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ބުދަ

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2013/R-33 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ޝިޕިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި ،ދެންނެވުންތަކާއި ،ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ.
 ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .ލިޔުންތައް
 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ
މައިކްރޯސޮފްޓް ވާރޑުގައި ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ޝިޕިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.3

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން

.4

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓްގެ ގޮތުގައި

.5

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި

.6

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 69/78ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މިގަވާއިދަށް ކިޔަނީ [ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ޝިޕިންގގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު] އެވެ.
މިގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިންނެވެ.
މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތައް

(ހ)

އޮންނަ ވަކި ސަރަހައްދެކެވެ.
(ށ)

އޯފްޝޯރގައި ޚިދުމަތް

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓުގެ ސަރަހައްދަކީ ،ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރަކާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާފައި

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރާގުޅިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓަކީ:
ހ.

73º 03.0E - 6º 36.0N

ށ.

73º 02.0E - 6º 38.0N

ނ.

73º 00.5E - 6º 38.0N

ރ.

73º 01.5E - 6º 36.0N

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ވާނީ އެނެކްސް
 1ގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުންނެވެ.

ދިނުމަށް ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހެޅުން
އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި
އޯފްޝޯރގެ ތެރޭގައި އޮންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް ހުއްދަ ހޯދުން

.7

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދުގައި އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކޮށް މަޑުކުރުމަށް އިތުރު
ކްލިއަރެންސެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އުޅަނދު އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓަށް ނުވަތަ އޯފްޝޯރއަށް

3

އަންނަކަން ލަސްވެގެން އުޅަނދު އައުމުގެ  48ގަޑި އިރުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ހ)

އެ އުޅަނދު އޯފް ޕޯޓަށް ނުވަތަ އޯފްޝޯރއަށް އަންނަ ބޭނުން

(ށ)

އުޅަނދުގައި ހުރި މުދަލަކާއި ހުރި އަދަދު އަދި "ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ" އެއް ހުރިނަމަ ،އެ
މުދަލުގެ ތަފުސީލު

(ނ) އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ހުރިނަމަ ،އެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ތަފުސީލު
(ރ) އުޅަނދުގައި ގާބޭޖް ހުރި ވަރަކާއި ގާބޭޖް ސްޓޯރޭޖުގެ ކެޕޭސިޓީ
(ބ)

ސްލަޖް/ސްލޮޕް ހުރި މިންވަރު

(ޅ)

އެންމެފަހުން މި މާއްދާގެ (ށ)( ،ނ)( ،ރ) ގައިވާ ތަކެތި ބޭލި ބަނދަރުގެ ނަން

(ކ)

މުއްދަތު ހަމަނުވާ [ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީ އޮން އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން ޑެމޭޖް
އިންޝުއަރެންސް

(އ)

ޕޮލިސީ]

އޮތުން

އުޅަނދު އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި (އީ.ޓީ.އޭ).

(ވ)

އުޅަނދު އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ލަފާކުރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި (އީ.ޓީ.ޑީ).

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި
އޯފްޝޯރގެ ގޮތުގައި

.8

(ހ)

ބަނދަރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ލޯކަލް އެޖެންޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުރުން.

ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތަކުގައި
އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރު ކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތަކުގައި

(ށ)

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި
ބަނދަރުކޮށްފައި

ހުންނަ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ހުންނަ

ލައިފްބޯޓް،

ރެސްކިއުބޯޓް،

ޑިންގީ ފަދަ އެއްޗެތި މޫދަށް ބާލައި ދުއްވާ ހެދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ( .އިމަރޖެންސީ
ޙާލަތުގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މިތަކެތީގެ ބޭނުން ކުރުން މިގަވާއިދުން
އިސްތިސްނާކުރެވެއެވެ).
(ނ) އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައިސް ވާންވާނީ
އެސަރަޙައްދަކާ ގުޅިފައިވާ ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރަކުން އެބަނދަރެއްގައި ގާއިމުވެފައިވާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
(ރ) އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަޕްލައި ހިފައިގެންދާ
އުޅަނދުފަހަރަކީ އެކަމަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން
އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ ހުއްދައަށް އެދޭނީ އެނެކްސް  2ގައި ވާ ފޯމުންނެވެ.

4

(ބ)

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަޕްލައި ހިފައިގެންދާ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންނަކީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައި
ހުންނަ ބައެއްކަމުގައިވާން ވާނެއެވެ.
.i

ކެޕްޓަން :ދަށްވެގެން ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮތުން (ޓަނޭޖް އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ)

.ii

އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިންގ ވޮކެބިއުލަރީ ބޭނުންކޮށްގެން ވީ.އެޗް.އެފް .އިން
މުއާޞަލާތު ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

.iii

ފަޅުވެރިން :ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީން (ބޭސިކް
ކޯހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  4ކޯސް) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި
އޯފްޝޯރގައި އުޅަނދު

.9

(ހ)

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި އެންކަރޭޖް ފީ ނުނަގައި އުޅަނދަކަށް އޮވެވޭނީ
ގިނަވެގެން  21ދުވަސް ވަންދެނެވެ 21 .ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތިރީގައި ވާ ގޮތުގެ

އޮތުމުގެ މުއްދަތު

މަތިން އެންކަރޭޖް ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮންމެ  24ގަޑި އިރަށް ގްރޮސް ޓަނަކަށް ( 1.50އެއްޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓް) ޑޮލަރު

(ނ) އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި ޚިދުމަތްދެވޭ އެޖެންޓުގެ ލައިސަންސް ފީއަކީ އަހަރަކަށް
( 2000/ދެހާސް) ރުފިޔާއެވެ.އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި
އޯފްޝޯރގައި ސަލާމަތާއި

.10

އޮޓެމެޓިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް (އޭ.އައި.އެސް) ހުންނަންވާނީ މެދުނުކެޑި ޖައްސާފައެވެ.

ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން
އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދު

ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯރގައި އުޅަނދު އޮންނަ މުއްދަތުގައި

.11

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދުގެ
ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ހއ .އުލިގަމުގެ އުތުރުން އިރުމަތީ ޠޫލުން  72º 55’Eން ( 3ތިނެއް) މޭލުން
ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މޭލާ ދެމެދުއެވެ.

(ށ)

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ ދެކުނުން އުތުރު ޢަރުޟުން  6º 35’Nން ( 3ތިނެއް) މޭލުން
ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މޭލާ ދެމެދުއެވެ.

(ނ) ކ.މާލޭގެ އިރުމަތިން އުތުރު ޢަރުޟުން  4º 10’Nން  3މޭލުން ފެށިގެން  12މޭލާ
ދެމެދުއެވެ.
(ރ) ސ .ގަމުގެ ދެކުނުން އިރުމަތީ ޠޫލުން  73º 10’Eމެރިޑިއަން ( 3ތިނެއް) މޭލުން
ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މޭލާ ދެމެދުގައި އޯފްޝޯރ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެއެވެ.

5

އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދުގައި
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް

.12

(ހ)

އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ
އުޅަނދުފަހަރަކީ އެކަމަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ .މިގޮތުން

ޚިދުމަތް ދޭ ސަޕްލައި އުޅަނދު

ދޫކުރާ ހުއްދައަށް އެދޭނީ އެނެކްސް  2ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.
(ށ)

އޯފްޝޯރ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ
އުޅަނދުފަހަރަކީ ދަގަނޑު ނުވަތަ އެލްމިނިއަމުން ބަނދެފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ [ހ] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަޅުވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް އުޅަނދުން އެއްގަމާ ހަމައަށް
އައުމުގައި ދަތިކަމެއްނެތި އަތްވާއި ވާރެއިން ސަލާމަތް ވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ.
އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓުގައި އަދި
އޯފްޝޯރއިން ދެވޭނެ
ޚިދުމަތްތައް

.13

އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓުގައި އަދި އޯފްޝޯރ އިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް ދެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކުއްލި ހާލަތުގައި އުޅަނދުން
ބާލަންޖެހޭ ކްރޫން ބޭލުން.

(ށ)

އިންސްޕެކްޓަރުން ،ސަރވެޔަރުން ،ޕޯޓްކެޕްޓަނުން ،ސްޕްރިންޓެންޑެންޓުން އުޅަނދަށް
އެރުވުމާއި އުޅަނދުން ގެނައުން.

(ނ) އުޅަނދު މަރާމާތުކުރުމަށް ދާ ފަރާތްތައް އުޅަނދަށް އެރުވުމާއި އުޅަނދުން ބޭލުން.
(ރ) އުޅަނދަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ގެންދިއުން.
(ބ)

އުޅަނދުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުން (ސީ މާޝަލްސް) އުޅަނދަށް
އެރުވުމާއި އުޅަނދުން ބޭލުން.

(ޅ)

ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްލޮޕް ޓޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ރެސިޑިއު އުޅަނދުން
ބޭލުމާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ޓޭންކްތައް ސާފުކުރުން.

(ކ)

އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލުކުރުން.

(އ)

ޝިޕް ސްޓޯރގެ ގޮތުގައި އުޅަނދަށް ބޭނުންވާ ބާވަތްތަކާއި ،ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ
ސާމާނު ،ބަންކަރު ،ލުބްއޮއިލް އަދި ސާފު ބޯފެން ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.

(ވ)

އުޅަނދުފަހަރު އަޅާފައި ބޭއްވުން (ލެއިޑްއަޕްކުރުން) ނުވަތަ މަރާމާތަށް އަދި އެހެން
ގޮތަކުންވެސް އުޅަނދު މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އުޅަނދު މަޑުކުރުން.

(އ)

އުޅަނދުފަހަރު ފިއުމުގޭޓްކުރުން.

6

އަދަބު

.14

މާނަކުރުން

.15

މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ( 1,000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާއިން
ޖޫރިމަނާކުރުން ،އަދި ދެވަނަފަހަރަށް ނުވަތަ ދެވަނަ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް މިގަވާއިދާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާ އިން
ޖޫ ރި މަ ނާ ކު ރު މެ ވެ.
(ހ)

[ވުޒާރާ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށެވެ.

(ށ)

[އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓް (އޯ.ޕީ.އެލް)] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގައި
 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޕޮޒިޝަންތައް ގުޅުވާލުމުން
އެ ޕޮޒިޝަންތަކުގެ އެތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ.

(ނ) [އޯފްޝޯރ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސަރަހައްދުތަކުގައި ދީފައިވާ ކޯޑިނޭޓްތަކުން ބޭރުގައިވާ ސަރަހައްދަށެވެ.
(ރ) [ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މާލޭގެ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ،ހދ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އަދި ސ .ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ އިތުރުން
ހއ .އުލިގަމު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
(ބ)

[ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިން] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމުގެ
މުވާސަލާތާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެ އުޅަނދަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި މުވާސަލާތުކުރުމަށް
ޚާއްޞަކޮށްގެން ދީފައިވާ އަކުރުތަކެކެވެ.

(ޅ)

[ބޭސިކް ކޯހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  4ކޯސް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
( )STCW 95މުޢާހަދާގެ ދަށުން ހަދާ އެންމެ އަސާސީ ހަތަރު ކޯހަށެވެ.

(ކ)

[ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހުންނާއި މުދަލާއި ދިރޭ ތަކެއްޗާއި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ހަރު އެއްޗިއްސާއި (ސޮލިޑް) ،ދިޔާ ތަކެއްޗާއި (ލިކުއިޑް) އަދި
ގޭހުގެ ބާވަތްތަކަށެވެ.

(އ)

[ގާބޭޖް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނިބުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ތަކެއްޗަށެވެ.

(ވ)

[ސްލަޖް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނުގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު
އުކާލުމަށް ނެގޭ ތެލެވެ.

(މ)

[ސްލޮޕް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެޔޮ
ތާނގީތައް ސާފުކުރުމަށްފަހު ނެގޭ ތެލެވެ.
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TRANSPORT AUTHORITY
Male’ Republic of Maldives

APPLICATION FOR OFF PORT LIMIT (O.P.L) SERVICES

Name of the Company:
Address:
Mobile No:

Tel:

Fax:

Person In-charge for operations:
Name:
Tel:

Mobile No:

Details of O.P.L services required:

For Official Use
Remarks /Services Approved:

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި؛
 -ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ/އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ -ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮޕީ -އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި އޮތުމާއެކު މޯލްޑިވްސްކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
 -އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓެޑާއި އޯފްޝޯރގައި ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް (ސަރަހައްދުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތް ވަކިވަކިންޕްރޮޕޯޒަލްގައި ބަޔާންކުރުން)
 -އޯފް ޕޯޓް ލިމިޓެޑާއި އޯފްޝޯރގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިންޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމުގެ ލިޔުން.
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TRANSPORT AUTHORITY
Male’ Republic of Maldives

APPLICATION FOR VESSEL APPROVAL FOR OFF SHORE AND O.P.L SUPPLY
SERVICES

Name of the vessel:
Flag:

Call Sign:

Type of Hull:

Year Build:

Passenger Capacity:

Cargo Capacity:

No of Crew:
Builders Name:
Gross Tonnage:

Net Tonnage:

DWT:

Maximum Draft:

LOA:

Beam:

No. of Main Engines:
HP:

Brand / Module:
Speed:

Navigation Equipments:
GPS:

Depth:

No. of Propellers:
Aux. Engine:

Radar:

Echo Sounder:

Communication Equipment:
VHF:

SSB:

LSA Provided for:

For Official Use
Remarks /Services Approved:

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި؛
ީއުޅަނދުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ- ެ ކޯހުގ4 ާ ބޭސިކް ކޯސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވ/ީ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގެ ކޮޕ/ީއުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕ- ުސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލ
ެ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގ4 ްއުޅަނދުގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަޅުވެރިންގެ ބޭސިކ- ުއަސްލ
)ީއުޅަނދުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ކޮޕީ (ހަލް އެންޑް މެޝިނަރ- -

9

