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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  3އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  އުޅަނދު އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ މުގައިއެއްގަ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ގެޒެޓުގައި ސަުރކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2009 މޭ 6
 .ގެނައުން އިޞްލާޙުަތއް އަންނަނިވި ގަވާއިދަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .1

 ށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ހު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ،ހުށަހަޅާއިރު ރަންކުރަޖިސްޓަރީ )ނ( .4 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން  

  ؛ފޯމު LR-1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  (1)    

    (2) A1, A0 ުފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދު  ގިންތީގެ އުޅަނދ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

ގެ ޓުފިކެޓުނަމަ މެނިފެކްޗަރ ސެއައު އުޅަނދެއްމުޅިން  ،ހިމެނޭގޮތަށް 
        ބޭނުންކޮށްފައިވާ ުނވަތަ  ،އާއިއިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ 

ޢުލޫމާތު ޑީ ރެޖިސްޓަރޑް އުޅަނދެއްނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ
 އި،ޓާސެޓުފިކެޑީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ހިމެނޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ

 ؛ޓުފިކެޓުއެކްސްޕޯޓް ސެ

 އުޅަނދު އުފެއްދި ކުންފުނި 2.1     

 މޮޑެލް 2.2     

 އިންޖީނު ނަންބަރު  2.3     

 ޗެސިސް ނަންބަރު 2.4     



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             R/3202-91: ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                106  އަަދދު:              51ވޮލިުއމް: 
 

 
 

2 

 އުޅަނދު އުފެއްދި އަހަރު 2.5     

 ؛ޓުރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯ (3)    

    (4) A1, A0 ުއެހެނިހެން އުޅަނދު  ވައިފިޔަ ގިންތީގެ އުޅަނދ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ވެހިކަލެއް ގަރާޖުކުރުމަށް 

އިން ދޫކޮށްފައިވާ ވެހިކަލް ގަރާޖު ކުރުމުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ
 ހުއްދަ؛

 .( އުނިކުރުންއވަނަ މާއްދާގެ ) 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 .އިްޞލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  މާއްދާ ވަނަ 5  ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

ގޮތުން ރަިޖސްޓަރީ ވަގުތީ  
 ކުރުން 

          ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ން ހުށަހަޅާނީވަގުތީގޮތުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރަ .5
LR-1 ުންނެވެ.  އެ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، އެދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ފޯމ

 ޅަންޖެހޭ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަ ކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތަންހުރިހާ ލިޔެކިޔު
 ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީއެވެ.ތިރީގައި ލިޔުންތައް 

 .ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްޢާމަޝްރޫ )ހ(   

 .ގެ ނަންޓުއުޅަނދު ބޭނުންކުރާނެ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ސައި )ށ(   

ވަގުތަކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ަކމުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާެބހޭ ވުޒާރާއިން  އެ )ނ(   
 .ކަނޑައަޅާ ލިޔުންތައް

ށް އަްނނަނިވި ނަންބަރުތައް ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަ 10ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .4
 އިތުރުކުރުން.

އެްއގަމު އުޅަނދު  

ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވޭ 
 ގިންތިަތއް 

" ކެޓަގަރީ: މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނީ، މީހުން އުފުުލމަށް B3" .11 ހ(( .12
ްށ ވުރެ )ތިނެއް( މީހުންނަ 3އިށީނުމުގެ ޖާަގ  ،ބޭނުންކުރާ

 )ތިނެއް( ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު. 3އިތުރުނުވާ، ފަސިންޖަރުން އުފުާލ، 

    12. "B4 ްކެޓަގަރީ: މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނީ، މީހުން އުފުުލމަށ "
)ހަތަރެއް( މީހުންަނށް ވުރެ އިތުރުވާ،  4ބޭނުންކުރާ، އިށީނުމުގެ ޖާގަ 

 )ތިނެްއ( ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު. 3ފަސިންޖަރުން އުފުލާ، 
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    13. "C3 ޭކެޓަގަރީ: މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނީ، މުދާ އުފުލާ، އުފުލ "
 )އެކެއް( ޓަަނށް ވުރެ ދަށުގެ ޓްރައިސައިކަލް. 1ބަރުދަން 

    14. "C4 ޭކެޓަގަރީ: މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނީ، މުދާ އުފުލާ، އުފުލ "
 )އެކެއް( ޓަނުން ފެިށގެން މަތީގެ ޓްރައިސައިކަލް. 1ބަރުދަން 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް  )ހ( .16 މާނަކުރުން  
 ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

އުޅަނދުގެ އެއްަގމު އިރެއްގައި  އެކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ،  "ފޯމު LR-1" )ށ(   
ކުރާ ޢުޅުމަްށ މިނިސްޓްރީްނ ޝާއިޚިދުމަތަށް ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހެ ރަޖިސްޓަރީގެ
 ފޯމަށެވެ.  

 .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .6

__________________________ 


