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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް 
 މާލެ،          

 ދިވެހިރާއްޖެ        
 

 ދުގަވާއިދޫކުރުމުގެ  ލައިސަންސް ކްލާސް

 
 
 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2015/43ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  .1 ފާއި ނަންތަޢާރު

ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) އަްށ  5ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާުރ  4ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިލައިލިބިގެން އެކުލަވަ

 ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ނަމަީކ "ކްާލސް ލައިސަްނސް  (ށ)  

ލާތާބެހޭ ޞަމި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުުރމަށް ހުއްދަކުރެވޭ މުވާ .2 މަޤްޞަދު 

      ،ޑުތަކަށް ފެތޭ ތަކެތިތޯ ބަލައިނތަކެއްޗަކީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ިމންގަ

ލުތައް ބަޔާންކޮށް، ލައިސަްންސ ސޫތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އު އެ

 ދޫކުރުމެވެ. 

ކްލާސް ލައިސަންސްގެ 
 ބާވަތްތައް 

ކްލާސް ލައިސަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ  .3

 ލައިސަންސެވެ. 

 ؛ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސް (ހ)  

 ؛އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލަިއސަންސް (ށ)  

 އަދި؛ ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް (ނ)  

 އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަްލ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސެވެ.  (ރ)  
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ޓްރާންސްމިޓިންގ 
ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް 

 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ޓްރާންސީަވރެއް  ،ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ (ހ) .4

 ،ނަގާފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ވަިކ ފްރިކްއެންސީއެއް

 ވީ.އެޗް.އެފް. މެރިން ޓްރާންސީވަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލަިއސަންްސ ހަދައިދެވޭނީ  (ށ)  

 ޓްރާންސީވަރާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ) ގައިވwww.cam.gov.mvާއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ( )1(   

"ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސަށް އެދޭ ފޯމު" 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނަިއ ޓްރާންސީވަރެއްނަމަ މޯލްޑިްވްސ  )2(   

 ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް އިްނ ދޫކުރާ ބޮންޑް ސްލިޕް 

ބޮންޑް ސްލިޕްގައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ  )3(   

އެަކމަށް އެިދ ހުށަހަާޅ  ،ލައިސަންްސ ހެދުމަށް ބޭނުންވާަނމަ

 ފޯމު

ޓްރާންސީވަރު ވިއްިކ  ،ރާއްޖެއިން ގަތް ޓްރާންސީވަރެއްނަމަ )4(   

ލަިއސަންްސ ހެދުމަްށ ބޭނުންާވ  ،ފަރާތުގެ ބިލް. ިމ ބިލުގައި

ގޭެނހެްނ ނފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ެއޑްރެސް އެ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޓްރާންސީވަރު ގަތްކަމަށް ބިލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް  )5(   

ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ލައިސަންސް ހެދުމަްށ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފޯމު  ،ބޭނުންވާނަމަ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ  )6(   

 ކާޑު ކޮޕީ އަންގައިދޭ

ކުންފުނީގެ  ،ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ )7(   

 ރީގެ ކޮޕީރަޖިސްޓަ

         ،ހައްދަން ބޭނުންވާަނމައުޅަނދަކަށް ލައިސަންސް  )8(   

އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެ އުޅަނދަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ރީގެ ކޮޕީރަޖިސްޓަ

http://www.cam.gov.mv/
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ޓެކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދެއްނަަމ  )9(   

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ 

ކޮށްފައިވާ ޓެކްީސ ރީ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއާއި ޓެކްސީ ރަިޖސްޓަ

ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުުރމާމެުދ  އެ ސެންޓަރުގެ ،ސެންޓަރުން

ތިރާޒެއްނެތް ކަމަށް ޓެކްސީގެ ވެރިފަރާތަށް ދީފައިވާ އުއި

 ން.ޔުލި

ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަަހޅާ ޓްރާންސްސީވަރަކީ، ވެރިފަރާތް  )10(   

، ޓްރާންސްސީވަރެއްަނމަމެއް ނެތް ޔުސާބިތުވާނެ އެއްވެސް ލި

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ވެރިފަރާތް ސާބިތުކުރާ ފޯމު"

 ،ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި ލައިސަްނސް ހަދަން ބޭނުންވާަނމަ )11(   

 ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ؛ ކޮޕީ ނުވަތަ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ ކޮޕީ ގެޕާސްޕޯޓު 11.1    

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ ޒިންމާވާެނ ދިވެއްސެއްގެ  11.2    

ޒިންމާ ނަގާނެކަމުެގ  ،އާއިކޮޕީ ގެކާޑު އަންގައިދޭ

 ނުވަތަ ؛ ލިޔުން

ކުންފުންޏެއްެގ  އެ ،ޒިންމާވަނީ ކުންފުންޏަކުންަނމަ 11.3    

 ިޒންމާ ނަގާނެކަމުގެ ލިޔުން. ،އާއިރީގެ ކޮޕީރަޖިސްޓަ

ންސްމިޓިންގ ޓްރާ
ގެ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސު

 މުއްދަތު އަދި ފީ 

            ،ގެ މުއްދަތަކީންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސުޓްރާ (ހ) .5

ގެ މުްއދަތު ކާފައިވާ މުއްދަތެވެ. ލައިސަންސުކަްށ ފީ ދައްއެ ލައިސަންސަ

 ގުނޭނީ އެ ލައިަސންސެއް ދޫކުރާ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެންމެ މަދުެވގެން ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސްންސުގެ ފީ  (ށ)  

(ތިނެއް)  3ގެ މުއްދަތަށެވެ. ގިނަވެގެން ދުވަހު(އެކެއް) އަހަރު 1ދެއްކޭނީ 

 ގެ މުއްދަތަށް ފީ ދެއްކިދާނެއެވެ.ދުވަހުއަހަރު

ކުރިއަށް އޮތް ައހަރު  ،ލައިސަންސުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިންވެސް (ނ)  

 ނުވަތަ އަހަރުތަކަށް ފީ ދެއްކިދާނެއެވެ.

ލައިސަންސުެގ ފީ ދައްކަން ހުށަހަޅާއިުރ ލައިަސންސުެގ ައސްލު  (ރ)  

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ސްޓޭޝަން ލަިއަސންސް  ގމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓްރާންްސމިޓިން (ބ)  

 ަގއިވާ  1މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު  ،ހެއްދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނަގާނީ

 ފީ ގެ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޓްރާންސްމިޓިންގ 
ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް 

 ވާނެ ޙާލަތްތައް ބާޠިލު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން  (ހ) .6

ލައިސަންސެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިާލފަށް 

 ާބޠިލުބިތުވެއްޖެަނމަ ލައިސަންްސ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށްފިކަމަށް ސާ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ގެ މުއްދަތު ހަމަވެަފއިވާ ންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސުޓްރާ (ށ)  

ޓްރާންސީވަރެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ ފީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ފީ ނުދައްކާ 

 ެއ ލައިސަންްސ ާބޠިލު ،(ތިނެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެަނމަ 3

 ވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސީވަރު ގެއްލިގެން ފީ ދައްކާފައިވާ  (ނ)  

ކުރި ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަްށ ހަލާކުވެގެްނ ލައިސަންްސ ބާޠިލު 

 ކަމުގައިވިޔަސް ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

 ެގ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށްންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލަިއސަންސުޓްރާ (ރ)  

 ) ގައިވwww.cam.gov.mvާބޭނުންވާނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް (

"ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިަސންސުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު 

ގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން، ދޫކޮށްފައިވާ 

ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އައު ކޮށް، ލައިސަންސް ބާޠިލު

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސް ނެތި ޓްރާންސީވަރެއް ޭބނުން  (ރ)  

 ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ންސްމިޓިންގ ޓްރާ
ގެ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސު
މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސުންސްމިޓިންގ ޓްރާ (ހ) .7

             އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްެޖނަަމ 

އެ ލައިސަންސަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށްފަހު ލައިސަްނސެއް 

 ހަދައިދެވޭނެއެވެ. 

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލުތައް  (ށ)  

 ވަނީއެވެ.  މިތިރީގައި 

http://www.cam.gov.mv/
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 އަދި  ؛ތަން ބަދަލު ކުރުން ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ހުންނަ )1(   

ގަިއ ިހމަނާފައިވާ ންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަްނ ލައިސަންސުޓްރާ )2(   

 ޓްރާންސީވަރެއް އުނި ކުރުން ނުވަތަ އިތުރު ކުރުން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދަލެއް  (ނ)  

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސަކަށް ގެނެވޭނީ ތިރީަގއިވާ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަށް ގެންނަން ބޭނުންާވ  )1(   

 ؛ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުން، ބަދަލު ބަޔާންކޮށް

ންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާ )2(   

 އަދި؛ ގެ އަްސލު ހުށަހެޅުންލައިސަންސު

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް އަލުްނ  )3(   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ  1ހަދައިދިނުމަށް، ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ދެއްކުން.

ޓްރާންސްމިޓިންގ 
ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް 

ގެއްލިގެން ނުވަތަ 
ހަލާކުވެގެން އަލުން 

 ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން 

ނުވަތަ އެނޫންެވސް ސަބަބަކާހުރެ  ،ހަލާކުވެގެންނުވަތަ  ،ލައިސަންސް ގެއްލިގެން .8

 އަލުން ލައިސަންްސ ހަދައިދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުންނެެވ. 

ލައިސަންސް އަުލން ހަދައިދިނުމަށް އެދި "ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޭޓޝަން  (ހ) 

 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހެޅުން.

ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން، އަލުން ހަދައިދިނުމަށް އެދި  (ށ)  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ދެއްކުން. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް އެމެޗަރ 
 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ެގ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭީނ ދެ ބާަވތެއްގެ ލައިަސންސުއެމެޗަރ ރޭޑިޯއ  (ހ) .9

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށް  1ލައިަސންސާއި  ލައިސަންސެވެ. އެއީ ވަގުތީ

 ވެ.ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެ

 ފިކެޓުސެޓު  ދޫކުރެވޭނީ ެއމެޗަރ ރޭޑިޯއ އެމެޗަރ ރޭޑިޯއ ލައިަސންސް  (ށ)  

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ތިނެއް)  3ވަގުތީ އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލައިސަންސެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް،  (ނ)  

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ލައިސަންސެްއ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް ހެދުމަށް އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަަހޅަްނ  (ރ)  

 ވާނެއެވެ.

) ގައިވާ www.cam.gov.mvއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ( )1(   

ަމ ހަ"އެމެޗަރ ރޭޑިޯއ ލައިަސންސަށް އެދޭ ފޯުމ" ފުރި

  ؛ކުރުމަށްފަހު

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ލައިސަންސް ހެދުމަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ  )2(   

ފަރާތުގެ  ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެ ،ކާޑުގެ ކޮޕީ އަންގައިދޭ

 އަދި ؛ ގެ ކޮޕީޕާސްޕޯޓު

ސަރޓިފައިޑް  ގެ ކޮޕީ ނުވަތަފިކެޓުއެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ސެޓު )3(   

އޮތޯރިޓީއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ 

 ލައިސަންސުގެ ކޮޕީ.

އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ 
 ގެ މުއްދަތު ލައިސަންސު 

 އަދި ފީ

އެ ލައިސަްނސަކަށް ީފ  ،ެގ މުއްދަތަކީއެމެޗަރ ރޭޑިޯއ ލައިސަންސު (ހ) .10

ގެ މުއްދަތު ގުނޭނީ އެ ލައިސަްނސެްއ ކާފައިވާ މުއްދަތެވެ. ލައިސަންސުދައް

 ދޫކުރާ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، ޓްރާންސީވަުރ މި ލައިސަންސު (ށ)  

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ބޭނުންކުރަންވާނީ ލައިސަންްސ އާ

އައުމުެގ ކުރިްނ ލައިަސންްސ  ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއް ރާއްޖެ  ންއިރާއްޖެ (ނ)  

ްނތަކާއި ޔުބޭނުންވާނަމަ، އެ ލައިސަންސެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކި

 ވާނެެއވެ.ހަަމޖައްސަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު، ލައިސަންސް ފީ

އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލަިއސަންްސ ހެްއދުމަށް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ރ)  

ގައިާވ ފީ ގެ ތާވަލާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނަގާނީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޝިޕް ސްޓޭޝަން 
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް

 ވަނީއެވެ.މިޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .11

ރާއްޖޭގަިއ  ،ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ (ހ) 

ރީކޮށްގެން ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުެގ ރަޖިސްޓަ

 ލާތީ ޚިދުމަތަށެވެ.ޞަމުވާ

http://www.cam.gov.mv/
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"ޝިޕް  ) ގައިވwww.cam.gov.mvާއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ( (ށ)  

 ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެުޅން. 

ރީެގ ޮކޕީއެއް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން (ނ)  

 ހުށަހެޅުން.

    ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންްސ ހެދުމަށް ބޭނުންާވ ސާރވޭކުުރމަށް،  (ރ)  

އެ އުޅަނދަކަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުްނ ގެންގޮްސ ގެނަުއމުގެ ަޚރަދާއި 

ކޮށް ހަަމޖައްސަންވާނީ އެ ުއޅަނދެއްގެ އެހެނިހެން ކަންކަން އިންތިާޒމު

 ވެރިފަރާތުންނެވެ.

ޝިޕް ސްޓޭޝަން 
 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

އެ ލައިސަންސެއް ދޫކުރާ  ،ގެ މުއްދަތަކީޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސު (ހ) .12

ގެ ުމއްދަތު (އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. މި ލައިސަންސު 1ހުން ފެށިގެން ދުވަ

ބެހޭ އިކުއިޕްމަންޓެއް ބޭނުންކުރަންވާީނ ލާތާޞަމުވާ ،ހަމަވުމަށްފަހު

 ލައިސަންސް އާކުުރމަށްފަހުގައެވެ. 

ލައިަސންްސ އަުއ ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ލައިސަންސު (ށ)  

ވާ ާލ އެްއގޮތްސޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނ ކަނޑަެއޅިފައިވާ އު

 ލައިސަންްސ އައުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ގޮތުގެމަތިން

ޝިޕް ސްޓޭޝަން 
 ލައިސަންސްގެ ފީ 

       ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންްސ ފީގެ ގޮތުގަިއ ނެގޭނީ .13

 ވާ ފީއެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1ޖަދުވަލު 

ވަގުތީ ޝިޕް ސްޓޭޝަން 
 ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

ރީކޮށްގެން ްސ ދޫކުރާނީ ރާއްޖޭގަިއ ަރޖިސްޓަވަގުތީ ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިަސން .14

ދުފަހަރު ނރާއްޖެއިން ބޭރުްނ ގެންަނ އުޅަނދުފަހަރަށާއި، ރާްއޖޭގައި ދުއްާވ އުޅަ

 މަރާމާތުކުރުންފަދަ ކަމަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެޭހ ޙާލަތްތަކުގައެވެ. 

ވަގުތީ ޝިޕް ސްޓޭޝަން 
 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހެވެ. 3މި ލައިސަްނސްގެ މުއްދަތަކީ  .15

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ 
އަދި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ 

ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި 
ލާތީ ތަކެތި  ސާރވޭ ޞަމުވާ

 ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ގެންނަ  .16

ލާތީ ތަކެތި ސާރވޭކުރަްނޖެޭހނެއެވެ. ސާރވޭ ޞައުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ މުވާ

 ށެވެ.ގޮތަ ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލާތީ ތަކެތި ސާރވޭކޮށް ވަގުތީ ޝިޕް ޞައުޅަނދުގައި ހުންނަ މުވާ (ހ) 

ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ހެއްދުމަށްޓަކައި އެކަމަްށ އެދޭ ފޯމު ހުށަަހޅަްނ 

ވާނެއެވެ. ިމ ފޯމާއެކު ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އުަޅނދުގެ 

 ރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ.ރަޖިސްޓަ

http://www.cam.gov.mv/
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ވަގުތީ ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންާވ  (ށ)  

ސާރވޭކުރުމަށް، އެ އުޅަނދަކަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ގެންގޮްސ 

ކޮށް ހަަމޖައްސަްނވާީނ  އެހެނިހެން ަކންކަން އިންތިާޒމުގެނައުމުގެ ޚަރަދާއި

 އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

     ލާތާބެހޭ އިދާރާއިން ނުވަތަ ޞަޤައުމެއްގެ މުވާއެ އުޅަނދެއް ގެންނަ  (ނ)  

ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކުްނ  އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ސާރވޭކުރުމުގެ ހުއްދަ

ގަުޅކަމަްށ ނރަ ،ތަކެތި ސާރވޭކޮށް ބެހޭ ލާތާވާޞައެ އުޅަނދެއްގެ މު

ސާރވޭ ރިޕޯޓެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުންވެސް ާސރޭވ 

 މުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަވީ ކަ

އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް 
އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް 

 ދޫކުރުން

އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަްނސް ދޫކުރެވޭީނ  (ހ) .17

ލާތީ ބޭނުމަށް ެބހެއްޓޭ ޞަކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މުވާ

 އިންމާރސެޓް ސެޓެލައިޓް ޓަރމިނަްލ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށެވެ.

އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނާިއ  (ށ)  

އެއްގޮތްާވގޮތުގެ  ލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންެވންޝަނާއިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެ

 މަތިންނެވެ.

ޓަރމިނަލް އިންމާރސެޓް 
ގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސު

 މުއްދަތު

މުއްދަތަކީ ެއ ލައިސަންސެްއ ެގ ޓަރމިނަްލ އޮޕަރޭޓިންގ ލަިއސަންސުއިންމާރސެޓް  .18

ގެ މުއްދަތު (އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. ލައިަސންސު 1ހުން ފެށިގެން ދޫކުރާ ދުވަ

ލައިސަްނސް އައުކުރަްނ ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމަށް އެދި   ،ހަމަވުމުން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް 
 ކޮމިޝަން ކުރުން 

ކޮމިޝަން ކުރުމަށް އެދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންމާރސެޓް އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް  .19

ޓަރމިނަލް ކޮމިޝަން ކުރުމާއި ޑީޮކމިޝަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިްނމަރސެޓުން ދީފައިވާ 

 ފަރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ިލމިޓެޑް ޮކމްޕެނީ (ދިރާގު) އަށެވެ.

ށް އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލަ
   އި ދައްކަންޖެހޭ ފީ އާ

 ކޯލް ޗާރޖް

 ،އިންމާރސެޓް ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކާނީ (ހ) .20

އިންމާރސެޓުން ރާްއޖެއަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ "އެކައުންޓިންގ އޮތޯރިޓީ" 

 އަށެވެ.

 ،އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަްނސަށް ދައްކަންޖެޭހ ފީ (ށ)  

 އަށެވެ.ދައްކާނީ އޮތޯރިޓީ



 ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ              R-30/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            63އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

  11 

      ގުޅިގެން ދައްަކންޖެޭހ  ރސެޓް ޓަރމިނަލް ބޭނުން ކުރުމާ އިންމާ (ނ)  

ކޯލް ޗާރޖް ފަދަ ޚަރަދުތައް ދައްކަންވާނީ އިންމާރސެޓުން ރާއްޖެއަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ "އެކައުންޓިންގ އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.

ފީ ނަގާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  .21 ފީ ނެގުން 

 ގައިވާ ފީ ގެ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 1

ޤާނޫނު  ،ނީކުރެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެ .22 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

          (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 2015/43ނަންބަރު 

(ތިނެއް) އާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. އަދި އެއިން  3(ތިނެއް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިަމނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު  

ކްލާސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  (ހ)  

ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ބޭނުންކުރަްނޖެޭހ 

ރޭޑިއޯ ކޮމިުއނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓެްއ 

ކްލާސް ލައިސަންސެއްނެތި ބޭނުންކުާރ 

 ފުރަތަމަ ފަހަރު

 -/500 

 ރުފިޔާ  )ސަތޭކަސް(ފަ

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކްލާސް  (ށ)  

ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ބޭނުންކުރަްނޖެޭހ 

ކޮމިުއނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓެްއ ރޭޑިއޯ 

ކްލާސް ލައިސަންސެއްނެތި ބޭނުންކުާރ 

 ދެވަނަ ފަހަރު

(އެއްހާސް  1500/- 

 ރުފިޔާ  )ސަތޭކަސްފަ

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކްލާސް  (ނ)  

ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ބޭނުންކުރަްނޖެޭހ 

 ،ރޭޑިއޯ ޮކމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓެއް

ކްލާސް ލައިސަންސެއް ނެތި ބޭނުންކުާރ  

ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުވާ 

 ކޮންމެ ފަހަރަކަށް

 )(ތިންހާސް 3000/- 

  ރުފިޔާ
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މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފުކަމެއް ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން .23 އިދާރީ ފިޔަވަޅު

އެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު  ތިރީގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު ފަރާތަކާމެދު  ކޮށްފިނަމަ، އެ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދީ  ގަޅުކުރުމަްށ މުއްަދތެއްނގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަފަހަރު އެކަމެއް ރަ  (ހ)  

 އެކަން އެންގުން.

ޅުކުރުމަށް އަންގަިއ          ނގައެކަމެއް ރަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަފަހަރު (ށ)  

 އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.ރުފިޔާ )ސަތޭކަސް(ފަ 500/-

އިން ުރފިޔާ )(އެއްހާސް 1000/-ންވަނަފަހަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ތި (ނ)  

 ޖޫރިމަނާކުރުން. 

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ހަތަރުވަނަފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ގަވާއިދާ  (ރ)  

 އިން ޖޫރިމަާނކުރުން.ރުފިޔާ )(ތިންހާސް 3000/-ފަހަރަކު ލާފުވާ ކޮންމެ ޚި

މި ގަވާއިދަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމެއް ގެނަުއމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރަން  .23 ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 އެކަންކުރާީނ އޮތޯރިޓީންނެވެ.   ،ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ގައި ރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު (ހ) .24

ހަމަވާ ާތރީޚުން  ދުވަސް(ހަތަރެއް) މަސް 4ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރަުމންދިޔަ  (ށ)  

  ކަމުގައި ބެލެވޭނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ މުއްދަތުތިރީގައި 

     އެ ލައިސަންސަކަށް އެންމެ ފަހުން ފީ ދައްކާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

      (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. އަދި ިމ މުއްދަތު ަހމަުވމަށްފަހު  1

 ވާނެއެވެ.އެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލު

 ؛ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަްނސް )1(   

 ؛އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލަިއސަންސް )2(   

 އަދި ؛ ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް )3(   

 އިންމާރސެޓް ޓަރމިނަްލ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް.  )4(   
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ގެްނ މި ގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ ކަނޑައެޅި .25 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، ައންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި  އިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ. ،އެވަނީ

 2015/42"އޮތޯރިޓީ" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  

(ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް ެގ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 

 އަށެވެ. "ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް"އުފައްދާފައިވާ 

އެވަނީ، "ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލަިއސަންސް" ކަމުގަިއ ބުނެފައި  (ށ)  

ލާތު ކުރެވޭ ރޭޑިއޯ އިކުއިޕްމަންްޓ ވާޞަދެކޮޅަށް މު ،އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް

 ބޭނުން ކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައަށެވެ.

"އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލައިސަްނސް" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްަލ  (ށ)  

ެދކޮޅަށް  ،ބޭނުންތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ފްރީކްއެންީސ ބޭންޑެއްގައި

 ލާތު ކުރެވޭ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުން ކުުރމަށް ދެވޭ ހުއްދައަށެވެ.ވާޞަމު

ފައި އެަވނީ، ރާްއޖޭގަިއ "ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިަސންސް" ކަމުގަިއ ބުނެ (ނ)  

ރީކޮށްގެން ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގައި ރަޖިސްޓަ

 ހުއްދައަށެވެ.ލާތީ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ޞަމުވާ

ލައިސަންްސ" ަކމުގައި ުބނެފައި  ންމާރސެޓް ޓާރމިނަލް އޮޕަރޭޓިންގ"އި (ރ)  

ކުރުމަްށ ދެވޭ މަްތ ބޭނުންނީ، އިްނމާރސެޓް ސެޓްލައިޓް ޚިދުއެވަ

 ހުއްދައަށެވެ.
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   1ޖަދުވަލު 

 ތާވަލު ފީ ނަގާގޮތުގެ ތަކުންލައިސަންސް ކްލާސް

 

(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ  200/- ފީ  ގެލައިސަްނސު ސްޓޭޝަން ޓްރާންސްމިޓިންގ   

(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ  200/- މަށްފަހު ގެނައު ބަދަލު މަޢުލޫމާތަކަށް ގެލައިސަްނސު ސްޓޭޝަން ޓްރާންސްމިޓިންގ 

ފީ  ހަދައިދިނުމުގެ ލައިސަންސް  އަލުން  

(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ  200/-  އަލުން ބަދަލުކޮށް ވެރިފަރާތް  ލައިސަްނސުގެ ސްޓޭޝަން ޓްރާންސްމިޓިންގ 

ފީ  ހަދައިދިނުމުގެ ލައިސަންސް  

(ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ  200/-  ނުވަތަ ހަާލކުވެގެންނުވަތަ  ގެއްލިގެން  ލައިސަްނސް ސްޓޭޝަން ޓްރާންސްމިޓިންގ 

ނުމުގެ ފީ ހަދައިދި ލައިސަންސް  އަލުން  ސަބަބަކާހުރެ އެނޫންވެސް  

ފީ  ގެލަިއސަންސު ރޭޑިއޯ އެމެޗަރ ރުފިޔާ  )(ތިންސަތޭކަ 300/-  

ފީ ގެސުލަިއސަން ރޭޑިއޯ އެމެޗަރވަގުތީ   ރުފިޔާ )(ދުއިސައްތަ 200/-   

ރުފިޔާ  )ސަތޭކަސް(ފަ 500/- ފީ  ގެސުލައިސަން ސްޓޭޝަން ޝިޕް   

(އެއްހާސް) ރުފިޔާ  1000/- ސާރވޭ ކުުރމުެގ ފީ ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ    

 


