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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 ޖަނަވަރީ 22 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 24ތާރީޚު 14އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ،މާއްދާތަކާއި ކެމިކަލް ގެއްލުންދޭ ފަށަލައަށް އޯޒޯން

  ގަވާއިދު  އާލާތްތަކާގުޅޭ  އެކުލެވޭ ދާތައްމާއް ކެމިކަލް އެ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 
   ،މާލެ             

  ދިވެހިރާއްޖެ.           
 

  ،މާއްދާތަކާއި ކެމިކަލް ގެއްލުންދޭ ފަށަލައަށް އޯޒޯން

  ގަވާއިދު  އާލާތްތަކާގުޅޭ އެކުލެވޭ ދާތައްމާއް ކެމިކަލް  އެ
  

(އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަަވުޅ  2015/41މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާ ނަން 
) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން، އޯޒޯްނ  13އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު

ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެޭވ  މާއްދާތަކާއި އެ ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް 
ނޑައަޅައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  އާލާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަ

ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެޭވ  އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި އެ 
އެފަަދ  ،ކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިއާލަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަ

ލުކުރާނެ ކެމިކަލްތަކާއި، ކެމިކަލް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް ނައްތާލުމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަ
  ލެވިފައިާވ ގަވާއިދެކެވެ.އިގޮތުގެމައްޗަށް އެކުލަވަ

  
 އެ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި (ށ)    

" އެވެ.ކެމިކަލް    މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދު

ނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީ  ނިސްޓްރީންނާއި،މި ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރާނީ  .2  ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން ން ކަ

  އިދާރާތަކުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3

 .   ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 R-19/2010ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގަވާއިދު ނަންބަރު:  މި  .4  އުވާލެވޭ ގަވާއިދު 

މެނޭޖްކޮށް އެޗް.ސީ.އެފް.ީސ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން ، (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އާއި

  ) އުވުނީއެވެ.2010ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
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އެތެރެކުރެވޭ މިންވަރާއި 

އެތެރެކުރެވޭ ފަރާތް 

ނޑައެޅުން   ކަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އޯޒޯން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  . 5

ގެ އާލާތްތައް ކުރިއަށް އޮތް މީލާދީ އަހަރު ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ

ހިނގަމުންދާ  ،ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކަށް އެތެރެކުރެވޭނެ މިންވަރު  އެތެރެކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި 

ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ވަނަ ދުވަހު 31މަހު ރުބަންކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޑިސެ

  އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. އިކޮށް އަންގަ އާންމު  ،ގައި ޝާއިޢުކޮށްސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ރާއްޖެއަށް  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  . 6 ކޯޓާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ނޑައަޅައި، އެ މާއްދާތައް އެތެރެކުރާ އަހަރުގެ ކުރީ އަހަރުގެ  އެތެރެކުރެވޭނެ މިންވަރު ކަ

އިޢުލާންކުރުމުން، މިނިސްޓްރީން ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ މިންވަރު  15ޑިސެންބަރުމަހުގެ 

ން އަންގަވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ  ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ކޯޓާ އެ މާއްދާތައް އެތެރެކުރުމުގެ 

   ތު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާހުށަހަ ގޮތުގެ މަތިން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެރެކުރުމަށް  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) . 7 ކޯޓާ ދިނުން 
ކޯޓާއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ކޮންމެ އަހަރަކު ކޯޓާ ދޫކުރެވޭނީ

  އް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. ޕްރޮޕޯސަލެ ށީގެންވާ ތެރެއިން އެންމެ އެކަ

ނޑައަޅާނީ ޤާނޫނު  (ށ)   މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ކަ

) އާއި 3/2006ނަންބަރު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

  ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެރެ ކުރުމަށް ގައި  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ނ)  

ކެމިކަލް މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ  އެ  ،ކޯޓާ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް

   ނެވެ.ޕްމެންޓުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮދޫކުރާނީ ލައިސަންސް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް އެތެރެކުރަން  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ރ)  

ހުއްދަދިން  އެތެރެކުރުމުގެމާއްދާތައް ކެމިކަލް ބޭނުންވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް 

 31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  އަހަރުގެ  ހުއްދަދޭ އަހަރުގެ ކުރީއެންމެ ލަސްވެގެން  މިންވަރު،

  މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

މާއްދާތައް އެތެރެކުރުމަށް ކެމިކަލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) . 8 ހުއްދަ ހޯދުން 
އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ  މާއްދާތައް އެ ކެމިކަލް، ފަރާތުން ނުހުއްދަދެވު

 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގަތުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން ކެމިކަލް މާއްދާތައްރަކު ފަހަ
 ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. އިފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ ގައިވާ ފޯމު

  
މަނާކޮށްފައިވާ އަދި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ  (ށ)    

 ކެމިކަލް މާއްދާތައް ،ކުން ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ
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 ގައިވާ ފޯމު 4އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
. އަދި އަެފަދ  އިފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހނެއެވެ

އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ އެފަހަރަކު އެތެރެކުރަން ކެމިކަލް މާއްދާއެއް 
  ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށެވެ.

  
ތްތަކާމެދު ިމ އެތެރެކުރާ ފަރާ އަްށމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކެމިކަލް މާއްދާތައް ރާއްޖެ (ހ)  .9 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ކަސްޓަމްސް ވާގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތް

 ސަރވިސް އިންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ށ)    

  އެތެރެކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)  (އެއް  -/1,000 ކިލޯގުރާމަކަްށފުރަތަމަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ  )1(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)  (ފަސް -/5,000 ދެވަނަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަްށ )2(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެތެރެކުރާ  ފަހަރު  ވަނަތިްނ )3(      

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  (އަށް -/8,000ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  ހާސް

  ކުރެވޭނެއެވެ.

ކެމިކަްލ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް، އެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ނ)    

ވާ ކޯޓާއަށްވުރެ މާއްދާތައް އެތެރެކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ހުއްދަ ދެވިފައި

ން އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަުޅ ކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިއިތުރަށް އެތެރެ 

  އެޅޭނެއެވެ.

)  (އެއް  -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  )1(       ހާސް

ދުވަހުގެ (ތިނެއް) އަހަރު 3އަދި  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 މާއްދާތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް  2ޖަދުވަލު މުއްދަތަކަށް 

  އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)  -/5,000ދެވަނަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  )2(       (ފަސްހާސް

ދުވަހުގެ (ހަތަރެއް) އަހަރު 4އަދި  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 މާއްދާތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް  2   ޖަދުވަލުމުއްދަތަކަށް 
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  އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެތެރެކުރާ  ފަހަރު  ވަނަތިްނ )3(      

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  -/8,000ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  (އަށްހާސް

) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  5    އަދި ކުރެވޭނެއެވެ.  2ޖަދުވަލު (ފަހެއް

އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދައެއް  މާއްދާތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް 

  ނުދެވޭނެއެވެ.

ކެމިކަްލ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް، އެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ރ)    

ދީފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން މާއްދާތައް އެތެރެކުރަން ހުއްދަ 

  އެތެރެކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)  (އެއް  -/1,000ފުރަތަމަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  )1(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)  (ފަސް -/5,000ދެވަނަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  )2(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެތެރެކުރާ  ފަހަރު  ވަނަތިްނ )3(      

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  (އަށް -/8,000ކޮންމެ ކިލޯގުރާމަކަށް  ހާސް

  ކުރެވޭނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް  2އަދި ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ބ)    

 ކޮށްފިނަމަ، އެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ލާތެއްއާ ގެންވާއެކުލެވި

  ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

)  (ދިހަ -/10,000 ކޮންމެ އާލާތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ  )1(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)  (ފަންސާސް -/50,000 ކޮންމެ އާލާތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރު، އެތެރެކުރާ  )2(       ހާސް

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެތެރެކުރާ  ފަހަރު  ތިންވަަނ )3(      

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  (އެއް  -/100,000 ކޮންމެ އާލާތަކަށް ލައްކަ

  ކުރެވޭނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                   14 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

7

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް  2އަދި ޖަދުވަލު  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި    .10 ނައްތާލުން 

ުނވަތަ ކެމިކަލް މާއްދާ އެކުލެވޭ އާލާތެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެކުލެޭވ  ތައްކެމިކަލް މާއްދާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ނުވަތަ އެ އެތެރެކޮށްފިނަމަ އެ

އާލާތްތައް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) އިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ރެގިއު ރޑާކަ ފެސިލިޓީެއއްގައި  ގޮތަށް ހުރި އެއްގޮތްވާ ލޭޓަރީ ސްޓޭންޑަ

ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެރެކުރި  ނައްތާލުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަން ޖެހޭނީ އެ 

.  އަދި މިކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ އެފަރާތުން ތަކެތި  ނެވެ

. ރާއްޖެއަށް  ނައްތާލުމުގެ މިފަދަ މާއްދާއެއް ނުވަތަ އާލާތެއް އެތެރެކުރި ފަރާތުންނެވެ

ރީއެކްސްޕޯޓް  މާއްދާއެއް ނުވަތަ އާލާތެއްވަސީލަތްތައް ނެތްނަމަ އެފަދަ 

ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަްނ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

  ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެތެރެކުރި ފަރާތުންނެވެ. ޖެހޭނީ އެ

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .11 މާނަކުރުން  (އޯޒޯން ފަށަަލ  2015/41"ހުއްދަ

) ގައި ހުޙި   .އްދައަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާެބހޭ ޤާނޫނު

(އޯޒޯން  2015/41"އޯޒޯން ފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)    

) ގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ދީފައިވާ ޙިފަށަލަ  މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު

 .   މާނައިގައެވެ

މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު  "އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް (ނ)    

މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ޙި(އޯޒޯން ފަށަލަ  2015/41ނަންބަރު 

  ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ. ކަށްގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަ

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް" ކަމަށް  (ރ)    

މާޔަތްކުރުމަށް ޙި(އޯޒޯން ފަށަލަ  2015/41ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް  ފިޔަވަޅު އެޅުމާެބހޭ ޤާނޫނު

"ދީފަ . އެކުލެވޭ އާލާތްތައް   އިވާ މާނައިގައެވެ

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަްލ  (ބ)    

(އޯޒޯން ފަށަަލ  2015/41މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްލުންޭދ މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެ ޙި

ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ދީފައިާވ 

 .   މާނައިގައެވެ
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"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަްލ  (ޅ)    

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ  ރު މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް

މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި އޯޒޯން ޙި(އޯޒޯން ފަށަލަ  2015/41

ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް 

.  ކަށްއެކުލެވޭ އާލާތްތަ    ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ

ޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ށް ތިމާވެ ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)    

   ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަކު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. 

 

 

____________ 
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  އޯޯޒން ަފށަލަައށް ގެްއލުންޭދ ކެމިކަލް ާމއްާދތަކުެގ ތެެރިއން ދިެވހިާރއްެޖައށް ެއތެރެކުުރން މަާނ ކެމިކަލް މާްއދާަތއް  :1ޖަުދވަލު 

Ozone-Depleting Potential*  Substance  Substance  

1.0 (CFC-11) CFCl3 

1.0 (CFC-12) CF2Cl2 

0.8 (CFC-113) C2F3Cl3 

1.0 (CFC-114) C2F4Cl2 

0.6 (CFC-115) C2F5Cl 

3.0 (halon-1211) CF2BrCl 

10.0 (halon-1301) CF3Br 

6.0 (halon-2402) C2F4Br2 

1.0 (CFC-13) CF3Cl 

1.0 (CFC-111) C2FCl5 

1.0 (CFC-112) C2F2Cl4 

1.0 (CFC-211) C3FCl7 

1.0 (CFC-212) C3F2Cl6 

1.0 (CFC-213) C3F3Cl5 

1.0 (CFC-214) C3F4Cl4 

1.0 (CFC-215) C3F5Cl3 

1.0 (CFC-216) C3F6Cl2 

1.0 (CFC-217) C3F7Cl 

1.1  carbon tetrachloride  CCl4 

0.1  1,1,1-trichloroethane* (methyl chloroform  C2H3Cl3* 

3.0 Halon-1211 CF2BrCl 

10.0 Halon-1301 CF3Br 

6.0 Halon-2402 C2F4Br2 

0.12 Bromochloromethane CH2BrCl 

0.6 Methyl bromide CH3Br 
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 ެކމިކަލް ކޮންޓްރޯލްޮކްށފައިވާ  އެެތރެކުުރން  ިދވެހިާރްއޖެއަށް  ެތރެއިން  ާމްއދާތަުކގެ ކެމިކަލް  ެގއްލުްނދޭ  ފަށަަލއަށް  އޯޯޒން : 2 ޖަުދވަލު 

  މާްއދާަތއް 

ngOzone Depleti

Potential*  
Chemical 

formula  Chemical name  ASHRAE

Code  Substance  

0.04  CHFCl2 Dichlorofluoromethane R‐21  **21‐HCFC  

0.055  CHF2Cl Monochlorodifluoromethane R‐22  **22‐HCFC 

0.02  CH2FCl Monochlorofluoromethane R‐31  HCFC‐31  

0.01‐0.04  C2HFCl4 Tetrachlorofluoroethane R‐121  HCFC‐121  

0.02‐0.08  C2HF2Cl3 Trichlorodifluoroethane R‐122 HCFC‐122  

0.02‐0.06  C2HF3Cl2 Dichlorotrifluoroethane R‐123  **123‐HCFC  

0.02‐0.04  C2HF4Cl Monochlorotetrafluoroethane R‐124  **124‐HCFC  

0.007‐0.05  C2H2FCl3 Trichlorofluoroethane R‐131  HCFC‐131  

0.008‐0.05  C2H2F2Cl2 Dichlorodifluoroethane R‐132  HCFC‐132  

0.02‐0.06  C2H2F3Cl Chlorotrifluoroethane R‐133  HCFC‐133  

0.005‐0.07  C2H3FCl2 Dichlorofluoroethane R‐141  HCFC‐141  

0.11  CH3CFCl2 Dichlorofluoroethane R‐141b  **141b‐HCFC  

0.008‐0.07  C2H3F2Cl Chlorodifluoroethane R‐142  HCFC‐142  

0.065  CH3CF2Cl Chlorodifluoroethane R‐142b  **142b‐HCFC  

0.003‐0.005  C2H4FCl Chlorofluoroethane R‐151  HCFC‐151  

0.015‐0.07  C3HFCl6 Hexachlorofluoropropane R‐221  HCFC‐221  

0.01‐0.09  C3HF2Cl5 Pentachlorodifluoropropane R‐222  HCFC‐222  

0.01‐0.08  C3HF3Cl4 Tetrachlorotrifluoropropane R‐223  HCFC‐223  

0.01‐0.09  C3HF4Cl3 Trichlorotetrafluoropropane R‐224  HCFC‐224  

0.02‐0.07  C3HF5Cl2 Dichloropentafluoropropane R‐225  HCFC‐225  

0.025  CF3CF2CHCl

2  
Dichloropentafluoropropane  R‐225ca  **225ca‐HCFC  

0.033  CF2ClCF2CH

ClF  Dichloropentafluoropropane  R‐225cb  **225cb‐HCFC  

0.02‐0.10  C3HF6Cl Monochlorohexafluoropropane  R‐226  HCFC‐226  
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0.05‐0.09  C3H2FCl5 Pentachlorofluoropropane R‐231  HCFC‐231  

0.008‐0.10  C3H2F2Cl4 Tetrachlorodifluoropropane R‐232  HCFC‐232  

0.007‐0.23  C3H2F3Cl3 Trichlorotrifluoropropane R‐233  HCFC‐233  

0.01‐0.28  C3H2F4Cl2 DichlorotetrafluoropropaneR‐234 HCFC‐234 

0.03‐0.52  C3H2F5Cl MonochloropentafluoropropaneR‐235 HCFC‐235 

0.004‐0.09  C3H3FCl4 TetrachlorofluoropropaneR‐241 HCFC‐241 

0.005‐0.13C3H3F2Cl3 TrichlorodifluoropropaneR‐242 HCFC‐242 

0.007‐0.12C3H3F3Cl2 DichlorotrifluoropropaneR‐243 HCFC‐243 

0.009‐0.14C3H3F4Cl MonochlorotetrafluoropropaneR‐244 HCFC‐244 

0.001‐0.01C3H4FCl3 MonochlorotetrafluoropropaneR‐251 HCFC‐251 

0.005‐0.04C3H4F2Cl2 DichlorodifluoropropaneR‐252 HCFC‐252 

0.003‐0.03C3H4F3Cl MonochlorotrifluoropropaneR‐253 HCFC‐253 

0.002‐0.02C3H5FCl2 DichlorofluoropropaneR‐261 HCFC‐261 

0.002‐0.02C3H5F2Cl MonochlorodifluoropropaneR‐262 HCFC‐262 

0.001‐0.03C3H6FCl MonochlorofluoropropaneR‐271 HCFC‐271 
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ASHRAE 

number 

Components  Percentage composition ODP   GWP 

(100_yr) 

R‐401A  R‐22/152a/124  53.0/13.0/34.0   0.033   1200 

R‐401B  R‐22/152a/124  61.0/11.0/28.0   0.036  1300 

R‐401C  R‐22/152a/124  33.0/15.0/52.0   0.027   930 

R‐402A  R‐125/290/22  60.0/2.0/38.0   0.019   2800 

R‐402B  R‐125/290/22  38.0/2.0/60.0   030   2400 

R‐403A  R‐290/22/218  5.0/75.0/20.0   0.038   3100 

R‐403B  R‐290/22/218  5.0/56.0/39.0  0.028   4500 

R‐405A  R‐22/152a/142b/C318  45.0/7.0/5.5/42.5   0.026   5300 

R‐406A  R‐22/600a/142b  55.0/4.0/41.0   0.056   1900 

R‐408A   R‐125/143a/22  7.0/46.0/47.0 0.024   3200 

R‐409A   R‐22/124/142b   60.0/25.0/15.0 0.046   1600 

R‐409B   R‐22/124/142b   65.0/25.0/10.0 0.045   1600 

R‐411A   R‐1270/22/152a   1.5/87.5/11.0   0.044   1600 

R‐411B  R‐1270/22/152a  3.0/94.0/3.0   0.047   1700 

R‐1270/22/152a   3.0/95.5/1.5 0.032  1600 

R‐412A   R‐22/218/142b  70.0/5.0/25.0   0.053   2300 

R‐414A   R‐22/124/600a/142b 51.0/28.5/4.0/16.5 0.043   1500 

R‐414B   R‐22/124/600a/142b 50.0/39.0/1.5/9.5  0.039   1400 

R‐415A   R‐22/152a  82.0/18.0   0.041   1500 

R‐415B   R‐22/152a   25.0/75.0   0.013   550 

R‐22/152a   52.0/48.0 0.018  940 

R‐22/152a  60.0/40.0 0.020  1100 

R‐416A   R‐134a/124/600   59.0/39.5/1.5  0.008   1100 

R‐418A   R‐290/22/152a   1.5/96.0/2.5   0.048   1700 

R‐420A  R‐134a/142b  88.0/12.0 0.008  1500 

R‐501*  R‐22/12  75.0/25.0 NA  NA 

R‐502  R‐22/115  48.8/51.2 0.250  4700 

R‐505  R‐12/31  78.0/22.0 NA  NA 

R‐506  R‐31/114  55.1/44.9 NA  NA 

R‐509A  R‐22/218  44.0/56.0 0.022  5700 
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ހިމެނޭ އާލާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާިއ  ކެމިކަލް މާއްދާތައްއޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުން ދޭ : 3ޖަދުވަލު 

  ތާވަލު ގޮތުގެ  ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރާނެ ށްންކުރުން މަދުކުރުމާއި ހުއްޓާލުމަބޭނު

ހުއްދަކުރެވޭނޭ އެންމެ ގިނަ  އަހަރު   ދަށްކުރާނެ މިންވަރު 

  މިންވަރު (މެޓްރިކް ޓަނުން)

  53.6 2015  ދަށްކުރުން  %20

  43.55 2016  ދަށްކުރުން  %35

  22 2018  ދަށްކުރުން  %67.5

  1.68 2020  ދަށްކުރުން  %100

  1.68 2025 -2020 ހަމައެކަނި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް %2.5
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 މާްއދާތަުކގެ  ެކމިކަލް ޮކށްފަިއވާ ޮކންޓްރޯލް  ައދި ަމނާކޮށްަފއިވާ  ާމއްާދތަކާއި، ަބާޔންކޮށްަފއިވާ  ަގއި 2 ަޖދުވަލު  ަގާވއިުދގެ: 4 ޖަުދވަލު

  ފޯމު  ުހށަހަޅާ  ުހްއދަައށް ެއދި އެތެރެކުުރމަށް މާްއދާަތއް ކެމިކަލް ޭބުންނކުރާ ބަދަލުަގއި

c  
  

 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY 

Male’, Republic of Maldives 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

APPLICATION FORM 
APPLICATION TO IMPORT REFRIGERANTS 

 
 
Application Number:  
(Office use only) 
1.Importer Details 

Type of Applicant 

Individual 

 އަމިއްލަ ފަރާތް
 

National ID Card No: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު
 

Business/Organization 

 ވިޔަފާރި 
 

Registry No: 

ރީ ނަންބަރުރަޖިސްޓަ  
 

Name: 

 ނަން 

 

 

Address: 

 އެޑްރެސް

 

Contact No: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު

 

Email ID: 

 އީމެއިލް

 

 

:އެޕްލިކޭޝަން ނަންބަރު   
ބޭނުމަށް) ހުގެ(އޮފީ  

 މަޢުލޫމާތު އިންޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ .1

 ބާވަތް 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                   14 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

15 

2. Contact Person Details 

Contact Name: 

 ނަން 

 

 

Organization and 
Position: 

ވިޔަފާރީގެ ނަމާއި ވަޒީފާގެ 

 މަޤާމު

 

 

Contact No: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު

 

 

Email ID: 

 އީމެއިލް

 

 

 

3. Description and Quantity/Volume of Substances to be imported 

Refrigerant Name 

 ރެފްރިަޖރެްނޓްގެ ނަން 

ASHRAE Number 
(Trade name) 

 އެޝްރޭ ަނންބަރު 

(  (ޓްޭރޑް ަނން

Customs 
Code 

 ކަސްޓަމްސް ކޯޑް

Country of 
Manufacture 

 އުެފއްދި ަޤއުމު 

Weight 
content per 

unit (Kg) 

އެއް ޔުިނުޓގެ 

 ބަރުދަން 

Quantity of 
Units to be 
imported 

އިމްޕޯޓް ކުރާ 

 ޔުނިޓުގެ އަދަދު 

Total Weight 
Contents to be 
imported (Kg) 

އިމްޕޯޓް ކުރާ ޔުިނޓުތަުކގެ 

ބަރުދަން ޖުމްލަ   

    

                      

     

     

     

     

     

 

 ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .2
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4. Declaration by the Importer           

 އިޤުރާރު 

I, the undersigned, hereby certify that all the information provided in this document is true 
and correct. 

.ޯފމުަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ުހރިާހ ަމޢުލޫމާތަކީ ޞައްަޙ  މި މަޢުޫލމާތުކަަމށް އިޤްރާުރވެ ޮސއިުކރަމެވެ  
 

Name: 

 ނަން 

 

Signature and Stamp 

ސްޓޭމްޕް  އަދި ސޮއި  

Designation: 

 މަޤާމު 

 

Date: 

 ތާރީޚު 
 

 

5. For the use of Ministry of Environment and Energy only 

ބޭނުމަށް  ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ   

Application received by: 

ބަަލއިަގތް ަފރާތް  ފޯމު  

 

Name:  

 ނަން 

 

 

  

Signature 

 ސޮއި

Designation: 

 މަޤާމު 

 

Date: 

ރީޚު ތާ  

 

 

 


