިއިމަރޖެންސީ ސައިރަން ނުވަތަ ބީކަން އަ

އުޅަނދުތަކުގައި ބޭުނންކުރާ އިމަރޖެންސީ އަލިތަކާއި އަޑުަތއް، އެހެްނ 

 .އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ

   (ރ)

(ރ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާއި،) ށ(، އާއި (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4މި ގަވާއިދުގެ 

 އެއްގަމު އުޅަނދަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

10. އިސްިތސްނާ ކުެރވޭ ެއއްަގމު  

 އުޅަނދަށް ހުަރްސއެޅުން 

(ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް)  -/750މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

11.  އަަދބު  

ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

12.  ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން  

 2009/6ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފެށުމާއެކު ންގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ މި

 ވީެއވެ.ބާޠިލު) ގަވާއިދު ތަކާބެހޭއެއްގަމު އުޅަނދުއިސްތިސްނާކުރެވޭ (

13. މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން  

ފެށުމުގެ ކުިރން ހަަދއިފަިއވާ 

ބާޠިލުުކރުން  ތައްގަާވިއދު  
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 ލަފުޒުތަކާއަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަކާއި ލަުފޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ިޢބާާރތްތަކާއި 

 .ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

14.  މާނަކުރުން  

މީހުން އުޅޭ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު "އެއްގަމު

 އުޅަނދުތައް ންމު ޚިުދމަތްދޭ ތަްނތަނުގައި އެއްގަމުއާއަދި  ،ރަށްރަށާއި

އަމިއްަލ ބިންބިމާިއ ފައިވާ މަގުތަކާއި، ފާލަްނތަކާއި، ޅިދުއްވުމަށް ކަނޑައެ

ބަންޑާރަ ބިމުން ހިނާގބިނގާވެުއޅުމަށާއި ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުތަކާއި 

ގޯޅިތަކާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ވުމާއި މުކޮށް ދުއްންއާ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ބިންބިމާއި ވަކިކަމަކަށް

ފަިއވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކާއި، އިހިނގާބިނގާވެއުޅުމަށް ހަދަ

މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދުތަކާއި، ދުއްވާ 

 މީހުންނަށެވެ.

   (ހ)

        ، މީހުްނ އުފުލުމަށާއި ،"އެއްގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ދުމަތް ޚިްނމު އާމީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު  ،މުދާ އުފުލުމަށާއި

ގެންދިުޔމަށް ނުވަަތ ތަކެތި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވުމަށް ނުވަތަ 

 ފައި ހުްނނަ އުޅަނދަށެވެ.ދައިއުފައް ދަތުރުކުރުމަށް

   (ށ)

ތުރުގެ ކަންތައްތަްއ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަ

 ވަގުތަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާއަކަށެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް އެ

   (ނ)

ޢީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާ ސްކަރީ އުޅަނދު"ޢަ"

ސްކަރީ ބޭނުންތަަކށް ޢަޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ބާރުން ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އު

 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.ބޭނުންކުރާ 

   (ރ)
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