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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 ގަވާއިދު  ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ  ތާރޑް  ،އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު 

ގެ ޓުއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓްވުމުން، އެ އެކްސިޑެން ،މިއީ .1 ރަފު ޢާތަ

މީހަކަށް ނުވަތަ ތަަނކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ ސަބަބުން 

ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ 

ތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް އުސޫލު އާންމު

ތަކާއި، އުސޫލުހިންގާެނ  ޤީޤުގެ ތަޙުއެކްސިޑެންޓްވުމުން، އެ އެކްސިޑެންޓް

ގެ ސަބަބުން ލިޭބ ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި، އެކްސިޑެންޓު

ތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އުސޫލު އާންމުގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުާމެބހޭ 

 ޤާޫނނު  ،ކުރެވިފައިވާ މިނިސްްޓރީއަށްހަވާލުއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންަކން 

      ވަނަ މާއްދާގެ  3 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ) ގެ 2009/5ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލިބިޭދ ބާރުގެ ދަށުްނ  69(ހ) އާއި 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.   ވައިލައިއެކުލަ

ޕާޓީ ިއންޝުއަރެންސް  ތާރޑް ،"އިންީޖނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2 ގަާވިއދުގެ ނަން 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ލިއްޔަުތ މަސްއޫއެއްގަމު ދަުތރުފަތުރުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،މި ގަވާއިދު ހަދާނީ  .3 ގަާވިއދު ހަަދއި ހިންގާ ަފރާތް 

މިނިސްޓްރީްނ  ،އަދި ގަވާއިދު ިހންގާނީ ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީްނނެވެ.ހަވާލު

 ނުވަތަ ފަރާްތތަކުންެނވެ. ތަކުންނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާ

ޕާޓީ އިންުޝއަެރންސް ކުރާ  ތާރޑް

 މިންަގނޑުަތއް 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ގެންގުޭޅ  ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގައި ތާރޑް .4

ިއންޝުއަރެންްސ  ،އިންޝުއަރ ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،މިންގަނޑުތައް

 ކުންފުނިތަކުން ިލބޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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ޕާޓީ އިންުޝއަެރންސް  ތާރޑް

ޕޮލިސީއަކުން ަބދަލު ެދވޭނެ ެއންމެ 

 ކުޑަ މިންަވރު 

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ ގޮތުްނ  ތާރޑް ންޖުކަވަރޭ ޕޮލިސީގެ (ހ) .5

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް  ތާރޑްއެއްގަމު އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

(ނ) ގައި  އާއިއެންމެ މަދުވެގެން މި މާއްދާގެ (ށ)  ،ޕޮލިސީން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަދަލު ލިިބދޭންވާނެއެވެ.

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދަކުން ދިމާވާ  ތާރޑް (ށ)  

އެކްސިޑެންޓަކުން ލިބޭ ޖިްސމާނީ ގެއްލުމަށް ބަަދލުދިނުުމގެގޮތުން 

 (ފަސްދޮޅަސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ބަދަލުދޭންވާެނއެވެ. -/60,000

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދަކުން ދިމާވާ  ތާރޑް (ނ)  

ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނުވަތަ  އެހެން މީހެއްގެ އުޅަނދަކަށް ،އެކްސިޑެންޓަކުން

ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްެޖނަމަ، މަދަނީ ގެއްލުމަށް ބަދަލުިދނުމުގެ ގޮތުން 

 ވާނެއެެވ.(ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ބަދަލުދޭން -/40,000

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޕްރީމިއަމް ކަނޑައަޅާނީ އިންޝުއަރެންސް  ތާރޑް .6 ޕްރީިމއަމް 

ކުންފުނިންނެވެ. މިގޮތުން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަުކން ކަނޑައަޅާ 

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  އަށްމިނިސްޓްރީ ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަށްޕްރީމިއަމް

   ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.އެކަން  ގެންފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައި

ޕާޓީ އިންުޝއަެރންސް  ތާރޑް

 ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ެދނެގަްނނާނެ ގޮތް 

އެ އުޅަނދަކީ ޕާޓީ އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް  ތާރޑް (ހ) .7

އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނުވަަތ 

 އިންޝުއަރެންސް ުކންފުނިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ނިޝާނެއް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ނިޝާން  (ށ)  

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފުލުހުްނ 

އުޅަނދެއްގައި  ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްަގއި ދެއްކޭ ގޮތަށް އެ

އުޅަނދެއްގައި ނެިތ  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ނުވަތަ ނިޝާން އެ

 ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

       އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަީކ  (ނ)  

 ،ޕާޓީ އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން ތާރޑްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ކުރާ ޛުތަްނފީ (އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާޫނނު) 2009/5 ޤާނޫނު ަނންބަރު

ފަރާތްތަކުން ބަލައި ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން، އިންޝުައރެންސް 

ކުގެ ަމޢުލޫމާތު ކުންފުނިތަކުން ިއންޝުއަރ ކޮށްދީފައިވާ އުޅަނދުތަ
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 މިނިްސޓްރީން އަށާއިމިނިސްޓްރީ ،ިއންތިާޒމުބެލޭނެ އޮންލައިންކޮށް 

 ދޭންވާނެއެވެ.  އިކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބެލޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސަ

އިންުޝއަެރންސް ކުރާ ފަާރތް ނުވަތަ 

 އިންުޝއަެރންސް ކުންފުނި 

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަންވާނީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި  ތާރޑް (ހ) .8

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް، 

 އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދަކުން  ތާރޑް (ށ)  

އެ އުަޅނދެއް  ،އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމާ ގުޅިގެްނ ލިބޭ ގެއްލުމުެގ ބަަދލު

ަވނަ ާމއްދާގައި  6މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ ކުންުފިނން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ.

          ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ އަދަބަކީ ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަމި  .9 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

 (ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 750/-

އެކްސިެޑންޓްގެ ަސބަުބން ލިބޭ 

 ގެއްުލމަށް ަބދަލު ލިބިދިުނން 

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކުން ދިމާވާ  ތާރޑް (ހ) .10

އެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބުން އަނެކާއަށް ނުވަތަ އަނެކާގެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ 

އެ އުޅަނދެއް  ،މުދަލަށް ިލބޭ ެގއްލުމަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީ ނުވަތަ  ނަކަށްތަ

 އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

ތާރީޚުން  ގިހިނ ޓްއެކްސިޑެން ،މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލިބިެދވޭ ބަދަލު މި (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ލިބިޭދންޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ  7ފެށިގެން 

 ލިބިދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިޭދން ވާނެއެވެ.

ކުުރމާއި ގެއްުލމުގެ ިނސްބަތް  ތަޙުީޤޤު

 ދެްނގަންނާނެ ގޮތް 

އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓް ތާރޑް ޕާޓީ  (ހ) .11

 ވެއްޖެނަމަ، އެކަން ވަގުތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓް 

ގައި އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ޓުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކްސިޑެން

      ޤާނޫުނ) އާއި  އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ( 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އެކްސިޑެންޓް  ،ންތީމަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ދާނުގެ ދަށުން ހައެ ޤާނޫ

 ،އެކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ،ކޮށްޤުޤީޙުފައިވާ ގޮތް ބަލަިއ ތަގައިހިނ

 ގެ (ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރު 48 ،ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްޓުއެކްސިޑެން

 ތެރޭގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ޤީޤު ޙުފަދަ އެކްސިޑެންޓް އިތުރަށް ތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ށ)  

ނަމަވެސް، އެަކން ކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ހުނު ޖެ ކުރަން

 އުސޫލުންނެވެ.

 ،އެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބުން ިލުބނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ދެނެަގންނާނީ (ނ)  

    ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް، ޤީޤުގެ ޙުއެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ކުރާ ތަ

އެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންަޏކުން ނުވަތަ އެ ކުްނފުނިން ަކނޑައަޅާ 

ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި ލިބިފައިާވ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިންޝުައރެންސް 

 ކުންފުނިން ދޭންާވނީ ގެއްލުން ިލބުނު ފަރާތަށެވެ.

ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް ކަނޑައަޅާ ބަދަލުގެ އަދަދާމެުދ ން އެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބު .12 ޝަރުއީ ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ހުށަެހޅުން 

ލަތެއްގައި ހާއެކްސިޑެންޓުގައި ހިމެނޭ ދެފަރާުތގެ ދެމެދުގައި ދެބަސްވުން އުފެިދއްޖެ 

 ގަވާއިދު ުހރަހެއް ނާޅައެވެ.  ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ،މައްސަލަ އެ

އިންުޝއަެރންސް ކުންފުނިތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން 

         (އެކެއް) ަވނަ ުދވަހުން ފެށިެގން 1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  .13

(އެކެއް)  1(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  15

(ހައެއް)  6(ަފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވޭތުެވދިޔަ  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސާ  ތާރޑްވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ މަސްދު

ގުޅޭގޮތުން އިންޝުއަރެންސް ކުްނފުނިތަކުން އަްނނަނިވި މުޢާމަާލްތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީ އިންޝުއަރ ކުރުމަށް އިންޝުއަރެންސް  ތާރޑް އެއްގަމު އުޅަނދު  (ހ)  

 .ދަދުއަފައިވާ ހުަށހެޅުންތަކުގެ ޅައިކުންފުންޏަށް ހުށަހަ

ޕާޓީ  ތާރޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 .ދަދުއައިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ 

ޕާޓީ  ތާރޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  (ނ)  

ފައިވާ ޅައިއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަ

 .ދަދުއަހުށަހެޅުންތަކުގެ 

ޕާޓީ  ތާރޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  (ރ)  

ފައިވާ ޅައިއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަ

ބަަދލުގެ މިންވަރެއް ދޭންނުޖެހޭ ކަމުގައި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން 
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ފައިވާ ަމއިބަދަުލގެ މިންވަރެއް ދިނުމަށް ނިން ،ދަދާއިއަފައިވާ މައިނިން

 .ދަދުއަ

ޕާޓީ  ތާރޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  (ބ)  

ލަ މުއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޖު

 ދަދު.އަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .14 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމުގެ 

 ަތއްކުރިން ހަަދއިފަިއވާ ަގާވއިދު

 ބާޠިލުކުރުން 

 R-21/2012ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،ފެށުާމއެކުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  (ހ) .15

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ  ތާރޑްއުޅަނދު  (އިންޖީނުލީ އެއްގަމު

 ގަވާއިދު) ބާޠިލުވީއެވެ.

 R-21/2012 މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރުމި (ށ)  

ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރުމުގެ  ާތރޑް(އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު 

ކޮށްފައިވާ  އެ ގަވާއިދުގެ  ދަށުން ،ކުރި ނަމަެވސް ލު ގަވާއިދު) ބާޠި

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ނުވަަތ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު 

ދޭންޖެހި ނުދެވި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ދަށުން 

އިްނުޝއަރެންސް  ވެގެންދާނީމުއިންތިޒާ ގުޅޭ ކަންކަން  ބަދަލު ދިނުމާ

   ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

ގޮތުްނ، ކަނޑައެޅިގެން  ބޭނުންކޮްށފައިވާނުވަތަ އިބާރާތެއް ޒެއް ފުގަވާއިދުގައި، ލަ މި .16 މާނަކުރުން 

  އެވަީނ،  ިހނދަކު، އަްނނަނިވި ަލފުޒުތަކަްށ ދީފައި ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭަހނުވާ

 ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އިބާރާތްތަކާ  އިޒުތަކާފުއެ ލަ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ  (ހ)  

 ވަގުތަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް އެ

 ވުޒާރާއަކަށެވެ.

"އެކްސިޑެންޓް" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، އިންީޖނުލީ އުޅަނދެއް ދުއްވާ  (ށ)  

ގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ގެ ގައިދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުަގއި، މީހެއް

 މަށެވެ. ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ޖެހު

ގެ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއް"މީހެއް" ކަމުގައި ބުނެފައިވާ މާނައިގެ ތެރޭގައި  (ނ)  

 އެވެ.ހިމެނެ އިންސާނުން



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-123/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           262 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

6 
 

މީހުްނ އުޅޭ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު "އެއްގަމު (ރ)  

ންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް އާއަދި  ،ރަށްރަށާއި

ބިްނބިމާއި އަމިއްލަ ފައިވާ މަގުތަކާއި، ފާލަންތަކާއި، ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅި

ބަންޑާރަ ބިމުން ހިނާގބިނގާެވއުޅުމަށާއި ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ބޭނުްނތަކަށް  އީނާސިއަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ  ،ކާއިމަގުތަކާއި ގޯޅިތަ

ފައިވާ ރަށްރަށުގަިއ ރެވިބިންބިމާއި ވަކިކަމަކަށް ދޫކުފައިވާ ރެވިދޫކު

ފައިވާ މަގުތަކާއި އިދަންމުކޮށް ދުއްވުމާއި ހިނގާިބނގާވެއުޅުމަށް ހައާ

ގޯޅިތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ާބވަތެއްގެ 

 އުޅަނދުތަކާއި، ދުއްވާ މީހުންނަެށވެ.

މީހުން އުފުލުަމށާއި، މުާދ  ،"އެއްގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

ދުމަްތ ޚި އާންމުމީހުްނނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަާފތު  ،އުފުލުމަށާއި

ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވުމަށް ނުވަތަ 

 ފައި ހުްނނަ އުޅަނދަށެވެ.ދައިއުފައް ދަތުރުކުރުމަށް

ތިމާގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް" (ޅ)  

އުޅަނދަކުން އަނެކާއަށް ނުވަތަ އަނެކާގެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ތަންތަނާިއ 

މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދެވޭގޮތަށް ކޮށްފަިއ ހުންނަ 

 އިންޝުއަރެންސަށެވެ.

ތެޔޮ ބޭނުންޮކށްެގންނާއި،  ،"އިންޖީނުލީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ހަކަތަ  ގެނާއި، އިރުގެ ހަކަތަ ނުވަތަ ބެޓެރީކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން 

ބޭނުންކޮށްެގންނާއި، ނުވަަތ އެނޫންވެސް ހަކަތައިގެ ބާވަތެްއ 

ބާވަތެއްގެ އެހީގައި  ބޭނުންކޮށްެގން، ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ހަކަތައިގެ

 ބޭނުންކުރެވިދާެނ، ނުވަތަ ދުއްވިާދނެ ކޮންމެ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށެވެ.

______________________ 


