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 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ،  

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޝިޕިންގ އޭެޖންސީާއބެހޭ ގަވާއިދު

 

ޓުފަހަަރށް ފޯރުކޮށްދޭ ޝިޕިންގ އީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަަކށް އަންނަ އާގުބޯމި

ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންަގނޑުަތކާއި އުސޫލުތައް  ޖެންސީގެ ޚިދުމަތްއޭ

 ރާ ގަވާއިދެވެ. ބަޔާންކު

.1 (ހ)  ތަޢާރުފު  

"ކަނޑުގައި ދުއްވާ  78/69( 35/2015 މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  1އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އަށް 

ވަނަ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  ބާރު ލިބިގެން، އެ މާއްދާގެ  5

ނޫނު ނަންބަރު ޤާއަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ  ނަންބަރުގެ ދަށުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ޖ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ  6ގެ  3/2016

 ގަވާއިދެކެވެ.

   (ށ)

   )ނ(  " އެވެ. ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު"  ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި

 ހަރަށްޓުފައްޖޭގެ ބަނދަރުތަަކށް އަިއސްގޮސްވާ އާގުބޯިދވެހިރާ ،މަޤްޞަދަކީވާއިދުގެ ގަމި 

ންުޓން ްޕރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި އޭޖެޝިޕިންގ  ،ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ަމތިކޮށް

 ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.   

2.  މަޤްޞަދު  

.3 (ހ)  އޮތޯރިޓީންނެވެ.މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ، މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް ގަވާއިދު ހަދައި  

 ހިންގުން 

މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

  (ށ)
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

4. ގަވާއިދު ތަންފީޒު  

 ކުރާނެ އިދާރާ 

)(ހ އަންަނނިިވ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށެވެ.ވާއިދު ހިނގާނީ، ގަމި   5. ހިންގޭނެ  ގަވާއިދު 

 ދާއިރާ 

އާގުބޯޓުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައުމާއި ފުރުވުމާ ބެހޭ ހުރިހާ 

 ތައް؛ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތް

)1(   

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، ބަނދަރު ހިންާގ ކުންުފނިތަކާއި، 

ންޓް އޮފް ޕަބްލިްކ ހެލްްތ / ޕޯޓް ޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި، ޑިޕާޓްމަމޯލް

، ހެލްތާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނލް ޑިފެންސް ފޯސް / ކޯސްޓް ގާޑާއި

ބޯޓަްށ ބޭނުންވާ  ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛

)2(    

ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ސައިންއޮްނ އަދި ސައިންއޮފް ކޮށްދީ، އެ މީހުން 

 އައުމާއި ފުރުމާ ބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛

)3(    

ބޯޓަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޝިްޕ ސްޓޯރާއި، ބަންކަރު ދިނުާމއި، ބޯޓުގެ 

 ކަށްތައްތަރާމާތާ ގުޅުންހުރި ކަންތަކަށާިއ މަމަރާމާތާ ބެހޭ ކަން

މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ކަންކަން ަހމަޖައްސައިދޭ 

 ފަރާތްތައް؛

)4(    

ބޯޓުފަހަރު ަގނެވިއްކުމާބެހޭ (ިޝޕް ބްރޯކަރޭޖް) ކަންކަން ހަމަަޖއްސައިދޭ 

 ؛ފަރާތްތައް

)5(    

    )6( ؛ކޮށްދޭ ފަރާްތތައްބޯޓުފަހަރު ޗާޓަރު

    )7( އިޓާއި ޗާޓަރު ކުލިނަގާ ފަރާތްތައް؛ފްރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހަދާފައިވާ މުހިންމު 

 ؛ގަވާއިދުތަކާއި ސަރކިއުލާތަކާއި އުސޫލުތައް ބޯޓަށް އަންގަންެޖހޭ ފަރާތްތައް

)8(    

 މުދަލުގެ ޝިޕިންގ ލިޔެިކޔުންތައް  އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއި، އިމްޕޯޓްކުރާ

 ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛

)9(    
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އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބީ.އެލް ދޫކުރުމާއި، ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ 

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  ،ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ޑިންގފޯވާ އިސިއްޔަތުން ފްރައިޓްހަ

 ،(ޑީ.އޯ) ދޫކުރާ ފަރާތްތައް

)10(    

ން ކުރަންޖެހޭ ބޭރުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރާ ބެހޭގޮތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެހައި ކަންކަން، ކަާމބެޭހ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ 

 ؛އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިާޒމް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަތައް

)11(    

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދުގައި، 

ދާެގ (ހ) ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް އެއްވެސް ވަނަ މާއް 5މި ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތަކުން ހިންގަންާވނީ، ިމ މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދަންެޖހޭ ލައިސަންސް 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

.6 (ހ)  ލައިސަންސް ހޯދުން  

ށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ

 ލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ލިޔުންތައް މޯ

   (ށ)

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" 

 ؛ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެެވ.) 1(މި ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

1.    

ސް، މި ގަވާއިދަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  5އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި ގަާވއިދުގެ 

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ލައިސަންސް  30

 ވެ.ހޯދަންވާނެއެ

   (ނ)

ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ދޫމި މާއްދާގެ (

    ވަނަ މާއްދާގެ  4(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/18

(ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ 

 ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ތަނެއްގެ ގޮތުގައި، ރަޖިސްޓަރީކޮ

   (ރ)

މި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ  ކަކީތަރާ ވިޔަފާރިޔާންކު މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަ

ދިވެހި ހިްއސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންުފނި ުނވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް  100ތެރޭގައި %

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

   (ބ)

ކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމަށް ދޫ

 އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަަދލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

   (ޅ)
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ދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އެޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ލައިަސންސް ދޫކުރުމުގައި، އިވާގަ މި

އެދޭ ފަރާަތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު  ލައިސަންސް ހޯދަން

ވާއިދުގެ ަދށުން ލައިސަންސް ގަނަަމ، އެފަރާތަކަށް މި  ވާ ފަރާތެއްއަމަލެއް ކޮށްފައި

މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް  އެ ފަރާތުން ދޫކުރެވޭނީ، އެ

 ކަމެއް ޙައްލު ކުރުމުންނެވެ. ހުށަހަޅައިގެން އެ

   (ކ)

(ފަހެްއ)  5ނީ ންސް ދޫކުރާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ލައިސަ 6މި ގަވާއިދުގެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.އަހަރު

.7 (ހ) ލައިސަންސްގެ  

 މުއްދަތު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްގެ ފީގެ ގޮތުގައި ވަނަ  7މި ގަވާއިދުގެ 

ރުފިޔާގެ ސަތޭކަ) ފަސް( 500/-، ރުފިޔާގެ މަގުންސަތޭކަ) އެއް( 100/-އަހަރަކަށް 

ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިސންސް ދޫކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ 

 ދެއްކުމުންނެވެ.

.8 (ހ)  ފީ ނެގުން  

ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ ަމިތން ލައިސަންސްގެ ވަނަ މާއްދާ 7މި ގަވާއިދުގެ 

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، 

(ދުއިސައްތަ  250/-ލައިސަންސް އައު ކުރެވޭނީ، ލައިސަންސް ފީ ގެ އިތުރުން 

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ފަންސާސް) 

   (ށ)

ށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އިންކޯޓާރމްސްގެ ދަށުން ޝިޕިންގ މި ގަވާއިދަ

އިތުރަށް  އެޖެންޓާއި ކޮންސައިނީއާއި އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ

ގޮތުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ކޮންސައިނީގެ އަތުން އެއްވެސް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ

 ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.9 (ހ)  ގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން އަ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  5މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުްނ 

 ނެގޭނެ އަގު، އަިދ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަްއ (މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދު 2020/12

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ުބނެިވދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން،  65ޤާނޫނުގެ  ނެގޭ އަގު އެ

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީއެވެ.

   (ށ)
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ކޮންޓެއިނަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ފުލް، ޗާޖު) އޯ.ޑީ( އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

(ހަތްސަތޭކަ  771/- -އަކަށް ނަމަ: .ގިނަ ސީ.ބީ.އެމް ހިމެނޭ ބީ.ެއލް

 ރުފިޔާ. އް)ކެހަތްދިހަ އެ

1.    

ކަށްވުރެ މަުދްނ ހުންނަ ، ފުލް ކޮންޓެއިނަރަޖުޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީއޯ) ޗާ

 )ހެއް/ ަފންސާސްހަ ފަ(ތިންސަތޭކަ އަށްޑި 385/50 -އަކަށްނަމަ: .ބީ.އެލް

 ރުފިޔާ.

2.    

) ވަަނ 2) އަދި (1ޖު، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ޑެލިވަރީ އޯޑަރ (ޑީއޯ) ޗާ

އަކަށް  .ބަރުގައި ުނހިމެނޭ ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ މުދަލަކަށް ދޫކުރެވޭ ޑީ.އޯންނަ

 (ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް/ ފަންސާސް) ރުފިޔާ. 385/50

3.    

(ތިންސަތޭކަ  385/50 ޗާޖުއޯ) އެމެންޑްމަންޓް ރ (ޑީ.ލިވަރީ އޯޑަޑެ

 އަށްޑިހަ ފަހެއް/ ފަންސާސް) ރުފިޔާ.

4.    

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭނެ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް 

 މަކީ މަނާކަމެކެވެ.ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގު

   (ނ)

ތްތަކުން އަގު ނެގެނީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަ

ތަކެއްގައި ނަމަވެސް، ނުވަތަ ތަާފތު އިންވޮއިސްަތކަކުން ނަމަވެސް، ތަފާތު ނަން 

ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަ  ކޮންސައިނީގެ އަތުން އަގު ނަގާ ޚިދުމަތަކީ، މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

 (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރޯ ައގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަގު ނެގުންކަަމށް ބެލެވޭނެއެވެ.

   (ރ)

ންމާއާއި ދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިޚިޝިޕިންގ އޭޖެންޓުން އޭނާެގ ޕްރިންސިޕަލަށް 

ތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ. ޞްލާޚްވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ ތެދުެވރިކަމާއި އި

 ،މާއާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައިންގެ ޒިޓުމިގޮތުން ޝިޕިންގ އޭޖެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާަހދާތަކާއި 

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާެނއެވެ.ޙުވާއިދުތަކަށް ފުރިަހމައަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގަ

.10 (ހ)  ތަކާއިލިއްޔަތުސްއޫމަ 

 ވާޖިބުތައް

ތްތައް ކުރަންވާީނ ޢާަމލާޝިޕިންގ އޭޖެންޓް އޭނާެގ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފައިސާއާބެހޭ މު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަެށވެ.

   (ށ)

 އެންމެ ފަހު ބަނދަރާ ރާއްޖެގެންނަ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދާ އެއްވެސް މުދަލެއް

 ދެމެދުގައި ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދެަފރާތުގެހަމަޔަށް 

   (ނ)
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ނަލްއަްޤވާމީ އިންކޯޓާރމްސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އިއެއްބަސްވެވިފައިވާ "ބަ

 ގޮތަށެވެ.

އްދުގެ ތެރޭގައި ޙަޓެއް މެދުވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ އޭޖެން ޝިޕިންގ

ޓަށް ގެއްލުްނ ށްތެރި ހާދިސާތަކާއި ތިމާވެކައުއުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ނުރައް

ލިބޭފަދަ ކަންކަމުގަިއ ސަލާމަީތ ބާރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ެއންެމހައި އެހީތެރިކަން 

އިހުމާލުން ހިނގާ ކަންކަމުގައި ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ޓުގެ އޭޖެންޝިޕިންގ  ،ދިނުމާއި

 ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. ޓުއޭޖެންޝިޕިންގ ލިބޭ ގެއްލުންތައް ޙައްލުކޮށްދިނުުމގައި 

   (ރ)

ކޮންމެ ޝިޕިންގ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ

ޑް ރެކޯ ދުމަތްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެޚިތަނަކުން  އޭޖެންސީއަކުންވެސް އެ

   ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

.11 (ހ)  ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަަތ 

ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)(ށ    

 ،ދުމަތް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުެގ ނަމާއިން ޚިޝިޕިންގ އޭޖެންސީ

އުޅަނދު  ،އިޚާއުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އައި ތާރީ ރާއި،ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަ

 ޚު؛ރާއްޖެއިން ފުރި ތާރީ

1.    

އުޅަނދުފަހަރު  ،ބަންކަރު ދިން އުޅަނދުފަހަރާއި ،ޝިޕް ސްޓޯރާއި

 ، އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއިމަރާމާތުކޮށްފައިވާނަމަ މަރާމާތުުކރި

 ލު؛ސީފުކުރި މަރާމާތުގެ ތަ މާއި،އުޅަނދުގެ ނަ

2.    

ޗާޓަރު ކުރި އުޅަނދުގެ ނަމާއި  ،އެއްވެސް އުޅަނދެއް ޗާޓަރު ކޮށްފައިވާނަމަ

 ޚު؛ތާރީ

3.    

ން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލަށް ފުރައިޓުގެ ގޮތުގައި އޭޖެންސީ

އަދި  އެމް) ނުވަތަ ޓަނޭޖް.ބީ.ކިއުބިކު މީޓަރު (ސީ ހޭންޑުލްކުރި މުދަލުގެ

 ؛ލުސީފުކޮންޓެއިނަރގެ ތަ

4.    

ގެނެސް އެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ

 ުލ؛ސީފުތަ ހުރި ކޮންޓެއިނަރުތަކުގެ ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުގެންގޮސް

5.    

ގެ ކިއުބިްކ މީޓަރު ދަލުރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މު

 ސީލު؛ަޓނޭޖް އަދި ކޮންޓެއިނަރުގެ ތަފު ނުވަތަ (ސީ.ބީ.އެމް)

6.    
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ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ފުރައިުޓ ނެގުމަށް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތަކާއި ޗާޓަރު ރޭޓުތައް.

7.    

މަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަ 9އިދުގެ މިގަވާ

 ފަރާތެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ؛ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ

.12 (ހ)  ވާއިދާ ޚިލާފުވުން ގަ 

    .1 ރުފިޔާ (އެއްހާސް) -/1,000 ފަހަރު ފުރަތަމަ

    .2 ރުފިޔާ (ދިަހހާސް)  -/10,000 ދެވަނަ ފަހަރު

 -/100,000އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  ވެއްޖެނަމަ،ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރު

 ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ) 

3.    

އެހެން މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި 9ދުގެ އިމިގަވާ

އާއި (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ 500/-ފުރަތަމަ ފަހަރު ފަރާތެއް،  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ

   ދެމެދު އަދަދަކުން، އަދި ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ، ރުފިޔާއާ (ފަސްހާސް)  5،000/-

ުރފިޔާގެ އަދަދަކުން (ިވހިހާސް)  20،000/-ާއއި (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ 5،000/-

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

 ސީއެއްގެ އޭޖެންމި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަދި ޝިޕިންގ 

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ،ލުވެހުމާމާއާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އިންޒި

 ދުވަހުގެ  5 ޖަވާބުދާރީވުމަށް، އްޖެނަމަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދި

އިދާރީގޮތުން ކުރާ  ،ދިނުމަށްފަހު) ނުހިމަނައި ދުދުވަސްތައް ބަން( ފުރުޞަތު

 ލައިސަންސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމައެކަން ޤީޤަކަށް ޙުތަ

 ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިްވސް( 2016/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޠިލު ބާ

އަްށ އޮތޯރިޓީ ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ގެ ދަށުން )ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ

 ވެއެވެ.ންގެލިބި

   (ނ)

ޢުކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ މި ގަވާއިދު ޝާއިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި މި

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

13. ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން  

 ފެށުން 

ގެން އެހެން މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅި

    ިހނދަުކ، އަންނަނިިވ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައިާވނީ،  މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި

 އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދިފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ލަފްޒުތަކާއި 

 

14.  މާނަކުރުން  
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 ،ޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއޭޖެންސީ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެން"ޝިޕިންގ 

 ،ކޮށްެގން އުޅޭ ފަރާތްކަނޑު އުޅަނދު ޗާޓަރުނުވަަތ އާގުބޯޓެއްގެ ވެރިފަރާތް، 

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންަނ ގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު އޮޕަޭރޓަރު

ދުމަތްތަްއ ޚިފުރުމާ ދެމެދު ޭދންޖެހޭ  އިއުޅަނދުފަހަރަށް އެ އުޅަނުދ އައުމާ

ބޯޓަކުން ގެނައި މުދާ ދޫކުރުމަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫކުރުމާއި، ބޯޓުެގ  އެ ،ދިނުމާއި

 އި ހަމާސްޓަރާއި ވެރިފަރާތުން ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ

 ލަކޮްށ ބޯޓުގެ ބަލަދުވެރިކަން ބަލަހައްާޓ ފަރާތަށެވެ.މުކަންކަން ކޮށްދިނުމާއި، ޖު

   (ހ)

 ނުވަތަ ބޯޓު  ވެރިފަރާތް ޓުގެބޯ ،"ޕްރިންސިޕަލް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

ސީ އޭޖެންރ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޮޕަރޭޓަބޯޓުެގ ފަރާތް ނުަވތަ  އުޅޭ ޗާޓަރުކޮށްގެން

 ޓް އެޕޮއިންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.އޭޖެން ނުވަތަ ޝިޕިންގ

   (ށ)

ކަނޑު އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފުން ނުވަތަ  ،އެވަނީ "ޗާޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

(ޗާޓަރު ކުރާ ފަރާތް ބޯޓުގެ ސްލޮޓެއް އެހެންފަރާތަކަށް ޗާޓަރަށް  ޗާޓަރ ސްލޮޓް

 އުސޫލުން ކުއްޔަށް ހިުފމަށެވެ.ދިނުން) 

   (ނ)

ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުްނ  ،ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީ "ޖުޓް ޗާފްރައި"

 ވެ.އުޖޫރައަށެއަނެއްތަނަށް މުދާ ގެންގޮސް ދިުނމަށް ނަގާ 

   (ރ)

ކަނޑު އުޅަނދު ކުއްޔަށް  ،"ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

ޅަނދުފަހަރުން ޖާަގ ކަނޑުމަގުން އުފުލާ މުދަލާއި މީހުން ފޮނުވުމަށް އު ،ދޫކުރުމާއި

 ށެވެ.ބޯޓުފަހަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަ ،ހޯދައިދިނުމާއި

   (ބ)

މީހުންނާއި މުާދ ނުވަތަ މީހުން  ،ފަހަރު" ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ"އާގުބޯޓު

ނުވަތަ މުދާ އަރުވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

އި، ރާއްޖެއިން ށާސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރައޮތޯރިޓީގައި ރަޖި ޓްރާންސްޕޯޓް 

 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. އިބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެންެމހަ

   (ޅ)

އްޖޭގެ ދިވެހިރާ ،ސައިންއޮފް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ  އަދި "ސައިންއޮން

ުރކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ އެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުއިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދައާ

 ދަފުތަރުގައި މީހުން ޖެއްސުމާއި ދަފުތަރުން މީހުން އުނިކުރުމަށެވެ.

   (ކ)

ބޯޓު ދުއްވުމާއި، މަރާމާތާއި،  ،އެވަނީ "ޝިޕު ސްޓޯރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތާއި ސާމާނު އަދި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނަށް 

 އްޗާއި، ފެނާއި، ބޭހާއި އަދިވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.ބޭނުންވާ ކާޯބތަކެ

   (އ)
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 ބޯޓުގެ ެމޝިނަރީ ހިންގުމަށް  ،އެވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށް" ދިނުން ބަންކަރު"

 .ބަރުކުރުމަެށވެ ޯބޓަށް ތެޔޮ ބޭނުންވާ

   (ވ)

އެއްަތނުން ައނެއްތަނަށް މުާދ  ،އެވަނީ ބަޔާްނކޮށްފައި ކަމަށް" އިންކޯޓަރމްސް"

ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުގެ ޒިންމާތައް  ފުލުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭއު

ކަނޑައަޅާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް" އިން ޝާއިޢުކުރާ 

 ލުތަކަށެވެ.ސޫއު

   (މ)

 

-------------------------------------- 
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