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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ 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
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖަނަވަރީ 19 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 21ތާރީޚު 12އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދު
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   މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެޮލްޕމަންޓް 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދު

 )ހ(ވަނަ މާއްދާ  3ގެ " ޤާނޫުނއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ " 2009/5މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1  ތަޢާރަފު

ލެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމާއި، މުދާ އަރުވަިއ އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައި
ނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ ނޑުތައް ކަ   .ބޭލުމާއި، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

  
  .އެވެ" އުޅަނދުގައި މުދާއުފުލުމުގެ ގަވާއިދުއެއްގަމު " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2  ނަން 

 
  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 1ފެބުރުވަރީ  2017 ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3  ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚު◌ް

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުނވަތަ މި މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން   .4  ގަވާއިދު ހިންގާފަރާތް
  .ތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެއިޚު

 
ރީކުރުމުގެ ޓައެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސް"މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދަކީ   .5 މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދު 

އެއްގަމު އުޅަނދާއި ގެ ދަށުން މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ " ދުގަވާއި
  .ބާވަތެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ ވަކި

 
އުޅަނދުގައި އެންމެ 

ގިނަވެގެން މުދާ އުފުލޭނެ 
  ބަރުދަން

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލޭނެކަމަށް ެއއްގަމު މުދާ އުފުލާ   )ހ(  .6
ނޑައަޅާފައިވާ ބަރުދަން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  1ކަ

  .އުޅަނދުގެ ދެފަރާތުގެ ކުރީ ދޮރުފަތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

 
ބަރުދަނަށްވުރެ އިތުރަށް މުދާ އުފުލުމަކީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(   

  .މަނާކަމެކެވެ

 
އުޅަނދުގައި މުދަލާއި ތަކެތި 

  އުފުލުން 
މުދާ އުފުލަންވާނީ، އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާފައިދާއިރު،  ،އުޅަނދުގައިއެއްގަމު މުދާ އުފުލާ   )ހ(  .7

އަދި ދިއްލަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައްތިތައް . ދުއްވާމީހާއަށް ކުރިއާއި ފަހަތް ފެންނަގޮތަށެވެ
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  .ފެންނަން ހުންނާނެގޮތަށާއި، ނަންބަރު ޕްލޭޓް ފެންނަން ހުންނާނެގޮތަށެވެ

އުޅަނދުގައި އުފުލާއިރު އުޅަނދަކަށް އަރުވާފައިވާ އެއްގަމު މުދާ އުފުލާ  ،މުދަލާއި ތަކެތި  )ށ(    
އަދި . މަނާކަމެކެވެމުދަލެއް އެ އުޅަނދެއްގެ ކުރިއަށް ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަކީ 

ތަކެތި އަރުވައިގެން ދުއްވާފައި ދާއިރު އުޅަނދުގެ ފަހަުތން ބޭރަށް  އުޅަނދަށްވުރެ ދިގު
ނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ދިގުވެގެން  ނުކުމެފައި ހުންނަ ބައި، އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ

 6:00ނދުނު ހެ ،އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ބޭރަށް ހުންނަގޮތަށް މުދާ އުފުލާނަމަ. ނުވާނެއެވެ

ފަހަތަށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުން ބޭރަށް  ،އާ ދެމެދު 18:00އިން ފެށިގެން ހަވީރު 
ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ  1 ،ފޫޓު ދިގު 1 ކޮޅުގައި  މުދަލުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ނުކުމެފައިވާ

ން ފެށިގެން  18:00ހަވީރު . ރަތްކުލައިގެ ދިދައެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 އާ ދެމެދު މުދާ އުފުލާނަމަ، އުޅަނދުން ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުންނަ 6:00ހެނދުނު 
އުޅަނދުން ބޭރަށް  ،ކުލައިގެ އަލި ފެންނަ ބައްތިއެއް ބައިގައި ރަތް ނުވަތަ އޮރެންޖް 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ ދިއްލާފައިކޮޅުގައި  މުދަލުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ހަތަށް ނުކުމެފައިވާ ފަ

 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިދަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ  ގައި ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    

 100 ،ހުންނާވާނީ  އަލި ބައްތީގެ އަދި، .މީހުންނަށް ފެންނާނެހެން ވިހުރޭ ގޮތަށެވެ

  ށެވެ.މިންވަރަ ފެންނަ ސާފުކޮށް ން ދުރު ފޫޓު ) ސަތޭކަ(

 
މުދާ ނުވަތަ އުޅަނދުެގ ފޮށީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ނުވަތަ ވަކިވަކިން ހުންނަ  )ރ(    

ނޑު ތެރެއަ އުޅަނދުގައި އުފުލަންވާނީ  ށް އޮއްސައިގެން އުފުލާ މުދަލާއި ތަކެތި،ފޮށިގަ
ނޑުން ބޭރަށް ނުވެއްޓޭގޮތަށް ނުވަތަ ބޭރަށް ފައިބައިގެން ނުދާގޮތަށް  އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ

ނުދާނެ  އޮހިގެން ނުދާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ ބުރައިގެން ބަނދެފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ 

   .އަޅައިގެންނެވެ ރަނގަޅަށް ކަމުގެ ފިޔަވަޅުރައްކާތެރި ގޮތަށް 

 
ނޑުގެ އަރިމަތިން ބޭރަށް   )ބ(     އުޅަނދުގައި މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ

ކޮށް އުޅަނދަށްވުރެ ދިގު، މުދާ ބެހެއްޓުމާއި، އަރިމަތީފިލާ ތިރިކޮށްގެން ދުއްވުމާއި

އަދި ބައްތިތައް ނުފެންނަގޮތަށް  ،މުދާ އުފުލާއިރު ފަހަތު ނަންބަރު ބޯޑުހުންނަ 
ތާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ) ރ(ފަހަތުފިލާ ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި، މި މާއްދާގެ 

  .ޚިލާފަށް އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ 

 
ކެބިން ނުވަތަ ބޯބުރީގައި، ޑްރައިވަރު ފަހަތު  ގެމުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރު  )ޅ(    

ނޑު ނޑުބެލުމަށް ހުންނަ ބިއްލޫރި ފޮށިގަ ށް އިން ޑްރައިވަރަ  )ރިއަރ ވިއު ގްލާސް ( ގަ

ގެ އަދި އެ މުދަލެއް. ފަހަތް ނުފެންނަ ވަރަށް މުދާ ބަހައްޓައިގެން ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ނޑަކަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބާވަތުން އެ މުދަލެއްގެ ޮބޑުމިނުގެ  ނުވަތަ އެއްފޮށިގަ

ނޑަށްވުރެ އުސްވާނަމަ އެހީތެރިޔަކު ނެތި  މުދާ އުފުލާ އުަޅނދުގައި  ސަބަބުން ބިއްލޫރިގަ
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  . މުދާ އުފުލުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މުދާ ބެހެއްޓިނަމަވެސް، އެ އުޅަނދުގެ ) ޅ(މި މާއްދާގެ   )ކ(    
  .ވުރެ އުސްކޮށް މުދާ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެގެ ކެބިންއަށްޑްރައިވަރުބޯބުރި ނުވަތަ 

 
 ކަށް ލަނބާލާ ޅިއަނުވަތަ ގޯ ކްަށގަކުރާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް މަބާލަން މަޑު މުދާ އަރުވައި   )އ(    

މަގުގެ މެދަށް ވާގޮތަށް ނުވަތަ އާންމު ޓްރެފިކަށް ދަތިވާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް  ،ކަންމަތީގައި

  .މަޑުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 
މުދަލާއި ތަކެތި  އުޅަނދު ދުއްވާއިރު، މުދާ އުފުލާ އުަޅނދު ދުއްވަން އިންނަ ޑްރައިވަރު  )ވ(    

  .ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެއަތުން ހިފައިގެން 

 
 ބާއްވައިގެްނ މުދާ އަރުވައި ބާލަންވާނީ ގުދަނުގެ އެތެރޭގައި ްށއުޅަނދަން ގުދަނަކު )މ(    

ނުވާގޮތަށް އުޅަނުދ ދަތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުވާރު އި،މަގާ ނުވަތަ

  .ބާއްވައިގެންނެވެ

 
ނޑިބުރާ ސިމެންތި،  )ފ(     އެފަދަ ތަކެތިން ، މުދާ އުފުލަންވާީނ ގޮދަންފުށް ފަދަ ކު

ނޑާއެކު  ނޑިނުބުރާނެ ގޮތަށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ ނުވަތަ އެފަދަ  ސަތަރިއެއް  ކު

   .ގެންނެވެބަންދުކޮށް  ކޮށްރަނގަޅަށް ނިވައި އެއްޗެއް އަޅައި

 
 މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ވަކި ސަރަހައްދަކާއި ވަގުތެއް )ދ(    

އެނޫން ސަރަހައްދެއްގައި އެ  ،ޖައްސާަފއިވާނަމަހަމަރަށެއްގައި  ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ
މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަކީ  އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި  ،ނޫން ވަގުތެއްގައި

  .މަނާކަމެކެވެ

 
  އެހެނިހެން އުޅަނދުގައި 

  މުދާ އުފުލުން 
ހަމައެކަނި ދެމީހުންނަށް އެރޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ   )ހ(  .8

ތެރެއިން ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގައި އެ އުޅަނދަށްވުރެ ދިގު ތަކެއްޗާއި، 

އެ އުޅަނދަށްވުރެ ފުޅާތަކެއްޗާއި، ފަހަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް އެއް އަތުން ނުހިފޭވަރުގެ 
އްޗާއި، އުސްކޮށް ތަކެތި ތަކެ  ޗާއި، އެ އުޅަނދަކުން ދާ މީހުންނަށް ވުރެ އުސް ބަރުތަކެއް

  .އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެބަހައްޓައިގެން 

 
ދަންވާނީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އުޅަނދެއްގައި ތަކެތި ގެން ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

އެ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށްވުރެ  ފުޅާނުވާގޮތަށާއި އެ އުޅަނދަށްވުރެ
އެ އުޅަނދަށް ވުރެ ބޭރަށް ނުނުކުންނަގޮތަށް އެ އުޅަނދެއްގައި  ށާއި،ނުވާނެ ގޮތަ އުސް

ނޑަށް ނުވަތަ ފޮށްޓެއްފަދަ އެއްޗަކަށް ލައިގެން ނުވަތަ  .ނެވެހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަށިގަ
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މިގޮތަށް ތަކެތި  .ގެންނެވެދެބަނުނވެއްޓޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ ފަހަތުގައި އެތަކެތި 

އުފުލާއިރު އުޅަނދުގެ ހެޑްލައިޓް، ސިގްނަލްލައިޓް، ޓެއިލްލައިޓް، އަދި ނަންބަރު ޕްލޭޓު 
އަދި ދުއްވަން އިންނަ މީހާގެ ދެއަތާއި  ،ނިވާވާ ގޮތަށް މުދާ އުފުލުމާއި ގެންދިއުމާއި 

  . ދެފައި ބަންދުވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 
ފަދަ އުޅަނދުގައި މުދަލާއި ތަކެތި އުފުލާއިރު،  މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރޯލީ )ނ(    

ނޑުގެ  ވުރެ މައްޗަށް މުދާ އެރުވުމާއި، މަތީކައިރިއަށްޓްރޯލީ ދަމަން ހުންނަ އަތްގަ

ނުފެންނަގޮތަށް މުދާ އަރުވައިގެން  މަތިމީހާއަށް ކުރި ޓްރޯލީގައި މުދާ ގެންދަން ހުންނަ
އަދި މިފަަދ  .ނާކަމެކެވެގެންދިއުމަކީ މަ ދަމާފައި މަގުމަތީގައި ޓްރޮލީ ފަދަ އެއްޗެއް 

  .އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ އެއްޗެއްގައި ތަކެތި އުފުލަންވާނީ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާ

 
ފަދަ ުނވަތަ އެއާ އެއް ކުނި

އުޅަނދުގައި   އެއްޗެއް
  އުފުލުން 

 ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފިޔަވައި އެެހން އުޅަނދެއްގައި ކުނި ކުނި އުފުލާގޮތަށް   )ހ(  .9
އޭގައިހުިރ  މަގުމައްޗަށް ނޭޅޭގޮތަށް އަދި  އުފުލަންވާނީ  ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް 

 ނިވައިކޮށް  ރަނގަޅަށް ދަ އެއްޗެއް އަޅައިފައެއް ށް ސަތަރިއުލަށް ނުފެތުރޭގޮތަޙަމާ ވަސް

  . ގެންނެވެބަންދުކޮށް

 
ކުނި އުފުލާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފިޔަވައި އެެހން އުޅަނދެއްގައި ކުނި   )ށ(    

ނޑަށްވުރެ އުސްކޮށް ކުނި ބަރުކުރަންވާނީ  އުފުލާނަމަ، އެ އުޅަނދެއްގެ ފޮށިގަ
ނޑުގެ ދެ އަރިމަތީ އެ އު ފަހަތުފިލާ އެުކލެވޭގޮތަށް  ،ފިލަޔާއި ޅަނދުގެ ފޮށިގަ

ނޑެއް ހަދައި، އުފުލާ ކުނީގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ބޭރަށް ނޭޅޭގޮތަށް  ފޮށިގަ

  .ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތެރޭގައި ކުނި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަގޮތަށެވެ

 
ނޑު) ށ(މާއްދާގެ  މި )ނ(      ކެބިން  ގެ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރު ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮށިގަ

އަދި ކުނި އުކާލުމަށް ބޭނުންކުރާ . ތަ ބޯބުރިއަށްވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ ނުވަ
ނޑެއް  ނޑުގެ ދެ އަރިމަތީގައާއި ފަހަތުގައި ފިލާގަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގެ ފޮށިގަ

ނޑު ތެރެއަށް ކުނި އޮއްސައިގެން އުފުލުމަކީ  ގެޖައްސައިގެން އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ

  .މަނާކަމެކެވެ

 
ނޑުގައި  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުނިމި  )ރ(     އުފުލާއިރު އެ އުޅަނދުގެ ފަހަތު ފޮށިގަ

  .މީހުން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 
ނޑެއް  ކުނިއަޅާެނ ފަހަތުގައި ގެބައިސްކަލުގައި ކުނި އުފުލަންވާނީ ބައިސްކަލު  )ބ(     ފޮށިގަ

. ތަށް ބަންދުކޮށްގެންނެވެގޮ ނެ ކުނި މާހައުލަށް ނުފެތުރޭ  ،ވަހާއި ކުނީގައި ހުރިހަރުކޮށް، 
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ނޑު ހުންނަންވާނީ ބައިސްކަލުގެ ) ބ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(     ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮށިގަ

ހުންގާނަށްވުރެ ފުޅާނުވާގޮތަށް، ބައިސްކަލު ދުއްވަން އިންނަ މީހާއަށް ވުރެ އުްސ 
އަދި . މިންވަރަށެވެކުންނަ ހަުތ ފުރޮޅަށްވުރެ ފަހަތަށް ނުނުފަ ގެނުވާގޮތަށް، ބައިސްކަލު

ނޑަށް އަޅައިގެން ގެންދެވޭވަރަށްވުރެ ށް، ބައިސްކަލުގެ އެިކ އިތުރަ  މި ފޮށިގަ

ބާވަތުގެ ތަކެތި އެލުވައިގެން ނުވަތަ  މި ނުވަތަ މިނޫންވެސްގައި ކޮތަޅު، ގޯނި ދިމަދިމާ
  .އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެއަޅައިގެން  ކުނި އެއަށް އަޅުވައިގެން

 
އަލިފާން ހިފާޒާތުގެ 

ތަކެއްޗާއި، ތެލާއި ކެމިކަލް 
އަދި ގޭސް ފަދަ ތަކެތި 

  އުފުލުން 

 އެއްޗިއްސާއި،ޒާތުގެ  އަލިފާން ހިފާމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ   )ހ(  .10
ތެލުގެ ބާވަތްތައް "އުފުލަންވާނީ އެއްޗެއް އުޅަނދުގައި ތެލާއި ކެމިކަލް އަދި ގޭސް ފަދަ 

 .އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ "އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް 

 
ބަރުކޮށްގެން  ،ފަދަ އެއްޗެއް އުފުލާ އުޅަނުދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(    

  .  މަނާކަމެކެވެކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުމަކީ  15މަގުމަތީގައި ގަޑިއަކު 

 
އަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ނޫންގޮތަކަށް ސާމަގުމަތީގައި ހިނގާފާނެ ނުރައްކާތެރި ހިާދ )ނ(    

ގައި ) ހ(މާއްދާގެ  މި އްއުޅަނދަކުން އަނެއް އުޅަނދަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެ
  .މަނާކަމެކެވެފަދަ އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި ބަދަލުކޮށް ހެދުމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 
ދުއްވާ މީހާއާއި  ހިފާ ނުވަތަ ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުޅަނދުގައި އުފުލާނަމަ، އަލިފާން )ރ(    

އެ އުޅަނދަށް އެރުވުމަކީ  އެއްވެސް މީހަކުއޭނާގެ އެހީތެރިޔާ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން 

  .މަނާކަމެކެވެ

  
ތެޔޮ ބަރުކޮށްފައިވާ އެއްގަމު  އެއްގަމު އުޅަނދަށް ތެޔޮ ބަރުކުރުމާއި،އުފުލާ  ތޮެޔ  )ބ(    

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހރަށް ތެޔޮ ފަދަ ތަކެތި އަޅަންވާނީ  އުޅަނދުން ކަ

އެކަމަށް ވަކި ސަރަޙައްދަކާއި ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގައި އަދި . ރައްކާތެރިކަމާއެކުގައެވެ
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެނޫން   އި ސަރަޙައްދެއްގައި އެ ނޫން ވަގުތެއްގަ ވަގުތެއް ކަ
  . ތެޔޮބަރުކުރުމާއި ތެޔޮއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 
އެސެޓްލިން ފަދަ އަލިފާން ހިފާފާނެ ޒާތުގެ ތަކެތި ، )ޖީ.ޕީ.އެލް(ކައްކާގޭސް   )ޅ(    

ރައިވަރު ކެބިންއަށްވުރެ އުސްނުވާގޮތަށް މުދާ ބޯބުރި ނުވަތަ ޑްއުފުލަންވާނީ، އުޅަނދުގެ 

ނޑެއްޖަހައި ގޭސްފުިޅ  ނޑު ޖާލިގަ ނޑު ވަށައިގެން ދަގަ އުފުލާ އުޅަނދުގެ ފޮށިގަ
  .ނުވެއްޓޭގޮތަށް ރައްކާތެރިކޮށެވެ

 
ދަތުރުކުރާނެ މަގުތައް  ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގައި ތެޔޮ އުފުލާ އެއްގަމުއުޅަނދު   )ކ(    



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               12 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

8 
 

  

  

  

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ އެގޮތުން . ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަގުނޫން މަގަކަށް ވަންނަން  ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ވަނުމަށް ކަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ

  .އެވެހޯދަންވާނެ

 
ނޑައެޅުން   ނަގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ތަކުގައި ސިޓީއުފުލުމުގެ އަގު މުދަލާއި ތަކެތި އުޅަނދުގައި   )ހ(  .11ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށެވެ 2ޖަދުވަލު    . ގައި ކަ

 
އުޅަނދުގައި ރަށުގައި މުދަލާއި ތަކެތި ޔަވައި އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ރަށް ސިޓީތައް ފި  )ށ(    

ނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގެ  ގެ ކައުންސިލުންރަށެއް އެ ،އުފުލުމުގައި އަގު ކަ
ނޑައަޅާ އަގު މި. ކައުންސިލުންނެވެ  ގައި  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މިގޮތުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވު  ނޑައެޅުމުގެރެ ބޮޑުވާނަމަ އެ އަގެއް ނަގަން ކަ ހުއްދަ  ކަ
ނޑައަޅާ . ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހޯދަންވާނެއެވެ މިގޮތުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގައި ކަ

ނޑައަޅައި  90ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވާއިދު ގެޒެޓުއަގު މި ގަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަ

  .ނިންމަންވާނެއެވެ 

 
އުޅަނދުގައި މުދަލާއި ތަކެތި އެއްގަމު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(   

ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން އުޅަނދުެގ އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،އުފުލުމުގެ އަގު
   .ނެއެވެބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާ ތެރޭގައި 

  
  .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެއިން . ރ-/750ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ  މި  .12  ޖޫރިމަނާކުރުން 

 
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގެ 

  ޑްރައިވަރު 
މުދާ އުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ކުލީ ދަތުރުކުރެވޭނީ ދިވެހި ޑްރައިވަރުންނަށާއި ދިވެހި   .13

ދައުލަތުން ދޭ ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ލިބިފައިވާ، ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެންއުޭޅ 

  .ބިދޭސީންނަށެވެ

 
ިގންތީގައި  2C,  1Cއާއި  C0 ،ވަނީއެ ކަމުގައި ބުނެފައި" މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު"  )ހ(  .14 މާނަކުރުން 

  .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދެވެ

  
ގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ  ،ވަނީއެ ކަމުގައި ބުނެފައި"  އެހެނިހެން އުޅަނދު"  )ށ(   

އުފުލާ އެހެން ކޮންމެ އެއްގަމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފިޔަވައި މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި 

ދަމާގާޑިޔަލާއި، ވީލްބަރޯ ފަދަ ތަކެތިވެސް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް . އުޅަނދަކަށެވެ
  . އެހެނިހެން އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
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 ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ކުނި އުފުލާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނުދ" )ނ(   

  .ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަ އުޅަނދަށެވެ މަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުނިބުނި އުފުލު
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 1ޖަދުވަލު 

 

 

  އުފުލޭ ބަރުދަން ޖަހަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ  ،އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލާ 

 

 

 

 

 ޭތަން  ބަރުދަން ލިޔަންވީ އުފުލ 
  : ު375ސައިޒpt 
 ުއޭރިއަލް ފޮންޓ : 
  ިސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭވަރަށް އަކުރުގެ ކުލަ : އުޅަނދުގެ ކުލަޔާ ތަފާތު ކުލައެއްގައ  
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  2ޖަދުވަލު 

  

  އަގު ވެގެން ނެގޭނެ ގިނަ އެންމެ މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތަށް، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަކަށް

  

ޓަނަްށވުެރ ަދުށގެ އުަޅނުދތަކުްނ ކުރާ  1
  ދަތުުރތަކަށް 

ނުޑ  06:00ހެނދުުނ    ރުިފޔާ  -/40  އާ ެދމެުދ ކުރާ ަދތުރުތަަކށް  12:00ްނ ޭރގަ

 ރުިފޔާ  -/50  އާ ެދެމދު ުކރާދަުތރުތަކަށް  06:00ްނ ެހނުދނު  12:00ރޭަގނޑު 

  ރުިފޔާ  -/140  ގަޑި އިަރށް  1ގަޑި ދަުތރުތަކަްށ 

ަޓނާިއ ަހަމއަށް  2ނުްނ ފެިށެގން ޓަ 1
  އުޅަނދުތަުކން ުކރާ ަދތުުރތަކަށް 

ނުޑ  06:00ހެނދުުނ    ރުިފޔާ  -/70  އާ ެދމެުދ ކުރާ ަދތުރުތަަކށް  12:00ްނ ޭރގަ

  ރުިފޔާ  -/80  އާ ެދެމދު ުކރާދަުތރުތަކަށް  06:00ްނ ެހނުދނު  12:00ރޭަގނޑު 

  ރުިފޔާ  -/180  ގަޑިިއރަށް  1ގަޑި ދަުތރުތަކަްށ 

ޓަނުްނ ފެިށެގން މަީތގެ އުޅަނދުތަކުްނ  2
  ކުރާ ަދތުރުތަަކށް 

ނުޑ  06:00ހެނދުުނ    ރުިފޔާ  -/90  އާ ެދމެުދ ކުރާ ަދތުރުތަަކށް  12:00ްނ ޭރގަ

  ރުިފޔާ  -/100  އާ ެދެމދު ުކރާދަުތރުތަކަށް  06:00ްނ ެހނުދނު  12:00ރޭަގނޑު 

  ރުިފޔާ  -/250  ގަޑި އިަރށް  1ގަޑި ދަުތރުތަކަްށ 
      

 ިނޑައަޅާނީ އުފުލުމުގެ އުޅަނދުގައިދަލާއި ތަކެތި މު ،ރަށުގައިޔަވައި އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްސިޓީތައް ފ މި ގަވާއިދުގެ  އަގު ކަ

	މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައި ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ވަނަ  10


