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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
   މާލެ،            

 ދިވެހިރާއްޖެ.          
 

 ވާއިދު ހޭ ގަ ލައިސަންސާބެ  ގެ ދުއްވުމު  ރު އުޅަނދުފަހަ ލޯކަލް ދުއްވާ  ދުގައި ސަރަޙައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ )ކަ 78/69މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ
       ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ  (17)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  6ޤާނޫނު( ގެ 

މުގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހރު ދުއްވު ،ފައިވާ ވައިލައިލިބިގެްނ އެކުލަ ބާރު
 ލައިސަންސާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

      ދުގައި ދުއްވާ ސަރަޙައް ގެ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ" ،ވާއިދަށް ކިޔަނީގަމި  )ށ(  
 " އެވެ. ހޭ ގަވާއިދު ލައިސަންސާބެދުއްވުމުގެ ލް އުޅަނދުފަހަރުލޯކަ

 ބެލެހެްއޓުމަށް ކަންކަން ދަތުރުފަތުރުގެ އިރެއްގައި އެ  ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ  .2 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 
 އަކުންނެވެ.ވުޒާރާ  ދައުލަތުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނުދތައް ދުއްވުމަށް  )ހ(   .3 ިތސްނާ ކުެރވޭ ފަރާތްަތއް އިސް
 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނެގުމުން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ،  )ށ(  
ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު(  ފޮރޝަން އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ ސެޓްފިކޭ

ޑެކް( ލިބިފައިާވ  – .މުޢާހަދާގެ ދަށުން ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ )ސީ.އޯ.ސީ
ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރުގައި ނުވަތަ އެހެން 

ލައިސަންސް  އެ  ،ހަރުގައިފަޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އާގުބޯޓު
    ބޭނުންކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު 

 ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.މި 

ކަނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދުފަަހރު 
 ދުްއވުުމގެ ލަިއސަންސް ދޫކުރުން 

މިނިސްޓްރީން  ،ސް ދޫކުރާނީކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަން )ހ(  .4
 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. ނުވަތަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ) R-229/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  24ގެ ( ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

 ،ަތއް ހަދަންވާނީނު ބޭނުންވާ ތަމްރީށްސަލާޒިމްކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި ލައިސަން
 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ަތމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތަކުންނެވެ.

 އިމްތިޙާނު ޓަކައި ދުއްވުމުގެ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް )ނ(  
 މިނިސްޓްރީން ހުއްަދ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ަތނަކުންނެވެ. ،ހަދަންވާނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ )ހ(   .5 ވަގުތީ ަލއިސަްނސް 
 ،ންތީމިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ  ،އްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްސެލައިސަން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  ،ދުގައި ދުއްވުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސްސަރަޙައްރާއްޖޭގެ 

 ކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ފަތުރުވެރިއަ

އެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތަކެއްޗާ ،ވަގުތީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް  )ށ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް  (1)   
 ؛އެދޭ ފޯމުއެދޭ  

 )ފޮޓޯ  ފޮޓޯ)ދޭއް(   2ސައިޒުގެ  ޕާސްޕޯޓް ގެށް އެދޭ ފަރާތުލައިސަންސަ (2)   
 ފޮޓޯ(؛ 2މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ  3ނެގިތާ 

 ބަހުން ގިރޭސިނއި އާއި،ށްފައިވާ ަލއިސަންސްގެ ކޮޕީރައްޖެއިން ބޭރުން ދޫކޮ (3)   
ގިރޭސި ނއްނަމަ އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ އިނޫން ބަހަކުން އޮތް ލައިސަންސެ
 ކުރާ ބޭރުށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަބޫލުދަ ޓްރާންސްލޭޝަން )މި ގަވާއިދުގެ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ތަކުގެ ޤައުމު
ކުރަން  އިޢުލާނުތަކުގެ ލިސްޓެއް އާންމުކޮށް ޤައުމުދޫކުރާ  ލައިސަންސް
 ވާނެއެވެ.(

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފީ 11މި ގަވާއިދުގެ  (4)   

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ،ވަގުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ )ނ(  
ެއ ފަރާަތށް ދޫކޮށްފައިާވ  ،ތްތަކަށްފަރާކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ށް ބިނާކޮށެވެ.ސަރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ލައިސަން
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     ފެށިގެން ތާރީޚުންއެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ  ،ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ  )ރ(  
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.  1

 ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވަގުތީ ލައިސަންސް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވޭނީ )ބ(  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ެއ ކެޕްޓަނެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށްނ އޮޕަރޭޓްކުރާ 

މިއްލަ އުފަލަށް "އަ  06ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޯޑު  ،އުޅަނދުފަހަރާއި
ބޭނުންކުރާ "މޫދު ކުޅިވަރުގައި  05ކޯޑު އާއި، ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު" 

 އުޅަނދުފަހަރު" އެވެ.

 ،ކަނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދުފަަހރު

 ުދއްުވން ލައިސަްނސް ނެތި 
 ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ )ހ(   .6

 ފަހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުކަނޑު

ކަނޑުގައި  ،ނަމަވެސް، މުއްަދތު ހަަމނުވާއޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އިމި މާއްދާގަ )ށ(  
ވެއް ނުވަތަ މުއްދަތު އްދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ނެ

ވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއް ،ހަމަނުވާ
)އެެކއް( މޭލު ބޭރުން  1އަތޮޅު ދުނިން ފެށިގެން  ،ޑުރައިވަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

ޓަކަިއ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހރު ދުއްވުމުގެ  އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް އެ
      ލައިސަންސް ނެތް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ހުންގާނު ހިފުމަށް 

ދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދުއްވާ ވަގުތުގައި ިދމާވާ އެންމެހައި މި މާއް
 އެ އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާ ނުވަތަ ޑުރައިވަރެވެ. ،ކަންކަމުގައި ޒިންމާ އުފުލާނީ

ނަމަވެސް، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އިމި މާއްދާގަ )ނ(  
ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ  އިމްތިޙާނުއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ 

 އިމްތިޙާނު  ،ޓަކައި ހެދުމަށް އިމްތިޙާނުއެގްޒަމިނަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދުއްވުމުގެ 
ހަދާ ވަގުތުގައި ދުއްވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އަދި  އިމްތިޙާނު ،ފަރާތުން ހަދާ

 ،ންމާ އުފުލާނީމިގޮތަށް ދުއްވާ ވަގުތުގައި ދިާމވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ޒި
 ހަދާ ފަރާތުންނެވެ. އިމްތިޙާނު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ނަމަވެސް،އޮތް  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އިމި މާއްދާގަ )ރ(   
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާުކވެގެން ނުވަތަ 

އްވާ އުޅަނދު ލައިސަންސް އައުނުކޮށް ކަނޑުގައި ދު އެ ،މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު
        ވަނިކޮށް ފަހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރެއްގެ މަތީގައި

 ،ނުވަތަ ފަޅުވެރިއެއްގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ގެއެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

             އެ އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަނދަރަކާ ހަމަޔަްށ ދެވެންދެްނ 
 ންސެއްގައި ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.އެ ލައިސަ

ކަނޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދު 

ދުްއވުުމގެ ލަިއސަންސް ދޫކުުރމުގެ 
 ލުަތއް އުސޫ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި  )ހ(  .7
 ،މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ

 ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ. )އަށާރަ( އަހަރު  18ތުން މީލާދީގޮ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ  )ށ(  
ލައިސަންސާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު 

 ފަރާތަަކށް ހުށަހަޅަްނ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ެއ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
 ވާނެއެވެ. 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް  (1)   
 ؛އެދޭ ފޯމު

 ފޮޓޯ)ދޭއް(  2ސައިޒުގެ  ޕާސްޕޯޓްށް އެދޭ ފަރާތުގެ ލައިސަންސަ (2)   
 ؛(ފޮޓޯ ވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ މަސްދު 3 ނެގިފަހުން)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  R-229/2015 ވާއިދު ނަންބަރުގަ (3)   
ގެ  ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު(

މާއްދާގެ  ގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މިފިކެޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމު 24
 ؛ގެ ކޮޕީފިކެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓު (ކ) ( އާއި،ޅ) ( އާއި،ބ)

 ،ފިކެޓަކީ)މެޑިކަލް ސެޓު ފިކެޓުދޭ ފަރާތުގެ މެޑިކަލް ސެޓުށް އެލައިސަންސަ (4)   
ހަމަނުވާ  ދުވަސް)ދޭއް( އަހަރު 2ން ފެށިގެ ހެދި ތާރީޚުން ފިކެޓުއެ ސެޓު

 ؛ފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(ސެޓު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފީ 11މި ގަވާއިދުގެ  (5)   

އިމްތިޙާނުްނ ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ އިމްތިޙާނު ހަދަންދުއްވުމުގެ  (6)   
 ؛ންޔުކަމުގެ ލިފާސްވެފައިވާ

ސާއެއް އޮތްކަން އަްނގައިދޭ ވި ޞައްޙަހަމަނުވާ  މުއްދަތު ،ބިދޭސީއެއްނަމަ (7)   
 .ންޔުލި

ސަންސް ލައި ފަރާތްތަކުންކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  )ނ(   
 ފޯމު"  ށް އެދޭސަ"ލޯކަލް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަން ،ހޯދުމަށް އެދި



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދެއް ދުއްވުމާ  3ވޭތުވެދިޔަ  ،ހުށަހަޅާއިރު
        އަންަގއިދޭ ލިޔުމެއް ކޯޑެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަން ރިގުޅޭ ޖިނާއީ ކުށުގެ 

  ނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާއެ ފޯމާއެކު 

ފައިވާ ޅައިމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ ،ހުށަހެޅުމުން ޑައަޅާ ފޯމު ން ކަނމިނިސްޓްރީ )ރ(  
ގައި )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 5ފަރާތަކަށް  އެ ،ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ރޭނިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓް )ބ(   
( 78ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  ފޮރސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

          ަފއިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީދައިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ހޯ
       ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޑެކް( ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކން – .)ސީ.އޯ.ސީ

2015/R-229 ަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސ
ކޮށްފައިވާ މުވަނަ މާއްދާގައި ލާޒި 24ގެ ( އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

ނުތައް ހޯދާކަށް ތައް ހޯދުމުގެ ތަމްރީޓުފިކެޓު ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ ސެ
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، )ޅ(  
( 78ލިއު ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބް ފޮރސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

        ަފއިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ އިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ހޯދަ
އިންޖިން( ނުވަތަ ރޭޓިންގްސް ފޯމިންގ ޕާޓް އޮފް އޭން އިންޖިން  –)ސީ.އޯ.ސީ 

 R-229/2015ނަންބަރު  ގަވާއިދު ،ރޫމް ވޮޗް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ )

ކޮށްފައިވާ މެރިން މެކޭނިކުންގެ މުވަނަ މާއްދާގައި ލާޒި 24ގެ ( ގަވާއިދު
 ނުތައް ހަދާކަށް ނުޖެޭހނެެއވެ.ތަމްރީ

ސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑް )ކ(  
ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު(  ރކީޕިންގ ފޮސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗް
         ަފއިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ ދައިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ހޯ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުަޅނދު ދުއްވުމުގެ  ،ޑެކް( އޮންނަ ަފރާތަކުން –)ސީ.އޯ.ސީ 
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  ،ން ފާސްވުމުންއިމްތިޙާނު

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް  އެލައިސަންސް 

    ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެޭހ ) 78/69 ަނންބަރުޤާނޫނު  )އ(   
ވާއިދަކާ ގަފައިވާ އެއްވެސް ދައިލިބިގެން ހަ ނޫނުން ާބރުޤާއެ  ،އާއި (ޤާނޫނު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ންޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް އޮވެއްޖެނަމަޚިލާފުވެގެން ދައްކަ
    ،އް ދޫކުރެވޭނީ ނުވަތަ އައުކޮށް ދެވޭނީސެދަށުން ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ލައިސަން

ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަަތ ލަމޯލްޑިވްސް އިން ،އެ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ފައިސާ
  ފަރާތަކަށް ދެއްކުމުންނެވެ.ޅާއަށް ނުވަތަ އެ މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަރީމިނިސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު  ،ބިދޭސީންނަށް )ވ(  
ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވޯޓަރ  ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، އެ

 ސްޕޯޓްސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށް 
ގުޅޭ ޕްރޮފަޝަނަލް ގިންތީގެ ވާރކް ޕާމިޓް ނުވަތަ  ސްޕޯޓްސްއާ ދޫކޮށްފައިވާ ވޯޓަރ

ވާރކް ވިޒާ ނުވަތަ ރެސިޑެންސް ވިސާގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިފަދަ 
ވަނަ  7މި ގަާވއިދުގެ  ،ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

ށް ސަފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ބިދޭސީން ލައިސަންގައި ބަޔާންކޮށް (ށ)މާއްދާގެ 
 ވެ.ށެއަމިނިްސޓްރީ ،އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ

ފަރާތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ވިޒާގެ  އެ ،ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ )މ(  
            ،)ދިހައެއް( އަހަރަށްވުެރ ދިގު ނަމަ 10މުއްދަތެވެ. ވިޒާގެ މުއްދަތު 

 .)ދިހައެއް( އަހަރުުދވަހެވެ 10ގިނަވެގެން  ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ އެ

ށް ިބނާކޮށް ސަބިޭދސީ ލައިަސން

 ރާްއޖޭގެ ލަިއސަްނސް ދުކުުރން 
ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  ،ށް ބިނާކޮށްސަބިދޭސީ ލައިސަން )ހ(  .8

ބިދޭސީ  ،ހުށަހަޅާއިރު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި
ވާ ތަކެތި ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި ،ލައިސަންސްގެ އަސްލާއި ކޮޕީގެ އިތުރުން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ވޯކް ވިސާއެއް އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިއުން ޞައްޙަހަމަނުވާ  މުއްދަތު (1)   

      ތާ )ފޮޓޯ ނެގި ފޮޓޯ 2ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  (2)   
 ؛(ފޮޓޯ 2 ނުވާމަސްދުވަސް  3

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  R-229/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  (3)   
ެގ  ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިުދ(

ކުރާ ސަނަދާ ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމު 24
 ؛ންގެ އަސްލާއި ކޮޕީއެއްވަރުގެ ބޭރުގެ ލައިސަ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

  ފިކެޓަކީ ސެޓު)މެޑިކަލް  ފިކެޓުސެޓުފަރާތުގެ މެޑިކަލް  ޚިދުމަތަށް އެދޭ (4)   
ހަމަނުވާ  ދުވަސް )ދޭއް( އަހަރު 2ފެށިގެން  ހެދި ތާރީޚުން  ފިކެޓުސެޓުއެ 
 ؛ފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(ސެޓު

ކޯޑު ސާފުކަން ރިގެ ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ފުލުހުންދިވެހި  (5)   
 ؛ދޭ ލިޔުންއިއަންގަ

ކާޑުގެ އަސްލާއި ކު ނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެއްސަ (6)   
 ؛ކޮޕީ

 ން.ޔުތިޙާނުން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ ލިދުއްވުމުގެ އިމް (7)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ  ،ބިދޭސީ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް )ށ(  
 ޞައްޙަ ކީ ސަބިދޭސީ ލައިސަން ،އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ

އެ ލައިސަންސް ދޫކުރި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ  ،އްކަން އެނގޭނެސެލައިސަން
 ޞައްޙަ ކީ ސަލިއުމެއްގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ އެ ލައިސަން 

ގެ މުއައްސަސާގެ އުމުޤައެ ލައިސަންސެއް ދޫކުރި  ،ލައިސަންސެއްކަން
 އެވެ.ވެބްސައިޓުން އެނގެން އޮތްނަމަ 

ފަރާތަކުން  އެ ،ށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީސަބިދޭސީ ލައިސަން )ނ(  
      ،ހަދައި އިމްތިޙާނުދުއްވަން ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީއެއްގެ އުޅަނދެއްގެ ދުއްވުމުގެ 

 ނަކުން ފާސްވުމުންނެވެ.ޙާއެ އިމްތި

 ،ޑުަގއި ުދއްވާ އުޅަނދުފަަހރުކަނ

 ުދްއވުން ނިޔަމިކަުމގެ ސަަނދު ނެތި 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި  R-229/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ހ(  .9

     ވަނަ މާއްދާގެ  24ގެ  ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު(
 އެ އުޅަނދެއްގެ ޓަޭނޖަށްވުރެ ދަށް ެކޕްޓަނުންނަކީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޓު (ހ)

ނޫން ަޓނޭޖް އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ިނޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާމީހުންެގ 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ  ،ސަނަދު އަތުގައި އޮންނަ މީުހންނަށް ވާްނވާނެއެވެ.  މި

އުޅަނދު  ،ށްކަމާބެހޭ އޮފިސަރުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދެއްކޭނެ ގޮތަ
ވާނެއެވެ. އަދި އަބަދުވެސް އޮންނަންދުއްވާ ފަރާތުގެ އަތުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުގައި 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޓަނޭޖު އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު ނެތި
2015/R-229 (ުރުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9ގެ ޖަދުވަލު ( ދުބެހޭ ަގވާއިއުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ
 ހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ."އޭ" ކެޓަގަރީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ
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 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަަހރުގެ ތެރެއިން )ށ(  
ޙައްދުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ

އެ އުޅަނދެއްގެ ޓަނޭޖަށްވުރެ ދަށްނޫން ޓަނޭޖް އެްނޑޯޒްކޮށްފައިވާ  ،ދުއްވަންވާނީ
 ވެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އްނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުއޮތް ނެ

 ؛ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު: 8ކޯޑު  (1)   

 ؛ސަފާރީކުރުމަށް ބޭނުްނކުރާ އުޅަނދުފަހަރު: 10ކޯޑު  (2)   

 ؛ބޯޓުފަހަރުޓަގު: 11ޑު ކޯ (3)   

 ؛ކޮޅުވެއްޓި :16 ކޯޑު (4)   

 .ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ޗަށްރިސާސައިންޓިފިކް  (5)   

ނިޔަމިކަުމގެ ސަަނުދގައި ޓަނޭޖު 

 އެންޑޯޒްުކރުން 
 ކުރުމަށް  ޓަނޭޖް އެންޑޯޒް ،ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގައި ޓަނޭޖު އެންޑޯޒްކޮށްދެވޭނީ )ހ(   .10

      ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެިތ  ،ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްއެދޭ  ޓަކައި ޚިދުމަތަށް
 އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.މިނިސްޓްރީއެ ފޯމާއެކު 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ (1)   
ލައިސަންސް )އެތެރޭގައި އިންޖީނުއެޅި )އިންބޯޑު( އުޅަނުދފަހަރު 

 ؛ވުން( ފަރާތަކަށް ތްދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮ

ވެއްގެ އް ވަންދެން ކަނޑުމަތީގައި ނެ ދުވަސް)އެކެއް( އަހަރު 1 (2)   
        އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން

އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ުނވަތަ ނެވިމީހާ ދޫކޮށްފައިވާ ލިުޔމާއި، 
ޒީފާގައި އުޅެފައިވާކަން ތަ ވަވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ނުވަ

 ؛ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުންއިއަންގަ

ވެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ނެވިމީހާގެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އްއެ އުޅަނދުގެ ނެ (3)   
 ؛ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގެ ކޮޕީ

ގެ ނެްއވެއްންދެން ކަނޑުމަތީގައި ވަ ދުވަސް)އެކެއް( އަހަރު 1 (4)   
  ؛ކޮޕީ ގެ ރީރަޖިސްޓަ އުޅެފައިވާ އުޅަނދުގެއި ގެ މަސައްކަތުގައެހީތެރިއެއް
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  ފިކެޓަކީ )މެޑިކަލް ސެޓު ފިކެޓުފަރާތުގެ މެޑިކަލް ސެޓު ޚިދުމަތަށް އެދޭ (5)   
ހަމަނުވާ  ދުވަސް )ދޭއް( އަހަރު 2ން ފެށިގެ ހެދި ތާރީޚުން  ފިކެޓުއެ ސެޓު

 ފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(ސެޓު

ލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަ )ށ(  
( 78ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  ފޮރސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

         ަފއިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ ދައިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ހޯ
މެޑިކަލް   އާއި .ފަރާތުގެ ސީ.އޯ.ސީ އެ ،ޑެކް( އޮންނަ ފަރާތަކަށް –)ސީ.އޯ.ސީ 

 ހުށަހެޅުމުން ޓަނޭޖް އެންޑޯޒް ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ޓުފިކެޓުސެ

އެ ޓަނޭޖް ެއންޑޯޒްކޮށްދެވޭ  ،ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގައި ޓަނޭޖު އެންޑޯޒްކޮށްދެވޭނީ )ނ(   
      ވެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެންއްކެޓަގަރީއެއްގެ އުޅަނދެއްގައި ނެ

ވެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ އްވަންދެން ކަނޑުމަތީގައި ނެ )އެކެއް( އަހަރުދުވަސް  1
ގޮތުގައި އުޅެފައިވާކަން އަންގައިިދނުމުގެ ގޮތުން އެ އުޅަނދުގެ ވެިރފަރާތުން ނުަވތަ 

ނެވެ. ޅުމުންނެވިމީހާ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމާއި، ަވޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެ
އެހީތެރިއެއްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާ ވެއްގެ އްމީހަކު ނެ  އަދި މި މުއްދަތުގައި އެ 

މީހަަކްށ ދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު  އުޅަނދުގެ ކެޓަގަރީން އެ
 ކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް

ތުގައި ވެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނެ )ރ(   
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް، އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާ ނުަވތަ އުޅަނދުގެ 

އެ ފަރާތަކީ  ،ންތަކާއިޔުކިޔެމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލި ،ވެރިފަރާތުން
     ،ންޔުވެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅަފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިއްނެ
 ހިނދެއްގައި ދޭންވާނެއެވެ. އްޖެފަރާތަކުން އެދި އެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންަޝން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ،  )ބ(   
( 78ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  ފޮރސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ 

         ަފއިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ ދައިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ހޯ
( އޮންނަ ަފރާތްތަކަށް ނެވިީމހެއްގެ އެހީތެރިެއއްގެ ވަޒީފާގައި ޑެކް –)ސީ.އޯ.ސީ 

 ޖް އެންޑޯޒް ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ނޫޅުނުކަމުގައިވިޔަސް ޓަނޭ

ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑް ނުވަތަ ނޭވީ މަނަވަރެއްގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް  )ޅ(   
ވަޒީފާގައި  ބްރިޖް ވޮޗްކީޕިންގ ސެޓްފިކެޓް )ނެވިގޭޝަން ވޮޗް( ޮއފިސަރެއްގެ

ފަރާތެއްގެ  އޮވެގެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އެ ޓުފިކެޓުސެ
ގެ ޑުކަނޑުމަތީގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްޭދ ކޯސްޓްގާ
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ނިޔަމިކަުމގެ ސަނަދުގައި ޓަނޭޖް އެންޑޯޒް ޮކށްދެވިދާނެއެވެ.  ،ލިއުމެއް ހުށަހެޅުމުން
ގްރޮސް ޓަނަށްވުރެ ދަށުގެ )ފަސްސަތޭކަ(  500ޒްކޮށްދެވޭނީ މިގޮތުން އެންޑޯ
 ކެޓަގަރީގައެވެ.

         ފިކެޓަށް ޓަނޭޖް އެންޑޯޒްމަންޓެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް،ޓުނިޔަމިކަމުގެ ސެ )ކ(  
ގެ ޓަނޭްޖ މަތިކުރަން ޓުފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ަޓނޭޖް އެންޑޯޒްމަން އެ

ދޭ ޓަނޭޖް ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދެއްގައި މަދުވެގެން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، މަތިކުރުމަށް އެ
ކަނޑުމަތީގައި ނިޔަމިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާކަން  ދުވަހު)އެކެއް( އަހަރު 1

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާ 
ވެއްގެ ގޮތުގައި އް ނދުގެ ނެން( އެ އުޅަޔުގައިވާ ލި 1މާއި )ޖަދުވަލު ޔުދޫކުރާ ލި

ދުމަތަށް ޚި ،ހުރި ނެވިމީހާގެ އެންޑޯޒްކޮށްފަިއވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގެ ކޮޕީއާއި
ހުށަހަޅަން ޖެޭހނެއެވެ. އިންޓަރނޭޝަަންލ  ޓުފިކެޓުއެދޭ ފަރާތުގެ މެޑިކަލް ސެ

ކޮންވެންޝަން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރޭނިންގ، ސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް 
( މުޢާހަދާގެ ދަށުްނ 78ސީފެއަރާސް )އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  ފޮރގ ވޮޗްކީޕިން

( އޮންނަ ޑެކް –ފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ )ސީ.އޯ.ސީ ދައިހޯ
ގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން ޓަނޭޖް  .ގެ ސީ.އޯ.ސީފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތު

 ޑޯޒް ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.އެން

  އެންޑޯޒްކޮށްދޭ ޓަނޭޖްތަކަކީ؛ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގައި )އ(   

 ؛ގްރޮސް ޓަނޭޖަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދުފަހަރު)ދުއިސައްތަ(  200 (1)   

ގްރޮސް ޓަނޭޖަށްވުރެ ދަށް )ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވައެއް(  499 (2)   
 ؛އުޅަނދުފަހަރު

 ؛ގްރޮސް ޓަނޭޖަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދުފަހަރު އެއްހާސް(1,000 ( (3)   

 .ގްރޮސް ޓަނޭޖަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދުފަހަރު)އެއްހާސް ހަސަތޭކަ(  1,600 (4)   

ލޯކަލް އުޅަނދު ދުްއވުުމގެ 
 ލައިސަްނސް ހެުދމުގެ ފީ 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ދިވެހި )ހ(   .11
 ޔާއެވެ. އިސައްތަ ފަންާސސް( ރުފި)ދު 250/-ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ފީައކީ 

ންސް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުެގ ލައިސަ ،ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ )ށ(  
ށް ނުވަތަ ގެއްލިގެން ނުަވތަ ހަާލކުވެގެން ނުވަތަ ހެދުމަށް ނުވަތަ އައުކުރުމަ

ނަްށ ސީންނުވަތަ ބިދޭ ،އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް އައުކުރާނަމަ
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 -/2,500ންސް ެހދުމަށް މިއިން ކޮންމެ ޚިދުމަަތކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ ލައިސަ
 ފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.ސަތޭކަ( ރުސް)ދެހާސް ފަ

ަކނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް  ،ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ދިވެހި )ނ(   
 ކަމަކަށް މިިއން ކޮންމެ ،ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އުނިއިތުރު ެގންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. ހަލާކުވެގެން  250/-
ހަލާކުވެފައިވާ ލައިސަންސް  ،އަލުން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު

 އް ސެއެއީ ގެއްލިފައިވާ ލައިސަން ،ލައިސަންސް ބެލެވޭނީ އެ ،ހުށަނާޅާނަމަ
 ކަމުގައެވެ.

ވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ލައިަސންސް ހެދުމަށް ކަނޑުގައި ދުއް )ރ(   
 ފިޔާގެ ފީއެއް ަދއްކަންވާނެއެވެ.)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރު 250/- ،ހުށަހަޅާނަމަ

ށް ޓަނޭޖު އެންޑޯޒް ކޮށްދިނުމާއި ލައިސަންސްގައިވާ ސަނިޔަމިކަމުގެ ލައިސަން )ބ(   
                ، އެންޑޯޒް ކޮށްދޭނީކެޓަގަރީތައް ނިޔަމިކަމުގެ ލައިސަންސްގައި

 މުންނެވެ.ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުސް)ފަ 500/-

ނިޔަމިކަމުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ހަދައިދިނުން ނުވަތަ ގެްއލިގެން ނުވަަތ  )ޅ(   
       ،ހަދައިދޭނީ ބޭނުންވެއްެޖނަމަ   ގެންނަން  ހަލާކުވެގެން ނުވަަތ އުނިއިތުރު

 ފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ރު ކަ ފަންސާސް()ހަތްސަތޭ 750/-

ހަދާ ކޮންމެ  އިމްތިޙާނު މަލީ ޢަކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  )ކ(  
 ތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.)އެއްސަ 100/-ފަހަރަކަށް 

ކެޓަގަރީ  ސަށްލައިސަން 

 އިތުރުުކރުން 
ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު )ހ(   .12

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ  ،އެދެވޭނީ
ދިނުމުެގ ހުއްދަ އޮތް  އިމްތިޙާނުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ދުއްވުމުގެ ޢުމަ

އެކު ފީއާލައިސަންސް   ،އުމާއިން ފާސްވެފައިވާކަމުގެ ލިއިމްތިޙާނުފަރާތަކުން އެ 
 ރީ އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ށް ކެޓަގަސަފަރާތެއްގެ ލައިސަން އެ ،ހުށަހެޅުމުން

ކެޓަގަރީ  ސަށްލައިސަން ،ލާފުވެގެން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއްޚިވާއިދާ ގަ މި )ށ(   
ށް ކެޓަގަރީ ސަލައިސަން  ،އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައްކަން އޮތްނަމަ

ުހށަހަޅަންވާީނ ެއ ޖޫރިމަނާއެއް  މުފޯ ޓަކައި އެޕްލިޭކޝަން ތުރުކުރުމަށްއި
 ކުމަށްފަހުގައެވެ.ދެއް
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ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް  )ނ(  
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަަހރު ދުއްވުމުގެ "ހުށަހަޅާއިރު، 

ގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން، ޚިދުމަށް އެދޭ " ށް އެދޭ ފޯމުލައިސަންސަ
ލައިސަންސާ "  ފަރާތުގެ ލައިސަންސާ ގުޅިގެން ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ސާފުކުރުމަށްފަހު " ގުޅިގެން ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް
)އެކެއް(  1ވޭތުވެދިޔަ  ،ހުށަހަޅަންވާ ވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ކުށުގެ ރިކޯޑުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  20އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ 
)ތިނެްއ( ފަހަރަށްވުރެ  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމަށް 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،އެ މީހަކަށް ،ގިނަފަހަރަށް އެންޑޯޒްމަންޓް ދީފައިވާ މީހެއްނަމަ
އެންމެ ފަހުްނ  ،ރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށްދެވޭނީއުޅަނދުފަހަ

 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. 6އެންޑޯޒްމަންޓް ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ،ގައި ބައިވެރިވެވޭނީއިމްތިޙާނުކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  )ރ(  
ހަދާ ކެޓަގަރީން  އިމްތިޙާނުއަދި ދުއްވުމުގެ  )އެކެއް( ކެޓަގަރީގައެވެ. 1ފަހަރަކު 

 އިމްތިޙާނުފާސްވުމުން އެ ކެޓަގަރީއަށް ވުެރ  ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުުމގެ 
 ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ހޯސްޕަވަރުން )ވިހި(  20އަުއޓްބޯޑް އިންޖީނު އެޅި  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”A“ )ހ(  .13 ލައިސަްނސް ދޫކުރާ ކެަޓގަރީ 
 ގެން ދަށް އުޅަނދުފަހަރެވެ.ފެށި

ހޯސްޕަވަރާއި )ވިހި(  20އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު އެޅި  ،ެކޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”A1“ )ށ(  
 ވަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރެވެ.ހޯސްޕަ)އެއްސަތޭކަ(  100

)އެއްސަތޭކަ(  100އައުޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”B“ )ނ(  
 މަތީ އުޅަނދުފަހަރެވެ.ރަށްވުރެ ހޯސްޕަވަ

)އެއްސަތޭކަ(  100އެތެރޭގައި އިންޖީނުއެޅި  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”C“ )ރ(  
 ރަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދުފަހަރެވެ.ހޯސަޕަވަ

)އެއްސަތޭކަ(  100އެތެރޭގައި އިންޖީނުއެޅި  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”D“ )ބ(  
 ރަށްވުރެ މަތީ އުޅަނދުފަހަރެވެ.ހޯސްޕަވަ

ކަފުޖަހައިގެން ދަމާ އުޅަނދުފަަހރު )ޓަގު( ގެ  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެެނނީ ”E“ )ޅ(  
)އެއްސަތޭކަ  150ހޯސްޕަވަރާއި )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150ތެރެއިން 

 ފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ.ޅައިހޯސްޕަވަރަށްވުރެ ދަށުގެ އިންޖީނު އަފަންސާސް( 
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ަހރު )ޓަގު( ގެ ފަ ދަމާ އުޅަނދުކަފުޖަހައިގެން ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”F“ )ކ(  
ހޯސަޕަވަރަށްވުރެ މަތީ އިންޖީނު )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150ތެރެއިން 

 ފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ.ޅައިއަ

 ފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. ޅައިވޯަޓރ ޖެޓް އިންޖީނު އަ ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”G“ )އ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ނުފެތޭ މަތީގައި  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ”H“ )ވ(   
 އިންޖީނުއެޅި އުޅަނދުފަހަރެވެ. 

 ،ެކޓަގަރީއަށް އެންޯޑސްކޮށްދެވޭނީ ”A“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  )ހ(  .14 ކެޓަގަރީ އެްނޑޯޒްކުުރމަށް ުދްއވުން 
 ން ހޯސްޕަވަރު )ފަނަރަ(  15އައުޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި  ،ހަދާ ފަރާތުން އިމްތިޙާނު
 ،ހަދައި އިމްތިޙާނުމަލީ ޢަސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދަކުން ހޯ)ވިހި(  20ފެށިގެން 

 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ 

 ،ކެޓަގަރީއަށް އެންޑޯސްކޮށްދެވޭނީ  ”A1“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  )ށ(  
 ހޯސްޕަވަރުން )ވިހި(  20އަުއޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި  ،ހަދާ ފަރާތުން އިމްތިޙާނު
 އިމްތިޙާނު މަލީ ޢަހޯސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދަކުން )އެއްސަތޭކަ(  100ފެށިގެން 

 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ ،ހަދައި

 ،ކެޓަގަރީއަްށ އެންޯޑސްކޮށްދެވޭނީ ”B“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިަސންސް  )ނ(  
)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150ޅި އައުްޓޯބޑް އިންޖީނުއެ ،ހަދާ ފަރާތުން އިމްތިޙާނު

          ، ހަދައި އިމްތިޙާނުމަލީ ޢަފެށިގެން މަތީގެ އުޅަނދަކުން  ހޯސްޕަވަރުން
 ފާސްވުމުންނެވެ.  ންއިމްތިޙާނު އެ

 ،ކެޓަގަރީއަްށ އެންޯޑސްކޮށްދެވޭނީ ”C“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިަސންސް  )ރ(  
 ހޯސްޕަވަރުން )ފަންސާސް(  50އިންޖީނުއެޅި އެތެރޭގައި  ،ފަރާތުން ހަދާ އިމްތިޙާނު
 އިމްތިޙާނު މަލީ ޢަހޯސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދަކުން )އެއްސަތޭކަ(  100ފެށިގެން 

 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ ،ހަދައި

 ،ެކޓަގަރީއަށް އެންޯޑސްކޮށްދެވޭނީ ”D“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  )ބ(  
)އެއްސަޭތކަ ފަންސާސް(  150އެތެރޭަގއި އިންޖީނުއެޅި  ،ުތންހަދާ ފަރާ އިމްތިޙާނު

          ، ހަދައި އިމްތިޙާނުމަލީ ޢަހޯސްޕަވަރުން ފެށިގެން މަތީގެ އުޅަނދަކުން 
 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ

 ،ކެޓަގަރީއަށް އެންޑޯސްކޮށްދެވޭނީ ”E“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  )ޅ(  
       ހޯސްޕަވަރުން ފެށިގެން )އެއްސަތޭކަ(  100 ،ހަދާ ފަރާތުން އިމްތިޙާނު
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ކަފުޖަހައިގެން ދަމާ  ،ހޯސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150
 ންއިމްތިޙާނު އެ ،ހަދައި އިމްތިޙާނުމަލީ ޢައުޅަނދުފަހަރު )ޓަގު( އުޅަނދަުކން 

 ފާސްވުމުންނެވެ.

 ،ކެޓަގަރީއަށް އެންޑޯސްކޮށްދެވޭނީ ”F“ންސް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަ  )ކ(  
 ،ހޯސްޕަވަރުން މަތީގެ)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150 ،ފަރާތުން ހަދާ އިމްތިޙާނު

 ،ހަދައި އިްމތިޙާނުމަލީ ޢަކަފުޖަހައިގެން ދަމާ އުޅަނދުަފހަރު )ޓަގު( އުޅަނދަުކން 
 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ

 ،ެކޓަގަރީއަށް އެންޯޑސްކޮށްދެވޭނީ ”G“ ލައިސަންސް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ )އ(  
 އިމްތިޙާނު މަލީ ޢަވޯޓަރޖެޓް އިންޖީނުއެޅި އުޅަނދަކުން  ،ހަދާ ފަރާތުން އިމްތިޙާނު

 ފާސްވުމުންނެވެ. ންއިމްތިޙާނު އެ ،ހަދައި

 ،ކެޓަގަރީއަށް އެންޑޯސްކޮށްދެވޭނީ ”H“އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް   )ވ(  
  ،އާއި ”D“ ،އާއި ”C“ ،އާއި ”B“ ،އާއި ”A1“ ،އާއި ”A“ރީ ކެޓަގަ
“E” ިއާއ، “F” ،ިއާއ “G”  ްގައި ނުހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރު މިނިސްޓްރީނ

 ންއިމްތިޙާނު އެ  ،ހަދައި އިމްތިޙާނުމަލީ ޢައެފަދަ އުޅަނދަކުން  ،ކަނޑައެޅުމުން
 ފާސްވުމުންނެވެ.

       ، ކެޓަގަރީ ިލޭބ ފަރާތްތަކަށްއެ ،ެކޓަގަރީގެ އުޅަނދެްއ ދުއްވައި ”A1“ )މ(  
“A” ުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވ 

 އާއި ”A“ ،އެ ކެޓަގަރީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ،ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވައި ”B“ )ފ(  
“A1”  ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދުފަހަުރ 

        ،އެ ކެޓަގަރީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ،ގަރީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވައިކެޓަ ”D“ )ދ(  
“C”  ުދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދުފަހަރ 

        ،އެ ކެޓަގަރީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ،ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދެއް ދުއްވައި ”F“ )ތ(  
“E”  ުވާނެއެވެ.ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭންކެޓަގަރީގެ އުޅަނދުފަހަރ 

ކުރިން ދޫކޮށްަފއިވާ ލަިއސަްނސްގެ 

ކެޓަގަރީތަކަށް މި ގަާވއިުދގެ ދަުށން 

ލެވުނު ކެޓަަގރީތަކަށް ަވއިއެކުލަ
 ބަދަލުކުުރން 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުރަންޢަމަލުމި ގަވާއިދަށް  )ހ(  .15
ވަނަ މާއްދާގެ  13ދުގެ މި ގަވާއި ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީތައް

 ރީގައިާވ ގޮތަށެވެ.ފައިވާ ކެޓަަގރީތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިވައިލައިދަށުން އެކުލަ
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ހޯސްޕަވަރަށްވުރެ ދަށް( އުޅަނުދފަހަރު  10އައުޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި ) (1)   
   މި ގަވާއިދުގެ ،ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތްތަކަށް

ކެޓަގަރީގެ ލަިއސަންސް  ”A“ަގއިވާ  (ހ) ގެވަނަ މާއްދާ 13
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

ހޯސަޕަވަރުން ފެށިގެން މަތި( އުޅަނދުފަހަރު  10އައުޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި ) (2)   
      މި ގަާވއިދުގެ ،ފަރާތަކަށް ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް އޮތް

ސް ރީގެ ލައިސަންކެޓަގަ ”A1“ގައިވާ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 13
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ދުއްވާ  މޭލަށްވުރެ މަޑުން )ބާރަ(  12އެތެރޭގައި އިންޖީނުއެޅި  (3)   
މި  ،     ފަރާތަކަށް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަީރގެ ލައިސަންސް އޮތް

ރީގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަ ”C“ގައިވާ  (ރ)ވަނަމާއްދާގެ  13ގަވާއިދުގެ 
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

މޭލަށްވުރެ ބާރަްށ ދުއްވާ )ބާރަ(  12އިންޖީނުއެޅި  އެތެރޭގައި (4)   
    ،އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކެޓަަގރީގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާްތތަކަށް

ރީގެ ކެަޓގަ ”D“ގައިވާ  (ބ)ވަނަމާއްާދގެ  13މި ގަވާއިދުގެ 
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ކަ ފަންސާސް( )އެއްސަތޭ 150ކަފުޖަހައިގެން ދަމާ އުޅަނދުފަަހރު  (5)   
 ހޯސަޕަވަރަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް

         ގައިވާ  (ޅ) ވަނަމާއްދާގެ 13މި ގަވާއިދުެގ  ،ފަރާތްތަކަށް
“E” ަރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ކެޓަގ 

)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150ކަފުޖަހައިގެން ދަމާ އުޅަނދުފަަހރު  (6)   
 ވަރަށްވުރެ މަތީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތްހޯސްޕަ

         ގައިވާ  (ކ) ވަނަމާއްދާގެ 13މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތްތަކަށް
“F” ަރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ކެޓަގ 

 މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް އޮތް  (7)   
          މި ގަާވއިދުގެ  ،ނދުގެ  ސްޕީޑަށް ބަލައިއުޅަ ،ފަރާތްތަކަށް

    ގައިވާ  (ބ)ނުވަތަ  ކެޓަގަރީ ”C“ގައިވާ  (ރ) ވަނަމާއްދާގެ 13
"Dަރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ." ކެޓަގ 
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އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރު )ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް( މި ކެޓަގަރީގެ  (8)   
 (ވ)ވަނަމާއްދާގެ  13މި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތްތަކަށް

 ރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ކެޓަގަ ”H“ގައިވާ 

 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސްގެ ކެޓެގަރީ ބަދަލުކޮށްދޭއިރު )ށ(  
2015/R-229 ( ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރ

 ޖަނަވަރީ  1ވަނަ މާއްދާގައި  24ގެ   ަގވާއިދު(އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ
އިން ފެށިގެން އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން ނުަވަތ ޑުރައިވަރުން  2019

ގެ ޓުފިކެޓުލިބިފަިއވާ ސެ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 އި ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.އަސްލާ

އުމުރުން  ،ފައިވާ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރިނަމަވެސްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް )ނ(  
ނަށް ކުރިން ންމީހު އެ ،ނަށްންއަހަރުން މަތީގެ މީހު)ފަންސާސްފަހެއް(  55

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ލައިސަްނސް ކެޓަގަރީފަދައިން ދޫކޮށްފައިވާ 

ހޯސްޕަވަރަށްވުރެ ދަށް( އުޅަނދުފަހަރު  10އައުޓްބޯޑް އިންޖީނުއެޅި ) (1)   
   މި ގަާވއިދުގެ ،އްވުމުގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަްނސް އޮތް ފަރާތްތަކަށްދު
 ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ”A“ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ 13

ދުއްވާ  ޭމލަށްވުރެ މަޑުން )ބާރަ(  12އެތެރޭގައި އިންޖީނުއެޅި  (2)   
     ،ށްފަރާތަކަ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް އޮތް

ކެަޓގަރީގެ  ”C“ގައިވާ  (ރ)މާއްދާގެ  ވަނަ 13މި ގަވާއިދުގެ 
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންޮކށްފަިއ ނުވާނަމަ، ކަނޑުގައި   .16 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު 
ލައިސަންސް ދޫކުރި  އެ  ،ތަކީދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަ

 )ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 10 މީލާދީން ،ފެށިގެން ންޚުތާރީ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ނުވަަތ  )ހ(  .17 ލައިސަްނސް ައއުކޮށްދިުނން 
 69/78ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހަލާކުވެގެން އައުކުރަންވެއްޖެނަމަ އައުކޮށްދެވޭނީ

ފައިާވ ދައިގެ ދަުށން ހަ)ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާޫނނު( 
       އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުްނ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަިއސާއެއް އޮތްނަމަ 
އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. މި ގޮތުން ހަދައިޭދ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ 

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތެވެ.އިވާ ދިފަދައިކުރިންވެސް ހަ
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ގެއްލިގެން ނުވަަތ  ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް )ށ(  
)ހައެއް(  6އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ާބކީ  ،ހަލާކުވެގެން ނޫންޮގތަކަށް އައުކޮްށދޭނީ

ދިވެިހ ނުވަތަ  ،މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތްނަމަ
 ނަމައެވެ.   ލޫމާތަށް ބަދަލެއް އައިސްފަިއވާޢުކާޑުގެ މަ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ރައްޔި

ލަިއސަންސް ދޫކުރި  ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަނޑުގައި )ނ(  
 އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަނޑުގައި ،އޮފީސް ނޫން އެހެން އޮީފހަކަށް

          ެއ އޮފީހަކުްނ  ،މަށް ހުށަހަޅައިފިނަމައައުކުރު ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ
            މަކުން ޔުމިނިސްޓްރީއަްށ ލި ،އެ ލައިސަންސްއެއް އައުކޮށްދޭންވާނީ

 ޞައްޙަ ކީ އެ ލައިސަންސަ ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިސާއެ ލައިސަން
     އެ ލައިސަންސް ހެދުމަށް  ،މަކުން ލިބިޔުއްކަން މިނިސްޓްރީން ލިސެލައިސަން

 އެ އޮފީހަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެެވ. 

މުއްދަތު ހަމަވެގެްނ  ގެކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް )ރ(  
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،އައުކުރުމަށް އެދޭއިރު

ނުވަތަ  ،ސްލާއި ކޮޕީކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ އަ ،ތަކެތީގެ އިތުރަށް
ވާ ތަކެތި ގައި ބަޔާންޮކށްފައި (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމައަކުބިދޭސީ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮވެގެން  ސާއިކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން، ލައިސަން  .18 ލައިސަްނސް ގެްނުގޅުން 
އެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް  ،ވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ދުއްވަންވާނީފައިޅައިދުއްވުމަށް ކަނޑައަ

މީހެއްގެ އަތުަގއި ނުވަތަ ފަސޭހައިން  އި ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އެސާދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަން
 ގައި އޮވެގެންނެވެ.ެހން އެ އުޅަނދެއްނޭފެންނާ

ލައިސަްނސް ދޫކުރާ ަފރާތްތަކުގެ 
 ދަފުތަރު 

ނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަ )ހ(  .19
 ޓްރީން ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ.ދަފުތަރެއް މިނިސް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،ކުރުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތުން ކުށެއް )ށ(  
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރުމަށް 

   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ލާއިއްދަ ދޫކޮށްފަިއވާ ކައުންސިމިނިސްޓްރީން ހު
)ަފނަރަ( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި  15އެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރިކަން ގިނަވެގެން 

 ،ކޯޑުރިޫލމާތާއެކު ހުށަހަޅަން ެޖހޭނެއެވެ. ައދި މި ޢުމިނިސްޓްރީއަށް ތިރީގައިވާ މަ
 ން ބަލަހައްަޓން ޖެހޭނެއެެވ.ތުފަރާ އެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒްކުރި 

 ؛ނަންބަރުލައިސަންސްގެ  (1)   



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

 ؛ކާޑު ނަންބަރުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  (2)   

 ؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން (3)   

 ؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އެޑުރެސް (4)   

 ؛ތާރީޚުލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (5)   

 ؛ތާރީޚުލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ  (6)   

 ؛ލައިސަންސްގެ އިންޑެކްސް ނަންބަރު (7)   

 ؛ހުއްދަ ދީފައިވާ ކެޓަގަރީތައް (8)   

  ތަފުސީލު؛ކުރި ކުށުގެ  (9)   

 ؛ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާ ންގަވާއިދުޤާނޫނުން ނުަވތަ  (10)   

 ؛އެންޑޯޒްމަންޓް ދިން ފަރާތް (11)   

 ؛ތާރީޚުއެންޑޯޒްމަންޓް ދިން  (12)   

ކުށްކުރި ފަރާތަށް ކުރިން ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އެންޑޯޒްމަންޓެއް  (13)   
 .ސީލުގެ ތަފުއެ އެންޑޯޒްމަންޓު ،ދީފައިވާނަމަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ލައިސަންސް،ގެ މުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުކަނޑުގައި ދުއްވާ އު )ހ(  .20 ލައިސަްނސް ހިފެހެއްޓުން 
 ،ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ން،ތުޚިދުމަ

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ  ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން
ލައިސަންސް ފަރާތަކަށް  އެ ،ފަރާތަކުން ބަލަން ޭބނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އު  )ށ(  
ވެ. އަދި އެއިން ކަމެއް ކެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކން ކުރުމަކީ މަނާކަމެ

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ  1ފަރާތުެގ ލަިއސަންސް  އެ ،ކޮށްފިނަމަ
ގެ ކަމާބެހޭ ތަ މިނިސްޓްރީދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަށް ނުވަ ،ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ މިނިސްްޓރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ންސްގައި ހެން ލައިސަނޭގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ އްދި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ަކމެއަ

 އެންޑޯޒްކުރެވޭނެއެވެ.



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

 ؛ހަދަިއ ދުއްވުންނަފިކެޓް ސެޓުސަލާމަތާބެހޭ  (1)   

 ؛ދުއްވުން އޮއްވައިތު ހަމަވެފައި މުއްދަ  ގެފިކެޓުސެޓުސަލާމަތާބެހޭ  (2)   

 ؛ފިކެޓެއްގައި ިހމެނޭ ކަންކަން ފުރިހަަމނުކޮށް ދުްއވުންސެޓުސަލާމަތާބެހޭ  (3)   

ރީ ޖަހައި ދުއްވުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަބަރު ނުންރީ ނައުޅަނދުގައި ރަޖިސްޓަ (4)   
ކަނޑުގައި ދުއްވާ ) R-6/2016 ބަރުގަވާއިދު ނަންބަރު ޖަހަން ންނަ

 ގައި (ގަވާއިދު ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު
ނދުގެ އެހެްނ ވާ ތަނުގައި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އުޅަބަޔާންކޮށްފައި

 ؛ބަރު ޖަހައިގެން ދުއްވުންންރީ ނަތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަ

ޅަނދުގައި ޖަހަިއގެން ރީގައިވާ ނަން ނޫން ނަމެއް އުރަޖިސްޓައުޅަނދުގެ  (5)   
  ؛އުޅަނދު ދުއްވުން

 ރީ ނަންބަރު ބަދަލުޮކށްެގން )އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަްނބަރުރަޖިސްޓަ (6)   
 ؛ބަރެއް ޖަހައިގެން( ދުއްވުންން ނޫން އެހެން ނަ

ގުޅޭގޮތުން ދިއްލަންޖެޭހ ބައްިތތައް ނުވަަތ  މަސައްކަތާކުރަމުންދާ  (7)   
ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ދިދައެއް ނުވަތަ ނިޝާނެްއ  ހާދިސާއަކާދިމާވެފައިވާ 

 ؛ނުނަގައި ދުއްވުން

އަރާގޮަތށް އިތުރު ނުވަތަ ނިޝާންތަކަށް އޮޅުން ކަށްތަނިޔަމިކަމުގެ ބައްތި (8)   
 ؛އަލިތަކާއި ނިޝާންތައް އުޅަނދުަގއި ބޭނުންކުރުން

 ،ފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައިއިކަނޑައަޅަވަކި ސްޕީޑް ލިމިޓެއް  (9)   
 ؛ފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުންއިކަނޑައަޅަ

ވެފައި ރީ ބާޠިލުރަޖިސްޓަނުވަތަ  ،ރީ ނުކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުންރަޖިސްޓަ (10)   
 ؛ވަނިކޮށް އުޅަނދު ދުއްވުން

ލާތީ ނިާޒމުްނ މުއާޞަކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަމުންދާއިރު  (11)   
 ،ތަށް ހެޑްސެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްުވމާއިވާހަކަ އަޑު ނީވޭގޮ ދައްކާ

 ؛މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން ދުއްވުން

          ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮވެގެން ދުއްވަންޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރާއި  (12)   
އުޅަނދު  އެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަންޖެހޭ ަސރަޙައްދުތަކުގައި ދުއްވާއިރު އެ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު ނެތި  ދުއްވާ ފަރާތުގެ އަތުގައި
 ؛ދުއްވުން

ދުްނ އުޅަނ އެ ،ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު ދުއްވަމުން ދާއިރު (13)   
އުޅަނދު ކައިރިން ދަތުރުކުރާ އެހެން  ގެ ސަބަބުން އެ އުފެދޭ ރާޅު

ދިސާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހާ ން،އުޅަނދުފަހަރަށް ގެއްލުންލިބޭ ިހސާބު
 ؛ގައިފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ިހސާބު ކައިރިން އުޅަނދު ދުއްވުންނހި

ދުން މުދާ އުފުލުމަށް ހުްއދަ ދީފައިވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން މުދާ ނއުޅަ (14)   
 ؛އަރުވައިގެން ދުއްވުން

ލާފަށް ބަރުމަރުކާ ޖަަހއިގެން ޚި ގޮތާފައިާވ އިއަންގަބަރުމަރުކާ ޖަހަން  (15)   
 ؛ ނުވަތަ ބަރުމަރުކާ ނުަޖހައި މުދާ އުފުލުންދުއްވުން

މު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ފެރީގެ ންއާ) 69/78-2ންބަރު ގަވާއިދު ނަ (16)   
ފަްށ ލާޚި  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ (ގަވާއިދު ބެހޭޚިދުމަތް ދިނުމާ

 ؛ފެރީކުރަމުން ގެންދިއުން

ދީފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިްނ  އުޅަނދުން މީހުން އުފުލުމަށް ހުއްދަ (17)   
 ؛މީހުން އުފުލުން

އުޅަނދު ދުއްވާ ޑުރައިވަރު ނަވަތަ ނެވިމީހާގެ ލައިސަންސް އުޅަނދުގައި  (18)   
ނެތި ދުއްވުން ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮވެގެްނ 

 ؛ދުއްވުން

ން ހުރެ އުޅަނުދ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެ (19)   
 ؛ދުއްވުން

ރާ އުޅަނދުފަހަރު ނެރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކު (20)   
 ؛ލާފަށް ޢަމަލުކުރުންޚިކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ  ކުމެ ހެދުމަށްވަދެ ނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ) R-229/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު (21)   
ެގ ( ފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުސަރަޙައްދުގައި 

ރަިއވަރުން އިން ފެށިގެން ކެޕްޓަނުން ނުވަތަ ޑު 2019ރީ ނަވަޖަ 1ދަށުން 
ކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަނުކޮްށ ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމު
 ؛އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން
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     ގާޑުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓު (22)   
 އި އެކި ސަބަބުތަކާ ޔާޚިދުމަތުން ކަނޑާއި ފަޅުތަކުގައް ގެދިވެހި ފުލުހުން

ގުޅިގެން ކޯޑްން ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ނުވަތަ ވަންނަްނ 
 ؛މަސައްކަތްކުރުން

          ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑުގެ  ދިވެހި (23)   
 ؛ކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ވަނުންވަކި ސަރަޙައްދަ

ނުވަަތ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮސްފައިވާ ޞައްޙަ ވިސާއެއް (24)   
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ހުއްދަ އޮންަނންޖެހޭ  ޑްވިސާ ކާޑެއް ނުވތަ ވެލި

ވިސާ ކާޑު ނުވަތަ ވާރކް ޕަރމިޓް ނެްތ ނުވަތަ  ،ވިސާ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ
      އަކުން ނުވަތަ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ ،އްބިދޭސީއެ

         ކުން ނުވަތަ ކުން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަލަސިޓީ ކައުންސި
     މެދު ކުން ބިދޭސީއަކު ކަނޑު އުޅަނދަކުން އުފުލުމާރަށު ކައުންސިލަ

އް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާ ޟެއެ އިދާރާއަކުން އިޢުތިރާ
ކަމުގެ ދަށުްނ ދުއްވާ އުޅަނދަކުން އެ މީހެއްގެ ކެޕްަޓނު ،ސީއަކުބިދޭ

އުފުލުން. ކުއްލި ޞިއްޙީ ހާލަެތއް ދިމާވެފައިވާ އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ކަނޑު އުޅަނދެއްގައި އުފުލުން މި މާއްދާއަކުން 

ޔަމަންތެރިކަްނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުކި (ހ) މި މާއްދާގެ (25)   
 ؛ދެއްކުން

 ،ފައި އޮވެގެން ނުވަތަ ދުއްވަމުންއި އުޅަނދު އަޅަކަނޑުގައި ދުއްވާ (26)   
ފަދަ ގޮތަކަށް އުޅަނދުން އުފެދޭ ކުނި ނުވަަތ  ވެދާކަނޑުގެ ވެށި ތަޣައްޔަރު

 ؛ހަޑިތެޔޮ އެޅުން

 ،ފައި އޮވެގެން ނުވަތަ ދުއްވަމުންއަޅައިކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު  (27)   
އުޅަނދަްށ  ،ފަދަ ގޮތަކަށް އުޅަނދުން ކަނޑުގެ ވެށި ތަަޣއްޔަރުވެދާ

ބަރުކޮށްފައިވާ ކުިނ ނުވަތަ ތެޔޮ ނުވަތަ އެއްވެސް ވިހައެއް ެއކުލެޭވ 
 ؛ހިކިއެއްޗެއް ނުވަތަ ދިޔާއެއްޗެއް އެޅުން

ދަދަށް އުޅަނދުގައި އަންޖަރުން އުފުލުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަސި (28)   
 .ނެތުން ލައިފްޖެކެޓް

ނުވަތަ ިދވެހި ފުލުހުންެގ  ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންްސފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑުން )ނ(   
ގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ހިފަހައްާޓ ލައިސަންސް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ ،ތުންޚިދުމަ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

ފަރާތުން ކުރި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި  އެ ،ވާުލކުރެވޭނީހަފަރާތްތަކަށް  އަނބުރާ އެ
މޯލްޑިވްސް  ،ނަމަ އަތޮޅުތަކުގައި ،ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޢަމަލާ ގުޅިގެން

 ނުވަތަ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ގޮފިތަކުން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް 
ގައި ހުރި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޓޭޝަނަކުން ނުވަތަ ލުކައުންސި ރަށު

 ސެންޓަރަކުން އަންގާ އޮފީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ރީޖަނަލް
މާލޭގައި ނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ނުވަތަ 

 ށް ދެއްކުމުންނެވެ.އަމިނިސްޓްރީ

އި މޯލްޑިވްސް އްޔާމި މާއްދާގައިވާ ދިވެހި ފުލުހުްނ ޚިދުމަތުގެ ސްޓޭޝަންތަކުގަ )ރ(   
 ،ރުތަކުން ިހފަހައްޓާ ަލއިސަންސްތައްނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ރީޖަނަލް ސެންޓަ

      ،ފަރާތްތަކުން އަންގާ މުއަްއސަސާއަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެ
ލޫމާތު، ޢުކުރި ކުށުގެ މަ ،އެ ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ސްލިޕް ހުށަހެޅުމުން

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ފަރާތަކުން ނުވަަތ މިނިސްޓްރީން  އެ ،ލައިސަންސްގައި
  ލައިސްންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތަށް އެ ،ންޑޯޒް ކުރުމަށްފަހުއެ

ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަނޑުގައި )ހ(  .21 އަަދބު ކަނޑަެއޅުން 
    ފަާރތެއްގެ ލައިސަންސް އެ ،ކޮށްފިނަމަޢަމަލުފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ގަޑިއިރަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު( )ސާޅީސްއަށެއް 48
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޭނޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްްޓގާޑަށް ،ޚިދުމަތަށް

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަމިނިސްޓްރީ

  ން ލައިސަންސް ހިަފހައްޓައިފިނަމަ، ތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 ޅަނދު އޮތް ހިސާބުން އެ އުޅަނދު ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ގެންދިއުމަށް އެ އު

އުޅަނދުގެ  ،ަލއިސަންސް ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން  ،ޓަކައި ވަގުތީ ހުއްދައެއް
ވެރިފަރާތަށް ދޭންޖެޭހނެއެވެ. ިމ ގޮތުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ވީއެވެ.ލުއްދަ ބާޠިމަންޒިލަކަށް އެ އުޅަނދު ގެންދިއުމުން އެ ހު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ ދުއްވާ ފަރާތަކީ ލޮަލށް ެފނުާމއި ކަންފަތަށް  )ނ(  
ކަން ނެްތ ލުލާީތ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާބި އާޞައިވުމުގެ އިތުރުން މު

ދެއް ދުއްވުމުގެ ނނުވަތަ ބަލިހާލަުތ ނިޔާކުރާގޮތުން އެ އުޅަ ،ފަރާތެއްނަމަ
ތެއްގައި ނެތްކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ފަރާ ކަން އެލުޤާބި

ށް ސާބިތުވާނަމަ، އަ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސްފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މެޑިކަލްގައެ  އެ ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ހަދައި 

ޔަށް ލައިސަންސް ހަމަ ށް ލިބުމާއަިމނިސްޓްރީ ފިކެޓުސެޓު ،ފުރިހަމަވާނަމަ
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        ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ނުވަަތ 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަމިނިސްޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސްފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް ނުވަތަ

 ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުަފހަރު އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ ކަނޑުގައި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ )ރ(   
ހިފެހެއްޓިފައި ވަނިކޮށް، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ދުއްވި މީހެއްގެ  ސްލައިސަން

ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ފަސް އެއްހާސް) -/1,500އަދަބަކީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 
     އެންޑޯޒްކުރުން، ދެވަނަފަހަރަށް އެކަން ލައިސަންސްގައި  ،ޖޫރިމަނާކޮށް
އެކަން ލައިސަންސްގައި  ،)ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް -/3,000

ފަރާތެއް  ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެ މާއި،އެންޑޯޒްކުރު
    ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް  އެ ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް -/5,000

 ވެ.މެ)ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓު 5)އެކެއް( އަހަރާއި  1

 ،ނުނަގައި ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަނޑުގައި )ބ(   
       ކަނޑުގައި ދުއްވާ  އުޅަނދެއް ދުއްވި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުްނ، ދެވަނަ ފަހަރަްށ ފަސް އެއްހާސް) 1500/-
ޖޫރިމަނާކުރުން އަދި ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް )ތިންހާސް( ރުފިޔާއިްނ  -/3,000

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/5,000ފަރާތެއް  އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެ
  ޓަކައި  ށް ުހަށހެޅުމަށްކަކޯޓަޢީ ފަރާތެއްގެ ަމއްސަލަ ޝަރު އެ ،ޖޫރިމަނާކޮށް

ލަ އެ މައްސަ ،ކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުގެ ޚިދުމަުތން ަމއްސަލަ ންދިވެހި ފުލުހު
 އްސަސާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އަހުށަހެޅުމަށް ކަާމބެޭހ މު ށްޝަރީޢަތަ

 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުެށއް ކޮށްފިނަމަ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  19މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
ގަޑިއިރަށް )ސާޅީސްއަށެއް(  48އެ ކުށެއް ކުރި ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް 

)ހަތްސަތޭކަ ަފންސާސް( ރުފިޔާއިން  750/- ފުރަތަމަ ފަހަަރށް ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު
  ދެވަނަ ފަހަރަށް ،މާއިއެންޑޯޒްކުރުއެކަން ލައިސަންސްގައި  ،ޖޫރިމަނާކޮށް
)އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އެކަން ލައިސަންސްގައި  -/1,000

ފަރާތެއް  ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެ މާއި،އެންޑޯޒްކުރު
      ފަރާތެއްެގ ލައިސަންސް )ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އެ -/3,000

 މަސްދުވަހަށް ހިފެހެްއޓޭނެއެވެ. އް(އެ)ހަ 6

ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،ފަރާތަކުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ )ކ(  
މާބެޭހ ކަ ،އް ބޭުނންކުރާކަންސެއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަށް ޞައްޙަ ނޫން ލައިސަން

)ދިހަހާސް(  10,000/-އެ ފަރާތެއް  ،އްސަސާއަކަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމައަމު
ފައިވާ ޞައްޙަ ޫނން ލައިސަންސް ދައިފަރާތުން ހޯ އެ ،ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް
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ޖޫރިމަނާ  ،ގައި ބައިވެރިވެވޭނީއިމްތިޙާނުފަރާތަށް ޢަމަލީ  އަތުލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ
      ގަވާއިދުގެ މި ،)އެކެއް( އަހަރު ފަުހން 1ން ފެށިގެ ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚުން

 މު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިޭކޝަން ފޯ (ށ)މާއްދާގެ  ވަނަ 7
 އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މި މާ ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ޞައްޙަ  ށްލައިސަންސަ ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަނޑުގައި )އ(  
އްސަސާއަކަށް އަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮްށފައިވާ ފަރާތެއްކަން ކަމާބެހޭ މުނޫން ގޮތަކަ

 ،)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް 10,000/-ފަރާތެއް  އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
ފަރާތަށް  ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ލުފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠި އެ

ފެށިގެްނ  ރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާ ތާީރޚުންޖޫ ،ގައި ބައިވެރިވެޭވނީއިމްތިޙާނުޢަމަލީ 
ގަިއ  (ށ)މާއްާދގެ  ވަނަ  7ގަވާއިދުގެ  މި ،)ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުން  6

ކުރުމަށްފަހު މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މުބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯ
 ންނެވެ.މަތީ

ގެ ލައިސަންސް، ގަވާއިދާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމު ލީކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނު )ވ(  
ނުވަތަ އެކަމަށް އެހީެވދޭ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަލަ  ކުގެލާފަށް ހަދައިދޭ ފަރާްތތަޚި

 ،ކުރާ މުއްދަތުގައިޤުޤީޙުގެ ޚިދުމަތުން ތަންޓަކައި ދިވެހި ފުލުހު ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު
ފަރާތަކަށް ކަނޑުގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސާބެހޭ  އެ
ެގ ންވާލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި ދިެވހި ފުލުހުހައްވެސް މަސައްކަތެއް އެ

     ށްއެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ،ކުރުމަށްފަހު ޤު ޤީޙުޚިދުމަތުން މައްސަލަ ތަ
އްސަސާއަކަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އަ ޓަކައި ކަާމބެހޭ މު ހުށަހެޅުމަށް

)ދިަހާހސް( ރުފިޔާއިން  /10,000-ރާތެއް ފަ އެ ،ކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުށެއް
ކުން މަސައްކަތްތަ ހައިކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ އެންމެ ،ޖޫރިމަނާކޮށް

 ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ތަނެއްގައި ނުވަތަ  ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ގަސްތުގައި އެއްވެސް  )މ(  
 މަ،ސަސާއަކަށް ސާބިތުވެއްޖެނައުޅަނދެއްގައި ޖައްސައިފިކަން ކަމާބެހޭ މުއައް

        ،)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއިްނ ޖޫރިމަނާކޮށް 10,000/-ކުރި ފަރާތެއް  އެކަން
 ިހފެހެއްޓޭނެއެވެ.   ށް)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ 5ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް  އެ

ބެހޭ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖައްސައިފިކަން ކަމާ )ފ(  
ކުރި ފާރާތެއްެގ ލައިސަންސް  އެކަން މަ،މުއައްސަސާއަކަށް ސާބިތުވެއްޖެނަ

ފަރާތަކަށް  އެ ލައިސަްނސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ދެްނ އެ ،ހިފެހެއްޓުމަށްަފހު
)ަފހެއް(  5ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ެފށިެގން  ،ލައިސް ހަދައިދެވޭނީ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-50/2023ގަވާިއދު ަނންބަރު:              54 އަދަދު:              52 ވޮލިުއމް:
 

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)މާއްދާގެ  ވަނަ 7ގަވާއިދުގެ  މި  ،ފަހުން ދުވަސްއަހަރު
 އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މި މާ ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުއެޕްލިކޭޝަން ފޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ) R-225/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ދ(  
    ގެ (އިދުބެހޭ ގަވާރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތު

ކުރުމަށް  ޢަމަލުއިން ފެށިެގން  2019ރީ ޖަނަވަ 1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް  24
ނުހޯދައި  ޓުފިކެޓު ތައް ފުިރހަމަކުރުމަށްފަހު ހޯދަންޖެހޭ ސެތަމްރީނުކޮށްފައިވާ މުލާޒި

 -/1,500ފުރަތަމަ ފަހަަރށް  ،އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
ލައިސަންސްގައި އެކަން  ،ތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްސައެއްހާސް ފަސް)

އެ އުޅަނދު ދުއްވި މީހެއްގެ  ،އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރު ނަމަ
ލައިސަންސްގައި އެކަން  ،)ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް -/3,000އަދަބަކީ 

ހުށަހަޅަންދެން  ޓުފިކެޓުސެ ،ކުރުމަށްފަހުތަމްރީނު ފުރިހަމަ ،އެންޑޯޒްކުރުމާއެކު
ފައިވަނިކޮށް ޓައިލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމެވެ. ިމ ގޮތަށް ލައިސަންސް ހިަފހައް 

)ފަސްހާސް(  -/5,000ފަރާތެއް  އެ ،އުޅަނދެއް ދުއްވައިފިކަން ސާބިުތވެއްޖެނަމަ
އެ ަފރާތެއްގެ މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން  ،ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް

ޓަކައި ކަމާބެހޭ  ހުށަހެޅުމަށް ށްއެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ،ކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤު
 ސަސާއަކަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.އްއަމު

ފައި ނުވާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކުށަކަށް ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައަ )ތ(  
ޢުލޫމާުތ އެ ކުރި ކުށުގެ މަ ،)އެއްހާސް( ުރފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް -/1,000އަދަބަކީ 

 ގޭނެހެން ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒްކުރުމެވެ.ނއެ

ވަނަ  27 ރާއިވަނަ ނަންބަ  26ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  20މި ގަވާއިދުގެ  )ލ(  
އެ ކަމާ  ،މަލެއް ކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަޢަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ރައްކާތެރިކޮށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގުޅިގެން
 ،މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ  ނޫުނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެޤާދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 

ކަމެއް ނޫނެވެ.  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ 
 ވެސް ނުބެލެޭވނެއެވެ. އަދި އެއީ އެ ކުށަކަށް ދެ އަދަބު ދިނުން ކަމުގައެއް

ކުެރވޭނެ ޠިލުބާލައިސަްނސް 

 ހާލަތްތައް 
ލާފަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓެއް ޚިކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ގަވާއިދާ   .22

ގެ ސަބަބުން ޓުކަމަށް ނުވަތަ ެއކްސިޑެންހިނގައްޖެނުވަތަ ބައެއްގެ ފުރާނަ  ހެއްގެހިނގައި މީ
ކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގިނަ ުދވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭސްފަރުވާ 

އެ އުޅަނދު ދުއްވި  ،ން ސާބިތުވާނަމަޙުޤީޤުދިމާވެއްޖެކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަ
ބާޠިލު  ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ  ކަނޑުގައިފަރާތެއްގެ 
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ނދެއް ޅަ ދުއްވާ އު ފައިވަނިކޮށް ކަނޑުަގއިށް. އަދި ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮކުރެވޭނެއެވެ
 ޖޫރިމަނާއެ ފަރާތެއް )ދިހަހާސް( ރުފިޔާިއން  10,000/- ،ދުއްވައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ގެން އެހެންޅިޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެފުގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ މި  .23 މާނަ ކުރުން 
       ،ޒުތަކަށް ދީފައިވަނީފުނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަ ހިނދަކު، އަން ހައިމާނައެއް ދޭހަނުވާ
 ތިީރގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ޒުތަކަށް ފުއެ އިބާރާތަކާއި ލަ

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން  ،ވަނީއެ "ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ(  
އްވުމަށް ހުއްދަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދު ،އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުން
ލައިސަންސް ނުަވތަ  ތަށް ޮފޓޯޖެހި ލައިސަންސް ފޮ ،ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ

 ކާޑަށެވެ.

ން ހުއްދަ ދީފައިވާ މިނިސްޓްރީ ،ވަނީއެ "ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  
ފައިާވ ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން )ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް( ދައިއިންސްޓިޓިއުޓަކުން ހަ

ލިބިފައިވާ  ޓުފިކެޓުކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެއެހެން ފެންވަރުގެ  ނުވަތަ އެ
 ،ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިިނސްޓްރީން ހަދާޓުފިކެޓުކޮމްޕީޓެންޓް ފަރާތްތަކަށް އެ ސެ

 ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމަށެވެ.  

ރު ކަނޑުގައި ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަ ،ވަނީއެ "ކެޓަގަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ނ(  
 ފައިވާ ގޮަތށެވެ.ތަރުތީބުކޮށް

ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމަކުން  ،ވަނީއެ "ބިދޭސީ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  
 ށެވެ.ސަދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ވަނީއެ "އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  
ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން  ޞަޚާއްވަކިބާވަތެއްގެ 

މަށްފަހު ދޫކުރާ ޖެހު  ނަންބަރުރީ ޓަލައިސަންސްގައި އެ އުޅަނދެއްގެ ނަމާއި ރަޖިސް
 ކެޓަގަރީއަށެވެ.

 78/69ޤާނުނު ނަންބަރު  ،ވަނީއެ "ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާން" ކަމަށް ބުނެފައި )ޅ(  
ާޤނޫނުގެ ދަުށްނ  އެ ،އި ( އާޫނނުޤާއްވުމާބެހޭ އްވާ އުޅަނދުތައް ދުގައި ދުކަނޑު)

އަދި ކަނޑުމަތީގައި އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ގެންގުޅެންޖެހޭ  ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިއިހަދަ
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ސަލާމަީތ އާލާތްތަކާއި  ،ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި

ހުްއދަ ދީފައިާވ  މިނިސްޓްރީން ގޭތޯ ެބލުމަށްނއިންޒާރުތައް އެ
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 އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ދޭ ންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުޅަނދު ދުއްވަންއި
 ޢަމަލީ އިމްތިޙާނަށެވެ.

ފެންމަތިން އެްއތަނުން އަނެއް ތަނަްށ  ،ވަނީއެ  "އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  
 ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދަށެވެ.ފައިވާ ބަނދެ ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު  ،ވަނީއެ މަށް ބުނެފައި"ޑްރައިވަރު" ކަ )އ(  
 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތަށެވެ.  ،ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮވެގެން

 ،ން ދޫކުރާމިނިސްޓްރީ ،ވަނީއެ ވެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއް"ނެވިމީހާ ނުވަތަ ނެ )ވ(  
ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،ގެ ސަނަދު އޮވެގެންޓަނޭޖް އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ނިޔަމިކަމު

 ޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތަށެވެ.އު

ވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، އެ "ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި )މ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  6/96ނޫުނ ނަންބަރު ޤާ ،ގިރި، ހިމެނޭ ގޮތަށް
ށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮޤާސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ 

ދީ ޞާއިޤްތި ޞަޚާއް، ޑާއިކަނޑާއި، އާކިޕެލެޖިކު ކަނޑާއި، ސަރަޙައްދީ ކަނ
 ކަނޑަށެވެ.

 ފައި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ނަގިލި ލައި ،ވަނީއެ "ދުއްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި )ފ(  
 ކަށެވެ.ނެތް ކޮންމެ އުޅަނދަ ފައިނުވަތަ އުޅަނދު ތަނެއްގައި އައްސައި

ގަވާއިދު  ،ަވނީއެ ކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި"ހުއްދަ )ދ(  
ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ) R-229/2015 ނަންބަރު

 ން ހުއްދަ ދީފައިވާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ( އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު
 ތަކަށެވެ.ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒު

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ކަންކަން  ދަތުރުފަތުރުގެ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    
 ވުޒާާރއަށެވެ. ދައުލަތުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ R-229/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު   .24 އުސޫލުަތއް ކަނޑަެއޅުން 
ކޮށްފައިވާ މުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ލާޒި 24ގެ  ލާމަތާބެހޭ ަގވާއިދު(އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަ

ދުއްވުމުގެ  ،ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނާއި ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ،ސަނަދާއި
 ،ކުރާނީ ޝާއިޢުގޮތްތަކުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ  އިމްތިޙާނު

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.
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މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ފަާށނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން )ހ(  .25 ށް ޢަމަލުކުރުން ގަާވިއދަ
 މަސްދުވަސް ފަހުންެނވެ.)ތިނެއް(  3ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝާއިޢު

)ަކނޑުގައި ދުއްވާ  78/69ބަރު ން ޤާނޫނު ނަ ،މަލުކުރަން ފެށުުމންޢަވާއިދަށް ގަމި  )ށ(   
ފައިވާ "ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކަނޑުގެ އި ގެ ދަށުން ހަދައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އުޅަނދުތަ

ރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެޭހ ތުދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަ ސަރަޙައްދުގައި
 ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސާބެހޭ އެންމެހައި ބައިަތއް އުވުނީއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ލައިސަންސް ވަނަ މާއްދާ 13މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ދީފައިވާ ލައިސަންސްތައް މި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަދަލުކުރަން ދައިކުރިން ހަ ،ދޫކުރުމާއި

ދުވަހުން ފެށިގެްނ ކުރާ ޝާއިޢު ގަވާއިދު  މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ފަށާނީ
. އަދި މި ގަވާއިދަށް )ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ 6

ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ދެމުން ގެންދިަޔ ލައިސަންސް ޢަމަލު
ކުރާ ދުވަހުން ޝާއިޢުގަވާއިދު  މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ކެޓަގަރީތަކަށް

ސް ދޫކުރަމުން ށް ލައިސަން ޔަ)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚާ ހަމަ 6ފެށިގެން 
 .ގެންދެވޭނެއެވެ
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 1ޖަދުވަލު: 

` 

 )ކުންފުނީގެ ނަްނ(

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް،

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެެވ.

ކަން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ހާިއ،އެޑްރެ ،)ނެއްވެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި
 ނުސިޓީ ލިޔު ނުވަތަ މި /ޚު( އިްނ ފެށިގެން )އުޅަނުދން ފޭީބ ތާރީ ޚުނަންބަރު( އަީކ )އުޅަނދަށް އެރި ތާރީ އަންގައިދޭ ކާޑުގެ

 ،ށް( ަކނޑުގައި ުދއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުަފހަުރ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް )ލަިއސަންސް ނަންބަރު( ޮއތުމާއެކުޔަދުވަހާ ހަމަ
   ނދުގެ ނެވިކަމުގައި ވާ )ނެވިމީހާގެ ނަމާއި  )ސަނަދު ނަންބަރު( އޮވެގެން )އުޅަނދުެގ ނަން( ގެ އުޅަނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު

ވެއްގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި )އެހީތެރިއަކަށް ހުރި ފަރާތުގެ ނަން( އްއެޑްރެސް( ގެ ނެވިކަމުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނެ
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ގެ( ތުފަރާ ނެވިމީހާގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިމި ސިޓީއާއެކު )
)އުޅަނދުގެ ނަްނ( ގެ ނެިވ މީހާެގ  އާއި،ވުމުގެ ކޮޕީސްވަޒީފާގެ އެއްބަ ،ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގެ ކޮޕީއާއި ،ކޮޕީއާއި ގެލައިސަންސް

 ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅީމެވެ. ބަސްވުމުގެވަޒީފާގެ އެއް  ،އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގެ ކޮޕީއާއި

 އިޙުތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 (ޚު)ތާރީ

 

 

 

 )ކޮންފުނީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި/ ނުވަތަ ނެވިމީހާގެ ނަމާއި ސޮއި(

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
 ، މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
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 `                               2 ޖަދުވަލު: 

  Ministry of Transport & Civil Aviation މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 Male’, Republic of Maldives މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 :ސީރިއަލް ނަންަބރު           

 ވުމުން ދޭ ސްލިޕް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އަދި އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތް ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

 ލޫމާތު:އުޅަނދާ ބެހޭ މަޢު 

 ނަން: އުޅަނުދގެ      : އުޅަނުދގެ ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު 

 :ފޯނު ނަންަބރު     އުޅަނުދގެ ެވރިފަރާުތގެ ނަާމއި އެްޑރެްސ:

 އި ގަިޑ:ތާރީޚާ        އުޅަނދު އޮތް ތަްނ:

 ލޫމާތު:އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތުގެ މަޢު 

 :ކާޑު ނަންަބރުދ.ރ.އ.             : ނަމާއި އެޑްެރސް

 :ފޯނު ނަންަބރު       :ލައިސަްނސް ނަްނބަރު

 
 ލޫމާތު ކުރި ކުށުގެ މަޢު 

ވާލާދީފައިވާ ގަވާއިދުން ޙަ  ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 މާއްދާ 

 ތަފުސީލު 

   

   

   

 

 ސޮއި: ..................          :މަޤާމު          (  ލައިސަްނސް/ުއޅަނދު ހިފެެހއްޓި އޮފިަޝލް )ސ.ނަންބަރު

 :ނޯޓު 

ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގެ  ވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައިފައިބާރު ލިބިގެން ހަދައި ( އިންޤާނޫނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ  ) 78/69ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
 ވަނީ މި އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަންގެ ލައިސަންސާއި އުޅަނދު           ،ޅަނދުގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ ދަށުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މި އު

( އަދި މި އުޅަނދު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ،ފައެވެ. )ހިފެއްޓުމުގެ މާނައަކީ................ އިން ހިފަހައްޓައި ..................
ބުމުން ނޫނީ އުޅަނދު ފުރައިގެން ދިއުމަކީ އުޅަނދުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އުޅަނދު ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން ހުއްދަ ލި

ހިފެހެއްޓި ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއިން މަނާކަމެކެވެ. )އުޅަނދު ހިފެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް އުޅަނދު 
 ތެރޭގައި ނަމަ އެފައިސާ އަތޮޅުކުރި ކުށަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ  ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ނުވާނެއެވެ.( އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  އެއްޒިންމާ

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި  ން،ށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމުޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް މާލޭގައި ނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ކައުންސިލަރަށެއްގެ ރަށު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ )ތިނެއް(  3ވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަރާތަށް އަންގައި، އެ  ށްފަރާތަލައިސަންސްގެ ވެރި ،ފަރާތުން ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު

  ންނެވެ.ޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް 

 

   ----------------------ސޮއި  .. ................. ންބަރުނަފޯނު ސްލިޕް ހަވާލުވި ަފރާތުގެ ަނމާއި އެޑްެރސް .................................. ގުޅޭެނ 


