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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
 މާލެ،                 
 .ދިވެހިރާްއޖެ              

 

 އެއްގަމު  އުޅަނދުގައި  މުދާ  އުފުލުމުގެ  ގަވާއިދު  

 
 

 ބާބު  ފުރަތަމަ 
 ތަޢާރުފު 

 ގެވަނަ މާއްދާ 3)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާޫނުނ( ގެ  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ .1 ތަޢާރުފު 
އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމާއި، މުާދ  ،ފައިވާލައި)ހ( އިން ބާރު ިލބިގެން އެކުލަަވއި

ޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އަރުވައި ބޭލުމާއި، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ މިްނގަނ
 ގަވާއިދެވެ.

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. .2 ނަން 

ވާލުވެފައިާވ ހައެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމަށް  ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ .3 ަފރާތް  ހިންގާ ގަާވިއދު
 މިނިސްޓްީރން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ 

 ބާބު  ދެވަނަ 
 އުޅަނދު  އެއްގަމު  އުފުލާ  މުދާ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  އުޅަނދު އިންޖީނުލީ ދުއްވާއެއްގަމުގައި  ،މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދަކީ .4 އުޅަނދު  ެއްއގަމު އުފުލާ މުދާ
މުދާ އުުފލާ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު  ،ދަށުން ގަވާއިދުގެ
ފައި ހުންނަ އެއްގަމު ކޮށްވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމަށް ޚާއްޞަ ،އުޅަނދާއި
 އުޅަނދެވެ.

 ގިނަެވގެން  ެއންމެ އުޅަނުދގައި
 ބަުރދަން  އުފުލޭނެ މުދާ

ރަޖިސްޓަރީގައި އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލޭނެކަމަްށ މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ  )ހ( .5
ފައިވާ ގޮތަްށ ށްގައި ބަޔާންކޮ  1މި ަގވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފައިވާ ބަރުދަންޅައިކަނޑައަ

 އުޅަނދުގެ ދެފަރާތުގެ ކުރީ ދޮރުފަތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެެއވެ.
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އިތުރަްށ މުދާ އުފުލުމަީކ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަރުދަނަށްވުރެ  )ށ(  
 މަނާކަމެކެވެ.

 ތަކެތި ުމދަލާއި އުޅަނުދގައި

 އުފުލުން 
         މުދާ އުފުލާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގަިއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު،  ،އެއްގަމު އުޅަނދެއް .6

ންނެވެ. މި މާއްދާގައި ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،އެ އުޅަނދަކުން މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލަންވާނީ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ުއޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލަންވާނީ، އެ އުޅަނދެއް މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު  )ހ(  
ފައިދާއިރު، ދުއްވާމީހާއަށް ކުރިއާއި ފަހަތް ފެންނަގޮތަށެވެ. އަދި ދިއްލަންޖެހޭ ވައިދުއް

 ގޮތަށާއި، ނަންބަރު ޕްލޭޓް ފެްނނަން ހުންނާނެ  ހުްނާނނެ ހުރިހާ ބައްތިތައް ފެންނަން
 ގޮތަށެވެ.

 އުޅަނދަކަށް ،އުފުލާއިރު  ތަކެތި  މުދަލާއި އުޅަނުދގައި އެއްގަމު އުފުލާ މުދާ )ށ(  
. މަނާކަމެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ ނެރެފައި ކުރިޔަށް އުޅަނދެއްގެ އެ މުދަލެއް އަރުވައިފައިވާ

 ފަހަުތން  އުޅަނދުގެ ދުއްވައިފައިދާއިރު ައރުވައިގެން ތަކެތި ދިގު އުޅަނދަށްވުރެ އަދި
 އެއްބަޔަށްވުރެ ތިންބައިކުޅަ  ފޮށިގަނޑުގެ ުއޅަނދުގެ، ބައި ހުންނަ ނުކުމެފައި ބޭރަށް

، އުފުލާނަމަ ުމދާ ުހންނަގޮަތށް ބޭރަށް ފަހަތުން އުޅަނދުގެ . ނުވާނެއެވެ ދިގުވެގެން

 ބޭރަށް އުޅަނދުގެ އުފުލާ މުދާ ، ދެމެދު އާ 18:00 ފެށިގެން އިން 6:00 ހެނދުނު
 ފޫޓު 1 ،ދިގު ފޫޓު 1 ކޮޅުގައި ތަކެތީގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ނުކުމެފައިވާ ފަހަތަށް

 އިން  18:00.  ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ދިދައެއް ރަތްކުލައިގެ ފުޅާމިނުގެ
 ނުކުމެފައި ޭބރަށް އުޅަނދުގެ، އުފުލާނަމަ މުދާ ދެމެދު އާ 6:00 ހެނުދނު ފެށިގެން
، ބައްތިއެއް ފެންނަ އަލި ކުލައިގެ އޮރެންޖް ނުވަތަ ރަތްކުލައިގެ ބައިގައި ހުންނަ

 ކޮޅުގައި ތަކެތީގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ނުކުމެފައިވާ ފަހަތަށް ބޭރަށް އުޅަނދުން
 .ހުންނަންާވނެއެވެ ދިއްލައިފައި

ހަރުކޮށްފަިއ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ިދދަ )ނ(  
ހެން ވިހުރޭ ގޮތަށެވެ. އަިދ، ބައްތީގެ އަިލ ނޭމީުހންނަށް ފެްނނާ ،ހުންނަންވާނީ

 ސަތޭަކ( ފޫޓު ދުރުން ސާފުކޮށް ފެންނަ މިންވަރަށެވެ.އެއް) 100ހުންނަންވާީނ، 

ފޮށީގައި ބަްނދުކޮށްފައި ުހންނަ ނުވަތަ ވަކިވަކިން ހުންނަ މުާދ ނުވަތަ އުޅަނދުެގ  )ރ(  
ތެރެއަށް އޮއްސައިގެން އުފުލާ މުދަލާއި ތަކެިތ، އުޅަނދުގަިއ  ފޮށިގަނޑު

ބޭރަްށ  ނުވަތަނޑުން ބޭރަށް ނުވެއްޓޭގޮަތށް އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ  ،އުފުލަންވާނީ
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ތެިރކަމުގެ ފިޔަވަޅު ކައުނުވަތަ ބުރައިެގން ނުދާނެ ގޮތަށް ރައް ގޮަތށްނުފައިބާ
 ރަނގަޅަށް އަޅައިގެންނެވެ.

ފަިއ ހުންނައިރު އުޅަނދުގެ ފޮށިަގނޑުގެ އަރިމަތިން ޓައިބަހައްއުޅަނދުގައި މުދާ  )ބ(  
އަރިމަތީފިލާ ތިރިކޮށްގެން ދުއްވުމާއި، އުޅަނދަށްވުރެ ބޭރަށް މުދާ ބެހެއްޓުމާއި، 

ބައްިތތައް ނުފެންނަގޮތަްށ  ޑާއިފަހަތު ނަންބަރު ބޯ ،ދިގުކޮށް ހުންނަ މުދާ އުފުލާއިރު
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮާތ  ފަހަތުފިލާ ތިރިކޮށްފައި ބެހެްއޓުާމއި،

 ކަމެކެވެ.ޚިލާފަށް އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާ

ފަހަތު ފޮށިގަނޑު ބެލުމަށް ހުްނަނ  ،ދުގެ ޑްރައިވަރުގެ ކެބިންގައިމުދާ އުފުލާ އުޅަނ )ޅ(  
ބިއްލޫރިގަނޑު )ރިއަރ ވިއު ގްލާސް( އިން ޑްރައިވަރަށް ފަހަތް ނުފެންނަ ވަރަްށ 

އެ މުދަލެއްގެ ބާވަތުްނ  ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި މުދާ ބަހައްޓައިގެން
ްނ އެއްފޮށިގަނޑަކަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ މުދަލެއްގެ ބޮޑުމިނުގެ ސަބަބު 

މުދާ އެހީތެރިޔަކު ނެތި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގައި  ،ބިއްލޫރިގަނޑަށްވުރެ އުސްވާނަމަ
 އުފުލުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ.

         މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުދާ ެބެހއްޓި ނަމަވެސް،  )ކ(  
 އްޓުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.ޑްރައިވަރުގެ ކެބިްނއަށްވުރެ އުސްކޮށް މުދާ ެބހެ އެ އުޅަނދުގެ

މުދާ އަރުވައި ބާލަން މަޑުކުރާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް މަގަކަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަކަށް  )އ(  
ކަންމަތީގަިއ، މަގުގެ މެދަށްވާގޮތަށް ނުވަތަ ާއންމު ޓްރެފިކަްށ ލާ ބައިލަނ

 ދަތިވާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް މަޑުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ދުއްވަްނ އިންނަ ޑްރައިވަރު، އުޅަނދު ުދއްވާއިރު މުދަލާއި  މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު )ވ(  
 ތަކެތި އަތުން ހިފައިގެން ެގންދިުއމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ،ގުދަނުގެ އެތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ،ގުދަނަކުން އުޅަނދަށް މުދާ އަރުވައި ބާލަންވާނީ )މ(  
އުޅަނުދ  ނުވަތަ މަގާއި ދުވާރު ބޭުނންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަދތިނުާވގޮތަށް

 ބާއްވައިގެންނެވެ.

 ފަދަ  އެ ،އުފުަލންވާނީ ތަކެތި ފަދަ ވެލި ގައުުކނޑިއާއި ގޮދަންފުށާއި ސިމެންތިއާއި )ފ(  
 ސަތަރިއެއް ފޮށިަގނޑާއެކު އުޅަނދުގެ އުފުލާ މުދާ ގޮަތށް ކުނޑިުނބުރާނެ ތަކެތިން
 .ނެވެންބަންދުކޮށްގެ  ނިވައިކޮށް ރަނގަޅަށް އަޅައި އެއްޗެއް ފަދަ އެ ނުވަތަ
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މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދަކާއި ވަގުތެއް  )ދ(  
އްދެއްގައި ޙަފައިވާނަމަ، އެ ނޫން ސަރަސައިރަށެއްގައި ހަމަޖައްސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ 

އެ ރަށެއްގައި މުދާ އަރުވައި އެ ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫން ވަގުތެއްގައި، 
 މަނާކަމެކެވެ.ބޭލުމަކީ 

މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަށް މުދާ ައރުވައި، އުޅަނދުން މުދާ އުފުަލންވާނީ، އުޅަނުދ  )ތ(  
ނުގެއްލޭގޮތަށް، އަދި އެހެން އުޅަނދުތަކާއި،  ރޯލްނދުގެ ކޮންޓްދުއްވާ ފަރާތަށް އުޅަ

، ބަލައިގެން ރައްކައުތެރިކަމަށްމަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި 

 ުނވާގޮތަށެވެ. މަތީގައި ހުންނަ މީސްމީހުންެގ މުދަލާއި ތަންތަނަށް ގެއްުލންމަގު

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 ޚިދުމަތްދިނުން  އުޅަނދުތަކުން  އެހެނިހެން 

 މުދަާލއި އުަޅނުދގައި އެހެނިހެން

 އުފުލުން  ތަކެތި
އޮޯޓ ބައިސްކަލާއި، ހަމައެކަނި ދެމީުހންނަށް އެރޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފަިއ ހުންނަ  )ހ( .7

ތިރީގައި  ،މޮޓޯ ސައިކަލުގައި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލަންވާނީ ،ސައިކަލާއި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

  އެ އުޅަނދެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވަށިގަނޑަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގެ  (1)   
 ؛ދަށަށް އަޅައިގެންމަޑި

ނުގެއްލޭޮގތަށް އަދި އެހެން އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތަށް އުޅަނުދގެ ކޮންޓްރޯލް  (2)   
 ؛އުޅަނދުތަކާއި މީހުންނާއި ތަކެތީެގ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުވާނޭެހން

ނުަވތަ ފުޅާ ތަކެއްޗާއި، އެ އުޅަނދަކުން ދާ ތަކެތި އުޅަނދަށް ވުރެ ދިގު  (3)   
މީހުންނަށް ވުރެ އުސް ތަކެއްޗާއި، އެ އުޅަނދުގެ ބޭަރށް ނުކުްނަނގޮތަށް 

 ؛މުދަލާއި ތަކެތި ނުއުފުލުންއުޅަނދުގައި 

އުޅަނދަކުން އުޅަނދަށް ވުރެ ދިގުނޫން ނުވަތަ ފުޅާނޫން ތަކެއްޗާއި، އެ  (4)   
ވުރެ ބޭރަށް  އުޅަނދަށް ،ދާ މީހުންނަށް ވުރެ އުސްނޫްނ ތަކެއްޗާއި

އެ އުޅަނދުގައި  ،ނުނުކުންނަ ޮގތަށް މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލަންާވނީ
ޓެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް ލައިގެން ށްށް ނުވަތަ ފޮހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަށިގަނޑަ

 ؛ޅަނދުގައި ބަނެދގެންހިފައިގެން ނުވަތަ އެ ތަކެތި ނުެވއްޓޭނޭ ގޮތަށް އު
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އުޅަނދުގެ ފަހަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް އެއް އަތުން ހިފައިގެން އިނދެވޭނެ  (5)   
 ؛ންމުދަލާއި ތަކެތި، އުޅަނދުގެ ފަަހތުގައި އިންނަ މީހާ އަތުން ހިފަިއގެ

ަނންބަރު  ،ޓެއިލް ލައިޓާއި ،ސިގްނަލް ލައިޓާއި ،އުޅަނދުގެ ހެޑް ލައިޓާއި (6)   
ޕްލޭޓް ނިވާނުވާ ގޮތަށާއި، އުޅަނދު ދުއްވަން އިންނަ މީހާގެ ދެ އަތާއި 

 ދެފައި ބަންދުނުވާ ގޮަތށް.

 ،އުފުލާއިރުގައި މުދަލާއި ަތކެތި މުދާ އުފުލުމަށް ޭބނުންކުރާ ޓްޮރލީފަދަ އުޅަނދު )ށ(  
ޓްރޮލީ ދަމަން ހުްނނަ އަތްގަނުޑގެ މަތީކައިރިއަށް ވުރެ މައްޗަށް މުދާ އެރުވުމާއި، 
ޓްރޮލީގައި މުދާ ގެންދަން ުހންނަ މީހާއަށް ކުރިމަތި ނުެފންނަގޮތަށް މުާދ 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި  ،ފަދަ އެއްޗެއް އަރުވައިގެން ޓްރޮލީ
 މެކެވެ.ގެންދިއުމަކީ މަނާކަ

ބައިސްކަލާއި، ހަމައެކަނި ދެމީހުންަނށް އެރޭގޮތަްށ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  )ނ(  
މުދާ އުފުލުމަށް  ،މޮޓޯ ސައިކަލާއި ،ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ އޮޓޯ ސައިކަލާއި

 ބޭނުންކުރާ ޓްރޮލީފަދަ އުޅަނދުަގއި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ެއއްފަދަ ެއއާ ނުވަތަ ކުނި
 އުފުލުން  ުއޅަނދުަގއި އެއްެޗއް

 އުޅަނދެއްގައި އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެން ފައި ހުންނަ ކޮށްކުނި އުފުލާގޮތަށް ފަރުމާ )ހ( .8
މަގުމައްޗަށް ނޭޅޭގޮަތށް އަދި އޭގައި  ،ފަދަ އެއްޗެއް އުފުލަންވާނީކުނި ނުވަތަ އެ

އެއްޗެއް އަޅައި ރަނގަޅަށް އުލަށް ނުފެތުރޭޮގތަށް ސަތަރިއެއް ފަދަ ޙަމާ ،ހުރި ވަސް
 ނެވެ.ންނިވައިކޮށް ބަންދުކޮށްގެ 

ފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެްނ އުޅަނދެއްގައި ކޮށްކުނި އުފުލާގޮތަށް ފަރުމާ )ށ(  
 ،ކުނި އުފުލާނަމަ، އެ އުޅަނދެއްގެ ފޮށިގަނޑަށްވުރެ އުސްކޮށް ކުނި ބަރުކުރަންވާނީ

ފިލަޔާއި، ފަހަތުފިާލ އެކުލެވޭގޮތަްށ  އެ އުޅަނދުގެ ފޮށިގަނޑުގެ ދެ އަރިމަތީ
 ނުވަތަ އް ހަދައި، އުފުލާ ކުނީގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ބޭރަށް ނޭޅޭގޮތަށް ޑެފޮށިގަނ

ތެރިކަމާއެކު އެތެރޭގައި ކުނި ހިފެހެއްޓިފަިއ ކައު ރައް ގޮތަށްބޭރަށް ނުފަިއބާ
 ހުންނަގޮތަެށވެ.

އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރުގެ ، ފޮށިގަނޑުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
އަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކުނި އުކައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ކެބިން

އުޅަނދެއްގެ ފޮށިގަނޑުގެ ދެ އަރިމަތީގައްޔާއި ފަހަތުގައި ފިލާގަނޑެއް ޖައްސައިގެން 
 ނާކަމެކެވެ.އުޅަނދުގެ ފޮށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކުނި އޮއްސައިގެން އުފުލުމަކީ މަ
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އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތު ފޮށިގަނޑުގައި  ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުނި އުފުލާއިރު )ރ(  
 މީހުން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ުކނިއަޅާނެ ފޮށިގަނޑެްއ ބައިސްކަލުގެ ފަހަތުގައި  ،ބައިސްކަލުގައި ކުނި އުފުލަންާވނީ )ބ(  
އުލަށް ުނެފތުރޭނެ ގޮތަްށ ޙަމާ ،ހަރުކޮށް، ކުނީގައި ހުރި ަވހާއި ކުނި

 ނެވެ.ން ބަންދުކޮށްގެ

ބައިސްކަލުގެ  ،ވާނީ ންކޮށްފައިވާ ފޮށިގަނޑު ހުންަނންމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާ )ޅ(  
ށް ވުރެ އުސް ހުންގާނަށް ވުރެ ފުޅާނުވާޮގތަށް، ބައިސްކަލު ދުއްވަން އިންނަ މީާހއަ

ފަހަތަށް ނުނުކުންނަ މިންވަރަށެވެ. ވުރެ ނުވާގޮތަށް، ބައިސްކަލުގެ ފަހަުތ ފުރޮޅަށް
       ވުރެ އިތުރަށް، ބައިސްކަލުގެ ނޑަށް އަޅައިގެން ގެންދެވޭވަރަށްއަދި ފޮށިގަ

ގޯނި ުނވަތަ މިނޫންވެސް މި ބާވަތުގެ ތަެކތި އެލުވައިގެްނ  ޅާއިއެކި ދިމަދިމާގައި ކޮތަ
 ވެ.އަޅައިގެން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެ އަޅުވައިގެން އެއަށް ކުނިނުވަތަ 

ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުތަކުގެ ބާވަތާއި ފެންވަރު މިނިސްޓްރީން  )ކ(  
ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރަންވާީނ 

 ފެތޭ ުއޅަނދުތަކެވެ.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބާވަތް ނުވަތަ ެފންވަރަށް 

 ،ތަެކއްޗާއި  ޒާތުގެ ހިފާ އަލިފާން
 ފަދަ ޭގސް ކެމިކަލާއި ތެލާއި

 އުފުލުން  ތަކެތި

އަލިާފން ިހފާ ާޒތުގެ ތަކެއްޗާއި،  ،މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގެްއލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ )ހ( .9
ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،ތެލާއި ކެމިކަލާއި ގޭސް ފަދަ އެްއޗެއް އުޅަނދުގައި އުފުލަންވާނީ

2015/R-160 ( ެބާވަތްަތއް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެޭހ ތެލުގ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ދު( އާގަވާއި

ބަރުކޮށްގެން  އިވާ ފަދަ ތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ށ(  
މަނާކަމެކެވެ. ( ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުަމކީ ފަނަރަ ) 15މަގުމަތީގައި ގަޑިއަކު 

             ފައިވާނަމަ، ހައިނިޝާން ޖަ ޅައިވަކި ސްޕީޑެއް ކަނޑައަ ،ނަމަވެސް
 ދުއްވަންވާނީ އެ ސްޕީޑަކަށެވެ.އެ ސަރަޙައްދެއްގައި 

ތެރި ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުްނ ކައުފާނެ ނުަރއްގައިމަގުމަތީގައި ހިނ )ނ(  
 ގެމި މާއްދާ ،އެއް އުޅަނދަކުން އަނެއް އުޅަނދަށްނޫންގޮތަކަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދަ އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި ބަަދލުކޮށް ހެދުމަީކ 
 މަނާކަމެކެވެ.  
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ނުވަތަ ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުޅަނދުގައި އުފުލާނަމަ، ދުއްވާ ޒާތުގެ އަލިފާން ހިފާ  )ރ(  
އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އެ އުޅަނދަށް  މީހާއާއި އެހީތެރިޔާ ފިޔަވައި އިތުރު

 އެރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތެޔޮ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދަށް ތެޔޮ ބަރުކުރުމާއި، ތެޔޮ ބަރުކޮްށފައިވާ އެއްގަމު  )ބ(  
އުޅަނދުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ ފަދަ ތަކެތި އަޅަންވާނީ 

           ތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އަދި ސިޓީތަކާއި ރަށްތަކުގައި އެ ކަމަށް ކައުރައް
    ފައިވާނަމަ، އެނޫން ސަރަޙައްދެއްގައި ޅައިރަޙައްދަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައަވަކި ސަ

 އެ ނޫން ވަގުތެއްގައި ތެޔޮ ބަރުކުރުމާއި ތެޔޮ އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެސެޓްލިން ފަދަ އަލިފާން ހިާފފާެނ ޒާތުގެ ތަކެިތ ކައްކާގޭސް )އެލް.ޕީ.ޖީ(  )ޅ(  
އުފުލަންވާނީ، އުޅަނދުެގ ޑްރައިވަރުގެ ކެބިންއަށްވުރެ އުސްނުވާގޮަތށް މުދާ އުފުާލ 

ަވށައިގެން ދަގަނޑު ޖާލިަގނޑެއް ޖަހައި ގޭސްފުިޅ  ގެއުޅަނދުގެ ފޮށިގަނޑު
 ތެރިކޮށެވެ.ކައުނުވެއްޓޭގޮތަށް ރައް

 އްސިޓީތަކާއި ރަށްތަކުގައި ދަތުރުކުރާނެ މަގުތަ ،އެއްގަމު އުޅަނދުތެޔޮ އުފުލާ  )ކ(  
ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.  ންމިނިސްޓްރީ ،ކަނޑައަޅާނީ

ފައިވާ މަގުނޫން މަގަކަްށ ޅައިއެގޮތުން ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ވަނުމަށް ކަނޑައަ
ރާތަކުން ސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަނުވަތަ މިނި ންމިނިސްޓްރީ ،ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ
 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 
 އަގުތައް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

 ،މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމުގެ ައގު ނަގަންވާނީ އިރަށްތަކުގު ޔާއިސިޓީތަކުގައް )ހ( .10 ކަނޑަެއޅުން  އަގު ޚިުދމަތުގެ
ފައިވާ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައި ޅައިމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްްޓރީން ކަނޑައަ
 އާންމުކުރާ އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑުުނވާ ގޮތަށެވެ.

ޚިދުމަތަށް ނެގޭނެކަމަްށ މިނިސްޓްރީން މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަކަށް، މުދާ އުފުލުމުގެ  )ށ(  
ފައިވާ ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ އަގު، ޅައިނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ

ެހން އުޅަނދުގެ ތެރޭގަިއ ނޭލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކަށް ެފންނާއުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް 
 ފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.ޓައިބަހައް
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ޚިލާފަށް މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަގު ނެގުމަީކ މި މާއްދާގެ )ހ( އާ  )ނ(  
 މަނާކަމެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ން ޕިކަޕް ސެންޓަރުތަކާއި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުން ލައިސަންސްކުރު 

މި ގަވާއިދާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ )ހ( .11 ލައިަސންސް  ސެންޓަރު ޕިކަޕް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިްސޓްރީން ދޫކުރާ "ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް" 

 ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

 ،ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް ހޯދަންވާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންެނވެ. ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުއެ ކަމަށް 

ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ނ(  
ެއ ހުށަހެޅުމުގައި ޝަރުޠުތައް ފޯމު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަންނަނިވި 

ކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އަދި ިމ މާއްާދގެ )ރ( ގައި ބަޔާން
)ސާދަ( ދުވަުހެގ  14އެންމެ ިގނަވެގެން ވެސް، ރަސްމީ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ

 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް ،ތެރޭގައި

)ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ ދަށުން  96/4 ޤާނޫނު ނަްނބަރު (1)   
ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވުން

)ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްކޮްށފައިވާ  13/2011
)ައމިއްލަ  19/2014ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވުން

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ  ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ
 ވުން؛ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއަކަށް

 ޕިކަޕް ސެންޓަރު ހިންގުމަށް އޮފީހެއް ހުރުން؛ (2)   

މުދާ އުފުލާ ގިންތީގެ  ،ޕިކަޕް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ (3)   
 ؛)ފަންސާސް( އުޅަނދު އޮތުން 50މަދުވެގެން 

 ،ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލިސްޓުކޮްށފައިވާ ޕިކަޕް (4)   
)ފަންސާސް(  50މަދުވެގެން  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 
 ޑްރައިވަރުން ތިބުން.
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ންތައް ޔުއަންނަނިިވ ލިޔެކި ،ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި )ރ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ،ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ކުންފުނި (1)   
 ގެ ކޮޕީ؛ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީއަމިއްލަ 

ޕިކަޕް ސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުގެ  ،ޕިކަޕް ސެންޓަރު ހިންގާ ތަނާއި (2)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  ޕިކަޕް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ (3)   
ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ 

ޕިކަޕް ސެންޓަރުގައި އުޅަނދު ލިސްޓު ކުރުމަށް  ،ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި
 ޓަކައި އެ ފަރާތާއި ޕިކަޕް ސެންޓަރާއެކު ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛

ޓުޮކށްފައިވާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލިސްޕިކަޕް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ  (4)   
އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަާރތްތަކުގެ 

 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛

ޕިކަޕް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕިކަޕްތަކުގެ  (5)   
 މަޢުލޫާމތު؛ރޭޝަނާބެހޭ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓް ،އަދަދާއި

ޕިކަޕް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދޭން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑްރައިވަރުންގެ  (6)   
 އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު. ،އަދަދާއި

 ފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް. (7)   

ޚިދުމަތުގެ  ،ސެންޓަރު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕިކަޕް  )ބ(  
 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. -/500އަގުގެ ގޮތުގައި 

ޚިދުމަތުގެ  ،ކުރެވޭނީޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް އައުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ޅ(  
 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.-/500 އަގުގެ ގޮތުގައި 

 ، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫުކރާ ޕިކަޕް ސެންޓަރުމި  )ކ(  
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 5
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)ތިނެއް(  3މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  )އ(  
މިނިސްޓްރީއަްށ ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް  ،މަސްދުވަހުގެ ކުރިން

 ، ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީޅަންވާނެއެވެ. ޕިކަޕް ސެންޓަރުހުށަހަ
 އެ ކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ ނުލައި ޕިކަޕް ސެންޓަރު ހިންގުަމީކ  )ވ(  
 .ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެއަދި މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް އުޅަނދަކުން ދޭންވާނީ )ހ( .12 ލައިސަންސް  ޕިކަޕް
މި ގަވާއިދުގެ  ،ޕިކަޕް ސެންޓަރު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ސެންޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ދަށުން "ޕިކަޕް ލައިސަންސް" ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

އެ ކަމަްށ  ،ޮކްށފައިވާ ޕިކަޕް ލައިސަންސް ހޯދަންވާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޕިކަޕް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި މި )ނ(  
    ލައިސަންސް ފޯމު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަންނަިނވި ޝަރުޠުތައް 
އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

)ސާދަ(  14މީ ރަސް ވެސް، ނަވެގެން ގިއެންމެ  ،ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ
 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕިކަޕް ލައިސަންސް

ޕިކަޕް ލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު  (1)   
        ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

“C” ކެޓަރީގެ އުޅަނދަކަށް ވުްނ؛ 

 ލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައިވުން؛ (2)   

ލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ރޯޑްވަރދިނަސްގެ މިންގަނޑަށް  (3)   
 ފެތޭ އުޅަނދަކަށް ވުން؛

ންސް ރެލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަ (4)   
 ވުން. ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށް

ންތައް ޔުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކި )ރ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ؛ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު (1)   

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައިވާކަމުގެ  (2)   
 ލިޔުން؛

އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ  (3)   
 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ިލޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަށް ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުައރެންސް  (4)   
 ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ޕިކަޕް ސެންޓަރެއްގައި  (5)   
 .ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕިކަޕް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ )ބ(  
 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. -/500ގޮތުގައި 

ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ  ،އައުކުރެވޭނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕިކަޕް ލައިސަންސް  )ޅ(  
 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. -/500ގޮތުގައި 

)ފަހެއް(  5 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫުކރާ ޕިކަޕް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ )ކ(  
 ދުވަހެވެ.އަހަރު

)ތިނެއް(  3ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި  )އ(  
ޕިކަޕް ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަްށ  ،މަސްދުވަހުގެ ކުރިން

އެ ކަމަށް  ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕިކަޕް ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

އުޅަނދަކުން މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިުދމަތެއް ދިނުމަީކ ވެސް މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއް )ވ(  
 މަނާކަމެކެވެ.

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކަޕް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް ދުއްވަންވާނީ )ހ( .13 ލަިއސަްނސް  ޑްރަިއވަރު ޕިކަޕް
 ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނނެވެ.

 ، ލައިސަންސް ހޯދަންވާނީ)ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުމާއްދާގެ މި  )ށ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންެނވެ. ،އެ ކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު
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ޕިކަޕް ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ނ(  
    ތައް ޝަރުޠުހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އަންަނިނވި މިނިސްޓްރީއަށް  ،ލައިސަންސް ފޯމު

 )ސާދަ( 14އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް، ރަސްމީ 
 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

)އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  R-102/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  (1)   
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ޕިކަޕް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 ؛ފަރާތަކަށް ވުން

 ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން؛ (2)   

 ގެން އުޅޭ ބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއް ނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށް (3)   
 ވުން؛ ފައިވާ ފަރާތަކަށްރެޒިޑެންޓް ވިސާ ލިބި

)ތިނެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް  3ވޭތުވެދިޔަ  (4)   
 ނުވުން؛ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް 

މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އުޅަނދެއް ދުއްވައި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ޞިއްޙީ  (5)   
 ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.އަދި ނަފްސާނީ 

ންތައް ޔުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކި )ރ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތެއް  ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި (1)   
 ،ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ކޮޕީއާއިނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 އެ ފަރާތެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛

ގަވާއިދު ަނންބަރު  ، ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަށްޑްރައިވަރުޕިކަޕް  (2)   
2021/R-102  ެއެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގ(

 ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ިޕކަޕް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛

ފިކެޓުގެ ޓުބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްނަމަ، ރެޒިޑެންޓް ވިސާއާއި ކައިވެނީގެ ސެ (3)   
 ކޮޕީ؛

 ކުށުގެ ރިކޯޑު؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ދޫޮކށްފައިވާ  (4)   
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަަތ ޞިއްޙީ  (5)   
 ؛ޓު ހުށަހެޅުންދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން 

 .ފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް (6)   

ޚިދުމަތުގެ  ،ދަށުން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ބ(  
 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  -/250އަގުގެ ގޮތުގައި 

ޚިދުމަތުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް އައުކުރެވޭނީ )ޅ(  
 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. -/250އަގުގެ ގޮތުގައި 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދޫުކރާ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ (ކ)  
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 5

)ތިނެއް(  3މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  (އ)  
ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް މަސްދުވަހުގެ ކުރިން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޚިލާފަށް ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި މާއްދާއާ  (ވ)  
 މަނާކަމެކެވެ.

މިނިސްޓްރީްނ ނުވަތަ ފުުލހުން ިހންގާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން  .14 ތަްމރީނު  ޑްރަިއވަރުްނގެ ޕިކަޕް
ޕިކަޕް ސެންޓަރުތައް ހިންގާ  ،ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންނާއި ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

 އެ ތަންތަނުގެ މުަވއްޒަފުން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ. ،ފަރާތްތަކާއި

 ިޚދުމަތް ސެންޓަރުން ޕިކަޕް

 ދިނުން 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކަޕް  ،ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ ޕިކަޕް ސެންޓަރުން މުދާ އުފުލުގެ  )ހ( .15

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ 
 ޑްރައިވަރުން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޕިކަޕް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ،ކަޕް ސެންޓަރުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޕި )ށ(  
 ،ލިސްޓެއް ގެޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވަރުން ،އުޅަނދުތަކާއި

 އެ ސެންޓަރަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ،މަހެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ
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ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ޕިކަޕް ސެންޓަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ޕިކަޕް  )ނ(  
ކޮންެމ  ،ންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވަރުންގެ ދަފުތަރެއް ލައިސަޕިކަޕް ޑްރައިވަރު

 ވެސް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. ސެންޓަރަކުން

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ،ޕިކަޕް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތަކުގައި )ރ(  
 ފުރިހަކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ޕިކަޕް  ،އުޅަނދުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ބޭރަށް ފެންނާނޭެހން (1)   
ގައި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ސެންޓަރުގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން؛

 ހުރުން؛އިވަރ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް ޑްރަ ޕިކަޕް ލައިސަންސާއި ޕިކަޕް  (2)   

 އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައިވުން؛ (3)   

 ހަދައިފައިވުން؛ރޯޑްވަރދިނަސް  (4)   

 ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ލިބިފައިވުން. (5)   

މުދާ އުފުލުގެ  ،ވީސް( ގަޑިއިރުއު)ސަ 24ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ޕިކަޕް ސެންޓަރުތަކުން )ބ(  
 ،ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޕިަކޕް ސެންޓަރުން އެކުލަވައިލާ ތާަވލެއްގެ ދަށުން

ސެންޓަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ޕިކަޕްތަކާއި ޑްރައިވަރުން ޑިއުޓީ އަދާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުޅަނދުތަކަށް ދަތުރުތައް ޕިކަޕް ސެންޓަރުގައި  )ޅ(  
 ބަހަންވާނީ ހަަމހަމަކޮށެވެ.

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،ދެމުންދަނީޕިކަޕް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތައް ޚިދުމަތް  )ކ(  
އެ ާޤނޫނުގެ ދަުށން ހަދައިފައިާވ  ،)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި 5/2009

މަތީންތޯ މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދުން ބަލަިއ  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
 ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

 ދިުނމުަގއި ޚިުދމަތް
 ުމއާޞަލާތީ ގެްނގުޅެްނޖެހޭ

 މިްނގަނޑު  ލާޤީައޚް ނިޒާާމއި

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުއްދަކުރާ ކަމާބެހޭ މުއާޞަލާީތ  )ހ( .16
ޕިކަޕް ސެންޓަރާއި ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދާ ދެމެދު ޤާއިމުކޮށްފަިއ  ،ނިޒާމެއް
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ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފަދަ މުއާޞަލާތީ ނިޒާމެއްގެ ބޭނުން ިހފުމުގައި ބޭއަދަީބ 
 ބަސްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  ،ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ށ(  
 ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރަންާވނީ އިޙްތިރާމާއެކު ރިވެތި ބަހުންެނވެ.

ޕިކަޕް ސެންޓަރުތަކުން އެ ސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭ  )ހ( .17 ިޒންމާ  ސެންޓަރުތަކުގެ ޕިކަޕް
)އެއްގަުމ  5/2009ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،އުޅަނދުތައް ޚިދުމަތް ދެމުން ެގންދަނީ

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދައިފަިއވާ ގަވާއިދުތަކާ  ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ( އާއި
އެ ސެންޓަރުން  ،މަހަކު އެއްފަހަރުއެއްގޮތަށްތޯ ބެލުަމށް، މަދުވެެގން ކޮންމެ 

           ،ދޭ އުޅަނދުތައް ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންޚިދުމަތް
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަްށ  ،އެ ޤާނޫނާއި

 މޮިނަޓރކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ،ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި

        ޕިކަޕް ސެންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  
 އެ ސެންޓަރަކުން ބަލަހައްޓަންާވެނއެވެ.

 ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުގެ އަދަދު؛ (1)   

 ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ޑްރައިވަރުންގެ އަދަދު؛ (2)   

ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން  (3)   
 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ އުޅަނދުގެ އަދަދު؛

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑްރައިވަރުންގެ ތެރެއިން ސެންޓަރުން  (4)   
ިނކުންަނ މަތް ދިނުމަށް ނުނެރޭ ނުވަތަ ނުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޚިދު

 ޑްރައިވަރުންގެ އަދަދު؛

 ޚިދުމަތް ދެވޭ އަދަދު؛ ،ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތަށް  ދުވާލަކު އެދޭ އަދަދާއި (5)   

 ދަތުރުގެ އަދަދާއި، ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި ކުރާދުވާލަކު ސެންޓަރުން  (6)   
 ވަގުތު؛

 އެއްބަސްވުންތަުކގެ ކޮޕީ؛ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތަކާއި ސެންަޓރާ ދެމެދު ވެވޭ  (7)   

 ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު. (8)   
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)ފަނަރަ(  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1ނަވަރީ މަހުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަ )ނ(  
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ، މި މާއްދާގެ  12ދިޔަ ވޭތުވެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ޕިކަޕް ސެންޓަރުތަކުްނ  )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢުޫލމާތުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް
 އެކުލަވައިލައިފައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީން ބަަލްނ  )ރ(  
ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، މިނިސްޓްރީްނ އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ައންގާތާ އެންެމ 

      )ހަތެއް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ ސެންޓަރަކުން  7ރަސްމީ ވެސް، ގިނަވެގެން 
 އެވެ.އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވަންވާނެ

 ހަވަނަ ބާބު 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެޭހ  )ހ( .18 އެޅުން  ފިޔަވަޅު
       ޝަރުޠެއް އެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އުނިވެއްޖެނަމަ،

 އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ަމނާކަމެއް ކަމަްށ  މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް  )ށ(  
)ހަތް ސަތޭކަ  -/750ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރާ ފަރާތެއް

 ފަންސާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ،އޮތް ނަމަވެސްއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަ )ނ(  
         ،ބޮުޑމިނަށް ަބލައިތް ދޭ ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ ކުޑަމުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަ

އެ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެ ސެންޓަރެއްގެ ލައިސަންސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުންވެސް 
ގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުރުމުބާޠިލު

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ،ސެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ރ(  
           ން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީޖުރާއަތާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި

 ،އެ ލައިސަންސެއް އައުކޮށްފައި ުނވާނަމަ، އެ ލައިސަންސެއްގެ މުްއދަތު ހަމަވުމުން
 އެ ލައިސަންސެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

       ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮްށފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި  )ހ( .19 ހުށަެހޅުން  ޝަކުވާ
 ދާނެެއވެ.ހުށަހެޅިމިނިސްޓްރީއަށް ފައިވާ ފޯމުން ށްކަމަށް ތައްޔާރުކޮ އެ
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މިނިސްޓްރީގެ އަމިއްަލ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހުަށހަޅާ ޝަކުވާގެ އިތުރުން )ށ(  
އިސްނެގުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުްނ 

 އެ ޝަކުވާ ބަލަންވާނެއެވެ. ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވަތއް ބެލުމުގައި އަންަނނިވި  19މި ގަވާއިދުގެ  .20 ބެލުން  ޝަކުވާ
 އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ.

ލިބިފައިވާ ޝަކުާވތަކުގެ ތަފުސީުލ، އެ ޝަކުވާއެއް ރައްދުވާ ފަރާަތށް މިނިސްޓްރީްނ  )ހ(  
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަރާތަށް ފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޅައިހުށަހަ )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންާވނެއެވެ. 7މަދުވެގެން 

ޝަކުވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  
ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ނުާވނަމަ، އެ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި،  30ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިެގން ގިނަވެގެން  )ރ(  
ގުޅިގެން ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްަފހު، އެ ޝަކުވާއާ 

 މިނިސްޓްރީން ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ،މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ނިންމުންމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  )ބ(  
 ފަރާތަށާއި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ަފރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަާޅ  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު )ޅ(  
ނަމަ، އެ ނިންމުން ިލުބުނ ހޭހިތްހަަމނުޖެފަރާތާއި އެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ނިންމުން  15ގިނަވެގެން  ،ދުވަހުން ފެށިގެން
 މުރާޖަޢާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަތް 
 އެހެނިހެން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ  .21 ފެށުން  ކުރަން މަލުޢަ ގަާވިއދަށް
 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން
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 ޢަމަލުކުަރން ަގވާިއދަށް މި

 ހަަދއިފަިއވާ ކުިރން ފެށުމުގެ
 ބާޠިލުުކރުން  ގަާވިއދުތައް

 އެއްގަމު ) R-8/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ފެށުމާއެކުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .22
 އިޞްލާޙެއް  ހުރިހާ ގެނަްސފައިވާ ގަވާއިދަށް މި ،އުފުލުމުގެ ގަާވއިދު( އާއި މުދާ އުޅަނދުގައި
 ބާޠިލުވީއެވެ.

  އާއި،       C1، ާއއި C0 "މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، )ހ( .23 މާނަކުރުން 
C2  ެއުޅަނދެވެ އެއްގަމު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގިންތީގައިގ. 

އެހެނިހެން އުޅަނދު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި " )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފިޔަވައި މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ުއފުލާ އެހެން ކޮންމެ އެއްގަމު

ގަާވއިދުގެ ބޭނުމަްށ  ފަދަ ތަކެތި ވެސް މި ވީލްބަރޯ، ދަމާގާޑިޔަލާއި. އުޅަނދަކަށެވެ
 އެހެނިހެން އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

، ަފއި ހުންނަ އުޅަނދު" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީކޮށްކުނި އުފުލާ ގޮަތށް ފަރުމާ" )ނ(  

ފައިވާ ކުނި ކޮށްަބންދު  ،މަގުމަތީގައި ހިނގާބިގާވާ ފަާރތްތަކަށް ދަތިނުވާޮގތަށް
 ނދުތަކަށެވެ.ށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އުޅަލުމަކައިއު

ހަލާކުވެފައި  ،ލެވޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށާއިކައި''ކުނި'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އު )ރ(  
އެ ތަެކތީގެ ަބއިބަޔަށާއި، ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި، ޕްލާސްޓިްކ  ،ތަކެއްޗާއި ހުންނަ

 އެންމެހައި ފަދަ ތަކެތި ބާވަތްތަކުގެ ތެރިކައުނުަރއް ތިމާވެށްޓަށް ކޮތަޅު ފަދަ
 .ތަކެއްޗަށެވެ
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ޚިދުމަތްދޭ  ، ހެންނޭއުޅަނދުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ބޭރަށް ފެންނާ
ލިޔެފައި މި ގޮތަށް ނަންބަރު  ފޯނު ނަމާއިޕިކަޕް ސެންޓަރުގެ 
 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.

 


