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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
.1

ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

.5

(ހ)

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީންނެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދުގެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ،މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޔުނެސްކޯ
ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި ،ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.2

ގަވާއިދުގެ  8ވަނަމަ މާއްދާގެ (މ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.
.8

(މ)

މިމާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކާއި އެނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަން ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި
ޙަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
()1

އޭޖެންސީ،

()2

އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތް،

()3

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީސް،

()4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި

3

()5

.3

ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވިގޮތަށް (ޏ) އިތުރުކުރުން.
.9

.4

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް.

(ޏ)

ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.10

(ރ)

ގައިޑުންނަށް ދޭ ސެޓުފިކެޓު ދިނުމުގައި އެފަރާތަކީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމައަށް ލިބި އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލެވޭނެއެވެ.

.5

()1

ބ.އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް،

()2

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ޕުރޮގުރާމް،

()3

ޔުނެސްކޯ ޒޯނޭޝަން ސިސްޓަމް،

()4

މިސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ ދިރުންތައް އަދި

()5

މި ގަވާއިދާއި އަދި މިސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް.

ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވިގޮތަށް (ކ) އިތުރުކުރުން.
.10

(ކ)

ހަނިފަރު

ސަރަހައްދުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ގައިޑުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

އުސޫލު

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

.6

ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވިގޮތަށް (ކ) އިތުރުކުރުން.
.11

(ކ)

ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ވިއްކާނެގޮތުގެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

.7

ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ބައިތައް އިތުރުކޮށް އެއީ  12ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަދި (ވ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،
މިހާރު އޮތް (އ) އަކީ (މ) ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އޮތް (ވ) އަކީ (ފ) ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
.12

(އ)

މި ސަރަހައްދުގައި ،ބާބަކިއު ހެދުމަށް ނުވަތަ ކޭމްޕް ފަޔަރ ފަދަ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް

4

އަލިފާން ރޯކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ވ)

ހަނިފަރުރަށުގައި ވަގުތީގޮތުން ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ އިމާރާތެއް ކުރުން ނުވަތަ ހަޓު
ފަދަ ތަންތަން ހެދުމާއި އަދި މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ރުއްގަސް ކޮށުމަކީ
ނުވަތަ އުފުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.8

ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ބައި އިތުރުކޮށް ،އެއީ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ،މިހާރު އޮތް
(ހ) އަކީ (ށ) ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އޮތް (ށ) އަކީ (ނ) ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
.15

(ހ)

ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ( 12:00ބާރަ) އިން މެންދުރުފަހު ( 2:00ދޭއް) އަށް
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޭޖެންސީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

.9

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޖަދުވަލު :3
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު މެނޭޖްކުރުމަށް ނެގޭ ފީ

(ހ)

ފީގެ ނަން

ފީ ނެގޭގޮތް

ބ.އަތޮޅު

އަހަރަކު

ޔުނެސްކޯ
ބަޔޯސްފިއަރ
ރިޒާވް ފީ

ފީގެ އަދަދު
ރިޒޯޓް

ސަފާރީ އުޅަނދު

ޑައިވް ސްކޫލް

ދިވެހިން

308,400/-

 12އެނދު އަދި

15,420/-

-

އިތުރު:

(ފަނަރަ ހާސް

އަށްހާސް

( 11,565/-އެގާރަ

ހަތަރުސަތޭކަ

ހަތަރުސަތޭކަ)

ހާސް ފައްސަތޭކަ

ވިހި) ދިވެހި

ދިވެހި ރުފިޔާ

ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް)

ރުފިޔާ

(ތިންލައްކަ

ދިވެހި ރުފިޔާ
 12އެނދަށްވުރެ މަދު:
( 7,710/ހަތްހާސްހަތްސަތޭކަ ދިހައެއް)
ދިވެހި ރުފިޔާ

5

(ށ)

މެއި މަހުން

ހަނިފަރަށް

( 310/-ތިން

( 310/-ތިން ސަތޭކަ

310/-

32/-

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ

ޒިޔާރަތްކުރާ

ސަތޭކަ ދިހައެއް)

ދިހައެއް) ދިވެހި ރުފިޔާ

(ތިން ސަތޭކަ

(ތިރީސް

ނިޔަލަށް ހަނިފަރު

ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި ރުފިޔާ

ދިހައެއް)

ދޭއް) ދިވެހި

ސަރަހައްދަށް

ބޮލަކަށް

ދިވެހި ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ވަނުމުގެ ފީ
(ހަނިފަރު
އެކްސެސް ޕާމިޓް)
ޑިސެމްބަރު މަހުން ހަނިފަރަށް

(ނ)

( 155/-ސަތޭކަ

( 155/-ސަތޭކަ

155/-

16/-

ފަންސާސް ފަހެއް)

ފަންސާސް ފަހެއް)

(ސަތޭކަ

(ސޯޅަ)

ދިވެހި ރުފިޔާ

ފަންސާސް

ދިވެހި

ފަހެއް) ދިވެހި

ރުފިޔާ

އޭޕްރީލް މަހުގެ

ޒިޔާރަތްކުރާ

ނިޔަލަށް ހަނިފަރު

ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި ރުފިޔާ

ސަރަހައްދަށް

ބޮލަކަށް

ރުފިޔާ

ވަނުމުގެ ފީ
(ހަނިފަރު
އެކްސެސް ޕާމިޓް)

 .10ގަވާއިދަށް އަންނިވި  3ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން.
ޖަދުވަލު  :5ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގައިޑުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލު
ޖަދުވަލު  :6ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު
ޖަދުވަލު  :7ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ވިއްކާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 .11ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [ހަނިފަރު ޓޯކަން][ ،ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް]ގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުން.
 .12ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް މިގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި
އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޖަދުވަލު5 :
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގައިޑުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލު
.1

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދައެއްގެ ގޮތުން އޭޖެންސީން ދޫކުރާ ސެޓުފިކެޓު
ހޯދުމަށްޓަކައި ،މި ޖަދުވަލުގެ  9ގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،އޭޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

6

.2

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އޭޖެންސީން ދޫކުރާ ސެޓުފިކެޓު ހޯދުމަށް ކޮންމެ
އޮގަނައިޒޭޝަނަކުން ނުވަތަ ޑައިވްސްކޫލަކުން ނުވަތަ ރިޒޯޓަކުން ގިނަ ވެގެން ހުށަހެޅޭނީ ( 8އަށެއް) ސެޓުފިކެޓަށެވެ.

.3

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
 1ގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ އެންމެ ދަށްވެގެން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ނުވަތަ ސްނޯކްލިންގ
އިންސްޓްރަކްޓަރ ނުވަތަ ރެސްކިއު ޑައިވް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ބޭސިކް ލައިފް ސޭވިންގ ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކެށެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ  1އިން ފެށިގެން ،ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ،އެންމެ ދަށްވެގެން ޑައިވް މާސްޓަރ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.4

ހުށަހަޅާ ޑައިވް މާސްޓަރ ސެޓުފިކެޓަކީ ،ޑައިވްސްކޫލަކުން އެޓެސްޓު ކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޑައިވް މާސްޓަރ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ،ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި
ގައިޑެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭނީ ވަގުތީ ހުއްދަ އެކެވެ .އަދި މި ހުއްދަ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1
ގައި ބާޠިލުވާނެއެވެ.

.5

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ގައިޑެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ،އޭޖެންސީން އެކަމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިމްތިޙާނުން ( 85%އަށްޑިހަ ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ
މަތިން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޭޖެންސީން
އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

.6

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އޭޖެންސީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ރަޖިސްޓަރީ އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުންނާއި
އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އަދި މި ދެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

.7

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭޖެންސީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން ،އަލުން އެ ސެޓުފިކެޓު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ޖަދުވަލުގެ  9ގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް
އޭޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ،އޭޖެންސީން
ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ( 85%އަށްޑިހަ ފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.8

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގައި ގައިޑެއްގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އޭޖެންސީން ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުވުމަށްފަހު ،އެފަރާތަށް އޭޖެންސީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުވާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އޭޖެންސީއަށް އެންގުމަށްފަހު ،މިހާރު ވަޒީފާ
އަދާކުރާތަނުގެ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ( 70ހަތްދިހަ) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީ އާއެކު ،ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ރަސްމީ
ލިޔުމެއް އޭޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

7

 .9އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
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ޖަދުވަލު6 :
ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު

ހަނިފަރުރަށަށް އެރޭނީ އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ހެނދުނު ( 6:00ހައެއް) ން އިރު
އޮއްސި ( 6:00ހައެއް) އަށެވެ .އިރު އޮއްސި ( 6:00ހައެއް) އާއި ހެނދުނު ( 6:00ހައެއް) އާ ދެމެދު ހަނިފަރުރަށަށް އެރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭނެގޮތް
.1

ހަނިފަރުރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ރަށަށް އަރަންބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު އޭޖެންސީއަށް ނުވަތަ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހަށް
ހު ށަ ހަ ޅަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
(ހ) ރަށަށް އަރަން ބޭނުންވާ ތާރީޚު އަދި ރަށުގައި ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާ ވަގުތު
(ށ) ރަށަށް އަރާނެ މީހުންގެ އަދަދު
(ނ) ރަށަށް އަރާ ބޭނުން
(ރ) ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑުރެސް ،އައިޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރު އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު
(ބ) އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު

.2

ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޭޖެންސީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ،ފެކްސް އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

.3

ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީންނެވެ .ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

.4

ހަނިފަރުރަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް ،ހަނިފަރުރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހަނިފަރު
ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓު އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު7 :
ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ވިއްކާނެގޮތުގެ އުސޫލު
.1

ހަނިފަރު ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އަދި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުން ނުވަތަ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

.2

ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ވިއްކާ ގަޑިތަކަކީ ،ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ( 8:30އަށްގަޑި ތިރީސް) އިން
މެންދުރު ( 12:00ބާރަ) އަދި މެންދުރުފަހު ( 01:30އެއްގަޑި ތިރީސް) އިން ( 02:00ދޭއް) އަށެވެ.

.3

ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓްގެ ފައިސާބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

.4

ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ދޫކުރުމަށްފަހު އެ ކަސްޓަމަރަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރަސީދުކޮޅުގައި ފައިސާބަލައިގަތް
ތަނުގެ ނަމާއި ،ކޮން ކަމަކަށް ބަލައިގަތް ފައިސާއެއްކަން ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

.5

ކްރެޑިޓް އުސޫލުން ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ނުވިއްކޭނެއެވެ.

.6

ދިވެހި ފައިސާއިން ހަދާފައިވާ ޗެކް ،ބޭންކް ގެރެންޓީއާއެކު ގެނައުމުން އެއަށް ހަނިފަރު އެކްސެސް ޕާމިޓް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ޗެކް އެޑްރެސް ކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ "ބ .އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް" އަށެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައިވާ
ޗެކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

10

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

