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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

:  ބުރާސްފަތި :  2018 ފެބުރުވަރީ 1 – 1439 ޖުމާދަލްއޫލާ 15ތާރީޚު 5އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 އަށް ) 2011ުދ އި ންުމ ގަވާއާކަސްޓަމްސްގެ ( R-41/2011ގަާވއިދު ނަންބަރު 
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  މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް
  މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

  

  އަށް ) 2011ދު އިންމު ގަވާއާކަސްޓަމްސްގެ ( R-41/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ގެނައުން ލާޙުޞްވަނަ އި 5
  

 .ކުރުްނޙުގޮތަށް އިޞްލާ އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 283ދުގެ އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .1
 

 ނުވަތަ ތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރެވެންދެން ފަރާތް އެކި ،ބޮންޑަކީ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްއިން  ،ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވާލެވެންދެން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  އަނބުރާ 

ނޑައަޅާ   .ތަންތަނެވެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް މުއްދަތަކަށް  ކަ
 

283.  ބޮންޑު  ކަސްޓަމްސްގެ 

 .ްނގޮތަށް އިޞްލާހުކުރު އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 285ދުގެ އި ގަވާ ބުނެވިދަިޔ .2
  

 މަނާ  ގެނައުން  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ރާއްޖެއަށް 
ހުއްދައެއް އޮވެގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ  ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި ޚާއްޞަ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ 

 ރާއްޖެއަށް ،އެއްޗެއް އެހެން ފިޔަވައި ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ންތަކެތީގެ ތެރެއި 
 އަނބުރާ  ފުރާއިރު  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން އެނބުރި  މީހަކު އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބިދޭސީައކު އަންނަ 
 މުއްދަތަށް ދުވަުހގެ (ތިރީސް) 30 އެއްޗެއް އެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދޭގޮތަށް 

  ވެ.ބެހެއްޓިދާނެއެ
 

(ހ) 285.  ބޭރްަށ ރާއްޖެއިން  އަނބުރާ
 ކަސްޓަމްސްގައި ގެންދާގޮތަށް

 ބެހެއްޓުން  ތަކެތި

  .ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ އޫރުމަސް ،އޫރުމަހާއި
  

1.       

 .އުނިކުރުން ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 285ދުގެ އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .3
  
  .ކުރުްނޙުގޮތަށް އިޞްލާ އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 287ދުގެ އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .4

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގަިއ  285އަދި މި ގަވާއިދުގެ ، ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ  (ތިރީސް) 30 ގިނަވެގެން  ބެހެއްޓޭނީ މުދާ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

މުދަލަކާމެދު  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެ މުދަލެއް އެ  ،ނުގެންގޮސްފިނަމަ މުދާ ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ
 . ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ މިގޮތުން އެފަަދ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

ނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި  މުދަލާމެދު ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
 ރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ޓަމްސްގެ ކޮންޓްކަސްބަޔާންކޮށްފައިވާ "

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  .287
  މުއްދަތު ބެހެއްޓޭނެ  މުދާ
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 "  ނެވެ.ންކޮމެޓީ
  

 .ކުރުްނޙުވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ 412ދުގެ އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .5
  

ކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ނަގައިގެން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސަރު
އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާތަކުްނ 
އެފަދަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާަފށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، 

އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަުލކުރާނެ އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި 
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  . މިގޮތުން އެފަދަ ތަކެއްޗާެމުދ އަކަސްޓަމްސް ގޮތެއް ކަ ށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
. އަދި މިފަަދ  " ންނެވެ "ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ، އެފަދަ ތަކެތި  ތަކެތި ނައްތައިލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަ

 ނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ މަތިންނެވެ.ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ކަ 
   

 އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  .412
އްޗާމެދު ތަކެ ބޭނުންވާ  ހުއްދަ

ނޑައެޅުން    ގޮތެއް ކަ

 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާހުކުރުން 420ދުގެ އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .6
  

 ހިފެހެއްޓޭ ،ތަކެއްޗާއި  ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 އެކިފަރާތްތަކުން ، ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި
ަޢމަލުކުރާނެގޮތް  ދަލާމެދުމު ނުހުންނަ  އެނގެން  މިލްކުވެރިއަކު  ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި

 . ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ އެފަދަ މުދަލާމެދު  މިގޮތުން ކަ
ނޑައަޅާނީ މި  ގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

ސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކަބަޔާންކޮށްފައިވާ "
 "   ނެވެ.ންކޮމެޓީ

  

ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާމެދު  .420 (ހ)
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

ނ   ޑައެޅުން ކަ

 .އުނިކުރުން ވަނަ މާއްދާ 428ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7
  
ދަށް، މި ގަވާއިދުން އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.އި ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .8

  
ގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން ގެންނަ ދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްއިބުެނވިދިޔަ ގަވާ  .9

 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
  

  ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި .10
 


