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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރކަމަށް ގެންނަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

)ހ(

ނ(
މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫ ު
ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ޅ(
އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

)ހ(

ށ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަ ް
ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
ށ ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަ ް
ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު،

ދަތުރުކުރުމުގައި

ދިމާވެދާނެ

ނުރައްކާތެރި

ހާދިސާތަކުން

ސަލާމަތްވުމަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ
ހަތިޔާރާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
)ށ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް އައުމުގެ ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )އެމް.އެން.ޑީ.އެފް( އާއި ޙަވާލުކުރުމާއި އެފަދަ
އުޅަނދުފަހަރަށް

ބޭނުންވާ

ހަތިޔާރު

ވައިގެ

މަގުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ގެނައުމާއި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
)ނ( އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރާއެކު އަންނަ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުންނާއި ،އުޅަނދާއި ވަކިން އަންނަ
ސެކިއުރިޓީ އެސްކޯޓުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރާއި ސެކިއުރިޓީ
ގާޑުންނާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
)ރ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރެއް ހުރި އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް
ވަނުމާއި ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ،ގެންނަ އެންމެހައި ހަތިޔާރު އަނބުރާ
އެ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި ،މި ނޫންވެސް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި
އެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން.

1

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ގެނެވޭނެ ހަތިޔާރާއި ،ޚިދުމަތް .3

ދެވޭނެ ސަރަޙައްދު

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނީ ) 10ދިހައެއް( މިލިމީޓަރުން ފެށިގެން ދަށް
ދ
ކެލިބަރގެ ރައިފަލާއި ހޭންޑްގަންއާއި ސޯޅަ ގޭޖުން ފެށިގެން ދަށުގެ ޝޮޓްގަންފަ ަ
ހަތިޔާރުތަކެވެ .މިނޫން ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ހުރިނަމަ އެ ތަކެތި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75
)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގައިވާގޮތުގެ މަތީން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އަށް
އަތުލެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ބަނދަރު ކުރެވޭނީ ،ހަމައެކަނި މާލޭ
ބަނދަރުގައެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން
ބޭރުން ،ބަނދަރުކުރުމަކާއި ނުލައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ޚިދުމަތް ދެވިދާނެއެވެ.

އުޅަނދު އައުމާއި ދިއުމަށް

.4

އެޖެންޓުން ހަމަޖެއްސުން

.5

އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި

.6

ހުއްދަ ހޯދުން

ގ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ހުރި އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމު ެ
ކުރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ހުރި ކޮންމެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލޯކަލް

ކޯޑިނޭޓިންގ

އެޖެންޓެއް

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެ

އެޖެންޓަކީ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީވުން

)ހ(

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ީ
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

ލޯކަލް

ކޯޑިނޭޓިންގ

އެޖެންޓެއްގެ

ގޮތުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވުން.
.2

ގ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ
ތުހުމަތު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކޮށްފައިވާ ،ނުވަތަ އެފަރާތްތަކާމެދު
ވ
އެފަދަ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ލިބިފައި ާ
މީހަކު ނެތުން.

.3

ގ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކު ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ،ޝަރީޢަތަށް ކުށްސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކު ނެތުން.

.4

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު ހިމެނިފައިނުވުން.

.5

ޢ
ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާ ީ
ބާރުގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
ވސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހަކު
2

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުންފުނީގެ

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންނާއި،

ތެރޭގައި

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ނުވަތަ

މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ނުހިމެނުން.
އެޖެންޓުންނަށް ހުއްދަ ދިނުން .7

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓުންނަށް ހުއްދަ ދޭނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ .މިގޮތުން ހުއްދަ ދޭއިރު ،ޤައުމީ
ސަލާމަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ،އިސްތިޤްލާލާއި ،އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ
އެޖެންޓުގެ ޒިންމާތައް

.8

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ހަތިޔާރާއެކު

ބޭރުގެ

އަންނަ

ރބެހޭ
ފަހަ ާ

އުޅަނދު

ތ،
މަޢުލޫމާ ު

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި މިނިސްޓްރީއަށް
ޖަވާބުދާރީވުން.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަނދަރުކުރުމަކާނުލައި
ހަތިޔާރު ބާލައި އެރުވުމުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމާއި ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން ހަތިޔާރު ފޮނުވުމަށްޓަކައި
ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުން.

)ނ( ކަނޑުގެ

ނުވަތަ

މަގުން

ވައިގެ

ގެންދިއުމާގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް

މަގުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ހަތިޔާރު

ގެނައުމާއި

ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން.
)ރ(

މި

ގަވާއިދަށާއި

އަމުރުމައުރޫފުތަކަށް

ގަވާއިދުގެ

މި

ތަބާވެ

އެ

ދަށުން
ފަރާތްތަކުން

މަސައްކަތްކުރާ
އަންގާ

ހުރިހާ

މުއައްސަސާތަކުގެ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

އެންގުންތަކަށް

ހިތުމާއެކު ކިޔަމަންވުން.
)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް ކުރަމުންދާ އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

ނުވަތަ އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ދެވަނަ
ފަރާތަކަށް ޙަވާލު ނުކުރުން.
)ޅ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދު ،ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ
އުޅަނދުތަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.

ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

.9

)ހ(

ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ހިނގާ ކަންކަމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ
ހާލަތްތަކުގައި

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ދެވޭ

ހުއްދަތައް

ދިނުން

ވަކި

މުއްދަތަކަށް

ދ
މެދުކަނޑައިލެވިދާނެއެވެ .އަދި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ހުއްދަދިނުން ހުއްޓާލުމާއި ،ހުއް ަ
ފރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު ،މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިފެހެއްޓުމުގެ ު

3

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލޯކަލް އެޖެންޓުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ރޫޚާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް
ނފޫޒެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތް
ު
ކަމެއް ކުރަން ނުވަތަ އެއްވެސް
ކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ،ބާޠިލު ކުރުމުގެ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމުގެ
ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު ،މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަތިޔާރު ގެނައުމުގެ

.10

ހަތިޔާރު ޑިކްލެއަރކުރުން

.11

ހަތިޔާރު އެމް.އެން.ޑީއެފް.ގެ

.12

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި

.13

ހުއްދައަށް އެދުން

ބޭރުން އަންނަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ހުރިނަމަ،
އެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ) 2ދޭއް( ދުވަސް ކުރިން ،ބަންދު ދުވަސްތައް
ނުހިމަނާ ،އެ އުޅަނދަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް،
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ހަތިޔާރު ހުރިނަމަ ،އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެކުރިން އެ ތަކެތި ޑިކްލެއަރ ކުރަންވާނެއެވެ.

ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުން

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ހުރިނަމަ،
އެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުން ނުވަތަ މާލޭގެ ބަނދަރަށް އައުމުން،
އެ އުޅަނދުގައިހުރި އެފަދަ ހުރިހާ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ލމުގެ ދަށަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހަތިޔާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެ ު
ގެންނައިރު ،ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓުން ،މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި،
އުޅަނދުގައި ހުރި ހަތިޔާރާ ދިމާވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހަތިޔާރު
ގެނައުމަށްޓަކައި އުޅަނދަށް އަރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ހާޒިރުގައެވެ.

އުޅަނދުގައި ހުރި ތަކެއްޗާ

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އުޅަނދުގައި ހުރި
ތ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާ ާ

ދިމާނުވުން

ދިމާނުވާނަމަ ،އެ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު އެ ތަކެތި
އަތުލެވޭނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް ހުށަހަޅާ
މަޢުލޫމާތާ ދިމާނުވާ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އެފަދަ އާލާތެއް އުޅަނދުގައި ހުރިނަމަ ،އުޅަނދުގެ
ކެޕްޓަންގެ ބަޔާންނެގޭނެއެވެ.

)ނ( މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އުޅަނދުގައި ހުރި
ތ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާ ާ
ލ
ކ ް
ދިމާނުވާނަމަ ،އެ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު ލޯ ަ
ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓާމެދު މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ
އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ހަތިޔާރު ކަނޑުމަގުން

.14

ވައިގެމަގުން ހަތިޔާރު

.15

އަނބުރާ ގެންދިއުން

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު
އެ އުޅަނދަކާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް އެކަމަށް އެދުމާއެކު
އެ އުޅަނދަކަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ލިބުމުންނެވެ.

)ށ(

ފ.އިން ހަތިޔާރު ،އުޅަނދާ ޙަވާލުކުރާނީ މާލޭ ބަނދަރުން ފުރާ އުޅަނދެއްނަމަ،
އެމް.އެން.ޑީ.އެ ް
އެ އުޅަނދަށް އައުޓްވާޑް ކްލިއަރެންސް ލިބި ،އެ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ނުކުތުމަށް
ދަތުރު ފަށާއިރުއެވެ .މާލެ ބަނދަރު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ނުކުންނަން ދަތުރު ފަށާއިރުގައެވެ.

ފ.އިން
)ނ( އެމް.އެން.ޑީ.އެ ް
މުވައްޒަފުންގެ
އެ

އުޅަނދެއް

ހަތިޔާރު

ޙަވާލުކުރަންވާނީ

ހާޒިރުގައެވެ.

އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުން

ދައުލަތުގެ

މިގޮތަށް

ކަމާބެހޭ

ހަތިޔާރު

އިދާރާތަކުގެ

ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު،
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ

ނުކުންނަންދެން

ކޯސްޓްގާޑުން އެ އުޅަނދެއް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ރ(

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ހަތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްފުރާ
ސ
އެހެން އުޅަނދަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް އެދޭ ޙާލަތުގައިވެ ް
އެ ތަކެތި އެ އުޅަނދާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ބ(

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ރީޖަން )އެސް.އާރް.އާރް( )ޖަދުވަލު  4ގައިވާ(
ސަރަޙައްދުން ނިކުންނަންދެން ކޮންމެ ) 5ފަހެއް( ގަޑިއިރަކުން އެ އުޅަނދެއް އޮތް ހިސާބެއް
އ
ކޯސްޓްގާޑަށް ރިޕޯޓުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހާދިސާއެ ް
ހިނގައިފިނަމަ ،އެ ހާދިސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ކޯސްޓްގާޑާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.
މިނޫންގޮތަކަށް
މިނިސްޓްރީން

މަޢުލޫމާތު
ލޯކަލް

ރިޕޯޓުކުރުމުގެ

ކޯޑިނޭޓިންގ

ކަންތައްތައް

އެޖެންޓް

ހަމަޖައްސަން

މެދުވެރިކޮށް

އެކަން

ޖެހިއްޖެނަމަ،
އެ

އުޅަނދަށް

އަންގާނެއެވެ.

ގެނައުމާއި ،ގެންދިއުން

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ނުވަތަ

އަންނަ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުގެ

ރ
ތެރެއިން ހުރަސްކު ާ

އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ވައިގެމަގުން ،ހަތިޔާރެއް ގެންނަނަމަ،
ތ
މތާއި ،ހުރަސްކުރާ އުޅަނދާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ގެންނަންވާނީ ގެންނަ ހަތިޔާރުތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް މެދުރެވިކޮށް ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ،ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
)ށ(

އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ އެއްވެސް
ހަތިޔާރެއް ވައިގެމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ
އެޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެކަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އަށް އެންގުމުން ،ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ
އެޖެންޓް

ހަމަޖައްސާ

އުޅަނދަކަށް

އަރުވައިދެވޭނެއެވެ.

5

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުން

ހަތިޔާރު

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދގެ )ހ( އާއި) ،ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ވައިގެ މަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަތިޔާރު
)ނ( މި މާއް ާ
ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގައި ވެސް ،ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ .އަދި އެފަދަ ތަކެއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ،އެތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އައުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅައި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

މަނާ

ގެނައުން

ހަތިޔާރު

ހ
ފ ު
ގެނައުމަށް ަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވައިގެމަގުން ގެންދާނަމަ،
އެ

ތަކެތި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގެންދެވޭނީ

އޭވިއޭޝަންގެ

އުސޫލުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
)ބ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ،

ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުގެ

ރ
ތެރެއިން ހުރަސްކު ާ

ނ
އުޅަނދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވައިގެމަގުން ހަތިޔާރު ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ީ
ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.
އެޖެންޓަކު ކުރިން
ހަމަނުޖައްސައި އަންނަ

.16

)ހ(

އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ނުވަތަ ފަޅުވެރިއަކު ބަލިވުންފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން
ށ
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ކުރިން ހަމަޖެއްސުމަކާނުލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަ ް

އުޅަނދުފަހަރު

ވަންނަ އުޅަނދެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ހުރިނަމަ،
އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެކުރިން އެކަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އަށް
ނން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ހުރި ހަތިޔާރުގެ ތަފުސީލާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަން ަ
ޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ އުޅަނދަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ
ރ
އުޅަނދުފަހަރު ވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެކުރިން އެ އުޅަނދުގައިހު ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރު ،ޑިކްލެއަރކޮށް ،އެ ތަކެތި އެ އުޅަނދުގެ
ކައިރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ކޯސްޓް ގާޑްގެ އުޅަނދާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަންނަތާ ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ލޯކަލް
ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

)ނ( ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ހަމަނުޖައްސައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުގައި ހުންނަ
ހަތިޔާރު

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ

ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ގެނައުމުގެކުރިން

އެ

ތަކެއްޗާއެކު،

އެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އެޖެންޓް ކަމުން ވަކިވުން

.17

)ހ(

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ،އެޖެންޓްކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ފަރާތުން
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ވަކިކޮށްފިނަމަ) 24 ،ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ލޯކަލް
ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓަކު ،އެޖެންޓްކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ އެކަން
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާއިރު ސަބަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
6

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

އައު އެޖެންޓަކު ހަމަޖެއްސުން .18

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން އެޖެންޓުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ) 24 ،ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި އައު އެޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ށ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަ ހަތިޔާރު ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް އެޖެންޓް ،އެޖެންޓްކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ އުޅަނދުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކުރެވޭނީ ،އައު އެޖެންޓަކު ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ.

ހަތިޔާރު ބޭރުކުރާނެ
އިންތިޒާމު ހަމަނުޖެހުމާއި ފީ

.19

)ހ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

ހަތިޔާރު

ބެހެއްޓޭ

ރ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަނުޖައްސައި ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވު ެ

ނުދެއްކުން

އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ހަތިޔާރު އަތުލެވޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އަތުލެވޭ ހަތިޔާރަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ފ.ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ހަތިޔާރަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ
އެމް.އެން.ޑީ.އެ ް
ނުދައްކައި ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ،އެ ހަތިޔާރު
އަތުލެވޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އަތުލެވޭ ހަތިޔާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ އުޅަނދުފަހަރު

.20

ސަރުކާރަށްނެގޭ ފީ

.21

ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް

.22

)ހ(

އުޅަނދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދަށް

"ދަ

ވަދެފައިވަނީ

ޔުނައިޓަޑް

ނޭޝަންސް

ކޮންވެންޝަން އޮން ލޯ އޮފް ދަ ސީ"ގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ
ޢަމަލުކުރަން
ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ހާލަތުގައި

ލާޒިމުވާ

ބައިވެރިވެފައިވާ

މުޢާހަދާއެއްގައި

ދައުލަތުގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ކަނޑުގެ
ދގައި
މުޢާހަ ާ

މައްޗަށް

ވަކިގޮތަކަށް

ޤާނޫނުގައި،

ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މުޢާހަދާއެއްގައި ވާގޮތަށް އެ އުޅަނދަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ ބޭރުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ސަރަޙައްދު ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ ބޭރުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ
ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގތަކަށް އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު މި ގަވާއިދުން
އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ހަތިޔާރާއި ،އާލާތްތަކުގެ ވައްތަރާއި ،ޢަދަދާއި،
އަދި އެ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށާއި،
ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ
ލ
މިނިސްޓްރީންނެވެ .މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ފީ ނެގޭނެ އުސޫ ު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވާނެއެވެ.

އާރމްޑް ސެކިއުރިޓީ
ޕާރސަނަލް

)ހ(

ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އާރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕާރސަނަލް )ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ( އަކީ،
ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ
ކުންފުންޏެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

7

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހަތިޔާރާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކުރާ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީއިންނަށް ތިބެވޭނީ އެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ.އިން ގެންގުޅުން
ހުއްދަކުރާނަމައެވެ.

އަދި

މިގޮތަށް

ހުއްދަކުރާނަމަ

އެކަމާގުޅޭ

ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުންތައް

އެ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނނަކީ ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް
ޕ.އި ް
)ނ( ޕީ.ސީ.އޭ.އެސްީ .
މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ
ތެރޭގައި ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކަނޑުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލަހައްޓާ
ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

ނނަކީ ހަތިޔާރާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވާން އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް
ޕ.އި ް
ޕީ.ސީ.އޭ.އެސްީ .
ކަނޑައަޅާނީ އެ މީހުންނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ބެކްގްރައުންޑާއި އިންޓަޕޯލް ފަދަ އިދާރާތަކުން ދޭ
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.23

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް

.24

މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

.25

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  8އޯގަސްޓް  2011ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ބޠިލުވާ ހުއްދަތައް
ާ

.26

ގަވާއިދު ހިންގުން

.27

)ހ(

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ޚިލާފުވީ މިންވަރެއްގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި) 2000/- ،ދެ ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
ކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް
ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި ނުވަތަ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިމާވުން

ތ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2011/R-34ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަ ީ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު( އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
ތ
) 2012/R-3ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2011/R-34ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަ ީ
ޙ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް  1ވަނަ އިޞްލާ ު
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ހުއްދަތައް
މި ގަވާއިދަށް ޢަލަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ނުކޮށްފިނަމަ
ބާޠިލުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުއްދަ ބާޠިލުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް މިނިސްޓްރީން ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީންނެވެ.
8

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.28

މާނަކުރުން

.29

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
އ
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާ ި
ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ،އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.
)ހ(

)ށ(

]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީއަށެވެ.
]ސެކިއުރިޓީ

އެސްކޯޓް[

ކަމަށް

ބުނެފައި

ނ،
އެވަ ީ

ހަވާލުވެގެން،

އުޅަނދާ

އެ އުޅަނދާ ވަކިން ،އެ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަންނަ އުޅަނދަށް ނުވަތަ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

)ނ( ]ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ
އުޅަނދު ،ރާއްޖޭގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ،
ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ރ(

]ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އާރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕާރސަނަލް )ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ([ ކަމަށް
ބުނެފައި

އެވަނީ ،ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ

އަމިއްލަ

ކުންފުނި

ނުވަތަ

ވ
އ ާ
ފަރމުތަކުން ،އެ އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފަ ި
ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ބ(

)ޅ(

]ޑިކްލެއަރ ކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުޅަނދުގައި ވަކިކަހަލަ ހަތިޔާރުތަކެއް ވަކި
އަދަދަކަށް ހުރިކަމަށް ބުނެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން އިޤްރާރުވާ އިޤުރާރުވުމަށެވެ.
]އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން
ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދޭ ހުއްދައަކަށެވެ.

)ކ(

މ
]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ރ ބަނދަރުން
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ވަނުމާއި ،މާލޭ ވިޔަފާ ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ނިކުތުން ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރަކާތްތެރިވުމަށެވެ.

)އ(

ހ
ވ ފަދަ ހުރި ާ
]ހަތިޔާރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒަނެއް ނުވަތަ މިސައިލެއް ފޮނުވާލެ ޭ
ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރާއި ،ވަޒަނާއި ،ބަޑީގެ ކާޓްރިޖާއި ،ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމުން ނުކުންނަ
ވ
އަޑު ނުވަތަ އަލި މަޑުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހަތިޔާރެއް އަމާޒުކުރުން ފަސޭހަކުރުމަށް ހަދާފައި ާ
ހަތިޔާރުގެ ބައިތަކާއި ،ނައިޓްވިޜަން ގޮގްލްސްއާއި ހަތިޔާރުގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ
ދިފާޢީ އާލާތްތަކަށާއި ތަކެއްޗަށެވެ.
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)ވ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ ،ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި
]ބޭރުގެ އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.

)މ(

]ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުކުރެވޭ
މަޤާމުތަކުގައި

ތިބޭ

ފަރާތްތަކަށާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނ
 115ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށު ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ފ(

"ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ރީޖަން )އެސް.އާރ.އާރ(" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަނޑުގެ
ސަރަޙައްދުގައި

ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު

ހާލުގައި

ޖެހިއްޖެނަމަ،

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަން ކޯޑިނޭޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށް،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި.އެމް.އޯ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދެވެ.
)ދ(

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން" ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދަމައިލެވޭ،
އންތަކުގެތެރޭގައިވާ ބިމާއި ،ޖައްވާއި ،ކަނޑާއި ،ކަނޑުގެ
ރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލަ ި
ދ
ވ ބިމާއި ،މި ބުނެވިދިޔަ ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައް ީ
އަޑީގައި ާ
ކަނޑާއި ،އެ ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބިމާއި ،އެ ކަނޑާ ގުޅިފައިވާ ޖައްވު" އަށެވެ.
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LCA -01
1 ުޖަދުވަލ
ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ

Ministry of Defence and National Security
Male’
Republic of Maldives.

،ެމާލ

.ެދިވެހިރާއްޖ

Application for Local Coordinating Agent Registration
ުލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންްގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ
(ް ނަން )ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސިން ލިޔުމަށ.1

1. Name (to be written in Dhivehi and English)
English:

:ިދިވެހ
:ްއެޑްރެސ

Address:

:ުފޯނު ނަންބަރ

Phone / Mobile No.:

:ްއީމޭލް އެޑްރެސ

E-mail Address:

:ުރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ

Registration No.:

:ުރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚ

Registration Date:

2. Details of shareholders
Name
ްނަނ

3. Details of Directors
Name
ްނަނ

National I.D Card No.
ު ކާޑު ނަންބަރ.އ.ރ.ދ

ު ާ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމ.2
ތ
No. of shares
Sign
ުހިއްސާގެ ޢަދަދ
ިސޮއ

National I.D Card No.
ު ކާޑު ނަންބަރ.އ.ރ.ދ

ު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތ.3
Designation
Sign
ްމަޤާމ
ިސޮއ

11
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

4. Details of Local Coordinating Agent
Representatives
Name
ްނަނ

5. Details of the Managing Director
Name
ްނަނ

47 :ްވޮލިއުމ

ާ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންޓްގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވ.4
National I.D Card No.
ު ކާޑު ނަންބަރ.އ.ރ.ދ

National I.D Card No.
ު ކާޑު ނަންބަރ.އ.ރ.ދ

ު ާމީހުންގެ މަޢުލޫމ
ތ
Permanent Address
ްދާއިމީ އެޑްރެސ

ު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޢުލޫމާތ.5
Permanent Address
ްދާއިމި އެޑްރެސ

ު ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންސީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޢުލޫމާތ.6
6. Details of Local Coordinating Agency Secretary
Name
National I.D Card No.
Permanent Address
ްނަނ
ު ކާޑު ނަންބަރ.އ.ރ.ދ
ްދާއިމީ އެޑްރެސ

ަ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންސީގެ ސިއްކ.7

7. Seal of the Local Coordinating Agency

8. Registered Address of Local Coordinating Agency

9. Authorized Capital
Authorized Capital (MVR)
(ާރައުސުލްމާލު )ރުފިޔ

No. of shares
ުހިއްސާގެ ޢަދަދ

12

ީ ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރ.8
ްކޮށްފައިވާ އެޑްރެސ

ު ާ ރައުސުލްމ.9
ލ
Share Value
ުހިއްސާއެއްގެ އަގ

57 :ުއަދަދ
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ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބިދޭސީއެއް ހިމެނޭތޯ؟
ޭ)ށ( ނޫނެކ

.10

ޭ)ހ( އާއެކ

10. Does the company have any foreign shareholder
(a) Yes

(b) No
.ެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވ،ަމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ނުވާނަމ
.ެއަދި މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވ

......./...../......:ުތާރީޚ............................:ް މަޤާމ............................................... :ްނަނ

:ިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ

Documents to be Submitted:
 Originals of the Memorandum and Articles
of the Agency
 National I.D. Card Copy of shareholders / Agents /
Directors / Managing Director / Company Secretary
in addition Police record
 Managing Director’s Acceptance letter
 Agency Secretary’s Acceptance letter
 If the Agency has, as a shareholder,
another Company, Board Resolution of the company
on acquiring the shares
 If there are Directors appointed by the shareholding
Company, the relevant Board Resolution
 Copy of Company’s Registration at Ministry of
Economic Development.

ު އެޖެންސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ އަޞްލ
/  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/ ް ޑިރެކްޓަރުނ/ ް އެޖެންޓުނ/ ް ހިއްސާދާރުނ
ު ްކުނ
ް ކާޑާގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިކޯޑ.އ.ރ.ފނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ދ
ް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމު ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުނ
ް އެޖެންސީ ސެކްރެޓެރީގެ މަޤާމު ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުނ
ް ހިއްސާ ގަތުމަށ،ަ ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭނަމ
ްކުންފުނިން ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަނ
ްއައްޔަނ

ްމެންބަރުނ

ްބޯޑަށ

ެޑިރެކްޓަރުންގ

ްކުންފުނިނ

ާ ހިއްސާވ

ްކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމާބެހޭ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަނ
ާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެޕޮލްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވ
ީކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަްރީގެ ކޮޕ

:ްމިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށ
:ިސޮއ
:ްުނަމާއި މަޤާމ
:ުތާރީހ
:ިގަޑ
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ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 2

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށްނެގޭ ފީ
މަސައްކަތް
ކަނޑުމަގުން ހަތިޔާރު ބޭލުވުމަށާއި އެރުވުމަށް

ނެގޭ ފީގެ ރޭންޖް
) 15000/ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 25000/-ފަންސަވީސް ހާސް(ރުފިޔާއާ ދެމެދު

ވައިގެ މަގުން ހަތިޔާރު ބޭލުވުމަށާއި އެރުވުމަށް

) 2500/ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ) 10000/-ދިހަ ހާސް(ރުފިޔާއާ ދެމެދު

ހަތިޔާރު ގުދަންކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށް

) 12000/ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 20000/-ވިހިހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދު)ކޮންމެ ) 30ތިރީސް( ދުވަހަކަށް(
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57 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

c

47 :ްވޮލިއުމ

TFA FORM-1A

Ministry of Defence and National Security
Male’
Republic of Maldives.

3 ުޖަދުވަލ

Form No: MDNS-DSCS/TFA/20___/______

Application for Permit of Transit of Firearms and Ammunitions through Maldives by Sea
For Applicant’s Use
LCA Name:
LCA Contact Person:

LCA Permit No.:
LCA Contact No.:

LCA Email:

PMSC Details
Company Name:

Country of Registration:

Registry No.:

NOL No.:

Purpose of transit of fire arms and ammunitions:
 To provide maritime security to ………………….…….. (vessel name), which is scheduled to arrive/depart the port of Male’ on ……………… (date)
 To take back the weapons and ammunitions on completion of anti-piracy operations

If transit of weapons by air
Name of Airline:

Flight No.:

Port of embarkation:

Transiting airports(s) Country State(s):

ETA:

AWB Number.:

If transit of weapons by sea
Name of Vessel:
Call sign:
Charter Party:

IMO No.:
Registry No.:
Country of Registration:
Vessel Owner:
Vessel Type:  Commercial  Private
Vessel Length:

Flag State:
Vessel Operator:
Vessel Draught:

Stopovers or Anchorage prior to the visit:
Last Port of Call:

ETA:

ETD:

Next Port of Call:

Stopovers or anchorages prior to the visit:

If the weapons and ammunitions are under the safe custody of MNDF:
Weapons brought by (vessel/aircraft)

Weapons brought date:

Under which LCA:

Weapons details:
Please fill the serial number of the weapons and complete the details in the TFA FORM-03:
Weapon serial numbers:

Supporting documents required
 End User Certificate

 Weapon License

 PMSC Letter

 TFA FORM-02

 TFA FORM-03

 PCASP Registration Documents

*End User Certificates must be approved by the
government authority (signed and stamped)

I/We declare that the foregoing particulars and information furnished in this application form are true, accurate and complete. I/We understand
that if it is subsequently discovered that any particulars or information contained herewith is false or misleading, the ministry holds the right to
reject this application.
Name:

Date:

Signature:

Stamp:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

For official use only:
The Ministry of Defence and National Security permits the above mentioned fire arms and ammunitions to be transited through Maldives in
accordance with Maldives Law number 4/75, and the regulations 2011/R-34 and 2012/R-3, for providing maritime security to the above
mentioned vessel or carriage back to another port on completion of anti-piracy operations. As the authorized Local Coordinating Agent for
the above mentioned PMSC, the LCA is responsible on behalf of the PMSC to coordinate with all relevant government authorities for
obtaining other necessary approvals, and ensuring the vessel’s compliance to the above mentioned law and regulations.
Name:

Designation: Minister of Defence & National Security

TO: LOCAL COORDINATING AGENT
CC: MALDIVES CUSTOMS SERVICE, MNDF MALE’ AREA, MNDF ORDANANCE SERVICE
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Signature:

Stamp:

57 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

c

47 :ްވޮލިއުމ

TFA FORM-02

Ministry of Defence and National Security
Male’
Republic of Maldives.

3 ުޖަދުވަލ

Weapon Details
Item No.

Type and Name

Category
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Quantity

Caliber

Weapon Serial No.:

Weapon License No.:

Country of Manufacture

Signature:
Name:
Date:

[Company Stamp]
Type:
Category A; Pistol, Revolver
Category B; Submachine gun, Rifle, Shotgun, Carbine
* Please use additional forms if required

Page_______of______
TFA FORM-02
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57 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

c

47 :ްވޮލިއުމ

TFA FORM-03
3 ުޖަދުވަލ

Ministry of Defence and National Security
Male’
Republic of Maldives.

Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) Details
#

Name

Registered
Country

Passport No.

Nationality

Change of Nationality within
last 5 years

* PCSAP must be registered to a PMSC and valid documents from the PMSC should be submitted in support of this application

Signature:
Name:
Designation:

[Company Stamp]
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ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު57 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ރީޖަން )އެސް.އާރް.އާރް(

08 00 N
073 00 E

06 00 N
078 00 E

00 00 S
068 00 E
02 00 S
078 00 E

06 00 S
068 00 E

06 00 S
075 00 E
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57 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

c

Ministry of Defence and National Security
Male’
Republic of Maldives.

47 :ްވޮލިއުމ

TFA FORM-1B
5 ުޖަދުވަލ

Form No: MDNS-DSCS/TFA/20___/______

Application for Permit of Transit of Firearms and Ammunitions through Maldives by Air
For Applicant’s Use
LCA Name:
LCA Contact Person:

LCA Permit No.:
LCA Contact No.:

LCA Email:

PMSC Details
Company Name:

Country of Registration:

Registry No.:

NOL No.:

Purpose of transit of fire arms and ammunitions:
 To provide maritime security to ………………….…….. (vessel name), which is scheduled to arrive/depart the port of Male’ on ……………… (date)
 To take back the weapons and ammunitions on completion of anti-piracy operations

Weapon Arrival / Departure info
Arriving Airline/ Flight No.:

ETA:

Port of Embarkation:

Transiting Airports(s)

ETA:

AWB Number:
Country/State(s):

Airway Bill No.:

Firearms and ammunition receiver details:
Name:
Country/State(s):
Passport No. / National Identification No.:
(Please attach a copy of passport/National Identification Document)

Designation:

If the weapons and ammunitions are under the MNDF safe custody:
Weapons brought by (aircraft)

Weapons brought date:

Under which LCA:

Weapons details:
Please fill the serial number of the weapons and complete the details in the TFA FORM -03:
Weapon serial numbers:

Supporting documents
required
 End User Certificate

 Weapon License

 PMSC Letter

 TFA FORM-02

 TFA FORM-03

 PCASP Registration Documents

*End User Certificates must be approved by the
government authority (signed and stamped)

I/We declare that the foregoing particulars and information furnished in this application form are true, accurate and complete. I/We
understand that if it is subsequently discovered that any particulars or information contained herewith is false or misleading, the ministry
holds the right to reject this application.
Name:

Date:

Signature:

Stamp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

For official use only:
The Ministry of Defence and National Security permits the above mentioned fire arms and ammunitions to be transited through
Maldives in accordance with Maldives Law number 4/75, and the regulations 2011/R-34 and 2012/R-3, for providing maritime security
to the above mentioned vessel or carriage back to another port on completion of anti-piracy operations. As the authorized Local
Coordinating Agent for the above mentioned PMSC, the LCA is responsible on behalf of the PMSC to coordinate with all
relevant government authorities for obtaining other necessary approvals, and ensuring the vessel’s compliance to the above
mentioned law and regulations.

Name:

Designation:

Signature:

TO: LOCAL COORDINATING AGENT
CC: MALDIVES CUSTOMS SERVICE, MNDF MALE’ AREA, MNDF ORDAN
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Stamp:

