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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އބެހޭ ގަވާއިދު
ޖންސީ ާ
ޝިޕިންގ އޭ ެ

ތަޢާރުފު

.1

)ހ(

ރށް ފޯރުކޮށްދޭ ޝިޕިންގ
ކށް އަންނަ އާގުބޯޓުފަހަ ަ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަ ަ
ތކާއި އުސޫލުތައް
އ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑު ަ
އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަ ި
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

ބރު " 69/78) 35/2015ކަނޑުގައި ދުއްވާ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން

ބާރު ލިބިގެން ،އެ މާއްދާގެ  20ވަނަ

ނަންބަރުގެ ދަށުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ
 3/2016ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ޖ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެ ް
ގަވާއިދެކެވެ.
)ނ(
މަޤްޞަދު

.2

ގަވާއިދު ހަދައި

.3

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

އސްގޮސްވާ އާގުބޯޓުފަހަރަށް
ކށް އަ ި
ދވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީި ،
ޕރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި
ޓން ް
މތިކޮށް ،ޝިޕިންގ އޭޖެން ު
ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ަ
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
)ހ(

ވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،މޯލްޑި ް

ހިންގުން

)ށ(

ވސް ޓްރާންސްޕޯޓް
މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑި ް
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
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އ ު
ގަވާ ި

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

.5

)ހ(

ގ މައްޗަށެވެ.
ވ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކު ެ
ނނި ި
މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ،އަން ަ

ދާއިރާ

)(1

އާގުބޯޓުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައުމާއި ފުރުވުމާ ބެހޭ ހުރިހާ
ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތައް؛

)(2

ފނިތަކާއި،
ގ ކުން ު
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި ،ބަނދަރު ހިން ާ
ތ  /ޕޯޓް
ކ ހެލް ް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލި ް
ނލް ޑިފެންސް ފޯސް  /ކޯސްޓް ގާޑާއި،
ހެލްތާއި ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަ ަ
ކަމާގުޅޭ

އެހެނިހެން

މުއައްސަސާތައް

މެދުވެރިކޮށް

ށ
ބޯޓަ ް

ބޭނުންވާ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛
)(3

ނ އަދި ސައިންއޮފް ކޮށްދީ ،އެ މީހުން
ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ސައިންއޮ ް
އައުމާއި ފުރުމާ ބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް؛

)(4

މއި ،ބޯޓުގެ
ޕ ސްޓޯރާއި ،ބަންކަރު ދިނު ާ
ދންޖެހޭ ޝި ް
ބޯޓަށް ފޯރުކޮށް ޭ
މަރާމާތާ

އ
ކަންތަކަށާ ި

ބެހޭ

މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،

ޒަރޫރީ

މަރާމާތާ

ގުޅުންހުރި

ކަންތައްތަކަށް

އެހެނިހެން

ކަންކަން

ހމަޖައްސައިދޭ
ަ

ފަރާތްތައް؛
)(5

ޖއްސައިދޭ
ޝޕް ބްރޯކަރޭޖް( ކަންކަން ހަމަ ަ
ގނެވިއްކުމާބެހޭ ) ި
ބޯޓުފަހަރު ަ
ފަރާތްތައް؛

)(6

ތތައް؛
ބޯޓުފަހަރު ޗާޓަރުކޮށްދޭ ފަރާ ް

)(7

ފްރައިޓާއި ޗާޓަރު ކުލިނަގާ ފަރާތްތައް؛

)(8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަމާބެހޭ

މުއައްސަސާތަކުން

ހަދާފައިވާ

މުހިންމު

ޖހޭ ފަރާތްތައް؛
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރކިއުލާތަކާއި އުސޫލުތައް ބޯޓަށް އަންގަން ެ
)(9

ކޔުންތައް
އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއި ،އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޝިޕިންގ ލިޔެ ި
ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛
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) (10އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބީ.އެލް ދޫކުރުމާއި ،ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ފްރައިޓް ފޯވާޑިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ޑެލިވަރީ އޯޑަރ
)ޑީ.އޯ( ދޫކުރާ ފަރާތްތައް،
) (11ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބޭރުން

ދަތުރުކުރާ

ބޯޓުފަހަރާ

ބެހޭގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ

ހ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ
މބެ ޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ،ކަ ާ
ޒމް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަތައް؛
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތި ާ
ލައިސަންސް ހޯދުން

.6

)ހ(

ގ ސަރަހައްދުގައި،
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ގ )ހ( ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް އެއްވެސް
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ ެ
ފަރާތަކުން

ވނީ،
ހިންގަން ާ

މ
ި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޖހޭ
ހޯދަން ެ

ލައިސަންސް

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ލިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހު ަ
.1

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"
)މި ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ(.؛

)ނ(

ހން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް
އ އެ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ވއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ
އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި ގަ ާ
ނ
އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން ،މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ނކުރާ ލައިސަންސް
) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ރ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
) 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރާ
ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރިތަކަކީ މި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ
ނވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް
ފނި ު
އސާދާރުން ހިމެނޭ ކުން ު
ތެރޭގައި  100%ދިވެހި ހި ް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް،
ދލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަ ަ
5

އަދަދު245 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ކ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

ސންސް ދޫކުރުމުގައި،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އެޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ލައި ަ
ތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު
ލައިސަންސް ހޯދަން އެދޭ ފަރާ ަ
ދށުން ލައިސަންސް
އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ަ
ދޫކުރެވޭނީ ،އެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް
ހުށަހަޅައިގެން އެ ކަމެއް ޙައްލު ކުރުމުންނެވެ.

ލައިސަންސްގެ

.7

)ހ(

މުއްދަތު

ގއި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ) 5ފަހެއް(
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

)ށ(

ނކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
އައު

ލައިސަންސް

މޯލްޑިވްސް

ކުރުމަށް

އޮތޯރިޓީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފީ ނެގުން

.8

އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

.9

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްގެ ފީގެ ގޮތުގައި
އަހަރަކަށް ) 100/-އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން) 500/- ،ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ
ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސންސް ދޫކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ
ދެއްކުމުންނެވެ.

)ށ(

ތން ލައިސަންސްގެ
މ ި
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ ަ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ،
ލައިސަންސް އައު ކުރެވޭނީ ،ލައިސަންސް ފީ ގެ އިތުރުން ) 250/-ދުއިސައްތަ
ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

)ހ(

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،އިންކޯޓާރމްސްގެ ދަށުން ޝިޕިންގ
އެޖެންޓާއި

ކޮންސައިނީއާއި

އެއްބަސްވެފައިވާ

އަގުގެ

ޚިދުމަތުގެ

އިތުރަށް

ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ކޮންސައިނީގެ އަތުން އެއްވެސް
ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ނ
ކން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކު ް
ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އަންނަނިވި ކަން ަ
ރ
ވ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ދ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ާ
ނެގޭނެ އަގު ،އަ ި
12/2020

ގަންނަ

)މުދާ

ފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތް

އ
ފަރާތްތަ ް

ލިބިގަންނަ

ވދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުން
ބނެ ި
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކުު ،
ނެގޭ

އަގު

ޤާނޫނުގެ

އެ

ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީއެވެ.
6
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ވަނަ

މާއްދާގެ

)ށ(

ގެ

ދަށުން،

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

.1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( ޗާޖު ،ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
އލް .އަކަށް ނަމަ) 771/- -:ހަތްސަތޭކަ
ގިނަ ސީ.ބީ.އެމް ހިމެނޭ ބީެ .
ހަތްދިހަ އެކެއް( ރުފިޔާ.

.2

ނ ހުންނަ
ދ ް
ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީއޯ( ޗާޖު ،ފުލް ކޮންޓެއިނަރަކަށްވުރެ މަ ު
ފންސާސް(
ބީ.އެލް .އަކަށްނަމަ) 385/50 -:ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއްަ /
ރުފިޔާ.

.3

ނ
ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީއޯ( ޗާޖު ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1އަދި ) (2ވަ ަ
ބވަތެއްގެ މުދަލަކަށް ދޫކުރެވޭ ޑީ.އޯ .އަކަށް
ނހިމެނޭ ކޮންމެ ާ
ނަންބަރުގައި ު
) 385/50ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް /ފަންސާސް( ރުފިޔާ.

.4

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ޑީ.އޯ( އެމެންޑްމަންޓް ޗާޖު ) 385/50ތިންސަތޭކަ
އަށްޑިހަ ފަހެއް /ފަންސާސް( ރުފިޔާ.

)ނ(

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭނެ ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް
ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ނެގެނީ،
ތކަކުން ނަމަވެސް،
ފތު އިންވޮއިސް ަ
ނތަކެއްގައި ނަމަވެސް ،ނުވަތަ ތަ ާ
ތަފާތު ނަ ް
ކޮންސައިނީގެ އަތުން އަގު ނަގާ ޚިދުމަތަކީ ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަ
އ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ
ގޮތެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
މށް ބެލެވޭނެއެވެ.
އގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަގު ނެގުންކަ ަ
)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރޯ ަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

.10

)ހ(

ވާޖިބުތައް

ގ ޕްރިންސިޕަލަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިންމާއާއި
ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުން އޭނާ ެ
ވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ.
ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ ތެދު ެ
މިގޮތުން

ޝިޕިންގ

އޭޖެންޓުގެ

ޒިންމާއާއި

ވާޖިބުތައް

އަދާކުރުމުގައި،

އ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހދާތަކާ ި
ވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި ާ
ނއެވެ.
ހމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާ ެ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރި ަ
)ށ(

ނ
މލާތްތައް ކުރަންވާ ީ
ގ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާ ަ
ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް އޭނާ ެ
ށވެ.
އދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާ ި

)ނ(

ރާއްޖެގެންނަ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދާ އެއްވެސް މުދަލެއް އެންމެ ފަހު ބަނދަރާ
ހަމަޔަށް

ގެންދިއުމުގައި

ގެނައުމާއި
7

ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ފރާތުގެ
ދެ ަ

ދެމެދުގައި

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

ޤވާމީ އިންކޯޓާރމްސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
އެއްބަސްވެވިފައިވާ "ބައިނަލްއަ ް
ގޮތަށެވެ.
)ރ(

ޝިޕިންގ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި
ނ
އުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލު ް
މހައި އެހީތެރިކަން
އން ެ
ތ ބާރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ެ
އ ސަލާމަ ީ
ލިބޭފަދަ ކަންކަމުގަ ި
ދިނުމާއި ،ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުގެ އިހުމާލުން ހިނގާ ކަންކަމުގައި ދެވަނަ ފަރާތަކަށް
މގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންޓު ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.
ލިބޭ ގެއްލުންތައް ޙައްލުކޮށްދިނު ު

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި

.11

)ހ(

ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

މި

ދަށުން

ގަވާއިދުގެ

އެ

އޭޖެންސީއަކުންވެސް

ލައިސަންސް
ތަނަކުން

ހޯދާފައިވާ

ޚިދުމަތްދީފައިވާ

ޝިޕިންގ

ކޮންމެ
ފަރާތްތަކުގެ

ރެކޯޑް

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ށ(

ތ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަ ަ
އ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ،ތިރީގަ ި
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
.1

ޝިޕިންގ

އޭޖެންސީން

ޚިދުމަތް

ގ
އުޅަނދުފަހަރު ެ

ދީފައިވާ

ނަމާއި،

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ،އުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އައި ތާރީޚާއި ،އުޅަނދު
ރާއްޖެއިން ފުރި ތާރީޚު؛
.2

ޝިޕް

ސްޓޯރާއި،

ބަންކަރު

ދިން

އުޅަނދުފަހަރާއި،

އުޅަނދުފަހަރު

ކރި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި،
މަރާމާތުކޮށްފައިވާނަމަ މަރާމާތު ު
އުޅަނދުގެ ނަމާއި ،ކުރި މަރާމާތުގެ ތަފުސީލު؛
.3

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ޗާޓަރު ކޮށްފައިވާނަމަ ،ޗާޓަރު ކުރި އުޅަނދުގެ ނަމާއި
ތާރީޚު؛

.4

ރާއްޖެއަށް

އިމްޕޯޓުކުރާ

މުދަލަށް

ފުރައިޓުގެ

ގޮތުގައި

އޭޖެންސީން

ހޭންޑުލްކުރި މުދަލުގެ ކިއުބިކު މީޓަރު )ސީ.ބީ.އެމް( ނުވަތަ ޓަނޭޖް އަދި
ކޮންޓެއިނަރގެ ތަފުސީލު؛
.5

އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސް އެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުގެންގޮސް ހުރި ކޮންޓެއިނަރުތަކުގެ ތަފުސީލު؛

.6

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އެކްސްޕޯޓް

ކޮށްފައިވާ

މުދަލުގެ

ކ މީޓަރު
ކިއުބި ް

ޓނޭޖް އަދި ކޮންޓެއިނަރުގެ ތަފުސީލު؛
)ސީ.ބީ.އެމް( ނުވަތަ ަ
8

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

.7

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޓ ނެގުމަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ފުރައި ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތަކާއި ޗާޓަރު ރޭޓުތައް.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.12

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން

.13

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ؛
.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު ) 1,000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާ

.2

ހހާސް( ރުފިޔާ
ދެވަނަ ފަހަރު ) 10,000/-ދި ަ

.3

ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 100,000/-
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ

)ށ(

މިގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ،ފުރަތަމަ ފަހަރު ) 500/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި
) 5،000/ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ،އަދި ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ،ރފިޔާގެ އަދަދަކުން
ވހިހާސް( ު
އއި ި ) 20،000/-
) 5،000/ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ާޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަދި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއެއްގެ
ޒިންމާއާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެ ،ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
މަސްއޫލިއްޔަތު
ފުރުޞަތު

އަދާކުރުމަށް

އ
)ބަންދުދުވަސްތަ ް

ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ނުހިމަނައި(

ދިނުމަށްފަހު،

5

އިދާރީގޮތުން

ގ
ދުވަހު ެ
ކުރާ

ތަޙުޤީޤަކަށް އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
ވސް ޓްރާންސްޕޯޓް
ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2016މޯލްޑި ް
އޮތޯރިޓީގެ

ގެ

ޤާނޫނު(

ދަށުން

މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯޓް

ށ
އޮތޯރިޓީއަ ް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެށުން
މާނަކުރުން

އ މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ށނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ ި
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

.14

ގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މި ގަވާއިދުގައި ލަފްޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮ
ވނީ،
ވ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައި ާ
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނި ި
އެ ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދިފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

9

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

)ހ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

"ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ގން އުޅޭ ފަރާތް،
ތ ކަނޑު އުޅަނދު ޗާޓަރުކޮށް ެ
އާގުބޯޓެއްގެ ވެރިފަރާތް ،ނުވަ ަ
ނ
ރޓަރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަން ަ
ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު އޮޕަ ޭ
އ
ދންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ ް
ދ އައުމާއި ފުރުމާ ދެމެދު ޭ
އުޅަނދުފަހަރަށް އެ އުޅަނ ު
ގ
ދިނުމާއި ،އެ ބޯޓަކުން ގެނައި މުދާ ދޫކުރުމަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫކުރުމާއި ،ބޯޓު ެ
އ
ތގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
މާސްޓަރާއި ވެރިފަރާތުން ދައުލަ ު
ޓ ފަރާތަށެވެ.
ށ ބޯޓުގެ ބަލަދުވެރިކަން ބަލަހައް ާ
ކަންކަން ކޮށްދިނުމާއި ،ޖުމުލަކޮ ް

)ށ(

ޓ
"ޕްރިންސިޕަލް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބޯ ު
ގ އޮޕަރޭޓަރ ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ
ވތަ ބޯޓު ެ
ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް ނު ަ
ނުވަތަ ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް އެޕޮއިންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

)ނ(

"ޗާޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ކަނޑު އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފުން ނުވަތަ
ސްލޮޓް ޗާޓަރ )ޗާޓަރު ކުރާ ފަރާތް ބޯޓުގެ ސްލޮޓެއް އެހެންފަރާތަކަށް ޗާޓަރަށް
ފމަށެވެ.
ދިނުން( އުސޫލުން ކުއްޔަށް ހި ު

)ރ(

"ފްރައިޓް

ޗާޖު"

ކަމަށް

ބޔާންކޮށްފައި
ަ

އެވަނީ،

ކަނޑުމަގުން

ނ
އެއްތަނު ް

ނމަށް ނަގާ އުޖޫރައަށެވެ.
އަނެއްތަނަށް މުދާ ގެންގޮސް ދި ު
)ބ(

"ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ކަނޑު އުޅަނދު ކުއްޔަށް
ގ
ދޫކުރުމާއި ،ކަނޑުމަގުން އުފުލާ މުދަލާއި މީހުން ފޮނުވުމަށް އުޅަނދުފަހަރުން ޖާ ަ
ހޯދައިދިނުމާއި ،ބޯޓުފަހަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށެވެ.

)ޅ(

ދ ނުވަތަ މީހުން
ކށްފައި އެވަނީ ،މީހުންނާއި މު ާ
"އާގުބޯޓުފަހަރު" ކަމަށް ބަޔާން ޮ
ނުވަތަ

މުދާ

އަރުވައިގެން

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ދަތުރުކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި ،ރާއްޖެއިން
މހައި އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެން ެ
)ކ(

ނ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވ ީ
"ސައިންއޮން އަދި ސައިންއޮފް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ަ
ރކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ
އިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދައާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތު ު
ދަފުތަރުގައި މީހުން ޖެއްސުމާއި ދަފުތަރުން މީހުން އުނިކުރުމަށެވެ.

)އ(

"ޝިޕު ސްޓޯރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ބޯޓު ދުއްވުމާއި ،މަރާމާތާއި،
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތާއި ސާމާނު އަދި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނަށް
ބތަކެއްޗާއި ،ފެނާއި ،ބޭހާއި އަދިވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.
ބޭނުންވާ ކާ ޯ
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އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

)ވ(

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށ
މޝިނަރީ ހިންގުމަ ް
"ބަންކަރު ދިނުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ބޯޓުގެ ެ
ށވެ.
ބޓަށް ބަރުކުރުމަ ެ
ބޭނުންވާ ތެޔޮ ޯ

)މ(

ދ
އނެއްތަނަށް މު ާ
ތނުން ަ
ނކޮށްފައި އެވަނީ ،އެއް ަ
"އިންކޯޓަރމްސް" ކަމަށް ބަޔާ ް
ފރާތުގެ ޒިންމާތައް
އުފުލުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަ
ކަނޑައަޅާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް" އިން ޝާއިޢުކުރާ
އުސޫލުތަކަށެވެ.

--------------------------------------
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އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު245 :

ދ ނަންބަރު2020/R-114 :
އ ު
ގަވާ ި

ޖަދުވަލު 1
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

