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ނޑުގައި ދުްއވާ އުަޅނދުތައް ) 78/69ޤާނޫުނ ަނންބަުރ   ކަ
 ވަަނ ިއޞްލާޙު ގެަނުއމުެގ ޤާޫނނު  1ާޤޫނނު( އަްށ ދުްއވުމާބެހޭ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  12މަހުގެ  ނޮވެންަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
ނުޑަގއި ދުްއާވ އުޅަނދުތަްއ ދުްއވުމާބެހ  ) 78/69ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 15  ކަ

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 92ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިގެ ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމު  1 އަށް (ޤާނޫނު

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ިވ 1437 ޞަފަރު 7) 2015 ނޮވެންބަރު 19
 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2015/35 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  އަށް ( ޤާނޫނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ) 78/69ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  1

ނޑުަގއި) 78/69 ނަންބަރު ނުޤާނޫ  .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަްނނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ދުއްވުމާބެހޭ ުއޅަނދުތައް ދުްއވާ ކަ

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 1ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .1

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ 
އުޅަނދުފަހަރު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ނޑު އުފައްދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ( .1  ބޭރުން ރާއްޖެއިން  ުއޅަނދުފަހަރާއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަ
ނޑު ވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނު ަޤއުމެްއގައި  އެހެން ގެންނަ  ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ކަ

 ނުވަތަ ޓެސްޓުކުރުމަށް އިންޖީނު ދަށުން ހުއްދައެްއގެ ދޭ މިނިސްޓްރީން އުޅަނދުފަހަރު
ނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޔަަވއި ދުއްވުން ދުއްވާ ވެއްދުމަށް ބަނދަރަށް  ކަ

 ވާގަވާއިުދގައި  ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ބޭނުންކުރަންާވނީ ސަރަޙައްދުަގއި
 .ރަޖިސްޓަރީކޮްށެގންނެވެ ގޮތުގެމަތިން

 ަކނުޑގައި  ފަރާތްތަކުގެ ބޭރު  ަރޖިސްޓަރީކުރެވިފައިުނވާ ބޭުރގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން )ށ(  
 ގޮުތގެމަތިން ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި އުޅަނދުތައް ދުއްވާ

 ސަރަޙައްުދަގއި  ގެ ަކނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި
 .ދުއްވިދާނެެއވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އުަޅނދުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ ބޭުރގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން )ނ(  
 ގަާވއިދުަގއި  ހަދާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ މި އުސޫުލތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ކަނޑު 
 ފީ  އުޅަނދުފަހަރުން 

 ނެގުން 

ނުޑ ދަތުރުފަތުރުކުރާ  )ހ( .2 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ ކަ

އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ފީ ނެގޭނެ ބާވަތުގެ ުއޅަނދުތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީކުރުުމެގ 
އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަީރުކރެވިފަިއވާ އުޅަނދުތަުކެގ  ފީތަކާއި،

ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުމާއި، އެ އުޅަނދުތައް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރުމާގުޭޅ 
 އެންމެހައި އުސޫލުތަާކއި، ަކނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުަޅނދުތައް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ 
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ދުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ޙާލަތްތަކާއި، ޖޫރިމަނާ ކުެރޭވނެ ޢަދަ
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އުޅަނދުތަުކގެ  ކުރެވޭ  ރަޖިސްަޓރީ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  
  ރަޖިސްޓަރީއެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ުއޅަނދުތަކުގެ  އެ ފަދައިން  އެނގޭނެ ތަފްޞީލު

 މިނިސްޓްރީން ތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި
 .ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ

ނޑު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި )ނ(    ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ކަ
 ކަމުަގއި އުޅަނދުތަކެއް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި އުޅަނދުތަކަކީ
 .ބަލަންވާނެއެވެ 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  3 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ 
 އުޅަނދު ދުއްވުން 

ނޑު  )ހ( .3  ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ދުްއވަންވާނީ  ުއޅަނދުތައް ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަ
 ުއޅަނދުތަކަށް އެހެން ފަރުވާތެރިކަމާެއކު  ޮގތުގެމަތިން ެއއްގޮްތވާ ގަާވއިދުތަކާ

  .ބަލަިއގެންނެވެ ދަތިނުވާގޮތަށް

ނޑު )ށ(    ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި ދުއްވަްނވާނީ އުޅަނދުތައް ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަ
 މުޢާހަދާތަކާއި  ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ބަިއވެރިވެަފއިވާ ދިވެހިރާްއޖެއިން ގަާވއިދުތަކާއި  ހަދާ

 .ޮގތުގެމަތިންނެވެ އެްއގޮތްވާ އެއްބަްސވުންތަކާ

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ  .4

ނުާވހާހިނދަކު، ތިރީގަިއވާ ަކނުޑ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .4 އިސްތިސްނާ 
މިގޮތުން އިސްތިސްާނުކރެވޭ  ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް މި ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާވާެނއެވެ.

ކުރެިވފަިއ  ރަޖިސްޓަރީއެ އުޅަނެދއް ބޭނުންކުރާ މިނިސްޓްރީއެްއގައި ، އުޅަނދުފަހަރު
  ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިަފއިންގެ ބޭުނންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް؛ އަދި، )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އަްސކަރީ ުއޅަނދުތަކާއި، ޑިޕްލޮމެޓިްކ  )ށ(  
 ލިބިގެން އަންނަ އުޅަނދުތައް. ކްލިއަރެންސް
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 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ުނވާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި )ހ( .5 ހެދުން  ގަވާއިދު 
  ނިސްޓްރީންނެވެ.ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މި

ނޑައެިޅގެން ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް ގަާވއިދު ޤާނޫނުގައި މި )ށ(    ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަ
 މިނިސްޓަރަށް ބާރު ހެުދމުގެ ަގވާއިދު ގުޅޭގޮތުން ކަންަކމާ އަންނަނިވި އިތުރުން

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ގުޭޅގޮތުން؛ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންަގނޑާ (1)   

ނޑާ ގުޭޅގޮތުން؛ (2)     އުޅަނދުަގއި ބޭނުންކުރާ އާލާުތގެ މިންގަ

އުޅަނދުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ސާމާނުގެ ފެންވަރާއި މިންަގނާޑ  (3)   
 ގުޭޅގޮތުން؛

ނާޑ  (4)    އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމާިއ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ
 ގުޭޅގޮތުން؛

 އްޙަތާ އަދި ވެލްެފއަރއާ ގުޭޅޮގތުން؛ޞި ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތާިއ،  (5)   

 މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތީގެ މިންަގނޑާ ުގޅޭގޮތުން؛ (6)   

ނޑާ ގުޭޅގޮތުން؛ (7)     އުޅަނދުގެ ބަރުމަރުކާ ަކނަޑައޅާ މިންގަ

ނޑާ ގުޅޭގޮތުްނ؛ (8)    ނޑަައޅާެނ މިންގަ  އުޅަނދުގެ ޓަނޭޖް ކަ

 ކުރުމާއި އުފުލުމާ ގުޭޅގޮތުން؛މުދާ ބަރު (9)   

 ދަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުން؛ (10)   

ނުޑގެ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން؛ (11)     ކަ

 އޮިޑޓްކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން؛ އިރވޭކުރުމާ ސަ (12)   

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުާމ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް ދޫކުރުމާ އެްގޒެމިނޭޝަން  (13)   
 ގުޭޅގޮތުން؛
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ނޑު ދަތުރުކުރުުމގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން؛ (14)     ކަ

 ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން؛ (15)   

 ފަޅުވެރިންގެ ތަމްރީނާއި ސަަނދާ ގުޅޭގޮތުްނ؛ (16)   

ނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދުަފހަރު ދު (17)    ންާސގުޅޭ ކަންތައްތަާކ ސައްވުމުގެ ލައިކަ
 ގުޭޅގޮތުން؛

ނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން؛ (18)     ކަ

 ބޯޓުފަހަރު ދުއްވާ ކުންފުނިތަާކ ގުޭޅގޮތުން؛ (19)   

 ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަާތ ގުޭޅގޮތުން؛ (20)   

 ހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން؛ޕައިލޮޓޭޖް ޚިދުމަތް ދިނުމާބެ (21)   

 ބޭރުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚިދުމަތްދޭ ބަނދަރުތައް ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުން؛ (22)   

 ސްޓޭޓް އަދި ފްލޭގް ސްޭޓޓް ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޝަްނއާ ގުޭޅގޮތުން؛ ޕޯޓް (23)   

ނުޑގައި ުދއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މޯގޭޖްކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން؛ (24)     ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެިރެވފައިވާ ަބއިނަލްއަްޤވާީމ މުޢާހަދާތަކާއި  (25)   
 އެއްބަްސވުންތައް ތަންފީުޒކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން؛

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ފަުޅވެިރއަކު ދަތުރުކުާރ  (26)   
ިނޮކށް ހާނިއްކަެއްއ ވަނިޮކށް ނުވަތަ ބަނދަރުަގއި ވަ އުޅަނދު ދަތުރުމަތީގައި 

ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފަުޅވެިރއަުކ މަރުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުެގ 
 ބަދަލު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން؛

 .ގުޅޭގޮތުން ުއޅަނދުފަހަރާ ފެތޭ އުޅަނދުފަހަރާއި އުރޭ (27)   

 ބާރު ނެގުމުގެ ފީ ޖޫރިމަނާއާއި ދަށުން ގަވާއިދުަތކުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި މި )ނ(  
 .ލިބިގެންވެެއވެ މިނިސްޓަރަށް
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  )ރ(  
 ެގޒެުޓގައި  ސަރުކާުރގެ)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހަދައި، ިދވެހި 3ފަށާތާ 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 

ލަފްޒުތަކާިއ  ނުވާހާހިނދަކު، އަންނަނިވި  ގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިމި ޤާނޫނު .6 މާނަކުރުން 
 ވަނީ، އެ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި

ނުޑ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ  ކަމަށް ބުނެފައި "މިނިސްޓްރީ" )ހ(   ެއވަނީ، ކަ
 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާާރއަށެވެ.

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ުއޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(   އެވަނީ، ަކނުޑގައި ުނވަަތ  "ކަ
ފެނުގައި މީހުންނާއި މުދާ ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުުލމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރުމަށް 

ނުޑ، ކޮުޅވެއް ، ޓު ިޓ، ަޓގް ބޯބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. އަދި މި މާނަިއގަިއ ބަ
ހައިޑްރޯފޮއިލް، ފުލައިޓް ޝިޕް، ހޯވަރކްރާފްޓް އޯފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމް އިންޖީނު ނާޅާ 

 )ސަބްމެރީން( ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ޓުއުޅަނދުފަހަރު އަދި އަޑިންދާ ބޯ

ނުޑ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ  "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ނ(   ެއވަނީ، ކަ
 ިއވާ ުވޒާާރގެ ަވީޒރަށެވެ.ޙަވާލުކޮށްފަ

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

ނޑުަގއި ދުްއވާ އެްއެޗހިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  83/19މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8 )ކަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑެގ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެޔަށް ެފތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުޭރ  96/7އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އުުވނީއެވެ.

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުާރ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަުރ  .9
 ތަރުތީބުކުރުން.

އި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯްޓ އެންްޑ ކޮމިއުިނކޭޝަންސް" މިހެން ހުރި ތަންތަން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގަ  .10
 "މިނިސްޓްރީ" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެންނެވެ. .11
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