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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖަނަވަރީ 12 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14ތާރީޚު 3އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ދު ަގވާއިބެހޭ ްއޖޭގައި ަލއިޓް ޑިއުސް ނެުގމާދިެވހިރާ
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   ޓްާރްނސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީމޯލްޑިވްްސ 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިޓް ޑިއުސް ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

   

) ެގ  (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންްސޕޯްޓ އޮތޯރިީޓގެ 2016/3މި ަގވާިއދަކީ ާޤނޫނު ނަންަބރު   ަވނަ  7ާޤޫނނު
ނޑުަގިއ ުދއްާވ  ،މާްއދާެގ (ށ) ެގ ދަުށްނ ބާުރ ިލބިގެްނ ިދވެހިާރްއޖެއަށް  ާރއްެޖއިްނ ބޭުރްނ ައްނަނ ކަ

.އިިޑއުސް ެނގުމާެބހޭޮގތުްނ އެުކލަވައުޅަނދުފަަހރުްނ ލައިޓް    ެލވިަފއިާވ ަގވާިއދެކެވެ
 

  ފުތަޢާރު .1

.ދިެވހިރާްއޭޖަގއި މި ގަާވއިަދށް ިކަޔނީ " " ެއވެ   ަލއިޓް ިޑއުްސ ެނގުމާެބހޭ ގަާވިއދު
 

 ނަން  .2

.   މި ގަާވއިުދ ިހްނާގނީ މޯލްޑިވްްސ ްޓރާންްސޕޯޓް އޮތޯިރޓީންެނވެ
 

 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް .3

ނޑުަގއި ުދްއވާ  ،ދިެވހިރާްއޖެައށް  އުަޅނދުަފހަރު ހުިރހާ ާރއްެޖއިްނ ޭބރުްނ ައންަނ ކަ
. ަމލުޢަމި ގަާވއިަދށް    ކުރަންާވނެެއވެ

 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  .4 (ހ)
  ފަރާތްތައް 

ނޑައެޅިފައި ނުވާ އުޅަނދުފަހަރުވެސް މިގަވާއިދަށް  . އަދި ޢަމަލުޓަނޭޖް ކަ ކުރަންވާނެއެވެ
ނޑައެޅިފައި ނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ ބެލެވޭނީ ގްރޮސް  350އެ އުޅަނދަކީ  ،ޓަނޭޖް ކަ

  ޓަނަށްވުރެ ދަށް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 

      (ށ)

ސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގަިއ ާޝއިޢުކުރާ ތާރީުޚްނ ދިެވހި ިމ ަގާވއިދު  ،މި ގަާވއިަދށް ަޢމަލުކުރަްނ ފަާށނީ 
. 30ފެށިެގން    ދުަވސް ހަަމާވ ުދވަުހން ެފށިެގންެނވެ

 

  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .5

ަގާވއިުދގެ ަދށުން ަލއިޓް ިޑުއސް ަދއްކަން ެޖހޭ ކޮްނމެ ުއޅަނދެްއވެސް އެ ުއޅަނެދއް މި 
ދިެވހިރާްއޖެިއން ފުރުުމގެ ކުިރން އެ އުަޅނދަކުން ދައްަކން ެޖހޭ ަލއިޓް ޑިއުްސ ޯމލްޑިވްްސ 

.   ޓްރާންްސޕޯޓް އޮޯތރިޓީއަްށ ަދއްކަްނވާެނއެވެ
 

ލައިޓް ޑިއުސް ދެއްކުމުގެ  .6 (ހ)
  މުއްދަތު

ލައިޓް ޑިއުްސ ދެއްުކމަށްޓަކަިއ އުަޅނުދގެ ޯލކަލް އެެޖންޓް، މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންްސޯޕްޓ 
) 17-" (އެމް ޕޯޓްސްޓޭޓް ކްިލަޔރެންސް ޯފމުއޮތޯރިީޓއަށް ފުިރހަމަ ކޮށްަފިއވާ "އެޕްލިކޭަޝން ޯފ 

 .   ހުށަހަަޅން ާވނެެއވެ
 

     (ށ)

މި ާމއްާދެގ "ށ" ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ފޯުމ މޯލްިޑވްސް ޓްރާންްސޕޯޓް ޮއތޯރިޓީައްށ 
ހުށަހެުޅމުްނ ެއ އުޅަނދަކުްނ ދަްއކަންޖެޭހ ަލއިްޓ ޑިއުްސ ެނގުަމށްަފހު ޯފުމގަިއ ަލިއޓް ޑިުއސް 

  . ނުޑޖަަހއި ަފިއސާ ެދއްކިކަުމގެ ރަސީެދއް ދޭްނާވނެެއވެ   ލިބުނުކަުމގެ ތަްއގަ

     (ނ)
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ބޯޓު ފުރުުމގެ ހުްއދަ ދޭްނވާީނ މޯްލޑިވްސް ްޓރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިީޓއަްށ ލައިޓް ޑިުއސް ެދއްކިކަްނ 
 .   ޔަީގންކުރުަމށްފަުހ ެއ އޮޯތރިޓީްނ ޫދކޮށްފަިއވާ ަފއިާސ ެދއްކިކަމުެގ ިލުޔން ދެއްުކމުްނނެވެ

 

      (ރ)

ްސ ުއޅަނދެްއ ލަިއްޓ މި ަގވާިއުދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ލައިްޓ ޑިއުްސ ދައްަކންޖެޭހ އެްއވެ
ޑިއުސް ުނަދއްކަިއ އެ އުަޅނެދއް ފުރުަވއިފިކަްނ ޯމލްޑިވްސް ްޓރާްނސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީައށް ފާަހަގ 

) 3ކުރެވިްއޖެަނމަ ޯމލްޑިވްސް ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮޯތރިީޓން އަްނާގ ުދވަުހން ެފށިެގްނ   (ިތނެއް
ަކން ޖެޭހ ަލއިޓްޑިއުސް ދައް ދުަވހުެގ ެތރޭަގިއ ެއ އުަޅނދުެގ ލޯކަލް އޭެޖންްޓ އެ އުޅަނދަކަށް 

. ައިދ ިމ ަފއިސާ ބަަލިއގަެނވޭީނ ލަިއޓް ިޑއުސް ުނދައްކަިއ އުަޅނުދ ދައްަކން ާވނެެއވެ
) ރުފިާޔ  (ފަސް 5000/-ފުރުވާުލމުގެ ަސބަބުން ޖޫިރމަާނެގ ގޮުތގައި ދައްަކންޖެހޭ  ހާސް

.   ދެއްކުުމްނނެވެ
 

ހުއްދަ  ގެ ފުރައިގެން ދިއުމު  .7 (ހ)
  ދިނުން 

ފަާރތަކަްށ ޭއެޖންްޓ ުނަދއްކައިިފނަަމ ެއ  ،މާްއާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ލައިްޓ ޑިއުސް މި 
. ްޓރާންްސޕޯްޓ ޮއޯތރިޓީްނ ގަބޫލު ކަުމެގ ހުްއަދ ޯމލްޑިވްސް ދޫކޮށްަފއިާވ އޭެޖންޓު ނުުކރެޭވނެެއވެ

ހުަށހެޅުަމށްޓަކަިއ އަިދ ލައިްޓ ޑިުއސްގެ ގޮުތަގއި ދައްަކންޖެޭހ ަފިއސާ ޯހދުަމށް ޝަރީޢަަތށް 
. ބެހޭ މުައއްަސސާއަކަށް ފޮުނވަން ކަމާ   ވާެނއެވެ

 

     (ށ)

.   ތިރީަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ަކނޑުަގއި ދުްއވާ އުަޅނުދފަހަރުްނ ލަިއޓް ޑިއުސް ދައްކާކަްށ ުނޖެހޭެނެއވެ
   

  އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ ފަރާތްތައް .8

  އުޅަނދުފަހަރު؛ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިސފައިްނގެ ޭބުނންަތކަށް ުދްއވާ 
 

      (ހ)

  ؛ދިެވހި ަސރުކާރުެގ ބޭުނންތަކަްށ ުދއްާވ އުަޅނދުފަަހރު
  

      (ށ)

  ދިެވހިރާްއޖެައށް ައންަނ ބޭރު ަޤއުުމތަކުގެ އަސްކަީރ އުޅަނދުފަަހރު؛
 

     (ނ)

  ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްިލައރެންްސ ލިބިެގން ރާއްެޖ ައންަނ ުއޅަނުދފަހަރު؛
 

      (ރ)

  ކުުރމަށްޓަކަިއ ަރޖިްސޓަރީކޮށްފަިއ ުހްނނަ އުޅަނދުަފހަރު؛މަސްެވރިކަްނ 
 

      (ބ)

ުނވަަތ އެެހްނ ސަބަބަކާހުެރ ހާލުަގއި  ެގން މޫސުްނ ގޯސްެވެގން ުނވަަތ ިއްނޖީުނ ހަލާުކވެ
  ޖެހިެގްނ ިދވެިހާރއްޭޖގެ ަބނަދރުަތކަށް ަވްނނަ އުަޅނދުަފހަރު؛

 

      (ޅ)

ނޑުަގއި  R/2016-6ގަާވއިުދ ަނންބަުރ  ުދްއާވ ލޯކަލް އުޅަނުދފަހަރު ަރޖިސްޓަީރ ކުރުމުެގ "ކަ
" ގެ ދަުށން ދިެވހިާރއްޭޖަގއި ަރޖިސްޓަީރ ޮކށްފަިއ ުހންަނ ުއޅަނުދފަހަރު؛   ގަާވއިދު

 

      (ކ)

.   ހަމައެަކނި ރިޔަުލން ދުްއވާ އުަޅނދުފަހަރު
 

      (އ)

. 1ޖަުދވަުލ  ،މި ގަާވއިުދެގ ަދުށން ަލއިޓް ިޑއުްސ ަނގާނީ    ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގ ަމތިްނނެވެ
 

  ލައިޓް ޑިއުސް ނެގޭ ރޭޓުތައް  .9
  

: ނޑައެޅިެގން ދޭަހުނވާަނމަ   މި ގަާވއިުދަގއި، އެ ޢިާބރާތް ހިެމިނފައިާވ ގޮތުްނ ެއެހން ގޮތަކަްށ ކަ
 

  މާނަކުރުން   .10

" ކަމަްށ ބުނެަފއި  ަކނޑު ދަތުުރފަތުުރގެ ސަލާމަާތިއ ވަނީ، ިދވެިހރާއްޭޖގެ އެ  "ލައިޓް ޑިުއސް
ތަކެިތ  އެ ުރމަާށއި،އަދި ނިާޝންަތްއ ހަރުކު ،އިތަކާއި ބޮ  ،ރައްކާތެރިަކމަށް ބޭނުްނވާ ަބއްތިަތކާއި

  ދެމެެހއްެޓނިިވ ޮގތަކަށް ބެެލހެއްުޓަމށްޓަކައި ަނގާ ީފ އެކެވެ؛
 

      (ހ)
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" ކަމަްށ ބުނެަފއި ނޑުަގއި ދުްއވާ އެ  "ބަނދަރު އުޅަނދުަފހަރު، ިދވެހިާރއްޭޖގެ ސިާޔީސ ަވނީ، ކަ
  ސަރަޙަްއދުެގ ެތޭރގަިއ ަނގިލިލަިއފި ނުަވތަ އެޫނންެވސް ޮގތަކުްނ އަަޅއިފި ޮކންެމ ަތެނކެވެ؛

 

      (ށ)

" ކަަމށް ުބނެަފއި  "ިއްނޓަރނޭަޝނަްލ ޮކންެވންަޝްނ ޮއން ަޓނޭްޖ  ،ަވީނއެ  "ގްރޮްސ ޓަން
ގަިއ ުބނެފަިއާވ ގްރޮސް ) 4(ެގ  2" ގެ އާޓިަކލް 1969މެޝަރމެންްޓ ޮއފް ޝިޕްސް، 

.ޓަނޭޖަ    ށެވެ
 

     (ނ)

" ކަަމްށ ބުެނފައި  ަވީނ، ިދވެހިަސރުކާުރގެ އިްމތިާޔޒެްއ ލިބިގެްނ އެ  "ޑިޕްލޮމެޓިްކ ކްލިއަރެްނސް
. ޞަރާއްެޖއިްނ ބޭުރެގ އުަޅނުދފަހަުރ ދިެވހިރާްއޖެައށް ޒިޔާރަތްުކރުަމށް ދެޭވ ޚާއް    ހުްއދަައށެވެ

 

      (ރ)

" ަކަމށް ުބނެފައި "އަސްކަރީ  ވަނީ، ިދވެިހރާްއޖެއާިއ ާރއްެޖއިްނ ބޭުރެގ އެ  އުަޅނދުަފހަރު
ނުޑ  އަސްކަރިްއާޔގެ ެބލުމުެގ ަދށުްނ ުދއްާވ ައިދ އަސްަކރިއްާޔެގ ބެލުުމެގ ަދށުަގިއ ހިެމޭނ ކަ

.   އުޅަނދުފަަހރަެށވެ
 

      (ބ)

" ކަމަްށ ބުނެފައި "މަސްވެރިަކން ކުރުމަށްޓަކަިއ ަރޖިސްޓަރީކޮށްަފިއ ހުްނނަ   ުއޅަނދުފަހަރު
ަވނީ، ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ނުަވތަ ރާއްެޖއިްނ ޭބރުަގއި ހަަމއެކަިނ ަމސްވެރިަކން ކުުރމަށްޓަަކިއ އެ

.   ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްަފއި ުހންަނ ަކނޑުގަިއ ުދއްާވ އުޅަނދުފަހަަރެށވެ
 

      (ޅ)

 

  

  

_____________ 
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  1 ޖަދުވަލު 

 ނެގޭ ރޭޓުތައް  ލައިޓް ޑިއުސް 

 

 ނެގޭ ރޭޓް  އުޅަނދުގެ ބާވަތް 
 ސަތޭކަ) ރުފިޔާ  (އެއް 100/- ގްރޮސް ޓަނަކަށްވުރެ ދަށް ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ދަތުރަކަށް  350

ގްރޮސް ޓަނު ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ކޮންމެ  20،000ގްރޮސް ޓަނުން ފެށިގެން  350

 ގްރޮސް ޓަނަކަށް 

  (ސާޅީސް) ލާރި  -/40

 

 ) ރުފިޔާ ތޭރަހާސް( 13,000/- ގްރޮސް ޓަނު ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން 20،001

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.




