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 ނޫސް ބަޔާން

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިން ތަކުންދޭ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ     
ހުއްދައެއްގެ ދަށުން  ރާއްޖޭގައި ވިއްކޭނީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުން  ދޫކުރާ) ޓިކެޓާއި ކާރގޯ(ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް 

މި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދެނީ އެ ފަރާތްތަކަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޚިދުމަތްދޭ . ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ
އެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަށަވަރު " އޭޖެންޓް"އެއަރލައިނަކުން އެ މީހުންެގ ޚިދުމަތް ވިއްކުމަށް 

  .ކުރުމަށްފަހުގައިކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ
ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިނަކާއި 

ންޓަށް ފާހަގަ ގުޅުމެއްނެތި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ވިއްކާ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާކަން މި ޑިޕާރޓްމަ
  . ކުރެވިފައިވެއެވެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަ އަގުތަކުގައި  
ޝަކުވާތައް މި  ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލަމުން ގެންދާކަމުގެ ،ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސާ ދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

  .ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ
މިފަދަ ފަރާތްތަށް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާއިރު، ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އެގުމަކާއިނުލައި 

ޚާއަްސ އަގުތަކުގައި ވިއްކާ ، ފައިސާދެއްކުމާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިނަށް
މި ކަމުގެ ސަބަބުން  . ޓިކެޓަށް އެއަރލައިނުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޝަރުތުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ނުދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
، ޓިކެޓް ކެންސަލް ކުރުމާއި ސައްޙަ ނޫން ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެްނ ޓިކެޓަށް ފައިސާދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެއަރލައިނުން

ޓިކެޓަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޝަރުތުތަކުގެ ސަބަބުން ދަތުރުކުރަން އޮންނަ ތާރީޚަށް ޖާގަ ނުލިބުންފަދަ ކަންތައް 
  .މެދުވެރިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ

ންގަވައިގެން ރާއްޖެއިން ޚާއްސަ އަގުތަކުގައި ޓިކެޓް ވިއްކާ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ނަ.  ވީމާ ދަންނަވަމެވެ
ބޭރަށް ދަތުރުކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ނުކުތާތަކަށް ސާމާލުކަންދެއްވުމަށް މި 

  .ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެދޭވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ
  

އެއަރލައިނުން  އައްޔަން ކޮށްފައިވާ  ޓިކެޓް ވިއްކާ އޭޖެންޓަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިނެއްގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމަށް އެ •
އޭޖެންޓެއްތޯއާއި އަދި އެ އޭޖެންޓަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމަށް މި 

 . ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުން
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ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް މި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިންތަކުން ދޭ 

  .ގައި ޝާއިޢު  ކޮށްފައިވާނެއެވެ  http://www.aviainfo.gov.mv/transport.php ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް
 

 . ކެޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތައް އޮޅުންފިލުވުންޚާއްސަ އަގުތަކުގައި ވިއްކާ ޓި •
ބައްލަވައިގަނަެފއިވާނަމަ، ޓިކެޓްގައި ވާ ތާރީޚްގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ޓިކެޓް މިސާލަކަށް ޚާއްސަ އަގެއްގައި 

އި ރިފަންޑް ކުރުމުގެ ކިހާވަރަކަށްތޯއާއި، ޓިކެޓްގައި ވާ ތާރިޚަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެތޯއާއި، ޓިކެޓް ކެންސަލް ކުރުމާ
  . އުސޫލްަތކާއި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތައް އޮޅުންފިލުވުން

  

ޓިކެޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޭޖެންޓުން އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭނެ  •
 .ނަންބަރުތައް އޮޅުންފިލުވުން

 

ވައިގަނެފައިވާނަމަ، ފުރުމުގެކުރިން އެއަރލައިން އޮފީހާ ގުޅުއްވާ ކާޑް ވެރިފިކޭޝަން ކްރެޑިޓް ކާޑުން ޓިކެޓް ބައްލަ •
އަދި ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ކްރެޑިޓް ކާޑާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ޓިކެޓް ވިއްކަވާ ފަރާތަށް . ހެއްދެވުން

 . ހާމަނުކުރުން
 

އި އޭޖެންޓަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، ނާޖާއިޒް ފައިދާ އެއް ހާސިލް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގަ •
 .ޓިކެޓް ބައްލަވައިގެންނެވި ފައިސާގެ ރަސީދާއެކު މި ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން، ޓިކެޓާއި
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