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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2016 މާރިޗު 8 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 28ތާރީޚު 29އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު" ައްށ"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޓްރެިފކު 

  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުން 1
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ       

 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނަުއން  1 " އަށްއެްއގަމު ދަުތރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭުންނކުރާ ޓްރެފިކު ނިޝާްނތަކުގެ ަގވާިއދު"

  

ލެވިފައިވާ (ހ) އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައި ވަނަ މާއްދާގެ 3) ގެ (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު  2009/5 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

އަންނަވި ގޮތަށް  3އަދި ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަލު ގެ  "ވާއިދުއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތަކުގެ ގަ"

.  އިސްލާޙުކުރުން

 

" އާއި "ބައެއް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން ގައިވާ " 1ޖަދުވަލު   (ހ)

ގޮތަށް  ނިޝާން އަންނަނިވި" ގެ ބޯޑު" އަދި "ކުރިއެރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑުއުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ 

.އިޞްލާޙު   ކުރުން

  ތަފުސީލު   ނަމޫނާ 
  ބޯޑު  މަނާކަން އަންގައިދޭ  އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން   

މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު 
.އްއިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮހިފަ ދުއްވާފައި އަދި އަތުން   ޕާފައި ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
  
  
  
  

  

  ބޯޑު  މަނާކަން އަންގައިދޭ  އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން އިންޖީނުލީ ބައެއް 
މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް ބައިސްކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް 

ޕާފައި އްއިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮހިފަ އަދި އަތުން ،ފިޔަވައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާފައި
.   ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

  

  ބޯޑު ކުރިއެރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ 
ފަހަތުން  ގެނިޝާން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މަގުގައި ނުވަތަ ހިސާބުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު މި

.ނދުގެ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަކީ ކުރީގައި އޮންނަ އުޅަ ،އަންނަ އުޅަނދު   މަނާކަމެކެވެ
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އަށް  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު  ބޭނުންކުރާގޮތް ނިޝާންތައް އެ ނިޝާންތަކާއި  ޓްރެފިކު  ބަހައްޓާ މަގުތަކުގައި  )ށ(

.  އަންނަނިވި ނިޝާންތައް އިތުރުކޮށްފީވެ
 

  ތަފުސީލު   ނަމޫނާ 
ކުތުމަށް ފަރާތްތަކުން ވަދެނި  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ނުކުޅެދުން   

  ޚާއްޞަ ޖާގައެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު 
ށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަ ތަންތަނުގައިމި ނިޝާން ހުންނަ 

ކުތުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ޕާކުކުރުމާއި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމާއި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަދެނި
  ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުތުމަށް ދަތިވާފަރާތްތަކުން ވަދެނިއެ
  

  

  ޕާކުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ހުންނަ ނުވަތަ ތެރިކަން ނުކުޅެދުން 
  ޚާއްޞަ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު 

މި ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އުޅަނދުތައް  ނުވަތަ އެފަދަ  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން

ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް އުޅަނދެއް  ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުތައް
.   ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 

ކުތުމަށް ފަރާތްތައް ވަދެނި  ތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ނުކުޅެދުން 
  އަންގައިދޭ ބޯޑު  ކަތޭރި ހުންނަ ޢިމާރާތެއްކަން 

ގޮތަށް  ފައިބާން އުނދަގޫވާ އިކަތޭރިއަށް އަރަ ނިޝާން ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކުގައި  މި
    ޕާކުކުރުމާއި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  ހަމައެކަނި ފައިމަގުގައި އުޅޭ މަގެއްކަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު   
ވެ އިބިނގައިފައިމަގުގައި ހަމައެކަނި ހިނގަ ނީ ނުންކުރެވޭ މަގުތައް ބޭމި ނިޝާން ހުންނަ 

. މި ނިޝާން ހުންނަ މަގަކަށް އެއްވެސް ދުއްވާ އެއްޗެއް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.   އުޅުމަށެވެ
  

ހަމައެކަނި ފައިމަގުގައި ނުވަތަ ބައިސްކަލުގައި އުޅޭ މަގެއްކަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން  
  އަންގައިދޭ ބޯޑު 

މަގުތަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބައިސްކަލް ފިޔަވައި އެއްވެްސ މި ނިޝާން ހުންނަ 
.   ދުއްވާ އެއްޗެއް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

  

  ފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ދުއްވަންވީ ވާތް 
ދާ މަގުގައި، ނިޝާން ބަހައްޓާފައިވާ ހިސާބުން  ނިޝާނަކީ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވާފައި މި

ނިޝާން ހުންނަ  ވާތްފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މިފެށިގެން ދުއްވަންވީ 
  ނިޝާނާއި ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ސަރަޙައްދެއްގައި މި
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 މައްޗަށް މުދާ ނެގުމާއި ތިރިކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  
ބޭނުމެއްގައި  މާރާތް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންޢި، މަތީގައި ތިބެގެންނިޝާނަކީ މަގު މި

 ،ނުންކުރާ ފަރާތްތައްމަގުމަތި ބޭ  ،ފަދަ ތަކެތި ނެގުމާއި، ތިރިކުރާއިރު  މައްޗަށް މުދާ
. މި އިރައްކާތެރިވުމަށް އަންގަ  ނިޝާން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ

. ،މަގުމަތީގައި ނެތި   މުދާ މައްޗަށް ނެގުމާއި ތިރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

 މަތިން އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނެ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  
މާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މަތިން އެއްޗެްއ ޢި ނިޝާނަކީ، މި

ސަމާލުކަމަށް  އި އަންގަ ށްމަރައްކާތެރިވު  ،ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް  މަގު ވެއްޓިދާނެކަން،
. މި  ނިޝާން ހަރުނުކޮށްގެން މެނުވީ މަގުމައްޗަށް ހުންނަ  ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެވެ

. މި ޢިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ނިޝާން ހަރުކޮށްގެން  މަސައްކަތް  ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ނަމަވެސް މަގުމައްޗަށް އެއްޗެއް ނުވެއްޓޭ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންެޖޭހ  ކުރި

  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ 
  

 ފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު އިލަ އި ހިނގާފައި ދާއިރު ކައްސަ  
ގޮތުން  ލަތު ހުރިހާގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ  ލަތު ހުރިހާނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ  މި

. މިފަދަ ކަން އަންގައިދޭ ނިޝާފާނޭއިލައިވެ އުޅޭ އިރު ކައްސައި ބިނގައިހިނގަ ނެވެ
. ވެ އުޅޭއިރު އެކަމަށް ސަމާލުކަންއިބިނގައިތަންތަނުގައި ހިނގަ   ދޭށެވެ

 ފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު އި ލަ އިއުޅަނދު ކައްސަ  ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު  ދެ  
 ގޮތުން ދެ  ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ހާލަތު ހުރި  ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު ހުރި މި

ލައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިދާނޭ ފަދަ ހާލަތެްއ އިދުއްވާއިރު ކައްސައުޅަނދު  ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު
. މިފަަދ  ހުރެދާނެ މަގާއި ސަރަޙައްދު އަންގައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ

  ތަންތަނުގައި ދުއްވާއިރު ދުވެލި މަޑުކޮށް ރައްކާތެރި ވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
  

 
 

 
 

 ފާނޭކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު އި ލަ އިއުޅަނދު ކައްސަ  އެއްގަމު ފުރޮޅުލީ  ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ  ދެ 
ގޮތުން  ގޮތުން، ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ހާލަތު ުހރި ލަތު ހުރިހާނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ  މި

އުޅަނދު ދުއްވާއިރު  ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ދެ
ލައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިދާނެ ފަދަ ާހލަތެއްގައި ހުރެދާނެ މަގާއި، ސަރަޙައްދު އިކައްސަ

. މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދުއްވާއިރު ދުވެލި މަޑުޮކްށ  އަންގައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ
.ރައްކާތެރި ވުމަށް    ސަމާލުކަން ދޭށެވެ

  
  ރާ ސްޓޮޕް ބޯޑު ވެހިކަލްތައް ހުއްޓަންވީކަން އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކު  

ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކު ގެ ނިޝާނަކީ ޓްރެފިކު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުން ނުވަތަ ސްކޫލް މި
ވެހިކަލްތައް  ނިޝާން ދެއްކުމުން  ބަލަހައްޓާ ްސކޫލް ޓްރެފިކު މޮނީޓަރުން މި

. މި . މަޑުކުރަންވީކަން އަންގައިދޭ ބޯޑެވެ   ނިޝާނާއި ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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 އެ ނިޝާންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް މަގުމަތީގައި ދަމާފައިވާ ހުންނަ ރޮނގުތަކާއި ކުރަހާފައި ހުންނަ ނިޝާންތަކާއި   )ނ(

ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  14) އި ކުރަހާފައި ހުންނަ ނިޝާންތައްބިންމަތީގަ( 3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު 

.  ނިޝާންއިތުރުކޮށްފީމެވެ

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި  އިޞްލާޙު މި ،ފަށާނީ ކުރަން. މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލ2ު

      

 

  އިދޭ ބޯޑު ބަހައްޓާފައިވާކަން އަންގަ ސްޕައިކް ބްލޮކްސް   
ނިޝާނަކީ ސްޕައިކް ބްލޮކްސް ބަހައްޓާފައިވާ މަގާއި، ސަރަޙައްދު އަންގައި ދިނުމަށް  މި

. މިފަދަ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ  ޚިލާފަށް  އިރުޝާދާބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ
.  މި   ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދު  ލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު ހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
  މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  ވަނުން 

ލަތުގައި ހާނިޝާން ހުރަސްކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ނިޝާން ބެހެއްޓިފައި ވަނިކޮށް، މި މި
ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާފައި، އަދި 

 .   އަތުން ހިފައިގެން ދަމާފައި ނުވަތަ ކޮއްޕާފައި ގެންދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

  ތަފުސީލު   ނަމޫނާ 
  

  

  ކަފިހި ހުރަސް  .15
މަގުމަތީގައި ކުރަހާފައިާވ ހުރަސްކުރާ ތަނެއްކަން އަންގައިދިނުމަށް  މި ނިޝާނަކީ މަގު

. މި ނިޝާން ކުރަހާފައިވާ ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގާ މީހުން  ނިޝާނެކެވެ
. ވާނީ މި  ކުރަންހުރަސް މަގު ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި މަގު  މި ނިޝާނާ އެއްގޮތަށެވެ

  ކަމެކެވެ. ނުދީ ދުއްވުމަކީ މަނާ ހުރަސްކުރާ މީހުންނަށް ޖާގަ
  


