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  ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
  

މި ޤަވާޢިދަކީ މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ،    )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ފިނިކުރިމަހުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް
ޕްރެސެސްކޮށްގެން އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށްޓަކައި
އިންވެސްޓްކުރުމާއި މަސްގަތުމާއި މަސް އެކްސްޕޯރޓް

  .ކުރުމާއި މިއެންމެހާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ
  

ރޯމަސްގަނެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމާބެހޭ"މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ     )ށ(    
  .އެވެ" ޤަވާޢިދު

  
ވާރކްޕްލޭނާއި 

އެއްގޮތަށް 
ޢަމަލީގޮތުން 
މަސައްކަތް 

ފެށުމުގެކުރިން 
  ހުއްދަތައްހޯދަންޖެހޭ 

މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް      .2
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތާއި
މިމިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރާ އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން
އެއްބަސްވާ ވާރކްޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލީ ގޮތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި 
  .ހުއްދަތައް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

  
މި އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ދަށުން މަސްގަންނަ އުޅަނދުފަހަރު    )ހ(    

ނުވަތަ މަސްއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާނަމަ، މިއިން
ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް މިމިނިސްޓްރީން ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓެއް

ބޭރުން ގެންނަ އުޅަނދަކީ، ރާއްޖޭން. ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ
އުޅަނދެއްނަމަ، ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ހޯދަންޖެހޭނީ އުޅަނދު

ކަލެކްޝަން. ފުރަތަމަ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިންނެވެ
)1(އެދޭއިރު މި ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް އެކެއް  ށްޕަރމިޓަ
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ގައި) 2(ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެނެކްސް ދޭއް 
ފިކެޓްތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ސެޓް

  .ޅަންޖެހޭނެއެވެހުށަހަ
  

ގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުންޓްޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމެން    )ށ(    
ގައިވާ) 3(ތިނެއް ފަށަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 

މަޢުލޫމާތު މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ، މިމިނިސްޓްރީގެ
  .ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

  
ދަށުން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ     )ނ(    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި"ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށުމުގެ ކުރިން 
ޤާނޫނު ނަންބަރު" (ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު) 93/4
ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯރޓް ހަދާ ފާސްކޮށް

  .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ މިމިނިސްޓްރީއަށް
  

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް 
ލިބިގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ސަރަޙައްދަށް އުޅަނދު

  ގެނައުން

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް    )ހ(  .3
ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

  .ވެއުޅަނދު ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެ

އުޅަނދެއްގައިވެސް ކޮންމެ ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ  )1(      
އެއުޅަނދެއްގެ ރޭޑިއޯ ކޯލްސައިން އުޅަނދުގެ ދިރުނބާކޮޅާއި
ކޮޅިފަސްކޮޅުގައި ފެންނަގޮތަށް ސާފުކޮށް ލިޔެވިފައި

  .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ނަން އިނގިރޭސިބަހުން ގެއުޅަނދު  )2(      
އުޅަނދުގެ ދިރުބާކޮޅާއި ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި ފެންނަގޮތަށް

އަދި އުޅަނދުގެ. ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވީލްހައުސްގެ ދެފަރާތުގައި

  .ޖެހޭނެއެވެނަންބަރު ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަން
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ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި  )3(      

މިމިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ނަންބަރު
އުޅަނދުގެ ވީލްހައުސްގައި، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެ
ތިރީގައި ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ލިޔެފައި

  .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

ލިބިގެން ރާއްޖެގެންނަ އުޅަނދަކީކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް     )ށ(    
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރަން ބަނދެފައިވާ
އުޅަނދެއްނަމަ، އެއުޅަނދެއް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތަކާއި އެކަމަށް
އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި އިކުއިޕްމެންޓް އުޅަނދުން

  .ހޭނެއެވެބާލަންޖެ
  

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް 
ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ 

އިޤްތިޞާދީ 
ސަރަހައްދަށް ވަނުމާއި 

  ނުކުތުން

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    )ހ(  .4
ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދަށް ވަންނަންވާނީ

ގަޑިއިރު ކުރިން ތިރީގައި 72މިސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް މިމިނސްޓްރީ އަށާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަންލް
ސެކިއުރިޓީއަށް އަންގައި މި މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ

  .ލިބިގެންނެވެ
  

  .ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ނަމްބަރު  )1(      
  

  .އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން  )2(      
  

އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ މާސްޓަރގެ ނަން، ޤައުމީ  )3(      
  .ނިސްބަތް އަދި ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު

  
  .އުޅަނދުގެ ނަން  )4(      
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  .އުޅަނދުގެ ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނާއި ގްރޮސްޓަނޭޖް  )5(      

  
  ).މުވާސަލާތާ ބެހޭ(ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރިކްއަންސީ   )6(      

  
  .ކޮށްފައިވާ ޕޯރޓްރަޖިސްޓްރީ   )7(      

  
  .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ  )8(      

  
  .ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނާއި އެވަގުތަކު އޮތް ޕޮޒިޝަން  )9(      

  
  .މިސްރާބު)10(      

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ)11(      

  .ޕޮޒިޝަނާއި ތާރީޚާއި އަދި ވަގުތު
  

  .ފަހުން ފުރި ބަނދަރު ރާއްޖެއަށް އައުމަށް އެންމެ)12(      
  

  .މާލެ ބަނަދަރަށް އާދެވޭނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު)13(      
  

އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންގެ ޢަދަދު، ފަޅުވެރިންގެ ނަމާއި ޤައުމީ)14(      
  .ނިސްބަތާއި އަދި ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު

  
  .އުޅަނދުގައި ހުރި މުދާ)15(      

  
ބަރުދަން،: ހުރިނަމައުޅަނދުގައި މަހުގެ ބާވަތެއް )16(      

މައިގަނޑުބާވަތްތައް އަދި ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ޖުމްލަ
  .ބަރުދަން

  .ސަލާމަތީ ޢާލާތުގެ ތަފްޞީލް)17(      
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އުޅަނދަކީ މަސްވެރިކަމަށް ބަނދެފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ)18(      
  .ނުވަތަ ފެކްޓްރީ އުޅަނދެއްނަމަ އެކަން 

  
ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤްވާމީއުޅަނދަށް ލިބިފައިވާ ޤައުމީ )19(      

ޞައްހަ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ލައިސަންސްއާއި
  .މިފަދަ އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް

  
ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އުޅނަދެއް ރާއްޖެ    )ށ(    

އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅނަދު އަންނަންޖެހޭނީ މާލޭ
އަދި ރާއްޖޭން ފުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރަން. ބަނަދަރަށެވެ

  .ޖެހޭނީ މާލޭ ބަނަދަރުްނނެވެ
  

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭން    )ނ(    
ލެ ބަދަރުން ފުރުމުގެ ކުރިން މިބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި މާ

  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް ކްލިއަރެންސް    )ރ(    
ހޯދުމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އުޅަނދު އެހެން

އި ގާތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މޯލްޑިވްސްއުޅަނދަކާ
  .ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އިން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ

  
ރޯމަސްގަތުމަށްޓަކައި 
  ސަރަހައްދަށްދިއުން

މަސްގަންނަ އުޅަނދެއް މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ      .5
ޕޯރޓް ކުރިން ދަށް ދިއުމަށް ފުރުމުގެސަރަހައް

ކްލިއަރެންސް ހޯދާ، މިމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި އެޒޯނެއްގެ
އަތޮޅުއޮފީސް ތަކަށް އެއުޅަނދެއް އެސަރަހައްދަށް ދާކަން

  .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ
  

އުފައްދާގަންނަމަސް ނުވަތަ މަހުން  އިންވެސްޓްކުރާފަރާތް    )ހ(  .6  އެކްސްޕޯރޓްކުރުން
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ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯރޓް
އިމްޕޯރޓްގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނު ދަށުން އެކްސްޕޯޓް

  .ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މަހާއި މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި،    )ށ(    
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި،
އެކްސްޕޯރޓްކުރާ މަހާއި މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް

ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރުބޭންުނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 
  .މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
އުޅަނދާއި ސެންޓަރު 

  ޕެކްޓްކުރުންއިންސް
ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް އަދި ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓެއް    )ހ(  .7

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިފައިވާ ސެންޓަރެއް
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށާއި ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ގެންދާގޮތް ބެލުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސްކުރިއަށް 
ކަށްސެންޓަރަ ސަބަބަކާހުރެ އެއުޅަނދަކަށް އަރާ ނުވަތަ
ތިޔާރު ދިވެހިޚްޒިޔާރަތްކޮށް މިކަންތައްތައް ބެލުމުގެ އި

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ. ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ކަމާގުޅޭ އޮފިޝަލުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދީ އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް

ފަރާތުގެ މައްޗަށްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އިންވެސްޓްކުރާ 
  .ލާޒިމް ކަމެކެވެ

  
މިގޮތުން އެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަކަށް ސަރުކާރުގެ    )ށ(    

ބުއިމުގެފަރާތުން ފޮނުވާ އޮފިޝަލުންގެ ނިދުމާއި ކެއިން
ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅެނިކޮށް ކަންތަކާއި، މަސައްކަތުގައި

އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ސިއްޙީ ފަރުވާ
ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެފޯރުކޮށް

އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ. ޚަރަދުގައި ކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ
އުޅަނދުތަކުގެ މާސްޓަރުންނަށް ނުވަތަ ކެޕްޓަނުންނަށް އަދި
ސެންޓަރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަކަށް މިގޮތުން
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އް އަންގަންއިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަތަ
  .ޖެހޭނެއެވެ

  
އުޅަނދާއި ސެންޓަރުގެ އާލާތްތަކާއި ފެސިލިޓީތަކާއި    )ނ(    

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސްކިރުމާއި ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ
ޗެކްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައްކައި،

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން 
  .ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ދޭންޖެހޭނެއެވެ

  
ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކުން      .8  މުވާސަލާތީ ގުޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯސްޓްގާރޑްގެ އުޅަނދުތަކާ މުވާސަލާތީ
ގުޅުން ހިންގާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑް އޮފް ސިގްނަލްސް

16ޗެނަލް . އެފް. އެޗް.މެރީން ީވ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ
ކިލޯހަރޓްސް 2182ފްރީކްއަންސީ . އެފް.އާއި އެޗް

  .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ
  

ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އަދި    )ހ(  .9  މަޢުލޫމާތު ދިނުން
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ސެންޓަރަކުން

ށްފައިވާ ރިޕޯރޓްތައް ބަޔާން ކޮށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި
ގޮތުގެމަތީން މިމިނިސްޓްރީއަށް ޤަވާޢިދުން

  .ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ
   

އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ އުޅަނދުތަކަށާއި ސެންޓަރުތަކަށް  )1(      
އެގްރިމެންޓުގެ ނަމޫނާ ފޯމު(ގަންނަމަހުގެ ދުވަހު ރިޕޯރޓް، 

ގެ 1:00މެންދުރު ޖެހިގެންއަންނަ ދުވަހުގެ ) އޭ-އެކެއް
  .ކުރިން

  
އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ އުޅަނދުތަކަށާއި ސެންޓަރުތަކަށް  )2(      

އެގްރިމެންޓުގެ(ގަންނަމަހުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް، 
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ވަނަ 15ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ ) ބީ-ނަމޫނާ ފޯމު އެކެއް
  .ދުވަހުގެ ކުރިން

  
އުޅަނދުތަކުންނާއި ސެންޓަރުތަކުންއިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ   )3(      

ޕްރޮސެސްކުރާމަހުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް،
ޖެހިގެންއަންނަ) ސީީ-އެގްރިމެންޓުގެ ނަމޫނާ ފޯމު އެކެއް(

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 15މަހުގެ 
  

އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން އެކްސްޕޯރޓްކުރާމަހުގެ  )4(      
އެގްރިމެންޓުގެ(މަސްދުވަހުގެ އެކްސްޕޯރޓް ރިޕޯރޓް، 

ވަނަ 15ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ ) ޑީީ-ނަމޫނާ ފޯމު އެކެއް
  .ދުވަހުގެ ކުރިން

  
އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ އުޅަނދުތަކުންނާއި ސެންޓަރުތަކުން  )5(      

މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ އަދި ދޫކުރާ އެހެނިހެން މުދައު އަދި
އެގްރިމެންޓުގެ(ދޭ ޚިދުމަތުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް، 

ވަނަ 15ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ ) އީީ-ނަމޫނާ ފޯމު އެކެއް
  .ދުވަހުގެ ކުރިން

  
ދުވަސްތަކުގެ ތެެރެއިން މަސްނުގަންނަ ބަންދުރަސްމީ    )ށ(    

ދުވަހެއް ނުވަތަ އެދުވަހެއްގެ މަސްނުގަންނަ ވަކި ވަގުތެއް
ކަނޑައަޅާނަމަ، ކަނޑައަޅަންވާނީ މިމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ

އަދި އެދުވަހެއް ނުވަތަ އެވަގުތެއް. ބިގެންނެވެލި
އެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅު އޮފީސްތަކަށް އަންގާ، އަދި
އުޅަނދާއި ސެންޓަރުގައި މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން
  .ފެންނަގޮތަށް އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ

  
ދުވަހެއްގައި މަސްގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކުން    )ނ(    

މަސް ނުގަނެވޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ ނުގަނެވޭނެ ސަބަބަކާއި
48ނެ މުއްދަތު، މަސްކިރުވުން ހުއްޓާލުމުގެ މަސް ނުކިރުވޭ
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ގަޑިއިރު ކުރިން އެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުއޮފީސްތަކަށް
.ކޮޕީކޮށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

އި މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިންއަދި އުޅަނދާއި ސެންޓަރުގަ
  .ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ

  
މަސްގަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށާއި ސެންޓަރުތަކަށް ޢާއްމުކޮށް    )ރ(    

މަސްކިރާ އެންމެ އަވަސްގަޑި އާއި ލަސްގަޑި އެޒޯނެއްގައި
.ހިމެނޭ އަތޮޅުއޮފީސްތަކަށް އަންގާފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

48ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި ގަޑިތަކަށް 
މީގެ. ގަޑިއިރުކުރިން އަަތޮޅުއޮފީސްތަކަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

އިތުރުން، ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި މަސްކިރުވުން
ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަންޖެހިއްޖެނަމަ، އުޅަނދަށް ނުވަތަ

މަސްކިރުވަން އަލުން ފަށާނޭ ސެންޓަރަށް މަސްނުކިރުމާއި
އް، މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްވަގުތެ

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފްރީކްއެންސީއިން އާންމު
24މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން . ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު މަސް ނުކިރުވޭނެ ކަމަށްވާނަމަ
މަސްނުކިރުވޭނެ ސަބަބާއި މުއްދަތު އެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ

ޕީކޮށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުންއަތޮޅުއޮފީސްތަކަށް ކޮ
  .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  
ކޮންމެ މަސްގަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގަޔާއި ސެންޓަރުތަކުގައި    )ބ(    

މަސްކިރާނެ ބަރުދަން، އަދި އިިއެވަގުތަކު މަސްގަންނަ އަގާ
ތެޔޮ ވިއްކާނަަމަ ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު، އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަމަސްކިރުމުގެ ކުރިން 
  .ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ

  
އުޅަނދަކުން އަދި ސެންޓަރަކުން ކޮންމެ މަސްގަންނަ    )ޅ(    

މަސްކިރުވި ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް މަސްކިރުވިކަމުގެ ރަސީދެއް
މި ރަސީދުގައި މަސްކިރުވި އުޅަނދުގެ. ދޫކުރަންޖެހޭނެއެވެ
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ނަންބަރު، ކެޔޮޅުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް،ނަމާއި ރަޖިސްޓްރީ 
މަސްކިރުވި ތާރީޚް، ކިރުވިމަހުގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނާއި ބާވަތް،
މަސްގަތް އަގު ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު، އަދި ތެޔޮ
ވިއްކައިފިނަމަ ތެލަށް ކެނޑި ޢަދަދާއި ދެފަރާތުގެ ސޮއި

މި ރަސީދު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި. އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ
  .ބަހުންނެވެ

  
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް    )ކ(    

ން، އިންވެސްޓްކުރާޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފްރީކެްއެންސީއި
ފަރާތުން މަސްގަންނަ އަގާއި ތެޔޮ ވިއްކާއަގާއި މަސްގަންނަ

ނޭ ބަރުދަނަކާއިއުޅަނދުއޮތް ބަނަދަރަކާއި މަސްކިރާ
އަސާސީއަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާނޭ މިފަދަ 

މަޢުލޫމާތުތައް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތުން މަސްވެރިންނަށް
  .ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

  
މަސްގަންނަ އުޅަނދުތަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން    )އ(    

މަސްކިރުވި އުޅަނދަކަށް ކިރުވިމަަހަށް ދޭންޖެހޭ އަގު
  .ދޭންޖެހޭނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ

  
މަސްކިރުވުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާގުޅިގެން މަސްލަހަތުނަގާލާ    )ހ(  .10  މައްސަލަ

މާރާމާރީ ހިންގައި ނުވަތަ އެހެން ދޯނިފަހަރުގެ މަސް
ނުކިރުވޭނެގޮތަކަށް ހުރަސް އަޅައި މަސްވެރިންގެ
ހައްޤުތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، މިފަދަ

ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅުޢަމަލެއްކުރިފަރާތަކާމެދު 
އެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތަށް އެންގުމާއެކު

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ 24އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް 
ޙާދިސާއެއް ހިގި އަތޮޅުގެ އަތޮޅުއޮފީހަށް ކޮޕީކޮށް
އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން  މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން

  .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ
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އެއްސަރަހައްދެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ އިންވެސްޓަރުން    )ށ(    
ކަތް ކުރަންވާނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި މަސްލަހަތުމަސައް

ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެމަތީން ވީހާވެސް އެކުވެރިކަމާ
  .އެއްބާރުލުމާއި އެކުގައެވެ

  
މަސްގަތުމުގައި ހަަރަކާތްތެރިވެއުޅުމުގައި އިންވެސްޓަރުންގެ    )ނ(    

މެދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ އެމައްސަލަ ވީހާވެސް
އަވަަހަކަށް ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުންވެސް

  .މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ
  

މަހުގެ 
އުފެއްދުންތަކުގެ 

ކޮލިޓީ މިންގަނޑު 
  ހިފެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަހާ    )ހ(  .11
މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާ އެކްސްޕޯރޓް
ކުރުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކަށް ހުރިހާ

  .އިންވެސްޓަރުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
  

މަހާ މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭންބޭރަށް    )ށ(    
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަހުގެ
އުފެއްދުންތަކުގެއަގު ވެއްޓޭފަދަ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް
ނުވަތަ ބޭރުގެ މާރކެޓެއް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްގެން

  .ނުވާނެއެވެ
  

ޅޭނޭމަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމުގައި ގެންގު    )ނ(    
އުޞޫލުތައް، އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން
މިމިނިސްޓްރީއަށް އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން ހުށަހަޅާ

އަދި މި. މިމިނިސްޓްރީގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ
  .އުޞޫލުތައް މަސްވެރިންނަށް ޢާއްމުކޮށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  
ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގާބެހޭ 

ސަރުކާރުގެ 
މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމުގައި ސަރުކާރުން      .12
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ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގާބެހޭ ސިޔާސަތާ  ސިޔާސަތު
  .އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  
މާޙައުލް 

  ރައްކާތެރިކުރުން
މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ ތައްޔާރުކޮށް،      .13

ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި ރާއްޖޭގެއެކްސްޕޯރޓް 
އި މާހައުލަށް ރައްކާތެރިވެ، ގެއްލުން ދެނިވިތިމާވެއްޓާ

  .އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  

މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ ތައްޔާރުކޮށް،      .14  ރޯޔަލްޓީ ދެއްކުން
ރޯޔަލްޓީއެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދެއްކުމަކީ އިންވެސްޓަރުންގެ
  .ޒިންމާއެކެވެ

  
މިޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،      .15  އަދަބު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި
ނުވަތަ މިމިނިސްޓްރީއާއި އިންވެސްޓަރާއި ދެމެދު ކުރެވޭ
އެގްރިމެންޓެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި
ނުވާކޮންމެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 1,000,000/-ރުފިޔާ އާއި  1,000/-    )ހ(    
  .ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

  
  .ކަލެކްޝަން ޕަރމިޓް ބާޠިލް ކުރުން    )ށ(    

  
މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ ތައްޔާރުކޮށް    )ހ(  .16  އެހެނިހެން

އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން
ޚަރަކާތްތެރިވުމުގައިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުގެ
ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުގެ
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  . ޒިންމާއެކެވެ
  

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްމިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް     )ށ(    
މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

  -:މި ޤަވާޢިދުގައި      .17  މާނަ
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަސްވެރިންގެ" އިންވެސްޓްމެންޓް"    )ހ(    
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް އަތުން ރޯމަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް

މިމިނިސްޓްރީ އާއި އިންވެސްޓްކުރާފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރާ
އެގްރިމެންޓެގެ ދަށުން އިންވެސްޓްކުރާފަރާތް ކުރާ

  .އިންވެސްޓްމެންޓަށެވެ
  

ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިންގެ" އެގްރިމެންޓް"    )ށ(    
ކުރުމަށްއަތުން ރޯމަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯރޓް 

މިމިނިސްޓްރީ އާއި އިންވެސްޓްކުރާފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރާ
  .އެގްރިމެންޓަށެވެ

  
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް"    )ނ(    

މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް މިމިނިސްޓްރީ އާއި

ސޮއިކުރާ އެގްރިމެންޓެގެއިންވެސްޓްކުރާފަރާތާ ދެމެދު 
ދަށުން، މަސްވެރިންގެ އަތުން ރޯމަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރާފަރާތުން

  .ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ
  

________________________ 
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  1އެނެކްސް 
  

  މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އުޅަނދުފަހަރަށް ކަލެކްޝަން ޕާރމިޓް
 ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

 
 .އުޅަނދުގެ ޢުމުރު -
 .އުޅަނދުބަނދެފައިވާ މެޓީރިއަލް -
 .އުޅަނދުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް -
 .ޢަދަދާއި ފެންވަރާއި ޤައުމުއުޅަނދުގައި ތިބޭނެ ފަޅުވެރިންގެ  -
 .ކެޕްޓަނާއި ޗީފް އިންޖިނިއަރާއި ޗީފް އޮފިސަރ ފަދަ މީހުންގެ  ފެްނވަރާއި އިނގިރޭސި ފެންވަރު -
 .ކްލެސިފައިކޮށްފައިވާނަމަ ތަފްޞީލް -
 .ފަދަ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރ އެއް ނަގާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް. އައި.އެން.ޕީ -
 ).މިސާލަކަށް ޕާރސެއިނަރ އަކަށް، ނުވަތަ ފްރޯޒަން ކާރގޯ އުފުލުމަށް(މު ބޭނުން އުޅަނދު ބަނދެފައިވާ ޢާން -
އިތުރު ކުރެވެން ހުރިނަމަ އިތުރު އިތުރުކެުރވޭނެ ގޮތުގެ (އުޅަނދުގައި ހުރި ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ ބާވަތާއެކު  -

 ).ތަފްޞީލާއި އެކު
ހުރިނަމަ އިތުރު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  އިތުރު ކުރެވެން(އުޅަނދުގައި ހުރި  ފްރޯޒަން ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ  -

 ).ތަފްޞީލާއި އެކު
 ).އިތުރު ކުރެވެން ހުރިނަމަ އިތުރު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި އެކު(އުޅަނދުގެ ޗިލިންގ ކެޕޭސިޓީ  -
 .ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ އިންތިޒާމްތައް -
 .ވްޭސޓް ޑިސްޕޯސަލް އިންތިޒާމްތައް -
ޖެނެރޭޓަރސް، ކޮމްޕްރެސަރސް، އަދި މިފަދަ އެނިހެން މައި މައި މެޝިނަރީގެ  އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނު، -

 .ތަފްޞީލު
 .ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ކާރގޯ ހޭންޑްލިންގ އަދި އިންތިޒާމާބެހޭ ތަފްސީލް ނެވިގޭޝަން، -
 .އެންމެފަހުން ޑޮކްކޮށްފައިވާ އަހަރާއި، ޑޮކިންގ ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ސާރވެޔާރސް ރިޕޯރޓް -
 .އަތުން ރޯމަސްގަތުމަށްޓަކައި އުޅަނދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލްމަސްވެރިންގެ  -
 .މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްލިބިގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އިންތިޒާމު -
 .މަސްވެރިިންނަށް ތެލާއި އައިސް ވިއްކުމަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އިންތިޒާމު -
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  2އެނެކްސް 
  

 ހޭ ސެޓްފިކެޓްތައްހުށަހަޅަންޖެ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ން ޕާރމިޓްކަލެކްޝަ
  

 ).ވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ސައްހަބައިނަލްއަޤް(ބޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ  •
 .ކާރގޯ ޝިޕް ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމެންޓް ސެޓްފިކެޓް •
 .ކާރގޯ ޝިޕް ސޭފްޓީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެޓްފިކެޓް •
 .ކާރގޯ ޝިޕް ސޭފްޓީ ރޭޑިޔޯ ސެޓްފިކެޓް •
 .އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަނޭޖް ސެޓްފިކެޓް •
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯޑްލައިން ސެޓްފިކެޓް •
ވާމީ ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން މެޝާރސް ތައް ޤަބޫލްކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުޅަނދެއްކަމުގެ ޤްބައިނަލްއަ •

 .ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
 .ސޭފް މޭނިންގ ސެޓްފިކެޓް •
 ).ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ސައްހަ(ޕަރސަނަލް  ކޮމްޕެޓެންސީ ސެޓެފިކެޓް އޮފް ދަ ޝިޕްސް •

  
  
  

ކުރެވޭނީ އުނިމިއިން ސެޓްފިކެޓެއް . މިއިން ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓެއްގައިވެސް އެއަށްބޭނުންވާ ސައްހަ ސިއްކަ އޮންނަންވާނެއެވެ
  .އެސެޓްފިކެޓް އުނިކޮށްފައިވާނަމައެވެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން އެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފްލޭގެ ސްޓޭޓް
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  3އެނެކްސް 
  

  ޝޯރ ބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ ދަށުން ގެންނަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު - 
 .ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ އަދި ބާވަތް - 
 .ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ ޑްރައި - 
 .ފްރޯޒަން ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ - 
 .ޗިލިންގ ކެޕޭސިޓީ - 
 .ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ އިންތިޒާމްތައް -
 .މެޝިނަރީގެ ތަފްސީލް މައި މައިޖެނެރޭޓަރުތަކާއި ކޮމްޕްރެސަރުތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން -
 .ނާނެ އިންތިޒާމުމަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަނެ މަސްބާލާ އުފުލުމަށްޓަކައި ކޮށްފައި ހުން -
 .އިންވެސްޓަރގެ އެހެން އުޅަނދުފަަހަރުން މަސްބޭލުމަށްޓަކައި ކޮށްފައި ހުންނާނެ އިންތިޒާމު -
 .އެކްސްޕޯރޓް އުޅަނދަކަްށ މަސްލޯޑް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އިންތިޒާމު -
 .ކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި، ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެސްޕްރޮ -
 .ނާއި އައިސް އަދި ކަރަންޓް އުފަްއދާ ކެޕޭސިޓީ އަދި މިތަކެއްޗާއި ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުފެ -
 .ބަނދަރުގެ ފުންމިނާއި ބަނދަރުގާ ހުންނާނޭ ވަސީލަތްތަކާއި ބަނދަރާބެހޭ އެހެނިހެން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު -
 .އަދި މިފަދަ ކަންކަމާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުސެނިޓޭޝަން، ސްވެރޭޖް ސިސްޓަމަށް، ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް  -
 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު -
 .މަސްވެރިިންނަށް ތެލާއި އައިސް ވިއްކުމަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އިންތިޒާމު -
 .ށްޓަކައި ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ޢާންމު މާޢުލޫމާތުމާޙައުލު ރައްކާތެރިކުރުަމ -
 .މުއައްޒަފުންގެ ގެޔާއި، ކެންޓީން ފަދަ ތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު -
 .ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އަދި އެންސިލިއަރީ ބިލްޑިންގްއާ ބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު -
ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ދަށުން ބިނާކުރާ ބިނާތަކާއި ޖެޓީފަދަ ތަންތަން އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ  -

 .ފްސީލުކުރެހުންތްައތަ
 
  

  
 

 
 
  


