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 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގަވާއިދު  ދިނުމާބެހޭ ޚިދުމަތް  އޭޖެންސީގެ ޝިޕިންގ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 

 78/69ނަންބަރު )ޤާނޫނު  2015/32މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1)ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާުރލިބިގެން 5ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ 

 ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަާވއިދެކެވެ. 20އެ މާއްދާގެ 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި .1 )ހ(

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި 

 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. 

   )ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައިސްގޮސްފައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ

ޝިޕިންގ  ،އާގުބޯޓުފަހަރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް

އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި ޒިްނމާދާރުކަމާއެުކ 

 ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.   

 2.  މަޤްޞަދު  

   މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ، މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ 

 ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.               

.3 )ހ(  ހިންގުން ހަދައި ގަވާއިދު 
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   )ށ( ނެވެ. ޯމލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނީ

ޯމލްޑިވްްސ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.4 )ހ(  އޭޖެންސީ ޝިޕިންގ 
 ކުރުން  ރަޖިސްޓަރީ

ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންުފންޏާބެހޭ  10/96ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮށްދެވޭނީ

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ 

މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުކަން ކުރުން ހިމެޭނ 

 ކުންފުނިތަކަށެވެ.

   )ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭެޖންސީ ަރޖިސްޓަރީ ކުރުަމށްޓަކައި 

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.

"ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެޭދ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ (1)

ގެ ގޮތުގަިއ  1ފޯމު" )މި ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.(؛ 

   ؛ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ (2)

މުވަްއޒަފުންާނ  ޝިޕިންގ އޭޖެންސީެގ އޮފީހާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތާއި، (3)

އޮފީސް ުހޅުވައިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކާ ުގޭޅ  ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި

 މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިުޔމެއް.

   )ނ(

އޭޖެންސީ ުހޅުވައިފައި ހުންނަ ގަޑި އެނޭގނެގޮތަށް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބޯޑެްއ 

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސް ހިންާގ އިމާރާތް 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7އިމާރާތް ބަދަލުވާތާ ލަސްވެގެްނ  ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ތެރޭގައި މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުްނ އެކަްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ރ(
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ޝިޕިންގ އޭެޖންސީެގ ޚިދުމަތްދޭ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް  ،ހުގެ ތެރޭގައި)ތިރީސް( ދުވަ 30 ،ކުންފުނިތަކުން

         ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަްނވާނެއެވެ.  ،އޮތޯރިޓީގައި

މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ަރިޖސްޓަރީ 

ނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝިޕިންގ އޭޖެްނސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 5.  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް 
 ޝިޕިންގ ފަށާއިރު

 ޚިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީގެ
 ކުންފުނިތައް

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އާގުބޯޓުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އައުމާއި ފުރުވުމާ ބެހޭ ހުރިާހ 

 ކަންތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

.6 )ހ(  ގެއޭޖެންސީ ޝިޕިންގ 
 ބަލާނޭ ކަމުގައި ޚިދުމަތް
 ކަންކަން

 ،ބަނދަރު ހިންގާ ކުންުފނިތަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް/ޕޯޓް  ،މޯލްޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަނާއި

ހެލްތާއި، މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަްލ ޑިފެންްސ ފޯސް / ކޯސްޓް ގާާޑއި، ކަާމ 

ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ބޯޓަ

 ދިނުން.

   )ށ(

 އި އެ މީހުން އައުމާ ،ފަޅުވެރިން ސަިއންއޮން އަދި ސައިންއޮފް ކޮށްދީ ބޯޓުގެ

 ފުރުމާ ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

   )ނ(

ގެ މަރާމާާތ ބޯޓު، ބަންކަރު ދިނުމާއި، ބޯޓަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޝިޕް ސްޓޯރާއި

 ،ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމާއިބެހޭ ކަންތަކާއި މަރާމާތާ 

 ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ަކންކަން ަހމަޖައްސައިދިނުން.

   )ރ(

   )ބ( ބޯޓުފަހަރު ގަނެވިއްކުމާބެހޭ )ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖް( ކަންކަން ހިންގުން.

   )ޅ( ކޮށްދިނުން. ބޯޓުފަހަރު ޗާޓަރު

   )ކ( ކުލި ނެގުން. ފްރައިޓާއި ޗާޓަރު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހަދައިފައިވާ މުހިންުމ 

 ގަވާއިދުތަކާއި ސަރކިއުލަރތަކާއި އުސޫލުތައް ބޯޓަށް އެންގުން. 

   )އ(

އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއި، ިއމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ ޝިޕިންގ ލިޔެިކޔުންތައް 

 ތައްޔާރުކޮށްދިން.

   )ވ(

ކުރާ މުދަލުގެ ފްރައިޓް ފޯވަޑިންގ ޚިދުމަތް ިއމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއިއެކްސްޕޯޓް

 ޑެލިވަރީ ޯއޑަރ )ޑީ.އޯ( ދޫކުރުން. ،ދިނުމާއި

   )މ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެޭހ 

ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  ،އެންމެހައި ކަންކަން

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާްމ ކޮށްދިނުން.

   )ފ(

ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާެގ ތެރޭގަިއ ބަލަހައްޓަންޖެޭހ ެރކޯޑުތައް 

 ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.ކައުރައް

   )ދ(

އިތުރުން، ބޯޓާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެޭހ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ 

 އެންމެހައި ކަންކަްނ އިންތިޒާމްކޮށްދިނުން.

   )ތ(

 ،ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުރަންވާނީ

މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީްނ ޝިޕިންގ ޭއޖެންޓުންނަށް ދޫކުާރ 

 ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.   

.7 )ހ(   ހޯދުން ލައިސަންސް 

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް

 އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ 

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހާމަކޮށް ލިޔުމުްނ 

   )ނ(
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          ،އެ ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ންނެވެ.އެ މައްސަަލ ބަލައި އެކަން ޙައްލުކުރުމު 

)ފަހެއް(  5 ،ޝިޕިންގ އޭޖެންޓްކަން ކުުރމުގެ ލަިއސަންްސ ދޫކުރާނީ

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.އަހަރު

   )ރ(

)ތިނެއް(  3މަުވމުގެ )ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް ހަ 5މި ލައިސަްނސް 

ދުވަހުގެ ކުރިން ހުއްދަ އައުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޝިޕިންގ މަސް

ވަަނ  4ިމ ގަވާއިދުެގ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަްށ އެދޭ ފޯުމ" އާއި އޭޖެންސީ 

 މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

   )ބ(

)އެއްސަތޭކަ(  -/100ޝިޕިންގ އެޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަހަރަކަށް 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަްނވާނެއެވެ.  500/-ރުފިޔާގެ މަގުން 

ހުއްަދ  ،ެއ ހުއްދަ އައު ނުކޮށްފިނަމަ ،ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުުމން

ާކ ޖޫިރމަނާއަ )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ 250/-އައުކޮށްދެވޭނީ 

 އެކުގައެވެ.

 8.  ނެގުން ފީ 

އޭޖެންޓުން އޭނާގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިންމާއާިއ ޝިޕިންގ 

ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއ 

ހަމަހަމަަކމާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން ޝިޕިންގ އޭޖެންޓުގެ ޒިްނމާއާއި ާވޖިބުތައް 

އަޤްވާމީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް  ،އަދާކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަްށ  ،މުޢާހަދާތަކާއި

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

.9 )ހ( ގެ ޓުޝިޕިންގ އޭޖެން 
 ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައްސްއޫމަ

ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް ޭއނާގެ ޕްރިންސިޕަލްެގ ފައިސާއާބެޭހ މުޢާަމލާތްތައް 

 ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.ކުރަންވާނީ 

   )ށ(
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ޝިޕިންގ އޭޖެންޓު ނުވަތަ ފުރައިޓު ފޯވާޑަރާއި ކޮންސައިނީ މުދަލެްއ 

ހަވާލުކޮށް އެ މުދާ އެްނމެ ފަުހ ބަނދަރަށް ބޭލުާމ ހަމަޔަށް ދަްއކަންޖެޭހ 

އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް ނުވަތަ ފުރައިޓް 

ވެ. ކޮންސައިނީއަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫކުރުމަށް ޝިޕިންގ އޭޖެންްޓ ފޯވަޑަރެ

ނުވަތަ ފުރައިޓް ފޯވާޑަރ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް ކުރިްނ 

އެއްބަސްވެފައިވާ ފުރައިޓުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ކަމަކަށް ކޮންސައިނީެގ 

ންޓަށް އަތުން ފީއެއް ނަގައިގެން ނުާވނެއެވެ. ނަމަެވސް ޝިޕިންގ ޑޮކިުއމަ

އެކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގަކާއި  ،ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްެޖނަމަ

 500/-ޑެލިވަރީ އޯޑަރަށް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 

 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.  

   )ނ(

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އެޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ 

އުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވާ ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް 

ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ކަންކަމުގަިއ ސަާލމަތީ ބާރުތަކަށް ދޭންޖެޭހ ެއންމެހަިއ 

އޭޖެންޓުެގ އިހުމާލުްނ ިހނގާ ަކންކަމުގަިއ ދެވަަނ  ،އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި

ންތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި އޭޖެންޓު ަމސައްކަތް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލު

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

   )ރ(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޝިޕިންގ އޭޖެންސީއަކުންވެްސ އެ ތަނަކުން 

      މި މާއްދާގެ ،ޚިދުމަތްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިމިދިޔަ މީލާދީ އަހަރުގެ

ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖަނަަވރީ މަްސ  ،)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު

 މޯްލޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.   ،ނިމުމުގެ ކުރިން

.10 )ހ(  ރެކޯޑު  ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 
  ބެލެހެއްޓުން

   )ށ( ޝިޕިން އޭޖެންސީން ހުށަަހޅަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތުތައް؛
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 ،އިއޭޖެންސީން ޚިދުމަތް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަމާ ޝިޕިންގ (1)

 ،ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި، އުޅަނުދ ރާއްޖެއަށް އަިއ ތާރީޚާއި

 އުޅަނދު ރާއްޖެއިން ފުރި ތާރީޚު؛ 

އުޅަނދުފަހަރު  ،ބަންކަރު ދިން އުޅަނދުފަހަރާއި ،ޝިޕް ސްޓޯރާއި (2)

މަރާމާތުކޮށްފައިވާނަމަ މަރާމާތުކުރި އުަޅނދުގެ ރަިޖސްޓަީރ 

 އުޅަނދުގެ ނަމާއި، ކުރި މަރާމާތުގެ ތަފުސީލު؛ ،ނަންބަރާއި

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަަތ  (3)

 ،އެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަމާއި ،ވިއްކުމުގެ ަމސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ

  މުޢާމަލާތު ހިނިގ ތާރީޚު؛އެ

ޗާޓަރު ކުިރ  ،އެއްވެސް އުޅަނދެްއ ޗާޓަރު ކޮށްފައިވާނަމަ (4)

 އުޅަނދުގެ ނަމާއި ތާރީޚު؛

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލަށް ފުރައިޓާއި ޗާޓަރު ކުލި ނެގުމަްށ  (5)

  ؛ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރޭޓުތައް

އޭޖެންސީްނ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލަށް ފުރައިޓުގެ ގޮތުގައި  (6)

ހޭންޑުލްކުރި މުދަލުގެ ކިއުބިކު މީޓަރު )ސީ.ބީ.އެމް( އަދި 

  ؛ގެ ތަފުސީލުކޮންޓެއިނަރު

 ގެެނސް އެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ (7)

ކޮންޓެއިނަރުތަކުެގ  ހުރި ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުގެންގޮސް

 ތަފުސީލު؛

ވާ މުދަލުގެ ކިއުބިކު މީޓަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައި (8)

 ގެ ތަފުސީލު؛ )ސީ.ބީ.އެމް( އަދި ކޮންޓެއިނަރު

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯްޓ ކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ފުރައިުޓ  (9)

 ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރޭޓުތަކާއި ޗާޓަރު ރޭޓުތައް. 
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 އިންޔާރުފި)ދިހަހާސް(  -/10,000 އްތްތަފަރާމި ގަވާއިާދ ޚިލާފުވާ 

 ނެެއވެ.އެކަން ތަކުރާރު ނުކުުރމަށް ލިޔުމަކުްނ އަންގަންވާ ،ޖޫރިމަނާކޮށް

.11 )ހ(  އަދަބު  

ެގ އެއްއޭޖެްނސީއްޖެނަމަ، އަދި އެ ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެ މި

ތެދުވެރިކަމާިއ  ،ޒިންމާއާއި ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އިުހމާލުވެ

އިދާރީގޮތުން  ،އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދި

އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ  ،ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ،ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   )ށ(

އާގުބޯޓެއްގެ ވެރިފަރާތް،  ،"ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު  ،ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދު ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް

    އޮޕަރޭޓަރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް 

       ،މަތްތައް ދިނުމާއިއެ އުޅަނދު އައުމާއި ފުރުާމ ދެމެދު ދޭންޖެހޭ ޚިދު

އެ ބޯޓަކުން ގެނައި މުދާ ދޫކުރުމަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ދޫކުރުމާއި، ބޯޓުގެ 

މާސްޓަރާއި ވެރިފަރާތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ 

އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްދިނުމާއި، ުޖމުލަކޮށް ބޯޓުގެ ބަލަދުވެރިކަން 

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށެވެ. 

.12 )ހ(   މާނަކުރުން 

 

"މޯލްޑިވްްސ ޓްާރންސްޕޯޓް  ،"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

 އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ. 

   )ށ(

ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަަތ  ،"ޕްރިންސިޕަލް" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

 ބޯޓު ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ ބޯޓުގެ އޮޕަރޭޓަރަށެވެ. 

   )ނ(
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 ހިފުްނ ކަނޑު ުއޅަނދެއް ކުއްޔަށް ،"ޗާޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

 ނުވަތަ ސްލޮޓް ޗާޓަރ )ޗާޓަރު ކުރާ ފަރާތް ބޯޓުގެ ސްލޮޓެއް އެހެން 

 ފަރާތަކަށް ޗާޓަރަށް ދިނުން( އުސޫލުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. 

   )ރ(

ނުން ކަނޑުމަގުން ެއއްތަ ،"ފްރައިޓް ޗާރޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

 ދިނުމަށް ނަާގ އުޖޫރައަށެވެ.އަނެއްތަނަށް މުދާ ގެންގޮސް

   )ބ(

ކަނޑު ުއޅަނދު ކުއްޔަށް  ،"ޝިޕް ބްރޯކަރޭޖު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

ކަނޑުމަުގން އުފުލާ މުދަލާއި މީހުން ފޮނުވުމަށް އުޅަނުދފަހަރުން  ،ދޫކުރުމާއި

 ކުރާ ަފރާތަށެވެ. މަސައްކަތްބޯޓުފަހަރު ގަނެ ވިއްކުމުެގ  ،ޖާގަ ހޯދައިދިނުމާއި

   )ޅ(

މީހުންނާިއ މުާދ ނުވަަތ  ،"އާގު ބޯްޓ ފަހަރު" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

މީހުން ނުވަތަ މުދާ އަރުވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް 

މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ަރޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ 

އުޅަނދުފަހަރާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ ރާއްޖެއަށް އަންަނ ެއންމެހަިއ 

 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.  

   )ކ(

އްޖޭެގ ދިވެހިރާ ،ސައިންއޮފް" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ "ސައިންއޮން އަދި

އެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ ޔާއިމިގްރޭޝަންގެ ހުއްދަ

 ދަފުތަރުގައި މީހުން ޖެއްސުމާިއ ދަފުތަރުން މީހުން އުނިކުުރމަށެވެ. 

   )އ(

 މާއި މަރާމާތާއިބޯޓު ދުއްވު ،"ޝިޕު ސްޓޯރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

އަދި ފަޅުެވރިންނާިއ  އި،ގުމަށް ބޭނުންާވ އާލާތާއި ާސމާނާހިން

ބޭހާއި އަދިވެސް މިފަދަ  ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ފެނާއިފަސިންޖަރުންނަށް 

 ތަކެއްޗަށެވެ. 

(ވ)    

"ބަންކަރު ދިނުން" ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ބޯޓުގެ މެޝިނަރީ ިހންގުމަްށ 

 ބޭނުންވާ ތެޔޮ ބޯޓަށް ބަރުކުރުމަށެވެ.

(މ)    
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މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ަސރުކާރުގެ 

އެހެން ވުޒާރާއެްއ ނުވަތަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ 

 ގުޅިގެން އެހެްނ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ޝިޕިންގ ެއޖެންސީ 

ނުވަތަ ފްރައިޓް ފޯވަރޑަރުގެ ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ޢަަމުލކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެްއ 

ނާޅައެވެ. އަދި  އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ހާލަތެއްގައި 

ން އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅެްއ އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ އިދާރާއަކު

 .އެޅުމަކަށް ިމ ގަވާއިދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ

 13.  ގަވާއިދުތަކަށް އެހެނިހެން 
  ޢަމަލުކުރުން

ގަވާއިދު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

___________________ 

 14.  ކުރަން ޢަމަލު އިދަށްވާގަ 
 ފެށުން 
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 1ޖަދުވަލު 
 

 

 
 

 

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 
.މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

MALDIVES TRANSPORT AUTHORITY 
MALE’, REPUBLIC OF MALDIVES 

 
 ޝިޕިންގ އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

SHIPPING AGENCY REGISTRATION FORM 

 

 Name of the Company                                                                                ްކުންފުނީގެ ނަނ 

 Address                                                                                               ްއެޑްރެސ 

Contact No ނަންބަރު                                                                                          ނު ފޯ  

E-mail                                                                                                  ްއީމެއިލ 
 

Company Director’s Detail  ެލޫމާތު                                                              ޢުޑިރެކްޓަރުންގެ މަކުންފުނީގ  
 މޯބައިލް ނަންބަރު 

Contact No 
ނަންބަރު/ ވޯކް ޕާމިޓް ަނންބަރު ދ.ރ.އ.ކާޑު  

ID No/Work Permit No  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް 

Permanent Address 
 ނަން  
Name                        

    
    
    
    
    

The information given above is true and correct ަލޫމާތެވެ.                                ޢުއްޙަ ތެދު މަޞަލޫމާތަކީ ޢުމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މ           

 ނަން
Name 

 

 މަޤާމު  
Designation 

 

 ސޮއި
Signature 

 

Official use                                                                                                 ްއޮފީހުގެ  ބޭނުމަށ 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު 

Expiry Date 

 ދޫކުރި ތާރީޚު 
Issue Date 

 ކުންފުނީގެ ސިއްކަ 

Company stamp 
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Competent Officer އޮފިސަރ /  ހުއްދަ ދިން   
 

 ސޮއި  
Signature 

 

 ނަން  
Name 

 

 މަޤާމު 
Designation 

 

 ތާރީޚު
Date 

 

 

Registration Officer ރީކުރި އޮފިސަރ/ޓަރަޖިސް   
 

 ސޮއި  
Signature 

 

 ނަން  
Name 

 

 މަޤާމު 
Designation 

 

 ތާރީޚު
Date 

 

ރީ ނަންބަުރ ޓަ ރަޖިސް  
Registration NO 

Document to be submitted  ޭތަކެތި /ހުށަހަޅަންޖެހ  
Company Registry Copy / ްކޮޕީ ގެރީ ޓަކުްނފުީނގެ ރަޖސ *  

Office open hours /  ަގަޑިަތއް ަފއި ހުންނައިޮއފީސް ހުުޅވ *  

Photo of office name board /  ެބޭުރގަިއ ހަރުޮކށްަފއި ހުންނަންޖެޭހ ބޯޑުގެ ފޮޓޯެއއް ޮއފީހުގ *  

 Freight and charter rates ފުަރއިާޓއި ޗާަޓރު ކުލީެގ ރޭުޓަތއް/*
Office owner profile & One of the staff profile/ ްއޮފީުހގެ އިްސވެިރޔާެގ ޕްޮރފައިާލއި އޮފީުހގަިއ މަސައްަކތްކުާރ ިއތުުރ މުަވއްޒަެފްއގެ ްޕރޮަފއިލ*  
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