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  ދު ޤަވާޢިގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމު ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު އެއްގަމުގައި
  

ވަނަ މާއްދާ 3ގެ " ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރު އެއްގަމު" 2009/5މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 ތައާރަފް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުއިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ) ހ(

  .ވެދެޢިވާޤަުމގެ ރަޖިސްޓްރީކުރު

ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނު" ދަށް ކިޔާނީ އިވާގަމި   .2  ނަންޤަވާޢިދުގެ 
  .  އެވެ" ދުޢިވާޤަ

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިންނާއި،  އެއްގަމު ދު ހިންގާނީޤަވާޢި މި  .3  ފަރާތް ޤަވާއިދު ހިންގާ
  .ންނެވެރާތްތަކުފައިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ  ންވުޒާރާއި

ނީ އެނެކްސްނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅަންވާއިންޖީނުލީ ކޮންމެ އުޅަ  )ހ(  .4  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ބުނެފައިވާ ފޯމް، ގައި  "އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތަށްއެއްގަމު އުޅަނދުގެ "ގައިވާ  01

ަކނޑައަޅާނިސްރީން މިށް ނުވަތަ ރައެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރާ
  . ށެވެކަފަރާތަ

  
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު، އެދޭ ޚިދުމަތަކާއި  )ށ(  

  .ވާނެވެ ންތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުގުޅޭ ގޮ
  .ޅަން ޖެހޭނެއެވެރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަ)ނ(   

 ؛މެއްލިޔު ނެއުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިކަން އެނގޭ .1
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން ޖެހޭ އުޅަނެދއްނަމަ ޑިއުޓީ ދެއްކިކަމުގެ .2

 ލިޔުން؛

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން؛ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .3

 ދިނަސް ރިޕޯރޓް؛ރޯޑްވާ .4

ހޭ ކަމުަގއި އެއްގަމުމީގެ އިތުރުންވެސް އެވަގުތަކު ހުށަހަޅަންޖެ .5



2 

  .ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ލިޔުންތައް
ތެރެއިން ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެއެއްގަމުގައި ދުއްވާ   )ރ(   

އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއެ  އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ފުރޮޅުލީ
ގަރާޖުގެމެދު އުޅަނދު ބޭއްވުމާއެ ގައި އްގަރާޖެންަތއް ހުށަހަޅާއިރު، ލިޔު

ދިވެހިގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކާއި، ލިޔުމައިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ވެރިފަރާތުގެ 
އުޅަނދު ބާްއވާ ގަރާޖަކީ ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީއަކާއި

މި .ވެންތައް ހުށަހެޅުމުންނެސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގަރާޖެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުރަޖި
ފަރާތްތައް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމާއްދާގައި ވާ އުޅަނދުތަކުގެ މާނައިގާ، 

  .ނުހިމެނެއެވެސައިކަލު ފުރޮޅުލީ  4 - 2ދުްއވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
އެ އުޅަނދެއްއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ   )ބ(   

.ކަށް ފެތޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކެވެވަކި ޢުމުރަ ހަރުން ފެށިގެންއުފެއްދި އަ
  .ލީ އުޅަނދުތައް ތިރީގައި އެވަނިއެވެރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުދެވޭނެ އިންޖީނު

އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޖީނު ކެޕޭސިޓީބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ  .1
ަސއިކަލާއި ފެށިގެން ދަށުގެ މޮޓޯ ކޮޑި ސެންޓިމީޓަރުން 150

  އޮޓޯސައިކަލު؛
މޮޓޯ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ 3ތާރީޚުން ފެށިގެން އުފެއްދި  .2

  ސައިކަލު؛ ސައިކަލާއި އޮޓޯ
އަަހރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ކާރު، 5އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން  .3

ވޭން، ބަސް، ލޭންޑްރޯވަރ ފަދަ ދަތުރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްގަމު
  ޕިކަޕު؛ހަމަނުވާ  ޓަނު 1 އުފުލޭ ބަރުދަންއުޅަނދާއި 

އުފުލޭ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ، 7ފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން އު .4
 ޕިކަޕާއި ލޮރީ؛ ހަމަނުވާ ޓަނު 4ފެށިގެން  ޓަނުން 1 ބަރުދަން

އުފުލޭ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ، 10އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން  .5
 ޓަނު ހަމަނުވާ އުޅަނދު؛ 10ަޓނުން ފެށިގެން  4 ބަރުދަން

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު 15 ފެށިގެން އުފެއްދި އަހަރުން .6
  އުޅަނދު ފެށިގެން މަތީގެ ޓަނުން 10ފުލޭ ބަރުދަން ދުވަސްވެފައިވާ އު

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުދައްކާ، ރާއްޖެ  )ޅ(   
ޓްރީއެތެރެކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް، ޑިޕްލޮމޭޓަކަށް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ރަޖިސް

އުޅަނދަށް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ އިމްޕޯްޓ ޑިއުޓީ ކޮށްދެވޭނީ އެ
  .ދެއްކުމުންނެވެ
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އެއްގަމު"ގައިވާ  01ވަގުތީ ގޮތުން އުނޅަދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާނީ އެނެކްސް   .5  ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ދުމަތަކާއިޚިހުށަހަޅާއިރު، އެދޭ  މުއެފޯއަދި . ވެއެ "މްއުޅަނދުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯ

މިގޮތުން. ންތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން ވާނެވެތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުގޮ ގުޅޭ
  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  
  ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކަމުގެ ލިޔުން؛  )ހ(  

  ލިޔެކިޔުންތައް؛މަޝްރޫއާ ބެހޭ   )ށ(   
  އުޅަނދު ބޭނުންކުރާނެ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ސައިޓްގެ ނަން؛)ނ(   
މީގެ އިތުރުންވެސް އެވަގުތަކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ  )ރ(   

  .ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ލިޔުންތައް

 އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ
 ނުން ކުރުންނުކޮށް ބޭ

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ  މި  )ހ(  .6
ގެންދިއުމާއި ބަންޑާރަދުއްވާފައި ތަނަށް  އިންޖީނުލީ އުޅަނދު އެއްތަނުން އަނެއް
  .މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ވޭނީ،ދުއްރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް މަގުމަތީގައި  އުޅަނދެއްއިންޖީނުލީ އެއްވެސް   )ށ( 

ދަށުން އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިންނާއި މި ގަވާއިދުގެ
ގޮތަށްބަޔާންވެގެންވާ ގައި  02އެނެކްސް  ފަހުކުން ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަރާތަ

ހަމައެކަނި ގެންބޯޑު އެއުޅަނދުގެ ކުރީގައާއި ފަހަތުގައި ހަރުކޮށް" ސުން"
   .ންދިއުމަށެވެތަނަށް ގެ އެއްތަނުން އަނެއް

ތަނަށް ގެންދާއިރު، ޖަހައިގެން އުޅަނދު އެއްތަނުން އަނެއްބޯޑު " ސުން")ނ(  
އަދި އުޅަނދު. އުފުލުމާއި މީހުން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އުޅަނދުގައި މުދާ
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިންނާއި ގެންދާއިރު، ތަނަށް އެއްތަނުން އަނެއް
ކުން ދީފައިވާ ހުއްދަށުން އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަދަ މި ގަވާއިދުގެ

  . އުޅަނދުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ 
  އުޅަނދުގައި ނަމްބަރު ޖެހުން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު މަގުމަތީގައި ދުއްވޭނީ  )ހ( .8
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ،އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެ

ަބރެއްންއައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުން ދޭ ނަ ރނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާ ރރަޖިސްޓްރާ
ބަރު ބޯޑު ހަރުކުރުމަށްންނަގޮތަށް  ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 03އެނެކްސް 
  .ފަހުގައެވެ

  
ބަރު ބޯޑުގެންބަރު ޖަހާއިރު، ނަންރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުގައި ނަ  )ށ( 
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ބަރު ބޯޑުގެންނަ. ފޮންޓުންނެވެ" އޭރިއަލް ބޯލްޑް"އަކުރުތައް ހުންނަން ވާނީ 
ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 03އެނެކްސް އަކުރުތަކުގެ ސައިޒު ހުންނަންވާނީ 

ަބރު ބޯޑުގެ އަކުރުތައް ހަދައިގެން ބޭނުންންއަދި މިއާއި ޚިލާފަށް ނަ. ގޮތަށެވެ
  .ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ބަރު ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށްގެން އިންޖީނުލީންއި ޚިލާފަށް ނަމިމާއްދާއާ)ނ(  
ަބރު ބޯޑު ހަރުކުރުމަށްންއަދި ނަ. ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެދުއުޅަނ

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުކޮށް) އެކެއް( 1ންނަ އިސްކުރު ޖަހާފައި ހު
  .ކަމެކެވެމަނާހުރުމަކީ  ބޯޑުގެ ބޭރަށް ނުކުމެފައިބަރު ންރަޖިސްޓްރީ ނަ

ަކނޑާނަގައިގެން ބޭނުންކުރުމާއިބަރު ބޯޑުގައި ހުންނަ އަކުރުތައް ވަކިން ންނަ  )ރ(  
ގޮތަށް އުފުލިފައި ހުންނަމިލިމީޓަރަށްވުރެ އުސްކޮށް ) އެކެއް( 1އަކުރުތައް 
  .  ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ބޭނުންހަދައިގެން 

ަކރުދާހުން ހަދައިގެންބޯޑު  ރުބަންއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަ  )ބ(  
  . ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އިޢުލާންކޮށްށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާޢިދު އަ) ށ(މިމާއްދާގެ   )ޅ(  
  .ދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ) ނުވަދިހަ( 90  ޝާއިޢުކުރާތާ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ 
އުޅަނދުގައި ހަރުކުރަން ޖެހޭ ނަމްބަރު 

  ބޯޑާއި އަކުރުތަކުގެ ކުލަތައް

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ނަމްބަރު ބޯޑު ހުންނަންވާނީ  )ހ( .9
  . ރީނދޫ ކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ކަޅުކުލައިގެ އަކުރުންނެވެ

  
ަބރު ބޯޑުންބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ނަ ގައިތަކުމިޝަން ކޮންސިއުލަރ  )ށ(  

  .ވެލިޔެފައެ ނީ ނޫ ކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު ކުލައިގެ އަކުރުންހުންނަންވާ
ބަރު ބޯޑުންގައި ނުހިމެނޭ އުޅަނދުތަކުގެ ނަ) ށ(އަދި ) ހ(މިމާއްދާގެ )ނ(   

  .ވެލިޔެފައެ ކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު ކުލައިގެ އަކުރުން ނީ ކަޅުހުންނަންވާ
ލީ އުޅަނދުތަކުގައި އާއި ޚިލާފަށް އިންޖީނު) ނ(އަދި ) ށ(، )ހ(މިމާއްދާގެ   )ރ(   

ބަރުންނަކުލަކުލައިން  ދިއްލޭކުރުމާއި،  ނުންބޭހަރުކޮށްގެން ބަރު ބޯޑު ންނަ
  .ނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެބޯޑު ހަދައިގެން ބޭ

އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ 
  އްކުރުމުގައި ބަހާލެވޭ ބައިތަ

  . އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށެވެ  .10
 ރަމްޒުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދު؛  G  )ހ(  

  ކޮންސިއުލަރ މިޝަންތަކުގެ އުޅަނދު؛/  ޑިޕްލޮމެޓިކްރަމްޒުކުރަނީ   D  )ށ(   
  އުޅަނދުފަހަރު؛ ރާވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނުންކުރަމްޒުކުރަނީ   T)ނ(   
ފަރާތްތަކުގެ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަރަމްޒުކުރަނީ   P  )ރ(   
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  އުޅަނދު؛
ތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާންފުނިރަމްޒުކުރަނީ ކު  C  )ބ(   

  އުޅަނދުފަހަރު؛
     S   ީމަތީ ބާރުގެޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ސަލާ ސެކިއުރިޓީރަމްޒުކުރަނ

އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
  އުޅަނދު؛

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ 
  އްދުތައްޙަސަރަ

އަދި" B"ޒޯން، "A"ވޭނީ ޒޯން އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެ  )ހ(  .11
 . ގައެވެ" C"ޒޯން

  
 .ވެއެހުޅުލެ އަދި މާލެއި ހިމެނެނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިގަ"A"ޒޯން   )ށ(  

ގައި ހިމެނެނީ ހއ، ހދ، ލ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ" B"ޒޯން )ނ(   
  .އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކެވެ

ގައި ހިމެނެނީ ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ،" C"ޒޯން      
  .ފ، ދ އަދި ތ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކެވެ

ނދު ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަ
  ގިންތިތައް

ުކރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކަށްއެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ   )ހ(  .12
  . ވެބަހާލައިގެންނެ

1. A0 ިކޮޑި 50 ގިންތީގައި ހިމެނެނީ އިންޖީނު ކެޕޭސިޓީގައ
އިންޖީނުލީ، ސައިކަލުމޮޓޯ ގެ ފެށިގެން މަތީ ސެންޓިމީޓަރ

 ނދުބައިސްކަލު، ސްކޫޓަރ ފަދަ އުޅަ

2. A1 ިކޮޑި 50 ގިންތީގައި ހިމެނެނީ އިންޖީނު ކެޕޭސިޓީގައ
ސެންޓިމީޓަރ ފެށިގެން ދަށުގެ މޮޓޯ ސައިކަލު، އިންޖީނުލީ

 ބައިސްކަލު، ސްކޫޓަރ ފަދަ އުޅަނދު

3. B0  ަ20މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިށީނުމުގެ ޖާގ

 އެއްގަމު އުޅަނދުމީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާ އިންޖީިނުލީ 

4. B1 ު09ން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިށީނުމުގެ ޖާގަ މީހ

 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު

5. B2  ަ20ން  10މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިށީނުމުގެ ޖާގ

 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދ

6. C0  ްޓަން 4(  ކިލޯ 4000މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު، އުފުލޭ ބަރުދަނ(
 އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު އަށްވުރެ މަތީ 
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7. C1  ްޓަން 2( ކިލޯ  2000މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު، އުފުލޭ ބަރުދަނ(
 ފެށިގެން ދަށް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު

8. C2  ްޓަން 2( ކިލޯ  2000މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު، އުފުލޭ ބަރުދަނ(
ޖީނުލީ އެއްގަމުހަމަވާ އިން) ޓަން 4(ކިލޯ  4000އަށްވުރެ 
 ؛އުޅަނދު

9. D0  ައެކްސެލަށްވުރެ 3އާރޓިކިއުލޭޓް އުޅަނދު ފަހަރު ނުވަތ
 ؛ގިނައިން އެކްސެލު ހުންނަ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުނޅަދު

10. V1 ްވެހިކިއުލަރ އިކުއިޕްމަންޓ  

  
ދުއްވާގޮތަކަށް  އަންދައިގެން ނޫން އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ތެޔޮ  )ށ(  

މާއްދާއިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ، އެބޭނުންކުރާ، އެއްޗެހި މި
އަޅައިގެން ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ޖާގައިގެ ޮގތުން އެއްވަރު، ތެޔޮ
   .  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގިންތިއަކަށެވެ

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 
  ޒޯންފިޔަވާ އެހެން ޒޯނެއްގައި ދުއްވުން

ދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޒޯން ނޫން އެހެން ޒޯނެއްގައި ދުއްވޭނީއެއްގަމު އުޅަނ  .13
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނުވަތަ އެވުޒާރާއިން އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ

  .ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ

ދުވަހާރާ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުކޮށްދެވޭނީ ވެރިފަރާތް ބަދަލުމު އުޅަނދެއްގެ އެއްގަ  )ހ(  .14  ކުރުންވެރިފަރާތް ބަދަލު
ންޖެހޭދައްކަހަމައަށް، އެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށާއި އެހެން ފަރާތަކަށް 

  .ންނެވެދެއްކުމުވާނަމަ، އެ ފައާިސއެއް ފައިސާއެއް 

  
ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކަން އެހެން ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް  )ށ(  

ށްރައުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރާއެއްގަމު  މަ، އެކަން ކުރާނީނުންވެއްޖެނަބޭ
މިގޮތަށް. ހުށަހަޅައިގެންނެވެކަނޑައަޅާ ފަރަާތކަށް  ރނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާ

ޚިދުމަތަށްއެއްގަމު އުޅަނދުގެ "ގައިވާ  01ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅާނީ އެނެކްސް 
ފޯމުއެދި ރުމަށް ކުއަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ . ނެވެއިން "އެދޭ ފޯމް

ޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތުން ހުށަހަޅަން ދުމަތަކާއި ގުޅޭހުށަހަޅާއިރު، އެދޭ ޚި
ގައިވާ ފޯމުގެ އަސްލު) A1( 04ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި އަދި އެނެކްސް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެވެ
ުކރާނަމަ،ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ގިނަދެފުރޮޅަށްވުރެ )ނ(   

ންތައް ހުށަހަޅަންލިޔު ގައި ބުނެފައިވާ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  01ދުގެ ޢިވާޤަމި
  .ވާނެއެވެ
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ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެނައްތާލަން ބޭނުންއުޅނަދެއް ވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއް  )ހ(  .15  ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުން
އެދިގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމަށް އުޅަނދެއް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އެއުޅަނދު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ގައިވާ ފޯމު) A1( 04އަސްލާއި އެނެކްސް  ޖިސްޓްރީގެރަ
   .ހުށަހަޅަންވާނެވެ

  
ުކންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގެ މިލްކުވެރިކަން  )ށ(  

ގައިވާ 01އެނެކްސް ކުރެވޭނީ ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލު ބަދަލު 
އެކުންފުނީގެ ހިންގާފޯމާއެކު ގައިވާ  "އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތަށްގެ އެއްގަމު އުޅަނދު"

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެފާސްކޮށްފައިާވ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ޖަމާޢަތެއްނަމަ އެޖަމާޢަތުގެ މަސްއޫލުވެރިން. ރިސޮލިއުޝަނެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ޔާންކުރާ ލިޔުމެއްނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އެކަން ފާސްކޮށްފައިވާކަން ބަ
  .މުންނެވެހުށަހެޅު

އުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ހާލަތެއްގައި އެ މަރުވެއްޖެއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް )ނ(   
އެ އެއްޗަކާއިމެދުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ޝަރީޢަތުން ބާޠިލު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ"ގައިވާ  01އެނެކްސް  މަތިން ފައިވާ ގޮތެއްގެނިންމާ
އެއްގަމު އުޅަނދުގެޝަރުޢީ ރިޕޯޓް، އާއިއެކު  "އެދޭ ފޯމް ތަށްޚިދުމަ

  . ހެޅުމުންނެވެހުށަކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް  ރނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާށް ރަރަޖިސްޓްރާ
 

 2009އޭޕްރީލް 29 

  

  

  

  

  

 

  މުޙައްމަދު އަސްލަމް  
  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  
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  "ފޯމް އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ" 01އެނެކްސް 
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  ބޯޑް" ސުން"  02އެނެކްސް 
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  "އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ ނަމްބަރު ބޯޑް" 03އެނެކްސް 
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  "އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ ނަމްބަރު ބޯޑް" 03އެނެކްސް 
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  "ރީކޮށްފައި ހުންނަ މީހުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމްރަޖިސްޓަ"  04އެނެކްސް 

 


