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  ވަނަ   4 އަށް (  ޤާނޫނު   ދަތުރުފަތުރުގެ   އެއްގަމު )   5/ 2009  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 

 
 ެގނައުން. ތައްއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު( ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުެގ އެްއަގމު) 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

   އިތުރުކުރުން.  އެއްމާއްދާ ފަދައިން  ށް އަންނަނިވިތަހައްދާެގ ފަވަނަ މާ  3 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .1

 

 ދިނުމަށްޓަކައި،  ލަފާ  މިނިސްޓްރ އަށް  ުގޅޭޮގތުން  ތަންފ ޛުކުރުމާ  ޤާނޫނު  މި )ހ( . 1-3 ކައުންސިލު   ސޭފްޓ    ރޯޑް 

 މެންބަރު (  އެކެއް)  1  އިދާރާއަކުން  ކޮންމެ  ތެރެއިން  އިދާރާތަކުގެ   އަންނަނިވި

  ކައުންސިލެއް   ނަމުގައި  ެގ"  ންސިލުއުކަ  ސޭފްޓ    ރޯޑް"  ހިމެނޭޮގތަށް

 . އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ

ސިުގޅޭރާދަތުރުފަތު  އެްއަގމު (1)    މަސްއޫލިްއޔަތު ނޑަ ކަ  ޔާސަތުތައް  އެޅުުމެގ 

 ؛ުވޒާރާ  ެގސަރުކާރު  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ

ޢިމާރާތްކުރުމާ (2)    ކަނޑައެޅުމުެގ  ސަސިޔާ  ުގޅޭމަުގހެދުމާއި  ތުތައް 

 ؛ވުޒާރާ   ރުެގސަރުކާ ށްފަިއވާ ކޮލުވާތު ޙަ މަސްއޫލިއްޔަ

 ؛މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ  (3)   

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  (4)   

 ؛އެޓަރނ  ޖެނެރަލްެގ އޮފ ސް (5)   

 އަދި ؛މަންޓް އޮތޯރިޓ ލޯކަލް ަގވަރ (6)   

އެކައްސިޔާސަތުތަ  ުގޅޭމާވެއްޓާ ތި (7)    ތަންފ    ޛުކުރުމުގެ ށައަޅައި، 

 . މިނިސްޓްރ އްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ ސަރުކާރުެގ އޫލިސްމަ
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 އްސިޔާސަތުތަ  ޖެހޭއަޅަންމިނިސްޓްރ ން ކަނޑަ  ޮގތުންޅޭއެްއަގމު ދަތުރުފަތުރާ ުގ )ށ(  

 ރ ންސްޓްމިނި  މަޝްވަރާ  އިޔާލަފަ  ެގކައުންސިލު  ސޭފްޓ ރޯޑް    ،ޅުުމަގއި ކަނޑައެ

 . އެވެވާނެންދަހޯ

ކައުންސިލު  ރޯޑް )ނ(   ކަެމއް މަން  ސޭފްޓ   ކަމެްއެގ  ޝްވަރާކުރަމުންދާ  އެ  ަގިއ 

އިރުޝާދުމާހިރު ލަފަޔާއި  ކައުންސިލަށް    ހޯދުމުެގ  ންެގ  އެ  އިޚްތިޔާރު 

 ންެވއެވެ. ލިބިެގ

ސިޓ    އްެގށެރަ (ރ)    ެއްއަގމު  ސަރަޙައްދެްއެގ  އެނޫންވެސްވަތަ  ނު  ގެ ެއއްނުވަތަ 

ުގމާނިޒާތުރުެގ  ދަތުރުފަ ކަުއންސިލުޮގތުން  ޅޭ   ސޭފްޓ     ނިންމާ   ންރޯޑް 

ނިންމު ނުވަތަ  ރަށެއްެގ  އެ  މުގައި،  ނިންމުންތައް  ސިޓ އެްއެގ  އެ  ެއ  ނުވަތަ 

ޚިދުމަތްޙަސަރަ މުނިސިޕަލް    އިދާރާއަކާ   ފޯރުކޮށްދޭތައް  އްދެްއެގ 

 އެެވ. ވާނެ ރަންމަޝްވަރާކު

ބޭނުމަ )ބ(   ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  ޚިމުނިސިޕަށްޓަކައި،  މި  ފޯރުކޮށްދޭ ތަމަތްދު ލް  އް 

ވަތަ ސިޓ އަކާ ުގޅޭޮގތުން ކަމުގައިވާނަމަ،  ށެއް ނު، ރައިއެވަނ  ފަބުނެކަމަށް  އިދާރާ

ވެސް  އިން އެއް އެއަދި    ށެވެ.އް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަތަ ސިޓ އެށެއް ނުވަރަ  އެ

އިތަނެއް ސަރަޙައްޞާޞްޚްތިެގ  ނުހިނާގ  ކަމުަގ  ުގޅޭޮގތުން  ެއ    ިއވާނަމަ،ދަކާ 

ސްއޫލިއްޔަތު  މަެގ  ޓުމުހެއްލެބެ  ދާރ  އަދި މުނިސިޕަލް ކަންކަންއި  ެގއް ދެޙައްސަރަ

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. 

  
 

    .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި ެގ )ށ(މާއްދާ ވަނަ 6 ނުެގޤާނޫ ޔަދިބުނެވި .2

 

މަެގްއަގއި ކޮޅައެއް  (ށ) .6  ކަނޑަައޅާފައިވާ  ދުއްވަން  ޚިއެއާ  ،ށް  ދުއްވު    ، މާއިލާފަށް 
ފަދަ ކަމެއް ކުރި މ ހެއްެގ  އެ.  ކަމެކެވެ މަނާކ މަޚިލާފަށް ދުްއވު  ކް ބައްތިއާފިރެޓް
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ފުރަތަމަ   ރުފިޔާއިން )ފަސްސަތޭ  500/-ހަރަށްނަމަ  ފައަދަބަކ ،  ކަ( 
ފަހަ  މެވެ.ނާކުރުޖޫރިމަ ރުފިޔާއިން އް )އެ  000,1/-ރަށްނަމަ  ދެވަނަ  ހާސް( 

އަދިޖޫރިމަނާކުރު ކޮންމެ މަ،  ނަށްހަރަފަ  ނަިގވުރެ  ދެފަހަރަށް  މެވެ.  އިތުރުވާ 
 ކުރުމެވެ.( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާސަތޭކަެއއްހާސް ފަސް) 1,500/- ށްކަފަހަރަ

  
 

   .ޙުކުރުންލާިއޞްއަންނަނިވި ޮގތަށް   މާއްދާ ވަނަ 7ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .3

 

  ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ 
 ޕާކުކުރުން 

ެއްއަގމުދިވެހިރާއްޖޭ (ހ) .7 ހިންނިޒާމު  ރުެގފަތުދަތުރު  ެގ  ން މިނިސްޓްރ   އިޓަކަމަށްުގ 
ކަނނިސްޓްމި  ނުވަތަ ހުންނައިފަ ށްމުކޮޤާއި  ކުންތަރާފަ  ޑައަޅާރ ން  ޓްރެފިކް     

 މަނާކަެމކެވެ.  ރުމަކ އުޅަނދު ޕާކުކުއްަގމު  ފަށް އެނިޝާންތަކާ ޚިލާ

ޚިލާަގާވއި )ށ(   ޕާކުދާ  އުޅަނދެށްކޮފަށް  މިފަިއވާ  ޤާްއަގއި،  ހަދަށުންނޫނުެގ      ދާ  
އެ އިދާވާ ަގ ޮގްއޮގ  ޕާތުެގމަ ތްވާ  ޖެހުމުސްޓި  ން ލޭޝަޔަވަ   ގ ކިންތިން   ެގކަރ 
ނުވަސްޓްރ މިނި  ރުޚްތިޔާއި ކަނޑައަޅާއަށް  މިނިސްޓްރ ން  ފަރާތަކަށް    ތަ 

  ލޭޝަންޔަވަ  ގ ންކިޕާ ަގއި  އުޅަނދެއް  ދަށުން  ގެ މާއްދާ މި    .ލިބިެގންެވއެވެ
ުއޅަ  ކަރސްޓި ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  ވެރިފަޖަހާ  ތަ  )ދުއިސައް  250/ -  ރާތްނދުެގ 

 ވެ. އެ ރެވޭނެމަނާކުޖޫރިސް( ރުފިޔާއިން ފަންސާ

ށ( މާއްދާެގ )މި    ،ންމުެގ ސަބަބުރުކުދާ ޚިލާފަށް ޕާކުއިަގވާ  އްޅަނދެއެްއަގމު އު )ނ(  
ފަށް  ޚިލާާވއިދާަގ  ،އިތުރުން  ެގޖޫރިމަނާކުރުމު  ވެރިފަރާތްދުެގ  އުޅަނށުން  ެގ ދަ

ފަރާތެޕާކު  އުޅަނދު އުނިކުޕޮއިންޓް  ސުންންސަލައި  ްއެގކުރި   އިޚްތިޔާރުެގ  ރުމު 
ނުސްޓްރ އަނިމި މިނިތަވަށް  ކަނޑައަސްޓް   .ލިބިެގންވެެއވެކަށް  ފަރާތަ  ޅާރ ން 
ެގ  ކުތައިވާ ފަރާތްކޮށްފަބަޔާން   ަގއި  ( ބ)މާއްދާެގ  ވަނަ   8  ެގމި ޤާނޫނު  އަދި
އުޅަޚާއް އުޅަނދު  ަވއިފިޔަ  ރުހަފަނދުޞަ  ،  އި ނަަގއެތަނަކުން    ،ފަހަރުއެނޫން 
  އިޚްތިޔާރު ެގ  މުޔުންދިކަށް ެގނަތަކަނޑައަޅާ  ވިސްއިން  ލިސް ސަރވްސް ޕޮޑިމޯލް

ސަރވި  ޕޮލިސް  ލިބިެގންެވެއވެމޯލްޑިވްސް  ެގންދެވޭ  އިންދަެއފަ. ސްއަށް   
ޤާނޫކުރެވޭލުޢަމަޅަނދުފަހަރާމެދު  އު މި  މާއްދާަގިއާވ    68-1  ނުެގނ ،  ވަނަ 
 ތުެގމަތިންނެވެ. ޮގ
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    ކުރުން.ޮގތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި   )ނ( ެގދާމާއް ނަވަ  8 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .4

 

ެގ   (ނ) .8  )ށ(  މާއްދާެގ  ނެޭގ  މި  ިމ  ޢަމަލުކުރެވޭޅަނދުފަހަރާމެދު  އުދަށުން  ނ ، 
 ެގމަތިންނެެވ. ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތު 68-1 ނުެގޤާނޫ

  
 

 އުނިކުރުން.( ރ) ެގދާވަނަ މާއް  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

   ރުން.ތަށް ިއޞްލާޙުކުވި ޮގނަނިއަން  މާއްދާނަވަ  9ެގ ނުބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .6

 

ން  އާ ގުޅިގެ ރިމަނާ ޖޫ 
އާއި،  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ 

ސާ  ފައި ޖޫރިމަނާ  
 ން ފުލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ އު 

ޤާނޫނު )ހ( .9 މިނިސްޓްރ އަށް  ނާއާޖޫރިމަ  ކުރެވޭ  ދަށުންެގ  މި    ޝަކުވާ  ުގޅިެގން 

ވަދިހަ( ދުވަހުެގ  ނު)  90ތާ  ފަށާ  ންރަކުލުމަށް ޢަޤާނޫނަމި    ،އްމެޒާނިނެ  ޅޭހެހުށަ

 ންވާނެެއވެ.  ކުރަމު އިޤާ ޓްރ ންމިނިސް ރޭގައިތެ

  ގެ މުނިޒާ  ޅުމުެގހެހުށަ  ކުވާޤާއިމުކުރާ ޝަ  ތިންއިާވ ޮގތުެގމަމި މާއްދާެގ )ހ( ގަ  )ށ(  

ޝަކުށަހު  ންށުދަ  ރުމުެގމުރާޖަޢާކު  ންކުރު  ކުރިޖޫރިމަނާ  ލައި،ބަ  ތައްވާހެޅޭ 

 އެެވ. ވެ ބިެގންލި އަށްޓްރ ސްމިނިޔާރު ޚްތިއި

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު،    ރި ކުރުންކުރިމަނާ ޖޫތިންމަ ޮގތުގެ ( ަގއިވާށ)މި މާއްދާެގ   )ނ(  

ޖޫރި ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ އެ  ބާޠި  ނަމަ،މަނާ  ޖޫރިމަނާ  އިކު ލުއެ  ރު  ޔާޚްތިރުމުެގ 

 ލިބިެގންެވެއވެ. ރ އަށް މިނިސްޓް

ަގއި ބަޔާން)ހދާެގ  މި މާއް (ރ)     އެ ނިޒާމުެގނިޒާމާއި،  ޅޭނެ  ހުށަހެ  ވާޝަކުރާ  ކު( 

ބަލައިއް ތަ ވާކުޝަ  ހުށަހަޅާ  ންއިތެރެ ޖޫރި  ކުރުން  މަނާ،  ނެ މުރާޖަޢާކުރެވޭކުރި 

  ެގ ދަށުން މި ޤާނޫނުލުތައް،  ޞޫކުރެވޭނެ އު ކަމާއެކު އެކަން  ކާއި، ހަމަހަމަޙާލަތްތަ

 . ވެއެ ންވާނެޔާންކުރަބަ އި ދުަގއިގަވާ ހަދާ

ފަރާތަ  ،ޖޫރިމަނާއެއްވޭ  ކުރެން  ށުދަ  ެގނޫނުޤާ  މި (ބ)    އްކާނުދަކުން  އެްއވެސް 

އެެއްއ  ސާފައި   އެނަމަ،  ޖެއްވެ އޮ މަކަންޖެދައް  ދައުލަތަށް މ ހަކު    ވާނ   ނ   ދަހޭ 

ބާރު  މުެގ  ހޯދުސާ  އިފަ   އެެގން  ހަޅައިށް ހުށަރ ޢަތަޝަ   އަދިވެ.  އެ ކަމުަގދަރަންޏެއް

  ވެ. ެވއެ ެގންބި ލިޓ އަށްތޯރިއޮ އުވެނި  ރެ ންޑްލަޑިވްސް އިންމޯލް
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) (ޅ)   މާއްދާެގ  ޮއތްނަމަވެސް،    (ބމި  ޤާއެހެން  ދަނޫނުމި   ކުރެވޭ މަނާރިޖޫށުން  ެގ 

ތެރެއިން  ޢަދަދުފަރާތްތަކުެގ  ޖޫރިމަނާެގ  )ދިހަހާސް(   000,10/-  ، 

އިތުރުވެ ބަދަލުގައި  ތްތަކުެގރާފަ  ވާ ފައިރުފިޔާއަށްވުރެ   ކުމ ހައެ    ،ޖޫރިމަނާެގ 

ކުތަމަޢަށް  މުޖު ނުވަތަފައިދާ  ކަމެއް  ޚިދުމަތެއް   ރަނިިވ  ނުވަތަ  މަސައްކަތެްއ 

އަމުނެރުމު  ކުރުމަށް ހުށަހެޅުުމެގއެދި  ށް ރަކަެގ  ބާރު   ޝަރ ޢަތަށް  މޯލްޑިވްސް   

   ލިބިެގންވެެއވެ. އޮތޯރިޓ ައށް އުއިންލަންޑް ރެވެނި 

 ތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެއް ނުވަތަ މުޖު  ަގއި ބަޔާންކުރާ(  ޅ)  ެގމި މާއްދާ ( ކ)  

ޅޭ  ކުރުމާުގޛުން ނެރޭ އަމުރު ތަންފ ކޯޓު  ތެްއ ކުރުމަށްމަޚިދުމަސައްކަތެއް ނުވަތަ  

  ހުެގ ތެރޭަގއި މަސްދުވަ  (އެއްހަ)  6  ތާފަށާ  މަލުކުރަންޢަމި ޤާނޫނަށް    ،އިދުަގވާ 

އެކުލަވާ ެގޒެޓުަގއި މިނިސްޓްރ ން  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި    ލައި، 

 ެވ. ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެ

 
ޤާނޫނުެގ  ވިދިބުނެ .7 މާއްދާ  10ޔަ  ޮގތަންއަ  (ބ)  ެގަވނަ  އަކުރު ޙުކޮއިޞްލާށް  ނަނިވި  އެ  ފަހަތަށް  ެގ  ށް، 

    .ައކުރެއް އިތުރުކުރުން ންފަދައި ނަނިވިއަން

 

އުޅަނދުއެ (ބ) .10  ޤާދުްއވުމަ  ްއަގމު  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ހަނޫނުށް،  ދަށުން  ދާ  ެގ 
ޚިލާފަ  ެގލ ވެ ދުކަނޑަައޅާ    ދުަގއިަގާވއި  ން ރާތަކުފަ  ސްެއއްވެ  ށްމިންަގނޑާ 
 . ވެނާކަމެކެމަކ  މަްއވުދު އްދެ  އުޅަނމުއެްއަގ

 : އަދަބަކ  ތެއްެގފަރާވާ  ފުޚިލާ އާ( ދާެގ )ބއްމާ މި (ޅ)  

ފަހަރަށްނަމަފު (1)    ޔާއިން  ފިރު  ( ތޭކަސަސްފަ)  500/-  ރަތަމަ 
ބުނެދ  ވާމަ  ކޮށްފިނަރުރާތަކު  ކަންއެ   އެކުމާރުކުނާޖޫރިމަ  ނެޮގތް 
 . މެވެވުތްތެރިޙަޞޭނަ

 ރުފިޔާއިން(  ސްފަންސާ  ކަހަތްސަތޭ)  750/-  މަށްނަހަރަފަ  ނަދެވަ (2)   
އު  ކުމާއެމަނާކުރުޖޫރި މ ހާޅަނ އެ  ދުއްވި  ެއއްަގދޫކޮށްފައިވާ  ށް އަދު    މު  
ދުޅަނއު އިރަށް  ޑި ަގއަށެއް(    )ސާޅ ސް  48  ލައިސަންސް  ވުމުެގއް ދު 

އަށެ  48  އަދި  ވެ.މެޓުއްހިފެހެ އިއް(  )ސާޅ ސް  ތުރަށް ަގޑިއިރަށްުވރެ 
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ދަށުން  ހިފަހައްޓަންލައިސަންސް   އަމުރެްއެގ  ކޯޓު   އެ  ޖެހިއްޖެނަމަ 
 މެވެ. ހެްއޓުފެސް ހިސަންލައި އްެގހެމ 

ފަހަރަކޮން  ވާއިތުރު  ރެށްވުދެފަހަރަ (3)    ހާސް(  އެއް)  000,1/-  ށްކަމެ 
ޖޫރިމަނާކުރުފިޔާއި ުއޅަ  ފަރާތެއް  އެ  ،ކު ރުމާއެން    15  ،ނދުދުްއވި 

ުމއްދަފަނަރަ) ލުމުެގ  ެގ ބެސް ރވި  ސަސް  ޕޮލިޑިވްސްމޯލް  ތަށް( ދުވަހުެގ 
 އުމެވެ. ދިންެގ ދަށަށް

 
 

   ރުން.ރުކުތުއި  އްއަކުރެ  ފަދައިން އަންނަނިވިހަތަށް ެގ ފަ  (ޅެގ )ދާވަނަ މާއް  10ެގ ނުބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .8

 

މެދު  ނދަކާއެ އުޅަޖެނަމަ،  ހެއްޓިއްއް ހިފެނދެއުޅަ  ންދަށު  ( ެގޅމި މާއްދާެގ )  ( ކ) .10 
 .ވެތިންނެޮގތުެގމަ ދާަގިއވާމާއް ވަނަ 68-1 ނުެގޤާނޫވޭނ ، މި ރެކުޢަމަލު

 
 

   ން.ޞްލާޙުކުރު ޮގތަށް އި އަންނަނިވި މާއްދާ ނަ ވަ  11 ޤާނޫނުެގ ނެވިދިޔަބު .9

 

  އުޅަނދު   އެއްގަމު 
  މަގު   ދުއްވުމުގައި 

 ހަމަތައް   ބޭނުންކުރުމުގެ 

 .ވެނެންރާތުތް ފަވާ  ެގުގމަ  ނ ،އްވަންވާދު  އުޅަނދުއްަގމުަގއި އެ ޖޭދިވެހިރާއް (ހ) .11

ނު  އްއެ )ށ(   ލޭނުއެ ެގ  އްގެ މަވަތަ  ަމެގްއަގއި  ހަމަގަ އް  ެއއް    ތިބެެގންްއަގއި  އެއި، 

އުޅަނއެކ ަގއި  ކު އެ ިގނަށްުވރެދަެއއް  އުޅަ  ފަހަތުންމަ  ާވއިރު،އްދު  ނދު   ުގެގ 

އުޅަރުކުދަތު ދަތިވާދުތަނރާ  އްެވސް އެ އަދި    .ވެ ވާނެއެ ިއެގންނުދުއްވަ   ށްތަޮގކަށް 

އުރާތުރުކުދަ  އިގަ ަމުގ  ،ޙާލެއްަގއި މ ހުޅަނދުތަ  ސަކާއި   ތަށްމަލާންެގ 

 ެއވެ. ންނުވާނެެގަވއިއް ދު ފަދަ ޮގތަކަށްވާނުރައްކާ

)ދާމާއްމި   )ނ(   ޮއތްނަ(  ށެގ  ލޭ،  ވެސްމައެހެން  ނުވަތަ    ދުނއުޅަިއ  ނުަގަމުގަގއި 

ޤާުމަގއި  ދުއްވު ދަށުން    އިނޫނާމި  ޤާނޫނުެގ  އެްއ  އެްއޮގތަށް  ދާގަވާއި  ހަދާމި   

ކުރިއަށް  ނެއްއަ  ރެވުށްދަނޅައު އައުޅަނދު  ޙާ  ނެ އަރާ ރިއަށްކު،  އިގަ ތު ލަރާ 

އެއްހަމަވުއެއްހަޅަނދު  އުދެ    ެގންޖާަގނެތި އިން ދާމާއް  މިން  މަވާ 

 ެވެގންވެެއވެ. ސްތިސްނާއި

  ، އި ަގުގތަކު މަ   ވާކަނޑައެޅިފައި  އްނެ ލޭ  ަވކި  ދުްއވުމަށް  ެގ އުޅަނދު އްކި ބާވަތެ ވަ )ރ(  
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އުޅަ އެހެލޭ  ވާއި ފަެއޅިޑަނކަ  ނދަކަށްއެ  ފިޔަަވއި  ލޭން    ކ  ދުްއވުމަ  އިގަ އްނެން 

ނ  ކުރަންވާންބޭނު  ސް ވެވުުމަގއި ަގއި ދުއްފައިވާ ލޭނު ޅިއެނޑަ ނާކަމެކެވެ. އަދި ކަމަ

 ތެވެ. ފަރާ ތްވާެގ ނުލޭ

މާ ()ބ   )ރ(  ދާއްމި  ޮއތްނަމަވެއެެގ  ންާވ  ެގއެކަށ    ގައިނުލޭ   ވަމުންދާދުއް ސް،  ހެން 

ނެޖާ ދަތުރުކުރާތިރިމަކު ،  އިަގތުލަޙާތް  ަގ  ރަިއ  އަރި ކު  އްެގއުޅަނދެ  ން 

ޮއންނަޔުދި ޖެހިެގން  ދަތުރުކުލޭ  މަށްޓަކައި،  ށް  ކަތައުޅަނދު  ންދާމުރަނުން 

ޖެހިެގން  ލަތުގައި،   ޙާލިބޭ  ތުޞަފުރުމަށް  ކުރިއެރުއެކު  ކަމާތެރި ރައްކާދ ެގން  ޖާަގ

 . ވެއެޅަހެއްނާދާ ހުރައްމާ މި ކަށްމަރުކުނުން ބޭލޭން ންނައޮ

 
   .ިއތުރުކުރުން އްރެ އަކު ފަދައިންައންނަނިވި  ށްފަހަތަށ( ެގ ) ެގދާނަ މާއްވަ 13 ނޫނުެގޤާ ޔަދިވިނެބު .10

 

  ިއގެ ކަތަހަ  ތެރެއިން  ޓަރ ކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ެގ ދަށުން ރަޖިސް   )ހ(އްދާެގމާ  މި (ނ) .13 

  މުަގއި ކުރުރ ޓަޖިސްރަ  ޅަނދުތައްއުމު  އެއްަގ  ން ނުޖެހޭކުރަބޭނުން  ަގއި ތެޔޮޮގތު

 ފ  ނެުގމުން އިސްތިސްނާެވެގންވެެއވެ. 

 
   .ންރުލާޙުކުޞްއި ށްވި ޮގތައަންނަނި ރ(ެގ )ދާއް މާވަނަ  21 ޤާނޫނުެގ ޔަދިބުނެވި .11

 

  އެއްގަމު   އިސްތިސްނާކުރާ 
 އުޅަނދު 

ބަޔާންކޮ  ެގދާމާއްމި   (ރ) .21 ަގއި  ެއއްަގުމ  ޔަވަިއ،  ފިއް  ނދުތައުޅަިއވާ  ށްފަ)ހ( 

ތެއުޅަ ޢާންމު ރެއިނދުެގ  ސަން  ރައް  ބޭލާމަތާއި   އަދި  ރާ،ންކުނުކާތެރިކަމަށް 

  ވުން ދުއް  ްއވާދު  އިަގބޭނުމެއް   އެފަދަ  ނދު، އުޅަނަހުންޔާރުކޮށްފައި  އްތަ  ށްއެކަމަ

 ނދެްއ، އެ ކުރެވޭ އުޅަސްނާތުން އިސްތިޮގމި އެވެ.ވާނެނާސްސްތިނޫނުން އި ޤާމި

އެވާނ  ދުްއވަން  ގައިމުބޭނު މިނިސް،  ނިރ ޓްކަމަށް  ކަނޑައަޅާ   އްނެ ޝާން 

 . ށްެގންނެވެރުކޮހަ
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   ކުރުން.ޙުލާޞްއި   ޮގތަށް ނިވިނަންއަ އްދާ މާނަ ވަ  22 ެގޔަ ޤާނޫނުބުނެވިދި .12

 

  ބަރުގޮނު   އިމަރޖެންސ  
  ދިޔުމަށް   އަޅާފައި 

  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
 އުޅަނދު 

އަޅާއި (ހ) .22 ބަރުޮގނު  ޚާއެކަމަށް  ،ދާ  އިފަމަރޖެންސ   ،  ދުނޅައުކުރެވިފަިއވާ  ޞައް 

ވުމަށް  ދުއް ކޮޅަށްއް އެ  ،އިަގހޭ ޙާލަތުޖެވަންދުއް   ޅާފައިއަ  ނުޮގރުބަ  ންސ ރޖެމައި

އިދި  ަގއި ކު ުގތަމަޑައަޅާފަިއވާ  ކަނ ބަ  ދި އަ  ،ށްކޮޅަމަުގެގ  އްތިއަށް  ޓްރެފިކް 

ނުލައި  މަޑު ކަނޑައެޅިއަ  ދުްއިވދާނެއެވެ.ކުރުމަކާ    ޔަށްވުރެ އް ވެދު ފައިވާ  ދި 

 ވެ. އެ ދުްއވިދާނެ ސްށްވެބާރަ

  ދުތަކަށް ޅަނއު  ވާއިފަކުރެވި ޞަ މަށް ޚާއްކައެ   ، ދާ  އި އަޅާފަ ނުރުޮގބަ  ސ ރޖެންމައި )ށ(  

ދެ ސޭފަ މަުގަގއި  ނެވޭހަކަމާއެކު  އެޮގތަށް  އު ދުްއވާ    ަމގު   ،އިޅަނދުތަކާހެން 

  ، ދާ  ައޅާފައި  ނުއިމަރޖެންސ  ބަރުޮގދި  އަ.  ޖާަގދޭންާވނެއެވެ  މ ހުން  ކުރާބޭނުން

 ކެވެ. ކ  މަނާކަމެމަޅުއެސްހުރަ ށްުއޅަނދަ  ފައިވާކުރެވިޚާއްޞަ  ށްމަކައެ

ންސ  މަރޖެކުރާ އިންނުބޭ  ަގއިވާ ުއޅަނދުތަކުކޮށްފައިން ޔާބަަގއި  )ހ(    ެގއްދާމާމި )ނ(  

 ކެވެ. މެކަތަކުަގއި ބޭނުންކުރުމަކ  މަނާދުނއެހެން ުއޅަ  ،ތައްތަކާއި އަޑުއަލި

މާއް )ރ(   ބަރުއިމަ"އި،  ބޭނުމަށްޓަކަ  ެގދާމި  މަށް ޔުދި  އިއަޅާފަ  ޮގނުރޖެންސ  

ތ   ލާމަނުވަތަ ސަ  ޙ  އްޞިވަނ ،  އެ އިފަބުނެ  ކަމަށް  "ދުނއުޅަ  ފަިއވާރެވިކުއްޞަޚާ

އެނޫ ޙާލަތްސް  ވެ ންނުވަތަ  ކަނޑައަ  ގައިތަކުކުއްލި  ާވ  ޅާފައިބޭނުންކުރުަމށް 

ބާސަލާމަތ    ،ންސާއި ލާބިއުންއެ އުެގ  ކުތަރު   ޢާންމު  އި،ދުތަކާނޅަ ެއްއަގމު 

 . ވެ ށެތަކަނދުއުޅަ ސް އެފަދަންވެއެނޫރާ ކުންނުށް ބޭ މަކައްކާތެރިތާއި ރަމަސަލާ

 
   ރުކުރުން.ިއތުއް ރެ އަކު ފަދައިންނަނިވި ންއަ  ެގ ފަހަތަށް (ނ) އްދާެގ މާނަ ވަ  23 ނުެގނޫޔަ ޤާވިދިބުނެ .13

 

ެގ ތުޮގ  ހުންނަންވާނެ  އިފަރުމާކޮށްފަ  ރުބަނަންރާ  ކުަގއި ބަޔާންއްދާެގ )ހ(  މާމި   (ރ) .23 

  ޮގތުން އެނެެއވެ.  ރަންވާކުޢާންމު  އި ނޑަައޅަކަ  ން ޓްރ ސްމިނި،  އްއެނާނަމޫ

ރުތަކުެގ  ބަނަން  އަކުރުތަކާއި  ރާއިޑަބޯ  ،އި ަގނާމޫ ނަ  ރާމުކުޢާން  ފަރުމާކޮށް

އެނެގންސާފުކޮށް  ތައްމިން ހުންނަންވާ  ެގންވާ  އެކުލެވި  ނަންބަރު  އަދި.  ވެނެއެ 
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ޑިޖިޓަޢުދަނާއިމަރާނެ  ްއޔާރުކުތަ  ބޯޑު ހިލޫޢުމަ  ލްކޮށް،    ނެ މަނާހި  މަނާނަމަމާތު 

އެންމެހަ އެ އި،  ކާ ޮގތަ ކަކަމާުގޅޭ  ޤާނޫކަން  ންއި  ދަ ެގނުމި   ަގމުއެއް  ހަދާ  ންށު 

 ދުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. ަގާވއިމުެގ  ރުކުރ ޖިސްޓަނދު ރައުޅަ

 
   ން.ރުކުށް ިއޞްލާޙުޮގތަ ންނަނިވި އަމާއްދާވަނަ   24 ެގނޫނުޤާ ބުނެވިދިޔަ .14

 

  ބޭނުންކުރެވޭނެ 
  ޢަދަދާއި   އުޅަނދުގެ 
  ބޭނުންކުރެވޭނެ   އުޅަނދު 
 ކަނޑައެޅުން   މުއްދަތު 

ވަ ދިވެހިރާއް (ހ) .24 ްއަގއި  އްދެސަރަޙަ  ވަތަ ނު ަގއި  ެއއްޓ  ސިނުވަތަ    ަގއި އްރަށެ   ކިޖޭެގ 
ރަޖިސްޓަ އުޅަނދު  ޢަރ ކޮށްދޭނެއެްއަގމު  ބޭނުއުއި  ދާދަ   ންކުރެވޭނެޅަނދު 

  ންވާނެެއވެ. ނޑައަޅަކަ  ންސިލުންކައު  ެގއެއް ސިޓ   ނުވަތަ   ެގރަށެއް  އެ  ތުއްދަމު
  ،ނ ންވާއަޅަނޑަކަ  ތު މުއްދަ  ރެވޭނެނުންކުބޭ  އިޢަދަދާ   ނދުެގޅައު  އެފަދައިން
 ވެ. ނެން ަވކި ތަނަކަށް މެކޮން އެއިން

ދޫ   ޢ ޞިނާ )ށ(   ނުވަތަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް    ްއަގއި ށެރަ  ސަރަޙައްދެއްަގއި 
އުޅަނދު   ދުތަކުަގއިއްއެ ސަރަޙަ   ށްދޭނެ ޢަދަދާއިކޮރ  ރަޖިސްޓަނދު  އުޅައެްއަގމު  

 . ވެންނެރ ސްޓްމިނި ޑައަޅާނ ތު ކަނއްދަބޭނުންކުރެވޭނެ މު

ނުވަތަ  ަގއި  މުނަ  ެގމ ހެއް  ،އި ަގއެއް ޓ ސިނުވަތަ    އި ގަ ރަށެއްދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވކި   )ނ(  
ނަފާވިޔަ ނުވަތަނަމުގަ   އްެގޏެންކުންފު  ނުަވތަަގއި  މުރިެއްއެގ    ދައުލަތުގެ   ިއ 

ނަމު އިދާރާ ރައުޅަ  ަގމުެއއް  އިަގެއއްެގ    ދު ދަޢަ  ނެކޮށްދޭރ ޓަ ޖިސްނދު 
އިޅުނޑައެކަ ރަށެ  ރުޚްތިޔާުމެގ  ކައުންސިޓ އެއް އެ  ނުވަތަ    ެގއްެއ    ށް ލަސިެގ 

 . ެވއެވެންލިބިެގ

)ނ(  )ށ(،  ()ހދާެގ  މާއް  މި )ރ(   ޮގތުެގަމތިން  އަދި   ވޭނެކުރެބޭނުން  ަގއިާވ 
ނުމ ހެ  ަވކި  ،ާމއިއެޅުކަނޑަ  މުއްދަތު  ތަނުވަ  ޢަދަދުެގ  ދުޅަނއު   ވަތައް 

ނަފަރާތެ ރަޖިަގމުއްެގ  އުޅަނދުެގ  ރެވޭރ ކުޓަ ސްއި  ކަނޑަނެ  އި،  މުގަ ޅުއެޢަދަދު 
 6  މަދުވެެގން  މުެގކުރުލާޒިމު  ންރަޢަމަލުކު  ށްޅުމައެ ނޑަކަ  އަޅާނޑަ ކަ  ފަދައިންއެ

އަކޮޢާންމުން  އެކަ  ންރިކު  ދުވަސް ސްމަ  )ހައެއް( ންަގިއ  ށް 
 ެއވެ. ރަންވާނެކުޢުލާނުއި
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   ކުރުން. އިޞްލާޙުށްތަވި ގޮ އަންނަނި ދާެގ )ށ(ވަނަ މާއް  29 ެގޤާނޫނު ދިޔަބުނެވި .15

 

  ކަށް ނދައުޅަ  ،ންތަކުރާފަ  ޅާއަޑަކަނ  ޓްރ ންމިނިސް  ނުވަތަ  ންޓްރ މިނިސް (ށ) .29 
  އި ުއޅަނދުގަ   ރެއްބަންނަ  އެހެން  ަވއިޔަފި  ނަންބަރު  ޖިސްޓަރ  ރަ  ފައިވާދ 

އެއް ރާކު ނުރަޖިސްޓަރ   ،ރުމާއިހަރުކު އު  ޚިޤާނޫ  މި  ޅަނދެްއަގއި ަގމު    ށް ފަލާނާ 
ނަސްރަޖި ހަރުކުރުރެބަންޓަރ   މިނުވަ  ންޓްރ ސްނިމި  މާއި،އް  ރ ން ޓްސްނިތަ 
ފަރާތެ އަޑަނކަ ނެތި  ދަހުއްެގ  އްޅާ  އު  ނަންޖ އި   ްއެގދެނޅައެއްަގމު  ށް  ންބަރަނު 

ކުރި   އްމެފަދަ ކައެ  . ވެކެކަމެމަނާކ   މައުެގނަދަލުބަ  ށްރަބަސިސް ނަންޗެތަ  ނުވަ
 ؛ކ ފަރާތެއްެގ އަދަބަ 

ސް(  )އެއްހާ  1,000/-   ފަރާތްރިން ހުދުއްވަ  ެއވަުގތުދެއް  ނޅައުފަދަ  އެ (1)   
 ވެ. މެރުކުރިމަނާޔާއިން ޖޫރުފި

އެކައެފަދަ   (2)    ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  ކުރި  ކަމެއް    10,000/-  ފަރާތެއްމެއް 
ރުފިޔާ)ދިހަހާ އިކުރުމުޖޫރިމަނާ  އިންސް(    ކުރ  ކަން  އެ ން  ތުރުެގ 
  ( އްކެ )އެ  1  ދަ ހުއްރ ެގ  ވިޔަފާއްެގ  ތަނެ  އެ   ނަމަތަނަކުންރިކުރާ  ވިޔަފާ

 ހެއްޓުމެވެ. ފެށް ހިދަތައްމު ހުެގވައަހަރު ދު

 
   ރުން.ކުރުިއތު އްރެ ކުއަ ފަދައިން ވިނިައންނަ ށްތަހަފަ ެގ ދާެގ )ށ(އްމާ ނަ ވަ  29ެގ ނޫނުޤާ ދިޔަވިނެބު .16

 

  ށް ބެލުމުެގ ދަށަ  ެގސް ވިރސަ  ޑިވްސް ޕޮލިސްމޯލްެގ ދަށުން    ()ށ  ެގދާމި މާއް (ނ) .29 

ުގޅަނދާއު  ނަންެގ   ދުަގއި ނުއޅަ  ،ދެނެަގތުމާއިފަރާތް  ވެރި  ނދުެގއުޅަ  ން،ެގޅި  

  އަނބުރާ   ޅަނދުއު،  އިލާޙުކުރުމާ ޞްއި  އްންބަރުތަނަ  ވާއިސްފަނެެގ  ލުދަބަ

ބެލުފުލުހުންނދު  އުޅަ،  މާއިރުކުލު ޙަވާ  ރާތާވެރިފަ  ނދުެގޅައު ަގއި  ދަށުމުެގ  ެގ 

  ހޭ ޖެންޢަމަލުކުރަޮގތުން  ޅޭތަކާ ގު ދަ އުޅަނދުއެފަ  ެވސްނޫންއެތާއި  އްވޭނެ މުއްދަބޭ

 . ެއވެރަންވާނެޔާންކު ބަ އިދުަގއިވާން ހަދާ ަގދަށު  ެގނުމި ޤާނޫ ،އިޖުރާއަތު

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 11 

 .ންރުކުލާޙުިއޞް  ށްތައަންނަނިވި ޮގ ދާއްމާވަނަ   30 ނޫނުެގދިޔަ ޤާބުނެވި .17

 

 ކޫލް ސް ގ  ވިން އި ރަ ޑް 
ންގ  އަދި ޑްރައިވި 

 ރަކްޓަރުން ޓް އިންސް 

ދަށު  މި )ހ( .30 ސްޑްރައިވި  ންޤާނޫނުެގ  ހިންކޫލްންގ  ޑްރަިއވިންގ   ށާއިމަ ުގ 

ފަދޭއެ  ަމށްވު  ނަށްރުންރަކްޓަޓްސްއިން   ސް އިސަންލަމުެގ  އެކަށް  ތަކަތްރާ 

 ވެ.  އެ ނެވާންރަކުދޫ  ކުންރާތަފަ ޅާޓްރ ން ކަނޑައަސްނިމި ތަނުވަ މިނިސްޓްރ ން

ޑް  ކޫލްސް  ޑްރަިއވިންގ  ()ށ   އިންހިންުގާމއި  ތުަގިއ  ޮގެގ  ރުންސްޓްރަކްޓަރަިއވިންގ 

  އްވާއިދެ ގަ   ކުރާންބަޔާ   އްތަ ލުއުޞޫ  އިމިންަގނޑުތަކާ  ެގމުރިވުރަކާތްތެޙަ

  ގޑްރަިއވިން  ،އި ަގދުއި ަގވާ   އެ  .ންވާނެެއވެންމުކުރަޢާ   އިކަނޑަައޅަ  ންރ މިނިސްޓް

ފެންރުންޓަސްޓްރަކްއިން  ޢާންމު  ނާއިން ރުޓަކްރަ ޓްއިންސް  ެގލްސްކޫ   ވަރާއި، ެގ 

 ޢަދަދުތައް   ތ މަ  ންމެއެ  ނެޭގނެ  ޮގތުަގއި   ފ ެގ  ށްދިނުމަށްކޮދަސް   ދުއްވަން

  ރައިވަރުން ޑް  ކަށްލްތަ ކަހިވެ  ތ ެގންިގ  އެކިއެކި  އަދި.  ެއވެނެވާން ޅަނޑައަކަ

އެ   ސްވެއްތަތްޮގ  ވޭނެ ރެ ކުނުޙާތިއިމް  ަގނޑުތަކާއި،ންމި  ވޭނެރެކުމްތިޙާނުއި

 . ވެނެއެ ހިމަނަންވާ އިގަ އިދުަގވާ 

ސްކޫއި ޑްރަ )ނ(   ހިންުގމަވިންގ  ިއންސް  އަދިށް  ލް  ށް ޓަރުންނަކްޓްރަޑްރައިވިންގ 

ން  ެގމަތިތުއިދުަގިއވާ ޮގވާަގން ހަދާ  ޤާނޫނުެގ ދަށު  މި  ފަރާތްތަކުން   އެދޭވުމަށް

ހިންުގލްސްކޫ  ންގވިއިރަޑް  ހެޅުމުން،ހުށަ   ގރަިއވިން ޑްވަތަ  ނު  މަށް 

ޙަޮގ  ެގޓަރެއްކްރަސްޓްއިން ކުރާ  މްލާޒި  ަގާވއިދުަގއި  އެމަށް  ވުރިތްތެރަކާތުަގިއ 

ެއ  ރޭަގިއ  ތެ  ހުެގ( ދުވަ)ފަނަރަ  15ން  ެގވެލަސް،  ވާނަމަވެފައިމަރިހަފު  ކަންކަން

 ެއވެ. ނެވާރަން ދޫކު ސްސަންއިލަފަރާތްތަކަށް 

ދަށުން   (ރ)   ޤާނޫނުެގ  ގ  ން އިވިޑްރަ   ތަކާއިލް ކޫސް  ގ ރައިވިން ޑް  ވޭރެކުދޫ  ހުއްދަމި 

ލިސްޓެއްޓަސްޓްރަކްއިން ެއ  އި ޓަހައްލަބަ  ،ށްކޮމައަދާހަ  ންރ ސްޓްމިނި  ރުންެގ   ،

 . ވެ އެނެވާންދަންެގ ންމުރަ ކުއިޢުޝާ ންމުކޮށްޢާ ލިސްޓު
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 ން. ރުކުއުނި ދާނަ މާއްވަ  31 ެގނުނޫނެވިދިޔަ ޤާބު .18

 

 ން. ރުކުޙުތަށް އިޞްލާވި ގޮ ންނަނިވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަ  33 ެގނުނޫޤާ ނެވިދިޔަބު .19

 
 އޮތް  އްސެންސަލައި  ޙަޞައް  ން ދޫކޮށްފައިވާކުތަޤައުމު  ޤަބޫލުކުރާ  މިނިސްޓްރ ން (ނ) .33 

ލައިސަ  ،ށްމ ހުންނަ ދަށުޤާ  މި   ،ނދަކުހި  ހާއޮތްންސް  އެ    ރު ތުއި  ންނޫނުެގ 

ހޯދުމަސެއް ސަންއިލަ ދުހަވަދި)ނު   90  ލައި،ނު  ކާ    ރާއްޖޭަގއި ދިވެހި  ހަށްވަ( 

ާމއް.  ވެއެ ދާނެދުްއވި  ުއޅަނދު  ަގމުއެއް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ދާމި  ޤައުމެއް ެގ  ެގ  އެ 

ސްޓްރ ން މިނި  ،ޓެއްސްލިތަކުެގ  މުއުޤަ  ނެކުރާލުބޫޤަ   ންމިނިސްޓްރ   ސަންސްއިލަ

   .ވެނެއެވާންމުކުރަންޢާ
 

 ން.ކުރުރުތުއި  ދައިން އަކުރެއްފަ ނިވިނަައން ތަށްެގ ފަހަ ނަ މާއްދާެގ )ނ(ވަ  33 ެގނޫނުޤާ ނެވިދިޔަބު .20

 

މާ (ރ) .33  ެގެގއްދާމި  )ނ(  ލިސްޓުގައިމުކުން ޢާނިސްޓްރ ން  މި  ން ށުދަ     ނޭ މެހި  ރާ 

ެގ ނުމި ޤާނޫ  ،ށްތް މ ހުންނައޮ  އްލައިސަންސެ  ޙަޞައް   ވާއި ފަށްކޮދޫ  ންކުޤައުމަ

ގަވާ  ންދަށު ޮގތުެގމަތިންތަލުޞޫއު  ންކުރާޔާ ބަދުަގއި  އިހަދާ  ެއްއޮގތްާވ    މި   ،ކާ 

ދަށުން    އްދާެގމާ ެގ  އިމްތިޙާންހަދަން)ހ(  ނުލަ  ޖެހޭ   ދާއިމ އި،  ހެދުމަކާ 

ދޫ ލައިސަންސެއް ިއޚްތިޔާކުރު  މިނިރުމުެގ   ންސްޓްރ ނިމި  ނުވަތަ  ސްޓްރ އަށް 

   ެއވެ.ވެެގން ށް ލިބި ކަރާތައަޅާ ފަޑަކަނ

 

 ކުރުން.ޙު ލާ އިޞްައންނަނިވި ޮގތަށް ތ  ސުރުޚ މަރިއަ މާއްދާެގ ވަނަ   48 ޤާނޫނުެގ ދިޔަވިނެބު .21

 
  ޚިދުމަތް   ކްސ ގެ ޓެ 

 ދިނުން 
48.   
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 ން. ކުރުޙުތަށް އިޞްލާއަންނަނިވި ގޮ  )ހ( ދާެގވަނަ މާއް  48ނުެގ ޤާނޫ ނެވިދިޔަބު .22

 

ދަ  މި  ،ދެވޭނ ށްރުކޮފޯ  މަތްޚިދު  ޓެކްސ ެގ  ަގއިޖޭރާއްހިދިވެ (ހ) .48    ދާ ހަ  ށުންޤާނޫނުެގ 

ލައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށް  މަތިންޮގތުެގ  ިއވާއިދުގަ ވާ ަގ ހޯދާފައިންސަ،    ޓެކްސ ވާ  ސް 

   .ށެވެކަތަތްފަރާ މުންޢާޓަރުތަކަށް ނުވަތަ ސެން

 

 . ނިކުރުންއު)ށ(  ެގމާއްދާ ވަނަ   48ެގ ޔަ ޤާނޫނުދިނެވިބު .23

 

 .ންރުއް އިތުރުކުރެައކުޮގތަށް ނަނިވި ންހަތަށް އަ ކ( ެގ ފަ) ެގ މާއްދާވަނަ   48ޔަ ޤާނޫނުެގ ވިދިބުނެ .24

 
ސެންޓަ ( އ) .48  މެޓެކްސ   ފަރާތްތަޢާނުކޮށް  ދުެވރިރެްއ  ރާއްޖޭަގއި  ދިވެހި  ކަށްންމު 

  ، ޠުތަކާއި ޝަރުލުތަކާއި،  ޞޫއު  ދެވޭނެކޮށްފޯރު  ޚިދުމަތް  ޓެކްސ ގެ 

ތަފްޞ ތަކު ޑުންަގނމި ދަށުން   ، ލުެގ  ޤާނޫނުެގ  ަގވާއިދު   މި    އި ަގހަދާ 

 . ވެއެ ރަންވާނެޔާންކުބަ

 

 .ންއިތުރުކުރު  އްދާެއއްމާ ޮގތަށް ނަނިވި އަން ފަހަތަށް އްދާެގމާ ނަ ވަ  48ނޫނުެގ ޤާޔަ ބުނެވިދި .25

 

  ރގެ ރައިވެޓް ހަޔަ ޕް 
 ދުމަތް ޚި 

ޕްރަިއވެރާއްޖޭގަ ދިވެހި (ހ) . 48-1 ޚިރހަޔަ  ޓްއި  ފޯެގ  ެގ ޤާނޫނު  މި،  ކޮށްދެވޭނ  ރުދުމަތް 

ަގށުން  ދަ ލައިކޮރ ސްޓަޖިރަތިން  މަެގތުޮގ  ިއވާ ދުގަ ވާއިހަދާ   ސްސަންށް، 

 ށެވެ. ތަކަތްރާ ފައިވާފަދާހޯ

ހަޔަވެރައިޕް ()ށ   ޚިދުމަޓް  ސް  އިސަންލަށްދިނުމާއި،  ސްޓަރ ކޮރަޖި  ދިނުމަށް  ތްރެގ 

ފޯއިތަކާ ޝަރުޠުރުމުެގ  ކުދޫ ޚިދުމަތް  މިންދިނުށްރުކޮ،    ނޑުތަކާއި ަގމުެގ 

 ެއވެ. ނެންވާރަކު ޔާން  ބަގައިއިދު ގަވާ ހަދާ  ދަށުންނުެގނޫއް މި ޤާލުތަޞޫއު
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 ށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ތަ ޮގވިނިއްދާ އަންނަނަ މާވަ  52 ެގނުނޫޤާ ޔަދިނެވިބު .26

 

 މި  ޔާރުއިޚްތި  ުމެގކަނޑައެޅު  ޮގތަށް  ތިރ ަގިއވާ  ިގންތިތައް  ރުެގހަދުފައުޅަނ  އެްއަގމު .52 ކަނޑައެޅުން   ގިންތި 
 . ވެލިބިެގންވެއެ  ރ އަށްމިނިސްޓް ދަށުން ެގނުޤާނޫ

 ؛ދުފަހަރުބަރު އުޅަނ (ހ)  

 ؛ހަރުދުފަނ އުޅަލުއި )ށ(  

 ؛ އުޅަނދުފަހަރުލާއުފު ޔޮތެ )ނ(  

 ؛ލާ ުއޅަނދުފަހަރުޭގސް އުފު )ރ(  

 ؛ޅަނދުފަހަރުދާ އުފުލާ އުލްއާއި ނުރަްއކާތެރި މުކެމިކަ ތުތަފާ ބ()  

 ؛އުޅަނދުފަހަރު ކާލުމަށް ބޭނުންކުރާނިއުކު ޅ()  

 ؛ރުދުފަހައި ހުންނަ އުޅަނއްޔާރުކޮށްފަށް ތަފުލުމަބަރުމުދާ އު )ކ(   

 ؛ރުފަހަ އުޅަނދުދެބުރިވަކިކުރެވޭށްފައި ހުންނަ އްޞަކޮ އުފުލުމަށް ޚާބަރުމުދާ )އ(   

 ؛ރުފަހަށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުޞަކޮ ށް ޚާއްނާ އުފުލުމަކޮންޓޭ )ވ(   

 ؛ފަހަރު ހުންނަ އުޅަނދުށް ތައްޔާރުކޮށްފައިފެން އުފުލުމަ )މ(  

ފިނިކޮށްކާބޯ )ފ(   ތަކެތި  ތަކެްއޗާއި  ތައްޔާމައުފުލު  ހުންނަ ށް  ރުކޮށްފައި 

 ؛ރުނދުފަހައުޅަ

 ނދު ފަހަރު:ޅަހުންނަ އު ތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި މަސަްއކަޝަންސްޓްރަކްކޮން )ދ(  

 ؛ރުނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަކޮންނަން ބޭ (1)   

 ؛ރުޅަނދުފަހަބޭނުންކުރާ އު ުގހެދުމަށްރުއެޅުމާ މަތާ (2)   

 ؛ޅަނދުފަހަރު އުފުލައި ބާލާ އުދާމުކްލިފްޓްފަދަ ފޯ ،ރޭންކް (3)   

މަސައްކަތްތައެ  ތަފާތު (4)    އުފައްދާފައިކި  އަދި  ކަށް  އުފަހުންނަ   އްދާ 

 ؛އުޅަނދުފަހަރު

އި ހުންނަ އުފައްދާފަ   ކުރުމަށްރާ އެކި މަސައްކަތްސް ޢިމާރާތްތަކަށް އައު (5)   

 ؛ޅަނދުފަހަރުފަދަ އުފްޓް  ލިމިއްލަ ޒާތުަގއި ދުއްވާއަ
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މުާއޞަލާތ   ރޭޑިއޯފަ  ވ ޓ  )ތ(   ަވުގތަށް  ުގވަ   އްތަތްޚިދުމަދަ  ތުން 

 ؛ޅަނދުފަހަރުފައި ހުންނަ އުށް އުފައްދާރޯޑްކާސްޓްކުރުމަބް

 .އުޅަނދުފަހަރުއެްއަގމު   ހުންނަމަށް އުފައްދާފައި ތު ފަންނ  ދިރާސާކުރުތަފާ )ލ(  

 

 .ންރު ިއޞްލާޙުކު ޮގތަށްނިވިނައްދާ އަންނަ މާވަ  58 ެގނޫނުޤާ ދިޔަނެވިބު .27

 
  ކުޑަކުދިން 

  އުފުލުމާއި   ބައިސްކަލުގައި 
  މ ހުން   ގިނަ   އެކަކަށްވުރެ 
  ބައިސްކަލް   އަރައިގެން 
 ދުއްވުން 

އެރު ޑަކު .58 ބަވުކުދިން   އްޖަކުކުޑަ ކު  ޮގނޑ ަގއި  ހުންނަރުކޮށްފައި  ހަ  އިގަ ލުިއސްކަމަށް 

ނުފު)ހައެއް  6ން  މުރުޢު،  ވައިޔަފި  ންވު ދުއް   ދުްއވާ  އިންދައިެގންބަ އަހަރު   ރޭ ( 

މަށް  ވުއްދު   ންއަރައިެގ  މ ހުން  ިގނަ  ެއކަކަށްވުރެ  މާއި،ފުލުއުއި  ަގލު ިއސްކަބަ  ންކުދިޑަކު

އެކަކަަގލު ސްކަބައި  ންއެނޫ  ަވއިފިޔަ  ލުސްކަބައި  ިއވާދާފައުފައް މ ހުން  ށްވުިއ  ިގނަ  ރެ 

 . ކެވެކަމެނާމަ ކ އްވުމަދު ރުވަިއެގންއަ ކުދިންތަ ނުވަ

 

 . ންއަކުރު އިތުރުކުރު ދެ ފަދައިން ވިނިައންނަށް  ފަހަތަެގ (ރ) ެގދާއްވަނަ މާ  59ެގ ޤާނޫނުވިދިޔަ ނެބު .28

 

އުޅަނއެ )ބ( .59  ތެްއަގމު  އުފުލުފަސިންޖަރުން   އިން ރެދުެގ  ރަ    ކޮށްފައިވާ ޖިސްޓަރ މަށް 

މަށް ލުފުމުދާ އު ތަނުވަ  ،ވާނ ންށް ބޭނުންކުރަމަފުލު އު ދާމުްއވެސް ުއޅަނދެއް  އެ

ބޭލުމަފުއުން  ރުސިންޖަފަޅަނދެއް  ފައިވާ އު ސްޓަރ ކޮށްޖިރަ މި   ،ކުރަންވާނ ންނުށް 

ދަށުން   ަގވާޤާނޫނުެގ  ރަޖިސްދެޅަނއުއެ    ންެގމަތިޮގތު  ވާއި ދުަގއި ހަދާ  ޓަރ   އްެގ 

 އެވެ. ަގމަށްފަހުދަލުކުރުބަ

މުދާ    މާއި،ލުފުުމދާ އުއި  ދުގަ ޅަނ އު މުއެްއަގއުފުލާ    މ ހުންށް  ފަލާމި ޤާނޫނާ ޚި )ޅ(  

 ވެ. ކެމެކަފުލުމަކ  މަނާއު މ ހުންއި ގަ ދުނޅައުާވ އިފަރަޖިސްޓަރ ކޮށްމަށް އުފުލު

 

 .ރުންކުޙުޞްލާ ށް އިޮގތަ ވިންނަނިއަ ނ( ) ދިއަ)ށ(  ،(ހ) އްދާެގވަނަ މާ  60ެގ ނުޤާނޫދިޔަ ބުނެވި .29

 
    ހުންނަ   ށްފައިމާކޮފަރު  ރޭޮގތަށްއެ  ންނަށް ދެމ ހު  ނި އެކަހަމަ  ،އިަގއާ ބައިސްކަލު  (ހ) .60 ން ލު ފު  ތަކެތި އު ދަލާއި މު 

ސަ މޮޓޯއި  ިއކަލާސަ  އޮޓޯ އުއި  ތަކެތި  މުދަލާއި    އެ ވާނ ،  ފުލަންކަލުަގއި 
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ހަރުދެޅަނއު ދަށަށް ޑިމަ  އްެގއުޅަނދެއެ  ތަ  ނުވަޑަށް  ނ ށިަގވަ  ވާފައި ކޮށްްއަގއި 

އަޅަ ަގނށި ވައަދި  ނެެވ.  ިއެގންޅައަ މަޑިދަށަޑަށް  ނުވަތަ  އަޅަިއެގން  ށް  އިެގން 

ފަރާއްވާދު  ނދުޅައު   ،ނ ވާއުފުލަންްއޗެއް  އެ  ެއއްވެސްކަށް  ނޫންޮގތަ  ށް ތަ 

ނުގެ އު ކޮންޓްރޯލް  އު  އަދި  ،ށްކަޮގތަފަދަ  ްއލޭނެޅަނދުެގ    ކާއިޅަނދުތަެއހެން 

 ނެވެ. ންތިމަެގއް ތެދަ ޮގފަނެން ކަށަވަރުވާކަރިތެސަލާމަތް ތ ެގތަކެ ންނާއިހުމ 

 . މެކެވެމަނާކަ ކ އުފުލުމަ ތިކެލާއި ތަމުދަލާފަށް އާ ޚިއްދާެގ )ހ( މި މާ (ށ)  

ލުމާުގޅޭ  ފު އުތިކެތަ  ލާއި  މުދަގައިއް ޅަނދެެއއްަގމު އު ށްޓަކައި،  މަނު ބޭދާެގއްމި މާ )ނ(  

 ނެެއވެ. ރަންވާއި ބަޔާންކު ަގދު އިގަވާ ހަދާ ދަށުން ެގ ޤާނޫނު، މިތައް ޞޫލުއު

 

 ރުން. ޞްލާޙުކު އިއަންނަނިވި ޮގތަށް (ނ) ެގދާވަނަ މާއް  62 ެގނުނޫޤާޔަ ވިދިބުނެ .30

 

  ވާ މާލުއިހު  ަގއި ކްސިޑެންޓްއެ   ނުމަށްބޭ ޤުެގޤ ޙްތަ ކުގެ ތަ މައްސަލަ ންޓްކްސިޑެއެ (ނ) .62 

 ބާރު ެގހިފެހެއްޓުމު ވަހަށްދު (ހަތެއް)  7 ންެގވެ ނަިގ  ލައިސަންސް،ެގ  ތުފަރާ

 ނަމަފިފަހައްޓައިހި ސަންސްލައި ށްމިޮގތަ .އެވެލިބިެގންވެ ހުންނަށްފުލު

  ވާ އިފަޓިހެއްފެލައިސަންސް ހި  ނާެގއޭ  ،ފެށިެގން ވަުގތުން ހިފަހައްޓާ ސަންސްލައި

ނިއްމު  އް އެ ދަހުއް ނުވަތަ އްސެންއިސަލަ  ތ ވަުގ ށްއަ އޭނާލަށް،  ޔަދަތުެގ 

  ރު އިތު ށްވުރެވަހަދު (ތެއްހަ)  7،  ތުންބާވަ ެއކްސިޑެންޓުެގ. ވެންވާނެއެ ކުރަދޫ

 ށުންދަ ެގއް އަމުރެ ކޯޓު ،ޖެނަމަޖެހިއް ޓަންއްހިފަހަ ސްލައިސަން ކަށްތަދަމުއް

 . ެގންވެެއވެންނަށް ލިބިހުފުލު ރުޔާޚްތި އި ޓުމުެގހިފެހެއް ންސްލައިސަ

 

 . ކުރުންއިތުރު  އަކުރު ފަދައިން ދެނިވި ހަތަށް ައންނަެގ ފަ (ނ) ެގދާވަނަ މާއް  62 ެގނުނޫޤާޔަ ވިދިބުނެ .31

 
އެ)  ެގއްދާމާ  މި (ރ) .62  އޮނ(  ެގ  ކްސިޑެންޓް އެމާިވ  ދި  ތްނަމަވެސް،ހެން 

 ށްތަފަރާ  ވާލުހުމާއި  އި ަގންޓް އެކްސިޑެ  އި،ލަބަ  މިންވަރަށް ެގ  މު ރިކަނުރައްކާތެ

އުޅަނއެްއަގ ދުމު  ހުއްދައެއް  ުގތ ވަެގ  މުއްވުދު    އިޚްތިޔާރު މުެގ  ރުކު ދޫނު 
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 . ންވެއެވެލުހުންނަށް ލިބިެގފު

ެގ  ކު ރާތްތަ ފަދު ދުއްވާނޅަޑެންޓުވި އު ކްސި، އެ އިގަ ލަތުޙާ  ނާގހި  އްކްސިޑެންޓެއެ )ބ(  

ބަތައްޢަމަލު މަސިޑެންެއކް  އި،ތާޮގހައްޓަންޖެހޭ     ޤުކުރާޙްޤ ތަ  ތައްލަސަ އްޓް 

ޑެންޓްެގ  އެކްސި  ވި ދިމާ  ތަކާިއ،ތުއަރާޖުއިހޭ  ޖެކުރަންމަހަރި ފު  ފުލުހުން

  މުެގޅުއެ ނޑަކަ  ތްރާފަ   ވ ލުމާޓުަގއި އިހުންސިޑެކްއި އެމިންވަރާ ުމެގ  ރިކަރައްކާތެނު

ންނާއި ންމުއްސަލަތަކުަގއި ޢާ މަ އެކްސިޑެންޓްނޫންެވސް    އަދި އެ  އްތަމިންަގނޑު

ދަކަމާބެ ޢަރާތަދާއިެގ  ތުލައުހޭ  ޤާ  ތައްއުޞޫލު  ހޭ މަލުކުރަންޖެކުން  ނުގެ ނޫމި 

 . ވެކުރަންވާނެއެ އި ބަޔާންއިދުގަ ވާަގ ދާހަދަށުން 

 

 ކުރުން.ޙުިއޞްލާ  ތަށްޮގ ވިނިއަންނަ ދާވަނަ މާއް  63ނުެގ ނޫބުނެވިދިޔަ ޤާ .32

 
  ނުވަތަ   ނުރައްކާތެރިކޮށް 
  އެއްގަމު   ފަރުވާކުޑަކޮށް 

 ދުއްވުން   ދު އުޅަނ 

  މަުގމަތ ެގ  ދުއްވުާމއި  އުޅަނދު  ެއއްަގމު  ފަރުާވކުޑަކޮށް  ނުވަތަ  ރައްކާތެރިކޮށްނު (ހ) .63

 .  މަނާކަމެކެވެ ދުއްވުމަކ  އުޅަނދު ެއްއަގމު ެގއްލޭޮގތަށް އަމާންކަން

ނުކާއްނުރަ (ށ)   ފަރުވާތެރިކޮށް  ދުއު ޑަކޮށްކުވަތަ  ެގ  މ ހެއް  ވަިއެގންއް ޅަނދު 

 ނުނޫޤާ  ދުއްވި މ ހާެގ މައްޗަށް  ޅަނދުއު  އެ  ،ނަމަބިއްޖެ މެއް ލިލުއްެގ  ށްއަފުރާނަ

ވާ  ޢުއ  ދަޖިނާ   ދަށުންނުލްޢުޤޫބާތު( ެގޤާނޫ  ެގވެހިރާއްޖޭ)ދި  2014/9  ނަންބަރު

 25އި   ދުވަހާރުހައަ( އެއްދިހަ) 10  ސްންސަލައި  އޭނާެގއިތުރުން،    ެގއުފުލުމު

 . ދާނެއެވެހިފެހެއްޓި ށްކަތަމުއްދަ ެގދެމެދު  ދުވަހާ ންސަވ ސް( އަހަރު)ފަ

ނުނުރައް )ނ(   ފަކާތެރިކޮށް  މ ހެއްެގ  ދުއުޅަނދު   ށްކުޑަކޮވާރުވަތަ  ްއވަިއެގން 

  މައްޗަށް މ ހާެގ   ދުއްވިއެ އުޅަނދު  ،ބުންބަސަެގ  އްލުމެގެއްލިބޭ    ނޑަށްށިަގހަ

އ   ނާޖި  ބާތު( ެގ ދަށުންެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫޖޭއްވެހިރާ)ދި  2014/9ނަންބަރު    ނުނޫޤާ

އުފުޢުދަ ލިހަށި،  އިތުރުން  ެގލުމުވާ  ޑަބޮޑުމިނަށް ކު  ެގއްލުމުެގބުނު  ަގނޑަށް 

 5 ،ދުވަހާއިސްމައް(  ހައެ)  6  ސަންސްލައިނދު ދުއްވި މ ހާެގ  ލައި އެ އުޅަބަ

 . ވެނެއެ ދާއްޓިފެހެހި ށްކަތަދަމުއް  ދެމެދުެގވަހާދު އަހަރު (އްފަހެ)
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ހަށިަގނޑަށް )ރ(   ގެއްއަފުރާނަ  ވަތަ ނު  މ ހެއްެގ  ޮގދަލިބިދާފަ  މެއްލުށް  ތެއްަގިއ   

 އަދަބަކ : ެގއްވި މ ހާ ނދު ދުޅައު

 މެވެ. މަނާކުރުރިއިން ޖޫޔާސް( ރުފިހާދެ) 2,000/- ށްނަމަރަހަމަ ފަފުރަތަ (1)   

 ން އިފިޔާރު  (ސްހާރުތަ)ހަ  4,000/-  މަ ފަހަރަށްނަދެވަނަ   (2)   

 ؛އަދި މެވެ.ކުރުޖޫރިމަނާ

  6,000/- ށްރަކަހަ ކޮންމެ ފައިތުރުވާ މަ،ނަށްފަހަރަ ިގނަ ދެފަހަރަށްވުރެ (3)   

ޖޫރުފިޔާ(  ހާސްހަ)   ވާކޮށްފައިދޫށް  ކަރާތަފައެ،  އެކުރުމާކުރިމަނާއިން 

ުއޅައެއް  ދުްއވުަގމު  ލައި މުނދު  އަހަރު   1ސް  ސަންެގ    )އެކެއް( 

 މެވެ. އްޓުހިފެހެ ށްކަމުއްދަތަ ންނޫ ުގ ދިރެވުހަށްދުވަ

 މިށް  ކަރާތްތަފަވާ  ނދު ދުއްޅައްަގމު އުއެ ތަކަށް   ޮގދަފަަގއި ބަޔާންކުރާ މާއްދާމި )ބ(  

އަމާއް ބަޔާންކުރާ  އިމުެގކަނޑައެޅު  ދަބު ދާަގިއ  އެންރުތު  ދުްއވި ތަކުފަރާ،    ން 

ހު ިގނަެވެގޅަނއު   އެ،  އްޓުަވއިއުޅަނދު    ެގހުދުވަ  (ސްތިރ )   30  ންދެއް 

ރު   ބާެގމު ެގންދިޔުލުުމެގ ދަށަށްބެ  ެގސްސަރވި  ޕޮލިސް   ޑިވްސްމޯލް  މުއްދަތަށް

 . ވެލިބިެގންެވއެ  އަށްސް ސަރވި ސްވްސް ޕޮލިޑިމޯލް

މާއްދާ )ޅ(   )މި  މި ލުކުރެވޭނ މަޢަ  މެދުޅަނދާއު  ޓާއްހިފަހަދަށުން    ެގ  (ބެގ   ،

 ެވ. ެގމަތިންނެދާަގއިވާ ޮގތު މާއްވަނަ 68-1 ެގނުޤާނޫ

 

 .ރުންއިތުރުކު   އެއްއްދާ ފަދައިން މާނަނިވި ންތަށް އަެގ ފަހައްދާމާ ވަނަ   63 ނުެގދިޔަ ޤާނޫވިނެބު .33

 

  އަސްލަށް   އުޅަނދުގެ 
 ދަލުގެނައުން ބަ 

އުފަހުށްމަކުރުރ ރަޖިސްޓަ  ނދުުއޅައެްއަގމު   (ހ) . 63-1 ބައެ  ޅަނދަށް،  ްއ  ދަލެްއވެސް 

 .  ޮގތަށެވެސްލު ނުެގއްލޭއަ ެގދު ޅަނއު  ،ވޭނ ނެެގ

ެގނދަުއޅަަގމު  އް އެ (ށ)   މިންށް  ބަދަލަކ   ހަ ޤާނޫނުނަ  ދަށުން    އިގަ ދުަގާވއިދާ  ެގ 

މިންބަޔާންކު ެގފަށްލާޚި ކާ  ތަޑުަގނރާ  ބަދަސްފައިނެ  އުވާ  ދަށް ޅަނލެްއނަމަ، 

ރު ބާ ެގންުގމު އެ ތަށްފަރާ ވެރިދުެގނމަށް އުޅަކުރުަގޅު ނ ރަބަދަލުވާ އި ފަސްނެެގ
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 ެއވެ. ވެ ންލިބިެގ ށްއަ ސަރވިސް ލިސްވްސް ޕޮލްޑިމޯ

ެގ  އްމާ  މި )ނ(   )ށ(  ސަރވިމޯލްޑިށުން  ދަދާެގ  ޕޮލިސް  އަން އިންސްވްސް  ާގ   

ވެޅަނދު އު  ށްންުގމައެ އު،  މަކޮށްފިނަ ނުމަލުޢަ  ރިފަރާތުންެގ    އް ދެނޅައެފަދަ 

ބެލުސަރ ސް  ލިޕޮ  ޑިވްސްލްމޯ ދަެގމުިވސްެގ  ެގނެ ށަ    ނުެގޤާނޫމި  ،  ސްށް 

ގަވާއިދަ ހަދާ   ދުކާމެނދައުޅަ  އެ   މަތިންެގޮގތު ކުރާ  ންޔާބަދުަގއި  ށުން 

 .  ެއވެވެންށް ލިބިެގސްއަވިރ ސަސް ލިޑިވްސް ޕޮމޯލް  ޚްތިޔާރުމުެގ އިޢަމަލުކުރު

ެގ މާނައިެގ  އުމުެގނަދަލުބަނދަކަށް  ޅައު  ، ބޭނުމަށްޓަކައިެގ  ހ( )ދާެގއްމި މާ )ރ(  

އެރޭަގއި ތެ ސަރވިސްކުރުުމގެ ޓައްބަލަހަ  އުޅަނދެއް  ،  ެގ  އި،    ވޭނެޮގތުން 

 . ނެއެވެނުހިމެ އްކެލުތަބަދަ

 

 . ރުންކުއިތުރު  ރު އަކުދެ ންދައިފަނިވި ނަައން ތަށްހަފަ ެގވަނަ މާއްދާެގ )ބ(   65 ޤާނޫނުެގބުނެވިދިޔަ  .34

 
ހަރުގަ ދުޅަނއު  އެްއަގމު (ޅ) .65  ބައްތިތަކުނަހުންއި  ކޮށްފައި  ހު  އަލި  ންވާ  ނަންެގ 

އެކު  ންވަރާއިމި ތަކާިއ  ަގނޑުންމިން  ހެނިހެއެ  މާުގޅޭ ކަސް  ނޫންވެލަާއއި 

ޤާނޫނުެގ   ،ތައް އުޞޫލު ގަވާއިދުަގއި  ދަށުން    މި   ންރ ޓްސްމިނިހަދާ 

 ވެ. އެ ންވާނެޅަނޑައަކަ

ހަރުކޮގަ ނދުއުޅަަގމު  އް އެ ( ކ)   އަތަތިބައްށްފައިވާ  އި  ބަސްކުެގ  ެގދަލަށް  ،  އި ނައުމާލު 

ބައްތިއި އަތަތުރު  ހަލިކާއި  ނުވަތަ ރުކޮތައް    ކުލައަށް   އޭެގ  ށްެގން 

 . ވެނާކަމެކެމަ ކ  ދުްއވުމަެގން ސްެގނެލުދަބަ

 

 . ންކުރުޙުލާއިޞް ޮގތަށް ވިންނަނިއަ  (ޅ) ެގމާއްދާ ވަނަ  67 ޤާނޫނުެގ ވިދިޔަބުނެ .35

 

ދުސަންސް  ލައި (ޅ) .67  އޮޕަނުވަ  ހޭޖެވަންއް އޮެވެގން  އެއްަގކުރަރޭޓްތަ  މު ންޖެހޭ 

ލައިސައްއުޅަނދެ  އްލެޢަމަ  ދަފައެ  މެކެވެ.މަނާކަމަކ   ވުދުއް   އިަގނަނުންސް  ، 

އަހެއްމ   ކުރި ފުރަތަމަ  ދަބަކ ެގ  (  )އެއްހާސް  000,1/-ނަމަ  ފަހަރަށް، 
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ޖޫރިއިޔާފިރު ެއއްހާސް  )  500,1/ -  މަރަށްނަފަހަވަނަ  ދެ  . މެވެނާކުރުމަން 

ޖޫރިމައިޔާ ރުފިސަތޭކަ(  ފަސް   ިގނަ  ވުރެދެފަހަރަށްދި  އަ  .މެވެނާކުރުން 

ފަހަރަރުވާއިތު  މަ،ހަރަށްނަފަ ކޮންމެ  ރުސްހާ)ދެ  000,2/-  ކަށް  ޔާއިން  ފި( 

 މެވެ.ނާކުރުޖޫރިމަ

 

، އެ  ށްކޮރުތުރު އިައކު   ދެ  ންއިފަދަ  ވިނިނަންތަށް އަހަފަ  ެގ(  ޅެގ )މާއްދާ ވަނަ  67 ނުެގޤާނޫ ޔަބުނެވިދި .36

 މަޖެއްސުން. އި ހަގަ މު)ވ( ކަ މާއްދާގެ   އެއ ެގ )ކ( އެދާމާއް

 

އްަގމު އެ  ހޭޖެންކުރައޮޕަރޭޓް  ނުވަތަ  ދުްއވަންޖެހޭން  އޮެވެގ  ސްސަންއިލަ ( ކ) .67 

ލަ އުޅަނދެ ނުނަަގއި އިސަންސްއް  މާއްދާެގ  ،ފަރާތްތައް ދުްއވާ      ިއ  ަގ  ()ޅ   މި 

 ޅަނދުއުވި  އްދުރާތުން  އެފަ  ރުން،އިތު  ެގކުރުމުމަނާރިޖޫ  ތިންެގމަތުރާ ޮގކުބަޔާން

މު ދުވަހު  ރަ(ފަނަ)  15  ނަެވެގންިގ ެގ  ނދު ޅައުއި،  ޓައްހަފަހި  އްދަތަށްެގ 

 .  ެއވެނެރެވޭކު ޖޫރިމަނާންއިޔާފިރު ( ހާސް)ދެ -/2,000 ވެރިފަރާތް

މާއްދާމި )އ(     ( ދަށުންކެގ  ެގ   މި  ނ ،ރެވޭކުޢަމަލު  މެދުދާއުޅަނ  ޓާއްހިފަހަ  ( 

 ެވ. ނެތިންމާއްދާަގއިވާ ޮގތުެގމަނަ ވަ 68-1 ނޫނުެގޤާ

 

 ން.އިތުރުކުރުއެއް  މާއްދާދައިން ފަ ވި ނިނަންއަ ތަށްހަފަެގ މާއްދާ ވަނަ  68 ނުެގޤާނޫ ޔަބުނެވިދި .37

 

  ބެލުމުގެ   ގެ ފުލުހުން 
  އެއްގަމު   ގެނެވޭ   ދަށަށް 

  ދަތުރުފަތުރުކުރާ 
  އުޅަނދުފަހަރާމެދު 

 އިޖުރާއަތު   ޢަމަލުކުރެވޭ 

ހިފެހެއްޓި  ންދަށު  ޤާނޫނުެގމި   (ހ) . 68-1 ނޯއެނަމަ،  ޖެއްއުޅަނދެއް  އެ ޓިކަުމެގ    ސް، 

އުޅަ  ތަނުވަ  ،ވެރިފަރާތަށް  އުޅަނދުެގ ވެރި  ނދުއެ  އިނ     ފަރާތްދުްއވަން 

އުޅަނދު  ،  މަނަވާނު އިމުަގކަ އިންދުއްވައެ  ފަރާތަށްން    24ެގން  ވެސްލަ  ، 

ދޭންވާނެެއވެ.  ތެރޭ  ރުެގއިޑި ަގ(  ވ ސްއު ސަ) ދޭ ފަދައިންމި  ދި، އަަގއި   

   އެވެ.ނެމަނަންވާތު ހިލޫމާމަޢުންނަނިވި އި އަަގހުނޯޓި

 ؛ބުނު ސަބަޓުއްފެހެއުޅަނދު ހި (1)   

 ؛ތު ުގނު ވަހެއްޓުޅަނދު ހިފެއު (2)   
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 ؛ތަން ހުރިނދު އުޅަ (3)   

 ؛ްއދަތުފައިވާ މު އްޓިހެފެއުޅަނދު ހި (4)   

 ؛ކަންތަކާރާފަ ންރެޭވނ  ކޮކުލު ވާޙަނބުރާ އަ އުޅަނދު (5)   

 .ތުއަޖުރާހޭ އިޖެމަކުރަންރިހަޓަކައި ފު ށްވުމަލު ވާޙަ ނދާޅައު (6)   

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ހިފެހެއްއު،  އްޓުމަށްފަހުހެފެހިއް  ނދެޅައު  ށުންދަމި  ޓި ޅަނދު 

  ލިސްޕޮފް  އޮ  ކްޓަރޕެބް އިންސްސްެގ ސަވިރސަވްސް ޕޮލިސް  މޯލްޑި  ރާތުންފަ

ފެންރޭ އުށް ފިސަރަކައޮެގ  ންކެއްރޭ މަތ   ެގން  ށިކުން  ހިފެދުޅަނ،  ހެއްޓި   

ފެށި ތުންުގވަ ަގރަބާ)  12  ެގންނަވެ ިގ  ެގން  ތެރޭަގއިރުޑި (    އެކަން   އިެގ 

 . ެއވެނެވާަގން އަން

ދަ(  ށ)މާއްދާެގ  މި   ނ()   އެން އަން  ށުންެގ  އެ  ،ުގންާގ    ންގި އެ  ންންުގއެ 

  12  ެގންިގނަވެ   ވުމާެއކު، ދު ރައްށް  ފިސަރައޮ  ސްެގރވި ސް ސަލިމޯލްޑިވްސް ޕޮ

ށުން ދަ  ެގޤާނޫނު  މި ފަިއވަނ   ފަހައްޓާއުޅަނދު ހި  ،ަގއި ރޭ ތެ  ެގއިރު ޑި ަގ  (ރަބާ)

  ރު އޮފިސަެއ    ،ތޯއް ޮއވެެގން ންވާ ސަބަބެެގށ  އެކަ  ދަފަހޭޖެއްޓަންހަފަޅަނދު ހިއު

އަދި،އެވެންވާނެނިންމަ ޤާނޫނުމި  ފައިވަނ ހިފަހައްޓާނދު  ުއޅަ   .  ދަ  ން ށުެގ 

ެއ    ަގއި ންކަމުނޫ  ން ެގވެއް އޮ ބަބެސަ  ވާންެގށ  ފަދަ އެކަހޭހައްޓަންޖެފަ ހިއުޅަނދު

  ރާ ންކުޔާބަ  ގައިދުއި ވާަގ  ދާން ހަށު ދަޤާނޫނުެގމި    ،ޖެނަމަފިސަރަށް ފެނިއްއޮ

އުޅަނދެ  މަތިންްއެގތެޮގ ކަ ކުރުމުވާލުޙަ  އަނބުރާ  އް އެ   ވްސްޑިމޯލް  ންކަންެގ 

 ވެ. ދަންވާނެއެ ންެގ ށް ކުރިއަ  ންސްއިރވިސް ސަޕޮލި

 ނދުެގ ވެރިފަރާތުން ުއޅަ  ރެއިން،ތެެގ  ދުނއުޅަ  އްޓާ ހަހިފަ  ންނުެގ ދަށުމި ޤާނޫ )ރ(  

ސަބަބުވުމުލުނު ވާޙަ  ޅަނދާއު ބެލުފުލުހުން  ންެގ  ދަމުެގެގ  ހުރި ށު  ަގިއ 

ކުރަންވާނެެއވެ.  ންމުޢާން  ފުލުހު  ޮގތަށްންނަިއން ފެހަތު ފަސޭމާއުޅަނދުެގ މަޢުލޫ

( ސްދޮޅަސްފަ) 60  މުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިެގންން ޢާމަޢުލޫމާތު  ދައިންފަ، އެދިއަ

ޙަވާލުވު  ،މުހުލަތެއް ހުެގދުވަ ުއޅަނދާ  ވެރިދުނ ުއޅަ  ،ށްމައެ    ފަރާތަށްެގ 

 . ވެ ންވާނެއެދޭ
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ބަޔާންކޮ( ރ)މާއްދާެގ    މި ()ބ     ޅަނދުގެ އު ސް  ަގިއވެތުމުއްދަފަިއވާ  ށްަގއި 

އުޅަނދެއް ފަރާވެރި އެ  ތިރ ަގއިމަސްފިނަެގންޮގނު  ތުން  ބަ،  ންކޮށްފަިއާވ  ޔާ 

ސަރވިސްއަށްމޯލްޑިވްސްތިޔާރު  އިޚްމުެގ  ކުރުލުޢަމަ  ންޮގތުެގމަތި ޕޮލިސް     

 . ވެެވއެންލިބިެގ

 ނުވަތަ؛ ންިވއްކާލުދެއް އި އެ އުޅަނަގއް މެލަނ  ލެވޭށް ހުޅުވާޢާންމުކޮ (1)   

 . ތާލުންނދެއް ނައްޅައެ އު (2)   

،  ނ ކުރެވޭޅަނދެއް ދޫ އުއްޓޭހެހިފެދަށުން  ެގ  އް އްދާއެމާެވސް  އެއްނޫނުެގ  މި ޤާ )ޅ(  

 ވެ.ނެވުމުންރާ ުމްއދަތު ހަމަކުންބަޔާ ދާަގއިއްމާ އެ

މާމި )ކ(    )އް  އޮ   (ޅދާެގ  ޤާނޫ،  ވެސްތްނަމައެހެން    ންެގ ފުލުހުން  ދަށު  ނުެގމި 

ެގށަދަ  ެގބެލުމު އުޅަވޭ ންދެށް    ުގމުަގއި ންހި  ށެއްކު   އ ނާޖި  ، ކ ނދަ 

ޙާލަހުމަތުތުށް  ހުންނަލުފު  ކަމަށް،ދެއް ޅަނއު  ފައިވާނުންކޮށްބޭ   ، އިގަ ތެއް ކުރެވޭ 

ދަށުންނޫޤާ  މި  ނުވަތަ ބަ  ނުެގ  ަގާވއިދުަގއި   ންކުރެތަކުލަތްޙާ  ރާ ކުޔާން ހަދާ 

ދަލުަގއި،  ެގ ބަރުމުކު ދޫށުން ެގ ދަލުމުހުންެގ ބެލުދެއް ފު ނ، އެ އުޅަަގއިލަތެއްޙާ

ޤާ ގަވާއިހަށުން  ދަ  ެގނުނޫމި  ބަޔާދާ  ޮގތެއް ންކުރާދުަގއި  އެެގ   މަތިން 

 ވެެއވެ. ބިެގންލި ށްންނަހުފުލު ރުޔާޚްތިކުރުމުެގ އިދު ޢަމަލުމެޅަނދަކާއު

ޤާނޫ )އ(    ހިށުދަެގ  ނުމި  އު އްފެހެ ން  އަޅަނދެޓޭ    ނ  ވާވާލުކުރަންޙަ  ރާނބުއް 

ވެނދުއުޅަ ވެޅައު .  ވެ ރާތާއެރިފަެގ  ފަރާއެ  އި ވަ ފިޔަ  ތްރިފަރާނދުެގ  ތަކާ ހެން 

ދަޤާނޫމި  ނ ،  ކުރެވޭވާލުޙަޅަނދު  އު ބަޔާންކުރާ ގަވާހަދާ    ންށުނުެގ    ިއދުަގއި 

އެަގއި ކުތަތްލަޙާ ގަ ،  އިޖުދުއި ވާ  ބަޔާންކުރާ  އެ އަރާ ަގއި  ާވ  ތްޮގއް ތާ 

 . ތިންނެވެތުެގމަޮގ

ބެހުންފުލު  ން ޤާނޫނުެގ ދަށުމި )ވ(      ަވަގށް އުޅަނދަކ ،  ދެވޭ  ެގން  ށްލުމުެގ ދަށަގެ 

އު ފަާގނަ ެއ  ޅަނދެއްނަިއވާ  ކުމުއްދަތު  ޓޭ ހިފެހެއް  ނދެއްއުޅަމަ،    ވެސްރިން ެގ 

އުޅަނދެ އަނބުއެ  ހޯ އް  ހުއެދިށް  މަދުރާ  އު  ޅުމުެގހެށަ  ދުެގ  ޅަނޙައްޤު، 

އިޖުމާުގޅޭކައަދި  .  ންެވއެވެބިެގލި  ށްތަވެރިފަރާ މި  ނޫނުގެ  ޤާ  ރާއަތުތަްއ، 
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 . ެއވެންކުރަންވާނެބަޔާ  ަގއިދުގަވާއިދާ ހަ ށުންދަ

 

 .އަކުރު އިތުރުކުރުންދެ  ވިނިނަންއަ ތަށްހަފަެގ   (ސ) އްދާެގމާ ވަނަ   70 ޤާނޫނުެގ ވިދިޔަބުނެ .38

 

އެކަމައުޅަނދު"    ރ ސްކަ"ޢަ ( ޑ) . 70  ބުނެފައި  ޤައުމ ްއޖޭހިރާވެދިނ ،  ވަށް  ދިފާޢ   ެގ   

އެއްަގމު  ނުބޭ  ރުންބާ ޢަ  ެގކު އުޅަނދުތަންކުރާ  ކަށް ނުންތަބޭ  ރ ކަސް ތެރެއިން 

  ވެ.ށެފަހަރަނދުއުޅަކުރާ ންބޭނު

ހިމެނޭ  ދުންފަތް   ނ ،ވައެ   އިނެފަބު  ށްމަކަ  "ލުކުރުންއިސްތިޢުމާ  ެގތުދުންފަ" ( ޒ)  

ރެއަށް ން އެތެވަތަ ނޭފަތުނު  ންުއފެދޭ ދުން އަނގައިން  ކުއެއްޗަ  ތަ ނުހިމެނޭނުވަ

އެއި  ދެމުން ތަ ނުވަތަ  ބޭރުކުނަން  ނުވަތަރުކުން  އެއްއެ  ން  ން  ޗަކުފަދަ 

 . ސްދެމުމަށެވެވަ

 

ދަތުރުފަތު"ޢާ  ިއ،ނޫނުަގޤާ ބުނެވިދިޔަ .39 ނިންމު  ޢިބާ  ،"މުޒާރުެގ  ތަނެށްފައިވާންކޮނުބޭ  ރާތް މި  ކޮންމެ   އް 

 ކުރުން.ބާރާތަށް ބަދަލުމި ޢިރުެގ ނިޒާމު"، ތުފަދަތުރު އެްއަގމު"

 

 ން.ރުކުރު ތުއި ރުތައްނަންބަފަހަތަށް އަންނަނިވި ެގ ރުބަނަން ނަވަ 4 ގެ ދުވަލު  ޖަޤާނޫނުެގ ދިޔަވިބުނެ .40

 
ބާޠިލުރަ  ދުެގއުޅަނއެްއަގމު   .5 އަދުޚިކޮށްދޭނ ،  ޖިސްޓަރ   ޮގުގެގމަތުެގ  ރުސަ)   100/-  ތުަގއި  ޔާ ފިތޭކަ( 

 ވެ. އެ ަގހުފަ ުގމަށްނެ

 

 ނ ، ޚިދުމަތުެގވޭ ރެކު ދޫދަހުއް  މުެގކުރުއްޖެ އެތެރެރާ   ،ނދުޅަ އުއެްއަގމުނަ  ެގން ނުންކުރުމަށް   ބޭރާއްޖޭަގއި .6
 . ވެއެ ަގފަހު މަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެުގސް )ފަ 500/-އި ޮގތުގަ ެގ  އަގު 

 
ރޯ   އެްއަގމު .7 ފަރާތްތަދައިހަ  ވާދިނަސްޑްއުޅަނދުެގ  ށްދިނުމުެގ ކޮއު އަ  ،މާއިދޫކުރުޓިކަރ  ސް  ދޫކުރާށް  ކަދޭ 

 ފަހުަގެއވެ.  ށްމަނެުގ ފިޔާރުސް( ވ  ސަ)ފަން 25/- އިތުަގޮގެގ  ޚިދުމަތުެގ ައުގތް ދެވޭނ ، ޚިދުމަ
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އުޅަނދުްއަގއެ .8 ެއއް  މު  ދުއް އަ  ންޒޯނު   ޒޯނުަގއި  ހުވުމު ނެއް  ދަ ހުއް  އެނުަވތަ    ނ ،ވޭދޫކުރެދަ  އްެގ 
 ށް ފަހުަގެއެވ.މަފިޔާ ނެުގރު( ތައް ސަދުއި ) 200/-ަގއި ުގެގ ޮގތު  އަެގޚިދުމަތު ނ ،ވޭދެށްއަުއކޮ

 

ޑޮމެއި .9 ވެހިއިމާދަލުކުރުބަ  ތްފަރާރިވެ  ެގޑޮމެއިން،  ކުރުމާއިރ  ސްޓަޖިރަން  އަލަށް  ޑޮމެިއންެގ  ކަލް  ، 
 . ެއވެނެެގމަތިން ނެޭގތު ވާ ޮގ މިއިމުެގ ައުގ، ތިރ ގަ ރުލުކުދަބަ

ޑޮމެއިލައަ ހ() ރަނަ  ންށް  ޚިވޭރ ކޮށްދެސްޓަޖިންބަރެްއ   500/ -އި  ަގޮގތު   ެގުގއަ ެގ  ދުމަތުނ  

 . އެވެަގފަހުށް ފިޔާ ނެުގމަ( ރުކަ)ފަސްސަތޭ

ވެނެޑޮމެއި )ށ( ބަފަރާރިްއެގ  ބޭރަންކުލުދަތް  ޑޮ  ނުވަތަ  ރަމެއިންނުންވާނަމަ،  ކޮށްފަިއވާ  ޓަރ ސްޖި 
ބޭނުންލުބަދަ  ކަލްވެހި ބަދަލުކުނަމަވާކުރަން  ޚި،  ޮގތުދުމަ ރެވޭނ   ައުގެގ   500/-  ަގއިތު ެގ 
 ވެ. އެފަހުަގ ށް ުގމަނެ ޔާރުފި( ކަތޭފަސްސަ)

 
ދުއް  .10 ހުއްޓެކްސ   ައއުހު ،  މާއިރުދޫކުދަ  ވުމުެގ  ތިއިމާކުރުލްބާޠި،  ކުރުާމއި އްދަ  ސްޓިކަރ  ނެސްކަ  ން 

 . ވެނެއެނެޭގ ިމވާ ޮގތުެގމަތިންއިަގރ  ، ތިެގ ައުގދޫކުރުމު
ހުއްއް ދު  ޓެކްސ  ހ() އަލަށްވުމުެގ  ޚިދުކުރެ ދޫ  ދަ   250/ -  ތުަގއިޮގައުގެގ    ތުެގމަވޭނ ، 

 ފަހުަގެއވެ. ރުފިޔާ ނެުގމަށް  (ންސާސްފަ އްތަސައިދު)

ހުއް ދުސ   ކްޓެ )ށ( ައއުވުުމެގ  ައގު މަދުޚިނ ،  ރެވޭކުއްދަ  ޮގތުަގިއ  ތުެގ   ްއތަ ދުއިސަ )  250/-ެގ 
 ެވ. ގައެފަހުށް މަސާސް( ރުފިޔާ ނެުގންފަ

ދުސ ޓެކް )ނ( ބާޠިހު މުެގ  ްއވު  ޚިދުކުރެލްއްދަ   ( ކަ ތޭސަ)  100/-  ތުަގއިޮގައުގެގ    ތުގެ މަވޭނ ، 
 ފަހުަގެއވެ. ށް ފިޔާ ނެުގމަރު

ޓިކަރ ދޫކުރެވޭނ ، ޚިދުމަތުެގ  ސް  ކަންސްތިނެ  ވޭކުރެދޫ  ދަ ދިނުމަށްއް ހުެގވުމުޓެކްސ  ދުއް  )ރ(
 ފަހުަގެއވެ. ނެުގމަށް  ފިޔާރު (ސާސްފަން )ދުިއސައްތަ 250/- އިގަ ތުޮގުގެގ  އަ

 
އިރަިއވިންޑް .11 އަދިވޭރެކުދޫ  ންސްއިސަލަ  ސްޓްރަކްޓަރންގ  ،  ވޭނ ކުރެއައު   ސްސަންއިލަ  އެ  ނ ، 

 ފަހުަގެއވެ.  ށްމަނެުގ ފިޔާރު(  ސާސްންއިސައްތަ ފަދު) 250/-އި ުގެގ ޮގތުގަ އަ ޚިދުމަތުެގ
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ޔާ ފި( ރުސްސަތޭކަފަ)  500/-  ތުގައިޮގ  ުގގެ  އަެގޚިދުމަތު  ނ ށްދެވޭކޮޓަރ ސްލް ރަޖިސްކޫޑްރަިއވިންގ   .12
 ހުަގެއވެ. ފަ ށްނެުގމަ

 
ޮގދެވޭޚިދުމަތެްއ  އެ  ،  މަނައް ޚިދުމަތެ  ރާކުރަފުތަޢާ  ލަށްއަ .13 ައުގެގ   (ތޭކަސަފަސް)   500/-އި  ތުގަ ނ ، 

 ަގެއވެ. ުގމަށްފަހުނެ އްދަދެޢަން ނޫރެ ބޮޑުރުފިޔާއަށްވު

 
ޤާނޫ .41 ޢަމަނަމި  މިފަށާނ   ރަންކުލުށް  ޤާނޫ،  ފާ  ދި ތަ  ސްވެ،ނު    ެގޒެޓުަގއި  ވެހިސަރުކާރުެގޞްދ ޤުކޮށް، 

    ނެވެ.ެގންފެށި ތާރ ޚުންމަވާ ހަ ސްވަސްދު)ތިނެއް( މަ  3 ތާޢުކުރާޝާއި

 

 


