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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ
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 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އާދީއްތަ   : :  2016 ޖަނަވަރީ 31 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 21ތާރީޚު 10އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ނޑުގައި ގަވާއިދު ކުރުމުގެ  އުޅަނދުފަހަރު ރަިޖސްޓަރީލޯކަލް ދުއްވާ  ކަ  
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 ` 
         ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

  ދިވެިހރާްއެޖ. ،މާލެ

 

ނޑުގައި     ގަވާއިދު ކުރުމުގެ  އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ލޯކަލް ދުއްވާ  ކަ

 

ނޑުގައި ުދއްވާ އުަޅނުދތަްއ ) (78/69ޤާނޫނު ަނންބަރު ( 2015/35ާޤނޫނު ަނންބަރު މި ަގާވއިދަކީ   .1  ތައާރުފު ކަ

ާބުރލިބިގެން  ަވަނ ާމްއދާެގ ދަުށން 1ގެ  ަވނަ އިޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު  1އަްށ ) ޤާޫނނު ދުްއވުމާެބހޭ 

ނޑުަގއި ދުްއާވ ލޯކަލް ުއޅަނދުަފހަރު ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ރަިޖސްއިއެކުލަވަ    .ޓަރީުކރުމުެގ ގަާވއިެދވެލާފަިއވާ ކަ

ނޑުަގއި ދުްއވާ ލޯކަްލ އުަޅނދުަފހަުރ ރަޖިްސޓަރީކުރުުމގެ ަގާވއިދު" ،މި ގަާވއިަދށް ިކާޔނީ  .2  ގަވާއިދުގެ ނަން    .  ެއވެ" ކަ

ނުޑ ދަތުުރފަތުުރެގ ކަްނތަްއތައް ިހންާގނީ ޓްާރންްސޕޯްޓ ޮއތޯރިޓީ މި ަގވާިއދު   .3  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް ެބލެހެއްޓުަމްށ  ްނ ނުަވަތ ކަ

  .ވާުލވެފަިއާވ ިމނިސްޓްީރން ަކނޑައަޅާ ަފރާްތތަކުންެނވެހަ

ގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ޓު ގެޒެދިެވހިސަރުކާުރެގ ގަާވއިުދ  ފަާށީނ މި މަލުކުރަންޢަ މި ަގާވއިަދށް   )ހ(  .4  މަލުކުރުންޢަ ގަވާއިދަށް 

  .ފެށިެގންެނވެ

ނޑުަގއި ދުްއާވ އުަޅނުދތައް ( 78/69 ަންނބަރުމަލުކުރަްނ ފެުށުމން ޤާޫނުނ ޢަ މި ގަާވއިަދށް   )ށ(     ކަ

ނުޑެގ "ެގ ދަުށްނ ހެދިަފއިާވ ) ޤާނޫނު ދުްއވުމާެބހޭ  ަގިއ ދަތުރުކުުރމާއި ސަރަަޙްއދުދިެވިހރާއްޭޖެގ ކަ

ނޑު ދަތުރުަފުތރުކުރާ ުއޅަނދުަފހަރާބެޭހ ަގވާިއދު   .ުއވުީނއެވެިތންަވނަ ާބބު ެދަވނަ ބާުބ އަިދ ެގ " ކަ

އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ 

  ފަރާތްތައް 
  . ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިސފައިްނގެ ޭބުނންަތކަށް ުދްއވާ އުޅަނދުަތއް މި ގަާވިއުދން އިސްތިްސނާ ވާެނއެވެ  .5

ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ

  ކުރިން ސާރވޭ ކުރުން
ޮކށްެދޭވީނ، ެއ ުއޅަނދެްއ  ރަިޖސްޓަރީުއޅަނދެްއ ކުުރަމށް ހުށަަހާޅ ކޮންެމ  ރަޖިސްޓަރީ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ   )ހ(  .6

ގަިއވާ ސާރޭވ  1ެއދި ުހށަހަޅާަފިއވާ ގޮެތއްގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ިމ ަގވާިއދުގެ ަޖދުވަލު  ބޭނުންކުުރމަށް

   . ކުރުމަށްަފހުަގއެވެ

ެގ ) ދުއިަސއްަތ ފަްނސާސް ރުިފޔާ(ރ  250/- ަގއިާވ ސާރޭވ ކުރުަމށްޓަކައި، ) ހ(މި ާމްއދާެގ   )ށ(    

ނުޑ ުކރުމަްށ ހުަށހަޅާ ފަރާތަކުްނ  ރަޖިސްަޓރީފީއެްއ އުަޅނެދްއ  ޓްާރްނސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީައށް ުނވަަތ ކަ

ާރތަކަްށ ޅާ ފައަދަތުުރފަތުުރގެ ކަންތަްއތަްއ ެބލެހެއްޓުަމށް ަޙާވލުވެފަިއވާ މިިނސްޓްރީން ަކނޑަ

 . ދައްަކންާވނެެއވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް   10 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

2 

ބަެރްއ ްޓރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓްނ އޮޑީ ަނންޮކންމެ ުއޅަނެދއް ަބނުުމެގ ކުރިން ބަންނަ ދިެވހިރާްއޭޖގައި   )ހ(  .7  ދޫކުރުން ނަންބުަރއޮޑީ 

 އި ދާއިުރ ފެްނާނނެެހން ުއޅަނދުގަ އެ އުަޅނދު ަބްނނަުމން  ނަންބަރު އަިދ މި އޮޑީ . ނަަގން ވާެނއެވެ

 ނަންަބރު ައިދ ުއޅަނުދ ބަނެދ ިނމުަމށްފަުހ ާދއިމީޮކްށ އޮޑީ . ހަރުކޮށްަފއި ހުްނނަްނ ވާެނއެވެ

  .  ހަުރކޮށްފައި ހުްނނަްނ ާވނެެއވެއެްއގޮަތށް އުޅަނުދގަިއ  އާާވ ަނމޫނާ ަގއި 2 ޖަުދވަލުފެންާނނެެހން 

ރީ ކުުރމަްށ ރަޖިްސޓަރީކޮށްފަިއވާ ުއޅަނެދއް ދިެވހިާރއްޭޖގައި  ރަިޖސްޓަރީ އުެމްއަގއި ޤަ އެހެން   )ށ(    

 ގަިއ ާވ ަނމޫާނއާ  2 ަޖދުވަލު ައިދ . ަނަގްނ ާވނެެއވެ ނަންބަެރއް ޓްރާންްސޕޯްޓ ޮއތޯރިޓީްނ އޮީޑ 

  . ަހރުކޮށްފަިއ ުހންަނން ވާެނެއވެ ަނންަބރުއެްއގޮަތށް އުޅަނދުަގއި އޮޑީ

ަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ  3 ޖަުދވަލުއޮޑީ ަނމްބަރަްށ އެދި ހުށަަހޅަްނާވނީ ތިީރަގއި ިމަދންަނވާ ތަެކއްޗާެއކު   )ނ(    

  . އެޕްލިކޭަޝްނ ފޯުމންެނވެ

 ރަިޖސްޓަރީ ކާޑުެގ ކޮޕީ ނުަވތަ ރައްިޔތެއްަކން ައންަގއިޭދ ިދވެހި  އުޅަނުދ ބަްނނަ މާވަިޑއާގެ  .1

 ޮކޕީ  ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ ބޯުޓޔާުޑގެ 

 ކާޑުެގ ކޮޕީ ަރއްިޔތެއްަކްނ ައންަގއިޭދ ިދވެހިއުޅަނދު ަބްނނަްނ ެއދޭ ަފރާުތގެ  .2

    ެގ ފީަނންބަރު  އޮޑީ .3

އަލަށް ބަންނަ 

އުޅަނދުފަހަރު 

  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

އަލަށް ަބންަނ ުއޅަނުދފަހަުރ ޓްާރންސްޕޯްޓ ޮއތޯރިީޓގައި ރަޖިސްަޓީރ ކޮށްެދވޭީނ އުަޅނުދގެ އޮިނަގނޑު ބަނެދ   .8

  . ޓު އަަޅއި ނިމުުމްނނެވެމައިަތއް

ފަހަރު ލޯކަލް އުޅަނދު

 ރަޖިސްޓަރީ އަލަށް 

  ކުރުން 

ނޑުަގއި ދުްއާވ   )ހ(  .9 ަގއިާވ  4 ަޖދުވަލު ކުަރން ހުށަހަަޅްނވާނީ  ަރިޖސްޓަރީ އަަލށް އުަޅނެދއްލޯކަލް ކަ

ނޑު ަދތުރުަފތުރުކުރާ އުަޅނުދފަހަުރގެ " ތިީރގައ  ައދި އި އާ " ބެޭހ ކަންކަަމށް ެއދޭ ފޯމުއާަރޖިސްަޓރީކަ

  . އެުކގަެއވެ ަތކެއްޗާބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

ބަޔާންކޮްށފައިާވ  5 ަޖުދަވލު ެގ އަސްލު )ބިލްޑާރްސ ސެޓްފިކެޓް(ސެޓްިފކެޓް  ގެޔާމާވަޑި  .1

 ަގއި ފޯމެޓު

ީދ ނުަވަތ ިވއްިކ  ަނންބަރު  ަނަމ އޮޑީ ނަންަބރެއްއެހެްނ ަފރާެތއްެގ ަނމުަގިއ ަނގާަފއިާވ އޮީޑ  .2

 ކަމުގެ ލިުޔން 

ރާްއޖެިއން ބޭުރން ގެްނަނ (ިދވެހިާރއްޖެައށް އެތެރެުކރިކަން އެނގޭެނ ލިޔުެމއް  އުޅަނދު .3

 )އުޅަނދުފަަހރު

 ެދއްކިކަމުެގ ލިުޔން އިްމޕޯޓް ިޑއުޓީ ަދއްކަން ޖެޭހ އުަޅނެދއްަނމަ އިްމޯޕޓް ޑިއުީޓ  .4

 ކާޑުެގ ކޮޕީ ދިެވހި ަރްއޔިެތއްކަން އަްނަގއިޭދ ޚިދުަމތަްށ ެއދޭ ަފރާތުެގ  .5

 ގެ އަސްާލއި އޭެގ ކޮޕީ ޓު ާޕސްޕޯބިދޭސީެއއްަނމަ  .6

 ފަރުދަކު ހިްނގާ އަމިއްަލ ވިޔަާފިރއެްއގެ ެގ ކޮޕީ ައދި ރަޖިްސޓަރީކުންފުންެޏއްަނމަ ކުންފުީނގެ  .7

 ެގ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީ  ވިަޔފާރި ކުރާ އުޅަނެދްއނަަމ  ަރޖިސްޓަރީ ދަުށން 

ިޒންާމ ކުަރން ހުަށހަޅާަނމަ،  ރަޖިސްޓަރީ  ަނމުަގއި  ައހަުރ ނުުފޭރ ފަާރތެްއގެ 16ުރްނ މުއު .8

ރަްއޔިެތްއކަން އަްނގަިއޭދ ކާޑުގެ ޮކޕީާއއި ޒިންާމ ަނާގނެ ކަމުގެ ނަާގނެ ފަރާެތްއެގ ިދވެހި 

 ލިޔުްނ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް   10 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

3 

ސަރުކާރުެގ އޮީފހެްއގެ ނަުމަގިއ ުނަވތަ ސަުރކާރު ިހއްާސާވ ކުންފުންެޏއްެގ ނަުމގައި  .9

ކުރުަމްށ އެިދ ހުަށހަޅާ ލިޔުުމެގ  ރަިޖސްޓަރީކުާރނަމަ އެ ަތނަކުްނ އުަޅނދު  ރަޖިސްޓަރީ 

 އަސްލު 

ކުރަން ހުަށހަޅާަނމަ ޒިްނާމވާނެ ިދވެހިަރްއިޔތެްއގެ  ަރޖިސްަޓރީބިދޭސީެއއްެގ ަނމުަގއި  .10

  ާކޑުގެ ޮކޕީާއއި ިޒްނމާ ނަާގނެކަުމގެ ލިޔުްނ ރަްއިޔތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ދިެވހި

ކުާރނަަމ  ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އުަޅނދެްއ ިދވެިހރާްއޭޖގަިއ އަަލށް  ަރޖިސްަޓރީުއމެްއަގއި ޤަ އެހެން   )ށ(    

ން ކެންސަލްކުިރކަމުގެ ިލޔުުމެގ ަރޖިސްަޓރީ ގެ ޤަުއމުކޮށްފަިއވާ  ަރޖިސްޓަރީ އެ އުަޅނުދ ކުރިން 

  . އަސްުލ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ) ޑިލީޝަްނ ސެްޓފިކެޓް(

ސެޓްފިކެްޓ މި އޮޯތރިޓީައްށ ހުަށހަޅަްނާވނީ  ގެ ޔާާމވަޑި އަމިއްަލ ފަުރުދްނ ބަްނނަ އުޅަނދުފަހަުރެގ   )ނ(    

ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާިއން ނުަވތަ އަޮތޅު ކަުއންސިލްެގ  އެ ުއޅަނދު ަބނދެަފިއވާ ަރށެްއގެ ަރށު

އުަޅނުދގެ  ފަާރަތކުންްޓރާންްސޕޯްޓ އޮތޯރިީޓްނ ުހއްަދ ީދފަިއާވ  ،ތަމްީރުނ ލިބި އިދާާރިއން ަކމާެބހޭ 

  . ޑު ޖެުހމަށްަފހުަގެއވެނގަިއ ސޮއިކޮށް ތަްއގަ ސެޓްފިކެޓު ގެޔާ ކޮށް ާމވަޑިޗެކުމިންަތއް ަބލަިއ 

އޮތޯރިީޓައށް ހުަށހަަޅންާވނީ ޓްރާްނސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓް  ގެޔާ ބޯޓުޔާޑުތަކުްނ ަބންނަ އުަޅނދުަފަހރުގެ މާވަޑި   )ރ(    

ުއޅަނުދެގ ިމންަތއް ޓުޔާުޑން ބޯ ޔާއެކު ގެ ސޮ ނުަވަތ ޭނވަލް އާކިެޓކްޓު ޔާމާވަޑި އެ ބޯްޓޔާޑުެގ 

  . ކުރުމަށްފަުހ ސޮއިކޮށް ތަްއަގނޑު ޖެުހމަށްަފހުަގެއވެޗެކު

) ތިރީސް( 30ކުރާ ުދވަުހން ފެިށެގން  ަރިޖސްޓަރީއަލަށް ަބންނަ ުއޅަނުދފަހަރު ިދެވހިރާްއޖޭަގއި   )ބ(    

ނޑުެގ ސަރަ  ުނވަަތ އަޅާަފއި  އްުދަގއި ުދއްުވމަށްޓަަކއިޙަ ދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ ެއ އުަޅނުދ ިދވެހިާރއްޭޖެގ ކަ

ނުޑެގ ( R-229/2015ބާއްަވއިެގްނ ޮއަޕރޭޓް ުކރުމަށްޓަަކއި ަގވާިއުދ ަނންބަުރ  ދިެވހިާރއްޭޖެގ ކަ

ގެ ދަުށން ަސރވޭކޮށް ސަލާމަީތ ) ސަރަޙަްއދުަގއި ަދތުރުކުރާ އުަޅނުދފަހަުރގެ ސަާލމަާތ ބެހޭ ަގވާިއދު

ނުކުާރ އުޅަނދެްއނަަމ ެއކަން ަބޔާންކޮށް  ައިދ ިމ ުއޅަނދަކީ އޮޕަޭރޓް. ސެޓްފިކެޓް ޯހަދްނ ާވނެެއވެ

  . ަކއުންސިަލށް އަްނަގންާވނެެއވެ ޓްރާންްސޕޯޓް އޮޯތރިޓީއަްށ ުނވަަތ އެރަެށއްެގ ަރށު

ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި 

 އެތެރެކުރާ އުޅަނދުފަހަރު 

ގަިއ ުސންރޭުޓ ޓެރިފު ކުުރމަށްޓަކަިއ ަލގްަޒރީ ުއޅަނދުފަަހުރގެ ގޮުތަގއި  ރަޖިސްޓަރީ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ   )ހ(  .10

ަވނަ މާްއާދަގއި  9ަގވާިއުދގެ  ކުރުމަށްޓަކަިއ މި  ރަިޖސްޓަރީ އުަޅނދުފަހަުރ އިްމޕޯޓްކޮށްަފއިާވ 

  . ޮގަތށް ައހަީރ ފީ ދަްއކަންާވނެެއވެގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއވާ 6ަޖދުވަުލ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ލިޔުްނތަކާއެކު 

ަވނަ ާމްއދާަގިއ  6ކުުރމުެގ ކުރިްނ ިމ ަގވާިއުދގެ  ރަޖިސްޓަރީ ލަގްޒަީރ އުަޅނެދއްެގ ޮގތުަގއި   )ށ(    

  . ރޭވ ކުރިކަުމެގ ލިުޔން ހުށަަހަޅންާވނެެއވެކޮްށ ެއ ސާސާރވޭޭރޝަްނ ކޮްށފަިއވާ ރަޖިސްޓަބަޔާން

ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ އުޅަނދުފަަހުރ ެބއާބޯޓްެގ ގޮުތގަިއ ަރޖިސްޓަީރ ުކރުމަށްޓަަކއި ހަާދފައިާވ ަގވާިއުދ   )ހ(  .11  ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ 

ެގ ަދށުްނ ުއޅަނދެއް ) ިދވެިހާރއްޭޖގަިއ ެބއާބޯްޓ ރަޖިސްޓަރީކުުރުމެގ ގަާވއިދު( R-45/2012ނަންބަުރ 

ޔާންކޮްށފަިއާވ ިލޔުްނތަކާއެކު، ވަަނ މާްއދާަގިއ ބަ  7ަގވާިއުދެގ  ބެއާބޯުޓ ރަިޖްސޓަރީ ުކރުމަށް، އެ

ައދި  .ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ ަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ ެއޕްލިކޭަޝްނ ފޯމު 12ޖަުދވަލު މި ަގވާިއުދގެ 

  . ަގއި ާބާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގތަްށ އަަހރީ ީފ ދައްަކންާވނެެއވެ 6މި ގަާވއިުދެގ ަޖުދވަލު 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް   10 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

4 

ަވނަ ާމްއދާަގއި  6ޓަީރ ކުުރމުގެ ުކރިްނ ިމ ަގވާިއުދގެ ބެއާބޯޓެްއގެ ގޮުތގަިއ އުަޅނުދ ރަޖިސް  )ށ(    

  .ޭރޝަްނ ސަރވޭކޮްށ ެއަސރޭވ ކުރިކަުމގެ ިލޔުްނ ހުަށހަަޅންާވނެެއވެރަޖިސްޓަބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދު 

 ނުކޮށް ބޭނުން ކުރުން
ނޑުަގއި ދުްއާވ ެއއްވެްސ ުއަޅނެދއް   )ހ(  .12 ނުޑެގ  ރަޖިސްަޓރީކަ ގަިއ ސަރަަޙއްދު ނުޮކށް ިދވެިހރާއްޭޖެގ ކަ

ދުްއވަްނާވނީ ެއ އުަޅނުދެގ ޮއނިަގނޑު ުނވަަތ އެ އުަޅނުދެގ ިއންީޖނު ެޓސްޓް ކުރުަމށްަޓކައި 

ަފރާތަކުްނ ދޫކުރާ ހުްއދަެއއް  ޅާޓްރާްނސްޕޯްޓ އޮތޯރިީޓން ަކނަޑއަ ޓްރާންްސޕޯޓް ޮއތޯރިޓީްނ ުނވަތަ 

 ން އެއް ތަރުތީބު  ،ިދދަ  2ިމ  ،އެމް ުޑ އޮފް ސިްގނަްލެގ އެސް ައދި ނަލް ކޯއޮތުާމއެކު އިންަޓރނޭޝަ 

    .ަނަގއިެގންެނވެ އަެނއް ދިދަ ައށް ިތރި ދިަދއިގެ 

ާދިއރު، ުއޅަނުދގައި އިގަިއ ަބޔާންކޮްށަފއިާވ އުޅަނުދ ެއްއތަުނން އަެނއްަތަނށް ދުްއވާފަ  )ހ(މި މާްއާދގެ   )ށ(   

ައިދ މިކަން އަްނަގއިިދނުުމގެ ގޮުތްނ . މުދާ އުފުުލމާިއ ފަސިްނޖަރުްނ އުފުލުމަީކ ަމނާކަމެކެވެ

ޓްރާންްސޕޯޓް ޮއތޯރިޓީްނ ުނވަަތ ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިީޓން ަކނޑައަޅާ ފަާރތަކުްނ ދީަފއިވާ ހުްއަދ 

  . އުޅަނުދގަިއ ޮއްނނަްނ ާވނެެއވެ

ނޑުަގއި ދުްއާވ  ރަިޖސްޓަރީަގއި ަބޔާންޮކްށފައިާވ ޮގުތގެ ަމތިން ެމނުީވ ) ހ(މި ާމްއދާެގ   )ނ(     ނުކޮށް ކަ

  . ބޭުނން ކުުރމަކީ ަމާނކަމެކެވެއަަޅއިެގްނ އުޅަނދު ުދއްުވާމއި ަބނަދރުތަކުަގއާިއ ފަްއތިޔަުލގަިއ 

 ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ

  ޖެހުން 
ނޑުަގއި  )ހ( .13 ދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ އެ އުަޅނދުގެ ) ަހތެއް( 7ކުާރތާ  ރަޖިސްޓަރީ ދުްއާވ އުަޅނދުަފހަުރ  ކަ

މަީތން ެއ އުަޅނދަކަްށ  ގަިއާވގޮުތގެ 7ިމ ަގވާިއދުެގ ޖަުދވަުލ  ،ެދފަރާުތ ކަންކަިށަމތީަގއި ގެ ދިުރނބާކޮޅު

ެފންާނެނ ަތނެްއގައި  ަގއި ތު ދެފަރާއަިދ ފަޭސހަިއްނ . ަނންބަުރ ޖަހަްނާވނެެއވެ ަރޖިްސޓަރީދީފަިއާވ 

ނަންބަުރ  ރަިޖސްޓަރީިމ މާްއާދގަިއ . ގަިއވާ ަނން ުއޅަނުދގަިއ ޖަހަްނާވނެެއވެަރޖިސްޓަރީ އެ ުއޅަނުދގެ 

ނަޑއަާޅފައިާވ ަތނުަގއި  ޖަހަން      . ުދްއވުމަކީ ަމނާކަމެކެވެއުަޅނުދ ަންނބަރު ުނޖަަހއި  ރަޖިސްޓަރީ ކަ

ނަަމވެްސ ައިދ ަމރާާމތު އި ހުިރ ކަމުގަިއވީ ޮކށްފަިއ ުހންަނ އުަޅނުދ ެއއްަގމުަގިއ އެހެލާފަ ރަޖިސްޓަރީ  )ށ(   

އުަޅނުދެގ  ކޮށްަފިއާވ އުަޅނެދްއނަަމ އެ ަރޖިސްޓަރީ ަކމުަގއިީވނަަމވެްސ ެއ އުަޅނދަކީ  ކުރަމުްނދާ

  . ަޖހާފަިއ ުހްނނަްނ ާވނެެއވެ ގަިއާވގޮަތށް އުޅަނުދަގއި) ހ(ިމ ާމއްާދގެ  ނަން ރަޖިސްޓަީރ ަނމްަބރާއި 

ނޑުގައި ދުއްވާ  ކަ

އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީ 

ކުރުމުގައި ބަހާލެވޭ 

  ބައިތައް 

ނޑުަގއި ދުްއާވ އުަޅނުދފަހަުރ ރަޖިސްޓަީރ ކޮްށޭދނެ ކޯޑުަތއް ތިީރގަިއ ިމވަީނެއވެ  .14   .ކަ

 މަސްެވރިކަން ކުާރ ުއަޅނދުަފހަރު  01ކޯޑު   )ހ(  

  ފަސިްނޖަރުްނ ުއފުލާ ުއޅަނުދފަހަރު  02ކޯޑު   )ށ(  

  މުާދ ުއފުލާ އުަޅނދުފަަހރު 03 ކޯޑު  )ނ(    

  ފަސިްނޖަރުްނނާިއ ުމާދ އުފުލާ އުަޅނދުަފހަރު  04 ކޯޑު  )ރ(    

  މޫުދ ުކޅިވަުރގަިއ ޭބނުްނކުރާ އުަޅނދުފަަހރު 05 ކޯޑު  )ބ(    

  އަިމއްަލ އުފަަލށް ޭބނުްނކުރާ އުަޅނދުފަަހރު 06 ކޯޑު  )ޅ(    

  އެެހނިެހން ޭބނުްނތަކަށް ބޭނުންކުާރ ުއޅަނދުފަހަރު  07 ކޯޑު  )ކ(    
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  ތެޮޔ ުއފުލާ އުަޅނދުފަަހރު 08 ކޯޑު  )އ(    

ހަަމއަްށ ކޮަޓރި  ކޮަޓިރއާ 50ްނ ފެިށގެްނ  1(ްފލޯިޓްނގ ެރްސޯޓަރްންޓ ، ަހއުްސ ބޯޓު 09 ކޯޑު  )ވ(    

  .)ޮގތުަގއެވެރެސްޓޯރަްނޓުެގ ފްލޯޓިްނގ  ،ފަހަުރ ަބލާނީއުަޅނދު ހުންަނ ފްލޯިޓްނގ 

 ސަފާީރ ކުރުަމށް ޭބނުްނކުރާ އުަޅނދުފަަހރު 10 ކޯޑު  )މ(    

 ޯބޓު ފަހަރު ޓަގު  11 ކޯޑު  )ފ(    

  ލަގްޒަީރ އުަޅނުދފަހަރު  12 ކޯޑު  )ދ(    

  ބޯޓު ބެއާ 13 ކޯޑު  )ތ(    

  ސަބްެމރީން  14 ކޯޑު  )ލ(    

ކޮަޓރިއަްށވުެރ ގިަނ  51އުަޅނުދގަިއ  ،ބަލާނީ  ްފލޯޓިންގ ހޮޓެްލ ަކމަށް (ފްލޯޓިްނގ ހޮޓެލްްސ  15 ކޯޑު  )ގ(    

  .)ނަަމއެވެ

  ކޮޅުވެްއޓި 16 ކޯޑު  )ޏ(    

  )ބާޖު(ޕޮންޫޓްނ  17 ކޯޑު )ސ(    

ވަނަ ާމްއދާަގއި ބަާޔންކޮށްަފިއވާ އުަޅނދުފަަހުރގެ ތެެރިއން ަސފާރީގެ ގޮުތގަިއ  14ަގވާިއުދގެ  މި  )ހ(  .15  ބަދަލުކުރުން  ކޯޑު

ަގއި ަހރުގެ ގޮުތގަިއ ުސންރޭޓު ެޓރިފުޯބޓު ފަހަާރއި ަލްގޒަރީ އުަޅނދުފައުަޅނދުފަހަާރއި ަޓގުބޭނުންކުރާ 

 ުދވަުހްނ ފެިށގެން  ަމލުކުރަްނ ފަށާ ޢަ ގަާވއިަދށް ިމ  ސަުބމެރީން އިްމޕޯޓްކޮށްަފއިާވ ުއޅަނދުފަަހރާިއ 

ރުެގ ުއޅަނދުފަހަ  އެ  ަގއި ަކނޑައަާޅފަިއވާ ކޯުޑތަކަށް ަގވާިއދު  ަމސްދުަވހުެގ ތެޭރަގއި މި ) ތިެނއް( 3

  . ަބދަުލކުރަން ވާެނެއވެ ރަޖިސްޓަރީ 

ތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިެމޭނ އުަޅނުދފަހަުރ ކޯޑުވަަނ ާމއްާދގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ  14ގެ ގަާވއިދު މި   )ށ(    

ަވަނ  14 ަގވާިއދުގެ ކުރާއިުރ ެއ ުއޅަނދަީކ ިމ ޗެކު ކޮށް ާސރވޭ ުއަޅނދު  އެ ުހަށހެޅުުމްނ ކުަރްނ ސާރވޭ

 ަރޖިސްޓަރީތަކަށް ނުެފޭތ އުޅަނެދއްަނަމ އެ ުއޅަނުދގެ ޯކޑުމާްއދާަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ 

ކޯޑު ަބދަލުކޮްށ ަވަނ ާމއްާދގަިއ ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގަތށް  14 ގަާވއިުދގެ މި އަިދ  .ބަދަލުކުރަްނާވނެެއވެ

   . ނުަލއި ސަާލމަީތ ެސޓްފިކެޓް ަހދަިއޭދން ވާެނއެވެ އިތުުރ ފީއަކާ 

ރަޖިސްޓަރީއަށް 

  އުނިއިތުރުގެނައުން 
ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ރަިޖސްޓަރީކޮްށފައިާވ ލޯކަްލ އުަޅނދެްއެގ ރަިޖސްޓަީރގަިއ ބަާޔންކޮށްަފިއވާ އެްއވެްސ   .16

 ަފަދ ުއނިިއުތރެްއ ުނވަަތ ަބަދލެއް އުަޅނަދށް ގެނެްސފިަނމަ ެއ ބަދަލަކާ  މަޢުލޫާމތަކަްށ ބަަދލެއް ެގންަނން ެޖހޭ

ުދވަުހެގ ތެޭރަގއި އުަޅނދުެގ ވެރިަފރާުތްނ ެއ ުއޅަނުދގެ ަރޖިސްޓަީރ ިއޞްާލޙުކުރުމަށް ) ތިރީސް( 30އެްއގޮަތށް 

  .  ޓްރާންްސޕޯޓް އޮޯތރިޓީއަްށ ުނވަަތ ޓްރާންްސޕޯޓް އޮޯތރިޓީން ހުްއަދދީަފއިާވ ފަާރތަކަށް ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 

  ބަދަލުކުރުން 
ނޑުަގއި ދުްއވާ   )ހ(  .17  76/28 ނަންބަރު ޫނނު ޤާއުަޅނެދއްެގ ެވރިަފރާތް ަބދަލުކޮްށެދވޭީނ ލޯކަލް ކަ

) ޫނނުޤާސަރުކާރުަގއި ަރޖިސްޓަރީ ޮކށްފަިއ ހުްނނަ މީުހންެގ އަިމއްލަ ތަކެިތ ދީ ުނވަަތ ިވްއކުމާބެހޭ (

ރަީނގެ ޮގތުްނނާިއ ހޭ ފަރާތަކަްށ ދަގަިއ ަބޔާންކޮްށަފއިާވ ގޮތަްށ ަސރުކާރަްށ ުނވަަތ ސަރުކާރާބެ 
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އެހެިނހެން ޮގތްޮގތުން ދައްަކންޖެޭހ ފައިސާެއއް ޮއްތތޯ ކަމާބެހޭ ަފރާްތތަކުން ބެލުަމށްަފހު އެފަާރތްތަަކްށ 

  .މަ، އެ ަފއިސާެއއް ެދއްކުމަށްަފހުަގެއވެދައްަކންޖެޭހ ަފިއސާއެްއ ާވނަ

ުއޅަނެދއް، ެއހެްނ ފަރާތަކަށް ދީ ނުަވތަ ިވއްކަން ބޭނުްނވެްއޖެަނމަ، ލޯކަލް ރަޖިސްޓަރީ ޮކްށފައިވާ   )ށ(    

އެކަްނ ކުރާީނ ްޓރާންްސޕޯްޓ އޮޯތރިޓީއަްށ ނުަވަތ ޓްރާންްސޕޯްޓ ޮއޯތރިޓީްނ ުހއްަދ ީދފައިާވ ަފރާތަކަްށ 

ނުޑދަތުުރ ަފތުރުކު"ގަިއާވ  4 ަޖދުވަލު ިމގޮަތްށ ުހށަަހޅާއިރު، ހުަށހަާޅނީ . ހުށަހަަޅިއގެްނނެވެ ާރ ކަ

ނުޑ އުަޅނުދ . އިްނެނވެ" ބެޭހ ކަންކަމަްށ ެއޭދ ފޯމުއާރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުފަަހރުެގ   ަރޖިސްޓަރީ އަިދ ކަ

ތަުކގެ ިލުޔންަވނަ މާްއާދަގއި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ  9ގަާވއިުދެގ  ކުރުމަްށ ެއިދ ޯފމު ހުށަަހޅާއިރު، މި 

ަކނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދުަފހަރު ދީ ުނަވަތ ުހންނަ  ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައި " ގަިއވާ 8ޖަުދވަުލ  އިތުުރން

 11ައދި ޖަުދވަލު . ުފރިހަމަުކރުމަށްަފހު ހުށަަހޅަންާވެނއެވެ"  ޯފމު ަމށް މައްަސލަ ސާފުކުރާވިއްކު

  . ަމތިން ބިލް އޮފް ސޭލް ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ ގަިއވާ ނަޫމނާާއ އެްއގޮްތވާޮގުތގެ

އްިކކަމުެގ ބޯޑް އޮްފ ށްަފިއވާ ުއޅަނެދްއނަަމ ެއ އުޅަނދެްއ ވިކޮ ރަޖިސްަޓރީކުންފުންެޏއްެގ ަނމުަގއި  ) ނ(    

ރޑި ްނ ދޫކުާރ ފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެޮލޕްަމންޓުިމނިސްޓްރީ އޮޒޮލިުއޝަްނގެ ައސްލާއި ގެ ޯބޑް ރިޒު ރެކްޓަ

) ހަެއއް( 6ްނ ފެިށެގްނ ޚުދޫކުިރ ާތރީ ިލޔުން ( ،ިލުޔންލޫާމތު އެނޭގނެ މަޢުހިއްާސދާުރންެގ 

  .ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ) ހަަމނުވާމަސްުދވަްސ 

ްނ އެަކްނ ހިްނާގ ކޮމިޓީ  ގެ ަޖމްޢިްއޔާެއ ކޮްށފަިއާވ އުަޅނެދއްަނަމ  ަރޖިސްަޓރީނަުމގަިއ  އެްއގެ ޖަމްިޢއްޔާ   )ރ(    

 ލިުޔން ޭދ އި މަސްއޫުލވެިރްނ އަްނގަ ގެ ޖަމްިޢްއޔާއެ  ،ފާސްކޮށްފަިއވާކަްނ ަބޔާންކުާރ ިލުޔމުެގ އަސްލާއި 

  .  ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ

ތެްއގަިއ ެއ ުއޅަނެދްއެގ ެވރިަފރާްތ  ބަދަލުޮކށްެދވޭީނ ޝަރީަޢތުްނ ލަހާއުޅަނުދެގ ެވރިަފރާްތ ިނާޔވެްއެޖ   )ބ(    

ކުރާ  ދަތުުރފަތުރު  ކަނޑު "ގަިއާވ  4ަޖުދވަުލ  ނިްނމާފަިއާވ ގޮެތއްެގ މަިތން  އެ އުަޅނާދެމދު 

ެގ " ްތ ނިްނިމގޮުތެގ ިރޕޯޓުޢަޝަރީ"އެުކ އާ" ކަންކަމަްށ އެޭދ ފޯމުއާބެޭހ ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުފަަހރުެގ 

ދޫކޮްށފަިއާވ ެއ އުަޅނަދްށ  ތަކާއި،ިލުޔންބަާޔންކޮށްފަިއާވ  ވަަނ ާމްއދާަގއި  9ަގވާިއދުެގ  މި އަސްލާއި، 

 ެއ އުަޅނަދށް  ޮކށްފަިއާވ އުަޅނދެްއނަމަ ރަޖިސްޓަރީަމސްެވރިކަމަްށ  ،ެގ އަސްާލއިސަލާމަީތ ސެޓްިފކެޓު

  . ހުަށހެޅުުމންެނވެ ލިުޔންެކންސަލްކޮށްަފއިާވ ކަމުގެ  ކުުރމުެގ ލައިަސންސް ކަން މަްސވެރި ދޫކޮށްަފއިވާ 

ަބދަލު ކުރެވޭީނ ުނވަަތ  ެވރިފަރާތްކުންފުންެޏއްގެ ަނމުަގއި ަރޖިސްޓަީރ ކޮށްފަިއވާ ލޯކަްލ އުޅަނެދއްގެ   )ޅ(    

 ފަތުުރ ކުރާ ދަތުރު  ކަނޑު "ގަިއވާ  4ޖަުދވަލު ރަޖިސްޓަީރ ބާިޠލު ކުރެޭވނީ ުފރިހަމަ ޮކށްފަިއާވ 

އަިދ ެއ ުއޅަނެދްއ ކެންަސލް ކުރުަމށްޓަކަިއ " ބެޭހ ކަންކަމަްށ ެއޭދ ފޯމުއުޅަނދުފަަހރުެގ ރަޖިސްޓަީރއާ

އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޒޮލިުއޝަްނގެ އަސްާލއި ިމނިސްްޓރީ ގެ ބޯްޑ ރިޒު ރއޮފް ޑިރެކްޓަ  ބޯޑު ކުންފުީނގެ 

ން ފެިށގެްނ ޚުލިޔުްނ ދޫކުިރ ާތރީ(އްާސދާުރންެގ މަޢުޫލމާުތ އެނގޭެނ ލިުޔން ން ދޫކުރާ ހިޑިވެލޮްޕމަންޓު 

. ައދި  )މަްސދުވަްސ ހަަމުނވާ) ަހއެއް( 6  ިހްނގާ  ގެ ޖަްމޢިއްޔާ  އެ  އެްއނަމަ ޖަމްިޢއްޔާ  ުހށަހެުޅމުްނެނވެ

 މަސްއޫުލވެިރން  ގެ ޖަމްިޢއްޔާ  އެ އެކު ައސްލާ ލިުޔމުގެ  ބަާޔންކުރާ  ފާސްކޮށްފަިއވާކަން  އެަކން ން ކޮމިޓީ

  . ަށހެޅުުމންެނވެހު ިލުޔން  ދޭއި އަްނގަ

ތެްއަގއި، އެ އުަޅނދެްއ ލަހާލަން ބޭުންނވެއްެޖ އި ްއތަުއޅަނެދއް ނެލޯކަލް އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ   )ހ(  .18 ކުރުންބާޠިލު  ރަޖިސްޓަރީ

ާމްއާދގެ  ަވނަ  9ގަާވިއދުެގ  ކުރުމަްށ ެއިދ މި ބާޠިލު ރަޖިސްަޓރީ ުއޅަނދުެގ  އެ  ،ލުުމެގ ުކރިންއިއްތަ ނެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް   10 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

7 

ަގިއާވ  8ަޖދުވަުލ  ،ތަކާއި ލިުޔންބަާޔންކޮށްފަިއާވ ގަިއ ަނންބަރު ވަަނ  10އަދި  8، 7، 6، 5ެގ " ށ"

ުހންަނ ަކނޑުގަިއ ުދއްާވ އުަޅނދުަފހަުރ ީދ ުނވަަތ ިވއްކުމަްށ ަމއްސަލަ ސާފުުކާރ  ރަޖިސްޓަރީކޮްށަފއި"

  .  ސްލު ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެަތކުގެ އަައިދ ސަާލމަތީ ސެޓްފިކެޓު" ފޯމު

ބާޠިލުކުެރވޭީނ ޝަީރޢަުތްނ  ރަިޖސްޓަރީްއގަިއ ެއ އުޅަނދެްއގެ ލަތެހާއުޅަނުދގެ ވެރިަފރާތް ނިާޔވެްއޖެ   )ށ(    

ނުޑދަތުރު ފަތުރުުކާރ "ގަިއވާ  4ަޖދުވަުލ  މެދު ނިްނމާފަިއާވ ގޮެތއްގެ މަިތން އެ އުަޅނދަކާ ކަ

 ގެ  "ްތ ިނންިމޮގުތެގ ިރޕޯޓުޢަަޝރީ"އާިއ " ކަންކަމަްށ އެޭދ ފޯމުބެޭހ އާރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުފަަހރުެގ 

ެގ ެސޓްފިކެޓު އެުކ ސަާލަމތީިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ިލުޔންތަކާވަަނ ާމއްާދގަ  9ަގވާިއދުެގ  މިިއ އަސްލާ

 ަރޖިސްޓަރީ ަކުމގެޮކށްަފއިާވ އުަޅނދެްއަނމަ މަްސވެރި ަރޖިސްޓަރީއަސްލު އަިދ ަމސްވެރިކަަމށް 

  .  ުހށަހެުޅމުްނނެވެ ިލޔުން ކެންސަލްކޮށް ދޫޮކށްފަިއވާ 

ނޑުެގ   )ހ(  .19  ފީތައް ކުެރޭވ ުއޅަނދުފަހަުރެގ ެތރެިއްނ  ރަިޖސްަޓރީެގ ތެޭރގަިއ ުދއްަވްނ ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖެގ ކަ

 ރަޖިސްަޓރީ މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިަޝރީްޒ ެއންޑް އެްގރިކަލްޗަރުގަިއ މަްސވެިރކަން ކުުރމަށްޓަަކއި 

އުޅަނދުަފހަުރްނ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްަފހަރު ައހަީރ ލޯކަލް  އެހެިނހެންކޮށްފަިއވާ އުަޅނދުފަހަުރ ފިަޔަވއި 

  . ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގތަްށ އަަހރީ ީފ ދައްަކން ވާެނއެވެ 9 ޖަުދވަލުގޮުތަގއި  ފީގެ

 އެއް ( 000,1/-ުކާރ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ދޫކުރާ ޮއޑީ ނަމްބަރަަކށް  ރަޖިސްޓަރީދިެވހިރާްއޭޖގައި   )ށ(    

  . ުރފިާޔގެ ފީއެްއ ަދއްކަްނާވނެެއވެ) ހާސް

ނޑުަގއި ުދއްާވ އުަޅނުދފަަހރަށް ދޫކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ ދިެވހިރާްއޭޖގައި   )ނ(     ގަިއ ަރޖިސްޓަރީ ކުާރ ކަ

   . ގަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން ެރވެިނއު ސްޭޓްމޕް ޖަހަްނާވނެެއވެ 10މި ގަާވއިުދެގ ަޖުދވަލު 

ނޑުެގ   )ރ(     ށަހަާޅ ކޮްނެމ ލޯކަްލ ެއިދ ހު  ުކރަން  ރަޖިްސޓަރީ ގަިއ ދުްއވުަމށްޓަަކިއ ަސރަޙަްއދު ދިެވހިރާްއޭޖެގ ކަ

  . ދައްަކންާވނެެއވެ ރުފިޔާ ) ސަޭތކަ ފަސް( 500/- ަގއި ކުުރމުެގ ފީެއއްެގ ޮގތު ަރޖިްސޓަރީއުޅަނދެްއ 

ލަގްަޒރީ ކުރަން އެިދ ހުށަހަާޅ  ރަޖިްސަޓރީަގއި ދުްއވުަމްށޓަކައި ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖގެ ަކނޑުގެ   )ބ(    

އުޅަނދުފަަހރުެގ ދާިއމީ ައދި ަވގުތީ ގައި ިއމްޕޯޓްކޮްށފަިއވާ ސުްނޭރޓު ޓެރިފު އުޅަނދުފަަހރުެގ ގޮުތގަިއ 

ރުިފާޔ ) ސަތޭކަ ހާސް ފަސް ހަތް( 500,7/-ަހަދއިިދނުުމގެ ީފއެްއގެ ގޮުތގައި  ރަޖިސްޓަރީ 

  . ާވނެެއވެދައްަކން

ގެއްިލގެްނ ުނވަަތ ހަލާުކވެެގްނ ނުަވތަ ެއނޫްނެވސް ސަބަބަކާުހރެ  ރަޖިްސޓަރީ ލޯކަލް އުަޅނދެްއެގ   )ޅ(    

   . ރުިފޔާ ދައްަކންާވނެެއވެ) ސަތޭކަ ފަސް( 500/-ަހދާަނމަ ީފއެްއގެ ގޮުތަގއި  ރަޖިސްޓަރީ 

ނޑުެގ   )ކ(     ލަގްަޒރީ އުަޅނދުަފހަުރެގ ކޮށްފަިއާވ ރަޖިސްަޓރީ ަގިއ ުދްއވުމަްށޓަކައި ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖެގ ކަ

ެގއްލިެގން ނުަވތަ  ރަޖިސްަޓރީއުަޅނުދފަހަުރެގ ގަިއ އިްމޕޯޓްކޮށްަފއިާވ ސުްނޭރޓު ޓެރިފު ގޮުތގަިއ 

 ހަތް ( 500,7/-ހަާދނަަމ ފީއެްއެގ ޮގތުަގިއ  ރަިޖސްޓަރީހަލާކުެވގެްނ ނުަވތަ އެޫންނވެްސ ސަބަބަކާހުެރ 

  . ާވނެެއވެރުފިާޔ ދައްަކން) ސަޭތކަ ހާސް ފަސް 

) ސަތޭކަ ފަސް ( 500/- ކުރުަމްށޓަކައި ީފއެްއެގ ގޮުތގައި  ބާޠިލު  ަރޖިސްޓަރީ ެގ ލޯކަލް އުަޅނދެްއ   )އ(    

  . ރުފިާޔ ަދއްކަްނެޖހޭނެެއވެ
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ނޑުެގ   )ވ(     ލަގްަޒރީ އުަޅނދުަފހަުރެގ ކޮށްފަިއާވ ރަޖިސްަޓރީ ަގިއ ުދްއވުމަްށޓަކައި ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖެގ ކަ

 ބާޠިލު  ަރޖިސްޓަރީ ާވ ުއޅަނުދފަހަުރގެ ކޮށްަފއި ރަޖިސްަޓރީ ގަިއ ިއްމޕޯޓްކޮށްސުްނރޭުޓ ޓެރިފު ގޮުތގަިއ 

   . ރުިފޔާ ދައްަކންާވނެެއވެ) ސަތޭކަ ަފސް ހާސް  ހަތް ( 750/-ކުރާނަަމ ފީެއްއެގ ޮގތުަގއި 

އެްއޮގތް ކޮީޕެއއް  ެގ އަސްލާ ަރިޖސްޓަރީގެ ލޯކަލް ުއޅަނެދއް ކޮްށފައިާވ  ރަޖިސްޓަރީ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ   )މ(    

 . ވާެނއެވެރުފިާޔގެ ީފއެްއ ަދއްކަން ) ސަތޭކަ( 100/-ިދނުުމގެ ީފއެްއގެ ގޮުތގަިއ ޮކންެމ ކޮޕީއަަކށް ހަދައި 

ެގ ރަޖިްސޓަރީ ފަހަުރެގ އުަޅނދު ކޮށްަފިއާވ  ަރޖިސްޓަރީ އިްމޕޯްޓ ޑިއުީޓ ާމފުކޮށްެގން ރާްއެޖއަްށ ެއތެރެކޮްށ   )ފ(    

) ސަތޭކަ ފަސް( 500/-ެއއްޮގތް ކޮޕީއެއް ހަަދއި ިދނުުމގެ ފީެއްއގެ ގޮުތގައި ޮކންމެ ކޮޕީއަކަށް  އަސްލާ

   . ވާެނއެވެަދއްކަން  ރުފިާޔގެ ީފއެއް 

ކޮންެމ ލޯކަްލ  ކޮްށފަިއވާ  ރަޖިސްަޓރީމަްށޓަކައި ަގިއ ުދއްވު ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖގެ ަކނޑުެގ   )ދ(    

އެްއގެ ގޮުތގަިއ ފީ އައުކޮްށދިުނުމގެ ރަޖިސްަޓރީިއތުރު ގެަނއުން ުނވަތަ ުއނިއަްށ ރަިޖސްޓަރީގެ އް އުޅަނދެ

  . ވާެނއެވެރުިފާޔެގ ަދއްކަން ) ސަތޭކަ ފަސް( 500/-

ނޑުެގ   )ތ(     ލަގްަޒރީ އުަޅނދުަފހަުރެގ  ކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްަޓރީ ަގިއ ުދްއވުމަްށޓަކައި ަސރަޙަްއދުދިެވހިރާްއޭޖެގ ކަ

އަްށ ުއނިިއތުުރ ަރޖިސްަޓރީ ފަިއވާ އުޅަނުދފަހަުރގެާރއްޖެައށް އެެތރެކޮށްގަިއ ސުްނޭރޓު ޓެރިފު ގޮުތގަިއ 

) ަސތޭކަ ހާްސ ފަސް  ަހތް ( 500,7/- އައުޮކށްިދނުުމެގ ފީެއްއެގ ޮގތުަގއި  ރަޖިސްޓަރީ ގެަނއުްނ ނުަވަތ 

  .ެއވެްނާވނެރުފިާޔ ަދއްކަ

) ަހއެއް( 6ުއޅަނެދްއގެ އަހަީރ ފީ ނުަދއްކަިއ ލޯކަލް ކޮށްަފއިާވ  ަރޖިސްޓަރީ ދިެވހިރާްއޭޖގެ   )ލ(    

މަާނެގ ޮގތުަގިއ ޫޖރިޖެޭހީނ  ޭދން ދުަމތެްއ ޚި ުގޅޭ ެއއްވެްސ  އްެޖނަަމ ެއ އުޅަނދާ މަސްުދވަްސ ފާިއތުވެ 

ާއއި ައދި އުަޅނދަށް ަދއްކަންެޖޭހ އަހަީރ ފީަތއް ރުިފޔާ) ސަތޭކަްސ ހާސް ފަ އެއް ( 500,1/-

  .   ދެއްކުުމްނނެވެ

ނޑައެޅުން  ނޑުަގއި ުދްއވާ   )ހ(  .20  އަދަބު ކަ އެްއ ބޭނުންކުރާަކމަްށ ރަޖިސްޓަރީ ސައްަޙ ޫނން  ގައި އުަޅނދުަފހަރު ލޯކަލް ކަ

ފަާރތުްނ ޯހދާަފއިާވ  ރުިފާޔއިްނ ޖޫިރމަނާކޮްށ އެ ) ހާސް ދިހަ ( 000,10/-ސާބިތުެވއްެޖނަަމ އެފަރާެތްއ 

ަހދަިއެދވޭީނ ޖޫރިަމނާ ފައިާސ  ަރޖިސްަޓރީފަރާތަްށ  އަިދ އެ . އަުތލެޭވނެެއވެ ަރޖިސްޓަރީ ސައްޙަ ނޫްނ 

  . ވެވަަނ މާްއާދގަިއވާ ޮގުތގެ މަީތންނެ  9ގަާވއިުދެގ  ދެއްކުަމށްފަުހ މި 

ނޑުަގއި ުދްއވާ އުަޅނުދފަހަުރގެ ރަޖިސްަޓީރ ަހދަިއދިުނުމެގ ުހއްަދ ދޫކޮްށފައިާވ ަފރާތްތަުކގެ   )ށ(     ކަ

ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް ރަިޖސްޓަރީ ަހދަިއޭދ ފަރާތްަތއް ުނަވތަ އެކަަމށް ެއީހވެދޭ ަފރާްތތަކުެގ ތެރެިއން، 

ތް ޢަ ައިދ ޝަރީ ޤީޤު ކުަރމުްނދާ މުްއދަުތަގިއ ލިްސ ސަރވިްސއިްނ ތަޙުމައްސަަލ މޯލްިޑވްްސ ޕޮ

ނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުފަަހރުެގ ރަޖިސްޓަީރއާ ުގޅޭ އެްއވެސް ަމސައްކަތެްއ އެަފދަ ހިގަުމްނދާިއރު  ކަ

 ީޤޤުސް ސަރވިްސއިްނ މައްސަަލ ތަޙުައިދ މޯލްިޑވްސް ޕޮލި .ފަރާތަކާ ަޙވާލުޮކށްެގން ނުާވނެެއވެ

. ަޢތަށް ުހށަހެުޅމަްށޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާއަކަްށ ޮފނުަވްނވާެނއެވެ ކުރުމަށްަފހު އެ މައްސަލަ ޝަރީ

ރުިފޔާިއްނ ) ދިަހ ާހސް( /10,000-އަިދ މިަފަދ ުކށެއްކުރިކަްނ ާސބިތުެވއްެޖނަަމ ެއފަރާތެްއ 

މަސައްކަްތތަކުްނ  އިކުރުާމ ގުޅޭ އެްނމެހަ  ރަިޖސްޓަރީޖޫރިަމނާކޮށް ަކނޑުގައި ުދއްާވ ުއޅަނުދފަހަުރ 

  . ެނެއވެކުެރވޭދުރު
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ނޑަައޅާފަިއ ނުވާ ޮކންމެ ުކށެްއގެ ައދަބަކީަގވާިއދު މި   )ނ(      އެއް (  000,1/- ގައި ުކށަކަށް ވަކި އަދަެބއް ކަ

  . ުރފިާޔއިްނ ޖޫިރމަާނ ކުރުެމވެ) ހާސް

 ކޮށްފަިއވަނިޮކށްާބޠިލު ރަޖިސްަޓރީ ުނވަތަ ނުކޮްށ  ަރޖިސްަޓރީަގއި ސަރަަޙްއދުދިެވހިރާްއޭޖގެ ަކނޑުެގ  ) ރ(    

ޒިްނމާާވ ފަާރްތ  ށް ެވރިފަާރތް ނުަވތަ އެ އުޅަނދަ ެއ އުަޅނދުގެ  ،ުދއްވިަކން ސާިބތުެވއްެޖަނމަ އުޅަނދު 

  .  ރުިފޔާިއން ޖޫރިަމނާ ުކެރވޭެނއެވެ) ފަސް ހާސް( 000,5/-

ާރއްޭޖގައި ަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތަށް އުޅަނެދްއ ިދވެހި) ބ(ވަަނ ާމއްާދެގ  9މި ަގާވއިުދގެ   )ބ(    

ދުަވހުގެ ތެޭރގަިއ ސަލާމަތީ ެސްޓފިކެޓް ހަްއދާފަިއ ) ތިރީސް( 30ރަޖިސްޓަރީ ުކރާ ދުަވހުން ފެިށގެްނ 

ނުާވނަަމ ނުަވަތ އެ އުަޅނެދްއ ޮއޕަރޭްޓ ނުުކރާކަްނ ކަމާެބހޭ ަފރާަތށް އަްނގާަފއި ުނވާަނަމ އުަޅނުދެގ 

ރުފިާޔއިްނ ) އެއް ާހސް( 000,1/- ކަށް ވެރިފަާރތް ުއޅަނދުަގއި ޮއންަންނޖެހޭ ކޮްނމެ ެސޓްފިކެޓަ

  .  ޖޫރިަމނާ ކުެރޭވެނއެވެ

ނޑައެޅިެގން ދޭަހުނވާަނމަ؛ ޢި ގަާވއިުދަގއި، އެ މި  .21  މާނަކުރުން    ާބރާތް ހިެމިނފައިާވ ގޮތުްނ ެއެހން ގޮތަކަްށ ކަ

ނުޑ ަދތުރުކުާރ ޮކްނމެ އުަޅނެދްއ  ،ަވނީއެ  ކަަމށް ުބނެަފއި " ނަންަބރުއޮޑީ "  )ހ(     ަވކިކޮށް ދެެނގަުތަމށް ކަ

 ން ހުްއަދ ދީަފއިާވ ފަާރަތކުން ުއޅަނދަކަށްްނ ުނަވަތ ޓްރާްނސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީ ޓްރާންްސޕޯޓް ޮއތޯރިޓީ

ނޑައަަޅއިދީަފިއވާ ވަކި ނަން   . ަބެރކެވެކަ

ނޑު ަދތުުރކުރާ އުަޅނުދފަަހރު ބަުނމުެގ ަމސައް ،ަވނީ އެ  ކަމަްށ ބުނެަފއި" މާވާޑިން"  )ށ(     ކަުތގެ ޢިލްުމ ކަ

  . ކޮށްަފިއާވ ފަރާްތތަކަެށވެ ަރިޖސްޓަރީލިބި ޓްާރންސްޕޯްޓ އޮޯތރިޓީްނ ާމަވޑިއެއްކަަމށް 

ދަތުރުުކރާ ުއަޅނދުަފހަރު ަބުނމަށް ްޓރާންްސޯޕޓް  ަކނޑު ،ވަނީ އެ  ކަަމށް ބުނެަފއި" ބޯޓްޔާޑު"  )ނ(    

ދީފަިއވާ ަކނޑުަގިއ ުދއްާވ ުއޅަނދުފަަހުރ ޮކށް ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓަރީއޮތޯރިީޓގަިއ ބޯުޓޔާޑެްއގެ ޮގތުަގއި 

  .  ަވކިކޮށްފައިާވ ސަަރހައްަދެށވެ ބަނުމަްށ ިއން 

ަގިއ ސަރަަޙއްދު ިދެވހިރާްއޖޭގެ ަކނުޑގެ ހަމައެަކނި  ،ަވނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި" ލޯކަލް އުޅަނުދފަހަރު"  )ރ(    

ގެ ތެރެިއްނ ދީފަިއާވ އުަޅނުދފަހަރު ހުްއދަ  ކޮށްަރޖިްސޓަރީޕޯޓް އޮޯތރިޓީަގއި ދަތުރުުކރުމަްށ ްޓރާންސް 

ެގ ޮގތުަގއި ިދވެހިާރއްޭޖެގ ަރޖިސްޓަރީ އޯަޕްނ  ޮކްށފައިާވ އުަޅނދުަފހަރާއި  ަރޖިސްޓަރީ ބެއާބޯޓުެގ ގޮުތަގިއ 

ނޑުގެ  ކޮށްަފއިާވ ުއޅަނުދފަހަުރ ފިަޔވަިއ އެެހނިެހްނ  ރަިޖސްަޓރީަދތުރުުކރުމަްށ ގަިއ ސަރަަޙއްދު ކަ

  .  އުޅަނދުފަަހރަެށވެ

ނޑުދަތުރުކުާރ އުަޅނދުަފހަރު ަފރުާމކުރުމާއި ަބނުާމިއ  ،ވަނީ އެ  ކަމަށް ބުނެަފއި" އާކިޓެކްޓް ނޭވަލް"  )ބ(     ކަ

ނުޑެގ ގަަދމިްނ ޯހާދެނ ގޮްތގޮުތެގ ފަްނނީ ތަ މަލީ ތަްމރީުނ ޢަ ލީާމިއ ޢުއަިދ ުއޅަނދުފަަހރުެގ ޮއިނގަ

  . ލިބިފައިާވ ީމހުްނނަެށވެ

ިދވެހިާރއްެޖއަށް ަލގްޒަރީ އުޅަނދުަފހަރުގެ ޮގތުަގިއ  ،ވަނީ އެ  ުބެނފައިކަމަށް " ލަގްޒަރީ އުޅަނދު"  )ޅ(    

ަކނޑުގަިއ ުދއްާވ ނުަވތަ އަޅާަފިއ ކޮށްފަިއވާ ިއ ޑިއުީޓ ަދއްކައިެގްނ ިއމްޯޕޓުސުންރޭުޓ ޓެރިުފގަ

  .އުަޅނދުފަހަަރެށވެބާއްަވއިެގން ޮއަޕރޭޓު ކުާރ 
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  . ފަރާަތެށވެ އުަޅނުދެގ ިމލްކުވެރި ،ަވނީއެ  ކަަމށް ުބނެފައި " ވެރިފަާރތް"  )ކ(    

ނުޑގަިއ ުދއްާވ އުަޅނެދއް ވިއްކިކަްނ ުނވަތަ ިދން ،ވަނީ އެ  ކަމަށް ުބނެފައި " ބިލް އޮފް ސޭލް "  )އ(     ަކްނ ކަ

  . ިދނުުމެގ ޮގތުްނ އުަޅނދު ވިއްިކ ުނވަަތ ިދން ަފރާުތން ދޫުކރާ ލިުޔމަެށވެބަޔާންކޮްށ އެަކްނ ައންަގއި
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  1 ޖަދުވަލު
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  ޖެހުމާބެހޭ  ނަންބަރު އޮޑީ 

/ އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ/ ނޑުދަތުރުކުރާ ދުމަތްދޭ އުޅަނދުފަހަރަށް، އެ އުޅަނދެއް ބަންނަން ފެށުމުގެ ޚިބާއްވައިގެން  އަޅާފައި ކަ

. އަދި މި އޮޑީ ނަންބަރެއް  ުކރިން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އޮޑީ / ނަންބަރު ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ އުފައްދާ ފަރާތަކުން  އެ އުޅަނދެއް ބަންނަ

. އޮޑީ      ބަރަކީ އެ އުޅަނދަށް ދާއިމީކޮށް ދެވޭ ން ނަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މިންތަކުގައި އެ އޮޑިއެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

 ވަނަ އޮޑީ އަދި އުޅަނދު ބަންނަ ރަށަކަށް ދެވުނު ކިތައްއުފައްދާ އަތޮޅާއި ރަށް  ބަންނަ/ އުޅަނދު  ،އުފައްދާ އަހަރު /އެ އުޅަނދު ބަންނަ

. ންގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަނކަން އެ ނަންބަރު   ބަރެކެވެ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި .  ޖަހާނެ ނަންބަރުއޮޑީ  ކަ   ގޮތް ތިރީގައި މިދަންނަވަީނއެވެ

  ފަސޭހައިން ފެންނާނެގޮތަކަށެވެ. ،ރައްކާތެރި ތަނެއްގައިޖަހާނީ  ނަންބަރު އޮޑީ  -

ނޑުގައި ޖަހާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފްޮނޓް  ނަންބަރު ލަކުޑިން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮޑީ - ސައިޒުގައި ލަކުޑިގަ

ނޑަ . ލަކުޑިން އިކަ ގެ މެޓަލް  ”x3”7ޖަހާނީ  ނަންބަރުބަނދެ ފައިބަރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮޑީ  ނަގައިގެންނެވެ

އިސްކުރުޖަހައި  އެ ޕްލޭޓް އުޅަނދުގައި ، އެންގްރޭވްކޮށް ނަންބަރު އޮޑީ ން ވާ ފޮންޓް ސައިޒުމިތިރީގައި  ،ޕްލޭޓެއްގައި

 ހަރުކޮށްގެންނެވެ. 

އަކުރުން ކަޅު ބޯޑެއްގައި ހުދު ގެ  7"×3"، ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ނަންބަރު ފައިބަރުން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮޑީ  -

. މިގޮތަށް އޮޑީ މަތިން ފައިބަރު ކޯޓިންގއެއް ޖަހާފައި  އޭގެޖަހާއިރު  ނަންބަރު  ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮންޓް ސައިޒުގައެވެ

. ނުވަތަ  ، އެންގްރޭވްކޮށް ގެ މެޓަލް ޕްލޭޓެއްގައި   ”x3”7 ،ންވާ ފޮންޓް ސައިޒުމިތިރީގައި ނަންބަރު  އޮޑީހުންނަން ވާނެއެވެ

 އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކޮށްގެންނެވެ. އެ ޕްލޭޓް އިއުޅަނދުގަ

ނޑުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮޑީ  - އީޮޑ  ން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮންޓު ސައިޒު ،ޖަހާނީ ނަންބަރުދަގަ

 އުޅަނދަށް ވެލްޑްކޮށް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.  ނަންބަރު 

ގެ މެޓަލް ޕްލޭޓެއްގައި ތިރީގައި  ”x3”7 ،ޖަހާނީ ނަންބަރުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮޑީ އެލްމިނިއަމު -

.  އެ މެޓަލް ޕްލޭޓްއި ގައުޅަނދު، އެންގްރޭވްކޮށް  ނަންބަރުއޮޑީ  ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮންޓު ސައިޒު   ވެލްޑްކޮށް ހަރުކޮށްގެންނެވެ

 25 ކީ،އަކުރުގެ އުސްމިނަ އިންޗިއެވެ. 3 އިންޗި، ފުޅާމިނުގައި 7 ◌ުމިނުގައިިދގ، ޕްލޭޓްގެ ަސއިޒަކީ ނަންބަރު އޮޑީ -

)  1މިލިމީޓަރ ( އެވެ. އަކުރުގެ ފުޅާމިނާއި ދެ އަކުރު  )އިންޗި 8/1މިލިމީޓަރ ( 3 ކީ،އަދި އަކުރުގެ ފަލަމިނައެވެ. އިންޗި

  2ޖަދުވަލު  
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ނޑައަޅާނީ އޮޑީ  . އޮޑީ  ޖަހާ އަކުރުގެ ސިފަ (ފޮންޓް) އާ ނަންބަރު ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ މިން ކަ  ނަންބަރުގުޅޭ ގޮތަށެވެ

. މި ތިރީގައި  ނަމޫނާގޮތުގެ ޖަހާނެ  ވަނީއެވެ

  

  

  

  

 

    
 

 

 

 

 

 

    

    

F1406H>A043720>02 
  : ނޯޓު 

F  ްމި އަކުރަކީ، މި އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުނ . އަކުރުން ދޭހަ ކޮށްދެނީ، އެއީ މަސްވެރި އުޅަނދެއް ކަމެވެ

  އަންގައިދޭ އަކުރެވެ.

ވަަނ  2014އިން ދޭހަ ކޮށްދެނީ، އެ އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރި އަހަރެވެ. މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،  14

 .   އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރެއް ކަމެވެ

06H  . އިން ދޭހަ  Hއިން ދޭހަ ކޮށްދެނީ، އެއީ ކޮން އަތޮޅެްއގެ ކޮން ރަށަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރެއް ކަމެވެ

. އަދި ކޮށްދެނީ، އެ .  އެއީ ކ. ހިންމަފުށިކަން 06އީ މާލެ އަތޮޅު ކަމެވެ  އަންގައިދޭ އަކުރެވެ

A043720 ަފުންޏެއްނަމަ އައި.ޑީ ނަންބަރު ނުވަތަ ކުންއުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުގެ އެ  ،ޮކށްދެނީ އިން ދޭހ

. ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަ   ރީ ނަންބަރު ކަމެވެ

ވަނަ އޮޑީ ނަންބަރު  02ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ  2014އިން ދޭހަ ކޮށްދެނީ، އެއީ ކ.ހިންމަފުށްޓަށް  02

 .   ކަމެވެ
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  5ޖަދުވަލު 
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  ނުވަތަ  ،އުޅަނދުފަހަރު އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގައި ސުންރޭޓު ޓެރިފު ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގައި 

  އުޅަނދުފަހަރުން  އި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ގަ  13ނުވަތަ ކޯޑު  ،ބެއާބޯޓުގެ ގޮތުގައި ،ހަރާއިއުޅަނދުފަ  ކުރާ ރަޖިސްޓަރީ ގައި  12ކޯޑު 

  ތަފުސީލު ނަގާނެ ގޮތުގެ ފީ އަހަރީ 

)  ަދދު އަފީގެ  ަތފުީސލުފައިސާެގ   (ެއެމރިކާ ޑޮލަރު

 3,500.00  މީޓަރު ހަަމނުާވ އުޅަނދަކުްނ ައަހރަކު  24ދިުގމިުނަގއި 

 5,000.00  މީޓަރުްނ ެފށިެގްނ ބޮޑެތި އުަޅނދަުކން އަހަރަކު  24 ަގއިދިުގމިނު 

  6ޖަދުވަލު 
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ނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ    ގޮތުގެ ތަފުސީލު ނަގާނެ ކަ

)ރުފިޔާ(ފީގެ އަދަދު   ތަފުސީލުފައިސާގެ 

މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ  3ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  500.00

 އުޅަނދަކުން އަހަރަކު

މީޓަރު  6މީޓަރު ހަމަވެފައި  3ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  1000.00

  ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު

 9މީޓަރު ހަމަވެފައި  6ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  1500.00

  މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

 12މީޓަރު ހަމަވެފައި  9ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި ގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  3000.00

  މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

 15މީޓަރު ހަމަވެފައި  12ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  3500.00

  މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

 20މީޓަރު ހަމަވެފައި  15ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  4500.00

  މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

 30މީޓަރު ހަމަވެފައި  20ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  7000.00

  ންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮ

 40މީޓަރު ހަމަވެފައި  30ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  10000.00

  މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

ހަމަވާ ކޮންމެ މީޓަރު  40ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިގުމިނުގައި  05ައިދ  04، 03، 02، 01ކޯޑު  

ރުފިޔާ، ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ނުވަތަ މީޓަރެއްގެ ބަޔަކަށް  10000/-އުޅަނދަކުން އަހަރަކު 

 ރުފިޔާ 100/- އަހަރަކު   

މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ  12ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  17ައިދ  07، 06ކޯޑު  6500.00

 ކުއުޅަނދަކުން އަހަރަ

މީޓަރުހަމަވާ ކޮންެމ  12ަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  17ައިދ  07، 06ކޯޑު  

  ރުފިޔާ 150/-ރުފިޔާ ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް  6500/-އުޅަނދަކުން 

  9ޖަދުވަލު 
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ހަމަނުވާ ކޮންމެ މީޓަރު  12ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  16އަދި  08ކޯޑު  10000.00

  އުޅަނދަކުން އަހަރަކު

މީޓަރުހަމަވާ ކޮންމެ  12ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  16އަދި  08ކޯޑު  

  ރުފިޔާ 200/- ރުފިޔާ ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް  10000/-   އުޅަނދަކުން 

މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން  12ދިގުމިނުގައި ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ  09ކޯޑު  15000.00

  އަހަރަކު

 މީޓަރުހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން 12ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  09ކޯޑު  

  ރުފިޔާ 200/-ރުފިޔާ ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް  15000/-

މީޓަރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ  12ޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި ގައި ރަ 14ައިދ  11، 10ކޯޑު  15000.00

  އުޅަނދަކުން އަހަރަކު

މީޓަރުހަމަވާ ކޮންެމ  12ަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  14ައިދ  11، 10ކޯޑު  

  ރުފިޔާ /250-ރުފިޔާ ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް  15000/-އުޅަނދަކުން 

  އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދޭއް( 2ގެ އަކަމީޓަރަކަށް ) ޑެކެއް(ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލެވެލް  15ކޯޑު  
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ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ    ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަން ޖެހޭ މިންވަރު ރަޖިސްޓަރީ ކަ

  ގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  ޖ.70/4 ނަންބަރު ނޫނު ޤާ 

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ   ތަފުސީލު 

  އަގު (ރުފިޔާ)

  10.00  ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހޭ މިންވަރު ރަޖިސްޓަރީމީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ  3ދިގުމިން 

ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ރަޖިސްޓަރީމީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ  6މީޓަރުހަމަވެފައި  3ދިގުމިނުގައި 

  ޖަހާނެ މިންވަރު 

30.00  

ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ރަޖިސްޓަރީމީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ  9މީޓަރުހަމަވެފައި  6ދިގުމިނުގައި 

  ޖަހާނެ މިންވަރު 

40.00  

 ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްްޕރަޖިސްޓަރީމީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ  12މީޓަރުހަމަވެފައި  9ދިގުމިނުގައި 

  ޖަހާނެ މިންވަރު 

50.00  

ގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހޭ ރަޖިސްޓަރީ މީޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ އުޅަނދުގެ  12ދިގުމިނުގައި 

  މިންވަރު 

100.00  

  

  10ޖަދުވަލު 
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  11ޖަދުވަލު 
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  12ޖަދުވަލު 
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