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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 ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި
ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަންނަނިވި
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އެޖެންޓް ހަމަޖެއްސުމާއި
ހުއްދަ ހޯދުން

.2

(ހ)

އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ،ބޭރުގެ
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވާނެ އޭޖެންޓަކު
ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ .ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ
އޭޖެންޓުކަން ކުރެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ
ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އިން ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި
ބަނދަރުކޮށް ހަދަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ
ހުއްދަ ހޯދައި ،އަދި މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާނީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ [ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި
ބަނދަރުކުރުމާއި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު] ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ
އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ،
އެ އުޅަނދަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަށް އިންވާޑް
ކްލިއަރެންސް ދެއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  7ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ރާއްޖޭގައި

3

ހޭދަކުރާނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ [ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު
ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރުމާއި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު] ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ( 5000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް
ދަ އް ކަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
(ބ)

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ ،އެ އުޅަނދަށް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން ( 180ސަތޭކަ އައްޑިހަ) ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް ،އެ އުޅަނދަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްކަމަށްވާނަމަ
އެ އުޅަނދަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމުސް ސަރވިސްއިން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ
ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 270ދުވިސައްތަ ހަތްދިހަ) ދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ.

(ޅ)

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ،އެންމެ ލަސްވެގެން ،އެ އުޅަނދަށް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމަށްފަހު  84ގަޑިއިރު
ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހޯދަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް  24ގަޑިއިރު ގުނޭނީ ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

(ކ)

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި
ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަކީ ،އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވާ ނުވަތަ ހަވާލުވެގެން
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އޭޖެންޓެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(އ)

ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށްފަހު
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ނުކުމެގެން ދިޔުމުގެ ނިޔަލަށް ،މިނިސްޓްރީ އިން ޤަބޫލުކުރާ
ބާވަތުގެ އޭ.އައި.އެސް (އޮޓޮމެޓިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް) އަދި ވީއެޗްއެފް
(ވެރީ ހައި ފްރީކުއެންސީ) މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް މުޢާމަލާތް
ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް އުޅަނދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ޅ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޗާޓަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ [ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓު
އުޅަނދު ފަހަރަށް ޗާޓަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު] ފުރިހަމަކޮށް ތިރީގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.
.1

ޗާޓަރގެ މުއްދަތާއި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގައި ތިބޭނެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު
ބަޔާންކޮށް އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަންގެ ފަރާތުން ލިޔުމެއް (ކެޕްޓަންސް ޑެކްލަރޭޝަން).

4

.2

އުޅަނދުގެ ދިގުމިން އަދިޝިޕް ޕަޓިކިއުލަރސް އަދި) އުޅަނދާ ބެހޭ އެހެނިހެން
މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.

(ޅ)

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖެ ވަންނަ އުޅަނދަކަށް ،ޓޫރިސްޓު އުޅަދެއްގެ ގޮތުގައި
ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ޗާޓަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ
އެ އުޅަނދަކަށް ދިމާވި އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް ރަނގަޅުކޮށް ރާއްޖެއިން ފުރުމަށްފަހު،
އަލުން ރާއްޖެ އައިސް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމުންނެވެ.

 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން
ދިއުމަށްފަހު އަލުން ރާއްޖެ

.4

(ހ)

ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް

އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށްފަހު އަލުން ރާއްޖެ

އާދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ބަނދަރަކަށް ދިއުމަށްފަހުއެވެ.

އައުން

 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޓޫރިސްޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅުން

.5

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދަކާ ޙަވާލުވާ ،ރާއްޖޭގައި ހުންނަ
އޭޖެންޓަކު ،އެ އޭޖެންޓަކު ހަވާލުވި ބޭރުގެ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި
ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި އެ އުޅަނދެއްގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ނަމޫނާ ޓެކްސް ޝީޓް ފޯމާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދިއުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ރ) އަދި (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޓެކްސް ޝީޓުގައި ފުރިހަމަ
ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

.6

(ހ)

ޓެކްސް ޝީޓު ހުށަހަޅަންވާނީ އޭގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ .ޓެކްސް ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ
މެނިފެސްޓްތައް ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ބެލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި،

އެ

މެނިފެސްޓްތައް

ލިބޭނެގޮތަށް،

ޓެކްސްއާ

ބެހޭ

ޤާނޫނުތަކުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކަށް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް
ފޮނުވިކަމަށް ބެލެވޭނީ މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ޝީޓް އެ އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ބ)

ޓެކްސް ޝީޓެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ޓެކްސް ޝީޓް ހުށަހެޅިތާ
( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން
ހުށަހެޅުމަށްފަހު އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ލިބިގެން އޮތޯރިޓީއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

5

ޓެކްސްއަށް އަންނަ ފަރަގު

.10

(ހ)

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ޓެކްސް ޝީޓުތައް ބަލާ ބެލުމުގައި ފެންނަ
މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު ،ޓެކްސްއާ ބެހޭ ޤާނުނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެޓެކްސް
ޝީޓެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ،އެލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ.

 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

.12

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކޮށް ހެދުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ޞަރަޙައްދުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައި ،އެ އުޅަނދުތަކުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަދި އުޅަނދުގައި މީހުން
އުފުލަންވާނީ "ސޭފްޓީ އިކްއިޕްމެންޓް ސަރޓިފިކެޓް" ގައި މީހުން އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ
އަ ދަ ދަ ށެ ވެ.

 .8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.13

(ހ)

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަންކަމުގައި،
އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އޭޖެންޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ( 10،000/-ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އާއި
( 30،000/-ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ށ)

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަންކަމުގައި،
އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އޭޖެންޓް ދެވަނަ ފަހަރަށް ( 30،000/-ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއި
( 60،000/-ފަސްދޮޅަށް ހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ނ)

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަންކަމުގައި،
އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އޭޖަންޓ ތިންވަނަފަހަރަށް ( 60،000/-ފަސްދޮޅަސް ހާސް
ރުފިޔާ) އާއި ( 100،000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ރ) މިމާއްދާ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ނުވަތަ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ
މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،އެ އޭޖެންޓެއްގެ
އޭޖްންޓުކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އިން
ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ދެން ދޫކުރާނީ އެ އޭޖެންޓަކު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހިފައިވާ
ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
މާނަ
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(ށ)

[ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭއިރު
އެ އުޅަނދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން

6

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ނުވަތަ ލަގްޒަރީ ނުވަތަ ޕްލެޝަރ ޔޮޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
އުޅަނދުފަހަރެވެ .ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކާއި އޯފް ޕޯޓް
ލިމިޓް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން ހަމައެކަނި ބަންކަރިންގ ނުވަތަ އޯފް
ޕޯޓް ލިމިޓާއި އޯފްޝޯ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 .10މި ގަވާއިދަށް މިގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

7

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

