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  ޢާއްމު ޤަވާޢިދު
 
  ފިހުރިސްތު

  
  ވަނަބައި 1

  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ
 އިމްޕޯޓު ލައިސަންސް -1
 ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު ދިނުން -2
 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް -3

  އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުން) ހ(
  އިންވޮއިސްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލުގެ ) ށ(
  އިންވޮއިސްގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު) ނ(
  އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކަތި. ދަތުރުވެރިން) ރ(
  މަދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން) ބ(
  އިންވޮއިސް ނެތި ގެންނަ ވިޔަފާރި މުދާ) ޅ(

 ޑިކްލެއަރކުރުންރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  -4
  ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން) ހ(
  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދާ) ށ(

 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދާ ފާސްކުރުމާއި ދޫކުރުން -5
  މުދާ ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް) ހ(
  މުދާ އިތުރުވުން) ށ(
  މުދާ މަަދުވުން) ނ(
  ދިމާނުވުންމުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ) ރ(

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ އުޞޫލުތައް -6
  ވިސް މަގުން ގެންނަ ތަކެތިސަރ ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ) ހ(
  ޝިޕް ސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ބޯޓަށް އަރުވާ މުދާ) ށ(

 އިމްޕޯޓް މުދާ ބެލެހެއްޓުން -7
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  ވަނަބައި 2
  އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާރާއްޖެއިން 

 އެކްސްޕޯޓު ލައިސަންސް -1
 ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު ދިނުން -2
 ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރުން -3

  ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން) ހ(
  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުދާ) ށ(
  

 ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔުންތައް އެކްސްޕޯޓް މުދަލަށް -4
 މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުން -5
 މުދާ ފާސްކުރުން -6

  މުދާ ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް) ހ(
  ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން އެކްސްޕޯޓް މުދާ  ފާސްކުރުން) ށ(
  އެކްސްޕޯޓް މުދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ބެލެހެއްޓުން) ނ(

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މުދާ ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ބައެއް އުޞޫލު -7
  މުދާ ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން) ހ(
  މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން) ށ(

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުދަލުގައި ސިލްޖެހުން -8
  

  ވަނަބައި 3
 ފައިސާ ދެއްކުމާއި ދޫކުރުން

 
 ފައިސާ ދެއްކުން -1
 ނަގުދު ފައިސާއިން ދެއްކުން -2
 ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކުން -3
 ފައިސާގެ ރަސީދު -4
 ފައިސާ ދައްކަންވާ ތަނާއި މުއްދަތު -5
 ބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބެލުން -6
 ރީފަންޑް ފައިސާ ދޫކުރުން -7
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  ވަނަބައި 4
  ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިން، އަދި އެމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި ޗެކްކުރުން

  
  ވަނަބައި 5

  ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތިހުއްދަ 
  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަލިބިގެން ނޫނީ ގެނައުން މަނާތަކެތި -1
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަލިބިގެން ނޫނީ ގެނައުން މަނާތަކެތި -2
ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ  -3

ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއީދާ އެއްގޮތްވާ 
 ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސުން ޢަމަލުކުރާ ޢުޞޫލު

 ކާބޯ ތަކެތި -4
 މަސްފަދަ ތަކެތި ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި އަދި -5
 ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، ކާށި އަދި ރުއް ފަދަ ތަކެތި -6
 ޑޮކްޓަރީ ބޭސް -7
 ދީނީ ފޮތާއި، ލިޔުންތައް -8
 މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި -9

 ސެންސަރު ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި -10
 ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް  -11
 ދުންފަތުގެ އިޝްތިހާރު  -12
 ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި -13

  

  
  ވަނަބައި 6

  އިސްތިސްނާ ލިބިދިނުން ޑިޔުޓީ
  

 ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތި -1
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހު އަންނަ ދިވެހިން ގެންނަ އެއްޗެހި -2
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން ޑިޔުޓީ މްާފކުރެވޭ މިންވަރު -3
 ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން އެތެރެކުރުންކުރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ  -4
 އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް ެގންނަ ތަކެތި -5
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 އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތައް -6
 ޝިޕްސްޓޯރު މުދާ -7
 ދޫކޮށްލައިފައިވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ -8

  
  ވަނަބައި 7

  ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑް
  

 މުދާ ބެހެއްޓުން -1
 ންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތުބޮ -2
 މުދާ ޓަރާންސްފަރ ކުރުން -3
 މުދަލަށް ފީ ނެގުން -4

  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާގޮތަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތި) ހ(
  ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި) ށ(

  

 ފަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފުރާއިރު އަނބުރާ ދޫކުރެވޭ ތަކެތި -5
 ލަގެޖްލޮސްޓް  -6

 
  ވަނަބައި 8

  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން -1
 ފީދެއްކުން -2
 މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުްނ -3
 މުދާ ވެއްދުން -4
 މުދާނެރުން -5
 މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުން -6
 މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން -7
 ލިޔެ ކިއުން ބެލެހެއްޓުން -8
 ޑިއުޓީ ނެގުން -9

 ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ  -10
 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުން  -11
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  ވަނަބައި 9
  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އަޅަނދުފަހަރު

  
 ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު -1
 ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން -2

  އެޖެންޓު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން) ހ(
  ހަމަޖެއްސުމާއި ވަކިކުރުންއެޖެންޓު ) ށ(
  އެޖެންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު) ނ(

  އުޅަނދު އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު -3
 ކަނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވަރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުން -4
 ކަނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްަވރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުން -5
 އިސްވުމާއި ތަކެތި އަރުވައި ބޭލުންއުޅަނދުފަހަރަށް މީހުން ގޮސް އަ ގައިވާކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޑްރޯލްގެ ދަށު -6
ގޮވައިގެން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ) ސްޓޯއަވޭ(ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އަރައި ތިބޭ މީހުން  -7

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު
އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރު،  -8

 ދިއުން
 ޒެޑަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.އީ.އީ -9

 އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި ދޫކުރުން  -10
 އެލޯންގސައިޑްކޮށްގެން މުދާ ޓްރާންްސފަރ ކުރުން -11
 ން ރަށްރަށަށް މުދާ ބޭލުންމާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރ ފިޔަވައި އެހެ -12
 ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވަރޑް ކްލިއަރެންސްދިނުން -13
 ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވަރޑް ކްލިއަރެންސްދިނުން -14

 
  

  ވަނަބައި 10
  ްޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕ

  
 ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުން -1
  ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކުން މުދާ ވިއްކުން -2
  ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކަށް ވަނުން -3
  ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ލިޔެކިޔުން -4
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c 

  
  

  ޢާއްމު ޤަވާޢިދު
  

 ވަނަބައ1ި
  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ

  
ކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފްރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް     )ހ(  .1  އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް

ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް
  .ނެގުމަށްފަހު ކަސްޓަމަސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާއިރު، އޭގެ    )ށ(    

  .އަޞްލާއެކު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

އަންނަ ފަސިންޖަރުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްގެރާއްޖެއަށް     )ނ(    
ދަށުން، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި

  .އެތެރެކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ
  

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ހުންނަންވާނީ،    )ރ(    
  .ތުގެ ނަމުގައެވެއިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާ

  
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު 
  ދިނުން

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަކު ރާއްޖެއަށް މުދާ    )ހ(  .2
އިމްޕޯޓް ކުރާނަމަ، ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް އިމްޕޯޓަރ

އިމްޕޯޓްމި ނަންބަރު ދޫކުރެވޭނީ، . ނަންބަރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ
ލައިސަންސް ހުށަހެޅުމުން، އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް

  .ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ
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އިމްޕޯޓަރ ނަންބަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ރާއްޖެއަށް މުދާ    )ށ(    

އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަންގައި އެ ނަންބަރު
  .ޖަހަންވާނެއެވެ

  
އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް
.ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް އޮންނަންވާނެއެވެ      .3

އަދި. އިންވޮއިސް އޮންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ
ޤަބޫލުކުރާ ބޭރު ފައިސާއޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޢުލޫމާތު،އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ މަ. އަކުންނެވެ
ކަސްޓަމްސްގެ ޓެރިފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް

  .ޔުނިޓުގެ ހިސާބު ހެދޭގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް ކަސްޓަމަށް  )1(  )ހ(    އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުން
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އައުމުގެ ކުރިންވެސް، އެ މުދަލުގެ އިންވޮއިސްރާއްޖެއަށް މުދާ   )2(      

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 
މުދަލުގެ އިންވޮއިސްއާއެކު 
  ހުށަހެޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން މުދަލުގެ    )ށ(  
ކަސްޓަމްސަށްއިންވޮއިސްއާއެކު، ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  ޕެކިންގ ލިސްޓް  )1(      
  

  އެއަރވޭ ބިލް)/އެލް.ބީ(ބިލް އޮފް ލޭންޑިންގ   )2(      
  

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  )3(      
  ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެ ހުއްދައިގެ އަޞްލު

  
މުޢާމަލާތު(ކަސްޓަމްސުން އެދޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް   )4(      

ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން، ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސް، ފައިސާ ދެއްކި ނުވަތަ
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  )ދައްކަން އެއްބަސްވި ލިޔުން
  

އިންވޮއިސްގައި ހުންނަން 
  ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

  އިންވޮއިސްގައި ހުންނާނެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  )1(  )ނ(  
  

  ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެޑްރެސްމުދާ ފޮނުވި ) ހ(
  މުދާ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެޑްރެސް) ށ(
  އިންވޮއިސްގެ ނަންބަރު އަދި ތާރީޚު) ނ(
  އިންވޮއިސްގެ އަގު ދީފައިވާގޮތް) ރ(
  ޞަފްޙާގެ ޖުމްލަ) ބ(
  ޖުމްލަ އަގު) ޅ(
  ފްރައިޓް) ކ(
  އިންޝުއަރެންސް) އ(
އެފް ނުވަތަ.އައި.މްލަ، ސީއިންވޮއިސްގެ މުޅި ޖު) ވ(

  އެފް އަގު.އެން.ސީ
  

  އިންވޮއިސްގައި ހުންނަންވާނެ މުދަލާބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު  )2(      
  

  އައިޓަމް ނަންބަރު) ހ(
  ކުއަންޓިޓީ އަދި ޔުނިޓް) ށ(
  މުދަލުގެ ތަފްޞީލު) ނ(

  މުދަލުގެ ނަން. 1
  ބްރޭންޑް އަދި މޮޑެލް. 2
  ނަންބަރުޕާޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކޯޑް . 3
  މުދަލުގެ ސައިޒު. 4

  އައިޓަމްގެ ޕެކިންގ) ރ(
  އުފެއްދި ޤައުމު) ބ(
  އައިޓަމް ރޭޓް) ޅ(
  އައިޓަމްގެ ޖުމްލަ) ކ(
  

ދަތުރުވެރިން، އެ މީހުންގެ 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ 

ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ  )1(  )ރ(  
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ތަކެތީގެ އިންވޮއިސް ނެތްނަމަ، ތަކެއްޗާބޭނުންތަކަށް ގެންނަ  ތަކެތި
ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  މުދަލުގެ ނަން) ހ(
  މޮޑެލް/ ތެކެތީގެ ބްރޭންޑް ) ށ(
  އުފެއްދި ޤައުމު) ނ(
  )ކަސްޓަމްސް ޓެރިފާ އެއްގޮތަށް(އަދަދު ) ރ(
  އަގު) ބ(
  ނަމަ، ބޭނުންކުރި މުއްދަތުބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދަލެއް) ޅ(
  

ތަކެއްޗާބެހޭ ގޮތުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު   )2(      
  .ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ފޯމުގައެވެ

  
ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައަލަނީ، އެ މުދަލެއް  )1(  )ބ(    މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން

އެދުވަސްވަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާޢާއްމުކޮށް 
  .އަގުތަކަށް ބަލާފައެވެ

  
ޢާއްމުކޮށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާ މުދަލުގެ އަގު  )2(      

ކަނޑައެޅުމުގައި ކަސްޓަމްސުން ޢަމަލު ކުރާނީ، އަންނަނިވި
  .އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ

ދަތިވެއްޖެނަމަމުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަން ) ހ(
ފުރަތަމަ  ކަސްޓަމްސުން އެ މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި

ބަލާނީ، ބާވަތާއި ޒާތުގެ ގޮތުން އެކައްޗެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މުދާ،
  .އެދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަގަކަށެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލެއްގެ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
ން ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސުން އެ މުދަލެއްގެއަގު ކަނޑައަޅަ

އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ދެން ބަލާނީ، ބާވަތާއި ޒާތުގެ ގޮތުން
އެއްކަހަލަ މުދަލެއް، އެދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް

  .ކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ނ(
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ދަތިވެއްޖެނަމަ، ކަސްޓަމްސުން މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް
އެ މުދަލެއްގެ އަގު ދެން ކަނޑައަޅާނީ، އެ މުދާ އުފެއްދި ނުވަތަ
އެ މުދަލެއް ފޮނުވި ޤައުމަކުން އެ މުދަލާ ބެހޭގޮތުން  ލިބެން

  .ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
  

އިންވޮއިސް ނެތި ގެންނަ 
  ވިޔަފާރި މުދާ

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި މުދަލުގެ    )ޅ(  
ގޮތުގައި ބެލޭ އަދަދަކަށް ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އިންވޮއިސެއް ނެތް
ނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޢާއްމުކޮށް އިމްޕޯޓްކުރާ އަގުން

  .ޑިއުޓީ ނެގޭނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 
  މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރުން

  ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން    )ހ(  .4
ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސަށް މުދަލުގެ

ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު،. ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ  )1(      

  
  )ތަފާތު އައިޓަމް ހިމެނޭ ޝިޕްމެންޓެއްނަމަ(ލިސްޓް ޕެކިންގ   )2(      

  
  އެލް ނުވަތަ އެއަރ ވޭ ބިލް.ބީ  )3(      

  
  )އެންޑޯޒު ކޮށްފައި(ޑެލިވަރީ އޯޑަރ   )4(      

  
  ފޯމު ފުރާ ޕްރޮގްރާމް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ފޯމުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  )5(      

  
މަދަލެއްނަމަ އެއިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ   )6(      

  ހުއްދައަކާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުން
  

ޑިއުޓީ މާފުވާ މުދަލެއް ހިމެނޭ ނަމަ ޑިއުޓީ މާފު  )7(      
  .ކޮށްދެއްވާފައިވާ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް
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އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 

  މުދާ

  އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  )1(  )ށ(  
ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު،
އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ

މި. ކުރާނީ، އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުގައެވެ
  .ފޯމާއެކު، ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ސްމުދަލުގެ އިންވޮއި) ހ(
  މުދަލުގެ ޕެކިން ލިސްޓް)ށ(
  އެއަރވޭ ބިލް/ އެލް .މުދަލުގެ ބީ) ނ(
ބޮންޑް(ބޮންޑް ރިސީޓް / ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ) ރ(

  )ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމެއްނަމަ
  

  ރީ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  )2(      
ރީ އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީ، ރިޕެއަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ

ނުގެންނަ ގޮތަށް، ރީ އެކްސްޕޯޓުއަޞްލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ،

މި މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ. އަލުން އިމްޕޯޓް ކުރުމެވެ
ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު، ތިރީގައި މިވާ. ޑިކްލަރޭޝަންގައެވެ

 .ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް) ހ(
  ޕެކިން ލިސްޓް )ށ(
  އެއަރވޭ ބިލް/ އެލް .ބީ) ނ(
  ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރި ޑިކްލަރޭޝަންގެ ވެރިފަރާތުގެ ކޮޕީ) ރ(
  

  ދަތުރުވެރިންް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  )3(      
ދަތުރުވެރިން  ރާއްޖެ އަންނަމުން އެ  މީހުންގެ އަމިއްލަ
ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް

ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު،. ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
  .ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް) ހ(
  ގ ލިސްޓްމުދަލުގެ ޕެކިން) ށ(
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ބޯޓު ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން(ކްރޫ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ) ނ(
  )އެތެރެ ކުރާ މުދަލަށް

ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މުދަލެއްނަމަ އެފަދަ) ރ(
  ހުއްދައެއް

  
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ މީހުން،  )4(      

  އިމްޕޯޓް ކުރުންބޭނުން ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ތަކެތި 
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ މީހުން،
އިމްޕޯޓް ކުރާ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ތިރީގައިމިވާ

  .ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  މުދަލުގެ ޕެކިން ލިސްޓް) ހ(
  މުދަލުގެ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ) ށ(
ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭނެރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ) ނ(

  ލިޔުމެއް
  

ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރުކުރާ އަޅަނދު ފަހަރުގެ ޝިޕް   )5(      
  ސްޓޯރސް ތަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުގައި އޮންނަ، ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރު ކުރާ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ ތަކެއްޗަށް

  .ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  ޑިކްލަރޭޝަން) ހ(
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް) ށ(
  އެއަރވޭ ބިލް/ ބިލް އޮފް ލޭންޑިންގ ) ނ(
  ޑެލިވަރީ އޯޑަރ) ރ(
  

  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ތަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ  )6(      
ޑިކްލެއަރބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 8ކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

   ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ   )7(      
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ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ، ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި 

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

  ކާގޯ ޓްރާންސިޓް  )8(      
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޓްރާންސިޓް ކާގޯ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި
އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި އެއަަރ ވޭ ބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮފް

  .ލޭންޑިންގ، ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދާޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ   )9(      
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް މަގުން ރާއްޖެއަށް 

އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ
  .ތަކެއްޗާގުޅޭ ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ޑިކްލަރޭޝަން) ހ(
  އިންވޮއިސް) ށ(
މުދާ ހުރިކަން/ ރިސީޓް  ކަސްޓަމްސަ ބޮންޑް) ނ(

  އަންގައިދޭ ލިޔުން
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ 
މުދާ ފާސްކުރުމާއި 

  ދޫކުރުން

    )ހ(  .5
)1(  

  މުދާ ފާސްކުރެވޭ އުޞޫލުތައް
ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދާ ދިމާވޭތޯ ބަލައި، ޤާނޫނީ ގޮތުން
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާތަކެތި ހުރިތޯ ބަލައި ފާސްކުރާނީ

  .ކަސްޓަމްސުންނެވެ
  

ހަލާކުވެދާނެ ޒާތުގެ، ސްކުރުމުގައި ދިރޭ ޖަނަވާރާއިމުދާ ފާ  )2(      
މުދަލާއި، އަވަހަށް ބާލަންޖެހޭކަމަށް ކަސްޓަމްސުން ކަނޑައަޅާ

  .މުދާ ބަލައި، ފާސްކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެއެވެ
  

މުދާ ފާސްކުރެވޭނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން  )3(      
އަދި މިފަރާތަކީ،. ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ

މުދަލާބެހޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އުފުލޭ ވަރުގެ
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  .ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ
  

މުދާ ފާސްކުރާ ވަގުތު އެތާނގައި، ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް  )4(      
ޖަވާބުދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް، ރާއްޖެއަށް
މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަސްޓަމްސަށް
ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަރާތް ހާޟިރުވުމަށް އެފަރާތަށް ކަސްޓަމްސުން

  .އަންގާނެއެވެ
  

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޢިނާޔަތާއި ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެއްވާފައިވާ  )5(      
  .ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ފާސްނުކޮށް ދޫކުރެވޭނެެއެވެ

  
މުދާ ހަލާކުވުން ނުވަތަ މަދުވުން ފަދަ ކަމެއް  )6(      

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުދަލުގެ ސަރވޭ ފޯމް، ކަސްޓަމްސަށް
  .ހުށަހެޅުމަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމާއި ނެރުމުގައި  )7(      

ވަނަބައިގައި 8ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މި ޤަވާޢިދުގެ 
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެެވެ

  
ފުލް ކޮންޓެއިނަރެއްގެ މުދާ ހަމަނުވާ ގޮތަށް ވަކިވަކި ދާގީނާގައި  )8(      

ނަންމުދާ  އިމްޕޯޓްކުރާއިރު ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ 
  .ނުވަތަ މަރުކާ އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލޭބަލް ނެތި ނުވަތަ ބަލާ  )9(      

ބެލުމުން އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ތަކެތި ދޫކުރާނީ، އެއީ
  .ކޮންބާވަތެއްގެ ތަކެއްޗެއްކަން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

  
  .ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމްސުންނެވެމުދާ ފާސްކުރާނެ މިންވަރު  )10(      

  
ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް )11(      
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ކަސްޓަމްސުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް، ބަލަން
ބޭނުންވާނަމަ،  މުދާ ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން

  .އެކަން ކަސްޓަމްސަށް  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

މުދާ ފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށްފަހު، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދަލާ )12(      
ބެހޭގޮތުން ލިޔުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމްސުން
ދޫކުރާނީ، އެ މުދަލުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ
  

ބެލެވޭނީ، މުދަލުގެ މުޅިމުދާ އިތުރުވުން ކަމުގައި     )ށ(    މުދާ އިތުރުވުން 
ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މުދަލަށްވުރެ ޝިޕްމެންޓްގައި މުދާ

މިގޮތުން އިތުރުވާ މުދަލަށް ތިރީގައި މިވާ. އިތުރުވާނަމައެވެ
  .އުޞޫލުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ

  
އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް މުދާ 30%އާއި  10%އިންވޮއިސްގެ   )1(      

ން 30%އިތުރުވާ މުދަލުގެ އަގުގެ އިތުރުވާނަމަ، 
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

  
އާއި 30%އިންވޮއިސްއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޢަދަދު އިންވޮއިސްގެ   )2(      

އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭނަމަ، އިތުރުވާ މުދަލުގެ އަގުގެ %50
  .ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ %50
  

އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ ½އިންވޮއިސްގައިވާ މުދަލުގެ   )3(      
  .މުދަލުގެ އަގާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  
މުދާ މަދުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަންގައި  )1(  )ނ(    މުދާ މަދުވުން

.ހިމެނޭ މުދަލަށްވުރެ  ޝިޕްމެންޓްގައި މުދާ މަދުވާނަމައެވެ
މިގޮތުން، މަދުވާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު އެގްޒަމިނޭޝަން
ރިޕޯޓްގައި ނޯޓްކޮށް، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

ކުރި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުކަނޑައަޅާ މީހަކާއި މުދާ ޗެކް
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  .ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ
  

90ރިފަންޑް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި  މަދުވާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީގެ  )2(      
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިފަންޑު ފޯމް ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 
  ދިމާ ނުވުން

ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވާނަމަ،މުދާ ޗެކު ކުރުމުގައި މުދަލުގެ     )ރ(  
އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް އިތުރަށް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނަމަ، ޑިއުޓީ
ދެއްކުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގައި، ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން

  .މުދާ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
  

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 

ޢަމަލު މުދަލާ ބެހޭގޮތުން 
  ކުރެވޭ އުޞޫލުތައް

  :ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް މަގުން ގެންނަ ތަކެތި    )ހ(  .6
  

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ  )1(    
ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު ދޫނުކުރެވޭ  ތަކެއްޗަށް ބޮންޑް

ސަރވިސްއާރިސީޓް ހަދައި، ޕޯސްޓް އޮފީހާއި ނުވަތަ ކްރިއަރ 
  .ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ

  
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް  )2(      

ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ، ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމާ
  .ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  
މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓްޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް   )3(      

ކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން
އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އިމްޕޯޓް

އެތަކެތި ގެނައި ކުރިއަރ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ނުވަތަ
ސަރވިސްގެ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެތެރެ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ޕޯސްޓް ނުވަތަ ކްރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ  )4(      
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ތަކެއްޗަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިކްލަރޭޝަން، އެ ތަކެތީގެ
ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި އެ

  .ތަކެތި ގެނައި ކްރިއަރ ސަރވިސްއަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިންކްރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް   )5(      
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމެއް ނެތި ދޫކުރެވޭނީ، ޑިއުޓީ މަޢާފު
ދާއިރާތަކަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި

މަޢާފްކޮށް ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ
  .ޅިފައިވާ މިންވަރަށެވެދޫކުރުމަށް ކަނޑައެ

  
  ޓޯރގެ  ގޮތުގައި ބޯޓަށް އަރުވާ މުދާޝިޕް ސް    )ށ(    

ޝިޕް ސްޓޯރގެ  ގޮތުގައި ބޯޓަށް އަރުވާ މުދަލުގެ ލިސްޓް
ކަސްޓަމްސަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބޯޓު ފުރުމުގެ ކުރިން
  .އެލިސްޓް، ބޯޓް މާސްޓަރު ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ، އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ    )ހ(  .7  އިމްޕޯޓް މުދާ ބެލެހެއްޓުން

އުފުލާޙަވާލުކުރެވެންދެން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
މުދާ. ރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެފަރާތަކުން، މުދާ ރައްކާތެ

ބަލަހައްޓަންވާނީ، މުދަލުގެ ބާވަތާއި ވައްތަރަށް ބަލައި، އެފަދަ
  .ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެމުދަލަކަށް އެކަށޭނަ އަދި 

  
ނުވާނެ ބަހައްޓަންވާނީ، އެ މުދާ ހަލާކު ނުރައްކާތެރި މުދާ    )ށ(    

ގޮތަށް އަދި މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ
  .ޮގތަކަށް އެހެން މުދަލާ ވަކިން ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ

  
/ސަރަޙައްދެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ، ކޮންޓްރޯލް     )ނ(    

އެކްސްޕޯޓް އަދި ޓްރާންސިޓް މުދާ އެއްމުދަލާއި އަނެއްމުދާ
އެއްނުވާނެ ގޮތަށް، އެކިއެކި ކޮންސައިމެންޓްތައް ވަކިވަކިން

  .އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ
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އިމްޕޯޓް މުދަލާއި އަދި ޓްރާންސިޓް މުދާ،/ އެކްސްޕޯޓް     )ރ(    
ބަހައްޓަންވާނީ، ހަމައެކަނި ރާއްޖެއިންބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުގައި 

  .ބޭރުން ގެންނަ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މުދަލެވެ
  

ގައި ބުނެވެދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ) ހ(މި މާއްދާގެ     )ބ(    
އުފުލާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ލުގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން، ދޫކުރުމަށްހަވާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދޫނުކުރެވި ހުންނަ މުދަލާ ބެހޭ

  .މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް    )ޅ(    
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ވެރިފަރާތުން ނުގެންގޮސްގެން،

ނީލަން ކިޔާނަމަ، ލިޔުމަކުންމުދާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މުދަލުގެ 
އަދި މިފަދަ މުދަލުގެ. އެކަން ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  .އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
  
 ވަނަބައ2ި

  ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ
  

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް    )ހ(  .1  އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް
ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް

  .ނެގުމަށްފަހު، ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވެ
  

އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ހުށަހަލާއިރު އޮރިޖިނަލާއެކު ކޮޕީއެއް    )ށ(    
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
މާވަހަރު ފިޔަވައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ    )ނ(    

ކިލޯ ހަމަނުވާ އަދި ރާއްޖެއިން 5މުދަލުގެ ބަރުދަނުގައި 
އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މުދާ،

  .އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް އަކާ ނުލައި ބޭރު ކުރެވިދާނެއެވެ
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ރާއްޖެއިިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކޮންސައިނަރަކަށް    )ރ(    

  .ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތެވެވާންވާނީ، އެކްސްޕޯޓް 
  

ރާއްޖެއަށް މުދާ 
އެކްސްޕޯޓް ކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު 
  ދިނުން

އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަކު، ރާއްޖެއަށް މުދާ    )ހ(  .2
އެކްސްޕޯޓް ކުރާނަމަ، ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ޫދކުރެވޭނީ،މި ނަންބަރު . ނަންބަރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ
އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ހުށަހެޅުމުން، އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  .އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ
  

އެކްސްޕޯޓް ނަންބަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން މުދާ    )ށ(    
އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަންގައި އެ ނަންބަރު

  .ޖަހަންވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް 
ކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ 

  ކުރުން

  :ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން    )ހ(  .3
ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓް ކުރަން 

ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  ކަސްޓަމްސަށް
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  .އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޑިކްލަރޭޝަނާއެކު         

  
  އިންވޮއިސް  )1(      

  
ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގެ ނެޓް ވެއިޓް އަދި(ޕެކިންގ ލިސްޓް   )2(      

  )ގްރޮސް ވެއިޓް އެނގޭ ގޮތަށް
  

  )ބޭނުންވާ ޙާލަތެއްގައި( ހެލްތް ސެޓްފިކްޓް   )3(      
  

  )ފާނަ/ ކުދި މަސް ދިރޭ (ޕްރޮފޯމަރ ފިޝް އެކްސްޕޯޓް ފޯމް   )4(      
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ޝިޕަރ(ދީ .އައި.ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަށް އެސް  )5(      
  )އިންސްޕެކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް

  
ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ބޭރުކުރެވޭ މުދަލެއްނަމަ އެފަދަ  )6(      

  ހުއްދައެއް 
  

  އެއަރ ވޭ ބިލް/ އެލް.ބީ  )7(      
  

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
ބޭރަށް ފޮނުވާ ރާއްޖެއިން 

  މުދާ

  ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ  )1(  )ށ(  
ރާއްޖެއިން މުދާ، ރީ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކުން
ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން، ކަސްޓަމްސަށް

ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  އިންވޮއިސް) ހ(
  ޕެކިންގ ލިސްޓް) ށ(
  އެއަރ ވޭ ބިލް/ އެލް .ބީ) ނ(
ޑީ .އައި.ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަށް އެސް) ރ(

  )ޝިޕަރ އިންސްޕެކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް(
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ ) ބ(

  ހުއްދަ 
  

އަނބުރާ ގެންނަ ގޮތަށް 
  ފޮނުވާ މުދާ

މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަންއަނބުރާ ގެންނަ ގޮތަށް ފޮނުވާ   )2(    
ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު. ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  އެއަރ ވޭ ބިލް/ އެލް .ބީ) ހ(
ޑީ.އައި.ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަށް އެސް) ށ(

  )ޝިޕަރ އިންސްޕެކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް(
ހުއްދަ ދޭނީ، ގެންނަ ގޮތަށް މުދާ ފޮނުވުމުގެ ރާއްޖެ) ނ(

  .އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭ މުދަލަށެވެ
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އެކްސްޕޯޓް މުދަލަށް 
ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް    )ހ(  .4
ތިރީގައިމިވާހޯދުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔުންތައް، އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުން
  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
.ޕީ.އެސް.ޖީ(ޖެނެރަލައިޒްޑް ސިސްޓަމް އޮފް ޕްރިފަރެންސް   )1(      

  )ސެޓްފިކެޓް
  

)ސަޕްޓާ(އެގްރީމަންޓް  ސާކް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑިންގ  )2(      
  ސެޓްފިކެޓް

  
  )އޯ.ސީ(އޮރިޖިން ސެޓްފިކެޓް އޮފް   )3(      

  
އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ދަ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް  )4(      

  ޑޮކިއުމެންޓް.) ޓީ.އޭ.ސީ.ސީ.އައި(އެޓްލާންޓިކް ޓިއުނާސް 
  

  މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓްތައް  )5(      
  

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން     )ށ(    
ހޯދުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ނިންމައިދެވޭނީ، އެކްސްޕޯޓް މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި މުދަލާ

  .އެއްގޮތްވާ ނަމައެވެ
  

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ 
ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން 

  ބޭރަށް ގެންދިއުން

ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށްމަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ     )ހ(  .5
ގެންދިޔުމަށް، ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން، ސިލްޖަހައި ދެވޭނެއެވެ
  

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރުމަށްފަހު،  )1(      
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދޫކޮށްފައިވާ މަރުވާ މީހުންގެ  )2(      
  މަޢުލޫމާތު ފޯމް

  
  ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ  )3(      

  
  :މުދާ ފާސްކުރެވޭ އުސޫލުތައް    )ހ(  .6  މުދާ ފާސްކުރުން

  
ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން  )1(      

ހުރިތޯ ފާސްކުރާނީރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާތަކެތި 
  .ކަސްޓަމްސުންނެވެ

  
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ ބަންދުކުރެވިފައި  )2(      

ހުންނަންވާނީ، އެ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ގެއްލުމެއް ނުލިބި،
އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު

  .ގޮތެއްގައެވެ
  

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން މުދާ ފާސްކުރާނީ،  )3(      
  .ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ

  
މުދާ ފާސްކުރާ ވަގުތު، އެތާނގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް  )4(      

ޖަވާބުދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް، ރާއްޖެއިން
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް
ކަސްޓަމްސަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތް ޙާޟިރުވުމަށް އެ

  .ނެއެވެފަރާތަށް ކަސްޓަމްސުން އަންގާ
  

ރާއްޖެއިން އެކްޕޯޓް  ކުރެވޭ މުދަލުގެ ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި  )5(      
  .މުދަލުގެ މަރުކާ ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން 
ފޮނުވައިގެން އެކްސްޕޯޓް 

  މުދާ ފާސްކުރުން

އެކްސްޕޯޓް މުދާ ބަންދުކުރުމުގެ ކަންތައް ކަސްޓަމްސް  )1(  )ށ(  
ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ކުރަމުންދާ ތަންތަނަށް ކަސްޓަމްސް
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މުދާ. އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން އެ މުދާ ޗެކުކޮށް ދެވޭނެއެވެ
ޗެކުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މުދާ ބަންދުކުރާ ތަނަކާ

  .ކަސްޓަމްސް އޮފީހަކަށެވެ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ
  

ނަންބަރުގައި ބުނެވެދިޔަ ތަންތަނުން ވަނަ 1އްދާގެ މި މާ  )2(      
ޗެކުކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ މުދަލުގެ، ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްގެ

  .ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މުދާ ޗެެކުކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

ޑިކްލަރޭޝަނާއި ޝިޕާރޒްމުދާ ޗެކުކުރުމަށްފަހު، އެކްސްޕޯޓް   )3(      
ފޯމާއި އަދި) ޑީ.އައި.އެސް(އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް 

އް، ނިންމުމަށްފަހު،މުދަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެކުލެވޭ ލިޔުންތަ
  .ނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށެވެޙަވާލުކުރާ

  
އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޗެކުކުރެވުނު މުދަލާއި އެ މުދަލާ ބެހޭ  )4(      

ލިޔުންތައް ހުރި ގޮތަށް، އެ މުދަލެއް ޗެކުކުރެވުނު ތަނަކުން
އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުގެ ކަސްޓަމްސަށް ގެންދާނީ މުދަލުގެ

  .ވެރިފަރާތުންނެވެ
  

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާފަދަ ތަނެއްގައި މުދާ ބަލައި 1ގެ މި މާއްދާ  )5(      
ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުގައި

އަލުން އެ ހުންނަ ކަސްޓަމްސަށް އިތުރަށް ބަލަން ފެނިއްޖެނަމަ
  .ކުރެވޭނެއެވެމުދަލެއް ބަލައި ފާސް

  
މުއްދަތުގައި، އެމުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ   )6(      

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓް ނުކުރާނަމަ 
  .ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
އެކްސްޕޯޓް މުދާ 

ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ 
  ބެލެހެއްޓުން

އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން، އެ މުދަލެއް  )1(  )ނ(  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް އަރުވަންޖެހޭ އުޅަނދަކަށް

  .އަރުވަންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
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ހައްޓަންޖެހޭނީ، އެ މުދާ ހަލާކުނުވާނެނުރައްކާތެރި މުދާ ބަ  )2(      

ގޮތަށް އަދި މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާފަދަ
  .ވަކްިނ، ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެގޮތަކަށް އެހެން މުދަލާ 

  
މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ، ޢާއްމުންނާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް  )3(      

ސަރަޙައްދެއްގައި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އަދި ޓްރާންސިޓް މުދާ،
އެއް މުދަލެއް އަނެއް މުދަލާ، އެއް ނުވާނެ ގޮތަށް، އެކި

  .ގޮތަށެވެންސައިންމަންޓް ވަކިވަަކިން އެނގޭނެ ކޮ
  

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މުދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް  )4(      
އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ސަބަބަކާހުރެ

ބަނދަރުން މުދާ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަކީ، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
  .ނުވަތަ އެޖެންޓް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މުދާ 

ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ 
  ބައެއް އުޞޫލު

  މުދާ ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން    )ހ(  .7
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދާ، ރީ އެކްސްޕޯޓް
.ލައިސަންންގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ

  
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއް، ތިރީގައިމިވާ އުޞޫލުން  )1(  )ށ(    މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

އަދި މިފަދަ. ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
ރިފަންޑް 90%ޢަދަދުގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ 

  .ދެވޭނެއެވެ
މަސްދުވަހަށްވުރެ 2ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރިތާ ) ހ(

  ނުވާ މުދަލަކަށްވުން ގިނަ ދުވަސް
  އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލަކަށްވުން) ށ(
އެ މުދަލަކީ، ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްކަން) ނ(

  ދެނެގަނެވޭނެ މުދަލަކަށްވުން
މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާ) ރ(

  މުދަލަކަށްވުން
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ފޮނުވާލެވޭނީރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ   )2(      
  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ 
  މުދަލުގައި ސިލް ޖެހުން

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގައި ވެރިފަރާތުން      .8
ޖަހައިދެވޭ ކޮންމެ. އެދިއްޖެނަމަ، ސިލް ޖަހައި ދެވޭނެއެވެ

  .ގޭނެއެވެރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެ 25/-ލަކަށް ސި
  
  ވަނަބައި 3

  ފައިސާ ދެއްކުމާއި ދޫކުރުން
  

ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ    )ހ(  .1  ފައިސާ ދެއްކުން
ދައްކަންވާނީ، ދިވެހިފައިސާއިންނާއި ދިވެހި ފައިސާގެ

  .އެކައުންޓުގެ ޗެކުންނެވެ
  

ފައިސާ ދޭނީވެސް،ކަސްޓަމްސުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ     )ށ(    
ދިވެހި ފައިސާއިންނާއި ދިވެހި ފައިސާގެ އެކައުންޓްގެ

  .ޗެކުންނެވެ
  

ނަގުދު ފައިސާއިން 
  ދެއްކުން

ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކާނަމަ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ،      .2
ކަސްޓަމްސަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްލިޕް

  .ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް      .3  ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކުން
  .ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

  
ޗެކުގައި ކުރާ ސޮޔަކީ، އެކަކު ނުވަތަ ދެ މީހެއްގެ ނަމުގައި    )ހ(    

އޮންނަ އެކައުންޓެއްނަމަ، ހަމަޔަށް ސޮއި ކުރުން އަދި
  އެކައުންޓް ޕޭއީ ޖެހުން

  
ޗެކުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ކަނޑާ ނުވަތަ ފަވާފައިވާނަމަ، އެތަނެއް    )ށ(    

ސާފުކޮށް ފެންނާނެހެން ކަނޑާ އަލުން ލިޔެ އެކައުންޓް
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  .ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  

ކަސްޓަމްސަށް ޙަވާލުކުރާ ޗެކެއް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ    )ނ(    
ފަހުން އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިގެންއޮތޯރިޓީއާ ޙަވާލުކުރާ 
އޭގެ ފަހުން އެ ފަރާތެއްގެ ޗެކު، އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ

.ބަލައިގަނެވޭނީ، ބޭންކް ގެރެންޓީ ޖަހާފައިވާނަމައެވެ
ކަސްޓަމްސަށް ދައްކާއިފައިވާ ޗެކެއް އެކައުންޓްގައި ފައިސާ

24، ނެތިގެން އެނބުރި އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
އަދި އެ ފަރާތުން. ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ

ދައްކަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެ ފައިސާއެއްފައިސާއެއް އިތުރު 
ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިގެން އައި ޗެކުގެ

  .ފައިސާ ދެއްކަުމށްފަހުގައެވެ
  

ޗެކެއް ޤަބޫލެއްފައިސާ ބަލައި ގަތުމުގައި ކޭޝް     )ރ(    
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ކަސްޓަމްސަށް ފައިސާއެއް ބަލައިގެންފިނަމަ، އެ ފައިސާއެއް      .4  ފައިސާގެ ރަސީދު

  .ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރަސީދެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  

ފައިސާ ދައްކަންވާ ތަނާއި 
  މުއްދަތު

ދައްކަންޖެހޭއެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ، މުދަލަކަށް     )ހ(  .5
ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކާނީ، އެ މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން

އެހެނިހެން. ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކަށެވެ
ގޮތްގޮތުން ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާނީ،

  .ކަސްޓަމްސްގެ މައި އޮފީހަށެވެ
  

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި މުއްދަތެއްކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ     )ށ(    
ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، ފައިސާ ދައްކާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 14އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
  

މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމުގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބަލާނީ،    )ހ(  .6  ބޭރު ފައިސާގެ އަގުބެލުން
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  .ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުންނެވެކަސްޓަމްސުން 
  

ބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބަލާނީ އިމްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމަށް    )ށ(    
ކަމުގައިވާނަމަ، ކަސްޓަމްސުން ބަލާނީ މުދާ ޑިކްލެއަރކުރި

  .ތާރީޚުގައި ބޭރުފައިސާގެ އަގު ހުރި ގޮތަށެވެ
  

ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމަށްބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބަލަނީ އެކްސްޕޯޓް     )ނ(     
ކަމުގައިވާނަމަ، ކަސްޓަމްސުން ބަލާނީ މުދާ ރާއްޖެއިން

  .ތަށެވެވަހު ބޭރުފައިސާގެ އަގު ހުރު ގޮއެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދު
  

ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެގިފައިވާނަމަ،    )ހ(  .7  ރިފަންޑު ފައިސާ ދޫކުރުން
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލަކުން އެފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް ، 
ކަސްޓަމްސަށް ދައްކާފައިވާ. ފައިސާ، އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ

  .ފައިސާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ރިފަންޑު ކުރެވޭނެެއެެވ
  

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ މަދުވާ  )1(      
ދައްކާފައިވާމުދަލާއި، ނައްތާލެވޭ މުދަލަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 

ފައިސާ، ރިފަންޑް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން، ރިފަންޑު ފައިސާ

  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  ރިފަންޑް ފޯމު) ހ(
  އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް) ށ(
  ފައިސާގެ ރަސީދުގެ އަޞްލު) ނ(
  

ނިންމައި، ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އިންވޮއިސްގެޑިކްލަރޭޝަން   )2(      
އަގަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ލިޔުންތައް
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން ރިފަންޑު

  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  ރިފަންޑް ފޯމު) ހ(
  އަގު ބަދަލު ކުރި ޗިޓުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކޮޕީ) ށ(
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  ފައިސާގެ ރަސީދުގެ އަޞްލު) ނ(
  

ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ޕޯސްޓް އޯޑިޓް  )3(      
ކުރުމުގައި ކުށެއް ފެނިގެން އިޞްލާޙުކޮށް، ރިފަންޑް ފައިސާ
ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސުން އެންގުމުން، ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް

ރިފަންޑުމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން 
  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  ރިފަންޑް ފޯމު) ހ(
ރިފަންޑް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސުން އެންގި ލިޔުމުގެ) ށ(

  ކޮޕީ
  ފައިސާގެ ރަސީދުގެ އަޞްލު) ނ(

  
ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުވެއްޖެނަމަ، މުދަލުގެ  )4(      

ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް
  .ހުށަހެޅުމުން ރިފަންޑް ފައިސަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  ރިފަންޑް ފޯމު) ހ(
  ޑިއުޓީ މަޢާފުވި ކަމުގެ ލިޔުން) ށ(
  އަޞްލު ގެރަސީދު ގެސާފައި) ނ(

  
ކަސްޓަމްސަށް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވަނިކޮށް ޑިއުޓީ ދެއްކި ފައިސާ    )ށ(    

އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް، ޑިއުޓީ މަޢާފުވެއްޖެނަމަ
ޑިއުޓީ މަޢާފުވި ފައިސާ، ރިފަންޑު ކުރެވޭނީ، ޑިއުޓީ މަޢާފުވި
ޢަދަދުގެ ދެއެއް އިންސައްތަ، ޚިދުމަތުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި

  .ކަސްޓަމްސަށް ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ
  
  
  
  
  ވަނަބައި 4

  ޗެކް ކުރުންރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިިން، އަދި އެ މީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި 
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ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ ދަތުރުވެރިންނާއި، އެ މީހުންގެ      )1(  
ފޮށިތަންމަތި، ކަސްޓަމްސަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޗެކު

  .ކުރާނެއެވެ
  

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ފޮށިތަންމަތި ޗެކު ކުރާނީ ސްކޭން      )2(  
ނަމަވެސް އިތުރަށް ޗެކު ކުރަން. ކޮށްގެންނެވެ

  .ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފޮށިތަންމަތި ހުޅުވައިގެން ޗެކު ކުރެވޭނެއެވެ
  

ދަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަނޑު ޗެކު ކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި      )3(  
މި ގޮތުން ޗެކު ކުރެވޭނީ،. ހަށިގަނޑުވެސް ޗެކު ކުރެވޭނެއެވެ

ޗެކު ކުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން، އެހެން
މިގޮތުން، ހަށިގަނޑު. އޮފިސަރެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެކަސްޓަމްސް 

ޗެކުކުރުމުގައި ޝާމިލު ވާނީ، ހަށިގަނޑު ޗެކު ކުރަންޖެހޭ
އަހަރު 18އަދި ޢުމުރުން . މީހާއާއި އެއްޖިންސެއްގެ ބައެކެވެ

ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ޗެކު ކުރެވޭނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ
ލުވެގެން އަންނަބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުއްޖަކާ ޙަވާ

  .މީހެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ
  

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރުގެ      )4(  
ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި އެ ފަރާތްތަކަށް

އަދި އެކިއެކި. ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސަށް ނެގޭނެއެވެ
ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަަ ލިބުމުން 

  .ހުއްދަ ގެނައުމުންނެވެ
  

ދަތުރުވެރިންގެ ލަގެޖާއި ހަށިގަނޑު ޗެކުކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި      )5(  
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ
ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް އަތުލުމަށްފަހު

  .ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެއެ މީހަކާ މެދު 
  

ދަތުރުވެރިން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތި، ފަހުން ޑިއުޓީ      )6(  
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.ދައްކާ ގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ      )7(  
ފޮށިތަންމަތީގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުން މަނާމީހުންގެ 

ތަކެއްޗާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ގެންދެވޭ
  .ތަކެތި ހުރިތޯ ކަސްޓަމްސުން ޗެކް ކުރާނެއެވެ

  
ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އުފަންދުވަހުގެ      )8(  

ޙަފްލާތައް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ހުންނަޕާޓީ އާއި ކައިވެނި ޕާޓީ ފަދަ 
ތަކެއްޗާއި، އެ މީހެއްގެ ބައްޔާބެހޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަަކުގެ ޓޭޕް
ނުވަތަ ސީޑީ ފަދަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ބެލުމަށްފަހު

  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި މުދާ،      )9(  
ޢާއްމުކޮށް އެތެރެކުރާ އަގުން ޑިއުޓީޗެކް ކުރުމަށްފަހު 

  .ނެގޭނެއެވެ
  
  ވަނަބައި 5

  ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޑިފެންސް އެންޑް 

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ 
ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިގެން 
ނޫނީ ގެނައުމުން މަނާ 

  ތަކެތި

  ކުއްތާ    )ހ(  .1
  

  ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު    )ށ(  
  

ގޮވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި،    )ނ(  
  އެފަދަ ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި ބާވަތް ބާވަތުގެ ވިހަ

  
  ފޮގް ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް    )ރ(    

  
ހޯދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓުފަހަރުގައި ކޮންމެހެން    )ބ(    

ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
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  ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮވާ އެއްޗެހި
  

  މަސްހިފާ ނުވަތަ މަސްމަރާ ބަޑި    )ޅ(    
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް 
އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ 
ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިގެން 

ނޫނީ ގެނައުން މަނާ 
  ތަކެތި

  ބަނގުރާ    )ހ(  .2
  

  އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި    )ށ(  
  
  

ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން 
އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، 

އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުން 
އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް 
އިމްޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ކަސްޓަމްސުން ޢަމަލުކުރާ 

  އުޞޫލު

ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި،      .3
އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރަންވާނީ، ކަމާ

ރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުންބެހޭގޮތުން މިނިސްޓް
  .ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  
ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި،    )ހ(  

އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާނީ، މި ތަކެތި
ޓްރޭޑް އެންޑްއެތެރެކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިންޑަސްޓްރީޒުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސަށް
  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި،    )ށ(  

އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތަކުން އެފަހަރަކު އިމްޕޯޓްކުރި ތަކެތި އެއްފަހަރާ
ކަސްޓަމްސުްނ ނެރެވެން ނެތްނަމަ، ނެރެވެން ނެތް ތަކެތި

މިގޮތުން. ހުންނަންވާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެ
ބެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް

.ސެކިއުރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެޑިފެންސް  އެންޑް ނޭޝަނަލް 
  

ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ     )ނ(  
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ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި،
ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި، ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ

ނަމަވެސްއެއްވެސް ރަށެއްގައި ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް 
މީގެ ތެރޭގައި،. ގުދަންކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ
ބޭނުމަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ބަހައްޓާ ތަކެއްޗެއް

  .ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

އުފައްދާ ބަނގުރަލާއި، ބަނގުރަލުންރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ     )ރ(  
ތަކެއްޗާއި، އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި، އެ
ޝިޕްމެންޓެއްގެ ބިލް އޮފް ލޭންޑިންގައި ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ
ތަނަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ޝިޕްމެންޓް، އުޅަނދަށް ބަރުކޮށް
ފުރުވާލެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސީދާ

ހުޅުލޭގައި މި ތަކެތި. ވެކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުންނެ
ގެންގުޅުން ހުއްދަ އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައިވެސް މި ތަކެތި
ގެންގުޅެވޭނީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި މި ތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ

  .ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ
  

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީނަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް    )ބ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެދޫކުރާނީ، 

މިގޮތުން މިހާރު ދޫކުރުމަށް. ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  .ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ ޢަދަދަށެވެ

  
  ލިޓަރ 3ބަނގުރާނަމަ ކޮންމެ މަހަކަށް   )1(      

  
350ގިނަވެގެން (ދަޅު  60ބިޔަރު ނަމަ ކޮންމެ މަހަކަށް   )2(      

  )ގެ.އެލް.އެމް
  

  ކިލޯ 40އޫރުމަސް ކޮންމެ މަހަކަށް   )3(      
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ޝިޕިންގ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރި ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ހުންނަ        
ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އަލުން އެ ތަކެތީގެ ލިޔެކިޔުންތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒަށް ހުށަހަޅައި،

ޝިޕިންގ ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ހުރި. ލިބުމަށްފަހުގައެވެހުއްދަ 
ޢަދަދަށްވުރެ މަދުވާނަމަ، ޝޯޓް ލޭންޑިންގ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްޗެއް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް        
ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލައި، އެތަކެތި، އެތެރެކޮށްފިނަމަ
އަދި މިފަދަ އެއްޗެއް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް. އަތުލެވޭނެއެވެ

  .އެތެރެކޮށްފި ފަރާތަކާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
  

ކާބޯ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޕެރިޝަބަލް ތަކެތި ދޫކުރާނީ،      .4 ކާބޯ ތަކެތި
ހެލްތް ސެކްޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ޕޯޓް

މިފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިންސާނުން. ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަން ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެިތ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ
  

ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި އަދި 
  މަސްފަދަ ތަކެތި

ރާއްޖެއަށް ދިރޭ ޖަނަވާރާއި، ދޫނި އަދި މަސްފަދަ ތަކެތި    )ހ(  .5
ގެންނަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ހުއްދަ

  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
  

ރާއްޖެ ގެންނަ ޖަނަވާރާއި ދޫނިފަދަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ ތަކެތި    )ށ(    
ގެންނަ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތެއްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ކުރެވޭނީ،މިފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ. ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  .މިިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، ކާށި 

  ރުއް ފަދަ ތަކެތިއަދި 
ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، ކާށި އަދި ރުއް ފަަދަ ތަކެތި      .6
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އެތެރެކުރެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ
  .އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ،      .7  ޑޮކްޓަރީ ބޭސް

އަމިއްލަ. އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަކުރާ ބޭހެވެމިނިސްޓްރީ 
ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ބޭސް، ސަރުކާރުން
ޤަބޫލުކުރާ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކްލިނިކް ފަދަ ތަްނތަނުގެ
ޑޮކްޓަރުންގެ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނާއެކު ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ

  .ވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވޭނެއެ
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއްގެ        
7ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތި ގެނެވޭ ބޭހުގެ ހުއްދ ހުށަހެޅުމަށް 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ
  .ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ބޭސްތައް ނައްތާލެވޭނެއެެވ

  
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދީނީ ފޮތާއި ލިޔުން ދޫކުރާނީ،      .8  ދީނީ ފޮތާއި ލިޔުންތައް

  .ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

އިސްލާމްދީނާއި އެހެނިހެން ދީންތަކާބެހޭ ފޮތްތަކާއި އިސްލާމް    )ހ(    
ދީނުގެ އަޞްލާއި ޚިލާފުވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ،

މަޖިލީހުގެ ހުއްދައިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ 
  .ލިބުމުންނެވެ

  
ދީނާ ބެހޭ ވާހަކަތަކާއި ތަޤްރީރު ހިމެނޭ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި، އޯޑިޔޯ    )ށ(    

ޑީ ޑިސްކު.ވީ.ޑީ އާއި ޑީ.ސީޑީ، ވީޑިޔޯ ޓޭޕާއި ވީޑިޔޯ ސީ
ފަދ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވައި ހުއްދަ

  .ލިބުމުންނެވެ
  

މުވާޞަލާތާ ބެހޭ ތަކެތި ދޫކުރަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ      .9  މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެެތި
  .އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
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ފޯމް، މުދަލުގެ 3މުވާޞަލާތާ ބެހޭ ތަކެތި ދޫކުރާ ފޯމްގެ     )ހ(    

ޓީވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރި
  .އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
މުވާޞަލާތާ ބެހޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން    )ށ(    

ފޯމްތަކުގައި ހިމެނޭ ފް މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއޮ ޓީއޮތޯރި
އްޗާއި، ދޫކުރަން ނުފެންނަތަކެތީގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވޭނެ ތަކެ

ކޮޕީ 2ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، ފޯމް އެންޑޯޒްކޮށް ފޯމްގެ  ތަކެތި
  .މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
ޑިއުޓީގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހު ތަކެތި، ކަސްޓަމްސުން    )ނ(    

އޮފް މޯލްޑިވްސުން ޓީނެރުމަށްޓަކައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރި
  .ފޯމް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 2ދޫކުރި 

  
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ ތަކެތި ރާއްޖެއިން        

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ
  .ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ

  
ސެންސަރު ކުރަންޖެހޭ 

  ތަކެތި
ޑީ، ވީޑިޔޯ.ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި، އޯޑިޔޯ ސީ    )ހ(  .10

ޑީ ޑިސްކް ފަދަ ތަކެތި.ވީ.ޑީ އާއި ޑީ.ޓޭޕާއި ވީޑިޔޯ ސީ
  .ދޫކުރެވޭނީ، ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވައި ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ސެންސަރު)ހ(މި މާއްދާގެ     )ށ(    

  .ޑިއުޓީގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމުންނެވެބޯޑަށް ފޮނުވޭނީ، 
  

ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން    )ނ(    
ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިކަން އެނގޭނޭ ސެންސަރުބޯޑުގެ
ލިޔުމަކާއެކު، ރިފަންޑް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސަށް

  .ކޮށްދެވޭނެއެވެހުށަހެޅުމުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިފަްނޑް 
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ސެންސަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ތަކެތި    )ރ(    

  .ދޫކުރާނީ، ސެންސަރު ބޯޑުންނެވެ
  

ސެންސަރު ބޯޑުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަނުކުރާ    )ބ(    
ތަކެތި، ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރާއްޖޭން

  .ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެއެކްސްޕޯޓްކޮށް 
  

ދީނީ ވާހަކަ އާއި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި    )ޅ(    
ޑިސްކާ މެދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ، މަތީގައި

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ
  

ބާވަތްތައް ގެންނަންވާނީ، މިނިސްޓްރީރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ     )ހ(  .11  ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ހުއްދަ

  .ލިބިގެންނެވެ
  

ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ގަސްކާނާ ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ    )ށ(    
އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ

  .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  

ދުންފަތުގެ އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް      .12  އިޝްތިހާރުދުންފަތުގެ 
ފައިވާނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅާއިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ، މި

  .ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތަކާ ގުޅުމެއް ހުރި    )ހ(    
ފޮޓޯއެއް، ބެނަރއެއް، ނުވަތަ ކަލަންޑަރެއް ކަމުގައިވީލިޔުމެއް، 

  .ނަމަވެސް ބެލެވޭނީ އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައެވެ
  

ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބްރޭންޑް ނަން    )ށ(    
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސިފައަށް
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އިޝްތިހާރުގެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެސްވެސް ހިމެނެނީ 
މީގެ ތެރޭގައި، ގަލަން، ތަޅުދަނޑީގައި ލާ އެއްޗެހި،. ގޮތުގައެވެ

ސްޓޭޝަނަރީގެ ބާވަތްތައް، ހެދުމާއި ގަހަނާ، ކުޑަ އާއި
ކުޅޭއެއްޗެހި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއް

މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ތިނެއްޗަށްވުރެ ގިނަނޫން. ހިމެނޭނެއެވެ
ނުމަށް ގެނެސް ގެންގުޅުމަކީ، އިޝްތިހާރުޢަދަދެއް އަމިއްލަ ބޭ

  .ކުރުން ކަމުގިައ ނުބެލެވޭނެއެވެ
  

ސިގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، އެނޫން ބާވަތްތަކުގެ    )ނ(    
މުދާ އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރާ ކުންފުންޏަކުން ހަދާ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ފޭރާން، ގަހަނާ،ހުންނަ ބްރޭންޑް ގަލަން، ކަމަރު، ޓައިޕީން، 
އަދި އެނޫން އެއްޗެހިވެސް ފުންފަތް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ

މިސާލަކަށް ޑަންހިލް ކުންފުނިން. (ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
އުފައްދާފައި ހުންނަ ގަލަން ނުވަތަ ޓައީޕިން ފަދަ އެނޫންވެސް

  )އެއްޗެހި
  

އުފައްދާހަމައެކަނި ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް     )ރ(    
ވިއްކާ ތަންތަނުން އެތަަނުގެ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި،
އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައި ހުންނަ މިފަދަ ކޮންމެ

  .އެއްޗެއްވެސް ހިމެނޭނީ، އިޝްތިހާރުގެ ތެރޭގައެވެ
  

ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ 
  ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

މޮޓޯސައިކަލް،(ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ       .13
އޮޓޯ ސައިކަލް، ކާރު، ލޮރީ، ޕިކަޕް، ކަނޑުގައި ދުއްވާ

ރަޖިސްޓަރީ ފޯމް، އެ މުދަލެއް) އުޅަނދުފަހަރު، އަދި އިންޖީނު
ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސުން ނިންމާ މުދަލާއެކު

  .ގެންދަންވާނެއެވެ
  
  ވަނަބައި 6

  ޑިއުޓީ އިސްތިސްނާ ލިބިދިނުން
  

ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ގޮސް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި،      .1ދަތުރުވެރިން ގެންނަ 
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ރާއްޖެއިން، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ތަކެތި
ޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ ތަކެތިންބޭރު ދަތުރުކުރާ އު

ބައެއްކޮންމެ ދަތުރަކަށް ތިރީގައި މިވާ ތަކެއްޗާއި އަދި 
ތަކެތިން ގެންނަ މިންވަރަށް ބަލައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން

  .ޑިއުޓީ މާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ
  

  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު    )ހ(    
  

ބޭނުންކުރަންގެންގުޅޭ  އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާއާއި    )ށ(    
  އަތުކުރީ ގަޑި އާއި ގަލަން ފަދަ ތަކެތި

  
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިޔޯ ފަދަ ތަކެތި    )ނ(    

  
  )ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ރީޒް ޓޮއިލެޓް    )ރ(    

  
ސިގިރެޓް ނުވަތަ 200ސިގިރޭޓް، ސުއްޓާ ފަދަ ތަކެތިންނަމަ     )ބ(    

  )އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް 18(ސުއްޓާ  25
  

  )އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް 18(ގުރާމް ދުންފަތް  250    )ޅ(    
  

ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަން ގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ    )ކ(    
  ތެކެތި

  
އިސްވެދިޔަ ނަންބަަރުތަކުގައިވާ ތެކެތީގެ އިތުރުން، އަމިއްލަ    )އ(    

  ރުފިޔާގެ މިންވަރު 2،000/-ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން 
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
ދިރިއުޅުމަށްފަހު އަންނަ 
  ދިވެހިން ގެންނަ އެއްޗެހި

އަހަރު ދިރިއުޅުމަށްފަހު، 1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މެދުނުކެނޑި       .2
އަންނަ ދިވެހިން، އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަމުން ގެންނަ
އެއްޗެތީގެ ޑިއުޓީ، ތިރީގައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އިސްތިސްނާ

  .ވާނެއެވެ
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އަހަރު އުޅެފައި އަންނަ މީހަކަށް 1ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން     )ހ(    

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ 1މިބައިގެ 
  .ރުފިޔާގެ ތަކެތި 5،000/-އިތުރަށް 

  
އަހަރާ ދެމެދުގެ 3އަހަރާއި  2ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި     )ށ(    

ވަނަ 1މުއްދަތަކަށް އުޅެފައި އަންނަ މީހަކަށް މިބައިގެ 
7،500/-ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް މާއްދާގައި 

  .ރުފިޔާގެ ތަކެތި
  

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެފައި 3ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި     )ނ(    
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1އަންނަ މީހަކަށް މިބައިގެ 

  .ރުފިޔާގެ ތަކެތި 10،000/-މިންވަރުގެ އިތުރަށް 
  

ޙާޞިލްކުރުމަށް އުޅެފައި އަންނަ މީހުންނަށް މި ބައިގެތަޢުލީމް     )ރ(    
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް އެ 1

މީހަކު ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮތް،
  .ކޮމްޕިއުޓަރ، ޓައިޕްރައިޓަރ ފަދަ ތަކެތި

  
ގެ އަގުގައިވާ ތަކެތީ) ނ(އަދި ) ށ) (ހ(މި މާއްދާގެ     )ބ(    

  :ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް
  

ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ  ތަކެތީގެ އަގު ނިންމާނީ، އެ ތަކެތި  )1(      
ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަލައި، އެ މިންވަރު އަގުން

  .އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެ ދުވަސްވަރެއްގައި ޢާއްމުކޮށް ރާއްޖެއަށް  )2(      
  .ކޮށްފައި ހުންނަ އަގުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެތަކެތި އިމްޕޯޓް 

  
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 
ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް      .3
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ގެނެވޭ ތަކެތިން  ޑިއުޓީ 
  މާފްކުރެވޭ މިންވަރު

އޯޑަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ނޫސް، މަޖައްލާ،
އަންނައުނު، ނަންބަރު އައިނު، ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ގެންނަ

ރުފިޔާގެ 2،000/-ބޭސް ފަދަ ތަކެއްޗަށް މީހަކަށް ފަހަރަކު 
  .މިންވަރުން ޑިއުޓީ ނުނަނގާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
ކުރިން ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ 
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު 

  އަލުން އެތެރެކުރުން

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދަލާއި ކުރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް      .4
ކޮށްފައިވާ މުދާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޑިއުޓީ

  .ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
  

ޑިއުޓީ މުދާ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރިއިރު    )ހ(    
  .ދައްކާފައިވުމާއި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައި ނުވުން

  
  .މުދަލުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބަދަލު ކޮށްފައި ނުވުން    )ށ(    

  
މުދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރީ، އަލުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް    )ނ(    

ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުދަލަށް ރީއެކްސްޕޯޓް
މިފަދަ  ޙާލަތްތަކުގައި މުދަލަކީ،. ފުރާފައިވުންފޯމް 

  .އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭ މުދަލަށް ވާންވާނެއެވެ
  

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދަލާއި ކުރިން ރާއްޖެއަށް    )ރ(    
އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން

ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ، އެ މުދަލެއް 
  .މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  
އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް 

  ގެންނަ ތަކެތި
ވަގުތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން      .5

ބޭރަށް އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް ގެންނަ ތަކެތި، ކަސްޓަމްސްގައި
ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު،

  .އުޞޫލުންނެވެ
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ފަސިންޖަރުން އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ތަކެތި    )ހ(    
އެޖެންޓެއް ރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ލޯކަލްރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކު

ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެޖެންޓް އެކަމަށް އެދި ކަސްޓަމްސަށް
  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް ގެންނަ    )ށ(    

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ތަކެތި، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުނަގާ 
  .ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ގޮތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

  
ގައި ބުނެވިދިޔަ ތަކެތި ފިޔަވައި އެކިއެކި) ށ(މި މާއްދާގެ     )ނ(    

އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް ދޫކުރާނެމަޝްރޫޢުތަކަށް ގެންނަ ތަކެތި 
  .މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ކަސްޓަމްސުންނެވެ

  
ރިޕެއަރ ކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ބޯޓްފަހަރުން ބާލާ ތަކެތި    )ރ(    

އަނބުރާ ބޯޓަށް ނުގެންދާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
މިގޮތުން ނާންގާނަމަ، ބޯޓް. ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ން އެފަދަ ތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންފުރުމުގެ ކުރި
  .ވާނެއެވެ

  
އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް 
އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ 

  ދެވޭ ފަރާތްތައް

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ      .6
  .ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

  
ދަނޑުވެރިކަން ނުވަތަ އަތްތެރިވިޔަފާރި، އިންޑަސްޓްރިއަލް،     )ހ(    

މަސައްކަތުގެ މަޢުރަޒު ފަދަ ކަންތައްތައް ޑިސްޕްލޭ ކުރުމަށް
  ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް

  
އުނގެނުން، އާރޓް، ކްރާފްޓް، ކުޅިވަރު، ސައިންޓިފިކް،    )ށ(    

ތަޢުލީމީ، ނުވަތަ ސަޤާފީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭއްވޭ
ފަދަ ކަންކަމަށާއި، މީހުންގެ މަޢުރަޒު ނުވަތަ ބައްދަލުވުން

މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށާއި، ތަޢުލީމީ ގޮތުން
މަޢުލޫމާތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭއްވޭ މަޢުރަޒު އަދި ބައްދަލުވުން
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  .ފަދަ ކަންތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް
  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ    )ނ(    
.މަންދޫބުން އެކުލެވޭ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތައް

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ގޮތުން(
ފިހާރަތަކުގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ޢިމާރާތެއްގައި އިމްޕޯޓް
މުދާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ޑިސްޕްލޭ ކުރުމަށް ބާއްވާ އެގްޒިބިޝަން

  .)ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

އެ މުނާސަބަތެއް ނިމުމުން(ކަށް ވަގުތީގޮތުން ތަމުނާސަބަ    )ރ(    
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތި) ރީއެކްސްޕޯރޓް ކުރާގޮތަށް

ވްިއކޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން
  .ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުންނެވެ

  
ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ފޮރިން ގޮއިން      .7  ޝިޕްސްޓޯރ މުދާ

ވެސަލެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު
  .ފަހަރަށެވެ

  
ޝިޕްސްޓޯރަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް    )ހ(    

ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައި ބޮންޑެޑް
  .ހުންނަންވާނެއެވެވެއަރހައުސްއެއް 

  
މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްއެއް ޝިޕްސްޓޯރ    )ށ(    

ނެތްނަމަ، ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ
  .އުޅަނދަކަށެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަކެތި ގެންނައިރު އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ    )ނ(    

އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ނެތްނަމަ، އެ މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ،
އުޅަނދު. ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމުންނެވެ

ނެތިގެން މުދާ ދޫނުކުރެވި ބެހެއްޓޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އްސަންޖެހޭނީ،ދައްކަންޖެހޭ ބޮންޑު ފީގެ މައްސަލަ ހަމަޖަ
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  .އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ
  

ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އެ ތަކެތި    )ރ(    
  .ގެންދަންޖެހޭ އުޅަނދަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައެވެ

  
ދޫކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ 
  ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސުން      .8
ނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ހަލާކުވެއްޖެ

ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވެގެން މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ދޫކޮށްލާނަމަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ

  .ސްތިސްނާވެއެވެމުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ ނެގުމުން އި
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ    )ހ(    
  .ދަށުން ނައްތާލުން

  
ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއްގައި މުދަލެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް    )ށ(    

  .ހަލާކުވުން ނުވަތަ ގެއްލުން
  

ހުންނަ އޭގެމި މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލެއް ހަލާކުކޮށްލުމުން     )ނ(    
ބޭނުން ނުހިފޭ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފިނަމަ އެފަދަ

  .ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
  
  ވަނަބައި 7

  ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑް
  

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި، ޑިއުޓީ ދެއްކުމަކާ ނުލައި މުދާ    )ހ(  .1  މުދާ ބެހެއްޓުން
  .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

  
ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ބޮންޑް    )ށ(    

  .ރަސީދެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތަކަށް    )ނ(    
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ދޫނުކުރެވޭ ތަކެތި ބޮންޑް ކުރުމަށްފަހު، ބޮންޑް ރަސީދު
މިގޮތުން ބޮންޑް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން. ދޫކުރެވޭނެއެވެ

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ ތަކެތި އެ މީހަކު
  .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާއިރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންވުމުން، ބޮންޑް ރަސީދު،    )ރ(    

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑް ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން، ބޮންޑް ކުރި
  .ގެްނދިޔުމަށް ދޫކުރާނެއެވެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

  
ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނެ 

  މުއްދަތު
30ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނީ، ގިނަވެގެން     )ހ(  .2

އެ މުއްތަދު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
ނުވަތަ އެ. ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެ މުދާ އެތެރެކުރަންވާނެއެވެ

މި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް. މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަންވާނެއެވެ
އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ ވެރިޔަކު ނެތް މުދާ
ކަމުގައި ބަލައި، އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ

  .އުޞޫލުން އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ ޕެސެންޖަރއެއަރޕޯޓް     )ށ(    
14ބޮންޑުގައި ބެހެއްޓޭ މުދާ، ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި 

އެ މުދާނުވަތަ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތެރެ ކުރަންވާނެއެވެ
މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން ވާނެއެވެ

ކު ނެތް މުދާމުދަލާ މެދު ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ ވެރިޔަ
ކަމުގައި ބަލައި، އެފަދަ މުދަލާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ

  .އުޞޫލުން އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެެވ
  

  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާގޮތަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތި    )ހ(  .3  މުދަލަށް ފީ ނެގުން
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ގޮތަށް ބަހައްޓާ

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 3ތަކެތި ނުގެންގޮސް 
.ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ 20/-ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް 

ނަމަވެސް. މީޓަރެއް ހަމަ ނުވިޔަސް މި ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ
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ތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތިމީގެ ތެރޭގައި ލޮސްޓްގެ ގޮ
  .ނުހިމެނޭނެއެވެ

  
  :ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި    )ށ(    

  
ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ވަގުތުން ފެށިގެން  )1(      

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފީ 30/-ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް ދުވަހަކަށް 
ހަމަނިުވޔަސް މި ރޭޓުން ފީކިޔުބިކް މީޓަރެއް . ނެގޭނެއެވެ
  .ނެގޭނެއެވެ

  
ބޮންޑްކޮށްފައި ހުންނަ މުދަލެއްޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި   )2(      

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހުނަސް ބޮންޑް ފީ
ނެގުމަށް ދުވަސް ގުނާނީ، ފުރަތަމަ ބޮންޑް ކުރި ތާރީޚުން

  .ފެށިގެންނެވެނުވަތަ މުދާ އައި ތާރީޚުން 
  

ފަތުރުވެރިން ގެންނަ 
ތެކެތީގެ ތެރެއިން ފުރާއިރު 
  އަނބުރާ ދޫކުުރެވޭ ތަކެތި

ވާ ތަކެތި، އެ މީހުން އެނބުރިފަތުރުވެރިން ގެންނަ ތިރީގައި      .4
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާއިރު ދޫކުރާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ

  .ދަށުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ
  

  ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެތިބަނގުރަލާއި     )ހ(    
  

  އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދު    )ށ(    
  

  އިސްލާމް ދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީންދީނުގެ ފޮތް    )ނ(    
  

  ވީޑިއޯ ޓޭޕާއި ޑިސްކް    )ރ(    
  

  މަސްމަރާ ބަޑި    ) ބ(    
  

  ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އަތުގައި އަޅުވާ ބިޑި    )ޅ(    
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  ތަކެތިތީރު އަދި ކަނޑި ފަދަ     )ކ(    
  

ލޮސްޓް ލަގެޖް އޭޖެންޓާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ، ކަސްޓަމްސުން ޗެކް      .5  ލޮސްޓް ލަގެޖް
މިފަދަ ތަކެތި އޭޖެންޓާ ޙަވާލުނުކޮށް. ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ކަސްޓަމްސްގައި ބަހައްޓާނަމަ، އެ ތަކެތީގެ ބޮންޑް ރަސީދާ
  .ޙަވާލުވާނީ މުދަލުގެ އެޖެންޓެވެ

  
ގޮތުގައި އަންނަ ތަކެތި ބޮންޑުން ދޫކުރެވޭނީ،ގެޖްގެ ލޮސްޓް ލަ    )ހ(    

ބޮންޑް ރަސީދު ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން ޗެކް
  .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
3ލޮސްޓް ލަގެޖް ގޮތުގައި ބޮންޑް ކުރެވޭ ތަކެތި     )ށ(    

މަސްދުވަސްވުމުން އޭޖެންޓަށް އެންގުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ
  .އުޞޫލުން ނައްތާލެވޭނެއެވެ

  
ގެޖް ފޮނުވާލަން އޭޖެންޓް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެލޮސްޓް ލަ    )ނ(    

  .ތަކެތި ބޭރަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ
  
  ވަނަބައި 8

  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓޭނީ، ރާއްޖެއަށް ގެންނަ        
މުދަލާއި ރާއްޖެއިންމުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުދައްކާ ހުންނަ 

މި ތަންތަނުންގައި ހުންނަ މުދާ. ބަހައްޓާ މުދަލެވެ ބޭރުކުރުމަށް
ހުންނާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ

  .ދަށުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ، އެތަނުގައި    )ހ(  .1  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ބަހައްޓާ މުދަލުގެ ބާވަތަށް ބަލައި، އެ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު

  .ބެހެއްޓޭނެ ފެންވަރަށް އެ ތަންތަން ހަދާފައިވާނަމައެވެ
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ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއެކު އެ    )ށ(    

ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސުން ހުއްދަދޭ
  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު 

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފަރާތުން ބޮންޑެޑް    )ނ(    

  .ވެއަރހައުސްއާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ މަހަކު    )ހ(  .2 ފީދެއްކުން
ވަނަ 10އަދި މި ފީ، ހިނގާ މަހުގެ . ދައްކަންވާނެއެވެފީ 

މި މުއްދަތުގައި ފީ. ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކަންވާނެއެވެ
ނުދައްކައިފިނަމަ ފީ ދައްކަންދެން ވެއަރހައުސްގެ ޚިދުމަތް މެދު

  .ކަނޑާލެވޭނެއެވެ
  

500ފީ ނަގާނީ ތަޅުމުގެ އަކަފޫޓު ބަލައި ތަޅުމުގެ އަކަފޫޓް     )ށ(    
500/-ހަމަވާނަމަ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުކަމުގައިވިޔަސް 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 500. ރުފިޔާއެވެ) ފަސް ސަތޭކަ(
  .ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ) އެއް( 1/-އިތުރުވާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް 

  
ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ/ މި މާއްދާއަކީ އަދަބު     )ނ(    

އި ވާތީ، މި މާއްދާ މި ވަނީ މި ގަވައިދުންމާއްދާއެއްކަމުގަ
  .އުނިކުރެވިފައެވެ

  
ޑެޑްމަސްދުވަހު ފީ ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ބޮން 3ވިދިވިދިގެން     )ރ(    

  .ޠިލު ވާނެއެވެވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނީ ހުއްދަ    )ހ(  .3  މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުން
  .ލިބިގެންނެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ކޮންމެ ދޮރެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ    )ށ(    
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ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަށް ލައިދީފައިވާ ތަޅުގެ އިތުރުން،
  .ކަސްޓަމްސްގެ ތަޅެއް ލެވޭނެއެވެ

  
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތަނަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް    )ނ(    

  .ފާހެއް އޮންނަންވާނެއެވެކަސްޓަމްސުން ހުއްދަ ދީ ފައިވާ 
  

ޑިއުޓީ މާފު ދާއިރާގައި ހުންނަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ފިޔަވައި    )ރ(    
އެހެން ކޮންމެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ހުޅުވިފައި ހުންނަ
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، ތަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ކަސްޓަމުގެ

  .އޮފިސަރަކު ވެއަރހައުސްގައި ތިބެންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެ ތަނަށް ވެއްދުމުގައި    ) ބ(    
ނުވަތަ އެ ތަނުން ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުންނަ
ހުރުމުގައި ނުވަތަ މިނޫންވެސް މުދަލަށް ލިބޭ އެއްވެސް

  .ގެއްލުމަކަށް ކަސްޓަމްސުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ
  

ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދޭނީ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައިބޮންޑެޑް     )ހ(  .4  މުދާ ވެއްދުން
  .ބެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަ މުދަލެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަ މުދަލުގެ    )ށ(    

  .އުސްގެ ނަމުގައެވެހުންނަންވާނީ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހަ ލިޔުންތައް
  

ވެއްދޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ    )ނ(    
އޮފިސަރަކާއި، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދޭނީ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކާއި، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް
ކީޕަރެއްގެ ޙާޟިރުގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ އަޅާ

  .ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ ހުރިހާ މުދަލެއް ބޮންޑެޑް    )ރ(    
ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ރަޖިސްޓްރީގަޔާއި ބިންކާޑުގައި
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  .ލިޔަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމަށް، ތިރީގައި މިވާ        
  .ލިޔުންތައް ބޭނުންވާނެއެވެ

  
  އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  )1(      

  
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )2(      

  
  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )3(      

  
  މުދަލުގެ އެއަރވޭބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭންޑިންގ  )4(      

  
  ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  )5(      

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް، ބޮންޑެޑް    )ހ(  .5 މުދާ ނެރުން

އޮފިސަރަކާއި،ވެއަރހައުސްއިން މުދާ ނެރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ 
ގައިސްގެ ސްޓޮކް ކީޕަރެއްގެ ޙާޟިރުބޮންޑެޑް ވެއަރހައު

  .ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ އަޅާ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ނެރޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ބޮންޑެޑް    )ށ(    
ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ރަޖިސްޓްރީންނާއި ބިންކާޑުން ބާކީ

  .ކުރަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ތިރީގައި މިވާ    )ނ(    
  .ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
  .ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް  )1(      

  
  .ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްް  )2(      
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  .ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  )3(      
  

  .ފިރާހަތަކަށް ގެންދިޔުމަށްޑިއުޓީ ހިލޭ   )4(      
  

ކަސްޓަމްސުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުދަލަކާ މެދު  )5(      
  .ޢަމަލުކުރުމަށް

  
  .ގެ ސްޓޯރސްއަށްރުއިން ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއްޖެ  )6(      

  
ކުރުމަށް، ތިރީގައި ވެއަރހައުސް އިން މުދާ އިމްޕޯޓް ބޮންޑެޑް    )ރ(    

  .މިވާ ލިޔުންތައް ބޭނުންވާނެއެވެ
  

  އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  )1(      
  

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )2(      
  

  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )3(      
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިހުރި މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓް    )ބ(    
ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްކުރެވޭނީ 

ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ
  .ތިންނެވެމައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ    )ޅ(    

  .ބޭނުންވާނެއެވެރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް 
  

  ޕޯޓް ލައިސަންސްސްއެކް  )1(      
  

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )2(      
  

  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )3(      
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ރާއްޖެއިން ބޭރުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްޓޯރސްއަށް    )ކ(    

ން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންމްސުގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ކަސްޓަ
މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް މުދަލަކާމެދުޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ 

ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކަސްޓަމްސަށްވާޢަމަލުކުރަން ބޭނުން
  .ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ

  
މިގޮތަށް ނެރެވޭ މުދަލަށް ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް        

  .ބޭނުންވާނެއެވެ
  

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )1(      
  

  ޑިކްލަރޭޝަންމުދަލުގެ   )2(      
  

  މުދާ ނެރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން ދީފައިވާ ހުއްދަ  )3(      
  

 މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނީ އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައި      .6  މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުން
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކޮމާޝަލް ވެއަރހައުސްއިން ޑިއުޓީ
ފްރީ ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ފްރީ ވެއަރހައުސްއިން
ކޮމާޝަލް ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ މި ދެންނެވި

  .ވެއަރހައުސްތަކުން ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށެވެ
  

މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް        
  .ހުށަހެޅުމުން މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެވޭނެއެވެ

  
  އިންވޮއިސް    )ހ(    

  
  ޑިކްލަރޭޝަން    )ށ(    

  
މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް މުދާ 

  އަނބުރާ ފޮނުވާލުން
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިވާ މުދަލެއް، އެ މުދާ      .7
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ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، ކަސްޓަމްސުން ހުއްދަ

  .ލިބިގެންނެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން      .8  ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުން
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ އެކަމުގެ ޒިންމާ

  .އުފުލަންވާނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީއާއި ބިންކާޑުގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް    )ހ(    
އެ ވެއަރހައުސްއަކަށް ވައްދާ މުދަލާއި ނެރޭ މުދަލާއި، ބޮންޑެޑް
  .ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދަލުގެ ބާކީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ކަސްޓަމްސުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ    )ށ(    

  .ސްޓޮކް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެ    )ހ(  .9  އުޓީ ނެގުންޑި
ކުރާނަމަ ނުވަތަ ބޭރުކުރާނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

  .ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
  

ށް ވެއްދުމުގައިބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަނަކަ    )ށ(    
ނުވަތަ އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައިން ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނު

ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެ
ނަމަ، ނުވަތަ މުދާ މަދުވެއްޖެ ނަމަ، އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް

  .ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް    )ނ(    
ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް
ބަހައްޓާފައިވާ މުދަލެެއް، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން  ނެރުމުގެ
ކުރިން ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްގައި ހުރެގެން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،

އިމްޕޯޓްކުރަން ގެނައި މުދަލެއް ކަމަށް އެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއަށް
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  .ބަލައި، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
  

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިިސްޓަރީ    )ރ(    
ބާޠިލްވެއްޖެނަމަ، އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ވަގުތަކު  އެ

.ދައްކަންވާނެއެވެތަނެއްގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކަށް ޑިއުޓީ 
އަދި އެވަގުތަކު އެތަނެއްގައި ނައްތާލަންޖެހޭ މުދަލެއް ވާނަމަ،
އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތާލުމުގެ ޒިންމާ

މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. ވެރިފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ
މަސްދުވަހުގެ 6ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތަށް 

  .އް ދެވޭނެއެވެމުއްދަތެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ހުސްކުރުމަށް ދީފައިވާ    )ބ(    
މުއްދަތުގައި ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި
މުދާ ނީލަންކިޔުމަށްފަހު، ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ކެނޑުމަށްފަހު،

ނީލަން، މުދާ. ކީވާ ފައިސާ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެބާ
ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

01ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައާިސ 
  .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންވާނެއެވެ

  
ހުންނަ މުދަލުން ޑިއުޓީބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބަހައްޓާފައި     )ޅ(    

ނަގާނީ އެ މުދަލެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް  ވެއްދުމަށް
  .ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރި އަގުންނެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް      .10  ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

  .ސަމާލުވެ  އެ ކަންކަމުގެ ޒިިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ކަސްޓަމްސުން    )ހ(    
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ގޮތް

  ހަދައިދިނުން
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ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި ފެންވަރެއްގައި    )ށ(    

  ބެލެހެއްޓުން
  

ޤަވާޢިދުގައިވާބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލާމެދު މި     )ނ(    
  .ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން

  
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ، ބޮންޑެޑް    )ރ(    

  .ވެއަރހައުސްއިން މުދާ ނުނެރުން
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަނަށް ވެއްދުމުގައި    )ބ(    
ބަހައްޓާފައިނުވަތަ އެ ތަނުން ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި 

ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ
މަދުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ވީހާ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމްސަށް

  .އެންގުން
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީއަކީ، ވެއަރހައުސްގެ    )ހ(  .11  ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުން
ހުށަހަޅަންދެންވެރިފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ އުވާލަ ދިނުން އެދި 

ނުވަތަ ކަސްޓަމްސުން އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ކުރަންދެން ދެމި
  .އޮންނާނެ އެއްޗެކެވެ

  
ން އަންނަނިވިބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތު    )ށ(    

ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއްކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތަށް ދީފައިވާ
  .ރަޖިސްޓްރީ ކަސްޓަމްސަށް ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތް ދަރަނިވެރިވުން ނުވަތަ  )1(      

  .ބަނގުރޫޓުވުން
  

ސަރުކާރަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި، އޭޖެންޓުންނަށާއި،  )2(      
  މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި މަކަރު ހަދާފައިވުން
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  ނެތުންބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން   )3(      

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  )4(      

  ކަމަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުން
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ޢިމާރާތް، އެ ބޮންޑެޑް  )5(      
ޓަރީ އޮތް ފަރާތަށް ބޭނުންވެއަރހައުސް ހިންގުމުގެ ރަޖިސް

  .ން ނެތުންކުރެވެ
  

  .ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ޤަވާޢިދުން ނުދެއްކުންކަސްޓަމްސަށް   )6(      
  

5ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިވާ މުދާ، މި ޤަވާޢިދުގެ   )7(      
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް) ނ(ވަނަ ނަންބަރުގެ 

  .މަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓުން 6ނުނެރެ 
  

  .ނުދެއްކުންރަޖިސްޓަރީ ފީ   )8(      
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ    )ނ(    
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސުން ބާޠިލް
ކުރާނަމަ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް 30
ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  .ކަސްޓަމްސަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެދިގެން ރަޖިސްޓަރީ    )ރ(    
އިމްޕޯޓްބާޠިލް ކުރެވޭނީ އެ ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދަލަށް 

ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ނުވަތަ އެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
  .ފޮނުވާލުމުންނެވެ
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  ވަނަބައި 9

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުން 
ރާއްޖެއަށް އަންނަ 

  އުޅަނދުފަހަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތައް     )ހ(  .1
ބަނދަރަށް އަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ފުރައިގެން ދަންދެން އޮންނާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ

ރާއްޖެތެރޭގައި ނަމަ އެ އުޅަނދެއް. ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެ
އޮންނާނީ، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ

  .ދަށުގައެވެ
  

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދެއް    )ށ(    
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންވާނީ، ނުވަަތަ އެހެން ބަނދަރަކަށް

  .ދާންވާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް    )ނ(    
ފައިބަންވާނީ،ތަކެތި އަރުވާ ބޭލުމާއި މީހުން އަރާ 

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ
  .ލިބިގެންނެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު، ރާއްޖެ    )ރ(    

  .އަންނަންވާނީ، ލޯކަލް އެޖެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ
  

އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުއެޖެންޓަކު ހަމަނުޖައްސާ ރާއްޖެއަށް     )ބ(    
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއްގެ 72ރާއްޖެ އަންނަތާ 

ވެރިފަރާތުން އެޖެންޓަކު ހަމަޖައްސުމަށްފަހު އެކަން ލިޔުމަކުން
  .ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި 
ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 

  އެޖެންޓުން

  ކުރުންއެޖެންޓް ރަޖިސްޓަރީ     )ހ(  .2
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި ކަސްޓަމްސްގެ
ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓުކަން
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ކުރެވޭނީ، އެޖެންޓްކަން ކުރާ ކުންފުނި ކަސްޓަމްސްގައި
މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ. ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެޖެންޓުކަން ކުރުންއެ ކުންފުންޏެއްގެ މަޤްޞަ
އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި. ހިމެނޭ ނަމައެވެ

  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެޖެންޓްކަމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ  )1(      
މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާއުޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވާ އެންމެހާ 

  .އުފުލާނެކަމުގެ ލިޔުން
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް  އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން  )2(      
  .ދޫކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް

  
މެމޮރެންޑަމް އޮފް(ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު   )3(      

  .ގެ ކޮޕީއެއް) އެސޯސިއޭޝަން
  

ހަމަޖެއްސުމާއި އޭޖެންޓް 
  ވަކިކުރުން

އޭޖެންޓްކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ  )1(  )ށ(  
ވެރިފަރާތުން އޭޖެންޓްކަން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމަށް
އެދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ،

ހެޅުމުންނިންމުމަށްފަހު އޭޖެންޓް ވަކިކުރުމަށް އެދި ހުށަ
މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުން. އޭޖެންޓްކަން ވަކިކުރޭެވނެއެވެ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެހެން އޭޖެންޓަކު 72ލަސްވެގެން 
  .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

  
އޭޖެންޓްކަން ބަދަލުކުރެވޭނީ، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުންނާއި  )2(      

އޭޖެންޓްކަން ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތުންނާއި، އޭޖެންޓްކަން
ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ސަރުކާރުން ނިންމަވަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ
ނިިންމުމަށްފަހު އޭޖެންޓްކަން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު

  .ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
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އަހަރު ދުވަހުގެ 1އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ   )3(      
ހަމަވާއިރު، ހުއްދަ އާ ކުރުމަށްމުއްދަތު . މުއްދަތަށެވެ

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓްކަން
  .ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

  
އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ  )4(      

އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ނުވަތަ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުވެ

  .ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް  )1(  )ނ(    
  .ކުރުމަކީ، އޭޖެންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  
އުޅަނދުގެ ކާގޯތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ) ހ(        

  މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުން
 އުޅަނދުގެ ނަން .1
 ތާރީޚް ފުރި ބަނދަރާއި ފުރި ފަހުން އެންމެ .2
 ނަންބަރު ވޮޔެޖް .3
 ބަނދަރަށް އައި ތާރީޚް މާލޭގެ .4
 ނަންބަރު ބީއެލް .5
 ޝިޕަރ .6
 ޢަދަދު ދާގިނާގެ މުދަލުގެ .7
 ބާވަތް މުދަލުގެ .8
 ކޮންސައިނީ .9
 

މުއްދަތުގެމުދާ ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ) ށ(
ތެރޭގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

  .ކަސްޓަމްސަށް ދިނުން
  
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފަސްޓަށް ގެންނަ) ނ(

  .އުނިއިތުރު ކަސްޓަމްސަށް އެންގުން
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ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ އަންނަނިވި  )2(      

  .އޭޖެންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކަންތައްތައް ކުރުމަކީ، 
  

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކާގޯ) ހ(
  މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުން

 އުޅަނދުގެ ނަން .1
 މުދާ އަރުވާ ބަނދަރު އަދި ތާރީޚް .2
 މުދާ ބާލާ ބަނދަރު .3
 ބީއެލް ނަންބަރު .4
 އެކްސްޕޯޓަރ/ ޝިޕަރ  .5
 ކޮންސައިނީ .6
 މާކް .7
 މުދަލުގެ ބާވަތް .8
 މުދަލުގެ ދާގިނާގެ ޢަދަދު  .9

 މުދަލުގެ ގްރޮސް އަދި ނެޓް ބަރުދަން .10
 

އައުޓްވާރޑް ކުލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ) ށ(
ލިޔުންތަކާއެކު އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނަމަ، އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރާ ފަރާތުން

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24އުޅަނދު ފުރާތާ 
  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އުޅަނދު އަންނާނެކަމަށް 

  ލަފާކުރާ ވަގުތު
ގަޑިއިރުގެ 24ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް އައުމުގެ       .3

ކުރިން، އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ
)އޭ.ޓީ.އީ(އުޅަނދު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު 

އެންގުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް
  .ކަސްޓަމްސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  
  އުޅަނދުގެ ނަން    )ހ(    
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  ކެޕްޓަންގެ ނަމާއި ޤައުމު    )ށ(    
  

  ލޯކަލް ޝިޕިންގ އޭޖެންޓް    )ނ(    
  

  ވެރިފަރާތް    )ރ(    
  

  ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބަނދަރު    )ބ(    
  

  އުޅަނދުގެ ބާވަތް    ) ޅ(    
  

  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބަނދަރަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު    )ކ(    
  

  ގްރޮސް އަދި ނެޓް ރަޖިސްޓަރޑް ޓަނޭޖާއި ޑެޑް ވެއިޓް    )އ(    
  

  މިން ދިގުމިނާއި ފުޅާ    )ވ(    
  

  ކޯލް ސައިން    )މ(    
  

  ނުރައްކާތެރި ކާގޯ ހުރިނަމަ އެކަން    )ފ(    
  

ވަންނާނެ ރަށަކާއި ވަންނަ ދުވަހަކާއިއުޅަނދު ރާއްޖެ     )ދ(    
  )އޭ.ޓީ.އީ(ވަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ގަޑިއެއް 

  
ކަނޑުމަގުން އަންނަ 

އުޅަނދުފަހަރަށް 
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް 

  ދިނުން

އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ވަގުތު އެ އުޅަނދެއްގެ    )ހ(  .4
ތިރީގައިވާމާސްޓަރ، އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި 

ޑިޕްލޮމެޓިކް. ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު
ފިޔަވައި، އެހެން އުޅަނދު ފަހަރަށް ކުލިއަރެންސް ދެވޭނީ

  .އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
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  ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމްއެރައިވަލް   )1(      
  

އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރުގެ އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސްގެ  )2(      
  އަޞްލު

  
  ކްރޫ އަދި ޕެސެންޖަރުންގެ ލިސްޓް  )3(      

  
  ކްރޫ ޑިކްލަރޭޝަނާއި ޕަރސަނަލް އިފެކްޓްސް ލިސްޓް  )4(      

  
  ޝިޕް ސްޓޯރސް ލިސްޓް  )5(      

  
  މުދަލުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓް ރާއްޖެއަށް ބާލާ  )6(      

  
ރާއްޖެއަށް ބާލާ މުދަލުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ކާގޯ  )7(      

  މެނިފެސްޓްގެ ކޮޕީއެއް
  

  ރާއްޖެއަށް ބާލައި މުދަލުގެ އަންމެނިފެސްޓެޑް ކާގޯ ލިސްޓް  )8(      
  

  ނުރައްކާތެރި ކާގޯ ލިސްޓް  )9(      
  

ރާއްޖެއަށް އަންނަޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން     )ށ(    
އުޅަނދުފަހުރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް ކަސްޓަމްސުން
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުން

  .ކްލިއަރެންސް ލިބުމުނެްނވެ
  

  ކޯސްޓް ގާޑް  )ހ(      
  

  ޕޯޓް ހެލްތް  )ށ(      
  

  އެމިގްރޭޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް   )ނ(      
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ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް    )ނ(    

  .ދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
  

މާލޭގެ ބަނދަރު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން    )ރ(    
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ، މާލެއިން ކްލިއަރެންސް
އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކާ އެންމެ
ކައިރީގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކުން ކްލިއަރެންސް

  .އޮފިސަރުން ގެންގޮސްގެންނެވެ
  

ކަނޑު މަގުން ރާއްޖެއިން  
ފުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް 

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް 
  ދިނުން

ލިބިފައިނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް     )ހ(  .5
ރާއްޖެއިިން ބޭރަށް ފުރާނަމަ ކަސްޓަމްސުން ކުލިއަރެންސް

  .ހޯދަންވާނެއެވެ
  

ގަޑިއިރު ކުރިން 1ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދު ފުރުމުގެ     )ށ(    
ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ ޕޯޓް ކްލިއަރެންސް  )1(      
  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް(ކުރޫ ލިސްޓް   )2(      
  )އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު

  
  "ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ކްލިއަރެންސް ފޯމް"ކޯސްޓް ގާޑްގެ   )3(      

  
  "ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓް"މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ   )4(      

  
  .އެކްސްޕޯޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ ކޮޕީއެއް  )5(      

  
ގައި) ޒެޑް.އީ.އީ(އެކްސްކްލޫޒިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން   )6(      

މަސްވެެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ ފޮރިން
)ބީ.އެސް.އައި.އެފް(ސާރވިސަސް ބިއުރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް 

އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
  ސެކިއުރިޓީގެ ހުއްދަ

  
  ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓް  )7(      

  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޕޯޓް    )ނ(    

މުއްދަތުގައިކްލިއަރެންސް ސެޓްފިކެޓްގައި ދީފައިވާ 
ނުފުރިއްޖެނަމަ، އެ އުޅަނދަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޕޯޓް

މިގޮތަށް ބާޠިލުވާ. ކްލިއަރެންސް ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލު ވާނެއެވެ
ކްލިއަރެންސް ސެޓްފިކެޓް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ކްލިއަރެންސްމާލޭ ބަނދަރު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން     )ރ(    
ދެވޭނީ، އެ ސަރަޙައްދަކާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފީހުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އެ އުޅަނދަކަށް

  .ފޮނުވައިގެންނެވެ
  

ކަސްޓަމްސްގެ 
ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ 
އުޅަނދުފަހަރަށް މީހުން 

ގޮސް އައިސްވުމާއި ތަކެތި 
  އަރުވައި ބޭލުން

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް މީހުން    )ހ(  .6
ގޮސް އައިސްވުމާއި ތަކެތި އަރުވާ ބޭލޭނީ، ކަސްޓަމްސުން
  .ހުއްދަކުރާ ސަރަޙައްދަކުން  ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް    )ށ(    
ކަސްޓަމްސުން އެކަމަށް ދޫކުރެވޭ ފާހެއްއައިސްވެވޭނީ 

އިމީގެ ތެރޭގައި، އޭޖެންޓުންނަށް ދޫކުރާ ފާހަކާ. ލިބުމުންނެވެ
ށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައިއޭޖެންޓްގެ ފަރާތުން އުޅަނދަ

ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ ފާސްވެސް
  .ހިމެނެއެވެ

  



64 
 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަދައިދޭ ފާސްއޭޖެންޓުންނަށް އެއް އަހަރު     )ނ(    
ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

  އެޕްލިކޭޝަން ފޮ ޕަރމިޓް ޓު ބޯޑް ފޮރިން ޓްރެވަލް ވެސެލްސް  )1(      
  

  ފޮޓޯ 4ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ   )2(      
  

ދޫކުރެވިފައިވާމި ފާހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ ފާސް     )ރ(    
ފަރާތް ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފާސް

  .ކަސްޓަމްސާ ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ
  

އުޅަނދެއްގެ ކްރޫއެއް ނުވަތަ ފަސިންޖަރެއް އުޅަނދަށް އަރާ    )ބ(    
  .ފޭބުމަށް ފާހެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ

  
އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ގެންދާއޭޖެންޓްގެ ފަރާތުން އުޅަނދަށް     ) ޅ(    

ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ ފާސް އެކަމެއް ނިމުމުން ލަސްނުވެ
  .ކަސްޓަމްސާ ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ

  
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އަރައި 

) ސްޓޯއަވޭ(ތިބޭ މީހުން 
ގޮވައިގެން އަންނަ 

އުޅަނދުފަހަރާ މެދު ޢަމަލު 
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

  އުޞޫލު

އެސް.ޔޫ) ދިހަ ހާސް( 10،000އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް     )ހ(  .7
އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ. ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް
ދެއްކުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ، އުޅަނދަށް މާލޭ ބަނދަރުން

  .ފުރައިގެން ނުދެވޭނެއެވެ
  

އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ހަމައެކަނިމިފަދަ     )ށ(    
އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކަށް. މާލޭ ބަނދަރުގައެވެ

  .ނުދެވޭނެއެވެ އްއުޅަނދު ފުރުމުގެ ހުއްދައެ
  

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، 24އުޅަނދު މާލޭގެ ބަނދަރަށް ވަންނަތާ     )ނ(    
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މުދަލެއް ބޭލުމަށްފަހުއުޅަނދުން މާލެއަށް  ބާލަން ހުރި 
އަދި އިތުރަށް މިކަމަށް. އުޅަނދު މާލެއިން ފުރަންވާނެއެވެ

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރުމަކީ އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުންގެ
  .ޒިންމާއެކެވެ

  
ސްޓޯއަވޭ އުޅަނދުން ފޭބުމަކަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހުއްދައެއް    )ރ(    

ޒަރޫރީ ޙާލަތެއް ބޭސްފަރުވާ ކުރުންފަދަ. ނުދެވޭނެއެވެ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އުޅަނދަށް ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވައިގެން

  .ބޭސްކުރުވުމަކީ އޭޖެންޓްގެ ކަމަކެވެ
  

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސްތިބޭނީ ސްޓޯއަވޭސް     )ބ(    
އަދި އުޅަނދަށް. ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ) އެސް.އެސް.އެން(

ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދަައްކާއަރާ އެއްވެސް މީހަކު ސްޓޯއަވޭ އާ 
ހަދަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް

  .އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވެ
  

ސްޓޯއަވޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ    ) ޅ(    
ޚަރަދެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާނީ، އެ

  .އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުންނެވެ
  

ސްޓޯއަވޭ ގޮވައިގެން ނޫނީ މާލޭ ބަނދަރުން އުޅަނދު ފުރައިގެން    )ކ(    
އަދި ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި  އުޅަނދު ފުރުން. ނުވާނެއެވެ

ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ
  .އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުންނެވެ

  
ކަސްޓަމްސްގެ 

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ 
އުޅަނދުފަހަރު، އެކިއެކި  
ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 

  އަތޮޅުތަކަށް ދިއުން

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރު، އެކިއެކި    )ހ(  .8
ބޭނުންތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް  ދިއުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ،

)ޕީ.ޓީ.އޭ.އައި(އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ ޕާމިޓް 
ގަޑިއިރު ކުރިން 1ދޫކުރެވޭނީ، އެ އުޅަނދެއް ފުރުމުގެ 

  .މްސަަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެމިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަތިރީގައި
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  ޑިކްލަރޭޝަން ފޮރ އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިން ޕަރމިޓް  )1(      
  

  ކްރޫ އަދި ފެސެންޖަރ ލިސްޓް  )2(      
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ  )3(      
  ހުއްދަ

  
އޭވިއޭޝަންގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް   )4(      

  ހުއްދަ
  

މާލެ އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓުތަކަށް ފުރާ ޔޮޓު ފަހަރާއި ރާއްޖެތެރޭގެ    )ށ(    
ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނީ

  .ހަމައެކަނި ކަސްޓަމްސުންނެވެ
  

އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިން ޕަރމިޓަކާ ނުލައި ދިޔުމުގެ    )ނ(    
  .ރަށްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެހުއްދަދެވިފައިވާ 

  
  ހުޅުލެ  )ހ(      

  
  މާލެ ވިލިނގިލި  )ށ(      

  
  ތިލަފުށި  )ނ(      

  
  ފުނަދޫ  )ރ(      

  
ޕީ.ޓީ.އޭ.ދަތުރު ނިމުމުން އެ އުޅަނދަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައި    )ރ(    

  .ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމްސާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ
  

ޕީ އަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން.ޓީ.އޭ.ދޫކުރެވިފައިވާ އައި    )ބ(    
ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅައި،
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  .ޕީ އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.ޓީ.އޭ.އައި
  

ޒެޑަށް މަސްވެރިކަން .އީ.އީ
  ދިއުމުގެ ހުއްދަދިނުން

އުޅަނދުފަހަރު ފުރުމުގެޒެޑްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  .އީ.އީ    )ހ(  .9
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ
ހުއްދައާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

  :ހުއްދަ ހޯއްދަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް        
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ  )1(      
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  )2(      
  

  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ  )3(      
  

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން  )4(      
  

  :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް        
  

  ޒެޑް.އީ.ޑިކްލަރޭޝަން ފޮރ ޕަރމިޓް ޓު އެންޓަރ އީ  )1(      
  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް(ކްރޫ ލިސްޓް   )2(      
  )އޭ އިން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު.ޕީ.އެމިގްރޭޝަނާއި އެމް

  
ޒެޑްގެ މުއްދަތު.އީ.ޑިކްލަރޭޝަން ފޮރ ޕަރމިޓް ޓު އެންޓަރ އީ    )ށ(    

ހަމަވީއިރު އުޅަނދަށް ނުފުރޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން
އި އެ ހުއްދަގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ 24ކަސްޓަމްސަށް އަންގައި، 

  .ކުރަން ވާނެއެވެކަސްޓަމްސާ ހަވާލު
  

ޒެޑުން މާލޭ ބަނދަރަށް އުޅަނދު އަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ،.އީ.އީ    )ނ(    
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އެކަން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް އަންގައި، ކަސްޓަމްސުން
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސަށް 24ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

އުޅަނދުފަހަރު 
ކަސްޓަމްސްގެ 

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް 
  ގެނައުމާއި ދޫކުރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގައި    )ހ(  .10
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު، ކަސްޓަމްސްގެ
ންކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ، އެ އުޅަނދެއް އެންމެފަހު
ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު، އެ
އުޅަނދަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން

  .ކަސްޓަމްސުން އެ އުޅަނދެއް ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް    )ށ(    
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ، އެދަތުރުކުރާ  އުޅަނދެއްގެ 

އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ދާއިރާތަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްފަހު،
ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ އުޅަނދެއް ބަލައި
ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް

  .ނެވޭނެއެވެގެ
  

ގައިވާ ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު، ކަސްޓަމްސްގެ) ށ(މި މާއްދާގެ     )ނ(    
ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ވަކިވާންޖެހިއްޖެނަމަ، އެ އުޅަނދެއް އެންމެ
ފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުގައި ގެނައި މުދާ
ބޭލުމަށްފަހު، ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ

ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުންއުޅަނދު 
  .ވަކިކުރެވޭނެެއެވެ

  
އެލޯންގްސައިޑްކޮށްގެން 

  މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް      .11

ކޮށްގެން އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލުކުރުމާއި
އަދި މިނޫންވެސް އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ،
އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން
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  .ވެކަސްޓަމްސަށް އެންގުމުންނެ
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ    )ހ(    
  ހުއްދަ

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ    )ށ(    

  ހުއްދަ
  

މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު 
ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށަށް 

  މުދާ ބޭލުން

ރަށްރަށަށް މުދާ ބޭލުމަށްމާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ފިޔަވައި އެހެން     )ހ(  .12
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް 24އެދޭ ފަރާތްތަކުން 

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ  )1(      
  ބޭލުމާއި، ފާސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

  
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެމިނިސްޓްރީ   )2(      

  ހުއްދަ
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ  )3(      
  ހުއްދަ

  
  ބާލަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ މެނިފެސްޓް  )4(      

  
  .ދަތުރަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް    )ށ(    

  
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ގެންދިޔުމާއި،އުޅަނދުގައި ފޮނުވާ   )1(      

ގެނައުމުގެ އިތުރުން އުޅަނދުގައި ނިދުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް
  އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން

  
ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ދަތުރު ލަސްވާނަމަ  )2(      

ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސަށް 24ދަތުރުގެ ފެށުމުގެ 
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ދުވަހަށްވުރެ 7ދަތުރު ނުކޮށް . އަންގަންވާނެއެވެ
  .ލަސްވެއްޖެނަމަ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

  
ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް 

ދުފަހަރަށް އަންނަ އުޅަނ
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް 

  ދިނުން

އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ    )ހ(  .13
އުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ އޭޖެންޓް، އެ އުޅަނދުގެ
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް  )1(      
  

  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  )2(      
  

  އުޅަނދުގެ ނަން  )3(      
  

  އުޅަނދު އަންނަ ޤައުމު ނުވަތަ ބަނދަރު  )4(      
  

  އުޅަނދު އަންނަ ތާރީޚް  )5(      
  

  ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓް  )6(      
  

  ފަސިންޖަރުންގެ ޗެކްއިން ލަގެޖްތަކުގެ ޢަދަދުކްރޫ އަދި   )7(      
  

  ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން  )8(      
  

  ކާގޯ މެނިފެސްޓް  )9(      
  

  )ކޮޕީއެއް(ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ  )10(      
  

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއިން 
ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް 

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް 

ރާއްޖެއިން ފުރަންވުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެއުޅަނދެއް     )1(  .14
އުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ އޭޖެންޓް، އުޅަނދުގެ އައުޓް

  .ވާރޑް ކްލިއަރެންސް ކަސްޓަމްސުން ހޯދަންވާނެއެވެ
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   ދިނުން
  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް  )ހ(      

  
  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  )ށ(      

  
  އުޅަނދުގެ ނަން  )ނ(      

  
  އުޅަނދު އަންނަ ޤައުމު ނުވަތަ ބަނދަރު  )ރ(      

  
  އުޅަނދު އަންނަ ތާރީޚް  )ބ(      

  
  ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓް ކްރޫ އަދި) ޅ(      

  
  ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ޗެކްއިން ލެގެޖްތަކުގެ ޢަދަދު  )ކ(      

  
  ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން  )އ(      

  
  ކާގޯ މެނިފެސްޓް  )ވ(      

  
  ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ ކޮޕީއެއް  )މ(      

  
  ވަނަބައި 10

  ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕް
  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް މުދާ 
  އިމްޕޯޓްކުރުން

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ލިޔެކިޔުންތައް    )ހ(  .1
  .ހުންނަންވާނީ، އެތަނެއްގެ ނަމުގައެވެ

  
ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްމުދަލާއި، ލިޔެކިޔުންތަކުގައި     )ށ(    

ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ކޮންސައިން ބަދަލުކޮށް މުދާ
ދޫކުރެވީޭނ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ

  .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
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ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮންޑެޑް    )ނ(    

  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެވެއަރހައުސްއެއް 
  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން    )ރ(    
ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ވިއްކާ ނުލެވޭ ފަދަ މުދާ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް ހުއްދަ

  .ހޯދުމަށްފަހު، އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
  

ފްރީ ޝޮޕްތަކުން ޑިއުޓީ 
  މުދާ ވިއްކުން

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކުން މުދާ ވިއްކޭނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ    )ހ(  .2
އުޅަނދަށް އެރުމުގެ ބޯޑިންގ ފާސް އަދި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ

  .ފަސިންޖަރުންނަށެވެ
  

ރަލުގެ ބާވަތްތަކާއި، އޫރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ތަކެތި،    )ށ(    
  .ރައްޔިތަކަށް  ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެރާއްޖޭގެ  

  
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް 

  ވަނުން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަދި ކްރޫން ފިޔަވައި    )ހ(  .3

  .ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކަށް ވަދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
  

  .ޑިއުޓީ ޝޮޕްގެ މުވައްޒަފުން  )1(      
  

  .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންކަސްޓަމްސާއި   )2(      
  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން    )ށ(    
ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން. (ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން

ޑިއުޓީގައި ތިބޭއިރު، ކަސްޓަމްސުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ ފްރީ
ފެންނާނެ) ފާސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން(ހުއްދަ ޝޮޕަށް ވަނުމުގެ 
  .)ން ޖެހޭނެއެވެގޮތަށް ބަހައްޓަ

  
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް ފޮނުވާ        

މުވައްޒަފުންނާ އެކު، އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ކަންތައް
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  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލޔުމެއް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ 
  ލިޔެކިޔުން

ޑިއުޓީ ފްްރީ ޝޮޕްތަކުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދު އަދި    )ހ(  .4
އެހެނިހެން ލިޔުންތައް، ކަސްޓަމްސުން ބޭނުންވެއްޖެ

  .ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

10މަހަކުން އެއްފަހަރު އެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ  3ކޮންމެ     )ށ(    
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ  )1(      
  

  ހަލާކުވާ ނުވަތަ ފީވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )2(      
  

  މަދުވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )3(      
  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދަށް ބަދަލު    )ނ(    
  .ގެނެވޭނީ، ކަސްޓަމްސުން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށް ފަހުގައެވެ

  
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދު ކެންސަލް    )ރ(    

ކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސުން ތައްގަނޑު
  .ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ
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