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 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ޭއޖެންސީ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

 .ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 
 

 ކުގައި ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އާންުމ ގަވާއިދުބަނދަރުތަ

)އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ  2012/7މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ފައިވާ އިދަށުން ބާރުލިބިެގްނ އެކުލަވައިލަެގ )ރ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 94ގެ  ޤާނޫނު(

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ތަޢާރަފު  .1 )ހ(

 ،ފައިވަނީއިލުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ބަލަމި ގަވާއިދު އެކުލަވައި

"އާންމު ޞިއްޙަތު  ،(" އާއ2005ި"އިންޓަރނޭޝަނަލް ެހލްތު ރެިގއުލޭޝަންސް )

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކެވެ.ނޫނު"ގެ ދަށުން ޤާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ

 )ށ(

 )ނ( ންނެވެ.ޖެންސީއޭހެލްތު ްޕރޮޓެކްޝަން  ،ހިންގާނީގަވާއިދު  މި

"ބަނަދރުތަކުގައި ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ އާންމު  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 ނަން  .2

"އާންމު ޞިއްޙަތު  ،(" އާއ2005ިިގއުލޭޝަންސް )"އިންޓަރނޭޝަނަލް ެހލްތު ރެ

ކުރާ ކަނޑާއި  ށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރތައްއާ އެއްގޮތަ ޤާނޫނު" ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ

ގޮސް ހަދާ  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުތަކުގައި އައިސް ،ވައިގެ އެންމެހައި ބަނދަުރތަކާއި

ން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަނދަުރތަކުގެ އެންމެހައި އުޅަނދުތަކުގެ ޞިްއޙީ ރައްކައުތެރިކަ

ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރުތަކުން 

ބަނދަރުތަުކން  ،ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި

ންމު ޞިއްޙަތަށް އާ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ތަކެތީގެ ސަބަބުން

 މަޤުަޞދު  .3 )ހ(
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 ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުން.

އި ރާއްޖޭގަދިވެހި ،ތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްއު ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުތައް ުކރުމަށް ފުރުޞަތުދޭ ކަނޑާިއ ވައިގެ އެންމެހައި 

 .ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުންޢަމަލު ކުންލަސޫެއއް އު ،ބަނދަރުތަކެއްގައި ޤާއިމުކޮށް

 )ށ(

ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކުންނާއި، ރާއްޖެއިން އެހެން  ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަތުވެދާނެ

ނާއި މުދައު ރައްޔިތުންޤައުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކުން 

 ތެރިކޮށްދީ ސަލާމަތްކޮށްދިނުން.އުއްކަރަ

 )ނ(

މަށް ފެތުރިދާެނ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް ނުވަަތ އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައު 

އެފަދަ ޞިއްޙީ  ،ލަތެއްގައިހާބަލިމަޑުކަމެއްގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި އޮތް 

އެކަން އެހެން ޤައުމުތަކަށް  ،ނުރައްކައުތަކާއި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި

 ޔަވަޅުތައް އެޅުން.ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ބަނދަރުތަުކގައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފި

 )ރ(

 

 

އިދުގެ ދަށުން އާންުމ ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި ގަވާ މި

 ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުން. ޤާއިމުކުރާ އުސޫލުތަކާއި  މިންގަނޑުތަކާ

 (ބ)

ކުރުމަްށ ޒުގަވާިއދު ތަންފީ މި ،ގަވާއިދުގައި ބުާނ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ  މި

އެޖެންސީގައި އުފައްދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތު ސެކްަޝނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ 

އްދަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހަސަރަ މަށް އެމަސައްކަތްކުރު

ޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން ނެތް ތައް ެމދުވެރިކޮށެވެ. އެ  ޔުނިޓް"ހެލްތު

ޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ހެލްތު އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ،އްދުތަކުގައިނަމަހަސަރަ

މިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ 

ގައި ބުާނ ގަވާއިދު މި  ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ބިލް ފަންނީ އެހެނިހެްނ ލިބި އަހުލިވެރިކުރެވިފައިވާ ޤާމަސައްކަތަށް ތަމްރީނު

ކުރުމުގައި ޒުގަވާއިދު ތަންފީ މުވައްޒަފުން މި އެ ،މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމާއެކު

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 ގަާވިއދު ތަންފީޒުކުުރން  .4 )ހ(

ތަންތަނުގެ ބޭނުންިހފާ މީުހންނަށް ޞިއްޙީގޮތުން  ޤްވާމީ ަބނދަރުތަކަކީ އެބައިނަލްއަ

ގައި ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގެ )ނ( ވާންވާނެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިރައްކައުތެރި ތަނަކަށް 

އިންޓަރޭނޝަނަލް ބޯަޑރ ހެލްތުގެ  .5 )ހ(

މަަސއްކަތްކުުރމަށް ބަނދަރުތަުކަގއި 
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ހުންނަންެޖހޭ އިންިތޒާާމއި  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުންަނންވާނެއެވެ.

 މިންަގނޑުަތއް 

 

 

ފައިވާ ކޮންމެ ބަނދަރެއްގަިއ ކަނޑައަޅައިއި ގޮތުގަބައިނަލްއަޤްވާމީ ަބނދަރެއްގެ

 ،ކުރުމަށްބަލަިއ މޮނިޓަރކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަޞިއްޙީގޮތުން 

 އެޖެންސީން ،ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ ިއްނތިޒާމު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތުގެ

 ރަންވާނެއެވެ.ކުއިމުޤާ

 

 )ށ(

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ ބަނދަރުތައް އޮޕަރޭޓުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބަނދަރުތަކު

 ހިނދަކު ނުވަތަ  ބަނދަރުތައް އޮޕަރޭޓުކުރާހައި  އެ އެންމެހައި އިދާރާތަކުން،

ބަނދަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާހައި ހިނދަކު އިންޓަރނޭޝަަނލް ބޯޑަރ ހެލްތަްށ  އެ

ރިކަން އެކަމުގައި ފުރިހަމައަށް އެހީތެ ،ބޭނުންވާ އަސާސީ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސައިދީ

ބަނދަުރތައް  ،ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ިތރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަން

އޮޕަރޭޓުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބަނދަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި 

 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ އިދާރާތަކުން

ކޮންމެހެން ކުރުމަށް ޤާއިމު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެްލތު ޔުނިޓްތައް .1

 .ބޭނުންވާ ޖާގަ

ންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ެހލްތު ޔުނިޓްތަކަްށ ބޭުނންާވ އަސާސީ އި .2

މުވާޞަލާތަށް ބޭނުންކުރާ  ،ކަރަންޓާއި ،ފާޚާނާާއއި ،ވަސީލަތްތައް )ބޯފެނާއި

 ވަސީލަތްތައް(

 ބޯޑަރ ހެްލތުގައި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ތިބޭއިންޓަރނޭޝަނަލް  .3

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އްދަށާއި، މިހަަބނދަރު ސަރަ ،ނަށްމުވައްޒަފުން

ބަލަންޖެހޭ ަކންކަން ެބލުމަށް ވަންނަންޖެހޭ އިމާރާްތތަކަށާއި ތަންތަަނށް 

 އަރައިފައިބަންެޖހޭ ުއޅަނދުފަހަރަށް ވަގުުތން ވަގުަތްށ އެރުމަށް  ،ވަނުމާއި

ރުމަށް ބަނދަރުގައި ރަސްމީ މަސައްކަތްކު ،ދިނުމާއި  އެއްބާރުުލން ބޭނުންވާ

 ފުރުޞަތު ދިނުން. ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ިދނުމާއި، ެއކަންކަމަށް

 

 (ނ) 
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ބަނދަރުތަކަށް އަްނނަ މީހުންނާިއ ފުރާމީހުންގެ ތެރެއިން ގައިންަގޔަށް އަރާ  .4

 ބަލި ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ދެނެގަތުމަށާއި އެފަދަ މީހުން

ްނ ބަނދަރުގެ ސްކްރީންކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަންތަނާިއ، އެފަދަ މީހު

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެޭވނެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި އެފަދަ 

އަދި ޖަރާސީމުގެ  މީހުން ބައިތިއްާބނެ ތަންަތްނ ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އަސަރުކޮށްފައި ހުރެދާނެ އުޅަނދުފަހަރާއި މުދަލާއި ތަކެތި، އެހެންތަނަކަްށ 

ން ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވެންދެން ގެންދެވެންދެން ނުަވތަ ޞިއްޙީގޮތު

 ވަގުތީގޮތުން ަބހައްޓާނެ އިންތިޒާްމތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ން ކޮްނމެ ދުވަހަކު ބެހޭގޮތު  ބަނދަރުތަކަށް އަްނނަ މީހުންނާިއ ފުރާ މީހުންނާ .5

ލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އަދި ޢުއިދުން ބަލަން ބޭުނންާވ ޞިއްޙީ މަގަވާ

 ތައް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިމިގްރޭޝަން ހުއްދަދޫކުރާ ސަވައިލަންސް މަސައްކަ

މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ  ،އެއްހަމައިގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމާއެކު ކައުންޓަރާ

 ސްޓޭޝަން އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްދިނުން. 

އެހެންމީހުންނާ ވަކިން ބައިތިްއބައިގެން ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންެޖހޭ މީހުން  .6

ލީލުކުރުމަށް ޙުތަކަންކަން ބެލުމަށާއި ސްކްރީންކުރުމަށާއި، ބަލަންޖެޭހ 

 .ިދނުން އެހީތެރިކަންނެގުމަށް ޖާގައާއި ބޭނުންވާ ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލް 

 ރުގެ ސަރަހައްދުތަކަްށ ވަނުމާއި ބަނދަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ބަނދަ .7

ތާއި ސާފުތާހިރުކަމާބެހޭ ޙަމު ޞިއްންއާއުޅަނދުފަހަރަށް އަރާ ފޭބުމާއި 

ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އިދުގެ ދަށުން ގަވާ މި ،މާއިފާސްކުރުއިކަންކަން ބަލަ

 .ކަން ދިުނންއިްނތިޒާމްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ބޭނުންވާކަންކަން ކުރުމަށް 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހެކި ހޯދުމާުގޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެިރކަން. .8

ވަގުތުގައި އެކަމެއްެގ އަންގާ ކަންކަން  އެޖެންީސންދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި .9

އެވަގުތަކަށް ކުރުމުގައި ޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، ތަންފީޛުއި

 .އެއްބާރުުލން ދިނުންބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި 

ދަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާިއ ޞިއްޙީ  .10
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ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ބަނދަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ، އްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއިޚާ

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭ އަހުލުެވރިކުރުމާއި 

ފަރިތަކުރުންތަކާއި ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

 އެހީތެރިކަން.

މަސައްކަތްކުރާ ގަވާއިދާ ގުޅުންހުރި  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މި .11

ގަވާއިދުގައި ބުާނ ކަންކަމަށާއި ގެނެވޭ ބަަދލުތަކަާށއި ފަހުގެ  މުވައްޒަފުން މި

އެ  ،އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ ޢަމަލުކުރާ މިންވަރާއި ފެްނވަރު

 މުއައްސަސާއަކުން ގަވާއިދުން ބެލުން.

އިންޓަރނޭޝަަނލް ވަގުތަކަށް ކަނޑައެޭޅ  ކުރުމަށް އެބަނދަރެއްގައި މަސައްކަތް އެ

އެ ބަނދަރެއްގެ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންކަްނ  ،ބޯޑަރ ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުންެގ ލިސްޓު

ޖެންީސން ފޮނުވަްނ ވާނެއެވެ. ިއންަޓރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އެބަލަހައްޓާ އިދާރާއަްށ 

ޖެންސީގެ އެ ،ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުން ބަނދަރުަތކާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

 ޑިޔުޓީގަޑީގައި  އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދެއްކުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެމުވައްޒަފެ

 ޔުނިފޯމުގައި ވަދެ ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

އިންޓަރޭނޝަނަލް ބޯަޑރ ހެލްތުގެ  .6 )ހ(

މުަވއްޒަފުން ރަްސމީ މަަސއްކަތާ 

ގުޭޅގޮތުން ބަނަދުރގެ ތަންތަނަށް ަވދެ 

 ނިކުތުމާއި އުަޅނދުފަަހރަށް ައރައި

 ފޭބުން.

ބަނދަރުތަކުގެ ކަންކަމާގުޅިގެްނ ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަަލންެޖހޭ ޚާއްޞަ ކަމެއް 

ބަނދަރެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުން  ބެލުމަށްޓަކައި އެ 

 ،އެޖެންސީގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެއްކުމުން ،މެދުވެރިކޮށް ދުރާލައި ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި

ން ބަަލންޖެހޭ ކަްނކަން ބެލުަމށާއި ހެކީގެގޮތުގަިއ ބޭނުންާވ ކަންކަްނ ޞިއްޙީގޮތު

އެއްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެއްބާރުލުްނ  ދެނެގަނެ ހޯދައި

 ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ބައްޔަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތްތަކާއި ސާފުތާހިރުކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން 

މީހުން ފޭބުމުގެ  ،ކަނޑާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރުމަށްަފހު ބެލުމަށްޓަކައި

ކުރިން ނުވަތަ މީހުން ފޭބުމަށްަފހުގައިވެސް އުޅަނދާބެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ބަނދަރާއި 

އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އެންމެހައި ަފރާތްތަކުން އެކަމަށް 

   )ނ(
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 ރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރާ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް

ބަނދަރެއް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށާއި  )ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ 14ގިނަވެގެން 

 ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް އެޖެންސީން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

   )ރ(

 ޞިއްޙީގޮތުން  ބަނދަރުތަކުގައި އެއްގޮތަށް މިންގަނޑާ ކަނޑައަޅާ  ންޖެންސީއެ

ޖެޭހ އިންތިޒާމްތައް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންތެރިއުރައްކަ

 ހަމަޖެއްސަންވާނެއެވެ.

ބަނަދރުތަުކގެ ޞިްއޙީ ަރއްކައުެތރިކަްނ  .7 )ހ)

ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަަކއި ބަނދަރުަތއް 

  ފަރާްތތަކުގެ ޒިްނމާ ހިންގާ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،އިނަށާމުވައްޒަފުން އި ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަބަނދަރު

 މަތް ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އިންތިޒާމުފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދު

 ކުރަންވާނެއެވެ.އިމުޤާ

 (ށ)

ށްފަހު ދިނުމަ ދޭ ތަންތަނުްނ ފަރުވާ ޚިދުމަތްޙީއްޞިކޮށްފައިާވ އިމުޤާތަކުގައި ބަނދަރު

ތެރިކަންމަތީ އުރައްކައެފަދަ މަރުކަޒަކަްށ ބަލިމީހުން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ފަރުވާއަށް ރިފަރ

 ހަމަޖައްސައިފައިހުރުން. ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 (ނ)

ތަކަށް ކޭޓަރިންގ އުޅަނދުކެފޭ އަދި  ،ހޮޓާރެސްޓޯރަންޓް، ތަކުގައި ހިންގާ ބަނދަރު

 ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ  ކާބޯތަކެތީގެފަދަ 

 ވާންވާނެއެވެ. ކަމުަގއިހިންގާ ތަްނތަން ހޯދައިގެން

 

 (ރ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންމެ ބަނދަރެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ޕްލޭނުގައި ދަރުގެ ބަނ، އުޅަނދުފަހަރު  ކަރަންޓީްނކުރާނެ ސަރަހައްދެއް

އެންމެހައި ފަރާްތތަކަްށ އެ ސަރަހައްދާބެހޭ  ގުޅުންހުރި ކަމާ، ކަނޑައެޅުމާއެކު

މަޢުލޫމާތު ދުރާލައި ދެވިފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ަކނޑައެޅޭ ސަރަހައްދަކީ 

ކަރަންޓީނުކުރަން އަންގާ އުޅަނދުފަހަރު ކަރަންޓީންކުރަން އަންގާ ވަގުތުގައި ދަތިކަމެއް 

ފަސޭހަކަމާއެކު މީހުންނަްށ ، އެތަނަކަށް ގެންދެޭވނެ ފަދަ ތަނެއް ކަމުގައިވުމާއެކު ނެތި

 ފޭބޭނެ ތަނަކަށް ވާންާވެނއެވެ.  އަރައި

 

 )ބ(
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އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކައުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބަނދަރުތަކުގައި 

ްނ ޕްލޭނެއް ބަނދަރުތަްއ ހިންގާ ފަރާތުކާތްތެރިވާނެގޮތުގެ ފުރިހަަމ ހަރަ

 ރުވުމުގެ ވެރިކުއަހުލު، ކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ،ތައްޔާރުކުރުމާއެކު

 ތައް ރާވައި ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް

 (ޅ)

 ،ުކރުމުގެ މަސައްކަތްރޯލްކޮންޓްނެއްތައިލުމާއި ބަލިޖައްސާ އަދި ބަލިފަތުރާ ސޫާފސޫފި 

ންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަްށ ތަކާއި މިލުސޫކަނޑައަޅާ އުކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން 

  ހިންގާ ފަރާުތން ުކރަންވާނެއެވެ. އްބަނދަރުތަ

ބަލި ޖަްއސާ ައދި ބަލިފަތުރާ ސޫާފސޫިފ  .8 )ހ(

 ކޮންޓްރޯލްކުރުާމއި ނެއްަތއިލުން 

ބަނދަރުތަކުގައި އޮޅުކޮށްގެްނނާއި ކޮށިކޮށީގައި އެއްވެސްބާވަތެއްެގ ޖަނަވާރެއް ނުވަަތ 

ޚިދުމަތްތަކުން ސަލާމަތީ ، ތެރޭގައި ކީ މަނާކަމެކެވެ. މީގެގެންގުޅުމަ ސޫތްޕެއް

ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތަކާއި ކޮންމެހެން ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫއެފަރާތުގެ މަސް

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ސޫތްޕެއްރާއި ކޮށްފައިވާ ޖަނަވާކަރަންޓީނު

 (ށ)

 ބޭސް ނުވަތަ ލުމަށް ބޭުނންކުރާތައިއްސޫފި ނެޖަނަވާރާއި ސޫފާ ބަނދަރުތަކުގައި

ހުއްދަކުރާ ތަކެތިކަމުގައި  ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުންކެމިކަލްތަކަކީ 

 ވާންވާނެއެވެ. 

 (ނ)

 އުޅަނދުފަހަރަށް ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދިނުން 

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބުނެފައިނުާވހައި ހިނދަުކ، ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ 

ނުދފަހަރާއި، ފަސިންޖަރުންނާއި ފަުޅވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާއި، ފުރާ އުޅަ

 ،ހެްލތު ކްލިއަރަްނސް ލިބުމުން މެނުވީ  ،ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންާވ ކަންކަްނ ބެލުމަށްަފހު

ހުއްދަ ދޫކޮށްގެން  އުޅަނދުފަހަރާއި މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމަށާއި ފުރުމަށް 

 ނުވާނެއެވެ. 

 ާމއި ޯހދުން ހެލްތް ކްލިއަރަންސް ދިނު .9 )ހ(

އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހައި ހިނދަކު 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި ޤައުަމކަށް ނުވަތަ ޤައުުމތަކަކަށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ފުރާ 

އުޅަނދުފަހަރާއި ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިން ހެލްތު ކްލިއަރެންސް ހޯދަންޖެހޭނަމަ، 

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން އެފަރާތްތައް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެލްތު ކްލިއަރެންސް ކަމާ 

 ލިބިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. 

   )ށ(
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އުޅަނދެއްގެ ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެހލްތު ކްލިއަރަންސް 

ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއްގައި  ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އެޖެންސީން

 އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

   )ނ(

ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދޫކުރުަމށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ދަުށްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ރުން ނުވަތަ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފު

ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތީގޮތުން  ،އޮޕަރޭޓުކުރުން

މި  ،މަނާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރިކަން އެޖެންސީން ބެލުމަްށފަހު

 ،ވާނަމަފައިއިމަނާ ފައިސާ ދައްކަޖޫރިއްދާގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ވަނަ މާ  36ގަވާއިދުގެ 

 ޕަރޭޓުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.އަލުން އޮ

   )ރ(

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް އެތެރެވެ އަދި ފުރާ ކަނޑު  ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

އެ އުޅަނދަކުން މީހުންނާއި  ،އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރެއްގައި އަޅައިފައިނުވިނަމަވެސް

އެ އުޅަނދަކާއި އެ  ،ގައި ަބލައިތަކެތި އަރުވައި ބޭލުަމށް ހުއްޓުަމކީ ބަނދަރުކުރުންކަމު

އުޅަނދަކުން އަރައިފައިބާ މީުހންނާއި އަދި އަރުވައިބާލާ ެއންމެހައި ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

   )ބ(

ކަންކުރާ ރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓުރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުދަތުދިވެހި

ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ރީކުރަންވާނެއެވެ.އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަ ފަރާތްތަކުން

 އެއް ނުނަގާނެއެވެ. އެއްވެސް ފީ

ރާްއޖެއަށް އަންނަ ކަނުޑދަތުރުުކރާ  .10 )ހ(

އުޅަނދުފަަހރަށް ހެލްތު ކްލިއަރަްނސް 

 ދެޭވނެ ގޮތް 

 އިވަލް ނޯޓިސް(ލޫމާތު )އެރަޢުރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުަދތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ މަދިވެހި

އުޅަނދެއް  އެކުރިން  ގެގަޑިއިރު)ބާރަ(  12އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް ވަނުމުގެ  އެ

ގެ ެހލްުތ ކްލިއަރަންސް ކަންކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބަނދަރެއްއަންނަ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް ހެލްތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

 )ށ(

އިްނަޓރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ޖެ ވަދެވޭނީ ރާއްދިވެހިކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަްށ 

ހެލްުތ "ނުވަތަ  "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ޕްރިޓިކް"ހެލްތުން ދޫކުރާ 

 ލިބުމުންނެވެ."ކްލިއަރަންސް

 

 )ނ(



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                    1023އަަދދު:   48ލިުއމް: ވޮ

11 

ތިރީގައިވާ  "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ޕްރިޓިކް" ނުވަތަ " ހެލްތު ކްލިއަރަންސް" ހޯދުމަށް

 ،ކުރިން ގެގަޑިއިރު )ބާރަ( 12 ވަނުމުގެ ރާއްޖެ އުޅަނދެއް ،ންޓްތައްޑޮކިއުމެ

ގެ އިންަޓރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އެ އުޅަނދެއް ވަންނަ ބަނދަރެއް ،އެޖެންޓު މެދުވެރިކޮށް

 ންވާނެއެވެ.ޅަހަހުށަ ށް ހެލްތަ

 ްކްރޫލިސްޓ 

 ްފޯމު ޕްރިޓިކް އެޕްލިކޭޝަނ 

 )ރ(

 ،ދިނުމުންންސް" "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ޕްރިޓިކް" ނުވަތަ " ހެލްތު ކްލިއަރައުޅަނދަކަށް 

ރިޓައިމް ތެރޭގައި މެގެ ގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24 ޅަނދެއް ރާއްޖެ ވަންނަތާ އެ އު

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އްލިޔުންތަ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހަޑެކްލަރޭޝަން ފޯމާ

 ންވާނެއެވެ.ޅަހަހުށަށް ހެލްތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

 )ބ(

ފައިވާ ޞިއްޙީ ޅައިށް ކަނޑައަކުރުމައިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްަތށް ދުރާލާ ރިޕޯޓް

ނުވަތަ އެފަަދ  ،ލަތެއް އުޅަނދެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކަށް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަހާ

މީހަކު ނުވަތަ އެއްވެސް  ކުރެވޭކުރެވޭ ތަކެތި، ނުވަތަ ޝައްކުޝައްކުކަމަކަށް 

ކުރިން އުޅަނދެއް ާރއްޖެ ވަނުމުގެ އެ ،ބާވަތެއްގެ ޖަނަވާރެއް އޮވެްއޖެނަމަ

 އަްނގަންވާނެއެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްަތށް  ،ނޑައެޅިފައިވާ ލިޔުމުންކަ

 (ޅ)

ޓުން ޖެންއުޅަނދެއް ރާއްޖެ ގެންނަ އެ ދި އެއަ ،ރާއިއަންނަ އުޅަނދުފަހައަށް ރާއްޖެ

 ކަން ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންސޫމަލުކުރާ އުޢަންސް ދިނުމުަގއި ލިއަރަހެލްތު ކް

އިންޓަރނޭޝަނަްލ ންސް ދޭ ދަކަށް ހެލްތު ކްލިއަރަނއުޅަ ނީ އެކުރޭތޯ ބަލާފުރިހަމަ

 ޞިއްޙީ އިދާރާއަކުންނެވެ.  ކަނޑައަޅާީސން ޖެންބޯޑަރ ހެލްތުން ނުވަތަ އެ

 (ކ)

 ،ތެރެއިންރާއި މީހުންނާިއ ތަކެތީގެ ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަދިވެހިކަނޑުމަގުން 

އުޅަނދުފަހަރާއި މީހުންނާއި ވާ ނުޑުތައް ފުރިހަމަނންޖެހޭ މިްނގަގޮތުން ހުންނަޙީއްޞި

 އެއްގޮތަށް ލާސޫވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އު 24ވާއިދުގެ ގަ މި ،ތަކެއްޗާމެދު

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 (އ)
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މި ގަވާއިދުގެ  ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 ،ވަނުަމށްފަހުއުޅަނދު  އަށްރާއްޖެދިވެހި

 މި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އް ންތަޔުޔެކިޔާންކުރާ ލިވަނަ ާމއްދާގައި ބަ 5ގެ  4ވަލު ޖަދު

ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 36އިދުގެ ގަވާ މި ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ މާއްދާގައިވާގޮތާއި

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

އުޅަނދުފަަހރަށް އެްޑވާްނސް ހެލްތު  .11

ކްލިއަރަްނސްދިުނމަށްފަހު ބަލާ 

 ކަންތައްަތއް 

އަންނަ ރާއްޖެ ،ހެްލުތގެ ފަރާތުން ކަރަންީޓން ފިލުަވްނދެންރ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ބޯޑަ

ހުދު  ،ރޭގަނޑުނަމަ ،ކަރަންޓީން ދިދަ )ރީނދޫ ދިދަ( ،ދުވާލުނަމަ ،އުޅަނދުތަކުގައި

 އައްޔެއްގެ މަތީގައި ރަތް އައްޔެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކަނޑުދަުތރުކުރާ ުއޅަނދުތައް ރާްއޖެ  .12 (ހ)

 އެތެެރވުން 

ލުވައި އޮތް ުއޅަނދަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ މީހުންނާއި ތަެކތި ކަރަންޓީން ނުފި 

އިންޓަރޭނޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެފަދަ  ،އަރުވައި ބާލަންވާނީ

 ހާލަތެއްގައި އުޅަނދަށް އަރައިފައިބާ މީހުންނާއި ތަކެތީގެ ރިކޯޑު ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 )ށ(

 

ކަލެއް އޮތްަކމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އްޔެއް ފެުތރިދާނެކަމުގެ ނުރައްބަގައިންގަޔަށް އަރާ 

 ،ބާއްވަންވާނީ  އެ އުޅަނދު  ،އުޅަނދެއް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ  ފާހަގަކުރެވޭ 

 އްދުގައެވެ. ހައްގައި އޮންނަ ކަރަްނޓީނު ސަރަބަނދަރެ އެ

 ()ނ

 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކަންކަން ބަލައިފާސްކޮށްހުރި ޙަތާ ގުޅުންމު ޞިއްއާން

ސިއްޔަތުން ހައިލަތެއްގައި ތަންފީޒީ އިދާރާއެއްގެ ހާއުޅަނދަކަށް އަރަންޖެހިއްޖެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އުޅަނދަކަށް  އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި

އެގޮތުން، އުޅަނދަށް އަރާއިރު އެ  .އެރިދާނެއެވެއޮފިސަރަކަށް ހެލްތުގެ 

އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އުޅަނދު އޮތް މުއައްސަސާ ތަމްސީލުކުރަން މުއައްސަސާ

 ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޚާްއޞަ ހާލަތެްއގައި ުއޅަނދެއް  .13 )ހ(

ޞިްއޙީގޮުތން ބަލަންެޖހޭ ބެލުންަތއް 

 ބެލުން 

ނދަށް އަރައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި އުޅަ

އެ އުޅަނދަކަށް  ،ބަލައިފާސްކުރުމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ  2012/7އެރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް ެއދެވިދާނެއެވެ. 72ޤާނޫނު( ގެ 

 )ށ(

 ރާއްޖެ އަންނަ އުަޅނދުފަހަރަށް "ޝިޕް ސެނިޭޓަޝން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަންން ކަނޑުމަގު

  ،ދޫކުރަންވާނީފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯްލ ސެޓްފިކެޓް" ސެޓް

ކަނޑު އުަޅނދުފަަހރަށް "ޝިޕް  .14

ބުުމަގއި ސެނިޓޭޝަން" ސެޓުފިކެޓު ލި

 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ ކަންތައްަތއް 
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 ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ގައި 3ދުގެ ޖަދުވަލު އިވާގަމި 

ނުަވތަ  "ސެޓިފިކެޓް ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒެމްޕްަޝން"ދެއްގައި ނއުޅަ

 7މުއްދަތު ހަަމވުމުގެ މަދުވެގެން "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްޯރލް ސެޓްފިކެޓް" 

ރ ހެްލތަށް އިންޓަރނޭަޝނަލް ބޯޑަ ، އައުކުރަންިފކެޓުސެޓު )ހަތެއް( ދުަވހުގެ ކުރިން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

"ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް"  .15 )ހ(

 ހެދުން 

ސެޓުފިކެޓު ެގއްލިއްޖެނަމަ އިންޓަރ ، ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް މާއްދާގެ )ހ( މި

ސެޓުފިކެޓު ހެދުމަށް ، ނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެްލތަށް ަވގުތުން އެކަން އެންގުމާއެކު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

ދޫކުރާނީ އަދި  އިދިވެހިރާއްޖޭގައި ަހދަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުމާއްދާމި 

 ފައިވާ ބަނދަރުތަކުންނެވެ.އަޅައިކަނޑަން ޖެންސީއެ

 (ނ)

"ޝިޕް  ނުވަތަ "ސެޓިފިކެޓް ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްޯރލް އެގްޒެމްޕްޝަން"

ގައި ބުނާ  8ަޖދުވަލު  ހެދުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  ސެނިޓޭޝަން ކޮްނޓްރޯލް ސެޓްިފކެޓް"

 ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 (ރ)

ނުވަތަ"ޝިޕް  "ސެޓިފިކެޓް ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންްޓރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަން"

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6 ނީދޫކުރާ ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް"

 މުއްދަތަށެވެ.

   )ބ(

މުއްދަތު  ސްޓް" ސެޓުފިކެޓުގެން ޗެރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަުރގެ "ޝިޕް މެޑިސި

 ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އުއަ ސެޓުފިކެޓު މި ،ހަމަވެފައިވާނަމަ

"ޝިޕް މެޑިިސން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓް"  .16 )ހ(

 ދޫކުރުން 

މުން ލިޔު ކަނޑައަޅައިފައިވާހެދުމަށް  ޕް މެޑިސިން ޗެސްޓް" ސެޓުފިކެޓު"ޝި

އުޅަނދުގެ އެޖެންޓް  އެ  ނީއިންޓަރނޭޝަނަްލ ބޯޑަރ ެހލްތަށް ުހށަހަޅަންވާ

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 )ށ(

އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ  އެ ،ދޫކުރެވޭނީ ޕް މެޑިސިން ޗެސްޓް" ސެޓުފިކެޓު"ޝި

 ،ދަދަށް ބަލައިއަދުރުމިނާއި އުޅަނދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަޅުވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ. އާ  "ޝިޕް މެޑިސިން ޗެސްޓް މިންގަނޑު"އެޖެންސީން އާންމުކުރާ 

 )ނ(

ގައި  8ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ސްޓް ސެޓްފިކެޓް" ދޫކުރެވޭނީ"ޝިޕް މެޑިސިން ޗެ   )ރ(
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 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.އަހަރު)އެކެއް(  1ަފހު ށްފައިވާ ފީ ނެގުމަށްބަޔާންކޮ

ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެ އަްނނަ އުޅަނދުފަހަރު ފިއުމިޭގޓްކުރުމުގައި އެޖެންސީން 

ކަނޑައަޅާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފިުއމިގޭޓްކުރާ ކެމިކަލް 

ބޭނުންކޮށްެގން ފިއުމިގޭޓް ކުރަްނވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފިއުމިގޭޓްކުިރކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ހެލްތު ކުލިއަރަްނސް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކަނޑުގެ ުއޅަނދުފަހަރު  .17 )ހ(

ރުާމއި ަވިއގެ ުއޅަނދުަފހަުރ ފިއުިމގޭޓްކު

 ޑިސްިއންސެކްޓްކުުރން 

މެލޭރިޔާއާއި ޔެލޯފީވަރ އުޅޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާ ޤައުމުތަކުން 

ޓްރާންސިޓްކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެފަދަ ޤައުމަކަށް ދަުތރުކޮށްފައި އަންނަ 

 އުޅަނދުފަހަރު ޑިސްއިންސެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

ރެވުމަށްފަހު ޑިސްއިންސެކްޓްނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޑިސްއިންސެކްޓްކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެ

އެކަން ުފރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ،ުރޞަތު ދިނުމަށްަފހުކުރުމަށް ފުޓްނުވަތަ ފިއުމިގޭ

 ހެލްތު ކްލިއަރަންްސ ދެވޭނެއެވެ. ،ދިނުމާއެކު

   )ނ(

ޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިސްއިންސެކްޓްކުރުމާއި ފިއުމިގޭ 

ބަލިތަކާިއ، ބަިލ  ،މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ. އެޖެންސީން

ފެތުރެމުން އަންނަ ޤައުމުތަކާއި، އެފަދަ ޤައުމެއްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތެއްގެ ސަބަބުން 

ބޭނެ ފިއުމިގޭޓްކުރުމަށާއި ޑިސްއިންސެކްޓްކުރުމަށް ލާޒިމްވާގޮތްތަކާއި އިސްތިސްނާ ލި

 ހާލަތްތައް ފާހަގަކުރެވި ފުރިހަމަ އިރުޝާދު ބަޔާންކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ.

   )ރ(

ވައިގެ އުޅަނދު ޑިސްއިންސެކްޓް ކުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ލަސްވެގެން 

ޑިސްއިންސެކްޓްކުރަްނ ބޭނުންކުރި ކެމިަކލް  ،)ފަނަަރ( މިެނޓުެގ ކުރިން 15ފުރުމުގެ 

ދަތުރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުޅަނދުގެ ފުރިހަމަ  ،ހުރި ފުޅިފަދަ ތަކެއްޗާއިއަޅައިފައި

މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޮގތަށް ލިޔުމުން އިންޓަރނޭަޝނަްލ ބޯޑަރ ހެލްަތށް 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

   )ބ(

ޅަނދުފަހަރު ކުރާ އަދި ފިއުމިގޭޓް ނުކުރާ އުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިސްއިންސެކްޓްނު

ތެރެވުމަށް ހުއްދަީދގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެތެރެވެްއޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  36އެތެރެވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ގަވައިދުގެ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

   )ޅ(
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ޑިސްއިންސެކްޓް ކުރުމަށާއި ފިއުމިގޭޓްކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރުގެ 

އެޖެންސީއަށް  ،ކަމާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުން އެކަމަށް ބާރުއެޅުމާއެކުކަން

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ޭދންވާނެއެވެ. 

   )ކ(

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ެހލްތު ރެގިއުލޭޝަންއްގައި ވައިގެމަގުން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދެ

 ހެލްތު" ގެ "ރަލް ޑެކްލަރޭޝަންރާފްޓް ޖެނަރކް"އެއަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2005)

 ބަނދަރެއްގެބަނަދރުކުރާ އުޅަނދު  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު" ސެކްޝަން ޑެކްލަރޭޝަން

ތެރޭގައި ގެ ގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24 އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތަށް

 ންވާނެއެވެ.ޅަހުށަހަ

ވަިއގެަމގުން ރާްއޖެ އަންނަ  .18 )ހ(

 އުޅަނދުފަަހރުަގއި ިޞއްީޙގޮތުން

 ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ ކަންަތއްތައް 

އުޅޭ   ބަލިތައްޞަފައިވާ ޚާއްން ކަނޑައަޅައިޖެންސީއެ އާއި، ޔެލޯފީވަރ ،އާއިމެލޭރިޔާ

ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ވައިެގމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަުރ ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ 

 އުޅަނދަށްޑު" އަށް  މިންގަނއެއަރކްރާފްޓް ޑިސްއިންސެކްޝަން"ކުރިން 

އެ މިންގަނޑަށް ޑިސްއިންސެކްޓްކުރިކަން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  "ޑިސްއިންސެކްޓް"

 "ސެކްޝަން ޑެކްލަރޭޝަން ހެލްތުގެ " "ރަލް ޑެކްލަރޭޝަންރާފްޓް ޖެނެރކްއެއަ"

)ސައުވީސް(  24 ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތަށް ،ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ

 ންވާނެއެވެ.ޅަހުށަހަ ތެރޭގައިގެ ގަޑިއިރު

 )ށ(

 ،ކުރިކަން އަންގާނީ ސެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްއިން މާއްދާގެ )ށ( މި

އެޖެންޓެއް  އެ ،ފައިވާނަމަކަނޑައަޅައި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ އެޖެންޓަކު

 އުަޅނދަކުން ނުަވތަ އެ އެ ،ފައި ނުވާނަމަވެރިކޮށެވެ. އެޖެންޓަކު ކަނޑައަޅައިމެދު

 ރލައިނަކުންނެވެ.އެއަ

 )ނ(

ވާފަދަ ށް ނުރައްކައުމު ޞިއްޙަތައާންއުޅަނދެއްގައި ރާއްޖެއަންނަ ވައިގެމަގުން 

ތެރި އުއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކަނުވަތަ  ،ނަމަ ހުރިމީހަކުހުރި ބައްޔެއް އެއްވެސް

ުއޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް  އެ ،ކުރެވޭނަމައްގައި މީހަކު އުޅޭކަމަށް ޝައްކުބައްޔެ

ފްލައިޓުން  ،ޕައިލެޓް މެދުވެރިކޮށް މަުޢލޫމާތު ޯހުދމަށްފަހު އުޅަނދުގެކުރިން މުގެޖެއްސު

ިއްނޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  އެކަންަބނަދރުހިންގާ ފަރާތުން  ،މީހުން ފޭބުމުގެ ކުރިން 

 އި، ެހލްތު ކްލިައރަންސް ހޯދަންވާނެވެ.އަންގަ ހެލްތަށް

 (ރ)
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ތުމުގައި ބަލަންވާނީ އަލާމާތްތައް ދެނެގަބަލިތަކުގެ ގައި ބުނެފައިވާ  (ރމާއްދާގެ ) މި

 ލޫމާތުތަކަށެވެ.ޢުމަ އާންމުކުރާ އި އަޅައެކަމަށް ކަނޑަން އެޖެންސީ

   )ބ(

އެ އުޅަނދަކަށް ހެލްތު  ،" ހުށަހަޅާއިރު ޑް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތު ފޯމު"އައުޓްވާ

 ކުރުމުންނެވެ. ކްލިއަރަންސް ދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ

ެޖއިން ފުުރމުގެ އުޅަނދުފަަހރު ރާއް  .19

 ކުރިން ހެލްތު ކްލިއަރަްނސް ދޫުކރުން.

ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންްޓރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަން " ،ގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއްނަމަކަނޑު

ގެ މުއްދަތު  ސެޓްފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެްޓފިކެޓް"

 ައއުކުރުމަށްފަހު.  ސެޓުފިކެޓު،  ހަމަވެފައިވާނަމަ

   )ހ(

އެކަމެއް  ،ފައިވާނަމަލުކުރަން އަންގައިމަޢަލަތެއް ދިމާވެގެން ވަކި ގޮތަކަށް ހާއްޞަ ޚާ

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު. 

   )ށ(

ކުރެވޭ ބަިލތަކުގެ ތެރެިއން އެހެން ީމހުންނަްށ ނުރައްކަުއވާފަދަ ގައިން ގަޔަށް ޢުލާނުއި

 18އިދުގެ ގަވާ މި، ޖެނަމަ ކުރެވޭ މީހަކު ހުރެއްއްޔެއްޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ޝައްކުއަރާ ބަ

 ގައި ބުނާ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހު.  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

   )ނ(

   )ރ( އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށްފަހު. ،ހުއްދައެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ

ރ ޔެލޯފީވަ އާއިމެލޭރިޔާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 17ގަވާއިދުގެ  މި

ނުވަތަ  "އިންޓަޭނޝަނަލް ޓްރެވަލް ެއންޑް ހެލްތު" ،ނީ ންވާ ބަލަ ކަމުގައިއުމުތައްޤައުޅޭ 

 އުމުތަކެވެ.ޤަ އްޔާއިން ކަނޑައަޅާޞިއްޙަތު ޖަމްޢިދުނިޔޭގެ 

ވަިއގެަމގުން ރާްއޖެ އަންނަ  .20 )ހ(

އުޅަނދުފަަހރުަގއި ިޞއްީޙގޮތުން 

ފުރިހަމަުކރަންެޖހޭ މިްނގަނޑުަތއް 

އެކަންަކން ކުރިއަށް  ،ކަނޑަެއޅުާމއި

 ގެްނދާގޮތް ބެލުން 
އްޔާއިން ޢިއްޙަތު ޖަމްޞިދުނިޔޭގެ  ،ނީކުރަންޖެހޭ" "ޑިސްއިންސެކްޓް

ފައިވާ އަޅައިކަނޑަން ޖެންސީއެފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅައިޑަކަނ

 އެއްގޮތަށެވެ.  ޑިސްއިންސެކްޝަން މިންގަނޑު" އާ"އެއަރކްރާފްޓް 

 )ށ(

ގޮތުން ޞިއްޙީ ދުގެ ދަށުންއިވާގަ ން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި މިވައިގެމަގު

 އުޅަނދެްއ ޖައްސާ އެއަރޕޯޓުގެ  އެ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުިރހަމަކުރޭތޯ ބަލާނީ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. ން ޖެންސީއެތަ ނުވަން ހެލްތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

 )ނ(

 ްޓރޯލުކުރުމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ބަލިތަްއ ކޮން
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ސިން ފައިވާ ބަލިތަކަށް ވެކްކަނޑައަޅައިން ޖެންސީއެ ،އަންނަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ

 ތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ިލބިގަްނނަން ވާނެއެވެ. ޖެހުން ނުވަތަ ބަިލން ރައްކައު

 .21 )ހ(

 

 ޔެލޯ ފީވަރ ވެްކސިން ޖެހުން 

( ން)ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަ ރާއްޖެއަށްއުމަކުންޤަރ އުޅޭ ޔެލޯފީވަ

 ވާނެއެވެ.އޮންނަން "ޔެލޯފީވަރ ވެކްސިނޭޝަން ސެޓްފިކެޓް"ޞައްޙަ އަތުގައި 

 )ށ(

އެތެރެވުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ނެތް މީހަކަށް ރާއްޖެ 

ޒުރުވެރިވާ ޢުގޮތުން އެމީހަކީ ޔެލޯ ފީވަރ ވެކްސިންކުރުމަށް ޞިއްޙީ ،ހުއްދަ ދެވޭނީ

 އުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ޞިއްޙީ ޤަ އްޙަ ލިޔުމެއް )އެޞަމީހެއްކަން އަންގައިދޭ 

 ދީފައިވާ( ހުށަހެޅުުމންނެވެ. އިދާރާއަކުން

 (ނ)

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކުދިންނަށް ދަށުގެ ތުއްތު އެއް އަހަރުން 

 ވެ.އޮްނނާކަށް ނުޖެހެއެ ސެޓުފިކެޓުވެކްސިނޭޝަން 

 (ރ)

ބޫލުކުރެވޭީނ ގަ ިފކެޓުޝަން ސެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެކްސިނޭ މާއްދާގެ )ށ(މި 

 އް ފާއިތުވެފައިވާދުވަހުގެ މުއްދަތެ)ދިހައެއް(  10 ން ފެށިގެންޚުތާރީޖެހި ވެކްސިން

 ނަމައެވެ.

 (ބ)

ވުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ނެްތނަަމ ރާއްޖެ އެތެރެ

އެމީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަށް ނުަވތަ ސަރވައިލަންސް  ،ހުއްދަ  ދެވޭނީ

 .ޝަރުޠުތަކަށް އެއްބަސްވާނަމައެވެ

 )ޅ(

 

 

  

ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު،  ގޮތަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ޅމާއްދާގެ )މި 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ )ހައެއް(  6 ނަވެގެންގި  ،ބެުލމަށްފަހު ލަތަށްހާޞިއްޙީ އެމީހެއްގެ 

 ވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.ރނުވަތަ ސަ ކޮށްފައިއެކަހެރި

   )ކ(

އެްއަބސްވެ އިޤުރާރުނުވާ ޝަރުޠުތަކަށް  ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ (ޅމާއްދާގެ )މި 

  ނުވަތަ  ލުންހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އަނބުރާ ފޮނުވައިފަރާތްތައް ކަރަންޓީންކޮށްފައި ބެ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.  ންޖެންސީ އެމަލުކުރުމަށް ޢަކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ދެގޮތުން މި

 

   )އ(

ދަތުރުކުރާ  ބޭރަށްށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިްނ ރާއްޖެއަ ލަތްތަކެއްގައި ހާވަކި 

ން ޖެންސީއެ ޖެުހމަށްއް ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ވެކްސިނެ

ދަތުުރވެިރންނަށް ބޭުނންާވ  .22 )ހ(

 ވެކްސިްނޖެހުން 
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 ޖަހަންވާނެއެވެ.ވެކްސިނެއް  އެތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ދަ ،ނަމަފައިވާއިކަނޑައަޅަ

އެ ވެކްސިންތަކުގެ އަސަރު  ،ކާއިގައި ބަޔާްނކުރާ ވެކްސިންތަ މާއްދާގެ )ހ( މި

އެ ވެކްސިނުގެ އަސަރު ހުންނާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ކުރަންފަށާނެ މުއްދަތާއި

 މުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.އާންން ޖެންސީއެދަތު މުއް

 (ށ)

ލިބޭޭނ ރާއްޖެއިން ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ވެކްސިންތައް ދިެވހި މި މާއްދާގެ )ހ(

 ނެއެވެ.އި އިޢުލާނު ކުރަންވާހަމަޖައްސަން ޖެންސީއެ އިންތިޒާމު

 

 (ނ)

ތަްއ ޠުތިރީގައިވާ ޝަރު ،ނީލާބަ ކަމުގައިފިކެޓަކީ ޞައްޙަ ޑޮކިއުމަންޓެއްވެކްސިނޭޝަން ސެޓު

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ވެކްސިޭނޝަން ސެޓުފިކެޓުަގއި  .23

ފުރިހަަމވެފައި ުހންނަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ތައް ފުރިހަމަާވ ޠުމިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުކުރާ ބޫލުގަން ޖެންސީއެ ވެކްސިނަކީ ދީފައިވާ

 .ވެކްސިނަކަށްވުން

   )ހ(

ހުއްދަލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ  ޖެހުމަށްަޤއުމެއްގައި ވެކްސިން އެފައިވަނީ ދީއިޖަހަ ވެކްސިން

އެފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ވެކްސިން ޖަހައިދިން  ،މާއެކުޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވު

 .ންފައި އޮތުމަރުކަޒުގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ޖަހައި

   )ށ(

 މީހާގެ ވެކްިސން ލިބިަގތް، އޮތުމާއިއެނގެން  ވެކްސިންޖެހި ާތރީޚުޓުގައި ފިކެސެޓު

 ނަން އިނގިރޭސި އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ސާފުކޮށް ލިޔެފައިހުރުން.

   )ނ(

 ކިޔަން  ތަނެއް އެއްވެސް ،ފުރިހަމަކޮށްފައިހުރުމާއި ބައިތަކެއް  ހުރިހާ ގައިސެޓުފިކެޓު

 ނުވަތަ ފައިފަވައިނުވަތަ  ،ފައިފޮރުވައި ތަނެއް ލިޔެފައިުހރި ނުަވތަ ނޭނގޭގޮތަށް

 .ނެތުން ފުހެފައި

   ރ()

 މާއި،އް ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތުފިކެޓެވެރިޔަކަށް ވަކި ސެޓުދަތުރު ކޮންމެ

 .ފިކެޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތުންށްވިއަސް ވަކި ސެޓުކުޑަކުއްޖަކަ

   )ބ(

ކަމުގެ ނުރައްކަލަށްޓަކައި އެމީހަކު ގެ ކިބައިން ބައްޔެއް ފެތުރިދާނެރާއްޖެ އަންނަ މީހެއް

ން ޖެންސީއެކޮށްފައި ަބހައްޓަން ކަރަންޓީނުއެކަހެރިކޮށްފައި ނުވަަތ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބަނަދރުތަކަށް ައންނަ ފަރާތްތަާކއި  .24 (ހ)

އުޅަނދުފަަހރު ކަރަންޓީނުުކރުާމއި 

 އަިއސޮލޭޓްކުރުން 

ހިނާގ  ށްފައިާވ މުއްދަތުގައިއެމީހަކު ކަރަންީޓނުކޮ ،ގައި މީހަކު ބަހައްޓާަނމަކަރަންޓީނު  (ށ)
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 ންނެވެ.ޖެންސީއެރަދުތައް ކުރަންވާނީ ޚަފަރުވާކުރުމުގެ 

  އުޅަނދުތައް ފާހަގަުކރެވިވާފަދަ ކަމެއް އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްަކއުތެރި

އްދުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑުގެ ހަސަރަޚާއްޞަ ކުރުމަށް ބަނދަރުކުރާެނ ކަރަންޓީނު

ކަމާބެހޭ  އްދެއްގައި ސަރުކާރުގެހަބަނދަރުތަކުގައި ނުވަތަ އެޫނންވެސް ސަރަ

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައި

 (ނ)

އްދަކުން އަްނނަ ކަނޑު ދަތުރުކުާރ ހަރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީނު ސަރަ

، ންފަރާތުން ކަރަްނޓީނު ފިލުވަންދެ  އިންޓަރނޭޝަަންލ ބޯޑަރ ހެލްތުގެ އުޅަނދުތަކުގައި

ރޭގަނޑުނަމަ ހުުދ އައްޔެއްގެ މަތީގައި  ،ނދޫ ދިދަ(ކަރަންޓީނު ދިދަ )ރީ  ދުވާލުނަމަ

 ރަތް އައްޔެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 (ރ(

ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާއިރު ވެކްސިންޖަހަންޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހިކަން ކަށަވަރުނުާވ 

ދިވެހިން، ކަރަންީޓންކުރުމަށް ުނވަތަ އައިސޮލޭޓްކުރުމަށް ނުވަަތ ސަވައިލަންސްއަށް 

އެ ބައްޔަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެފަދަ  ،މަށް އިޤުރާރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސްދިޔު

ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްޓައި އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   )ބ(

މީހާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ  ގައިންގަޔަށްއަރާ ނުރައްކައުތެރި ބައްޔަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ

ބަލީގެ އަސަރު އެހެންމީހުންނަްށ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަމަށް، ފަހުގެ ޞިއްޙީ 

އެއް އުޅަނދަކުން ދަތުރުކުރި  ،ހޯދުންތަކުގައި ބުެނފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 މީހުންނާއި، ބައްދަލުވީ މީހުްނާނއި، ބަލީގެ އަސަރުކުރާނެ މިންަވރަށް އެކުގައި ވަގުތު 

ަބލީގެ  ،ހޭދަކުރެވުނު މީހުން ޞިއްީޙގޮތުން ބަަލންވާ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު 

އެމީހަުކ ނުވަތަ އެބަޔަކު ން ޖެންސީއެ ،އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ

 ކަރަންޓީނު ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

ނުަވތަ ކަރަްނޓީނުކޮށްފައި މުއްދަތަށް  ބައްޔަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި

ލާމާތްތައް ފެންނަްނ އަހުންނަ މީހެއްގެ ކިބައިން ބަލީގެ ވައިލަންސްގައި ރސަ

ދިނުމަްށ މުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ނުވަތަ އިތުރަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އިތުރު ،ފަށައިފިނަމަ

 ށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކާ ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކަރަންޓީނުނުވަތަ ތަޙުލީލުކުރުމަށް 

   )ކ(
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 ވެ.ވާލުކުރެވޭނެއެހަ

ވާލުކުރެވޭ ހަޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާ މަތިން ގޮތުގެ ގައި ބުނެފައިވާ މާއްދާގެ )ކ( މި

 އެފަދަ  އިޚަރަދުތަކާ އެންމެހައިފަރާތްތަކުގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ 

ބޭނުންވާ ތަެކތި ނަގައިގެން ރާއްޖެއިން  ޕަލަށްސާމް ބައްޔެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި

 ންނެވެ.ޖެންސީއެންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ބޭރުންކުރަ

   )އ(

ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކައުތެރި ބައްޔަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ 

ބައްޔަށް ަޝއްކުކުރެވުނު މީހާއަށް  ،ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓެްކޓް ޓްޭރސިންގެ ބޭނުމަށް 

 ،ރުމުގެ ފުުރޞަތު އޮންނަކަމަށްޝައްކުކުރެވޭ ބަލީގެ އަސަރު އެހެން މީހުންނަށް ކު

އެއްއުޅަނދަކުން  ،ފަހުގެ ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ދަތުރުކުރިމީހުންނާއި، ބައްދަލުީވ މީހުންނާއި، ބަލީގެ އަސަރުކުރާނެ މިންވަރަށް 

ލަތުގެ އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެވުނު މީހުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދައު

އެނގިހުރި މިންވަރަކުން ސާފުތެދު މަޢުލޫމާތު  ،މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން

 ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި ދޭންވާނެއެވެ.ން ޖެންސީއެ

 ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ .25 )ހ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންނާއި ތަކެތި 

މަޢުލޫމާތު ކަަށވަރުކުރުކޮށް، ބައްޔާ  ،ދަށަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އެޖެންސީގެ ބެލުމުގެ

 ބަލަންވާނެއެވެ.ން ޖެންސީއެވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ،ބެހޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންަކން

 )ށ(

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި ބަަލން ކަނޑައަޅާ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން 

ޅާ ވަގުތުގައި ހާޒިރުކުރުމުގައި ފުލުހުންނާިއ ކަނޑައަ ،ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށްން ޖެންސީއެ

އަށް ޖެންސީއެދައުލަތުގެ އެހެނިެހން ގުޅުްނހުރި އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް 

 އެދެވިދާނެއެވެ.

   )ނ(

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ބޭނުމަްށ ބަލަންޖެހޭ ަކންކަްނ  ،ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު

)ސައުވީސް(  24 ،ވަތަ އިންކާރުކުރާ ފަރާތްތައް ބެލުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ނު

 އެދެވޭނެއެވެ.އަށް ޖެންސީއެގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރުމަށް 

  )ރ(

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ގުނަންފަށާނީ،  24މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުެނފައިވާ 

 ފެިށގެންނެވެ. ވަގުތުން ފައިވާޒިރުވުމަށް އަންގައިއެފަރާތެއް އެޖެންސީއަށް ހާ

  )ބ(
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އުޅަނދުފަހަރާއި، އާންމު ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ ޔަގީންކުރެވޭ 

ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއްގައި ން ޖެންސީއެ ،މީހުންނާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ ތަފުީސލީ މަޢުލޫމާތު

 ދޭންވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން ފޯރުކޮށް

އާންމު ިޞްއޙީ ނުަރއްކަލަކަށް  .26 )ހ(

ޝައްކުކުެރވޭ ުނވަތަ ޔަގީންުކރެވޭ 

އުޅަނދުފަަހރާިއ، މީހުންާނއި 

 ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން 
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ލަސްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކުރަނީ ޤާނޫނީ ުކށެކެވެ.  އިންކާރުކުރާ ނުވަތަ

  )ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެްއކުރެވޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތގެ ރައްކައުތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެޖެންސީއާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެަހއި މުއައްސަސާތަކުން 

 ،މަޢުލޫމާތެްއ ހިއްސާކުރަންވާނީ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ައދި އެފަދަ އެއްވެސް

 ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ މިންވަރަށެވެ.

  )ނ(

 އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުތަކަށް ކަިއރިކޮށްފައި އޮންނައިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް 

ރީގައިވާ ކަންތައްތައް ބަނދަރުކުރާ ނުވަތަ ކައިރިކުރާ އުޅަނދުތަކުން ތި

 ކުރަންވާނެއެވެ:ފުރިހަމަ

ނދުފަހަރުން އަދި ޓަގް ފަދަ އުޅަ ބައްތެލި ،އެލޯންގްސައިޑްކުރާ ބޯޓް .1

 .ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން "ރެޓް ގާޑް"އެއްގަމަށް ހިފާ ވާވެލާވެލީގައި 

 .ގައި ހުންނަ ބޯފެނާއި ާކޯބތަކެތި ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ހުރުންއުޅަނދު .2

ށްފައިވާ ބޭސް ލިބެން ންކޮގައި ބަޔާޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓް ގމެޑިސިން" .3

 .ދުމަތް ބޯޓުގައި ލިެބން ހުރުންޚި ގެފަސްޓް އެއިޑު ހުރުމާއި،

 .އާލާނުވާގޮތަށްހުރުންބޯޓުގައި  ،މަދިރިފަދަ ސޫފާސޫފި  .4

 

އުޅަނދުފަަހރު ބަނދަރުތަކަށް  .27 ހ()

ކައިރިކޮށްަފއި އޮންަނިއރު އަަޅންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅު 

ގައި ސްޕެކްޝަނުންހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން އިގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރި މި މާއްދާގެ )ހ(

އަރުވައި މުދާ އެ އުޅަނދަކަށް ކުރަންދެން އެކަމެއް އިޞްލާޙު ،ކުރެވިއްޖެނަމަފާހަގަ

 ހުްއުޓވިދާނެއެވެ. އޮފިސަރުންނަށްހެލްތު  ޯޕޓް ފޭބުން ބޭލުމާއި މީހުން އަރައި

 )ށ(

ރާއްޖެއަށް ފައިވާ އެއްޗެއް ކަނޑައަޅައިން ޖެންސީއެގޮތުގައި ނުރައްކަލެއްގެ ޞިއްޙީ

ހެލްުތ  ޕޯޓް ަފރާތަކުންއުޅަނދެްއގައި ނުވަތަ ރާއްޖެ އަންނަ  ނުވަތަ ފުރާ އަންނަ

 ކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.އުފޮރުާވ ރައްކައޮފިސަރުންނަށް ހާމަނުކޮށް 

 )ނ(
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މިފަދަ . މަލެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެޢަމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާފަދަ  މި

ދަށުން ފިޔަވަޅު ގެ  )ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 36ވާއިދުގެ ގަ  މަލެއް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިޢަ

 އެޅޭނެއެވެ.

 )ރ(

 މައްޔިތުންނާއި، އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުން 

 ރާއްޖެއިންވަނެއް ނުވަތަ އިންސާނެއްެގ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ުގނަމައްޔިތެއް 

އޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު "ކުރެވޭނީ އިމްޕޯޓް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށްވޭނީ ކުރެއެކްސްޕޯޓްބޭރަށް 

 ހޯދައިގެންނެވެ. މިލިޔުމުން ހުއްދަ  "ރިމެއިންސް އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ހިއުމަން

ޖެންޓު އުޅަނދުގެ އެ އުޅަނދުގެ މާލިމީ ނުވަތަ، ފައިވާކަން ކަށަވަރުނުކޮށްހުއްދަ ހޯދައި

ޅަނދުގައި އެފަދަ އެއްޗެއް އުފުލުމަށް ފުރުޞަތު އު ،ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު

ވަނަ  36އިދުގެ ގަވާ މި ،ކުށް ކުރި ފަރާތެއް ކުރަނީ ކުށެކެވެ. މި އެ ،ދީފިނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ  މާއްދާގެ )ރ(

މައްޔިތުްނނާިއ، ިއންސާުނންެގ  .28 )ހ(

އިަތއް ިއމްޕޯޓްކުުރމަށާިއ ހަށިގަނުޑގެ ބަ

އެކްސްޕޯޓްކުުރމަށް "ޮއތޮަރއިޒޭަޝން ޓު 

އިމްޕޯޓް ެއންޑް އެކްސްޕޯޓް ިހއުމަްނ 

 ރިެމއިންސް"  ުހއްދަ ދޫުކރުން 

ނުވަތަ އިންސާނެއްެގ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ުގނަވަނެއް ރާއްޖެއިން މައްޔިތެއް 

 ،ގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީރުމުކުއިމްޕޯޓްމާއި ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުބޭރަށް 

 އެއް ނުަވތަ ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާ ށްފައިވާ އެޖެންޓެއްރީކޮއެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަ

 ކޮށެވެ.މެދުވެރި

 )ށ(

ކުރުމުގެ އިންޕޯޓް "ޑެޑް ބޮޑީ އެންޑް ރިމެއިންސް" ދަށުން ގެ މާއްދާގެ )ށ( މި

، ޓުންނާއިމަސައްކަތްކުރާ އެޖެންޓްކުރުމުގެ ޓުންނާއި، އެކްސްޕޯމަސައްކަތްކުރާ އެޖެން

ލައިސަންސް  ،މުއައްސަސާތަކުން އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުދައުލަތުގެ 

 ފަށާތާ  މަލުކުރަންޢަގަވާއިދަށް  މި ،މަުލކުރާނޭ އުސޫލުޢަދިނުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގައި 

 ލަން ވާނެއެވެ.ގެ ތެރޭގަިއ އެޖެންސީން އެކުލަވައި)ނުވަދިހަ( ދުވަހު 90

 )ނ(

 ޓްރީ ލެބޯ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތްަނމަވެސް

 އާއި، ދިޔާތަކެއްޗާއި ންގެ ިޓޝޫ  ިއންސާނުލީލުކުރުމަށް ފޮނުވާޙުސާމްޕަލްގެގޮތުގައި ތަ

އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ކަށިފަދަ ތަކެތި 

 ހޯދާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 (ރ)
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 ހުއްދަ  "ރިމެއިންސް ންޓް ހިއުމައޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯ"

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ  8މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 ދައްކަންވާނެވެ.

 )ބ(

ަތ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މައްޔިތެއް ނުވަތަ އިންސާނެއްގެ ަހށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަ

މިވާ ތިރީގައި  ،ދޫކުރަންވާނީމުގެ ހުއްދަ އިންސާނެއްގެ ގުނަވަނެއް އެްކސްޕޯޓްކުރު

 މުންެނވެ.އްތައް ފުރިހަމަ ކުރުކަންތަ

 

 )ޅ(

 ށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަަތ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އިންސާނެްއގެ ހަ މައްޔިތެއް .1

ފަހަރު އްޖެންސީގައި އަހަރަކު އެބޭރަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެރާއްޖެއިން 

 ރީކުރުން.ރަޖިސްޓަ

 ތެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވުން.ޙީގޮތުން ރައްކައުޞިއް .2

ގެ ކޮޕީ ސްބަތްވާ ފަާރތުގެ ޕާސްޕޯޓުމަރުވެފައިވާ މީހާގެ ނުވަތަ ގުަނވަން ނި .3

 ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ  ހުށަހެޅުން.

 ފެއާޒުންފޮރިންއެ އޮފް މިނިސްޓްރީނާިއ ފުލުހުން މަރުފޯމުގައި .4

 ތައްގަނޑު ެޖހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން. "ނޯއޮބްޖެކްޝަން"

ޔުންތައް ތިރީގައިވާ ލިޔެކި ނީދޫކުރާ ހުއްދަ މުގެގެނައުމައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް 

 ޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އެ

 )ކ(

 ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމރުފޯމު.މަރުވި .1

 ގެ ކޮޕީ.ތަ ދަތުރުކުރުމުގެ ލިޔުމުޕާސްޕޯޓް ނުވަ .2

ގެ އެއްގެންނަ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާމައްޔިތާ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ަބއި  .3

 .ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ިމންގަނޑުތަކާ ޙީބޫލުކުރާ ޞިއްގައެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ިއދާރާއަކުން  .4

 .ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުންްށފައިވާއެއްގޮތަށް ބަންދުކޮ
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ާވލުވާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ހަ ،ފަރާތުންވާލުވާ ހަ އާމައްޔިތާއިމްޕޯޓްކުރާ  .5

 ތު ހިމެނޭ ޒިންމާވާނެކަުމގެ ސިޓީ.ލޫމާޢުމަ

 ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ މުގެރާއްޖެއަށް ގެނައުއިންސާނެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ބަޔެއް 

 ޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ޔުންތައް އެތިރީގައިވާ ލިޔެކި

 )އ(

 .ޢުލޫމާތުމަ މަބަތްވާ މީހާގެ ފުިރހަސްނި ންގުނަވަ .1

  .ޓްއްކަން އަންގައިދޭ މެޑިކަލް ރިޕޯކޮން ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަަވްނތަކެ .2

 .ސަބަބު މާއި،ޭބނު  ،ތަނާއިއެތެރެކުރާ ގުނަވަން  .3

ނޑުތަކާ ިމންގަޙީ ބޫލުކުރާ ޞިއްގައެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ިއދާރާއަކުން  .4

 . ފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއްށް އެއްގޮތަށް ބަންދުކޮ

ހުއްދަދޭ ރާއިން ޓްރާންސްޕޯޓްކުރުމަށް އުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާޤަ އެ .5

 .ލިޔުން

 

 ބައިތަކުގައި  ހަށިގަނޑުގެ ،އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ގެންދެވޭ މައްޔިތުންނާއި

 ނުވަތަ ހުރިތޯ ބަްއޔެއް އަރާ ގައިންގަޔަށް ފަދަ ަބލަންޖެހޭ  ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮުތން

 ފައިވާރަޖިސްޓަރީކޮށް ގައިކައުންސިލު ކަމާބެހޭ ހެްލތުގެ ޮއފް މިނިސްޓްރީ ނޫންތޯ

 ފުރިހަމަ އެކަމާބެހޭ ،ކަށަވަރުކޮށް އިދާރާއަކުން ޞިްއޙީ ނުވަތަ މާހިރެއް ޞިއްޙީ

 "ރިމެއިންސް ހިއުމަން އެކްސްޕޯޓް އެންޑް އިމްޕޯޓް ޓު އޮތޮރައިޒޭޝަން" ،ލިޔުން

 އްދެއްގެ ހަސަރަ އެ ތަނުވަ ޖެންސީއަށްއެ ކުރިން  އެދުމުގެ ހުއްދައަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ށްހެލްތަ  ބޯޑަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް

މައްޔިތާ ުނވަތަ އިްނސާެންއގެ  .29 )ހ(

ހަށިގަނުޑން ަބއެްއގައި 

ބައިނަްލއަްޤާވމީގޮުތން ބަލަްނޖެހޭ ފަދަ 

ގަިއންގަޔަށް އަރާ ަބއްެޔއް ހުރިކަން 

 ނުވަތަ ނެތްކަން ކަަށވަރުުކރުން 

 ލިސްޓާއި ބަލިތަކުގެ އެ ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުިރތޯ ލިތައް ބަ ގައިންގަޔަށް އަރާ

 ވަކި  ކަނޑައަޅާ ހެލްތުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ލުަތއްފުސީތަ ތަޙުލީލުކުރާނެގޮތުގެ

  އަހަރަކު މަދުވެގެން އެޖެންސީން ތަންތަނަށް ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ ފެންވަރެއްގެ

 .ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ ފަހަރު)އެކެއް(  1

   )ށ(
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 ،ލިޔުމުގައި" ރިމެއިންސް ހިއުމަން އެކްސްޕޯޓް އެންޑް ޓްއިމްޕޯ ޓު އޮތޮރައިޒޭޝަން"

 ސޮޔާއި، މާހިރެއްގެ ޞިއްޙީ ަކށަވަރުކުރި ނެތްކަން ނުަވތަ  ހުރިކަން ބައްޔެއް އެފަދަ

 ބައްޔަކާބެހޭ  އެ ހުރިނަމަ ބައްޔެއް އަރާ ގައިންގަޔަށްނަމާއި،  މުއައްސަސާގެ މަޤާމާއި،

 .އޮްނނަްނވާނެއެވެ ފައިމަނައިހި ހޯދުންތައް

   )ނ(

 ގައިންގަޔަށް މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ރިކޯޑްތަކުން ޞިއްޙީ އޭނާގެ ،މަރުވިއިރު މީހަކު

 ކަމަކަށް  އެފަދަ ުނވަތަ ،ންވާނަމަގީޔަ ނެތްކަން ލިބެން ލޫމާތުޢުމަ ބައްޔަކާބެހޭ އަރާ

 ތެރިނުރައްކައު ށްއަރާގަިއންގަޔަ ނުވަތަ ،ނެތްނަމަ ކަމެއް  އެއްވެސް ޝައްކުކުރެވޭ

 ފައިވާ ކަނޑައަޅައި އިދާރާއަކުން  ރަސްމީ  ޤައުމެއްކަމަށް ފެތުރެމުންދާ ބައްޔެއް

 ލޫމާތު ޢުމަ ޒިޔާރަތްކުރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޕީރިއެޑްގެ އިންކިއުބޭަޝން ޤައުމަކަށް،

އެއިންކަމަކަށް  ،ނުލައި ކުރުމަކާ ތަކެއްތަޙުލީލު ޞިއްޙީ ،ކަށަވަރުނުވާނަމަ

 އިޤުރާރުވެ  މާހިރަކު ޞިއްޙީ ބެލި  މައްޔިތާ ،ބަޔާންކޮށް  ރެވޭކަމަށްނުކުޝައްކު

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

   )ރ(

 ހުރުން  ލޫމާތުޢުމަ ބައްޔަކާބެހޭ އެފަދަ ތަކުންރިކޯޑު ޞިްއޙީ އޭނާގެ ،އިރުމީހަކު މަރުވި

 ގައިންގަޔަށްއަރާ  ނުަވތަ ހުރުން ކަމެއް ޝަްއކުކުރެވޭ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ

 އިދާރާއަކުން  ަރސްމީ އުމެއްކަމަށްޤަ ފެުތރެމުންދާ ބައްޔެއް ތެރިއުނުރައްކަ

 ތެރޭގައި  ޕީރިއަޑްގެ  އިންކިއުބޭޝަން ގުޅޭ ބައްޔަކާ ،ޤައުމަކަށް ފައިވާކަނޑައަޅައި

 ރިޢާޔަތްނުކޮށް، ލޫމާތަށް ޢުމަ އެ ،ލޫމާތުހުރެމެޢުމަ ޒިޔާރަތްކުރިކަމުގެ

 ނުވަތަ ،ނުލައި ކުރުމަކާ ތަކެއްޙުލީލުތަ  ޞިއްޙީ މިންވަރަކުން ތަޙުލީލުކުރެވެންހުރި

 ލިޔުމުގައި  ހުއްދަދޭ ނަމަވެސް  މާލުންހުއި ނުވަތަ ގައި ގަސްތު ފާހަގަނުކޮށް އެކަން

 ގެ  (ނ) މާއްދާގެ ަވނަ 36  އިދުގެގަވާ މި އެަފރާތެއް ،ނަމަސޮއިކޮށްފި އިޤުރާރުވެ

 ހެލްތަށް  އޮފް މިނިސްްޓރީ މައްސަލަބެލުމަށް އިދާރީގޮުތން ޖޫރިމަނާކޮށް ދަށުން

 . ހުށަހެޅޭނެއެވެ

   )ބ(

 ބައިތައް ހަިށގަނޑުގެ ،ހަށިގަނޑާއި އިންސާނުންގެއޮޔާދާ ނުވަތަ ލައްގާ 

 ބައްޔެއް  ތެރިރައްކައުނު ނުވަތަ ،ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ބައްޔަކަށް ތެރިނުރައްކައު

   )ޅ(
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 ހޯދަންޖެހޭ ބެލުމަށް ޝައްކުކުރެވޭތޯ އައިސްފައިވާކަމަށް އުމަކުންޤަ  ފެތުރެމުންދާ

 ވަޅުލުމުގެ  ުނކުރެވޭނަމަ ތަޙުލީލު ނުވަތަ ތަުޙލީލުކުރުމަށް ހޯދުމަށްަފހުގައި، ލޫމާތުޢުމަ

 މަތިން  ބުނާގޮތުގެ ގައި 1.1 ނުކުތާގެ ވަނަ 2ގެ   7 ޖަދުވަލު އިދުގެގަވާ މި ކުރިން

 ލިޔެ  ލުސީތަފު ތިރީަގއިވާ އެޖެންސީއަށް ަވޅުލަންވާނީ ،ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޕެކިންގައި

 . ދުމަށްފަހުގައެވެހޯ ހުއްދަ

 ކުގެ މަޢުލޫމާުތ.ުނވަތަ ފެނުނު ބަިއތަ ލޫމާތުޢުގެ މަމަރުވެފައިވާ މީހާ .1

 .ފެނުނު ތާރީޚާއި ގަޑި .2

 .އްދުހަފެނުނު ތަނާއި ސަރަ .3

 .ލުސީ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފުގައިންގަޔަށްއަރާ ބައްޔަކަށް .4

 .އްދުހަ އުމު ނުވަތަ ސަރަޤަބަތްވާ ސްނި .5

  ،ކަންކަމަށްތިރީގައިވާ  ކުގެ ތެރެިއންޚިދުމަތްތަ ދޭލް ބޯޑަރ ހެލްުތން އިންޓަނޭޝަނަ 

   ފީ ނަގަންާވނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެމި 

 .ކުރުމަށްކަށް ރަޖިސްޓަރީދުމަތްތަޚި .1

 "ސެޓިފިކެޓް ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަންތަކަށް ދޫކުރާ "އުޅަނދު .2

 ." ދޫކުރުމަށް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓްޝިޕް"ނުވަތަ 

މުއްދަތު  އި،ކުރުމަށާ އައުފިކެޓުސެޓުދޫކުރާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތުން .3

 މަށް.އިތުރުކުރު

 .ދޫކުރުން "މެޑިސިން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓް" .4

 .ގެއްލިގެން އަލުން ަހދައިދިނުން ފިކެޓުސެޓު .5

ހުއްދަ  "ރިމެއިންސް ޓް ހިއުމަންކްސްޕޯއޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އިމްޕޯޓް އެންޑް އެ" .6

 .ދޫކުރުން

 .ރީ ފީއެޖެންޓުންގެ އަހަރީ ރަޖިސްޓަ "ޑެޑްބޮޑީ އެންޑް ރިމެއިންސް " .7

އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އިތުރު  ،މަތީގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން  .8

 ޚިުދމަތްތަކަށް ފީ ނެގުން  30
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 ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގިދާނެއެވެ.

 ފީ ނެގުމަކާ ނުލައި ދޭ ިޚދުމަތްަތއް  .31 .ދަތުުރވެރިންގެ އަތުން އެއްވެސް އަގެއް ނުނެގޭނެއެވެ ،ދުމަތްތަކަށްތިރީގައިވާ ޚި

 ލަތެއްގައިހާ އުޅޭ ބަލިމަޑުކަމެއް ރޯގާއާއި ފެތުރޭ މެދުގައި ޤައުމުތަކުގެ ދޭދޭ

 ބެލުަމށް ންގެ ތެރޭގައި ބަލި ުނވަތަ ބަލި ަފތުރާ ޖަރާސީމު އަށަގެންފައިވޭތޯދަތުރުވެރި

 ހެދުމަށް.  މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންތައްއެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ 

   )ހ(

 ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ކުއްލި އަޅަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް އެތެެރވިޔަ ބަލިމަޑުކަމެއް ރާއްޖެއަށް

ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ބޭެހއް  ކްސިނެއްއާންމުޮކްށފައިނުވާ ވެ ލާނުކޮށްއިޢު ދުރާލައި

 .މަށްލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ ދިނުހާދޭންޖެހޭ  ވަގުތު ރާއްޖެއަށް އަންނަން ދަތުރުވެރި

   )ށ(

ފުރާ ދަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީނުކުރަން ދަތުރުވެރިންނާިއ  އަންނަ ރާއްޖެ

 ކުރުމަށް.ތަ އައިސޮލޭޓްނުވަ

   )ނ(

 ލަތެއްގައިހާ އުޅޭ ބަލިމަޑުކަމެއް ރޯގާއާއި ފެތުރޭ މެދުގައި ޤައުމުތަކުގެ ދޭދޭ

 އިންދަތުރުވެރިންގެ ދާގީނާ )ބެގެޖް(  އައިސޮލޭޓްކުރެވޭ ނުވަތަ ކަރަންޓީނުކުރެވޭ

ކުރުމަށާއި ރައްކައުތެރިކޮށް އް ކުރިމަތި ނުވާނެކަން ކަށަވަރުނުރައްކަލެ ޞިއްޙީ

 ކުރުމަށް. ރަންެޖހޭ ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަބެލެހެއްޓުމަށް ކު

   )ރ(

 ތުޙަޞިއް ންމުއާ ،ހިނދަކު އިނުވާހަ ބުނެފައި  ތަކަށްއެހެންގޮ އިދުގައިގަވާ މި

 މަޤްޞަދުތަކާ ގަވާއިދުަތކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި މަޤްޞަދަްށޓަކައި ޤާނޫނުގެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެފަރާްތތައް މީހުންނާއި، ފަންތީގެ ވެރިން ދައުލަތްތަކުގެ އެއްގޮތަށް

 ސަލާމަތީ ފަާރތްތަކާއި، ޕްލޮމެޓިކްޑި އުޅަނދުފަހަރާއި، ބޭުނންކުރާ ދަތުރުތަކުގައި

 އިސްތިސްނާވެގެނެއް  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި މުއައްސަސާތައް ތަންފީޒީ ބާރުތަކާއި

 .ނުވެއެވެ

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން  .32 )ހ(

 އިސްިތސްާނވެެގންުނވާ ފަރާތްަތއް 

 ބުނާ ގަވާއިދުގައި މި ،އިވީނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފަ އެެހން ގައި( ހ) ގެ މާއްދާ މި

 އިންތިޒާމްތައް ޚާްއޞަ އެފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ގަވާއިދު މި ހަމަޖައްސައިދިނުމަކަށް

 )ށ(

 ޞިއްޙަތު ންމުއާ ،އާއި މާއްދާ ަވނަ 7 ޤާނޫނުގެ ުޓމުގެއްބެެލހެ ކަންކަން ކާރިސާއާބެހޭ

 ލަތްތަކުގައިހާ ކުއްލި ނެފައިވާބު  މާއްދާގައި ވަނަ 33 ޤާނޫނުގެ ތެރިކުރުމުގެކައުރައް

ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި ކާރިާސތަކުަގއި މި  .33 )ހ(

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 
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 ންމު އާ ދެވުމުން އިސްތިސްނާ  ނުވަތަ މާލުވުންހުއި ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުން

 ތެރިވާ ނުރައްކައު ފުރާނައަށް ރައްޔިތުންގެ ފެތުރި ބަލިމަޑުކަމެއް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ

 ،ކަމަކަށްވާތީ ދާނެހިނގައި ލަތުހާ ޞިއްޙަތުގެ ންމު އާ ޤައުމުގެ ލަތަކަށްހާ

 ފުރިހަމައަށް ގަާވއިދު މި ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ތިބުމުގެގޮތުން ތެރިވެރައްކައު

 . ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ

 ލަތްތަކާއިސީވަ މީހުންނާއި ލަތްތަކުގައިހާ ފަދަ ބުނެފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  ،ހުރިނަމަ އްކަމެދަތި ދިމާވެދާނެ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގަވާއިދު މި ވެސްއެނޫން

ކަމާ  އެޖެންސީއާއި ،ލުއިފަސޭހަކަން ވަގުތީ  ގެނެވޭ ަތންފީޒުކުރުމުގައި  ގަވާއިދު މި

 .ނިންމިދާނެއެވެ މަޝްވަރާކޮށް މެދުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި

   )ނ(

 މީހުން ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު ފުރާ ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމެއް ވާބުނެފައި ގަވާއިދުގައި މި

 ބޯޑަރ އިންަޓރނޭޝަނަލް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ޓުވުމަށްއްހު ފުރިޔަނުދީ

 އެހީތެރިކަން ޚިދުަމތްތަކުން ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ލަތެއްގައި ހާ  އެދިއްޖެ ހެލްތުން

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ އެވަގުތެއްގައި

ގަާވިއދު  ތަންފީޒުކުުރމުަގއި ސަލާމަތީ  .34 )ހ(

ޚިުދމަތްތަކުގެ އެހީެތރިކަމަށް ެއދުުމަގއި 

 ޢަމަލުކުރާެނގޮތް 

 އުޅަނދުފަހަރާއި ހުއްޓުވޭ  ފުރުން އެީހތެރިކަމާއެކު، ޚިދުމަތްތަކުގެ ލާމަތީސަ

 ބޯޑަރ އިްނަޓރނޭޝަނަލް އެދުނު ހުއްޓުވަން ،ސަބަާބއި ހުއްޓުުވނު ފަރާތްތައް،

 ސަލާމަތީ ދިން ޚިދުމަތެއް އެ ،ބަޔާންކޮށް ލޫމާތުމަޢު އްޒަފުގެމުވަ ގެހެލްތު

 ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ )ސައުވީސް(  24 ގިނަވެގެން ހިނގިތާ  އެކަމެއް އިދާރާއަކަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ިލޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ޖެންސީންއެ

 )ނ(

ންމު އާގެ ދަށުްނ،  ދާގެ )ހ(ވަނަ މާއް 72ރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެއުންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައާ

 އިވެދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރާއުޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަ

އިދު ތަންފީޒުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ޯކޓު އަމުރަކަށް ގަވާ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މި

ަތކުގައި އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ލަތް ހާތިރީގައި ބުނާ  ،އެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓު އަމުރަށް އެދެންވާނީ

 ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތެވެ. 

  

ގަާވިއދު  ތަންފީޒުކުުރމުަގއި ޝަރުޢީ  .35

 ކޯޓްތަކުގެ އަުމރަށް ެއދުން 
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އަންނަ ީމުހން ސަރވައިލަންސަށް ނުވަަތ ސްކްރީނިންގއަށް  މީހުންނާއި ފުރާ

 .އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

   )ހ(

 އަދި ، ށަވަރުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ އުޅަނދުފަހަރުންމު ސާފުތާހިރުކަން ކައާ

ކުރެވޭނެގޮތް ނުވާ ްނކަން ރަނގަޅުކުރިކަން ކަށަވަރުގައި ބުނާ ކަމި ގަވާއިދު

ފައިވާ ށް ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގައިޓުމައްނުދީ ހިފެހެޔައުޅަނދުފަހަރު ފުރި

 ކުރުމަށް.ޙުކަންކަން އިޞްލާ

   )ށ(

ކަމުގެ  އެތަނެއްގަިއ ހިނގަމުން އަންނަެވދާނެ ކަމެއްއްުލންންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއާ

ކުރެވޭ ބަނދަރުތައް ވާ ނުަވތަ އެފަދަކަމަކަށް ޝައްކުލޫމާތު ލިބިފައިޢުމަ

 ބަލައިފާސްކުރުމަށް.

   )ނ(

 ކަންކަން  ބުނާ އިދުގައިގަވާ އެހީތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 .ތަންފީޒުކުރުމަށް

   )ރ(

 ކަރަންޓީންކުރުމަށް  ނުަވތަ އައިސޮލޭޓްކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރު  މީހުންނާއި

 ުޓމަށް.އްގައި ބެހެސޮލޭޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ކަރަންޓީނުއައި ،ކޮޅުހަދާނަމަދެ

   )ބ(

   )ޅ( .ހޯދުމަށް ރީނާޤަ އިކާތްހެ ،ނެގުމާއި ސާމްޕަލް ބޭުނންވާ ތަޙުލީލަށް

އިދުގައި ބުނާ ފިޔަވަޅުތައް ޙުކުރުމަށާއި ގަވާކަންކަްނ އިޞްލާއިދުގައި ބުނާ ގަވާ މި

 ތަންފީޒުކުރަން ރައްދުވާ ފަރާތްަތކަށް އަމުރުކުރުމަށް.

   )ކ(

ބޭނުމަްށ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ބައްޔަްށ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް  ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ

 ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން އިތުރަށް ބެލުމަށް.

   )އ(

އިދުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ހެލްތު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ޕޯްޓ ހެލްތު އޮފިސަރަކު މި ގަވާ

އެ ކުށްކުރި  ،ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސްއަޅައިފި މީހަކު އެކުރަނީ ކުށެއްކަމާއި

)ދެހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެބޮޑުނޫން އަދަދަކުްނ  2000 /-މީހަކު ނުވަތަ ފަރާތެއް 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

މި ަގވާިއދާ ޚިލާފުވާ ަފރާތްތަކާެމދު  .36 ހ()

 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

 

 ،މަލުނުކޮށްިފނަމަޢައިދުގެ ދަށުން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގޭ އެންގުމަކަްށ ގަވާ މި

 ުކށުގެ އަދަބެއްގެގޮުތން ކުރަީނ ކުށެއްކަމާއި، އެ އެ އެފަރާތުން

 ކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.)ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަ -/4,000

 ށ()
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 އިދުގައި ބުނެފައިާވ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގަވާ މި

ޖަވާބުގެގޮތުގައި  ،މާލުންވިަޔސްހުއި ނުވަތަ، ވިޔަސްފުރިހަމަކުރުމުގައި، ގަސްތުގައި

ދޮގު  ރެތެދުކަން އެނގިހުލޫމާތު ދީގެން ނުވާނެކަމާއި، ކަނޑައެޅިގެން ޢުދޮގު މަ

އަށްވުރެ ބޮޑުނޫްނ )ތިންހާސް( ރުިފޔާ 3,000/-      ދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްލޫމާތުޢުމަ

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަ

 )ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް އެއީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ކުށުގެ 

އިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލާއި މި ގަވަ ،އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށުގެ އިތުރުން

ކުރެވޭ ކަންކަމަކީވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކުށެއްކަމާއި، އެ ކުށުގެ 

ދަދަކުްނ އަހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އެއް) 1,000/-އަދަބެއްގެގޮތުން      

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ރ(

މަކަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި އެއްގައި ވަކިކަގެ އެއްވެސް މާއްދާގަވާއިދު މި

ންމުކޮށް އާގެދަށުން ގަވާިއދު މި ،ހިނދަކުއި ލާނުކުރަން ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާހައިޢު

 މަލުކުރަންފެށުމުގެމި ގަވާއިދަށް ޢަ ،އެކަމަކަށް ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަޢިއުލާނު

 .ންވާނެއެވެާލނު ކުރަޢުންމުކޮށް އިއާ އެޖެންސީންކުރިން  ހުގެދުވަ )ފަސްދޮޅަސް( 60

 އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން  .37 

ގަވާއިދު  ގެ ގެޒެޓުގައި މިސަރުކާރުދިވެހި ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަދަށް ގަވާއި މި

)ނުވަދިަހ( ުދވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. މި ދުވަސްތައް  90ތާ ޝާއިޢުކުރާ

 ހުރިހާ ަބންދު ދުވަސްަތއް ހިމަނައިގެންނެވެ. ،ގުނާނީ

 ިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގަވާ  .38 

ޕޯޓް ހެލްތުގެ މަސައްކަާތބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފުށމާއެކު

 އުވުނީއެވެ. 

 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު  .39 

ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ގައި އެހެން ގޮތަކަ ގަވާއިދުމި 

ގުޅިގެްނ، ތިރީގައި ދެވިފައިވާ  ވިަފއިވަނީ، އެ ޢިބާރާތަކާށް ދެޢިބާރަތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަ 

 މާނައިގައެވެ. 

 ބަސްތަުކގެ މާނަ  .40 )ހ(

 ،(" ކަމަށް ބުނެފައިވަނ2005ީތައް )ގަވާއިދު"ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙަތާބެޭހ 

( އިން ނެރެފައިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ ދުނިޔޭގެ

 ހައިގައި ބުނާ އެންމެއިސްދާރު" ގެ ދެވަނަ 2005ރެގިއުލޭޝަންސް  ހެލްތު

(1) 
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 ލުތަކަށެވެ. ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫ

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ،ހެލްތު" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ"

އްޙަތާބެހޭ ގޮުތން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޞިންމު އާ ން ޖެންސީ އެބަނދަރުތަކުގައި

ސެކްޝަނާއި އެ ސެކްޝަނުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް 

 .ކަށެވެޔުނިޓްތަ

(2) 

ސެޓިފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް  "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްޯރލް އެގްޒެމްޕްޝަން

"އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެްޓފިކެޓް" 

ަވނަ މާއްދާގައި ުބނާ  39ގެ އިސްދާރު ދެވަނަ " ގ2005ެހެލްތު ރެގިއުލޭޝަްނ 

 ފިކެޓަށެވެ.ސެޓު

(3) 

 ޤައުމުން އަނެއް  ެއއް ،މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮށްފައި އަންނަ"ޓްރާންސިޓް

)ބާރަ( ގަޑިއިރަށްވުރެ  12ގައި ރޕޯޓެއް އެއަޤައުމަށް ދިއުމަށް ފުލަިއޓް ބަދަުލކުރުމަށް

ކުރާ ށެވެ. އެފަދަ މީުހން ޓްރާންސިޓްނަ މީހުންނަރާއްޖެ އަންދިވެހިނުވެ ގިނައިރު

މީހުންކަމުގައި  ކޮށްފައި އަްނނައެއީ ޓްރާންސިޓް، ޤައުމަކަށް އެތެރެވެއްޖެނަމަ

 ނެއެވެ. ނުބެލޭ

(4) 

މީހެއްގެ ިކބައިން ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ  ،ކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ ކަރަންޓީން"

، ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުމުންއުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިދާނެތުން  އެހެންމީހުންނަށް ނުރައްކަފަރާ

ގޮތުން ވަކިތަނަކަށް ނދެއް އެކަހެރިކުރުމުގެއުޅަ މުއްދަތަކަށް އެމީހަކު ނުވަތަ އެ ވަކި

 ބެހެއްޓުމަށެވެ.އެޖެންސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި މުއްދެއް ހަމަވަންދެން  ގެންގޮސް ވަކި

(5) 

ބައިން މީހެއްގެ ކި ،" ކަމަށް ބުެނފައިވަނީމީހަކު ބެހެއްޓުން"ސަރވެއިލެންސްގައި 

ބައްޔެއް ޖެހިދާނެކަމަށް ތެރި އެހެންމީހުންަނށް ގައިން ގަަޔށްއަރާ ނުރައްކައު

  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް ފުރިހަމަވަންދެން ،ކުރެވިފައިވާ މީހަކުޝައްކު

ލުން ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސ4ޫގެ) 6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ން ބަލަމުން ގެންދިޔުމަށެވެ.ހެލްތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

(6) 
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ބަލި  ، ބަލި ޖައްސާ ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ "ބަލި ޖައްސާ އަދި ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި"

 ،މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސޫތްޕަށެވެ.ބަލި ފެތުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސޫފާ އަދި ފަތުރާ

 ވެ. ސޫތްޕެ، ހިނި ފަދަ ކުރަފި، މަކުނު ،މެހި، މަދިރި

(7) 

ބަލި ޖައްސާ،  ބަލި  ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  "ވާރުނަބަލި ޖައްސާ އަދި ބަލިފަތުރާ ޖަ"

 ،. މީެގ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަށެވެއަދި ބަިލ ފެތުރުމަްށ އެހީތެރިވެދޭ ޖަނަވާ ފަތުރާ

 ވެ.  ޖަނަވާރެމީދަލާއި ބުޅަލާއި ހިކަނދި ފަދަ 

(8)   

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ،ން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ"ޓްރެވަލް ވެކްސި

 ކަނޑައަޅާ ވެކްސިންތަކަށެވެ.   ެއޖެންސީންބޭރަށްދާ ދަތުރުވެރިން ޖެހުމަށް 

(9) 

 ،ސިންަޖރުން ހިމެނޭގޮތަށް ފަފަޅުވެރިންނާއި  ،"ދަތުރުވެރިން" ކަމަށް ބުެނފައިވަނީ

ދުފަހަރުން ނންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅވައިގެމަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އަ

 ފަރާތްތަކަެށވެ. އިދަތުރުކުރާ އެންމެހަ

(10) 

ވެދާނެ ޙަތަށް ނުރައްކައު ކުރިމަތިޞިއްއާންމު  ،" ކަމަށް ބުނެފަިއވަނީޞަ ހާލަތްޚާއް"

 މެހައި ކަންތައްތަކަށެވެ.ންއެ

(11) 

ރާ އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމަށް ރިކުބަނދަރުތަކަށް ކައި ،"ރެޓްގާރޑް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ

ދިރޭ ޖަނަވާރު އެއްގަމަށާއި އުޅަނދަށް  މީދާ ހިކަނދި ފަދަ  ،ފައި އޮންނަ ވަލުންއިއަޅަ

 ތަކަށެވެ.  އާލާނޭރޭނޭގޮތަށް ވަލުގައި ހަރުކުރާ 

(12) 

ސަބަބުން ހަށިަގނޑަށް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުގެ އޭގެ  ،"ވިހަ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 

ގެއްލުން ލިބޭ ކޮންެމ އެތެރެއަށް ދިޔުމުްނ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓަރކުރުމުން ވަނެއްގެ ގުނަ

 އެއްޗެކެވެ. 

(13) 

ކަނޑާއި ވަޔާއި އެއްގަމުގައި މީހުން ދަތުރުކުރުމަށާއި ، ބުނެފައިވަނީކަމަށް  "އުޅަނދު"

 ތަކެްއޗަށެވެ. މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ

(14) 

 (15)  ޖެންސީއަށެވެ.ލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެހެ ،ފައިވަނީޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެ"އެ
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، ބުނެފައިަވނީކަމަށް " މުވައްޒަފުން "އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތް

ގަވާއިދު  ތަންފީޒުކުރުމަށާއި  އަޤްވާމީ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކުގައި މިބައިނަލް

 ަތމްރީން ލިބިފައިވާ ގުޅޭއެޖެންސީގެ ކަމާކުރޭތޯ ެބލުމަށް ިތޭބ ޒުތަންފީ

މަސައްކަތްކުރުމަށް  ނަމަ އެ އެޖެންސީެގ މުވައްޒަފުން ނެތް ،މުވައްޒަފުންނާއި

 ށެވެ.މުވައްޒަފުންނަ  އްޙީ ދާއިރާގެޞިވާލުކުރާ އެހެނިހެްނ ހަ އެޖެންސީން

(16)   

އަޤްވާީމ ދަތުރަކާ ގުޅިގެން  ބައިނަލް، "ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ

ޅަނދާއި، ފަޅުވެރިންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، މުދަލާއި ދަތުރުކުރި ބަނދަރާއި، އު

ދާގީނާއާ ގުޅޭގޮތުން، އަދި ަގއިންގަޔަށް އަރާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަލިތަކުގެ 

ތެރެއިން ބައްޔަކަށް ހުަށހެޅިފައިވާކަމަށް ބެލޭ މީުހންނާއި ތަެކތި ޯހދައި ސްކްރީންކޮށް، 

ވުމާއި އެނޫންވެސް ރައްކައުތެރިކަމުގެ އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ އޮޅުންފިލު

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތަށެވެ.

(17)   

ބަލި ޖަްއސާ އަދި ބަލިފަތުރާ  ،"ޑިސްއިންފެކްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 

، ސޫތްޕާއި އެޖެންޓްސް މަރާލުމަށް ނުވަަތ ކޮންޓްރޯލްކުރުަމށް އިންސާނުންނާއި ސޫފާ

މުދާ އުފުލުަމށް ، ދާގީނާއާއި، އުުފލޭ މުދަާލއި، ފޮިށތަންމައްޗާއި ،ވާރާއިޖަނަ

، އެފަދަ އެންމެހައި އާލާތްތަކާއި ،ތަކެިތ އަޅާ ކޮންޓޭނަރާއި ،ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒާއި

ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާ ޕާރުސަލް ފަދަ ތަކެތީގައި ހާމައަށް ފެންނަން ހުންަނ 

ލަައށް ހުރަހެއް ނެތި ކެމިކަލާއި ސާފުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފަރާތް ނުވަތަ  ބޭރު ފަށަ 

 ތަކެތި ބޭނުންކުރުަމށެވެ.

(18)   

ވައިެގ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ،"ޑިސްއިންސެކްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ

އެޖެންޓްސް މަރާލުމަށް  ޕާއިތްބަލި ޖައްސާ އަދި ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫއިންސާނުންނަށް 

މުދާ ، ދާގީނާއާއި، އުުފލޭ މުދަލާއި، ޮފށިތަންމައްޗާއިނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ، 

ށް ބޭުނންކުރާ މެޝިަނރީޒާއި ތަކެތި އަޅާ ކޮންޓޭނަރާއި އެފަދަ އެންމެހައި އުފުލުމަ

އާލާތްތަކާއި، ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާ ޕާރުސަލް ފަދަ ތަކެއްޗަށް 

 ކެމިކަލް ސްޕްރޭ އިންސާނުންނަށް ރައްކައުތެރި ކެމިކަލް އަދި ،ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

(19)   
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 )ޑިސްއިންސެކްޓަންޓް( ބޭުނންކުރާ ކުރުމަށެވެ.

ކެމިކަލް  ެމދުވެރިކޮށް، ފަރާތެއް ފައިވާދީހުއްދަ ،"ފިއުމިގޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފަިއވަނީ

 ޕާއި ތް ސޫފާސޫޖައްސާ އަދި ބަލިފަތުރާބަލި  ،)ޕެސްޓިސައިޑް( ގޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން

 މަށް ުނވަތަ މަރާލުން.އެޖެންޓްސް ކޮންޓްރޯލްކުރު

(20)   

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު  ،"އެއަރކްރާފްޓް ޖެނެރަލް ޑެކްލަރޭޝަން" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ 

ފަޅުވެރިންނާއި ، އެވަގުތު ކުރަމުން އަންނަ ަދތުރު ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ދަތުާރއި

ލެޓް ނުވަަތ ދަތުރުވެރިންނާއި، ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ކަންކަމާބެހޭގޮުތން، އުޅަނދުގެ ޕައި

ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ރަސްމީ  ،ހުއްދަދީފައިވާ އެޖެންޓް ޒިންމާވެ

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އިޤުރާރަށެވެ.

(21)   

އެއަރކްރާފްޓް  ،"އެއަރކްރާފްޓް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތު" ކަމަށް ބުެނފައިވަނީ

ވާ ދަތުރުވެރިންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ޖެނެރަލް ޑެކްލަރޭޝަނުގައި، ވައިގެ އުޅަނދުގައި

ޞިއްޙަތާއި، ޑިސްއިންސެކްޝަނާއި އަދި އެ އުޅަނދުގައި ހުރެދާނެ ގައިންގަޔަށް އަރާ 

ބައްޔަކަށް ނުވަތަ އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ފެތުރޭ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން 

ރުކޮށްދޭ ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ ބައްޔަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފޯ

ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ އިޤުރާރު ނުވަތަ އިޤުރާރުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙަތާބެޭހ 

 ބަޔަށެވެ.

(22)   

ިއްނޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު  ،ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް" ކަމަށް ބުެނފައިވަނީ ރޔެލޯފީވަ"

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައި ބުނެފައިވާ 7ގެ އެނެކްސް  (2005ރެގިއުލޭޝަންސް )

ފައިވާ އިއުޅޭކަމަށް ކަނޑައަޅަ ރލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތަކުގަިއ ޔެލޯފީވަބައިނަ

ަދތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އްދުތަކާއި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ ހަސަރަ

ރ ވެކްސިން ޖެހުމަްށ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މިންގަނޑަށް ެފތޭ ޔެލޯފީވަ

ނިާޒމު ވަރުގަދަވުމަށް ޢީ ދިފާ ހަށިގަނޑުގެ ،ދަތުރުވެރިން ވެކްސިންޖެހުމާއެކު

އެފަދަ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ހުރަސްކޮށްފައިވާކަންކޮންމެހެން ބޭުނންވާ މުއްދަތު 

ފައިބާ މަންޒިލުެގ ބަނދަރަކަށް ވަނުމަށް ހުއްަދ ދިނުމުގެ ކުރިން  ދަތުރުވެރިން

(23)   
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އި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކެއްޮގތުގަތްއުމަކުްނ ލާޒިމްޮކށްފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ހެޤަ ހުށަހަޅަން އެ

 ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ކިޔާ ނަމެވެ.

ތަެކިތ ރައްކައުތެރިކުރުމުން  ،"ޕޮލިތިން ބޭގް ނުަވތަ ކޮތަޅު" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ

އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ރައްކައުުކރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ައސަރެއްނުކުރާ، އަދި 

ން ކޮތަޅުގައި ރަްއކައުކޮށްފައި ހުންނަ ކޮތަޅުން ބޭރުގައި ހުންނަ ތަެކތީގެ ސަބަބު

ބަންދުކުރުމަށް ޕޮލިީތން މާއްދަިއން ތައްޔާރުކޮށްފައި  ،ތަކެއްޗަށް އަސަރުނުކުރާގޮތަށް

 ހުންނަ ކޮތަޅަށެވެ.

(24)   

"އޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ހިއުމަން ރިމެއިންސް" ކަމަށް 

އެއްޤައުމުން ޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނ ،ބުނެފައިވަނީ 

ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބޭރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެތެރެކުރުމަށްއަނެއް ޤައުމަށް 

 ފުރިހަމަކުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އެޖެންސީން ދޭ ހުއްދައަށް ކިޔާ ނަމެވެ.

(25)   

ގައިންގަޔަށް އަރާ  ،ބުނެފައިވަނީ ކަމަށް "ޑެޑް ބޮޑީ އެންޑް ހިއުމަން ރިމެއިންސް"

 ،ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ފެންަނ މައްޔިތުންނާއި

ހަށިަގނޑުގެ ބައިތަކަށެވެ. ޚާއްޞަގޮެތއްގައި އެއްޤައުމުން   ހަިށތަކާއިއިންސާނުންގެ

ގަނޑުގެ ހަށިއިންާސނުންގެ ، އްޔިތުންނާއިއަނެއްޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ޭބނުންވާ މަ

ކަނޑުމަތިން އޮޔާދާ އެފަދަ ތަކެއްޗާއި ގޮނޑުދޮށައް  ،ތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައިބައި

 ލައްގައިފައިވާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

(26)   

ޤާޫނނާއި ގަވައިދުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،"އެމްބާލްމިންގ" ކަމަށް ބުނެފަިއވަނީ

ށިގަނޑުގެ ހަިށތަކާއި ހަނުންގެ މައްޔިތުންނާއި، އިންސާމުހިންމު ބޭނުންތަކުގައި 

ބައިތައް މުޅަވުމާއި ކުނިވިޔަނުދީ އޭގެ ޒާތަށް ބަދަލުތަކެއް ނާްނނާނެހެން ގިނަދުަވހު 

ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި ސައިންސްގެ އަލީގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކުރެވޭ 

 މަސައްކަތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

(27)   

އުމަްށ ޤައުުމން އަނެއްޤައެއް ،ނެފައިަވނީޗެސްޓް" ކަމަށް ބު ގ"ޝިޕް މެޑިސިން

ދަތުރުކުރާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށް ހުންަނންޖެޭހ 

(28)   
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އެންެމ  ހުންނަންވާއާލާތްތައް ނާއި ސާމާޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި ބޭހާއި 

 ށެވެ.ފިކެޓަޓުމަދުމިންގަނޑަކަށް ހުރުމުން ދޫުކރެވޭ ސެ

"އިންަޓރނޭޝަނަލް ހެލްުތ  ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޓައިމް ޑެކްލަރޭޝަން"މެރި"

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  37ގެ " ގެ ދެވަނަ އިސްދާރ2005ުރެގިއުލޭޝަން 

 ފިކެޓަށެވެ.ސެޓު

(29)   

ފައިވާ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސީދާ ހުއްދަދީ، ވަނީރީން ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި"ސުކް

ންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާ އޮތް އާލަތާއި ހާއްގެ ޞިއްޙީ ބެލުމުގެ ދަށުން، މީހެ

ޔެކިޔުންތައް ގޮތުން ލިހާލަތުގެތެރޭގައި މައްސަލައިގެ  މިންވަރު ދެނެގަތުން، އަދި މީގެ 

 ގޮތުން މީހާ ެޓސްޓުކުރުން ހިމެނެއެވެ.ބެލުމާއި ޖިސްމާނީ

(30 )   

 ،ބަނދަރުކޮށް  ، ވަދެއުޅަނދެއް ބަނދަރަަކށް ،"ފްރީ ޕްރިޓިކް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ

 ތަކެތި ބާލައި ބަރުކުރުމަށް ހުއްަދ ދިނުން.

(31)   
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  1 ޖަދުވަލު:

 

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  
 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ދަރަޖައަށް ބިނާކޮށް ޞިއްޙ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ބަނދަރުތަކުގެ 
 

ރުތައް ރާއްޖޭގެ ބަނދަ ން" ގެ ދަށު ގަވާއިދުރުމުގެ އާންމު ވަރުކުތެރިކަން ކަށަކައުގައި ޞިއްޙ  ރައްބަނދަރުތަކު" ،ނޑަކ މިންގަ މި
 ންގަނޑެވެ. ކުރެވޭނެ މިދަރަޖަކުރުމުގައި ބޭނުން 

 
 ބަނދަރުތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމ   .1

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކެވެ.  ،ގޮތުގައި ބަލާނ ބައިނަލްއަޤްވާމ  ބަނދަރުތަކުގެ 

ކަންތައްތައް   ގައި ބުނާ އެންމެހައި  "ގަވާއިދު މު ންއާވަރުކުރުމުގެ ތެރިކަން ކަށަކައުއްޙ  ރައްބަނދަރުތަކުގައި ޞި"މިފަދަ ބަނދަރުތަކުގައި 
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 

 ވައިގެ ބަނދަރުތައް  ބޭނުންކުރާ  އުދުހުންތަކުގައި  އެތެރޭގެ  .2

 

ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ވައިގެ މަގުން  ،ގޮތުގައި ބަލާނ ބޭނުންކުރާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތަކުގައި އެތެރޭގެ އުދުހުން
 ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަނދަރުތަކެވެ. މިފަދަ ބަނދަރުތަކުގައިދަތުރު 

 .ފާޚާނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން .2.1

 .ތެރި ބޯފެން ލިބެންހުރުންރައްކައު .2.2

 .ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން .2.3

 .މު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުންންއާޖެންސ ން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް އެރޮޓެކްޝަން ހެލްތު ޕް .2.4

 .އްދު ބެލެހެއްޓުންހަބަނދަރުގެ ސަރަ ވިޔަނުދ  އާލާ ސޫފާސޫފިމ ދާފަދަ  މަދިރިއާއި މެއްސާއި .2.5

 .ލަތަކަށް ފުރަތަމަ އެހ ގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުންހާ ޞިއްޙ  ނެ ދާކުއްލިޔަކަށް ދިމާވެ  .2.6

 .ފައި އޮތުންއިމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހަދަ ޢައިންސިޑެންޓެއްގައި އެއް ނުވަތަ ކާރިސާ .2.7

 .ހަމަޖެހިފައިވުންލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސޫފައިވާ އުކަނޑައަޅައިލެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ތެރިގޮތުގައި ކުނި ނެއްތައިރައްކައު .2.8
، ކުރެވޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމްއެކަހެރިޝައްކުކުރެވޭ މ ހުން ކުރެވޭނެގޮތް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް މ ހުން އެކަހެރި ވަގުތ ގޮތުން ބަލި .2.9

 .ހަމަޖެހިފައި ހުރުންއެއްގޮތަށް  ލުތަކާސޫފައިވާ އުކަނޑައަޅައި
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 2 ޖަދުވަލު:

 

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  
 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 މިންގަނޑު  ންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ އަސާސ  އާ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  ބަނދަރުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 
 ޅައި ކަނޑައަ މިންގަނޑުތައް ތާހިރުކަމުގެ އަސާސ ންމު ސާފުއާބައިނަލްއަޤްވާމ  ބަނދަރުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ،މިންގަނޑަކ  މި

ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަމުން ގެންދާނ  މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް . ޑެވެނމިންގަބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ހެލްތް ޔުނިޓުތަކުންނެވެއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އިމުކޮށްފައިވާ ޤާބަނދަރުތަކުގައި 

 
 :އްދުގެގޮތުގައި ބަލާނ  ހަ ބަނދަރު ސަރަ  .1

 މުޅި ރަށެވެ.  ،ށް ވާނަމަލަތްތައް ކަމަސ ހުރި ވަބަނދަރާ ގުޅުން ،ބަނދަރާއި ،ފައިވާ ހަމައެކަނި ތަނަކ ވަކި ރަށެއްގައި ޤާއިމްކޮށް  .1.1

 ،ވާނަމަކަމަށް  ފައިވަނ  މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަފާތު އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ރަށެއްކަމުގައިބަނދަރު ޤާއިމްކޮށް .1.2
 އްދެވެ.  ހަސަތޭކަ( މ ޓަރުގެ ސަރަ)ހަތަރު  400ގެ ވަށައިގެން ބަނދަރު 

 ކުރެވޭ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބަނދަރަކ  އިން ތު އެހެން މަސައްކަތްތަކެއްމ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަފާ  .1.3
 މި އިމުގެ ތެރެއެވެ.  ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަވަކިކޮށް 

 ޚާނާތައް ފާ  .2

އި ޖަހައިފަ ގޮތަށް ނިޝާން އިން ފާހަގަކުރެވޭ ފަސޭހަ ،ތެރިކަން ހުންނަ މ ހުންގެ ފާޚާނާ ވަކިކޮށްނުކުޅެދުން އަންހެން، ފިރިހެން އަދި  .2.1
 ވާނެއެވެ.ނުވަތަ ލިޔެފައި ހުންނަން 

ނާގެ ޚާނާއަށްވުރެ ގިނައިން ހުންނަ ކިއުބިކަލްތަކުގައި ފާޚާފާ  ކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ. )އެއްކޮންމެ ފާޚާނާއެއް ވަކިން ބަންދު .2.2
 ކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ.( ތުރުން ކިއުބިކަލް ވަކިން ބަންދުދޮރުގެ އި
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 ފައިވާ އުސްތަށްޓެވެ. ނ  ސ ޓް ހަރުކޮށްހުންނަންވާ  ކުރުމަށްފާޚާނާ .2.3

 ހުޅުވާއިރު ބޭރަށް ނުފެންނަގޮތަށެވެ.  ނާގެ މައިދޮރުޚާފާ ،ޔޫރިނަލް ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ ހުންނަންވާނ  .2.4

 ކޮންމެ ފާޚާނާއެއްގައި ސާފު ފެން ލިބޭނޭ މުސްލިމު ޝަވަރު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .2.5

 ނުވަތަ އެފަދަ ޓިޝޫ ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރު ކޮންމެ ފާޚާނާއެއްގައި ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ .2.6

 ފާޚާނާގައި ދިޔާ ސައިބޯނި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  .2.7

 އަތްނުލާ ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.  ،ފާޚާނާގައި .2.8

 ފައި ހުންނަންވާނ  ފެންހަރުނުލާގޮތަށެވެ.ގެ ތަޅުންގަނޑު ފަރުމާކޮށް ފާޚާނާ .2.9

 ހެދޭގޮތަށެވެ.  ދަ ދިރޭތަކެއްޗަށް ވަދެ ނުކުމެ ނެނޑު ހުންނަންވާނ   ސޫފާސޫފިފަ ންހިންދާވަޅުގަތަޅުންގަޑުން ފެ .2.10

 ފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ށްޓެއް ފާޚާނާގެ ތަޅުމުގައި ޖަހައިނުވަތަ ކައްސާކަހަލަ މު ހުންނަ މުށްޓެއް އޮމާންކޮށް .2.11

 ށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ފާޚާނާއަށް ހުދު އައްޔަކުން އަލިކުރެވޭނެ ބޮތްކެއް ހަރުކޮ .2.12

 ފާޚާނާގައި ވައިދައުރުވާނޭ ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.  .2.13

 ވެ.ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެ ލޮގްޝ ޓެއްގައި ސާފުކޮށް ފާޚާނާ  އެއްފަހަރު ގަނޑިން( ހަތަރެއް ) 4 މަދުވެގެން.2.14

 އްދު ހަ ކުރުމަށްފަހު އަތްދޮންނަ ސަރަ ފާޚާނާ  .3

  ހުންނަންވާނެއެވެ.ފައި އިސްކުރާއެކު އަތްދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައި  ލިބޭގޮތަށް،ފެން ށް ނިމިގެން އަތްދޮވުމަށް ސާފު ފާޚާނާކޮ .3.1

  ހުންނަންވާނެއެވެ.ފައި ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެން އަތްދޮވުމަށްޓަކައި ދިޔާ ސައިބޯނި ބަހައްޓައި .3.2

ފައި ހޭންޑް ޑްރަޔަރ ބަހައްޓައި ކަރަންޓު ނުވަތަ ފޮތިޓިޝޫ، ނުވަތަ ސާފުކުރެވޭނެ ނިޒާމަކާއެކު ހުންނަ  ޓަކައި،އަތް ހިއްކުމަށް .3.3
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް  ައްތުނަލއި ، އްދުގައިހައަތް ދޮންނަ ސަރަ .3.4

 ހުންނަންވާނެއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި  ،އްދުގައިހައަތް ދޮންނަ ސަރަ .3.5

 ހުންނަންވާނެއެވެ.އި ލިފަހުދުއަލިން ދިއް ،އްދުހައަތްދޮންނަ ސަރަ .3.6

  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ފައި ހިއްކައިއްދުގެ ތަޅުންގަނޑު އަބަދުވެސް ހައަތްދޮންނަ ސަރަ .3.7
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 ރާތަން ފެންވަ  .4

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ގިނަ ވަގުތު ބަނދަރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމް ބަނދަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި  .4.1

  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ފައިވާ ތަންތަން ދެ ޖިންސަށް ވަކިންޚާއްޞަކޮށް ފެންވެރުމަށް  .4.2

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ގޮތަށް ނިޝާން ޖަހައި ނުވަތަ ލިޔެފައި ކިކޮށް، ފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވޭ ފެންވަރާތަން ވަ  .4.3

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ކުރެވެން ވަކިން ބަންދު ތަންތަން ފެންވަރާ .4.4

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ށް ހަރުނުލާގޮތަފެން ،ފެންވަރާތަނުގެ ތަޅުންގަނޑު .4.5

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ހެދޭގޮތަށް ދަ ދިރޭތަކެއްޗަށް ވަދެ ނުކުމެ ނެސޫފާސޫފިފަ ،ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު ތަޅުންގަޑުގައި ހުންނަ  .4.6

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.ފައި ކަހަލަ މުށްޓެއް ތަޅުމުގައި ޖަހައިނުވަތަ ކައްސާ ހުންނަ މުށްޓެއް އޮމާންކޮށް .4.7

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ފައި ހަރުކޮށް  ބޮކިތަނަށް ހުދު އައްޔަކުން އަލިކުރެވޭނެ ފެންވަރާ .4.8

 

 ންގެ ކޮޓަރި ޅަދަރިމައި  .5

  އި ހުންނަންވާނެއެވެ.ފަފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށް ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ފާހަގަކުރެވި  ރ ގައިކޮޓަ .5.1

 ކޮޓަރި ހުންނަންވާނ  ހުދު އަލިން ދިއްލިފައެވެ. .5.2

  އި ހުންނަންވާނެއެވެ.ފަފަންކާ ހަރުކޮށް  އެއަރކޮންޑިޝަން ނުވަތަ  ރ ގައިކޮޓަ .5.3

 އެވެ. އި ހުންނަންވާނެ ފައިންތިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ގާތުން ކިރުދިނުމަށް މައިމ ހާއަށް ފަސޭހައިން އިށ ންދެވޭނޭ  ،ކޮޓަރ ގައި .5.4

 އަތްނުލާ ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. .5.5

 

 ފައިވާ ތަންތަން ޞަކޮށް  ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއް ޑަކުދިންގެ ނެޕ  ކު  .6

 އިވާ ތަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ންގެ ނެޕ  ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްކުޑަކުދި .6.1

 ގޮތަށް ނިޝާން ނުވަތަ ލިޔުން ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. ފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވޭ .6.2

 އްޖާ ބާއްވާނެ މޭޒެއް ނުވަތަ އަށްޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުރެވޭގޮތަށް ކުތަ ކޮޅަށް ހުރެގެން ނެޕ  ބަދަލުދެގެން ނުވަނއިށ  .6.3

 ތަން ހުންނަންވާނ  ހުދު އަލިން ދިއްލިފައެވެ. .6.4

 އި ހުންނަންވާނެއެވެ.ފަޑިޝަން ނުވަތަ ފަންކާ ހަރުކޮށްއެއަރކޮން ނުގައިތަ .6.5
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 އެވެ. ފައި ހުންނަންވާނެއިސްކުރު ހަރުކޮށްތަށްޓާއި އަތްދޮންނަ  ،ލިބޭގޮތަށް ސާފު ފެން ،ތަނުގައި .6.6

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ގައި ޑިސްޕޯސަބަލް ޓިޝޫ ބަހައްޓައިތަނު .6.7

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް  ައްތުނަލއި ، ތަނުގައި .6.8

 

 ބޯފެން  .7

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިބަނދަރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް  .7.1

 ވާންވާނެއެވެ. ތެރި އެއްޗަކަށް ގޮތުން ރައްކައު ޞިއްޙ އިންސާނުން ބުއިމަށް  ފެނަކ  ބޯބުއިމަށްޓަކައި ބަނދަރުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ .7.2

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ފާހަގަކޮށް ގޭނޭގޮތަށް ނިޝާނަކުން ނފަސޭހައިން އެ ކަން ފެންބޯ .7.3

 ފައިވާ ފުޅި ފަދަ ތަކެތ ގައެވެ. ނުވަތަ ބަންދުކޮށް ލިބޭގޮތަށް  އިސްކުރަކުން، ކޫލަރަކުން  ،ނ ފެން ހުންނަންވާ ބޯ .7.4

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ފަހަރު ބޭނުންކުރާ( ތަށި ބަހައްޓައިޑިސްޕޯސަބަލް )އެއް ،ނަމަފެން ބުއިމަށް ތަށި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ .7.5

 ފައެވެ. ނ  ހިއްކައި އަބަދުވެސް ހުންނަންވާ އްދުގެ ތަޅުންގަނޑުހަފެން ލިބެން ހުންނަ ސަރަބޯ .7.6

 ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ައްތުނަލއި ، އްދުގައި ހަފެން ލިބެން ހުންނަ ސަރަބޯ .7.7

 

 ލުން ނެއްތައި  އި، ކުނި ޖަމާކުރުމާ  ކުނި  .8

ފައި  ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑު ބަހައްޓައިފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ބަނދަރުތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ .8.1
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ފައެވެ.ގަނޑު ހުންނަންވާނ  މަތި ބަންދުކޮށް އަޅާ ވަށިކުނި .8.2

ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާފުތާހިރު  އާއި، "ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް "ންނަށް ކުނި އުފުލައި ނެއްތައިލުމުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފު .8.3
 ނެއެވެ.ކޮށްދޭންވާފޯރު  ތަކެތި

 ވާނެއެވެ.ފައި ހުންނަންޤާއިމްކޮށް ލެވޭނެ ނިޒާމެއްދަށުން ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ނެއްތައި އިދެއްގެ ފައިވާ ގަވާކަނޑައަޅައި .8.4

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކުނި ޖަމާކޮށް ނެއްތައިލުމުގެ މަސައްކަތް ލޮގްކޮށް  .8.5

ކަމާގުޅޭ ފައި ހުންނަންވާނ  ޒާމު ޤާއިމްކޮށްލުމުގެ ނިނެއްތައިއުފުލުމާއި ންޖެހޭ ކުނި ލަ ގައި އުފެދޭ އަދި ބަނދަރުން އުކައިތަކު ބަނދަރު .8.6
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ގަވާއިދާފައިވާ ކަނޑައަޅައިދާއިރާތަކުން 

 . އެވެކުރަންވާނެ  ޓްރ ޓް ނަރުދަމާއަށް ނުވަތަ ކަނޑަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިންންމު އާ ،އުޅަނދުތަކުން ހުސްކުރާ ނަޖިސް  .8.7
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 ވަކިންނެވެ.  ކުނ ގެ ބާވަތްތަކާ މެޑިކަލް ވޭސްޓް ޖަމާކުރަންވާނ  އެހެނިހެން .8.8

ލުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން އްތައިރުވާދޭ ތަންތަނުގައި ކުނި ނެސިއްޙ  ފަ " ،ވާނ ލަން ތަކެތި ނެއްތައި  އެފަދަ މެޑިކަލް ވޭސްޓް ޖަމާކޮށް  .8.9
 ތަށެވެ.އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮގަ "(2008) ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު

 

 ތަންތަން  ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ  .9

ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރިކައު ޞިއްޙަތު ރައް ންމުއާ ،އެތަންތަން ހުންނަންވާނ  ،ބަނދަރުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން ހުރިނަމަ .9.1
 އިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ގަވާފައިވާ ހަދައި  ދަށުން

 ގުދަން  އެކްސްޕޯޓް /  އިމްޕޯޓް  .10

ފައިވާ ކަނޑައަޅައިކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން  ،ފައިވާ ގުދަންތައް ހުންނަންވާނ ދައިކޮށް ގުދަންކުރުމަށް ހަ ކެތި ރައްކައު ބޯތަ ރުގައި ކާބަނދަ .10.1
 އެއްގޮތަށެވެ.   ތަކާމިންގަނޑު

 ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  .11

ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ، އިއާލަތްތަކާ ނުންކުރާއްދު ސާފުކުރުމަށް ބޭހަސަރައެހެނިހެން ބަނދަރުގެ ސާފުކުރުމަށާއި  ފާޚާނާ .11.1
 ހުންނަންވާނެއެވެ.ހަމަޖެހިފައި ތެރިކަމާއެކު ބަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ކައުރައް

 ކުރާނެ ލޮގް ޝ ޓް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. ބަނދަރު ސާފުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު  .11.2

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ޔާރުކޮށްފައި ތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ޕްލޭނެއްބަނދަރު  .11.3

 މަތިންނެވެ.  ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރަންވާނ  އެތަކެތ ގައި އިރުޝާދު ދ ފައިވާ ގޮތުގެ .11.4
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 3 ޖަދުވަލު:

 

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  
 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ލް އެގްޒެމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ނުވަތަ ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯ "
 ލު ސޫ މަލުކުރާ އު ޢަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" ދޫކުރުމުގައި 

 
ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން 

 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ،ނ ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" ދޫކުރެވޭ

 

 ،" ދޫކުރާނ  "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒެމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް .1

 އަޅާ ބަނދަރުތަކަކުންނެވެ. ކަނޑަ ންޖެންސ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެހެލްތު

ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓިފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" އުޅަނދެއްގައި "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން  .2

 ހައްދަންޖެހޭނެއެވެ.އަލުން  ފިކެޓު ސެޓު ،ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ،ނެތްނަމަ

ހަދައިދެވޭނ   ސެޓްފިކެޓް" "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓިފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް .3

 ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޠުލިބުމުގެ ޝަރު  ޓުފިކެ ސެޓު ،ޗެކްކުރުމަށްފަހު  އިދެއް ބަލައުޅަނ އެ

ލަތުގައި"ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ހާތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލައިއިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަކާ ނު  .4

 ކުރެވިދާނެއެވެ.މަސްދުވަހަށް އިތުރު  )އެކެއް( 1ގެ މުއްދަތު  ޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް"ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭ 

 ލަތެއްދިމާވުން.ހާ ކުއްލިޔަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޯޓު ޗެކްނުކުރެވޭ ހ. 

 އްދަށް ވަދެ ބަނދަރުނުކޮށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު. ހަރާއްޖޭގެ ސަރަށ. 
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ބަނދަރުނުކޮށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން އްދަށް ވަދެ ހަރާއްޖޭގެ ސަރަ  .5

ހޯދުމަށްފަހު  ލޫމާތުޢުމަތަކުގައި އުޅަނދުން ލަތްހާ ސެޓްފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" ނެތް 

 ނެއެވެ.ދޫކުރެވޭ"ޓެމްޕަރަރ  އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" އެއް  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ކުރުމަށްފަހުރާރުޤްއުޅަނދުގެ އެޖެންޓް އި

ދަން އް "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓިފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" ހަ .6

 ،އިތުރުން މ ގެ  އަށެވެ. 00:16 ން ހަވ ރުއި 8:00ދުނު ނހެ ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރާނ  ރަސްމ  ބަންދު

 ހެލްތުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުތަކެއްގައެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  ،ދުވަސްތަކުގައި ބޯޓުފަހަރު ޗެކްކުރާނ ރަސްމ  ބަންދު 

އެވެ. ފ  ދެއްކުމަށް ފަހު އެކަމަށް ކަނޑައަޅާހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ން ށް ގެންދެވޭނ  އިންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަ  .7
އެ އުޅަނދަކަށް އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިއޮތް "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް އެގްޒަމްޕްޝަން  ،އިންސްޕެކްޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު 

 ގެ ކޮޕ އެއް " ޕް ޕަރޓިކިއުލާރ"ޝި ކާއި،ގެ ކޮޕ އެއް އަ ސެޓިފިކެޓް" ނުވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް"
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ހުއްދައެއް  އެ ،ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހިފައިވާނަމަ ،އިންސްޕެޝަނަށް އެދުމުގެ ކުރިން .8

 ވާނެއެވެ. ހޯދަން 

ޖެންޓް އެއުޅަނދުގެ ލޫމާތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ޢުހެލްތު އޮފިސަރު އުޅަނދަކަށް ދިޔުމުން ބޭނުންވާ މައިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  .9

 މަޖައްސަންވާނެއެވެ.ހަ
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 4 ޖަދުވަލު:

 
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  

 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގައި ހެލްތު ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ދިވެހި ނޑުމަގުން ކަ 
 ލު ސޫ ންމު އު އާ ކުރާނެގޮތުގެ މަލު ޢަ 

 
ދިނުމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ  "ކްލިއަރަންސްހެލްތު އިންވާރޑް " ށްއަންނަ އުޅަނދުފަހަރަ ގުން ރާއްޖެކަނޑުމަ ،މިއ 

 ލެވެ.ސޫއުންމު އާފައިވާ ޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަމަލުޢަހެލްތު ޔުނިޓުތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 
 

ގަޑި  އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކުލިއަރެންސް ހޯދުމަށް އެ ލްތުހެ  ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް .1
 ކުރިން އެ  ގެގަޑިއިރު )ބާރަ(  12އްދަށް ވަނުމުގެ ހައުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ސަރަ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން )އ .ޓ .އޭ ނުވަތަ އެރައިވަލް ނޯޓިސް( އެ

 ލްތު ޔުނިޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހެއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ދެއް އަންނަ ބަނދަރެއްގެ ނއުޅަ
 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ބޫލު ގަން ފޮނުވޭ އ .ޓ .އޭ ހުން ނުވަތަ ފެކުމެއިލުއ  1.1
ންނަނިވި ޅޭ ލިޔުމުގައި އަތުގައި ހުށަހެގޮއެރައިވަލް ނޯޓިސްގެ /ޔުނިޓަށް އ .ޓ .އޭ ހެލްތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  1.2

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ވެފައިކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 
 .ޓުގެ ނަންހ. ބޯ

 .ބަރުން/ އައި.އެމް.އޯ ނަ ބަރު ންރ  ނަށ. ރަޖިސްޓަ
 .ނަން ގެނ. އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނު 

 .ދަދުއަރ. ފަޅުވެރިންގެ 
 .ދަދުއަބ. ފަސިންޖަރުންގެ 
 .ޅ. އެޖެންޓުގެ ނަން

 .ބަރުންފެކްސް ނަ އި ބަރާންގެ ކޮންޓެކްޓް ނަކ. އެޖެންޓު 
 .ގްރޮސް ޓަނޭޖް އިއ. ނެޓް ޓަނޭޖާ
 .ންނަ ބޭނުންވ. ރާއްޖެ އަ

 .މ. ކޯލް ސައިން
 .ޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރ  / ވެސެލް ފްލޭގްފ. ޕޯ

 .ޓްދ. ލާސްޓް ޕޯ
 .ޓްޕޯ ތ. ނެކްސްޓް

 .އެރައިވަލް ޓައިމް އިލ. އެރައިވަލް ޑޭޓާ
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 އެކު ކުރޫ ކް" ފޯމާރ ފްރ  ޕްރެޓި ހޯދުމަށް "އެޕްލިކޭޝަން ފޮ  ކްލިއަރަންސްހެލްތު އިންވާރޑް  ފަހަރަށްނޑުމަގުން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދު ކަ .2

ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހެލްތު ޔުނިޓަކަށް ހުއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ދެއް އަންނަ ބަނދަރެއްގެ ނއުޅަ އެ ،ލިސްޓު ޕެސެންޖަރ ލިސްޓަކާއި
އި ހަމްޕްޖަގެ ފަރާތުން ސްޓޭއޭޖެންޓު ގދެއްގެ ޝިޕިން ނއުޅަ ކުރޫ ލިސްޓުގައި އެ ،ހަޅާއިރުއެކު ހުށަޓިކް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާމިގޮތުން ޕްރި 

 ވާނެއެވެ. އޮންނަން ށްފައި ސޮއިކޮ
 

ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އުމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަންއާއަލ ގައި  ގެލޫމާތުޢު މަގައިވާ  ޓިކް ފޯމު"ރ ފްރ  ޕްރެހުށަހެޅިފައިވާ "އެޕްލިކޭޝަން ފޮ  .3
އި އާ 1 ޖަދުވަލުގެ މި ،ދެވޭނ ދަ ވެ. މިގޮތުން ހުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެ ދަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެނއުޅަ ލަތެއް އުޅަނދުގައި ނެތްނަމަ، އެހާ

 ށެވެ. ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަކޮށްފައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ގައި ބަޔާން  2 ޖަދުވަލު
 

ހެޅޭ މަތިން ހުށަފައިވާގޮތުގެގައި ބަޔާންކޮށް 2 ޖަދުވަލުގެ މިވަނުމުގެކުރިން  ރާއްޖެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެ ކަނޑުމަގުން 4
ވެދާނެ ފަދަ އުކަމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައް ންއާލޫމާތުގެ އަލ ގައި ޢުމެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދ ފައިވާ މަ ޓިކް" ފޯމު ރ ފްރ  ޕްރެޕްލިކޭޝަން ފޮ"އެ

 ޓް އޮފް އުޅަނދަކަށް "ސަރޓިފިކޭ އެ ،ނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަފާހަގަކުރެވޭއުޅަނދުގައި  ލަތެއް އެ ހާކަމެއް ނުވަތަ 
 އުޅަނދު ވަންނަ ބަނދަރެއްގެ ކަރަންޓ ނު ޒޯނަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ފްރ  ޕްރެޓިކް" ނުދ  އެ

 
ހެލްތުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  އުޅަނދަކަށް އެ ،ދޭންވާނ  ކްލިއަރަންސް ހެލްތު އުޅަނދުފަހަރަށް ނުދެވޭ ޕްރެޓިކް ފްރ  4.1

އެކަމަކަށް  ،ނަމައޮތް ލަތެއްހާނުވަތަ  ފަދަ ކަމެއްންޖެހޭ ޅައް އަތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެކައުރައް، އޮފިސަރުން ގޮސް ބެލުމަށްފަހު
 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

 

ތިރ ގައި  ،އިރުގެ ތެރޭގައިގަޑި)ސައުވ ސް(  24ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދެވޭތާ އިންވާރޑް ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް  5
 ހެލްތު ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  ފައިވާ އިކަނޑައަޅަކަށް ބަނދަރަ ކިޔުންތައް އެއަންނަނިވި ލިޔެ 

 

 .މް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތު ފޯމުހ. މެރިޓައި
 .ޓަރ  ކޮންޑިޝަން އޮފް ވެސެލް ފޯމުވެކްޓަރ އެންޑް ސެނި، ޓްސް އޮން ރޮޑެންޓްށ. ރިޕޯ

 .ނ. ފަޅުވެރިންގެ ލިސްޓު
 (ންޖަރުން ތިބިނަމަ) ފަސި ރ. ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓު

 .ލިސްޓު ގބ. މެޑިސިން
  .. ޔެލޯ ފ ވަރ ވެކްސިނޭޝަން ލިސްޓުޅ

 .ގެ ކޮޕ ކ. އެސް.އެސް.ސ .އ  ސެޓިފިކޭޓު 
 ރ ކޮޕ  އ. ޝިޕް ޕަރޓިކިއުލަ

 ށް(ގޮތަހިމެނޭ ޚުޗަރ ތާރ ޑިޕާ އާއިއެރައިވަލް) ޓްސް އޮފް ކޯލްހުގެ މުއްދަތުގައި ދަތުރުކުރި ޕޯދުވަ)ތިރ ސް(  30ފާއިތުވި ވ. 
 (ހުރިނަމަ ފަރ ކޮންޓޭނަރުރި. ރިފަރ ކޮންޓޭނަރ ލޮގް ޝ ޓް )މ
 ކުރިކަމުގެ ލިއުން.އެކަމެއް ފުރިހަމަ ،ފައިވާނަމައިމަލުކުރުމަށް އަންގަ ޢަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަކި ގޮތަކަށް ލަހާޞަ ޚާއް ފ.

 
ރ  ޕްރިޓިކް ދެވޭނެއެވެ. ފް ޅަނދު އެތެރެވުމަށް ކުގައި އުގޯސްވުމާއި ކަނޑުގަދަވުން ފަދަ އުޅަނދަށް ނޭރޭނެ ފަދަ ހާލަތްތަ  ންމޫސު 6

ށް ހެލްތު ރ  ޕްރިޓިކް ދިނުމުގެ ކުރިން ވެސް ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަފަހު ނުވަތަ ފްފްރ  ޕްރިޓިކް ދިނުމަށްނަމަވެސް، 
 ށް ލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމަޢުތަކުގައިވާ މަފައިވާ ލިޔެކިޔުންއިހުށަހަޅައަދި  ޗެކްކުރުމަށް އިތުރަށްކައި، ޓަ ކްލިއަރަންސް ދިނުމަށް

 އަރާނެއެވެ.އޮފިސަރުން  ހެލްތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 
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 5 ޖަދުވަލު:

 
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  

 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ދިނުމުގައި  ންސް ލްތު ކުލިއަރަ އައުޓްވާރޑް ހެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހި 
 ލު ސޫ މު އު ން އާ ކުރާނެގޮތުގެ މަލު ޢަ 

 

ހެލްތު ދިނުމުގައި ންސް އައުޓްވާރޑް ހެލްތު ކުލިއަރަރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް  ،މިއ 
 ވެ.ލެސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު ކުރުމަށްމަލުޢަހެލްތު ޔުނިޓުތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ޖެންސ ގެ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭ
 

ތެރޭގައި  ގެ ( ގަޑިއިރުސް)ސައުވ  24ކުރާތާ ރާއްޖޭގައި ބަނދަރު އުޅަނދު ،ދެއްނަމަނއުޅަ  އައި ބޭރުން ރާއްޖެއިން .1
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ވަނަ މާއްދާ 5ގެ  4ގެ ޖަދުވަލު ގަވާިއދު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މި

 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން

ފައިވާ "ޝިްޕ ސެނިޓޭޝަން ކޮްނޓްރޯލް ެއގްޒަމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ުނވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ށްއުޅަނދަށް ދޫކޮ .2
 ފިކެޓުސެޓު ،ންސް ދެވޭނ ކްލިައރަ ހެލްތު ަދކަށް އައުޓްވާރޑްނއުޅަ އެ ،ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް" މުއްދަުތ ހަމަވެފައިވާނަމަ

 ށްފަހުގައެވެ. އްދަތު އިތުރުކުރުމަނުވަތަ މު ށްފަހުއައުކުރުމަ
 

ފައިވާ "ޝިްޕ ސެނިޓޭޝަން ކޮްނޓްރޯލް ެއގްޒަމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް" ުނވަތަ "ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން ށްއުޅަނދަށް ދޫކޮ .3
 ފިކެޓު ންސް ދެވޭނ  ސެޓުކްލިއަރަ ހެލްތު ދަކަށް އައުޓްވާރޑްނއުޅަ އެ ،ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް"  ނެތްނަމަ

 .ފަހުގައެވެހެއްދުމަށް
 

  އެ އްއަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަ ،ދެވޭނ ކުރިން ބޭނުންވާ އައުޓްވާރޑް ހެލްތް ކްލިއަރަންސް އުޅަނދުފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ  .4
ބަނދަރެއްގަިއ  އުޅަނދު ފުރުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ކުރިން އެގެ )ހައެއް( ގަޑިއިރު 6ާވ ވަގުތުގެ އިފަމަޖެހިއުޅަނދެއް ފުރުމަށް ހަ

 މުންނެވެ.ހެލްތު ޔުނިޓަކަށް ހުށަހެޅު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އިވާ ފަށްކޮއިމުޤާ
 

 ފައިވާފުރިހަމަކޮށް އިޖަހަޕްސޮއިކޮށް ސްޓޭމް ނުވަތަ ބޯޓުގެ އެޖެންޓް )ހ( ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން/މާސްޓަރ/ޝިޕް ސާޖަން
 އައުޓްވާރޑް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތު ފޯމު.
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 ށްފައިވާ ކުރޫ ލިސްޓު.އި ސޮއިކޮހަގެ ފަރާތުން ސްޓޭމްޕްޖަޖެންޓުއެދެއްގެ ޝިޕިން ނއުޅަ އެ އިރޭޝަނާއިމިގް(. ށ)
ވަނަ މާއްދާގަިއ  4ޖަދުވަލުގެ  މި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ކަނޑުަދތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ރާއްެޖއިން ފުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނ  5

އިާވ ފޯރުކޮށްދ ފަ ގެންމެުދވެރިކޮށް ްލތު" ފޯމުއޮފް ހެ ންފައިވާގޮތުގެ ަމތިން ުހށަހެޅޭ" އައުޓްވާރޑް ޑެކްލަރޭޝަބަޔާންކޮށް
ނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ުހރިއުޅަނދުގައި  ލަތެއް އެހާވެދާނެ ަފދަ އުމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަންއާލޫމާތުގެ އަލ ގައި ޢުމަ

މިފަަދ  އްޓޭނެއެވެ.ހިފެ ނުދ ސްރެންއައުޓްވާރޑް ކްލިއަފުރުަމށް  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުޅަނދަކަށް އެ ،ޝައްކުކުރެވޭނަމަ
 ކުރެވޭނެއެވެ.ޕަސެންޖަރުން އެކަހެރި ،ކުރެވިއުޅަނދު ކަރަންޓ ނު ތަކުގައި އެލަތްހާ
 

ނަމަ، ހުރިއުޅަނދުގައި  ލަތެްއ އެހާފަދަ ވެދާނެއުތަށް ނުރައްކަމު ޞިއްޙަންއާއިން ފަދަ ގައިވާވަނަ މާއްދާ 4ޖަދުވަލުގެ  މި 6
އުޅަނދެއް  އެ ،ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނ ށް ރާއްޖެއިންމިފަދަ އުޅަނދުފަަހރަ ވޭނަމަ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ޝައްުކކުރެ

ކުން އެކަމެއް އިތުރަްށ ޔުނިޓަ ތުހެލްއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ފައިވާ ށްއިމުކޮހަމަޖެހިފައިވާ ބަނަދރެއްގައި ޤާ ފުރުމަށް
 އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ފަހުގައެވެ. ،ނަމައޮތް ލަތެއްހާޖެހޭފަދަ ތެރިކަމުގެ ިފޔަވަޅެއް އަޅަންރައްކައު، ފަހުބެލުމަށް

 
ތެރޭގައި  ލޫމާތުގެ އަލ ގައި އުޅަނދުގައި ދަތުރުކުރާ މ ހުންގެޢުގައިވާ މަފޯމުއައުޓްވާރޑް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތު  7

 އެކު އެ ނަމަ، މިފަދަ މ ހަކާހުރި ހުރި މ ހަކު ނުވަތަ މިފަަދކަމަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ މ ހަކުތެރި ބައްޔެއްއަރާ ނުރައްކައުންގަޔަށްގައި
ދުމަތްދޭ ޚި އްޙ ޞި ،ނެތްކަން ބަޔާންކޮށްބައްޔެއް  ވާފަދައުނުރައްކަ ށްއްޙަތަޞިއާންމު  ،އުޅަނދެއް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނ 

 ރަސްމ  ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.މަރުކަޒެއްގެ 
 

ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދިނުމަށްޓަކައި އައުޓްވާރޑް ށް އުޅަނދުފަހަރަތަކުގައި ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއިން ފުރާ ލަތްހާ ޚާއްޞަ ދިމާވާ  8
 އެރިދާނެއެވެ.  އޮފިސަރުންނަށް ހެލްތުއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ިއ ޓަކަނުވަތަ އިތުރަށް ޗެކްކުރުމަށް
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 6 ޖަދުވަލު:

 
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  

 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ކުރުމުގެ އެކަހެރި  އި ންސާ އިލެ ޒް ސަރވެ ޒ  ބަނދަރުތަކުގެ ޑި  ނަލްއަޤްވާމ  އި ބަ 
 މިންގަނޑު  އަސާސ   އިންތިޒާމުގެ 

 

ކު ތެރިވުމަށްޓަކައި މ ހަ އުަބލިމަޑުކަމަކުން ރައްކަ ުއމަކަށް ފެތުރިދާނެޤަނުވަތަ އެހެން  ވާމ  ަބނދަރުތަކުން އެތެރެވެދާނެޤްއަބައިނަލް
ލަތެއްގައި އެކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ަބނދަރު ހިްނގާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ހާޖެހިއްޖެ  ންކުރައެކަހެރިކޮށް ސްކްރ ން

 ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ. އެޖެންސ ންހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން  ،އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނ  ޖެހޭނެއެވެ. މި

 

 މ ހުންނާއި ރާއްޖެއިން އަންނަ  ާރްއޖި ، ކުރުމާއިރު ކަރަންޓ ނު ފަހަ އުޅަނދު ފުރާ އި ރާއްޖެއިން ރާ އުޅަނދުފަހަ  އަންނަ  ރާއްޖެ  .1
 އެކަހެރިކުރުން. މ ހުން ފުރާ 

ބަނދަރުގެ  ،ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްއެކަހެރި މުންނާންއާ ،ބަލިމ ހުންފުރާ ާނއި ރާއްޖެއިން ބަލިމ ހުން އަންނަ ބަނދަރަށް .1.1
މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ  އެޖެންސ ންހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ފަރާތުން ޓާއްކަންކަން ބަލަހަ
 ވާނެއެވެ. ހަމަޖައްސަން

 މާރާތާއި ފެނާއި ޢިބައިތިއްބާެނ ވަގުތ ގޮތުން ބަލިމ ހުން  ކަމުގައިވާ،އްމ ހުންަނށް ބޭުނންވާނެ އަސާސ  ޚިދުމަތްތަބަލި .1.2
ތަންތަނަށް ވަދެވޭނެޮގްތ ތެރިންނަށް އެފަދަ ދުމަތްޚި ޙ ދަތުރުކުރާނެ މަގެއް އަދި ކަމާބެހޭ ޞިއް ،ދުމަތާއިޚިފަދަ  ކަރަންޓު
 ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަަޖއްސައި ހިންގާ ފަރާުތންބަނދަރު 

 ،ބޭއްވޭނެ ތަނެއް ކަނޑައަޅައި އެކަހެރިކޮށް އެހެން އުޅަނދުތަކާ ،ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައިއުޅަނދެއް ކަރަންޓ ނު .1.3
 ވާނެއެވެ. ހަމަޖަްއސަން ރު ހިންގާ ފަރާތުންަބނދަ ،ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްކަރަންޓ ނު

 ބަނދަރަށް އަްނނަ  ،އިން އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާނަމަޖަނަވާރުގެ ޒަރ ޢާ .1.4
 އިންކަމާބެހޭ އިދާރާކުރުމަށްޓަކައި ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރު އެކަހެރި އެކި ގައިވާފަހަރުއުޅަނދު  ފުރާރާއި އުޅަނދުފަހަ
 ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން ހަމަަޖއްސަން ޖެހޭނެއެވެ. ،ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްއެކަހެރިގޮތަށް ފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްއިޅަކަނޑައަ
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އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މ ހަކު ނުރައްކަލެއް ުހރި މ ހަކު  ޙ ކުރަންޖެޭހ ފަދަ ޞިއްއެހެންމ ހުންާނ އެކަހެރި .1.5
ސ ން ކަނޑައަޅާ ޖެންހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ،އިފިނަމަޓަކުން ކަނޑައަޅަޔުނި ތުހެލްއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހުރިކަމަށް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ރިންާނއި ފަސިންޖަރުން އެކަހެރިއުޅަނދުގެ ފަޅުވެ ،އުޅަނދެއް ކަރަންޓ ނުކޮށް މުއްދަތަކަށް އެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ގައި ހުރިކަން ކުރަންޖެހޭ ފަސިންޖަރެއް ބަނދަރެއްޖެހޭ އުޅަނދެްއ ނުވަތަ އެކަހެރިކުރަންކަރަންޓ ން .1.6
ސ ދާ  ނުވަތަ އެފަސިންޖަރަކާ ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ އުޅަނދަކަށްހެލްތު ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެބޯޑަރ 

 ކަށް މ ހުންލިބިގެްނނެވެ. އެގޮތުން އެފަަދ އުޅަނދަ ލިޔުމުން ،ޖެންސ ގެ ހުއްދަޕްރޮޓެްކޝަން އެ ކުރެވޭނ  ހެލްތުމަލާތުޢާމު
ސް ތަންފ ޒ  އުޅަނދާއި ބަނދަރުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަަތ އެއްވެ ،ބޭލުން ފަދަ ކަމެއްމުދާ  ފޭބުމާއި އިއަރަ

 ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނެވެ. ،ޖެންސ ގެ ހުއްދަހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ،ކުރެވޭނ  މުއައްސަސާއަކަށް

ކަމަްށ މ ހެއް ތެިރކަން ހުރިބަލ ގެ ނުރައްކައު މ ހަކ ެވސް އެއްއުޅުނު ފައިބާ  އި އަރަޓ ނު ކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަަކށްކަރަން .1.7
މުގެ ބާރު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ކުރުއެފަދަ މ ހުން އެކަހެރި ،ހެލްތް ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމައިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 

 ޖެންސ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ

 ބަލިތައް  ކުރެވޭ ކަރަންޓ ނު  .2

 ންމުކުރަންވާނެއެވެ.އާ ކަނޑައަޅައިޖެންސ ން އެރޮޓެކްޝަން ހެްލތު ޕް ،ބަިލތައް ކުރެވޭނެކަރަންޓ ނު .2.1

ނޑައަޅާނ  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ކަ އްލުތަސޫގޮުތގެ އުމަލުކުރާނޭޢަތަކުގައި ބަނދަރުކުރަންޖެހޭ ބައްޔަކަށް ކަރަންޓ ނު .2.2
 ންނެވެ. ޖެންސ އެ

 

 ންސް އިލެ ޕެސެންޖަރ ސަރވެ  .3
 
 ޔެލޯފ ވަރ .3.1

 ރވައިލަންސް ސަ ބަނަދރުތަކުގައި އަބަދުވެސް ޔެލޯފ ވަރއަށް ގެކަނޑު ކާއިއިގެ ބަނދަރުތަވާމ  ވަޤް)ހ( ބައިނަލްއަ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އެ ބަނދަރެއް ހިންގާ ފަރާ ،މިކަންތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްަބނދަރުތަކުގައި )ށ( 

 އެހެނިހެން ބަިލތައް  .3.2

އެ  ،ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައިޖެންސ ން އެތަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ން ނުވައްޔާއިޞިއްޙަތު ޖަމްޢިދުނިޔޭގެ )ހ( 
 ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާުތން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ،ބައްޔަކަށް ސްކްރ ން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
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 ފޮނުވުން.ންސްއަށް ސަރވައިލަ  .4
 
މުެގ ންސްގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުއިލެސަރވަކުުރމަށްޓަކައި  ޮމނިޓަރއެކި ބަލިތަކަށް ސްކްރ ންކުރެޭވ މ ހުން އިތުރަށް .4.1

 ޖެންސ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުތިޔާރު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެއި
" މިންގަނޑެއް" ޚާއްޞަ އާންމުކުރާކުރުމަށް މަލުޢަށް ބައްޔަކަ އެ ،ންސްގައި ބޭތިއްބޭ ފަރާތްތައް ދޫކުރަންވާނ ސަރވެއިލެ .4.2

 ގެ ދަށުންނެވެ.
ންުމ އާކުރަމުން ނުދާނަމަ "މަލުޢަލުތަކަށް ސޫކަނޑައެޅިަފއިވާ އު ،ރާތްތަކުންއްބޭ ފަންސްގައި ބޭތިއިލެމިގޮތުން ސަރވަ .4.3

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  91ކުރުމުގެ ގާނޫނު" ތެރިތު ރައްކައުޙައްޞި
 
 

 .ސާފުކުރުން  އް އްދުތަ ހަ ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ ސަރަ  މަކާ ބަލިމަޑުކަ  ރެވޭ އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ ޚާއްޞަ ކު ކަރަންޓ ނު  .5
 
ހެލްތު  ،ނދެއްގައިޖެހިއްޖެ ހި ކުރަންކަމަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓ ނުކުރެވޭ އުޅަނދެއް ސާފުބަލިމަޑުއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  .5.1

 ފަރާތުގެ ިޒންމާއެކެވެ. ލެއްގެ މަތިން ސާފުކުރުމަކ  ބަނދަރު ހިންގާކަނޑައަޅާ އުސޫޖެންސ ން އެޕްރޮޓެކްޝަން 
 ތަނާއި އެ ތަންތަނުަގއި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ތަންކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަ ޖަނަވާރު އެކަހެރިމ ހުން ނުވަ ގައިބަނދަރެއް .5.2

ކުރުމަކ  ލެއްގެ މަތިން ސާފުކަނޑައަޅާ އުސޫ އެޖެންސ ންހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ސާފުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި
 ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ.

ހެލްތު  ،ނދެއްގައިގެން ބަނދަރުގެ ތަނެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ސާފުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިލަތެއް މެދުވެރިވެހާއެއްވެސް  .5.3
 ކުރުމަކ  ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ިޒންމާއެކެވެ.ލެއްގެ މަތިން ސާފުސޫކަނޑައަޅާ އުޖެންސ ން އެޕްރޮޓެކްޝަން 

ޖެންސ ން އެދޭ ެއހ ތެރިކަން ދައުލަުތެގ ތަކުގައި ހެްލތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެލަތްހާބަލިމަޑުކަމަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ޚާއްޞަ   .5.4
 މުއައްސަސާތަކުން ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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 7 :ޖަދުވަލު 

 
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  

 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ކުރުމަށް ބޭރު އިމައްޔިތުންނާއި، އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށާ
މަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢަދިނުމުގައި ޑް އެކްސްޕޯޓް ހިއުމަން ރިމެއިންސް" ހުއްދަ ޓް އެންމްޕޯ"އޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އި

 ލު ސޫންމު އުއާ
 

މަށް ކުރުބޭރު އިމިއ ، މައްޔިތުންނާއި އިންާސނުންގެ ހަށިަގނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތައް ރާއްޖެ އެެތރެކުރުމާ
ެޖންސ ެގ ރުމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޓް ހިއުމަން ރިމެއިންސް" ހުއްދަދޫކުޓް އެންޑް އެކްސްޕޯ"އޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އިމްޕޯ

 ލެވެ.ސޫފައިވާ އުއިކުރުމަށް ކަނަޑއަޅަމަލުޢަހެލްތު ޔުނިޓުތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 
 

ބޭރުކުރުމުގެ ރާއްޖެއިން  އިމާ އެތެރެކުރުރާއްޖެދިވެހިމައްޔިތެއް ނުވަތަ އިންސާނުންެގ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ަބއިތައް  .1
ހުއްދަ ހޯދުމަްށ  ،ހެލްތު ޔުނިޓުންއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ފައިވާ ޅައިޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަނޑައައްދަކަށް ހަސަރަ ކުރިން އެ
)އަށެއް(  8ށް އެދޭތާ ދުމަތަޚި  ،ދުވާލުނަމަލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމާއެކު،  އިކަމާގުޅޭ އެންމެހަ ،ފުރިހަމަކޮށް ރާ ފޯމުބޭނުންކު
ޓް ޕޯ "އޮތޮރައިޒޭޝަން ޓު އިމް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި)އަށާރަ(  18ފަހުންނަމަ  )ހައެއް( ގެ  6 ސި އްއިރުއޮ ތެރޭގައި، ގެގަޑިއިރު

 ޓް ހިއުމަން ރިމެއިންސް" ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.ސްޕޯއެންޑް އެކް

 ،ޞިއްޙ  މާހިރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙ  އިދާރާއަކުން އްޔެއް ހުރިކަމަށް، ފާނެ ބައިގަޔަށް އަރައޭނާގެފުށުން ގައިން، އިރުމ ހަކު މަރުވި .2
 ،ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއްނަމަ ޔަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެފައިވާ ބައްޔެއް ނުވަތަ އެފަދަ ބައްއިކަނޑައަޅަ

 ކަން އެފައިށްންކަން ހުރ  ފުރިހަމަކޮނެފައިވާ ކަބު ގައިގަވާއިދު މިތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ކައުތުގެ ރައްޞިއްޙަންމު އާ
ހުރި ޔުނިޓާ ހަވާލުވެ ހެލްތުއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ  ،ހެލްތު ޔުނިޓުން ބެލުމަށްފަހުއިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އްދުގެ ހަސަރަ

 ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ،ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑުޖެުހމާއެކު

 ނުވަތަ ސްމޯލް ޕޮކްސް، ،ން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ގުނަވަނުންއްޔިތާގެ ކިބައިމަރުވިއިރު މަ މ ހަކު 1.1
ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް  އެބޯލާ ބަލި ނުވަތަ ހެމޮރެޖިކް ފ ވަރ، އެންތްރެކްސް ނުވަތަ ވައިރަލް

އެންބާލްމިން ނުވަަތ  ،ކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ހުރިކަމަށް ޝައް ،އްޙ  މައްސަލައެއް ހުރިނަމަޞިތެރި ނުވަތަ ނުރައްކައު
 ޚާއްޞަ ލާ އި އެކުލަވަޞިއްޙ  ދާއިރާއިންށް ހެދުމުގެ ބަަދލުގައި، ނުބައިވަްސ ނުދުވާގޮތަ އިކުނިވިޔަނުދިނުމަށާ

ރާއިން ދޫކުރާ ލިޔުން އޮތްތޯ ދާއި ކަމާބެހޭ ކައިށްޓަ އެއްގޮތަށް ބަންުދކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަ ގައިޑްލައިނާ
 އެވެ.ބަލަންވާނެ
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ށް ވައިބޭރުނުވާގޮތަ ،ގައިކުރެވިފައިވާ ޕޮލިތ ން ކޮތަޅުޚާއްޞައެފަދަ މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް  1.2
ދޫކުރާ ންކޮށް ގ ޔަ ،ަކންސްނުދުވާގޮތަށް ބަްނދުކޮށްފައިވާވަ، ކުނިވިޔަ ނުދިނުމަށާއި ުނބައިފައިވާ ޮފށިގަނޑުގައިށްބަންދުކޮ

 އޮުތން. ފިކެޓުސެޓު ނުވަަތ އެމްބާލްމިންގ ފިކެޓުޓުކަށުކަމާކެމ ގެ ސެ

މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ނިސްބަތްވާ މ ހާއަކ  ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުމެއް އޮތުން.  1.3
 ގޭ ސަބަބު ބަޔާންުކރާ ރަސްމ  ލިޔުމެއް އޮތުން.ކާކުކަން ނޭނ ،އަދި އެފަދަ ލިޔުމެއް ނެތްނަމަ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ،ބަތްވާ ތަކެތިކަން އެނގޭަނމަސް ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކ  ކާކަށް ނިނުވަތަ ،ތަކ  ކާކުކަން އެނގޭނަމަމައްޔި 1.4
އެތެރެކުރުމަށް  ،ނ ޮގތުން ޒިންމާވާނެ ފަރާތަުކން ޫދކުރާޤާނޫ ،އެެތރެކުރުމަށް އެއްބަސްވެރާއްޖެ ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ 
 ނ ؛ތުން. އެގޮުތން އެފަދަ ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލޭތްކަމުގެ ލިޔުން އޮތިރާޒެއް ނެޢުނުވަތަ ބޭރުކުރުމުގެ އި

އަަހރު ފުރިފައިވާ )އަށާރަ(  18އަނބިމ ާހ ނުަވތަ ފިރިމ ހާ ނުވަަތ މިއިން ފަާރތެއް ނެތްނަމަ ގެ ހ. އެފަރާތެއް
 .ދަރިން

 .މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އެފަރާތެއްގެށ. 

ެނ ޢަތުގައި ވާރިޘުންެގގޮތުގައި ބެލޭިއސްލާމ  ޝަރ  ،އް ނެްތނަމަ)ށ( ގައިވާ ފަރާތެ އިމާއްދާގެ )ހ( އާ މިނ. 
 .ފަރާތެއް

 އް.ތަކޯޓު ޢ ރ. ޝަރު

 ން ކަނޑައަޅާ ޒުމިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާ ،ތިރާޒުނުކުރާނަމަޢުބ. މަތ ގައި ބުނެުވނު ފަރާތެްއ މިކަމާ އި
 .މުއައްސަސާއެއް

 :ގޮތެއް ނެްތނަމައެނގޭނެގަނޑުގެ ބައެއްަކން ގުނަވަނެްއކަން ނުވަތަ ހަށި ކަން ނުވަތަ ކާކުގެކާކު 1.5

މުއައްސަސާއަކުން ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ތަކެތި ރާްއޖެއިން ބޭރަްށ  ޒުން ކަނޑައަޅާހ. މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާ
 ށަހެޅުން.ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުޢުގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ އެތެރެކުރުމަށް އި

މަތ ގައި ބުނެވުނު ފަދަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙ   ،ބަޔަކުން ނުވަތަ ގުނަވަނަކުންމައްޔިތާ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ  1.6
ރާރުވެ ޤްމާހިރެއް އި ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަން ބަޔާންކޮށް ޞިއްޙ  ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާނެކަން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުން އޮތުން.

  ފެނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ލ ކުވެފައިވޭތޯ ބެލުން.ފައިވާ ބޭރު ޕެކިނުން ފެންނަށްބަންދުކޮ 1.7

ހަށިގަނުޑ  ،ލޫމާތުޢުމަފައިވާއިރު ތިރ ގައި ބުނާ ށްބައެއް ނުވަތަ ގުނަވަން ބަންދުކޮމައްޔިތާ ނުވަތަ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ  .3
 ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން. ގައިބޭރު ގެކުފޮށި/ސަންދޯ/ގޕެކިން ،ފައިވާށްބަންދުކޮ

 ން / ކާކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއްކަން )އެނގޭނަމަ(ހ. ކާކުކަ

 ބަޔާންކުރުން( ލުފުސ )ތަ / ގުނަވަންތަކެއްކަން ކަންށ. ކޮންއެއްޗެއް
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ނުވަަތ  ތް އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްމަސައްކަ ވަޒ ފާގެގޮތުން އެ ،ގެ ނަމާއިއެޖެންޓުނ. ބޭރުކުރުމަށް ޒިންމާ އުފުލާ 
 .މެއިލް އެޑްރެސް-އ  ިއ،ބަރާން ނަ ހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯނުމި ކުންފުނިން ޒިންމާވާނެ ފަރާތް 

 .ނަން ގެޤައުމު. ގެންދެވޭ ރ

 .މެއިލް އެޑްރެސް-އ   އި،ބަރާންނަ ގުޅޭނޭ ފޯނު ވާލުވާ ަފރާތާހަ މުންޤައުގެންދެވޭ ބ.

ދިނުމުގަިއ ގެންގޮސް ވަތަ ގެންދެވޭ ތަނަކަށްވާލުވާ ފަރާތް ނުހަން ޤައުމު އިރު އަދި އެތެރެކުރާއިރު އެރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ .4
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހުއްދައަްށ އެދޭއިރު ފަރާތުގެ ލިޔުންޤާޫނނ  ޒިންމާާވނެ ބަތްވާ ސްޤައުމަކަްށ ނި ރަކާތްތެރިވާނެ އެހަ

 ؛ލިޔުމުގައި އެގޮތުން އެ

ވާލުވެ ޒިންމާ ހަދެން ށް ގެންެދވެންޔަހަމަ ންޒިލާނުވަތަ މަ ލޫމާތުޢުމަލުާވ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ވާހަހ. ގެންދެވޭ ޤައުމަކުން 
ާހރުި، ބަރުންޓް ނަ)ނަްނ، ދާއިމ  އެޑްރެސް، ޕާސްޕޯ މަުޢލޫާމތުފުރިހަމަ  އުފުލާ ފަރާތުގެ އުމަަކށް ޤަ އަދި އެ ބަރުންނަ ފޯނު ގެމ 

 (ބަރެއްންނަ މުންވެސް ގުޅޭނެ ފޯނު ގެންދެވު

އެއް ނުވަތަ ގުނަވަްނ ނުވަަތ ބަތްވާ ހަށިގަނޑެއް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުން ބަސްވާލުވަނ  އެެވނި މ ހަަކށް ނިހަށ. 
 ގުނަވަންތަކަކާކަން ބަޔާންކޮްށފައި އޮތުން.

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.  އެތެރެކުރެވޭނެ ތާރ ޚުނ. ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް

 ބަޔާންކޮްށަފއި އޮތުން.ތަފުސ ލުކޮށް ސަބަބު  ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ކުރާރ. އެތެރެ

 

ލާފުކަމެއް ނުވަތަ އާދަޔާ ޚި ،ނުވާނަމަކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުތާގައި ބުނާ ވަނަ  1.1މާއްދާގެ ވަނަ  2ޖަދުވަލުގެ  މި .5
އެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަށިގަނުޑގެ ބަ މައްޔިތާ ނުވަތަ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ،ޓުމަށްަފހުހުއްދަދޫނުކޮށް ހިފެހެއް ،ރެވޭނަމަފާހަގަކު

ެއކަންކަން ފުރިހަމަކުރިކަްނ  ،ލިޔުމުން އަންގައިއެކަން މުއައްސަސާއަކަށް ނުަވތަ  ެއޖެންޓްވާލުވާ ޙަފޮނުވުމުގެ ކަންކަމާ 
 ވާނެއެވެ.ރާތުން ކަަށވަރުކުރަންހުރި ފަވާލުވެހަހެލްތު ޔުނިޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ 
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 8 ޖަދުވަލު:

 

 

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  
 ލްތު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ދުމަތްތަކުން ޚި ދާ ހެލްތުން ދެމުންގެން ޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ އިން 
 ލު ސޫ އަގުނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ އު 

 

ލު ފުސ  ޚިދުމަތުގެ ތަ އަގު   # ކޯޑު  

ރުފިޔާ 10 00/- 
ނޑު އުޅަނދުފަަހަރށް ްށވުރެ ދަުށގެ ކަނެޓް ޓަނޭޖަ 50.އ . ސެޓްފިކެޓް އެސް.އެސް

.ހެއްދުުމގެ ފ  ފިކެޓުސެޓު  
SSC50 01 

ފިޔާރު 2000/-  
ނެޓް ޓަނޭޖް ހަމަނުވާ  100ން ފެށިެގން ނެޓް ޓަނޭޖު 51.އ . ސެޓްފިކެޓް އެސް.އެސް

.ހެްއދުުމގެ ފ  ޓުފިކެނޑު އުަޅނދުފަަހރަށް ސެޓުކަ  
SSC100 02 

ރުފިޔާ 3000/ - 
ނެޓްޓަނޭޖް ހަމަނުވާ  300ން ފެށިެގން ނެޓް ޓަނޭޖު 101އ . ސެޓްފިކެޓް އެސް.އެސް.

.ހެްއދުުމގެ ފ  ޓުފިކެނޑު އުަޅނދުފަަހރަށް ސެޓުކަ  
SSC300 03 

ރުފިޔާ 5 000/- 
ރަށް ފަހަ ުއޅަނދު ން މަތި ކަނޑުނެޓް ޓަނޭޖު 301އ . ސެޓްފިކެޓް އެސް.އެސް.

.ހެއްދުުމގެ ފ  ޓުފިކެސެޓު  
SSC301 04 

.ުކރުމަށް ަނގާ ފ މަސްދުަވހުގެ ުމއްދަތަށް އިތުރު 1އެސް.އެސް.އ . ސެޓްފިކެޓް  -/500ރުފިޔާ  SSCEXT 05 

ރުފިޔާ 25 .ފ ދުުމގެ ހެއް  ފިކެޓުސެޓުއައު އެސް.އެސް.އ . ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިެގން  -/00  SSCRP 06 

ރުފިޔާ  1500/- 
ހެއްުދމުގެ  ފިކެޓުޗެސްޓް ސެޓު ގއަށް މެިޑސިން  މަްސވެރިކަންުކރާ )ޝިޕިްނގ ވެސަލް(

 ފ 
MCF 07 

ރުފިޔާ   MCC 08 ގ ދޫކުރާ ިޝޕް މެޑިިސންމުދާ އުފުލާ ކަނުޑގެ ުއޅަނދުފަހަރަށް )ކާގޯ ޝިޕް( އަށް -/2500
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.ހެއްުދމުގެ ފ  ފިކެޓުޗެސްޓް ސެޓު  

ރުފިޔާ  3000/- 

ޓޫރިސްޓުްނގެގޮުތަގއި ފަސިްނޖަރުން އުުފލާ ކަނޑުގެ ުއޅަނދުފަަހރަށް )ޕެސެްނަޖރ 

ހެއްުދމުގެ  ފިކެޓުެޗސްޓް ސެޓު ގލައިނަރ ައދި ެމގަ ޝިޕް( އަށް ދޫުކާރ ޝިޕްމެޑިިސން

.ފ   

MCPL 09 

ރުފިޔާ  ެއތެރެކުުރމުގެ ރާްއޖެ ޭބރުކުުރމާއި  ާރއްެޖއިން ގުނަަވނެއް މައްޔިެތއް ނުަވތަ އިްނސާނެްއގެ -/2000

.ރަިޖސްޓްރޭޝަން ފ   
 10 
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