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c 

  
  

   ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ޤަވާއިދުު
 )އާންމުންނާއި ބެހޭ ބައި ( 

  
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުންނަށް       ތަޢާރަފެއް

ކޮންމެހެން އެނގެން ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮތެއްގެ
ސިފައިގައި ލިބެން ހުރުމަކީ ފަސޭހަވާނެ ކަމެއްކަމަށް ދެކި މި

މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް. ފޮތް ޝާއިޢު ކުރަމެވެ
  .ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ 

އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ 
ފަހަރުން ޢަމަލު އުޅަނދު 

  ކުރަންޖެހޭ ގޮތް

12ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރު އައުމުގެ      .1
ގަޑިއިރު ކުރިން އެ އުޅަނދަކާއި ބެހޭ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ އެޖެންޓް ނުވަތަ ކެޕްޓަންއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން 
އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް ލިއުމަކުން
އެރައިވަލް ޑިކްލަރޭޝަން" އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމާއެކު،  

    .އެޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" ފޯމް 
  

  ޅަނދު ފަހަރުރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އު   1.1    
  

  އުޅަނދުގެ ނަން 1.1.1      
  

  ކެޕްޓަންގެ ނަމާއި ޤައުމިއްޔަތު 1.1.2      
  

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެޖެންޓްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ 1.1.3      
  ފޯން ނަންބަރުޓެލެ
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އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ 1.1.4      
  ނަންބަރު 

  
އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރާއި ދެން ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1.1.5      

  ބަނދަރުގެ ނަމާއި ޤައުމު
  

  އުޅަނދުގެ ބާވަތް 1.1.6      
  

  .ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޤައުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 1.1.7      
  

ޓީ، ލައިޓް ޑިސްޕްލޭސްމެންޓް،. ޓީ، އެން.ޑެޑް ވެއިޓް، ޖީ 1.1.8      
  އެއަރ ޑްރާފްޓް

  
  އޭ އާއި މެކްސިމަމް ޑްރާފްޓް.އޯ.އުޅަނދުގެ އެލް 1.1.9      

  
  ޅަނދުގެ ކޯލް ސައިން އު 1.1.10      

  
ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ އެއް ހުރިނަމަ، ބާލާ ބަނދަރާއި އޭގެ 1.1.11      

  ޖީ ކޯޑާއެކު. ޑީ. އެމް. ތަފްސީލު އައި
  

އަދި) އޭ.ޓީ.އީ(އުޅަނދު އަންނަ ތާރީޚް އާއި ލަފާކުރާ ގަޑި  1.1.12      
  . ބަނދަރު

  
ބާލާ. (އުޅަނދުން ބާލަންޖެހޭ މުދަލުުގެ ޚުުލާސާ 1.1.13      

  ) ބަނދަރުތަކާއެކު
  

  ޕެސެންޖަރުން ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު 1.1.14      
  

  )ތިބިނަމަ( ސްޓޯއަވޭއިންގެ އަދަދު 1.1.15      
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އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް ސެކިއުރިޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު 1.1.16      
  ހަމަވާ ތާރީޚް

  
  ރާއްޖެއިން ބޭރަށްފުރާ އުޅަނދު ފަހަރު   1.2    

  
ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ފުރުމަށް ތިރީގައިވާ        

  .ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ
  

  އެރައިވަލް ޑިޕާޗާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން 1.2.1      
   

  ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓް ހޯދުން 1.2.2      
  

އުޅަނދު ފަހަރު ފުރަންވާނީ  ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓްގައި 1.2.3      
  . ފުރަން ހުއްދަދެވިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިންނެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތުން ނުވަތަ     .2  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް

އުޅަނދު އައުމުގެ އެޖެންޓްގެ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ލިއުންތައް
ގަޑިއިރު ކުރިން ސަރަހައްދީ ބަދަރަށް  8

ހުށަހަޅާލިއުންތަކަކީ ކުންފުނީގެ ނަން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ޗާޕްކުރި ކަރުދާހުގައި ލިޔެވިފައިވާ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު

ދިމާވާ ލިއުން ތަކެއް) އެލް.މެނިފެސްޓާއި ބީ( ޖެހިފައިވާ، 
   .ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

  
  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  3ކާގޯ މެނިފެސްޓް    2.1    

  
  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  3ސަޕްލިމެންޓަރީ މެނިފެސްޓް    2.2    

  
  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  3ޓްރާންޝިޕްމެންޓް މެނިފެސްޓް    2.3    

  
  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ 3އަންމެނިފެސްޓެޑް ކާގޯ ލިސްޓް    2.4    
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ނޫން އެހެން ބަނދަރަކަށް ބާލާ މުދަލުގެސަރަހައްދީ ބަނދަރު    2.5    

  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  1މެނިފެސްޓް 
  

  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  1ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ ލިސްޓް    2.6    
  

  )މުދާ ހުރިނަމަ(ކޮޕީ  3ކުރޫ ބެގެޖް ލިސްޓްގެ އަސްލާއި    2.7    
  

  ކޮޕީ 2)  5، 4، 3، 2، 1އައިޓަމް( ސެޓް . އެލް. ބީ   2.8     
  

2ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް ބާލަންޖެހޭ ކޮންޓޭނަރ ލިސްޓް    2.9    
ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރާއި، ބަރުދަނާއި، ބާވަތާއި އެރުވި(ކޮޕީ 

ވެރިފަރާތް އެނގެން އޮންނަން/ ބަނދަރު އަދި އޮޕަރޭޓަރ 
  ).ވާނެއެވެ

  
އަށްވުރެ މަތީ އުޅަނދުފަހަރު 200) ޓީ.ޖީ(ގްރޮސްޓަނޭޖް    2.10    

  ޕީ ކޮ 2ސްޓޯވޭޖް ޕްލޭން 
  

  ކޮޕީ 1ކްރޫ ލިސްޓާއި ޕެސެންޖަރ ލިސްޓް    2.11    
  

އުޅަނދުފަހަރުގެ . މިލިއުންތައް ވަކިވަކިން ބައި ބަޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ އެއްފަހަރާއެވެ) ހ: (ނޯޓް
ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ލިއުންތަކަކީ މަަސައްކަތްރާވާ ހިންގުމުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ލިއުންތަަކކަށްވާތީ 

  .ހުަށނޭޅިއްޖެނަމަ އެފަދައެޅުނދެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
  
ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ފިޔަވައި އެހެން ބަނދަރަކަށް ގެންދާ މުދާ އުޅަނދުގައި ހުރިކަމަށް ލިއުން ހުށަނާޅާ، އެހެން ) ށ(

ނދުގައި ހުރިކަމަށް ފަހުން ބުނެފިނަމަ، މުދާ ބާލާ ބަނދަރު ބަަދލު ކުރެވޭނީ އެ ބަދަލެއް ގެންނަ ބަނދަރަކަށް ގެންދާ އުޅަ
  .ރުފިޔާގެ ފީ އެއްނެގުމަށް ފަހުގައެވެ 500/-ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

މެނިފެސްޓުން  އެގެން 
  ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތު

  ނަންބަރު. އެލް. ބީ   3.1 .3



7 
 

  )ޝިޕަރ( މުދާ ފޮނުވި ފަރާތް    3.2    
  

  )ކޮންސައިނީ(މުދާ ލިބެންވީ ފަރާތް    3.3    
  

  )ހުރިނަމަ(މުދަލުގެ މަރުކާ ނުވަތަ ނަންބަރުތައް    3.4    
  

މުދަލުގެ އަދަދާއި ބާވަތް އަދި މުދާ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް   3.5    
  )ޕެކިންގ(
  

  )ގްރޮސްވެއިޓް މެޓްރިކް ޓަނުން(މުދަލުގެ ބަރުދަން    3.6    
  

  )ކިއުބިކް މީޓަރުން(މުދަލުގެ ވޮލިއުމް    3.7    
  

އުޅަނދު ފަހަރުން މުދާ 
ބޭލުމާއި އެރުވުމަށް ގެންގުޅޭ 

 އުސޫލު

މުދާ ބޭލުމާއި އެރުވުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ   4.1 .4
  . އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރަށް އަންނަ ތަރުތީބުންނެވެ

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އުޅަދެއްގައި މުދާ ބޭލުމަށް   4.2    
ހުރަސްއެޅޭފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއްގެ
މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައި، ކިޔޫ ތަރުތީބުން ދެން

މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އިޚްތިޔާރުޖެހިގެން އޮތް އުޅަނދަކުން 
މިފަދަ އުޅަނދެއްގެ. ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މަސައްކަތް ދެން ފެށޭނީ ދިމާވި މައްސަލައެއް ހައްލުވުމުން
އެވަގުތަކު ޚިދުމަތް ދެެވން އޮތް އެންމެ އަވަސް

   . ފުރުސަތެއްގައެވެ
   

ޖީޓީން ފެށިގެން މަތީގެ 121ބަނދަރަށް އަންނަ    5.1  .5  ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތް ދިނުން
120. ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެއުޅަނދުފަހަރު ޕައިލޮޓްގެ 

ޖީޓީން ފެށިގެން ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ޑިޕްލޮމެޓިކްގެ
އިމްތިޔާޒް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު މިގަވާއިދުން

ކުންން އުޅަނދަނަމަވެސް މިއި. ސްތިސްނާ ވާނެއެވެއި
ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، އަގުނަގާ ގޮތަށް އެޚިދުމަތް
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  . ދެވޭނެއެވެ
  

ގަޑިއިރު ކުރިން ބުކިން 1ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ގަޑީގެ    5.2    
އަދި. ފޯމް މެރިން ސާވިސަސް އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޕައިލޮޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދިފައިވާ ގަޑިއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން
މިނެޓް ކުރިން އެކަން 30ޖެހިއްޖެނަމަ އެދިފައިވާ ގަޑީގެ 
  . ނެއެވެމެރިން ސާވިސަސް އަށް އަންގަންވާ

  
ބަނދަރަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ޕައިލޮޓްއަރާ ޕޮޒިޝަނަށް   5.3    

ން ޕޯޓ10ްއެފް ޗެނަލް .އެޗް.ގަޑިއިރު ކުރިން ވީ 2އައުމުގެ 
  .ކޮންޓްރޯލްއަށް ގުޅަންވާނެއެވެ

  
ޕައިލޮޓް އަރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރުވެސް ބަނދަރަށް   5.4    

ގުޅާއި ހުއްދަ ހޯދުމަށްވަންނަންވާނީ ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލާއި 
އަދި ހުއްދަ ދިން ޕްޒިޝަނުގައި އެންކަރު .ފަހުގައެވެ

  .ކުރުމަށްފަހު ގަޑި ޕޯޓްކޮންޓްރޯލްއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
  

ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތަށްދޭ އުޅަނދުފަހަރު، ޕައިލޮޓް ބޭނުންވުމުން    5.5    
އަދި. ނަގަންވާނެއެވެ ގްދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖީ ފްލެ

ހުދު އަލި، އެއްބައްތި މަތީ އަނެއްބައްތި 3ރޭގަޑު 
  .ފެންނަހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ޕައިލޮޓް ބޯޓަށް އެރުމަށްފަހު ފައިބަންދެން ދުވާލުގެ    5.6    

ވަގުތުތަކުގައި އެޗް ދިދަ، އަދި ރޭގަޑު ރަތް އައްޔެއްގެ މަތީ
  .  ހުދު އަލި ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރު އިމަރޖެންސީ އެންކަރޭޖްގައި    5.7    

ހާލަަތެއްގައި ޕޮޒިޝަން ބަދަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރި
  .  ޕޮޒިޝަނާއި ގަޑި ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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ޑަބަލް އެއްވެސް ބޯޓެއް މަގަތު ފާލަމުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް    5.8    
.ކުރެވޭނީ ޕައިލެޓް އަރައިގެންނެވެބޭންކް ކުރާނަމަ، އެކަން 

  . އަދި މި  ޚިދުމަތަށް ޕައިލޮޓޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ
  

 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް   5.9    
  

 ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް :ސްޓޭޝަން •
  10ޗެނަލް . އެފް. އެޗް. މެރީން ވީ: ފްރެކްއެންސީ

  ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު    ހިތަދޫ ބަނދަރު   
  +960 688 8558+  960 652 8558:ޓެލެފޯން
  +960 688 8673+   960 652 8149:ފެކްސް

  
 :ޕައިލޮޓް ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް   5.10    

  
 :ބަނދަރަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރު •

ހެދުނު: ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް 
  .އަށް 2300ން  0600

1430ށް އަދި 1030ން 0600ހުކުރު ދުވަހު 
 .އަށ2300ްްނ 
  

 :ގަޑި އިރުގެ ޚިދުމަތް 24އުޅަނދުފަހަރު ފުރާ  •
އަށް އަދި 0030ން 0600ހުކުރު ދުވަހު 

  އަށ2400ްއިން 1430
އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިތަކުގައި ދެވޭ ޕައިލޮޓް

  .ޚިދުމަތަށް ސަރޗާޖު ނެގޭނެއެވެ
  

  :ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު   5.11    
ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ތިރީގައި •

 .މިދަންނަވާ ކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
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އެރައިވަލް ޑިޕާޗަރ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް މެރިންސާވިސަސް އަށް 5.11.1      
  ހަވާލުކުރުން

  
  ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓް ހެދުން  5.11.2      

  
ދު ފުރަންވާނީ ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދާގައި ފުރުމަށްއުޅަނ 5.11.3      

  .ކުރީގައެވެދީފައިވާ ގަޑީގެ 
  

މަތީ އުޅަނދުފަހަރު މަގަތުފާލަމަށް 121ގުރޮސް ޓަނޭޖް    6.1 .6  މަގަތުފާލަން ބޭނުން ކުރުން
  .ކައިރިކޮށް ދުރުކުރެވޭނީ ޕައިލޮޓަކު ހުރެގެންނެވެ

  
މަގަތުފާލަމަށް ކައިރިކުރާ އަޅަނދުފަހަރުން ބާތުފީ   6.2    

  .ނެގޭނެއެވެ
  

މަގަތުފާލަމަށް ކައިރިކުރާ އުޅަނދެއްގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން   6.3    
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެއުޅަނދެއް 2ބޭރުކުރަން އަންގާތާ 

2އަދި . ދުރުކުރުމުުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
ގާނނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިބޯޓް ބޭރުގަޑިއިރުތެރޭގައި 

ރ ރޭޓުން 80/-ގަޑިއިރަކު ގަޑިތަކަށް ދިގުމިން މީޓަރަކަށް 
  .ފީނެގޭނެއެވެ

  
އެއްވެސް ބޯޓެއް ޑަބަލްބޭންކު ކުރާއިރު، މަގަތުފާލަަމުގައި އޮތް   6.4    

ބޯޓާއި، އެބޯޓަށް ޑަބަލް ބޭންކްކުރާ ބޯޓަށް ޓެރިފުގައިވާ ގޮތުގެ
  . މަތީން ބާތުފީ ނެގޭނެއެވެ

  
ބަނދަރުގައި ބޭނުން 

  ކުރަންޖެހޭ ސިގްނަލްތައް
އެއްޗެހީގައިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާދުއްވާ    7.1 .7

.ށ އަދި ނ.ށް މިމާއްދާގެ ހ 6ން ހެދުނު  6ހަވީރު 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން އަލި ބަހައްޓަން

ދުވާލުނަމަ ދިރުނބާކޮޅުގައި ކަޅުބޯޅައެއް ހުރިހާ. ވާނެއެވެ
  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެފެންނަ ގޮތަށް ދިމާލަކުން 
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  )ހ(

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު ފުރާމީޓަރު ހަމަވާ  50ދިގުމިން 
ދުއްވާ އެއްޗެއްނަމަ އެއެއްޗެއްގެ ކޮޅުފަސްކޮޅާއި
ދިރުނބާކޮޅުގައި ދެމޭލު ދުރަށް ފެންނާނެހެން ހުންނަ

  .ވަށައިގެން ފެންނަ ހުދު އައްޔެއް
  

      

  )ށ(

ދުއްވާ އެއްޗެއްނަމަފުރާ ހަމަނުވާ މީޓަރު  50ދިގުމިން 
އެއްމޭލު ދުރަށް ފެންނާނެހެން ހުންނަ ވަށައިގެން ފެންނަ ހުދު

  .އައްޔެއް
  

      

  )ނ(

އަދި. މުދަލުގެ ގޮތުގައި ތެޔޮޮހުރި އެއްޗެއްނަމަ މިމާއްދާގެ ހ
ގައިވާ އަލީގެ އިތުރަށް އެއްޗެއްގެ ކުބުގައި ހުންނަ. ށ

  .ވަށައިގެން ފެންނަ ރަތް އައްޔެއް
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައި އަޅާފައި   7.2    
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަފުގައި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ނުވަތަހުންނަ 

މީޓަރަށްވުރެ 50އެއްޗެއް ބާއްވަންވާނީ ކަފުގެ މުޅި ދިގުމިން 
އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި. ދިގުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ

ނދަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އަލިކޮށްފައިކަފުގައި އޮތް އުޅަ
10އަދި ކަފުގެ މުޅި ދިގުމިން . ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

މީޓަރަށްވުރެ ދިގުނަމަ ކަފުގައި އޮތް އުޅަނދު ނުވަތަ
އެތީގައިވެސް ވަށައިގެން ފެންނަ ގޮތަށް ހުދުކުލައިގެ

  .ބައްތިއެއް ދިއްލާފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ނުވަތަ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުތެރޭގައި   7.3    
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކާތެރި މުދަލެއް އުޅަނދަކަށް
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ހުސްކުރާނަމަ އެކަން

ދިދަ ނަގާފައި' ބީ'އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި 
ޑުގެ ވަގުތުތަކުގައިއަދި ރޭގަނ. ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ

އުޅަނދުގައިރަތްކުލައިގެ ބައްެްތިއެއް ވަށައިގެން ފެންނާނެހެން 
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އަދި އެފަދަ މުދަލެއް. ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ
ބަރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް އެގޮތުގެ މަތީން އެ

  .ނިޝާންތައް ހާމަކޮށްފައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީނު ސަރަހައްދަކުުން   7.4    
އަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޕޯޓް ހެލްތުގެ

ދުވާލު ނަގާފައި) ރީނދޫ ދިދަ(ކަރަންޓީނު ފިލުވަންދެން ދިދަ 
ރޭގަޑު ވަށައިގެން ފެންނަ ގޮތަށް ހުދު. ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

  .އް ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެއައްޔެއްގެ މަތީ ރަތްއައްޔެ
  

ބަދަރު ސަރަހައްދުގައި ހޮޓް 
ވޯކް މަސައްކަތް ކުރުމާއި 

  އަލިފާން ގެންގުުޅުން

ބަނދަރު ސަރައްހަދުގައި ގޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ކެފުމާއި،   8.1 .8
މި ހުއްދަ. ވެލްޑް ކުރަންވާނީ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ލިބިގެންނެވެެ
ފުރިހަމަކޮށްދޫ ކުރެވޭނީ މިކަމަށް އެދޭ ފޯމް 

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ ހުއްދަ ކުރާ   8.2    
  .ތަނެއްގައި ނޫނީ އަލިފާން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ރާއްޖެއަށް އަންނަ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަން 
  ޖެހޭ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް އެ އުޅަނދަކުން   9.1 .9
ކުރެވޭ ބޭނުމަކާއި އެގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަލާމަތީ

އެންޑްކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 
ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކައި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ

ރެވިފައިވާއަދި އުޅަނދަށް ދޫކު. ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލުކަމުގައި ޤަބޫލު

 .ކުރެވޭފަދަ ކޮޕީއެއް އެ އުޅަނދެއްގައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް އެންޑް ޕޯޓް ފެސިލިޓީ"މި ބަނދަރަކީ    9.2    
ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ބަނދަރަކަށްވާތީ، މި ބަނދަރަށް" ކޯޑް

އުޅަނދުފަހަރަކީވެސް މިކޯޑަށް އަމަލުއަންނަ ހުރިހާ 
 .ކުރަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
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ބޯޓަށް މީހުން އަރާ ފައިބާ ގޭންގްވޭ އެކޮމަޑޭޝަން ލެޑަރ   9.3    

އަދި ޕައލެޓް ލެޑަރ ހުންނަންވާނީ ބައިންލްއަގްވާމީ ޤަވާއިދާ
 .އެއްގޮތަށެވެ

  
ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ޖެޓީގައި 

އުޅަނދުފަހަރު އޮންނަ 
  އިމޮބިލައިޒް ކުރުން

2ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ޖެޓީގައި އޮތް އުޅަނދެއް      .10
ޒް ކުރަން ޖެހިއްޖެގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު އިމޮބިލައި

ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން
 .ލިބިގެންނެވެ

  
އުޅަނދު ފަހަރުގައި ދިވެހި 

  ދިދަ ނެގުން
ބަނދަރުގައި އޮންނަ އުޅަނދެއްގައި ސަރުކާރުން     .11

އިން އިރުއޮއްސި 6:00ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުން ހެނދުނު 
އަދި. އަށް ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 6:00

ނަގާ ދިދައަކީ ވީދި ނުވަތަ ކުލަ ބަދަލުވެފައިވާ ދިދައަކަށް
 .ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  
ތެޔޮ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް 

  އެޅުން
ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދަށް ތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ އެކުލެވިގެންވާ     .12

ބަނދަރުގެ އެއްވެސް .ފެނ އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ
ހިސާބަކުން ތެލުގެ އަސަރު ފެނިއްޖެނަމަ ފެނުނު ފަރާތަކުން

 .އަންގަންވާނެއެވެވަގުތުން ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް އަްށ  އެކަން
  

އެއް އުޅަނދު އަނެއް 
ޑަބަލް (އުޅަނދުގައި ބަނުން 

 )ބޭންކް ކުރުން

ބަނދަރުގައި އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދުގައި ބަންނަންވާނީ     .13
  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެޕޯޓްކޮންޓްރޯލް އިން ހުއްދަ 

ނުރައްކާތެރި ހާދިޡާއެއް 
  ދިމާވުން

ބަނދަރުގައި އޮތް އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ނުރައްކާތެރި     .14
ކޮންޓްރޯލްއަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ޕޯޓްހާދިޡާއެއް 

އިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން. އެފް. އެޗް. ވީ
 .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  
ބަނދަރު ބަންދު 

  ދުވަސްތައް
 ވަނަ ދުވަސް 1ރަމަޟާން މަހުގެ    1 .15
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  ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް   2    

  ޙައްޖު ދުވަސް   3    

  އަޟްހާ ޢީދު ދުވަސް   4    

  )ހިޖުރީ އައު އަހަރު ދުވަސް(ވަނަ ދުވަސް 1މުޙައްރަމް   5    

  )މިނިވަން ދުވަސް(ވަނަ ދުވަސް 26ޖުލައި   6    

  )ޤަވްމީ ދުވަސް(ވަނަ ދުވަސް 1ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ    7    

ކީރިތި ރަސޫލާގެ(ވަނަ ދުވަސް 12ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހުގެ    8    
  )ޢީދު މިލާދީ ދުވަސް

  )ޖުމްހޫރީ ދުވަސް(ވަނަ ދުވަސް 11ނޮވެމްބަރު   9    

ބަނދަރުގައި މަސައްކަތް 
  ކުރާ ގަޑިތައް

ބަނދަރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ •     .16
12:00އިން ރޭގަނޑު  7:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 އަށް
އިން ރޭގަނޑު 2:30ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު  •

 އަށ10:30ް
4:00އިން ހަވީރު  9:00ހެނދުނު ރަމަޟާން މަހު  •

 އަށް 1:30ދަންވަރު  އިން 09:00ރޭގަނޑު  އަށް
ހޮނިހިރު(ރަމަޟާންމަހުގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ  •

 އަށް 1:30އިން ދަންވަރު  9:00) ވިލޭރޭ
  
 

  
 .އަށެވެ 3:30އިން  3:00ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހުގައި ދަންފަޅި ބަދަލު ކުރާނީ މެންދުރު ފަހު :ނޯޓް
  

 އަށް 10:30އިން  10:00ހެނދުނު ސައި  •     .17ކެއުމާއި ސައިގެ ގަޑިތައް
 އަށް 1:00އިން  12:00މެންދުރު ކެއުން  •
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 އަށް 8:00އިން  7:00ރޭގަނޑު ކެއުން  •
  

ބަނދަރުން ދެވޭ 
  ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް

ބަނދަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ނަގާނީ ޓެރިފްގައިވާ     .18
ޓެރިފަށްގެނެވޭ ބަދަލްތައް ސަރަހައްދީ. ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 .ބަނދަރުތަކުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ
  

އުޅަނދެއްގައި ހުންނަ މުދަލެއް ޝިފްޓް ކުރެވޭނީ ބޯޓްގެ ވެރި     .19  މުދާ ޝިފްޓްކުރުން
މިގޮތުން.އެޖެންޓް ލިއުމަކުން އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ/ ފަރާތް 

މުދަލަށް ޓެރިފުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންޝިފްޓް ކުރެވޭ 
 .ޝިފްޓިންގ ޗާޖް ނެގޭނެއެވެ

  
ރީފަރ ކޮންޓެއިނަރ 
  ގައި ގެންނަ މުދާ

ރީފަރ ކޮންޓެއިނަރެއް އުޅަނދަކުން ބަދަރަށް ބޭލުމާއެކު   20.1 .20
އެއަށް ކަރަންޓް ދީ ޓެމްޕަރޭޗަރ ލޮގް ބަނދަރުން

މުދަލުގެ ވެރިނަމަވެސް އެޖެންޓް ނުވަތަ . ބަލަހައްޓާނެއެވެ
ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ ކޮންޓޭނަރަށް ކަރަންޓް ނުދީ

ގަޑިއިރު 1ކޮންޓޭނަރަށް ކަރަންޓް ދޭތާ . ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
ތެރޭގައި މުދާ ގެންދާނަމަ ކަރަންޓް ފީ ދައްކާކަށް

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، 1އަދި ކަރަންޓް ދެވޭތާ . ނުޖެހޭނެއެވެ
ރި މުދާ އެކުގައި ނުގެންދާނަމަ، މުދާކޮންޓެއިނަރު ތެރޭގައިހު

ގާފައިވާ ގަޑިތަކަށް ކަރަންޓްނހުސްވާ ވަގުތަކާއި ހަމައަށް ހި
 .ފީ ނެގޭނެއެވެ

  
ރީފަރ ކޮންޓެއިނަރގެ މެޝިނަަރީއަށް މައްސަލައެއް   20.2    

މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތަށާއި އެޖެންޓަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން
 .ލިއުމަކުން އެންގޭނެއެވެ

  
ރީފަރ ކޮންޓެއިނަރ އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އޭގައި   20.3    

ހުރި މުދާ އެހެން ކޮންޓެއިނަރަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ މުދަލުގެ
ވެރި ފަރާތުން ނުވަތަ ބޯޓުގެ އެޖެންޓް އެކަމަށް ލިއުމަކުން

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް. އެދުމުންނެވެ
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ތަ އެޖެންޓް ޓެރިފުގައިވާ ގޮތުގެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަ
 .މަތިން އަގު ދައްކަންވާނެއެވެ

  
ރީފަރ ކޮންޓެއިނަރުގެ މެޝިނަރީއަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ   20.4    

ސަބަބުން ކޮންޓޭނަރަށް ނުވަތަ އޭގައި ހުރި މުދަލަށް ލިބޭ
 .އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ބަނދަރުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ

  
 މުދާ ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް     .21  މުދާ ދޫކުރުން

  
ބަނދަރަށް ބާލާ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ   21.1    

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

ބަނދަރުން މުދާ ކުލިއަރ ކުރާ ގުރޫޕްތަކާއި އެޖެންޓުންނަށް   21.2    
އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

 .ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެންނެވެ
  

ނަންބަރުގައިވާ ޑެލިވަރީ އޯޑަރގެ އަސްލު 21.1   21.3    
ހުށަހަޅަންވާނީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކައި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސާރވިސަސްގެ އެންޑޯޒްމަންޓާއި

 .އެކުގައެވެ
  

އެއްވެސް މުދަލެއް ދޫ ކުރެވޭނީ އެ ވަގުތަކާއި ހަމައަށް   21.4    
ދައްކަންޖެހޭ ސްޓޯރޭޖްފީ އާއި އެނޫންވެސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް

 .ފަހުގައެވެ
  

ޑެލިވަރީ އޯޑަރުގައިވާ މައުލޫމާތާއި މެނިފެސްޓާއި، ބީއެލް އަދި   21.5    
މުދަލާއި ދިމާނުވާނަމަ، އެފަދަ މުދަލެއް ދޫ ކުރެވޭނީ،
އެފަހަރަކު ދިމާވި މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށް، އެ މުދަލެއް

އަދި. ދޫކުރުމަށް ބޯޓުގެ އެޖެންޓްގެ ލިއުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
މިނިސްޓްރީ"ބަދަލުވާނަމަ ) ރާތްވެރިފަ(މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ 
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އިން އެކަމަށް" އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 .ދޫ ކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
އެއްވެސް ކޮންޓެއިނަރެއް ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނެރެވޭނީ   21.6    

ނުވަތަ އެޖެންޓުގެނުވަތަ ވެއްދޭނީ ކޮންޓެއިނަރުގެ އޮޕަރޭޓަރު 
 .ލިއުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
ދަކަށްނވޯފާޖާއި ހޭންޑްލިން ދައްކާފައިވާ މުދަލެއް އުޅަ   21.7    

އިކުއިޕްމެޓް ދޫ ކުރެވޭނީފީ އަކާއި ނުލައިއެރުވުމަށް 
މިނޫން ގޮތެއްގައި އިކްވިޕްމެންޓެއް ބޭނުން. އެއްފަހަރުއެވެ

ގޮތުގެ މަތިން ޗާޖްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޓެރިފްގައިވާ 
 .ކުރެވޭނެއެވެ

  
ކޮންޓެއިނަރުން މުދާ ނެރުމަށްފަހު ކުނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ   21.8    

 .ތަކެތި މުދާ ކުލިއަރކުރާ ފަރާތުން ގެންދަންވާނެއެވެ
  

އުޅަނދުފަހަރުގެ 
  ފަޅުވެރިން ގެންނަ މުދާ

އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުރޫ   22.1 .22
  .ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ހުށަހެޅުމުންނެވެ ބެގެޖްގެ

  
އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ މުދަލުން ފީއަކާއި ނުލައި   22.2    

 .ފްރައިޓް ޓަނުގެ މުދަލެވެ 0.5ދޫކުރެވޭނީ 
  

ޑޭންޖަރަސް ކާގޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިރީގައި މިވާ      .23  ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ
ކުރެވޭނީ އޭގެ ތެރެއިންމުދާ ބޯޓުންބާލާ ދޫ ބާވަތުގެ 

މިނިސްތްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް"އާއި  ސެކިއުރިޓީ

އިން" އެންވައިރަމެންޓް އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ
ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ މުދަލަށް ހުއްދަ ހޯދައި އެ
މުދަލެއް ވަގުތުން ގެންދިއުމާއި ބެހޭ ގޮތުން

 .ނިމުމުންނެވެ ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކޮށް



18 
 

 ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް މެޓީރިއަލްސް، 
 ގޮވާ އެއްޗިއްސާއި ބަޑިބޭސް، 
 ހަގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު، 
 ޕެޓްރޯލް، 
،. ޖީ. ޕީ. އެލް(ކޮމްޕްރެސްޑް ގޭސް  

 ،)އެމޯނިއަމް، އެސެޓްލިން
 ،ތެޔޮތެޔޮ، ޑީސަލްކަރާސީނު 
 ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް، 
)ޓޮކްސިކް(ޕޮއިޒަނަސް  

 ސަބްސްޓެންސަސް،
 ޓިލައިޒަރގެ ބާވަތްތައް،ފަރ 
   

ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯ ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި މިވާ   24.1 .24  ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯ
 .އައިޓަމްތަކެވެ

  
 )ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، ލޮނު(ކާޑުގެ ބާވަތްތައް  24.1.1      

  
ސިމެންތި، ހިލަ،(ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް  24.1.2      

 )ހިލަވެލި
  

އަލުވި، ފިޔާ، ބިސް، މޭވާ، ތަރުކާރީ ފަދަ(ޕެރިޝަބަލް ކާގޯ  24.1.3      
 )ބާވަތްތައް

  
 )ބަސްތާކޮށްފަ ހުންނަ(ފަރޓިލައިޒަރގެ ބާވަތްތައް  24.1.4      

  
 ސޫފިދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާ 24.1.5      

  
 )ދިރޭ ގަސް(ލައިވް ޕްލާންޓްސް  24.1.6      

  
 .ކޮންޓެއިނާގައި ގެންނަ މުދަލެއް ނުހިމެނޭނެއެވެމިބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި : ނޯޓް
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ގަޑިއިރު 24ޑިރެކްޓަރ ޑެލިވަރީ ކާގޯއެއް ބޯޓުން ބާލާތާ    24.2    

 .ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ
  

ބަނޑަށް ބާލާފައިވާ ޑިރެްކޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯގެ ތެރެއިން   24.3    
އާއި 24.1.1މިމާއްދާގެ (ބޭގްކާގޯގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މުދާ 

ކުލިއަރ ކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ) މުދާގައިވާ  24.1.2
އަދި ރަމަޟާން މަހުނަމަ. ޓަނެވެ 250މަދުވެގެން ދުވާލަކު 

 .ޓަނެވެ 175
  

އެއް ކޮންސައިނީގެ މުދާ އެއްބަނޑަށްވުރެ ގިނަ ބަނޑުގައި   24.4    
ގިައވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ 24.3ހުއްޓަސް މިޗެޕްޓަރުގެ 

ކުލިއަރ ކުރެވޭނަމަ މަސައްްކަތް ނުކުރާ ބަނޑު ފަހަރަށް
ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ. ބަނޑު ކުއްޔެއް ނުނެގޭނެއެވެ

މުދާސައިނީގެ އަދަދަށް މުދާ ކުލިއަރ ނުކުރެވޭނަމަ އެ ކޮން
ބަރުކުރެވިފައި ހުރި ބަނޑުފަހަރުގެ ބަނޑުކުލި ކޮންސައިނީ

 .އަތުން ނެގޭނެއެވެ
  

ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯއެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ   24.5    
ސަރަހައްދަށް ބާލަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ފީއަކާއި ނުލައި

24. ގަޑިއިރު ވަންދެންނެވެ 24ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓޭނީ 
ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ
.ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ

ގަޑިއިރު ވެއްޖެނަމަ އެ 48އަދި މިފަދަ މުދާ ނުގެންގޮސް 
މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ

 .ވެއެވެއިޚްތިޔާރު ބަނދަރަށް ލިބިގެން
  

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ބެހެއްޓޭ ޕެރިޝަބަލް   24.6    
72ކާގޯއެއް ގެންދިއުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާތާ 

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުގެންގޮސްފިނަމަ އެމުދަލެއް ނީލަމުގައި
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އަދި މީގެ .ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަނދަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ކުނިވެ ހަލާކުވާކަހަލަ މުދަލެއް ހުރި ނަމަ އެތެރޭގައި 

މުދަލެއް ނައްތާލުމަކީ އުޅަނދުގެ އެޖެންޓްގެ ފަރާތުން
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެޖެންޓްގެ. ކުރުވަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ

ފަރާތުން ނައްތާލަންޖެހޭފަދަ މުދަލެއް ނައްތާނުލެވިގެން
ގާނށް ހިބަނދަރުން އެމަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަ

 .ޚަރަދު ބޯޓުގެ އެޖެންޓް ދައްކަންވާނެއެވެ
  

ކާގޯގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހިލައާއި ހިލަވެލިޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ    24.7    
ބޯޓުން ނުވަތަ ބަނޑުން ބޭލުމުގައި ވިއްސާރަ ވުމުގެ
ސަބަބުން ތެމިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސް އާއި ބަނދަރަށް

ކޮންމެ ހިލަވެލި ބަސްތާފެނިއްެޖެ ހިދެއްގިައ ތެމިފައިވާ 
ކިލޯ އުނިކޮށްދިނުމުގެ 2ކިލޯ ހިލަ ބަސްތާއަކުން  4އަކުން 

 .އިޚްތިޔާރު ބަނދަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިމެންތި، ހިލް،   24.8    
ހިލަވެލި، ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް ފަދަ ތަކެތީގެ ސްވީޕިންގ

24ބަނޑުންބާލާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާތާ ބޯޓުންނާއި 
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުގެންގޮސްފިނަމަ ގެންދާ ދުވަހަކާއި

 .ހަމައަށް އެފަދަ ތަކެއްޗެއް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ
  

ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ ކާގޯގެ ސްވީޕިންގ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް   24.9    
ދޫކުރެވޭނީ ޝިޕް އޯނަރ ނުވަތަ އެޖެންޓަށް އެންގުމަށްފަހު

 .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެއެފަރާތުން ލިއުމަކުން 
  

ނދަކުން ބާލާ ޑައިރެކްޓްއުޅަ މަގަތުފާލަމަށް ކައިރިކުރާ  24.10    
ގަޑިއިރަށް ވުރެ 2ޑެލިވަރީ ކާގޯއެއްގެ ޑެލިވަރީ ނެގުން 

ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނައިރު 2ލަސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
މަސައްކަތް މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ

ރ ގ40ެ/-ގަޑިއަކަށް އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގެ މީޓަރަކަށް 
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 .ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ
  

މަގަތު ފާލަމުގައި އޮންނަ އުޅަދެއްގެ މަސައްކަތްނިމި،  24.11    
2އެއުޅަނދެއް ދުރުކުރަން އަންގާތާ ލަސްވެގެން 

އަދި ދެވިފައިވާ ވަގުތު .ގަޑިއިރުތެރޭގައި ދުރުކުރަންވާނެއެވެ
ހަމަވާއިރު ދުރުނުކުރެވޭނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ

ގެ ރ80/- ގަޑިއަކަށް އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގެ މީޓަރަކަށް
  .ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 24.11އާއި  24.10މިމާއްދާގެ   24.12    

ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ބަނދަރުގެ މުހިއްމު ބޭނުމެއްގައި
6ބަނދަރުގެ މަގަތުފާލަމަށް އުޅަނދެއް ދުރުކުރަން އަންގާތާ 

އޮންނަގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދުރުނުކޮށްފިނަމަ އެ އުޅަނދެއް 
ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގެ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް

 .ރ ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވ160ެ/-
  

ޖައްސާފައި ހުންނަ ވަކި ނުކޮށް އުޅަނދުފަހަރުގައި މަރުކާ     .25  މިކްސްޑް މާރކް މުދާ
މުދަލުގެ މަރުކާ ވަކި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑިރެކްޓް. ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ
 .ޑެލިވަރީ ކާގޯ އާއި ޕެރިޝަބަލް ކާގޯގެ ބާވަތްތަކެވެ

  
ބަންދު ގަޑީގައި މުދާ 

  އަރުވާ ބޭލުން 
މުދަލެއް ބާލާ ނުވަތަ އަރުވަންއުޅަނދަކުން ބަންދުގަޑީގައި    26.1 .26

ގަޑިއިރު ކުރިން 4ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
 .އެކަން އުޅަނދުގެ އެޖެންޓްް ލިއުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ

  
ބަންދުގަޑީގައި އުޅަނދަކަށް މުދަލެއް އަރުވާ ނުވަތަ ބާލާނަމަ   26.2    

30%އާންމުކޮށް ނަގާ ސްޓިވެޑޯރިންގ ޗާޖްގެ އިތުރުން 
 .ޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ

  
ބަންދު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ގަޑި   26.3    
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ކަނޑައަޅާނީ ބަނދަރުގެ މެނޭޖްމަންޓާއިި ޝިޕިންގ އެޖެންޓް
 .މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

  
ބަނދަރަށް ބާލާ ޑިރެކްޓް ޑެލިވަރީ މުދާ ފިޔަވައި އެހެން މުދާ   27.1 .27  ސްޓޯރޭޖް

ދުވަސް ބެލުމުގައި ޕޯޓް 10. ދުވަހުއެވެ 10ހިލޭ ބެހެއްޓޭނީ 
މިމުއްދަތަށްވުރެ. ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ

އިތުރުވެއްޖެނަމަ މުދާ ގެންދެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް
.ރޭޖް ފީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެބަންދު ދުވަސްތަކާއިއެކު ސްޓޯ

ސްޓޯރޭޖް ފީނެގުމަށް ދުވަސްގުނާއިރު މުދާބޭލި ދުވަސް ބަލާނީ
ވަނަ ދުވަހު ނުގެންގޮސް 11. ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައެވެ

ވަނަ 11. ހުރެއްޖެނަމަ އެދުވަހަށް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ
ދުވަހަކީ ބަނދަރު ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ އެދުވަހަށް ސްޓޯރޭޖް

 . ފީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

  

އެލް ކޮންޓެއިނަރަށް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނީ އެ.ސީ.އެފް   27.2    
ނުވަތަ ޔުނިޓަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ. ކޮންޓެއިނަރގެ ވޮލިއުމަށެވެ

  . ރޭޓަކަށެވެ

އެލް ކޮންޓެއިނަރަށް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނީ އެ.ސީ.އެލް   27.3    
 .މުދަލުގެ ވޮލިއުމަށެވެކޮންޓެއިނަރގައިވާ އެ ބައެއްގެ 

  
އެސް.އެސް.މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް އާއި އެން   27.4    

ގެ ބޭނުމަށް ދޫނުކޮށް ބެހެއްޓޭ މުދަލުގެ ސްޓޯރޭޖް ފީ ނުނަގާ
ދޫކުރެވޭނީ އެ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން މުދާ ހިފެހެއްޓި

އަދި މިފަދަ. ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިއުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ
.މެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެމުދާ ދޫކުރެވޭނީ އެފަރާތުން ލިއު

ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުން
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ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނުނަގާ އެތެރެކުރުމުގެ ސަބަބުން
  .ދޫނުކޮށް ބެހެއްޓޭ މުދަލަށް ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ

ގެނެވޭ މުދަލަށާއި، ޅަނދުފަހަރަށް އެރުވުމަށްޓަކައިއު   27.5    
27.1ދުވަސް ހަމަވުމުން މިމާއްދާގެ  10ކޮންޓެއިނަރަށް 

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ
  

.ކޮޑިމީޓަރ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ 70ފޫޓު ނަމަ 40ކޮޑިމީޓަރ،35ފޫޓު ނަމ20ަކޮންޓެއިނަރގެ މިން ބަލާނީ:ނޯޓް
 .ކޮންޓެއިނަރެއްނަމަ އެކޮންޓޭނަރެއް ނުވަތަ އެކޮންޓޭނަރެއްގައި ހުރި މުދަލުގެ ވޮލިއުމަށެވެމިނޫން ބާވަތެއްގެ 

 
.އެލް.ޓްރާންސިޓް ކުރުމަށް ގެނެވޭ މުދަލުގެ މެނިފެސްޓާއި ބީ   28.1 .28  ާޓްރާންސިޓް މުދ

ގައި އެ މުދަލަކީ ޓްރާންސިޓް މުދަލެއްކަން އެނގެން
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

  

ޓްރާންސިޓް މުދާ ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް   28.2    
އަދި. ޓެރިފްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނެގޭނެއެވެ

ދުވަސް ހަމަވާއިރު މުދާ ބަނދަރުގެ 30މުދާ ބެހެއްޓޭތާ 
ސަރަހައްދުން ބޭރު ނުކޮށްފިނަމަ މި ބަނދަރުގެ ޤަވާއިދާއި

ރު ބަނދަރުގެގެ އިޚްތިޔާއެއްގޮތަށް ނީލަން ކިޔުމު
 .ލިބިގެންވެއެވެ ށް މެނޭޖްމަންޓަ

  

ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި 
  ގެންނަ މުދާ

ޝިޕް ސްޓޯރ ގޮތުގައި އުޅަނދު ފަހަރަށް އަރުވާ ނުވަތަ ބާލާ     .29
.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ށްމުދަލާއި ބެހޭ ލިސްޓެއް މިއޮތޯރިޓީއަ

އަދި މިފަދަ މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް ބަނދަރުގެ އެއްވެސް
ޚިދުމަތެއް ހޯއްދަވައިފިނަމަ ޓެރިފްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ

 .ނެގޭނެއެވެ
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ބަނދަރުގެ 
ސަރަހައްދަށް ވަދެ 

  ނިކުތުން

ބަނދަރުގެ ސަރައްޙައްދަށް ވަންނަންވާނީ ވަނުން ހުއްދަކުރާ   30.1 .30
ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭ ފާހުގެ. ފާސް އޮވެގެންނެވެ

  :ބާވަތްތައް
މިފާސް ވިއްކާނީ ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ(ދުވަހު ފާސް،  30.1.1      

  .)ކާޑު ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ޑީ.އައި

  ،)ފޮޓޯޖެހި(ޑީ ކާރޑު .ބަނދަރުގެ އައި 30.1.2      

  ބަނދަރުގެ ވިޒިޓާސް ފާސް، 30.1.3      

  ވިއްކާ ސްޓިކަރ، އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަނދަރުން 30.1.4      

އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 30.1.5      
ސީ.ޑީ.ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދޫކުރާ ސީ

މިސެޓްފިކެޓް ދެއްކުމުން ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި(
އެވަގުތަކު ބަނދަރުގައި އޮންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގެ

 ).ފަޅުވެރިންނަށެވެ

  
ކުރޫންނަށް ދޫކުރާ ޝޯވް ފާސްއުޅަނދުގެ އެޖެންޓް  30.1.6      

 )ހަމައެކަނި އުޅަނދު ބަނދަރުގައި އޮންނައިރު(

  
ވަދެ ނިކުމެ ހަދަންވާނީބަނދަރުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދަށް    30.2    

 .ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ ބަނދަރުހުން

  
ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ނިކުންނަންވާނީ އެކަމަށް   30.3    

 .ދޮރޯއަށިންނެވެކަނޑައެޅިފައިވާ 

  
ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރައިވަރަކުނެތި އެއްވެސް   30.4    

 .އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ
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ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ފަރާތްތަކުން ފާސް   30.5    

 .ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައިބަނދަރުގެ    30.6    

 .ފެންނަގޮތަށް ސްޓިކަރ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރު   30.7    

ނުކުންނަންވާނީ ސިކިއުރިޓީ ޗެކުކުރުމުން ގޭޓް ހުއްދަ
 .ލިބިގެންނެވެ

  
ނެރެންވާނީ އެއްވެސް މުދަަލެއް ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ވައްދާ   30.8    

އެމުދަލަކާއި ބެހޭ ލިއުންތައް ސެކިއުރިޓީއަށް ދައްކައި ހުއްދަ
 .ލިބުމުންނެވެ

  
ބަނދަރުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޑިއުޓީ ބަދަލު   30.9    

ކުރުމަށާއި، އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން އޭގެ ކައިރިއަށްދާ
އުޅަނދުފަހަރަށް ސްޓިކަރާއި ނުލައި ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދަށް

ނަމަވެސް އެ ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ވަނުމުގެ. ވަދެވޭނެއެވެ
 .ކުރިން ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

  
ސަރަހައްދު  ބަނދަރު

ފޮޓޯ ނެގުމާއި ފިލްމަށް 
  ނެގުން

ބާވަތެއްގެ ، ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދު ތެރޭގައި އެއްވެސް     .31
ނަގަންވާނީ ހުއްދަ މަށްއެއްވެސް ތަނެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފިލް

 .ހޯދައިގެންނެވެ
  

ބަންދުގަޑިތަކުގައި ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ އެވަގުތަކު     .32ބަންދުގަޑީގައި ބަނދަރު 
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ގުޅޭބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކާއި   ސަރަޙައްދަށް ވަނުން
ގޮތުން ބަނދަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ހުއްދަ ކުރެވޭ އެހެނިހެން

 .ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ
  

އެެއްވެސް މުދަލެއް ސާވޭ ކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މުދަލެއް   33.1 .33  ކްލޭމްސް ހުށަހެޅުން
ކުލިއަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ސާރވޭ ކުރުމަށް އެދި

މުދާ ސާރވޭ ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްްސ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް އާއި ޝިޕްއެޖެންޓާއި މުދަލުގެ ވެރި

 .ހާޒިރުގައެވެ ފެއްގެގެ މުވައްޒަބަނދަރުފަރާތާއި 
  

ލޭންޑިންގ ސެޓްފިކެޓް/ ޝޯޓް ލޭންޑެޑް /  ޑެމޭޖް    33.2    
 .ދޫކުރެވޭނީ ޓެރިފްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ

  
ބަނދަރުން ހޭންޑްލް ކުރާ އުޅަނދަކުން ބާލާ އިމްޕޯޓް   33.3    

މުދަލަކަށް ކްލެއިމެއް ކުރާނަމަ އެ އުޅަނދެއް މާލެ އަންނަ
މްތެރޭގައި ބަނދަރަށް ކްލެއިދުވަހުގެ  30ދުވަހުން ފެށިގެން 
ދުވަސް ހަމަވުމަށްފަހު ކްލެއިމެއް 30. ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 .ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ ކްލެއިމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ޑެމޭޖް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ ސާރވޭ ރިޕޯޓަށް ނުވަތަ ކާނާގެ   33.4    
 .ބިނާ ކޮށެވެ ބާވަތެއްނަމަ ޕޯޓް ހެލްތުން ދޫކުރައްވާ ލިއުމަށް

   
އުޅަންދުފަހަރަށް 

އަރުވަން ގެންނަ މުދާ 
  ބަލައިގަތުން

ބޯޓް ފަހަރަށް މުދާ އަރުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެޖެންޓުން   34.1 .34
ދޫކުރާ ޝިޕިން އޯޑަރ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އޮޕަރޭޝަންސް

އަދި މުދާ ބަލއިގަނެވޭނީ. ޑިވިޜަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ދެއްކެވުމުންނެވެ

  
ކޮށް ގެންނަ މުދާ ފިޔަވައި އެހެން މުދާ. އެލް. ސީ. އެފް   34.2    

އެސް. އެސް. ބަލައިގަންނާނީ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްއާއި އެން
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އިތުރުން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ނަމަ. އެލް. ސީ. އެފް. ފަހުގައެވެހާޟިރުގައި ޗެކްކުރުމަށް 

 .ބަލާނީ ޝިޕާރސް ލޯޑް އެންޑް ކައުންޓްގެ ގޮތުގައެވެ
  

ލޭޝިން ލާންޖެހޭ ބާވަތެއްގެ މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލެއްގައި   34.3    
ލޭޝިންލުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުދާ ގެންނަ ފަރާތުން

 .ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ
  

ގިނަ ދުވަސްވާ މުދާ 
  ނީލަންކިއުން

ދުވަސް ހަމަވުމުން 30ބަނދަރަށް ބާލާ މުދަލެއް ނުނެރެވި    35.1 .35
އެފަދަމުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަނދަރަށް

އެފަދަމުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭނީ މުދަލުގެ. ލިބިގެންވެއެވެ
ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކޮށް ދެވޭ މުއްދަތުގެ

 . ހުރެއްޖެނަމައެވެ ތެރޭގައި އެ މުދާ ނުގެންގޮސް
  

ދުވަހުގެ 30ގައިވާ މުދާ ނެރުމަށް ދެވޭ  35.1މިމާއްދާގެ   35.2    
މުއްދަތު ބަަލާނީ މުދާ ބާލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު
 .ދުވަސްތަކާއި ބަނދަރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ

  
ނުކިޔައިގައިވާ ފަދަ މުދަލެއް ނީލަން  35.1މިމާއްދާގެ   35.3    

 .ފަސްކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
  

މުދާ ނުނުރެވި ހުރީ ބޭންކަކުން އެމުދަލެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާ 35.3.1      
ގޮތަށްނަމަ ބަނދަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޗާޖެއް އެ

 .ބޭންކަކުން ދައްކާނެކަމުގެ ލިއުމެއް ބަނދަރަށް ހުށަހެޅުމުން
  

މަަައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަނދަރު، މޯލްޑިވްސްދިމާވާ  35.3.2      
 :ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މުދާ

  
ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 35.3.3      

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އަމުރަކަށް، މިފަދަ
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ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، ކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަަރާތްތަކުން
 .ސްޓޯރޭޖް ދައްކަންވާނެއެވެ

  
ގައިވާ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން މުދަލެއްގެ 35.3މިމާއްދާގެ   35.4    

ނީލަން ނުކިޔާގޮތް މެދުވެރިވިއަސް އެމުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
އަދި މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ސްޓޯރޭޖް ފީ. ސްޓޯރޭޖް ފީ ނެގޭނެއެވެ

 .އާއި އެހެނިހެންޗާޖްތައް ދެއްކުމުންނެވެ
  

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އެގެން ނުހުންނަ މުދާ ނީލަން ކިޔާނީ   35.5    
އެމުދަލެއް ގެނައި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެޖެންޓަށް
ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ

 .ނުގެންގޮސް ހުރެއްޖެނަމައެވެ
  

ގައިވާ ފަދައިން މުދަލެއް ނީލަން ކިޔާނަމަ 35.1މިމާއްދާގެ   35.6    
ބެހެއްޓިފައިވާ ބަނދަރުގެއެފަދަ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 .ހުންނާނެއެވެ ފެންނަންނޯޓިސްބޯޑުގައި 
  

ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދު 
  ސާފުކޮށް ބޭއްވުން

މުދާ ކްލިއަރ ކުރާއިރު ދާގީނާ ކަނޑާ ހެދުމުގައި ބަނދަރުގެ   36.1 .36
ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ ކުނިބުނި މުދާ ނެރޭ ފަރާތްތަކުން

 .ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނެއެވެ
  

ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދު ހަޑިވާފަަދަ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް   36.2    
އަދި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނުގެ މައްޗަށް. ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

މަނާކުރުމާއި، އެމީހަކަށްބަލާ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 
 .ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް އަތުލުން ފަދަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެެއެެވ

  
އުޅަނދު ފަހަރަށް 

  ފެންލުން
ފެންލާދޭންެ އެދިއްޖެނަމަ ނދަރަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށްބަ   37.1 .37

މިގޮތުން. އެކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެއެވެ
 .ފެންލުމުގެ އަގު ޓެރިފްގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދައްކަންވާނެއެވެ
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ފެންލުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ބާތުގައި އޮންނަ އޮތުމަށް ފީއެއް   37.2    
އެހެން އެއްވެސްނަމަވެސް ފެންލުމުގެ އިތުރަށް . ނުނެގޭނެއެވެ

ޚިދުމަތެއް ލިބިގެންނަމަ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ އިތުރަށް ބާތްފީ
 .ނެގޭނެއެވެ

  
ފެންލުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރު ކީތަކަށް ކުރަންވާނީ މުދާ   37.3    

އަރުވާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނެ ގޮތެއްގެ
 .މަތީންނެވެ

  
އުޅަނދފަހަރުގެ 

މަސައްކަތް 
ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް 

  ދޫކުރުން

ބަނދަރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޯޓްފަހަރުން މުދާ   38.1 .38
ބޭލުމާއި އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ
  

 .ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދާނީ އެކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ   38.2    
  

ގައިވާ ގޮތަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން 38.2މިމާއްދާގެ   38.3    
ހޯދުމުގައި އެމަސައްކަތްކުރެވޭ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ

 .އެޖެންޓަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަންނަ ކޮންމެ   39.1 .39  ކުލިި ނެގުން ބަނދަރު
އުޅަނދަކުން ބަނދަރަށް ވަނުމުގެ ކުއްޔާއި ބަނދަރުގައި

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 78/66އޮތުމުގެ ކުލި ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
ކުލި ނެގޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ޓެރިފްގައި. ނެގޭނެއެވެ

 . ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ
  

ނެޓް ޓަން ހަމަނުވާ 500ރާއްޖޭގެ މީހުން ދުއްވާ    39.2    
.އުޅަނދުފަހަރުން ބަނދަރުގައި އޮތުމުގެ ކުއްޔެއް ނުނެގޭނެއެވެ
މިގޮތުން ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

  .ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ
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ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒް ދޭ ފަރާތްތައް ގާނޫނު   39.3    

 .ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ 78/66 ނަމްބަރު
  

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ/ މިމާއްދާއަކީ އަދަބު    40.1 .40  މުދަލުގައި މިންއެޅުން
މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ މިވަނީ މި ގަވައިދުން

 .އުނިކުރެވިފައެވެ
  

އުޅަނދެއްގެ އެޖެންޓް ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެދިގެން   40.2    
މުދަލެއްގައި މިން އަޅައި ދެވޭނީ، ކޮންމެ ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް

މިގޮތަށް. ޓެރިފުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފީ ދައްކާ ގޮތަށެވެ
މިމިންއަޅާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއުންތަކާ ދިމާނުވާނަމަ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 40.1ޤަވާއިދުގެ މާއްދާ 
އަދި މުދަލުގައި މިން އަޅަން އެދޭނަމަ. ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

 .އެކަން ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

މެނިފެސްޓަށް އިސްލާޙް 
  ގެނައުން

މެނިފެސްޓްބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓްފަހަރުން ގެންނަ މުދަލުގެ    41.1 .41
ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ވެއްޖެނަމަ
އިސްލާޙްކުރާ ކޮންމެ ބަދަލެއްގެ ތަފްޞީލު ލިއުމަކުން

 .އަންގަންވާނެެއެވެ
  

މެނިފެސްޓްގައި މުދަލުގެ ކޮންސަައިނީއަކަށް ޖަހާފައިވާ ފަރާތް   41.2    
މުދަލުގެނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ 

ކޮންސައިނީ ބަދަލު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް
ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން

އެ ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެއްގޮތަށް މުދާ ދޫކުރުމަށް އެޖެންޓްގެ
މިގޮތުން ކޮންސައިނީ ބަދަލުވާ. ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ކަށް ޓެރިފުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކޮންމެ ފަހަރަ
 .ނެގޭނެއެވެ
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