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  4/2009: ޤަވާއިދު ނަމްބަރު 
   2009ޑިސެމްބަރ  22 :.ޤަވާއިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް

  
 

 ގަވާއިދު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  ދުއްވުމުގެ  އެއްގަމު އުޅަނދު
 
 

ވަނަ މާއްދާ  3ގެ " ޤާނޫނު ގެއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު" 2009/5މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     1  ތައާރަފް 
ލައިސަންްސ  އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލަވާލެވިފައިވާއިން ބާރުލިބިގެން އެކު) ހ(

  .ވެގަވާއިދެ ދޫކުރުމުގެ
   

" ގަވާއިދު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ"ދަށް ކިޔާނީ  އިވާގަމި     2  ނަން 
  .އެވެ
  

ކަންތައްތައް އްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އެޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނާއި ދު ހިންގާނީ އިވާގަމި     3  ވާއިދު ހިންގާފަރާތްގަ
  .އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީން 

  
އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 

  ލައިސަންސް 
ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ނީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ އްގަމުއެ )ހ(  4

 . އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ އެއޮތޯރިޓީން
  

ނެތި އުޅަނދު ލައިސަންސްއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ  އެއްގަމު )ށ(    
  .ދުއްވުމާއި އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރުަމީކ މަނާކަމެވެ

   
ދެ ބާވަތެއްެގ  މަށް ދުޫކރާީނއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް ކުުރއެއްގަމު  )ނ(    

  .ސަންސްއެވެއެއީ ވަގުތީ ލައިސަންސާއި ދާއިމީ ލައި. އިސަންސެވެލަ
  

" ބީ. "ޒޯނަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ 3އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުާރނީ  )ރ(    
ޒޯނުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ " ސީ"އަދި 

އިސަންސް ދޫކުރާނީ ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނާޢި ޒޯނުގެ ލަ" އޭ"އަދި . ރައްތަކުންނެވެ
ނޑައަޅާ ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކުންނެވެ   .ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

ޒޯނުގެ " އޭ ". ގައި ހިމެނެނީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެއެވެ" އޭ"ޒޯން  )ބ(    
  .ންސްއެކެވެލައިސަންސްއަކީ ހުރިހާ ޒޯނެއްގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ކުރާ ލައިސަ

    
 )ޅ(

ގައި ހިމެނެނީ ހއ، ހދ، ލ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ އަތޮޅުގައި ހިމެޭނ " ބީ"ޒޯން 
ފިޔަވައި ހުރިހާ ޒޯނެއްގައި " އޭ "ގެ ލައިސަންސް ޒޯން " ބީ"ޒޯން . ރަށްތަކެވެ

  .ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ
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ގައި ހިމެނެނީ ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ އަިދ " ސީ"ޒޯން 
ގައި ހިމެނޭ ރަށްތަާކއި މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެ ފިޔަވައި ކ ތ އަތޮޅު

ޒޯނުގައި " ބީ"އަދި " އޭ"ގެ ލައިސަންސް " ސީ"ޒޯން . އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރައްތަކެވެ
  .ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި 
  ހުށަހެޅުން

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ންސް ޯހދުމަށް އެދި ދުއްވުމުގެ ލައިސަ އުޅަނދުއެއްގަމު  )ހ(  5
  .އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަށެވެ 18ހުށަހެޅޭނީ މީލާދީ ގޮތުން 

   
 )ށ(    

  
ނުވަތަ ލައިސަންސާއި ގުޅޭގޮތުން  އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެއްގަމު 

 .އިންނެވެ"  މް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯ"ގައިވާ   1 ޖަދުވަލު ޚިދުމަތަކަށް އެދޭނީ 
އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ހާޒިރުވާންވީ  ވާނަމަލައިސަންސްފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ

  . އަންގަންވާނެއެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދުވަހާއި ގަޑި 
  

އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ހާޒިރުވާންވީ ދުވަހު އިމްތިހާނު ހެދުމަށް އެމީހަކަށް  )ނ(    
ތިހާނުގަިއ އަދި އަލުން އިމް . ފޯމް ބާތިލްވާނެއެވެ ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަ އެހުށަހެޅި

  .   ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު އިމްތިހާނުގެ ފީ ދައްކައިގެންނެވެ ބައިވެރިވެވޭނީ
  

ގަވާއިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަްށ  )ރ(    
  . ން ފާސްވިކަމަށް ދޫުކރެވިފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެދޭއިރު ގަވާއިދު އިމްތިހާނު

  
ހާޒިރުާވންޖެހޭ ތާރީހާއި ވަގުތު ތިހާނަށް ގަވާއިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވުމުން ދުއްވުމުގެ އިމް )ބ(    

ދެން އިމްތިހާނު ހެދޭނީ ދުއްވުމުގެ  ހާޒިރުނުވާނަމަ އެންގުމުން އެއަންގާ ވަގުތަށް 
ހަމަޖަްއާސ އެތަނުން ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައެޅުމުން އިމްތިހާނަށް އެދި ޓްރާ

   . ވަގުެތއްގައެވެތާރީހަކާއި 
  

އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޭއިރު އެމަީހީކ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  )ޅ(    
ނުވަތަ އެކަްނ  ތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ މީހެއްނަމަ ދޫކުރުމަށް ހުަރސްއެޅޭފަދަ ސިއްޙީހާލަ

ލައިސަންސް ޫދކުރެވޭީނ އެމީހަކީ އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ގަކުރެވިއްެޖނަމަ ފާހަ
ދިވެހިާރއްޖޭގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ލައިސަންސް ދެވޭފަދަ ފަރާތެއްކަމަށް 

  .ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިާވ 
   

އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވައިގެްނ ލައިސަންސް ނުވަތަ  )ކ(    
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުެގ އޮތްނަމަ، ލައިސަންސް ނުވަތަ  އެއްއްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާދަ

  .ދެއްުކމަށްފަހުގަވެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެޖޫރިމަނާ
  

ބިދޭސީ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް 
  ޖޭގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ރާއް

ބިދޭސީ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާިއުރ  )ހ(  6
 ބިދޭސީއެއްނަމަ . ޓޯކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބިދޭސީ ލައިސަންސްގެ އަސްލާއި ފޮ 

ރކް ޕާރމިޓްކާުޑގެ އަސްލާއި ވާވިސާ ކާޑު ނުވަތަ  ޕާސްޕޯރޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ
ޑީ ކާޑާއި ޕާސްޕޯރޓްގެ ައޞްލާއި .ދިވެއްސެއްނަމަ އައިއަދި . ފޮޓޯކޮޕީހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެވެ
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މީހަކަްށ އެހުށަހަޅާއިރު އެދި ލައިސަންސަށް  ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސަށް ބިދޭސީ )ށ(    
ގައުމެއްގައި  ލައިސަންސް ދޫުކރެވޭނީ އެމަީހކު ލައިސަންސް ދޫކުރި ރާއްޖޭގެ

ނޑި މަދުވެގެން  އަދި ބިދޭސީ . މަސް ދުވަހު އުޅެފައިވާނަމައެވެ 6މެދުނުކެ
 ،އެނގޭނެ ލައިސަންސް ދޫކުރި ގައުމެއްގެ ންސެއްކަންލައިސަންސަކީ ސައްހަ ލައިސަ

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެލިޔުމެއްގެ އަސްލު ަރސްމީ ސަރުކާރުގެ 
  

ދުއްވަން ބޭނުންވާ ގެ ލައިސަންސެއް ދޫކުރެވޭނީ ބިދޭސީ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭ )ނ(    
  . ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމުންނެވެ

  
ބިދޭސީ ލައިސަންސް އޮންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ލާރނަސް ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޓެްޑ  )ރ(    

ދި އަ. ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެޭވނީ ވަގުތީ ލައިސަންސްއެކެވެ
އެފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުުމގެ ކުރީން އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކެޓަގަރީގެ އުަޅނދު ދުއްވަން އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިެވ 

   .ފާސްވެފައިވާންވާނެއެވެ
  

އެއްގަމު ދަުތުރ ހުށަހަޅާއިރު  ލައިސަންސް ނެގުމްަށ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ގަމުއެއް )ހ(  7  އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ 
 އެނގޭތޯ ބެލުމަށާއި ދުއްވަން އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު 

  .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ) ސަތޭކަ(  100/-   ކުރާއިމްތިހާނަށް
  

އިސަންސް ލިބިފައިވާ ލައުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް ުކރުމުެގ  އެއްގަމު )ށ(    
އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަްށ ފަރާތެއް 

ރުފިާޔެގ ) ސަތޭކަ(  100/-ހެދުމަށް  އިމްތިހާނު  ދުއްވުމުގެބޭނުންވާނަމަ، އެއުޅަނދެއް 
  .ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ

  
ުރ ޙާޟިރުވާއި އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނަށް  އަދި ދުއްވަން  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު )ހ(  8  އިމްތިހާން ހެދުން

ދި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭކަމަށް އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑާއި އަ
ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެއޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

  .ހުށަހަޅަންވާނެވެތަކަށް ފަރާ
  

ތަންތަނާިއ  އިވާކޮށްފަބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޫ އިމްތިހާުނލައިސަންސް  އުޅަނދުގެ އެއްގަމު )ށ(    
އެތަންތަނުން ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތަކުގެ މައުލޫމާތު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެފަދަ 

  .އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަންތަނުން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ުނ ޤަވާޢިދު އިމްތިހާ ޤާނޫނާއި  ސް ދޫކުރެވޭީނލައިސަން އްވުމުގެދު އުޅަނދު އެއްގަމު )ނ(    
. ފާސްވާމީހުންނަށެވެ އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ތީގެ އަދަބުތައްމަގުމަ އަދި

ގަވާއިދު އިމްތިހާނުގައި ހިމެނޭ މަޖުބޫުރ ފާސްވަިކމުގައި ބަލާނީ އިމްތިހާނުން  ގަވާއިދު
މާރްކްސ  75%އް ނުބައިނުވެ މުޅި އިމްތިހާނުން ސުވާލުތަކުގެ އެއްވެސް ޖަވާބެ

ގަވާއިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވެފައިވާ މީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ގަވާއިދު  .ލިބުމުންނެވެ
  . އިށީންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެއިމްތިހާނުގައި 
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ުދ އެދޭއިރު ގަވާއި ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނަށްނަގާނަމަ  އަލަށް ލައިސަންސަށް އެދެމީހުން  )ރ(    
  .ނަތީޖާ ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާެނވެއިމްތިހާނުން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ 

  
ގަިއވާ   1 ޖަދުވަލު ްށ އެދޭނީ އެޚިދުމަަތކެޓަގަރީ އިތުރުުކރަން ހުށަހަޅާނަމަ  )ބ(    

  .އިންނެވެ"  ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް"
  

ތިހާން ަހާދ މަކީ އިމްދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނަށް ޙާޟިރުވާއިރު، ދުއްވާެނ އުޅަނދެއް ގެނައު )ކ(    
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާޤނޫނާއި ދުއްވޭނީ އިމްތިހާނުގައި . ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
  .އުޅަނދުތުަކގައި އެކަންޏެވެ ޤަވާއިދަށް ފެތިފައިވާ

  
ޓްރާންސްޕޯޓް ީނ އޮންނާ  ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ އެއް )ޅ(    

ރާތަކުން އަންގާ ދުވަހެއްަގިއ އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަވަތަ އެއޮތޯރިޓީން އޮތޯރިޓީން ނު
  .ހަމަޖައްސާ ތަނެއްގައެވެ

  
 5ޤަވާއިދު އިމްތިހާން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ، އަލުން އިމްތިހާންގައި އިށީދެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ  )ހ(  9  އިމްތިހާން އަލުން ހެދުން 

  .ގައިވާގޮތަށެވެ) ށ(މާއްދާގެ ވަނަ 
   

މުގެ އިމްތިހާނުގައި ދުއްވު
  ދުއްވަނިކޮށް އްެކސިޑެންޓްވުން 

ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާން ހިނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި އިމްތިހާން     10
  .އިމްތިހާން ހަދާފަރާތެވެހަދާފަރާތް އިޙްމާލުވާނަމަ، އޭގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ  

  
 އެއްގަމުނުންކޮށްގެން ސްލިޕް ބޭ ފާސްވުމުން ދޫކުރާ ނަތީޖާ ގެ އިމްތިޙާނުްނދުއްވުމު )ހ( 11  ފާސްވުން  ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާނުން

  . އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެވެ
  

ޕާސްޕޯޓްގައި ޖެހުމަށް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިުރ  ފާސްވުމުން އިމްތިޙާނުން  )ށ(   
ނޑު ތަކަށް ފެތޭ  ނިއު ރުފިޔާގެ ރެވެ -/50 އި ފޮޓޯއާ) އެކެއް( 1ގަބޫލްކުރާ މިންގަ

  .އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެސްޓޭމްޕް
    

ދުވަުހެގ  60ލައިސަންސް ހެއްދުމަށްފަހު ސަރާުކރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން   )ނ(   
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުނުާވ . ތެރޭގައި ލައިސަންސާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ
އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަލުން އެ  .ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ނައްތާލެވޭނެއެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންފޯމް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ލައިސަންސް ހަދާދެވޭނީ 
މިފަދަ ފަރާތްތައް އިތުރު . ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ) ށ(ފުރިހަމުަކރުމަށްފަހު މިމާއްދާގެ 

  .އިމްތިހާނެއް ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

ީސސީ ހަމަނުވާ އަދި ނުކުޅެޭދ  50މޮޓޯސައިކަލް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”A1“ )ހ( 12   ޓަގަރީތައް ކެ ާރލައިސަންސް ދޫކު
ސަ ުކރެވިފައިވާ އެއްގަމުއުޅަނދާއި ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި އިރުެގ މީހުންނަށް ހާއް 

އި ންވެސް ހަކަތައިެގ އެހީގަޭބނުންކޮށްގެންނާއި ނުވަތަ އެނޫ ހަކަތަ ނުވަތަ ބެޓެރި ހަކަތަ
 .އިސްކަލްފަދަ އެއްގަމުއުޅަނދެވެސައިކަލާއި ބަބޭނުންކުރެވިދާނެ 

  
ީސސީން ފެށިގެން މަތީގެ މޮޓޯސައިކަާލިއ  50ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”A0“ )ށ(   
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  .އޮޓޯސައިކަލެވެ
 

 9މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިށީނުމުގެ ޖާގަ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”B1“ )ނ(   
  .ދެވެއެއްގަމުއުޅަނ އެއްގަމުރުނުވާ މީހުނަށްވުރެ އިތު 

 
އިން  10މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިށީނުމުގެ ޖާގަ  ހިމެނެނީ ކެޓަގަީރގައި ”B2“ )ރ(   

  .އެއްގަމުއުޅަނދެވެ ނުވާމީހުންނަށްވުރެ އިތުރު 19ފެށިގެން 
 

 20ގަ ހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުާރ އިށީނުމުގެ ޖާ މީކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”B0“ )ބ(   
  .އުފުލޭ އެއްގަމުއުޅަނދެވެމީހުން އިތުރަށް  މީހުނަށްވުރެ

 
 2000މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރު، އުފުލޭ ބަރުދަން ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”C1“ )ޅ(   

  .އެއްގަމުއުޅަނދެވެ ނުވާހަމަ) ޓަން  2(ކިލޯ 
  

 2(ކިލޯ  2000ްނ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު، އުފުލޭ ބަރުދަކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”C2“ )ކ(   
  .އެއްގަމުއުޅަނދެވެ ނުވާހަމަ) ޓަނ4ް(ކިލޯ  4000އިން ފެށިގެން ) ޓަން
  

ކިޯލ  4000ބަރުދަން  ދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު، އުފުލޭމުކެޓަގީަރގައި ހިމެނެނީ  ”C0“ )އ(   
  .އެއްގަމުއުޅަނދެވެ ތީގެއިން ފެށިގެން މަ) ޓަން  4(

 
 3ރޓިކިއުލޭޓެޑް އުޅަނދު ފަހަރު ނުވަތަ އާކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”D0“ )ވ(   

  .އުޅަނދެވެއެކްސެލްއަށްވުރެ ގިނަ އެކްސެލް ހުންނަ އެއްގަމު 
 

 ކެޓަގަރީގެ ުއޅަނދެއްގައި ޓްރެއިލަރެއް  Dނުވަތަ  B،Cކެޓަގަރީަގއި ހިމެނެނީ  ”E“ )މ(   
 .ޖަހައިގެން ދުއްވާ އެއްގަމުއުޅަނދެވެ

އްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ވެހިކިއުަލރ މަސަކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ  ”V1“ )ފ(   
 ލޯޑަރ ނުވަތަ ބުލްޑޯޒަރ، ގެ ގޮތުގައި ބަލާ ފޯކްލިފްޓް، އެކްްސކަވޭޓަރ،އިކުއިޕްމަންޓު

  .ފަދަ ބަރުއުޅަނދެވެ ސޭލާ
 

. ލައިސަންސް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީތައް ލިބޭނީ ކެޓަގަރީ ތަރުތީބުންނެވެ )ދ(   
އެއްގައި ހިމެނޭ ވެހިކަލްތުަކގެ ދަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް އިމްތިހާނު  އަދި އެކެޓަގަރީ 
  . ހެދުމަށްފަހުގައެވެ

 
އަހަުރ  1ން ފެށިގެން ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ އެލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީހު  )ހ( 13  ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

  .ދުވަހެވެ
  

އަހަުރ  10ންސް ދޫކުރި ތާރީުހން ފެށިގެން  ދާއިމީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ އެލައިސަ )ށ(   
  .   ދުވަހެވެ

  
އެމީހަކު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ތާރީޚަކުްނ ފެށިގެން ނަށް ްނއޮތް މީހުބިދޭސީ ލައިސަންސް  )ހ( 14ލައިސަންސް  ބިދޭސީ ރާއްޖޭގައި
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 އެޅި ހު އިންޖީނުދުވަ) ނުވިަދހަ(  90ަސރުކާރު ބަްނދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން   ބޭނުންކުރުން
   .އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވޭނެއެވެ

   
ލައިސަންްސ މުއްދަތަށް ދުވަހަެގ ) ނުވަދިހަ(  90ބުނެފައިވާގޮތަށް ގައި ) ހ( މިމާއްދާގެ )ށ(   

ނަށް މައުލޫމާތު ފުލުހުން ޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތަކުން ޓްރެފިކްބޭނުންކޮށްގެން އެއްގަމު އު
 .ލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެފު ތިރީގައިާވ ތަކެތި ޓްެރފިކް، ންވެއްޖެނަމަ ބޭނު

ޑީ ކާޑާއި .ދިވެއްސެއްނަމަ އައި ސްޕޯރޓްެގ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ،ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާ
  .ޕާސްޕޯރޓްގެ އަޞްލު

  
ބެލެވޭނީ ލައިސަންސް ނެތި  ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ، )ށ(މިމާއްދާގެ  )ނ(   

   . ގެ ގޮތުގައެވެ ޅަނދެއް ދުއްވި މީހެއްޖީނުލީ އުއިން
  

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު އިންޖީނުލީ ) ނުވަދިހަ( 90އާއި ޚިލާފަށް ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ރ(   
ޖީނުލީ އުޅަނދެްއ އުޅަނދެއް ދުއްވައިފިނަމަ، ބެލެވޭނީ ލައިސަންސް ނެތި އިން

  . ދުއްވިކަމުގައެވެ
   

ތް ނުވަތަ ކާޑުގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އައުކުރަްނ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ފޮ )ހ( 15  ްނލައިސަންސް އައުކޮށްދިނު
  . މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެވެއްޖެނަމަ އައުކޮށްދެވޭނީ 

  
ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ދުއްވުމުގެ  އުޅަނދުއެއްގަމު  )ށ(   

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް  6ތު ހަމަވާން އައުކޮށްދެވޭނީ އޭގެ މުއްދަ
  .ނެތްނަމައެވެ

   
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ލައިސަންސް ގެއްލިއްޖެނަމަ،ދުއްވުމުގެ  އުޅަނދުއެއްގަމު  )ނ(   

އްގަމު އުޅަނދު ުދއްވުމާއި އެލައިސަންސް އައުނުކޮށް އެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ
  . އޮޕަރޭޓުްކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 ކާޑު ނުވަތަ ލައިސަންސް ފޮތް  އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން، ލައިސަންސް  )ހ( 16  ލައިސަންސް ގެންގުޅުން
އޮވެގެން ދުއްވުމަށް، ނުވަތަ އޮޕަރޭްޓކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ އުޅަނދެއް ދުއްވާއިރު، 

ކުރާ މީހާއަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާއުިރ، އެ އުޅަނދު ދުއްވާމީހާއަށް، ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް 
ދޫކޮށްފައިވާ އެ ގިންތީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް، ެއމީހެއްގެ އަތުގައި، 

  .ނުވަތަ ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން އެ އުޅަނދެއްގައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

ބަލަން ފުލުހުން  ޓާޓްރެފިކް ަބލަހައްއެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް   )ހ( 17  ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން 
ޓްރެފިކް ފުލުހުންނާ ލައިސަންސް  އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ބޭނުންވެ

  . ވާލުކުރަންވާނެއެވެޙަ
  

އެއްގަމު އުޅަނދު ވަކިގޮތަކަްށ ދުއްވުމަށް ނުވަތަ ޕާކުުކރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ   )ށ(   
 48ލައިސަންސް  ކުރާފަރާތްތަކުގެލާފަށް އަމަލު މަގުތަކުގަޔާއި ވަގުތުތަކުގައި އެއާޚި

  .ހިފޭއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ ގަޑިއިރަށް) އަށާޅީސް(
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ތަކުގެ ތެރެއިން  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްުށލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން   )ނ(   
ދަތަށް މަސްދުވަހުެގ މުއް) އެކެއް( 1ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުގެ ލައިސަންސް 

  .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ
 ޓްރެފިކު ބައްތިއާއި ޚިލާފަށް ދުއްވުން .1
 ނަމްބަރު ބޯޑު ނެތި ދުއްވުން  .2
އުޅަނދަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުނޫްނ ( ނަމްބަރު ބޯޑު ބަދަލް ކޮށްގެން .3

 ދުއްވުން )އެހެންނަންބަރެއް ހަރުކޮށްގެން
 ންތަކާއި ޚިލާފަށް ދުއްވު ތަކާއި ނިޝާން ޓްރެފިކު ސައިންބޯޑު .4
ނޑައެޅިފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުން .5  ދުއްވަން ކަ
 ރަޖިސްޓްރީ ބިާތލްވެފައިވަނިކޮށް މަގުމަތީގައި ދުއްވުން .6
 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން އިންނަ މީހާ މުވާަޞލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން .7
8.  A0  ިއަދA1  ްކެޓަގަރީ ުއޅަނދު ދުއްވާއިރު، ދެީމހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުނ

  ޅަނދުގައި ތިބުން އު
ކުޑުަކދިން ގޮވައިގެން  ދެފޮރޮޅުލީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުސޭފްޓީ ކަމަރު ނުބަނދެ  .9

 ދުއްވުން
އިންޝުައރެންސްއާިއ (  އިންޝުއަރެންސް ނުކޮށްހުންނަ އުޅަނދު ދުއްވުން  .10

ގުޅިގެން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުުރމުގެ ގާނޫނު 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ) ޓިސަހައް( 66ެގ  2009/5

  .)  ފަހުންނެވެ
  

 ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ވަގުތީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް،   )ނ(   
ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ، ުކރިކުށަކާިއ ގުޅޭގޮތުން  ޤާނޫނާއި ރު ފަތުރުގެއެއްގަމު ދަތު

މަސްދުވަުހެގ ) ހައެއް(  6ލައިސަންސް އެފަރާތުގެ ން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރު
  .މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެވެ

   
ލައިސަންސްެގ ވާލުކުރެވޭނީ ފުލުހުން ހިފާއްޓާ ލައިސަންސް އަނބުރާ އޭގެވެރިފަރާތާ ޙަ )ރ(   

  .  ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ އިުގޅިގެންވެރިފަރާތުން ކުރިކުށަކާ
  

       
ނޑައެޅިގެން    18  ނަ ކުރުންމާ މިގަވައިދުގައި، އެއިބާރާތް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

  :ދޭހަނުވާނަމަ
ކަމަށް ބުނެވިފައި އެވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެއޮތޯރިޓީން " ލައިސަންސް" )ހ(   

ތަ އޮޕަރޭޓްކުރުަމްށ އިހްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ނުވަ
ލައިސަންސް ކާޑު، ލައިސަންސް ފޮތް  ފޮޓޯޖެހި ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރެވިފައިވާ 

  .ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ލިޔުމެކެވެ
  

 )ށ(   
  

ދާއިމީ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުިރްނ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ " ވަގުތީ ލައިސަންސް"
   . ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ލައިސަންސް އަކަށެވެ

  
މުއްދަތު ހަމަވުމުްނ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ވަގުތީ ލައިސަންސް  "ދާއިމީ ލައިސަންސް" )ނ(   
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  . ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް އަށެވެ  
  

 )ރ(   
  

ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ދާއިމީ " ލާރނާސް ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޓެޑް ލައިސަންސް"
. ންމެ ލައިސަންސްއަކަށެވެލައިސަންސެއް ދޫކުރުމުގެ ުކިރން ބިދޭސީ ގައުމަކުން ދޫކުރާ ކޮ 

  
 )ބ(   

  
  . ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެޚިދުމަތް ލިބިގަންނަމީހާއެވެ" ހުށަހަޅާފަރާތް"

ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްގަމުގައި ދުއްވައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު " ކެޓަގީަރ" )ޅ(   
  . ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

  
ފައިއެވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުްނ ކަމަށް ބުނެ " ބިދޭސީ ލައިސަންސް" )ކ(   

  . ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްއަށެވެ
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  އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް  1ޖަދުވަލު 
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