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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އަލަށް ހަދާ ރިޒޯޓުތަކާއި، މިހާރު ހަދަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިޒޯޓުތަކާއި 

އަދި މަރާމާތުކުރާ ރިޒޯޓުތައް ހެދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމާއި އެމުދާ 

އެރިޒޯޓުތަކަށް ބޭލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

ގެ )ހ(1.ތަޢާރުފު  2017 ޑިސެންބަރު   31 ފެށިގެން  އިން   2014 ޑިސެންބަރު   1 އުސޫލަކީ،  މި 

ނިޔަލަށް އަލަށް ހަދާ ރިޒޯޓުތަކާއި، މިހާރު ހަދަމުންދާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި 

ރިޒޯޓުތަކާއި އަދި މަރާމާތުކުރާ ރިޒޯޓުތައް ހެދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީ، އެ 

މުދާ އެ ރިޒޯޓުތަކަށް ބޭލުމުގެ ހުއްދަ ދޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެގޮތުގެމަތީން 

އެރިޒޯޓުތަކަށް  އެމުދާ  ނިންމުމާއި  ޑިކްލަރޭޝަން  މުދަލުގެ  ގެންނަ  ފަރާތްތަކުން  އެ 

ބޭލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.

ރިޒޯޓުތަކުގެ )ށ( ހަދަމުންދާ  މިހާރު  ރިޒޯޓުތަކާއި،  ހަދާ   ]އަލަށް  ކިޔާނީ  އުސޫލަށް  މި 

ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިޒޯޓުތަކާއި އަދި މަރާމާތުކުރާ ރިޒޯޓުތައް ހެދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ 

ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމާއި އެމުދާ އެރިޒޯޓުތަކަށް ބޭލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު[ އެވެ.

މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގެންނަ މުދާ ޑިއުޓީ މާފު މުދަލެއްގެ 2.ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދިނުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޑިއުޓީ،  އެމުދަލުގެ  ނިންމައިދެވޭނީ،  ޑިކްލަރޭޝަން  ގުޑްސް  ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މާފުކޮށްދީފައިވާނަމައެވެ. ކަ

ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ ބޭލުމުގެ ހުއްދަ 

ދިނުމާއި ފީ ނެގުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ(3. ގައި  )ވ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   74 ގަވާއިދުގެ  ޢާންމު  ކަސްޓަމްސްގެ 

އެތެރެކުރެވޭ  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  އުސޫލުގެ 1  މި  ގޮތަށް، 

ހުއްދަ  ބޭލުމުގެ  ރިޒޯޓުތަކަށް   އެ  އެމުދާ  ނިންމުމަށްފަހު،  ޑިކްލަރޭޝަން  މުދަލުގެ 

ދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މުދާ ގެންނަ އުޅަނދު އެތަނަށް ގޮސްގެން މުދާ ބޭލުމަށާއި، ރަސްމީ 

ބަނދަރަށް  މުދާ ބޭލުމަށްފަހު އެ ރިޒޯޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ބަލައި ފާސްކުރާގޮތަށް މުދާ 

ދެވޭނެއެވެ. ހުއްދަ  ގެންދިއުމަށްވެސް 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރިޒޯޓުތަކަށް ބާލާ މުދަލަށް ޚިދުމަތުގެ )ށ(

ފީ އެއްގެގޮތުގައި ކޮންމެ  މެޓުރިކް ޓަނަކަށް ނުވަތަ ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް 5 )ފަހެއް(

އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފީ 

ދައްކަންވާނީ މެޓްރިކް ޓަނަށާއި، ކިޔުބިކް މީޓަރަށްބަލައި މީގެތެރެއިން ބޮޑު އަދަދަކުންނެވެ. 

މެޓްރިކް ޓަނެއް ނުވަތަ ކިޔުބިކް މީޓަރެއް ހަމަނުވާ މުދަލުން ފީ ނަގާނީ 1 މެޓްރިކް 

ޓަނަށް ނުވަތަ 1 ކިޔުބިކް މީޓަރަށެވެ.

އެމުދަލުގެ )ނ( ދައްކަންވާނީ  ފީ  ޚިދުމަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކްސްޗޭންޖް 

ރުފިޔާއިންނެވެ. ދިވެހި  ރޭޓުން 

ތަންތަނަށް )ރ( އެހެން  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމީ  ބާލާނަމަ،  މުދާ  ރިޒޯޓުތަކަށް 

ގަވާއިދުގެ  ޢާންމު  ކަސްޓަމްސްގެ  ފޮނުވުމަށް،  އޮފިސަރުން  ބޭލުމަށާއި  އަރުވައި  މުދާ 

ކަސްޓަމްސްއަށް  ފީ  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   36 ޖަދުވަލު 

މުދާ  ދިނުމާއި  ހުއްދަ  ދިއުމުގެ  އުޅަނދު  ބޭލުމަށް  މުދާ  އަދި  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

ނަންބަރު ކަސްޓަމްސްގެ  ޢަމަލުކުރާނީ  ފޮނުވުމުގައި  އޮފިސަރުން  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި 

U-005/2014 )27 މާރިޗު 2014( އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ ބޭލުމުގެ )ބ(

ހުއްދަ ދެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުންނެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 4.ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ފެށިގެންނެވެ.



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


