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މުވާޞަލާތާ ބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރުމާއި، އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް 
  މުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުޢާއް ހެދުމާއި އަދި

  
ކޮމިއުނިކޭޝަން،ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ، މި ޤަވާއިދަކީ        ތަޢާރުފު

ގެ ޕޯސްޓް އެންޑް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަން އިން އަމަލުކުރަމުން
ގެންދިއަ ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް) ޓޭމް(އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 
މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް"ކަމުގައި 
ގައި) ންޓެލެކޮމް ރެގިއުލޭޝަ" (2003ރެގިއުލޭޝަން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުވާޞަލާތާބެހޭ
ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް

މުކޮށް އެތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި ބެހޭއްހެދުމާއި އަދި ޢާ
ގޮތުން އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤަވާއިދުތައް އެއްކޮށް

  .އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ
  

ޓެލެކޮމް ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން،
މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި،
އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް ހެދުމާއި އަދި ޢާންމުކޮށް އެތަކެތި
ބޭނުން ކުރަންވާނީ މި ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

ހުރިހާ އަދި މުވާޞަލާތު އާއި ބެހޭ. ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ
ތަކެއްޗެއް ބޭނުން ކުރަން ވާނީ ޓޭމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ

އަދި. ކޮށް އެކަމާއިބެހޭ ލައިސަންސް އެއް ހޯދަައިގެންނެވެ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ދީ ނުވަތަ ވިއްކޭނީ ޓޭމް

  .ގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ
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މުވާޞަލާތާ ބެހޭ ތަކެތި 
ރާއްޖެއަށް 
އެތެރެކުރުން

މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަންވާނީ،   1.1  .1
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް
ސްޕެސިފިކޭޝަން ޓޭމް އަށް ހުށަހަޅާ، އެ
ސްޕެސިފިކޭޝަން ޓޭމުން ބެލަުމށްފަހު އެތަކެއްޗަކީ

އެއްޗެއްކަމަށްރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަމުދާ 
ފެންނަތަކެއްޗަށް ޓޭމުން ދޫކުރާ ޓައިޕްއެޕްރޫވަލް ލިއުން

  .ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ
  

މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމަށް   1.2  
ހުއްދަ ދެވޭނީ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ލައިސަންސް
ހައްދައިގެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ވިއްކަން ހުއްދަ

  .ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ ތަކެތީެގ   1.3  
ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީގެ ކަންތައްތައް ވެރިފަރާތުން
ނިންމުމުން އެތަކެތި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓޭމް

  .އަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ
  

މުވާޞަލާތާއި ބެހޭވިއްކުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ    1.4  
ލައިސަންސް އަށް އެދޭ"ކޮންމެ އިކްއިޕްމަންޓް އަަކަށް 

މިގޮތުން، އިކްއިޕްމަންޓް. އެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ" ފޯރމް
އަކީ ކުރިން ޓައިޕްއެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ އިކްއިޕްމެންޓް އެއް
ނަމަ އިކްއިޕްމަންޓް އާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އަކާއި" އަށް އެދޭ ފޯރމް ލައިސަންސް"ނެގުމަށްފަހު 
މުވާޞަލާތާއި. އެކު އޭގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

ބެހޭ އިކްއިޕްމަންޓް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2އިކްއިޕްމަންޓެއް ވެސް ވިއްކާތާ 

ވިއްކިކަން ޓޭމް .ވިއްކިކަން ޓޭމް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ
ފަރާތާއި ވިއްކި އިކްއިޕްމަންޓް ގެއަށް އަންގަންވާނީ، ގަތް

މޮޑެލް އަދި ސީރިއަލް ނަންބަރު އެގޭނެހެން
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 .ލިޔުމަކުންނެވެ
  

ވިއްކުމަށް ނޫންގޮތަށް، ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ތަކެތި އެތަކެތި   1.5  
ދުވަހުގެ 30ކަސްޓަމްސް އިން ޓޭމް އަށް ހަވާލު ކުރާތާ 

ފުރާ" ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯރމް"ތެރޭގައި 
.ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އެއިކްއިޕްމަންޓް އަކީ ކުރިން ޓައިޕްއެޕްރޫވަލް ހަދާފައިވާ
އެއްޗެއް ނަމަ، ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
.ތަކެތި ހުށަހެޅުމުން ލައިސަންސް ހަދާދެވޭނެއެވެ
ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން  ޓައިޕްއެޕްރޫވަލް ހޯދާފައި

މުވާޞަލާތީ އިކްއިޕްމެންޓް އެއް ނަމަ، އެއެއްޗަކީނެތް 
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން ރަގަޅު އެއްޗެއްތޯ ޗެކްކޮށް
ރާއްޖޭގެ މުވާޞަލާތީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމަ
ލައިސަންސް ހަދައިގެން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ

އަދި ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. ދެވޭނެއެވެ
  .މުން ލައިސަންސް ހަދާދެވޭނެއެވެތަކެތި ހުށަހެޅު

  
ޗެކްކުރާއިރު މުވާޞަލާތީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ އިކްއިޕްމަންޓް      

އަދި. ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 3އެ އިކްއިޕްމަންޓެއް 

އިކްއިޕްމަންޓެއްގެ ވެރިފަރާތުން ރީއެކްސްޕޯޓް
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް. ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

އިއާއި ހަވާލު ކުރެވެންދެން އެއިކްއިޕްމަންޓެއް ބެހެއްޓިފަ
މަސްދުވަހުގެ 3. ހުންނާނީ ޓޭމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ

ތެރޭގައި ރީއެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ތަކެތި ނައްތާ
  .ލެވޭނެއެވެ

  
މި ޤަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ،   1.6  

މުވާސަލާތާއި ބެހޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ފިކްސްޑް ޓެލެފޯނު
އާއި ޖެނެރަލް) ނަރުގުޅަައިގެން ބޭނުންކުރާ ފޯނު(



4 
 

ބްރޯޑްކާސްޓް ރިސީވަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ރޭޑިއޯ
އާއި ޓެލެވިޜަން ފިޔަވައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ

މީގެ. ނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓް ހިމެނެއެވެޓެލެކޮމިއު
ތެރޭގައި އެކިބާވަތުގެ ޓްރާންސްމީޓަރާއި ރިސީވަރ އަދި

އި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންޓްރާންސްސީވަރ ފަދަ ތަކެއްޗާ
ނެޓްވާރކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސާމާނާއި،
ޓެލިކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނެޓްވާރކާ

މި. ހުރިހާ އިކްއިޕްމެންޓް އެއް ހިމެނެއެެވ އާއި ގުޅޭ
ޤަވާއިދުގައި ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ބަލާފައިވަނީ

  .މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ
  

އާންމު ބޭނުންތަކަށް 
ފްރިކްއެންސީ 

ދޫކުރުން

ރާއްޖޭގައި މުވާޞަލާތާއިބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ   2.1  .2
ނީ ޓޭމް ގައިއެއްމެ ބޭނުން ކުރަންވާ ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ

މުން އެކަމަށްދޭ ހުއްދަ ނުވަތަރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ޓޭ
މްއިން ރޭޑިއޯޓޭ. ލައިސަންސް އެއްގެ ދަށުންނެވެ

ފްރިކްއެންސީ އެއް ދޫކުރާނީ، ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދޭ
މަކީ، އެއިރަކު އާންމުކޮށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރުމަށްބޭނު

ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑް ތަކުން، އެހުށަހެޅޭކަނޑައަޅާފައިވާ 
ބޭނުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިސާބަކުން ފްރިކްއެންސީ

އާންމުކޮށް.  ލިބެން ހުރި މިންވަރަކަށް ބަލައިގެންނެވެ
ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންޑުތަކުގެ
.ތަފްޞީލުތައް ޓޭމުން ޝާޢިއު ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ

އެންސީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިރޭޑިއޯ ފްރިކް
ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް،

އި ބަޔާންވެފައިވާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން ގަ
މިގޮތުން. ނެއެވެޓޭމް އިން އަޅާ، ގޮތެއްގެ މަތީން

ފްރިކްއެންސީ އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަފަރާތުން ބޭނުން
ޖެއްސުމާއި، ވަކިމުއްދަތަކަށް ފްރިކްއެންސީކުރެވޭގޮތް ހަމަ

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ބޭކާރު ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވޭ ފްރިކްއެންސީ އަނބުރާ އަތުލުން ފަދަ
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  .ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ
  

ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
.ކުރެއެވެފްރިކްއެންސީ ޓޭމުން ދިނުމަކަށް ލާޒިމެއް ނު

އެއް ޓޭމުން ދޫނުކޮށްފާނެ މިގޮތުން ފްރިކްއެންސީ 
ތަކުގެ ތެރޭގައި، ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދި ހުށަހެޅިޙާލަތް

ހުށަހެޅުމަކީ އެއިރަކު ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރަން
ހަމަޖެހިފައިނެތް ބޭނުމެއްކަމަށް ވުމާއި، ފްރިކްއެންސީ
ލިބެން ނެތުމާއި އިަދވެސް މިނޫންވެސް ޓޭމް އަށް
އެހުށަހެޅުމަކީ  ވަކިފްރިކްއެންސީ އެއް ބޭނުންވާނެ

  .ކަމެއްކަމަށް ނުފެނުން ހިމެނެއެވެ
  

ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދި ޓޭމް އަށް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް   2.2  
"ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދޭ ފޯރމް"ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި ފޯމު ޓޭމް ގެ ފްރަންޓް އޮފީހުގެ .އިންނެވެ
  .ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެން ކައުންޓަރު

   
ފުރާ ހުށަހެޅުމުން" ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދޭ ފޯރމް"   2.3  

އެފްރިކްއެންސީ ބޭނުންވާކަމަށް ފްރިކްއެންސީ ދެވެން
އޮތްނަމަ އެހުށަހެޅި ބޭނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ފްރިކްއެންސީ ކަމަށް ޓޭމަށް ފެންނަ ފްރިކްއެންސީ އަކާއި

އާއި ބެހޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތާއި، އަިދ އެފްރިކްއެންސީ
އެފްރިކްއެންސީ އެއް ބޭނުން ކުރާ ޓްރާންސްމީޓަރެއް
ނުވަތަ ޓްރާންސްސީވަރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް
ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި، އެފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރާ
އިކްއިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ހުއްދަދީ

.މަކުން އެހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާނެއެވެޓޭމުން ލިއު
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން

  .ފްރިކްއެންސީ އަކަށް ނޭދެވޭނެއެވެ
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ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ   2.4  
އިކްއިޕްމަންޓް ޓޭމް އަށް ގެނެސް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

މި މުއްދަތުގެ. ދުވަހެވެމަސް  3ދެވޭ މުއްދަތަކީ 
ތެރޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުން ކުރާ
އިކްއިޕްމަންޓް ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ޓެމް އަށް ހުށަނާޅާ،
ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ފްރިކްއެންސީ

ހޯދުމަށް ޓޭމުން ދީފައިވާ ކެންސަލްކޮށް އިކްއިޕްމަންޓް
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި. ހުއްދަ ބާތިލު ވާނެއެވެ

ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ފެނިގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް
މަސް 1ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އެމުއްދަތަށް 

  .ދުވަސް އިތުރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ
  

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީ
  

ދޫކުރާ ފްރިކްއެންސީތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިޓޭމްއިން    2.5  
މަސައްކަތްެއ ކުރުމަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި
ކުންފުންޏަކަށް އެކަނި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ވަކި
ސަރަޙައްދެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ފްރިކްއެންސީ

މިގޮތުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ. ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
މައެކަނި އެ ފްރިކްއެންސީއެއްބޭނުންކުރެވޭނީ ހަ

އަދި މި ފްރިކްއެންސީ. ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށެވެ
އެހެން ފަރާތަކާއި ބައިވެރިވެގެން ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ޓޭމުން އެކަމަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން

 .ނޫނީ އެގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

މިބާވަތުގެ ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރެވޭނީ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ   2.6  
ބާވަތުން އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑަކުން
ފްރިކްއެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަކާއެކު މަސްައކަތްކުރާ
ކަމުގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ރަސްމީ ލިޔުން
އްނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެ
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 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

ވަކި ފަރާތަކަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީއެއް އެ   2.7  
ފަރާތަކުން އެ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންނެތިގެން ޓޭމަށް
އަންގައިފިނަމަ، އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ފްރިކްއެންސީ

އަދި ވަކި. ބޭނުންކުރުމަށް ޓޭމުން ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ
ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދެވޭމުއްދަތަކަށް 

ފްރިކްއެންސީވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން
މިގޮތަށް ޓޭމްއިން. އެހެން ފަރާތަކަށް ޓޭމުން ދެވިދާނެއެވެ

ފްރިކްއެންސީ ދޭ ދިނުމަކާ ގުޅުވާ ފުރަތަމަ ފްރިކްއެންސީ
 .ދެވިފައިވާ ފަރާތުން ބަަދލެއް ނުހޯދޭނެއެވެ

  
2.8ފަރާތަކަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީއެއް ވަކި   2.8  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ އިތުރަށްވެސް
ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން

ފްރިކްއެންސީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރުމަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ބަދަލަކީ

ށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ޓޭމަށްޤައުމުގެ ލާބައަ
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފްރިކްއެންސީއެއް ބަދަލުކުރުން
ނުވަތަ އެ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ

 .ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޭމަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ޓައިޕްއެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ ޓްރާންސީވަރތަކުގެ ތެރެއިން   2.9  ޢާއްމު ފްރިކްއެންސީ
ޢާއްމުން ބޭނުން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ
ބޭންޑެއްގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓްރާންސީވަރ ބޭނުންކުރުމަށް
.ވަކި ފްރިކްއެންސީއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ޓަރީ ކުރުމަށްފަހުމިފަދަ އިކްއިޕްމަންޓް ޓޭމުގައި ރަޖިސް
އެއް ޓޭމުން" ޓްރާންސްމިޓިން ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް"

މިފަދަ. ހޯދުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ
އެކިއިޕްމަންޓްވެސް އެހެން ފަރާތަކަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކޭނީ
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 .ޓޭމުން ހުއްދަލިބިގެންނެވެ
  

ޢާއްމު ފްރިކްއެންސީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   2.10  
27، 26ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑަކީ ސިޓިޒަން ބޭންޑްގެ 

،28 MHz ެމީގެ އިތުރަށް ޢާއްމު ފްރިކްއެންސީގެ. އެވ
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑްތައް ޓޭމުން

 .ޝާއިޢުކުރާނެއެވެ
  

ޓެކްސީ ސެންޓަރަށް 
ފްރިކްއެންސީ 

ދޫކުރުން

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ބޭނުމަށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރެވޭނީ އެ   3.1  .3
ސެންޓަރަކީ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހުއްދަދީފައިވާ

  .ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށެވެ
  

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ބޭނުމަށް ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދި   3.2  
"ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދޭ ފޯރމް" ޓޭމް އަށް ހުށަހަޅާނީ 

އެ ފޯމާއި އެކު ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ. އިންނެވެ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން އެފަރާތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް
  .ދޫކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއެވެ

  
ސެންޓަރުގައި ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދެއްގައިޓެކްސީ    3.3  

ނުވަތަ އިވާ ސެޓެއް އެހެން ފަރާތަކަށްދީރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ
  .ވިއްކޭނީ ޓޭމްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ޓެކްސީ ސެންޓަރަށް ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް   3.4  

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ފިޔަވާ އެހެން
ބޭނުން ކުރުމަކީ ނުވަތަ އަޑުއެހުމަކީފްރިކްއެންސީއެއް 

  .މަނާކަމެކެވެ
  

ފްރިކްއެންސީ ލިބުމަށްފަހު 
ޢަމަލު 

ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ   3.5  
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ބޭނުން ކުރަން ވާނީ އެފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރާނެކުރަންޖެހޭ ގޮތް
ޓްރާންސީވަރ ތައް ޓޭމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު
ޓޭމުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބުމުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ސެންޓަރު ގައާއި އެ ސެންޓަރެއްގައި ޓެކްސީ ކުރަން
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު

  .ގައެވެ
  

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ   3.6  
ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ސެންޓަރަކުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ

އަލަށް އެއްގަމު އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިއްޖެ
ވެރިފަރާތުގެ(ނަމަ އެ އުޅަނދަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

)ނަމާޢި އެޑްރެސް އަދި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
  .ޓޭމްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
ރުން އަނެއް ސެންޓަރަށް ބަދަލުވާ އެއްގަމުއެއް ސެންޓަ   3.7  

އުޅަނދެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޓްރާންސްސީވަރ
އަލަށް ބަދަލުވާ ސެންޓަރެއްގެ ފްރިކްއެންސީ އަށް

ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި 72ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް ފަހު 
ޓްރާންސްސީވަރ ޗެކް ކުރުމަށް ޓޭމްއަށް

  .ގެންނަންވާނެއެވެ
  

އުޅަނދެއް އެހެންޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން ވަކިވާ އެއްގަމު    3.8  
ސެންޓަރަކާ ގުޅެން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އެ އުޅަނދެއްގައި

ކެންސަލް ހަރުކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްސީވަރގެ ރަޖިސްޓްރީ
ކައި އެ ޓްރާންސްސީވަރ ގައިވާ ފްރިކްއެންސީކުރުމަށްޓަ

ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްސީވަރ 72ފޮހެލުމަށްފަހު 
  .ވާނެއެވެޗެކް ކުރުމަށް ޓޭމް އަށް ގެންނަން

  
ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް 

ކުރުމުގެ 
ހުއްދަދިނުން

ރޭޑިއޯ ޓްރާންސްމީޓަރ ނުވަތަ ޓްރާންސްސީވަރ އެއްގެ   4.1  .4
ފްރިކްއެންސީ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ އިކްއިޕްމަންޓް
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ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް"ޕްރޮގްރާމް ކުރަންވާނީ 
  .ފަރާތްތަކުންނެވެލިބިފައިވާ " ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ

  
ހުއްދަ ހޯދަން" ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް ކޮށްދިނުމުގެ"   4.2  

އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޓޭމް އަށް މިކަަމަްށ އެދި ސިޓީއަކުން
  .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  
ދެވޭނީ" ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ"   4.3  

ޤާބިލިއްޔަތުއެފަރާތަކީ މިކަން ކުރުމުގެ ލިޔާޤަތާއި 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ޓޭމް އަށް ފެންނަ

  .ފަރާތަކަށެވެ
  

ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ   4.4  
ފަރާތްތަކުން ފްރިކްއެންސީ ޕްރޮގްރާމް ކޮށްދޭންވާނީ ޓޭމްގެ

  .ލިޔުމަކުން ފްރިކްއެންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
  

ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ އެއް އެހެންވަކި    4.5  
ފަރާތަކަށް ޕްރޮގްރާމް ކޮށްދޭން ވާނީ މަތީގައި ބުނެވުނު
ހުއްދައިގެ އިތުރަށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރެވިފައާިވ ފަރާތުން
އެ ފްރިކްއެންސީ އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރުމުގެ

ތިރާޟެއް ނެތް ކަން ލިޔުމަކުން ފްރިކްއެންސީއިޢު
  .ޕްރޮގްރާމް ކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުންނެވެ

  
ްރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އާންމުކޮށް ހުއްދަ ދެވޭ ޓްރާންސީވަރ ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައ  

 
ވޯކީޓޯކީ އަކަށް ބެލެވޭނީ އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ ގޮތަށް   5.1  .5ވޯކީ ޓޯކީ

  .ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޓްރާންސީވަރ އެވެ
  

އަދި ޓްރާންސްސީވަރ އޮޕްރޭޓްކުރަންވާނީ ހަަމައެކަނި   5.2  
26MHz  ް28އިނMHz ީދެމެދުގެ ފްރިކްއެންސ
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އަދި އެކްސްޓާރނަލް އެންޓެނާއެއް ގުޅޭގޮތަށް. އެއްގައެވެ
  .ހުރެގެންނުވާނެއެވެ

  
ބީ ޓްރާންސްސީވަރަ .ސީ
)ބ ސެޓު.ސީ(

ބީ ޓްރާންސްސީވަރ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި.ސީ   5.4  
26MHz  ް28އިނMHz ާއާއި ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރ

  .ޓްރާންސްސީވަރ އަށެވެ
  

ބީ ޓްރާންސްސީވަރ ބޭނުންކުރުމަށް.ރާއްޖޭގައި ސީ   5.5  
އާންމުކޮށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ މަތީ އައުޓްޕްޓް ޕަވަަރ އަކީ

  .ވޮޓްއެވެ 12
  

އެފް ޓްރާންސްސީވަރ .އެޗް
ރޭޑިއޯ (

)ޓެލެފޯނު ސެޓު

 3އެފް ޓްރާންސްސީވަރ އަކަށް ބެލެވޭނީ ހަަމައެކަނި .އެޗް   5.6  
MHz  ް30އިނMHz ާއާއި ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރ

  .ޓްރާންސްސީވަރ އަށެވެ
  

ޓްރާންސްސީވަރ ބޭނުން ކުރުމަށް އާންމުކޮށް. އެފް.އެޗް   5.7  
ހުއްދަކުރާ އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ އަކީ މާލެ އާއި މާލެ ކައިރީ

ބޭނުންކުރާ ޓްރާންސްސީވަރ އެއްސަރަހައްދު ތަކުގައި 
މާލެ އާއި ދުރު. ވޮޓް އެވެ 7ނަމަ މަތިވެގެން 

100އަތޮޅެއްނަމަ އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ އަކީ މަތިވެގެން 
  .ވޮޓްއެވެ

  
. އެފް.އެޗް.ޔޫ/އެފް.އެޗް.ވީ

ޓްރާންސްސީވަ
ރ

އެފް ޓްރާންސްސީވަރ އަަކަށް.އެޗް.ޔޫ/ އެފް.އެޗް.ވީ   5.8  
އާއި ދެމެދު 3000MHzއިން  MHz30ބެލެވޭނީ 

 .އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓްރާންސްސީވަރ އަށެވެ
  

ބޭނުން  އެފް ޓްރާންސްސީވަރ.އެޗް.ޔޫ/ އެފް.އެޗް.ވީ   5.9  
ހުއްދަކުރާ އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ އަކީ ޢާއްމުކޮށް ކުރުމަށް

ހޭންޑް ސެޓެއްގެ އައުޓްޕުޓް. ވޮޓެވެ 10މަތިވެގެން 
  .ވޮޓެވެ 5ޕަވަރ އަކީ ގިނަވެގެން 
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  ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން/ ލައިސަންސް 
  

ވޯކީޓޯކީ ލައިސަންސް ހެދުމަށްޓަކާ ޓޭމް އިން ދޫކުރާ   6.1  .6ލައިސަންސް ވޯކީޓޯކީ
ފުރުމަށް ފަހު ރެވެނިއު" ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯރމް"

  .ސްޓޭމްޕް އާއި އެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
  

  .ގެންނަންވާނެއެވެޓޭމް އަށް ވޯކީޓޯކީ ޗެކް ކުރުމަށް    6.2  
  

ވޯކީޓޯކީ ލައިސަންސް އަށް ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް   6.3  
ލައިސަންސް ގައި ޖަހަންޖެހޭ ރެވެނިއު. ނުވެއެވެ

ގައި 1އެނެކްސް ސްޓޭްމޕްގެ އަގު މި ޤަވާއިދުގެ 
  .ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ

  
ޓްރާންސްމިޓިންގ 

ސްޓޭޝަން 
ލައިސަންސް

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް އަކީ   6.4  
ޓްރާންސްސީވަރ އެއް ވަކިތަނެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދެވޭ

ޓޭމުން ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން. ހުއްދައެކެވެ
ވާލައިސަންސް އާންމުކޮށް ހަދާދެވޭނީ ތިރީގައި މި

  .ބާވަތްތަކުގެ ޓްރާންސްސީވަރ ބޭނުން ކުރުމަށެވެ
  

  .ޓްރާންސްސީވަރބީ .ސީ  )ހ(    
  

  .އެފް ޓްރާންސްސީވަރ.އެޗް )ށ(    
  

    .އެފް ޓްރާންސްސީވަރ.އެޗް.ޔޫ/ އެފް.އެޗް.ވީ )ނ(    
  

  .ކޯޑްލެސްޓެލެފޯން )ރ(    
  

އަލަށް ލައިސަންސް ހައްދާ ޓްރާންސްސީވަރއެއް ނަމަ   6.5  
ލައިސަންސް ހެއްދުމަށްޓަކައި ޓޭމުން ދޫކުރާ

ފުރުމަށް ފަހު ސެޓާއި" ލައިސަންސްއަސް އެދޭ ފޯރމް"
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  .އެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ
  

ލައިސަންސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް   6.6  
ނިޔަލަށް ލައިސަންސްފެބްރުއަރީގެ . އާކުރަންވާނެއެވެ

އާނުކޮށްފި ނަމަ ލައިސަންސް އާކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާ
  .އަކާއި އެކުގައެވެ

  
އާނުކޮށް އޮތް ލައިސަންސެއް ބާތިލް ކުރަން އެދިއްޖެ   6.7  

ނަމަ، ލައިސަންސް ބާތިލު ކޮށްދެވޭނީ އާނުކޮށް އޮތް
އާނުކޮށް އޮތް. އަހަރުތަކަސް ފީ ނެގުމަށް ފަހުއެވެ

ލައިސަންސެއް ބާތިލް ކޮށްދެވޭނީ އަހަރު ދުވަހުގެ ފީ
  .ފަހުއެވެ ނެގުމަށް

  
ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ(ޓްރާންްސީވަރ ބޭނުން ނުކުރާނަމަ    6.8  

ޓޭމް އަށް، ވީ އެންމެ އަަވސް ފުރުސަތެއްގައި) ގެއްލިގެން
ލިޔުމަކުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް

ޓްރާންސީވަރ ގެއްލިއްޖެ ނަމައަދި . ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރެވޭނީ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އެއް ލިބޭ
ޙާލަތެއްގައި ނަމަ ރިޕޯޓް އާއިއެކު ޓޭމްއަށް ލިޔުމަކުން

  .ހުށައެޅުމުންނެވެ
  

ކޯޑްލެސް ޓެލެފޯނާއި މިބާވަތުގެ ވަކި ފްރިކްއެންސީ އެއް   6.9  
އެއްގެޙާއްޞަކޮށް ދެވިފައިވާ އިކްއިޕްމަންޓް 

3ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު އާނުކޮށް 
މަސް ވުމުން އެފަރާތަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ

  .ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ
  

ލައިސަންސްގެ ފީ އާއި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އަގު މި   6.10  
  .ގައި ބާޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ 1އެނެކްސް ޤަވައިދުގެ 
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ޓްރާންސްމިޓިންގ  އެމެޗަރ
ސްޓޭޝަން 
ލައިސަންސް

އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް   6.11  
ދޫކުރެވޭނެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ސެޓްފިކެޓް

ނުވަތަ ޓޭމުން ދޭ ޓެސްޓެއްގައި. ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
  .ބައިވެރިވެ ފާސްވުމުންނެވެ

  
ޓޭމް އިން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ   6.12  

އަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު
  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ދެ   6.13  

އެއީ ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. ގޮތަކަށް ދޫކުރެވެއެވެ
  .ދެވޭ ވަގުތީ ލައިސަންސް އާއި އަހަރީ ލައިސަންސްއެވެ

  
ރާއްޖޭގައި އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން އަކުން   6.14  

އެމެޗަރ އްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެރާ
ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން އަކާއި ދެމެދު  ދެކެވޭ
ވާހަކަ ވާންވާނީ ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި ބެހޭ
ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒާތީ

  .ވާހަކަތަކަށެވެ
  

އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން އިން   6.15  
ޓްރާންސްމިޓް ކުރާއިރު ކުރު އިންޓަވަލް އަކަށް ފަހު އެ
ސްޓޭޗަންގެ ކޯލްސައިން ޓްރާންސްމިޓް ކުރަމުން

  .ގެންދަންވާނެއެވެ
  

އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ބޭނުން ކުރަންވާނީ   6.16  
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންވެންޝާންއިންޓަރނޭޝަނަލް 

ގޮތެއްގެ އްޖޭގެ ޤާނޫނު އާއި ޚިލާފު ނުވާއާއި ރާ
  .މަތީންނެވެ
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ލައިސަންސްގް ފީ އާއި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އަގު މި   6.17  
  .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ 1އެނެކްސް ޤަވާއިދުގެ 

  
ޝިޕް ސްޓޭޝަން 

ލައިސަންސް
ލައިސަންސް އަކީ ކަނޑު ދަތުރު ކުރާޝިޕް ސްޓޭޝަން    6.18  

ބޯޓުފަހަރުގައި މުވާޞަލާތީ ތަކެތި ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށް
ޝިޕް. ވެކެސާރވޭ ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްއެ

ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ހެއްދުމަށަްޓކައި އުޅަނދު ފަހަރު
ސާރވޭ ކޮށް ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް އެދި ސިޓީ އެއް

  . ޅަން ވާނެއެވެޓޭމް އަށް ހުށައަ
  

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ރާއްޖެ ނައިސް ދުއްވާ   6.19  
މިފަދަ. އުޅަނދު ފަހަރުވެސް ސާރވޭ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

އުޅަނދު ފަހަރު އަލުން ސާރވޭ ކުރަން ޖެހޭނީ އެ
ށް އުނިއުޅަނދެއް ގައި ހުރި މުވާޞަލާތީ ތަކެއްޗަ

އުޅަނދުމިފަދަ . ނަަމައެވެ އިތުރެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ
މުން ފޮނުވާ އޮފިޝަލެއްގެފަހަރު ސާރވޭ ކުރުމަށް ޓޭ

ހުރިހާ ހަރަދެއް ދޭން ވާނީ އެ އުޅަނދެއްގެ
އެއީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ. (ވެރިފަރާތަކުންނެވެ

ސަރުކާރުން އެއިރަކަށް ށްދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކަ
  .)ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަކުންނެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ އުޅަނދު ފަހަރު   6.20  

ރާއްޖެގެނައުމުގެ ކުރިން ކޯލްސައިން ދިނުމަށް
ވަނީ އެ އުޅަނދެއް ގެންނަ ރަށަކުންހަމަޖެހިފައި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ ސަރުކާރު(
އެ އުޅަނދެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ) ޤަބޫލުކުރާ ތަނަކުން

އިކްއިޕްމަންޓް ތަކަކީ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދިރޭޑިއޯ 
ގޮތަށް ހުރި ރަގަޅުމެރިޓައިމް ފްރިކްއެނީްސ ބޭނުންކުރެވޭ

އިކްއިޕްމަންޓް ކަން އެގޭފަދަ ލިއުމެއް ހޯދުމަށް ފަހު މި
  .އޮފީހަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ
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ޝިޕްސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ   6.21  
ފެބްރުއަރީގެ. ނިޔަލަށް އާކުރަންވާނެއެވެފެބްރުއަރީ 

ނިޔަލަށް ލައިސަންސް އާނުކޮށްފިނަމަ ލައިސަންސް އާކޮށް
  .ދެވޭނީ ޖޫރިމާނާ އަކާއި އެކުގައެވެ

  
އާނުކޮށް އޮތް ލައިސަންސް އެއް ބާތިލް ކުރަން އެދިއްޖެ   6.22  

ނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލު ކޮށްދެވޭނީ ލައިސަންސް
މާރޗް. އަހަރުތަކަށް ފީނެގުމަށް ފަހުއެވެއާނުކޮށް އޮތް 

މަހުގެ ނިޔަލަށް އާނުކޮށް އޮތް ލައިސަންސެއް ބާތިލް
  .ކޮށްދެވޭނީ އަހަރު ދުވަހު ފީ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ

  
ސެޓް(ޝިޕް ސްޓޭޝަން ބޭނުން ނުކުރާ ނަމަ    6.23  

ޓޭމް އަށް ވީ އެންމެ) ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން
ފުރުސަތެއްގައި ލިޔުމަކުން ލައިސަންސް  ބާތިލްއަވަސް 

ލައިސަންސް ބާތިލް ނުކުރާ. ކުރުމަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ
ނަމަ ބެލެވޭނީ ލައިސަންސް އާނުކުރާ އެއްޗެއްގެ

  .ގޮތުގައެވެ
  

ސާރވޭ ކުރުމުގެ ފީ އާއި ލައިސަންސްގެ ފީ އަދި   6.24  
ގައި 1އެނެކްސް ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އަގު މިޤަވާއިދުގެ 

  .ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ
  

ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ 
ލައިސަންސް

ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ލައިސަންސް އަކީ ސެޓެލައިޓް   6.25  
މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ލިބޭގޮތަށް ފޮނުވާފައިހުންނަ
ރޭޑިއޯ ސިގްނަލްތައް ހަަމައެކަނި ރިސީވް ކުރާ
އިކްއިޕްމަންޓް އެއް މެދުވެރިކޮށް ރިސީވްކޮށް
އަމިއްލަބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަކުރާ ލައިސަންސް

ޓް ރިސީވަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީސެޓެލައި. އެކެވެ
ޓޭމުން ދޫކުރާ އެޕްލިކޭޝަން އާއި އިޤްރާރު ފޯރމް
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ އާއި އެކު
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  .ހުށައެޅުމުންނެވެ
  

ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން   6.26  
ތަކަށްސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއި
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  
ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ލައިސަންސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ   6.27  

  .ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އާކުރަންވާނެއެވެ
  

އާނުކޮށް އޮތް ލައިސަންސެއް ބާތިލް ކުރަން އެދިއްޖެ ނަމަ   6.28  
ކޮށްދެވޭނީ އާނުކޮށް އޮތް އަހަރުލައިސަންސް ބާތިލު 

މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް. ތަކަށް ފީ ނެގުމަށް ފަހުއެވެ
އާނުކޮށް އޮތް ލައިސަންސެއް ބާތިލް ކޮށް ދެވޭނީ އަހަރު

  .ދުވަހުގެ ފީ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ހަލާކުވެގެން(ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ބޭނުން ނުކުރާ ނަމަ    6.29  
އަށް ވީ އެންމެ އަވަސްޓޭމް ) ނުވަތަ ގެއްލިގެން

ފުރުސަތެއްގައި ލިޔުމަކުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް
ލައިސަންސް ބާތިލް ނުކުރާނަމަ. ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
  .ސަންސް އާނުކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެބެލެވެނީ ލައި

  
ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަަމައެކަނި   6.30  

ގޭގައި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާއޭގެ ވެރިފަރާތުގެ 
  .ތަނެއްގައެވެ

  
  .ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ    6.31  

  
ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ އިން ރިސީވް ކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް   6.32  

ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
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ޚާއްސަ ހުއްދައެއްއެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ދުރަށް ފޮނުވުމަކީ 
  .ނަގައިގެން ކުރެވޭނެކަމެކެވެ

   
ސެޓްލައިޓް ރިސީވަރއިން ރިސީވްކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް   6.33  

ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ރެކޯޑްކޮށްގެން ވިއްކުމާއި ޓީވީ
ސިނަމާއެއްގައި ފައިސާނަގައިގެން ދެއްކުމާއި މިފަދަ

 .އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާ ބާވަތް   6.34  
ބާވަތުގެ ފިލްމާއި އެފަދަ ފިލްމް ތަކުގައި ހުންނަ ކަަހލަ
މަންޒަރު ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ބޭނުން ކޮށްގެން ބަލާ

  .ރެކޯޑް ކޮށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ އިން   6.35  
ޕްރޮގްރާމް ތައް ގެނައުމުގައި ސެޓެލައިޓް ގެ ވެރިފަރާތުން

ސާ އެއް ދައްކަންނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް ފައި
ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެފައިސާ އެއް ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ

  .ޕްރޮގްރާމް އެއް ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ
  

 .މި މާއްދާ ހާރޑް ކޮޕީގައި ނުހިމެނެއެވެ   6.36  
  

ގައި 1އެނެކްސް ލައިސަންސް ފީ މިޤަވާއިދުގެ    6.37  
  .ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ

  
އިންމާސެޓް ޓާމިނަލް 

އޮޕަރޭޓިންގ 
ލައިސަންސް

އިންމާރ ސެޓް ޓާރމިނަލް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް   6.38  
އާންމުގޮތެއްގައި ދެވެނީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ

އިންމާރއުޅަނދުފަހަރުގެ މުވާޞަލާތީ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓޭ 
ސެޓް ސެޓެލައިޓް ޓާރމިނަލް އިކްއިޕްމެންޓް ބޭނުން

  .ކުރުން ހުއްދަ ކުރުމަށެވެ
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އިންމަރސެޓް ޓާރމިނަލް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް އެދޭނީ   6.39  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންމަރސެޓް ޓާރމިނަލް ކޮމިޝަން
ކުރުމާއި ޑީކޮމިޝަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިންމަރސެޓުން

ފަރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ދީފައިވާ
އިންމާރ ސެޓް ޓާރމިނަލް. އަށެވެ) ދިރާގު(ލިމިޓަޑް 

އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޓޭމުން
 .ޓާރމިނަލް ގެ ވެރިފަރާތަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ

  
އިންމާރސެޓް ޓަމިނަލް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި   6.40  

ލައިސަންސް ގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ
އެހެންތަނަކަށް ޓާރމިނަލް. ޅަދެއްގައެވެނއު

  .ބަދަލުކުރަންވާނީ ޓޭމްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  

އިންމާސެޓް ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ   6.41  
  .ފައިސާއެއް ދައްކާނީ ދިރާގަށެވެ

  
ޓާމިނަލް ބޭނުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންމާސެޓް   6.42  

ދައްކަންޖެހޭ ކޯލް ޗާރޖް ފަދަ ޚަރަދު ތައް ދައްކަންވާނީ
- އިންމަރސެޓުގެ ރާއްޖޭގެ އެކައުންޓިންގ އޮތޯރިޓީ

  .ދިރާގަށް އަށެވެ
  

އިންމާރސެޓް ޓާރމިނަލް އޮޕްރޭޓިންގ ލައިސަންސް   6.43  
.އާކުރަންވާނެއެވެކޮންމެ އަހރެއްގެ ފެބްރުއައީ ނިޔަލަށް 

ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ލައިސަންސް އާނުކޮށްފިނަމަ
.ލައިސަންސް އާކޮށް ދެވޭނީ ޖޫރިމާނާ އަކާއި އެކުގައެވެ

  .ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ޓޭމް އަށެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އިންމާރސެޓް ޓާމިނަލް އެއްދީ   6.44  
  .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެނުވަތަ ވިއްކޭނީ ޓޭމް އިން 
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އިންމރާސެޓް ޓާމިނަލް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގެ   6.45  
ޤާނޫނާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

  .ތުގެ މަތިންނެވެކޮންވެންޝަން އާއި ޚިލާފު ނުވާ ގޮ
  

ގައި 1އެނެކްސް ލައިސަންސް ފީ މިޤަވާއިދުގެ    6.46  
  .ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ

  
ޓެލެގްރާފް އެޑްރެސް 

ރަޖިސްޓްރީ 
ކުރުން

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ޓެލެގްރާފް އެޑްރެސް އެއް   6.47  
މަ އެކަމަށް އެދިރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ރަމްޒީ ނަމަކާ އެކު ޓޭމް
  .އަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

  
ގްރާފް އެޑްރެހުގެ ބައެއްރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޓެލެ   6.48  

  .ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އެޑްރެސް ހިމެނިފައިވާނީ ދެލަފްޒުގެ   6.49  
.އެއް ލަފުޒަކީ ރަށް ނުވަތަ އަވަށުގެ ނަމެވެ. މައްޗަށެވެ

އަކުރަށް ވުރެ ގިނަނުވުމާއި އެކު،10އަނެއް ލަފްޒް 
ދުލަށްފަސޭހަ ޓެލެގްރާފްއިން ފޮނުވަން ފަސޭހަ ނަމަކަށް

  . ވާންވާނެއެވެ
  

ސިޓީ ލިޔާ އިރު ހަށްއެޑްރެރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    6.50  
ގެ ގޮތުގައި ބޭނުމެއް" ލެޓަރހެޑް"އެތަނެއްގެ 
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ޓެލެގްރާފް އެޑްރެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ އާއި   6.51  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާރޑް ގެއްލިގެން އަލުން ހަދައި
ގައި 1އެނެކްސް ދިނުމުގެ ފީ މިޤަވާއިދުގެ 

  .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
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ޓޭމް އަށް ހުށަހަޅާނީ އެދި ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް   7.1  .7ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުން
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި އެ. ސިޓީ އަކުންނެވެ

ލައިސަންސް އެއް ބާތިލް ކުރަންބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާން
ކުރުމާއިއެކު އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް

  .ހުށައަޅަންވާނެއެވެ
  

މުވާާޞަލާތީ އިކްއިޕްމެންޓް އެއް ބޭނުންކުރުމަށް   7.2  
ލައިސަންސް އެއް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް އެއްގެ
ލައިސަންސް، އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ބާތިލު
ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ބާތިލު ވުމުން، އެ އިކްއިޕްމަންޓް

  .ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ ތަކެތި 
ވިއްކުމާއި އަދި 

ދިނުން

ކޮށްފައިވާ މުވާޞަލާތާއިބެހޭ ތަކެތި ވިއްކާ ރަޖިސްޓްރީ   8.1  .8
ނުވަތަ ދޭންބޭނުންނަމަ އެކަން ބަޔާން ކޮށް ސިޓީ އަކުން

އަދި ޓޭމުން ދޫކުރާ ޤާނޫނީ. ޓޭމް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ
މިފޯރމް. ފޯރމް ފުރިހަމަ ކޮށް ހުށައަޅަނާްވނެއެވެ

  .ދުވަހެވެ 10ފުރުމުގެ މުއްދަތު އަކީ 
  

ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްނަމަޤާނޫނީ ފޯރމް    8.2  
ގަންނަފަރާތަށް ނުވަތަ ލިބޭފަރާތަށް އިކްއިޕްމަންޓް
.ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ލައިސަންސް ހަދާދެވޭނެއެވެ
ލައިސަންސް ހަދާދެވޭނީ، އެލައިސަންސް އަކަށް ބޭނުންވާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން 6ތަކެތި މިޤަވާއިދުގެ 
  .ންނެވެޓޭމް އަށް ހުށަހެޅުމު

  
ޤަވާއިދާއި ޚިަލާފަށް 

މުވާޞަލާތީ 
ތަކެތި 

ބޭނުންކުރާ 
ފަރާތްތަކާމެދު 
އަމަލުކުރުމަށް 

މި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މުވާޞަލާތީ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަކީ   9.1  .9
އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު. ކުށެކެވެ

78/38، 78/37، 78/36، 78/35ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އުލޭޝަން ޑިވްސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއާއި މޯލް

ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން 2003
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ހަަމަޖެހިފައިވާ 
ގޮތް

އަދި ކުށަކާއި ގުޅިގެން ޓެމުން. އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ
  .ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި 

ލައިސަންސް 
ދޫކުރުން

މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ އެކިއެކި ލައިސަންސްތަކަށް ފައިސާ   10.1  .10
ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ

1.30އިން ފެށިގެން މެންދުރު  8.00ހެދުނު 
އާކުރުމަށް ހުށައަޅާ ލައިސަންސް ތަކުގެ ފީ. ވަންދެންނެވެ

1.00އިން ފެށިގެން  8.00ބަލައިގަންނާނީ ހެދުނު 
ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތީ ސަރުކާރު ބަންދު. ދެނެވެވަން

އިން 8.00ދުވަހެއްނަމަ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހެދުނު 
  .އަށެވެ 12.00ފެށިގެން މެންދުރު 
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  1އެނެކްސް 

 
  ރަޖިސްޓްރީ ގެ ފީ/ އެކިއެކި ލައިސަންސް  - 1

  
  ރ100/-      އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް

  ރ25/-      ވަގުތީ އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް
  ރ100/-      ޝިޕް ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް

  ރ100/-      ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް
  ރ100/-      އާރ އޯ ލައިސަންސް.ޓީވީ

  ރ250/-      ބޯޓް ފަަހަރު ސާރވޭ ކުރުން
  ރ25/-      ހައްދައިދިުނންލައިސަންސް ގެއްލިގެން އަލުން 

  ރ1000/-      އިންމާރސެޓް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް
  ރ1/-      ފްރިކްއެންސީ އަށް އެދޭ ފޯރމް

    
    

  
 އެކިއެކި ލައިސަންސް ގައި ޖަހަންޖެހޭ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އަގު  - 2

  
  ރ100/-      އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް

  ރ100/-      ގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސްވަގުތީ އެމެޗަރ ޓްރާންސްމިޓިން
  ރ100/-      ޝިޕް ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް

  ރ5/-        ވޯކީޓޯކީ ގެ ލައިސަންސް
  ރ100/-      ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް

  
  
  
 

  ޖޫރިމަނާ - 3
 

    . ހ
މާއްދާ މިވަނީ މި ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މި / މި މާއްދާއަކީ އަދަބު 

  .ގަވައިދުން އުނިކުރެވަިފއެވެ
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    .ށ

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މި މާއްދާ މިވަނީ / މި މާއްދާއަކީ އަދަބު 
  .މިގަވައިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ

  
    .ނ

އެއްކަމުގައި ވާތީ، މި މާއްދާ މިވަނީ މި ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާ/ މި މާއްާދއަކީ އަދަބު 
  .ގަވައިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ

 


