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 ޕޯޓް ހެލްތްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ޢާއްމު ޤަވާއިދު
 

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ      .1  
48މަޢުލޫމާތު އެ ޢުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް ވަނުމުގެ 

ގަޑިއިރު 24އެންމެ ލަސްވެގެން (ގަޑިއިރު ކުރިން 
ރާއްޖެއަށް. އަންގަންވާނެއެވެޕޯޓްހެލްތަށް ) ކުރިން

އަންނަ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ރާއްޖެ
ވަނުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ އެ އެޅަނދަކާ ބެހޭ ގޮތުން
އެންޓްރީ ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތް ފޯމް ފުރުމަށް

އަދި އެ އުޅަނދެއްގައި އެއްވެސް. ފަހުގައެވެ
ތެއްގެބަލިމީހަކު އުޅޭނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަ

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގާ މީހަކު އުޅޭކަމަށް ޝައްކު
ކުރެވޭނަމަ އެ އެޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން

  .އެކަން ޕޯޓް ހެލްތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ޔެލޯ ފީވަރ އުޅޭ ގައުމަކުން އެ އެޅަނދެއް ފުރިތާ      .2  
ދުވަހުގެ ތެރޭ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދު 30

އެންމެންގެ އަތުގާ މުއްދަތު ހަމަނުވާފަހަރުގެ 
ޔެލޯފީވަރ ވެކްސިނޭޝަން ކޮށްފައިވާ ވެލިޑް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން. ކެޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެފިސެޓް
ރާއްޖެއަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޔެލޯފީވަރ ސެޓްފިކްޓް
ބޭނުންވާ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދަތުުރުވެރިންނަށް

ފިކެޓްޔެލޯފީވަރ ވެކްސިން ކޮށް ސެޓް
އަދި މިފަދަ ޤައުމުތަކުން. އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

ރާއްޖެއަންނަ ދަތުރުވެރިންގެ އަތުގައި މި ސެޓްފިކެޓް
ޓްގެސެޓްފިކެ ގެމި ވެކްސިން. ބެލޭނެއެވެ އޮތްތޯ
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މުއްދަތު ހަމަނުވެ އޮތުމަކީ ވެކްސިން ކުރި ތާރީޚުން
ތު ހަމަވެފައިވުމާއެކު،ދަދުވަހުގެ މުއް 10ފެށިގެން 

.އަހަރު ހަމަނުވެ އޮތުމެވެ 10ވެކްސިން ކުރިތާ 
ޔެލޯފީވަރ އުޅޭ ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަންނަ މިސެޓްފިކެޓް

  .ނެތްމީހާ ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެއެވެ
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަންނަ އުޅަނދެއްގައި      .3  
ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހޭފަދަ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް

އެފަދަ ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކުހުރިމީހަކު ނުވަތަ 
ޅަނދެއް ކަރަންޓީނުނަމަ އެ އުކުރެވޭފަދަ މީހަކު ހުރި

އުޅަނދުފަހަރު ކަރަންޓީނު ކުުރުމަކީ އެ. (ކުރެވޭނެއެވެ
އެޅަނދަކަށް ޤަވާއިދުން އަރަންޖެހޭ މީހަކު ފިޔަވައި
އެހެންމީހުން އަރާފައިބާ ނޫޅޭ ގޮތަށް ވަކި

  ).އް ބޭއްވުމެވެޞަރަޙައްދެއްގައި އެ އުޅަނދެ
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީނު      .4  
ސަރަހައްދަކުން އަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ
އުޅަނދުތަކުގައި ޕޯޓްހެލްތުގެ ފަރާތުން ކަރަންޓީނު

ރީނޫދ(ވާލުނަމަ، ކަރަންޓީނު ދިދަ ފިލުވަންދެން، ދު
ރޭގަނޑު ނަމަ، ހުދު އައްޔެއްގެ މަތީގައި ރަތް، )ދިދަ

ކަރަންޓީނު ނުފިލާގޮތަށް. އައްޔެއް، ހުންނަންވާނެއެވެ
އުޅަނދަކުން ހެލްތް އޮފިސަރ ފިޔަވާ އެއްވެސް މީހަކު

  .ނުވަތަ އެއްވެސް އަރުވާ ބޭލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

އުޅަނދުފަހަރާއިރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ       .5  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ޑިޒޭޓިންގ އެގްޒަމްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް

6މިސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތަކީ . އޮންނަންވާނެއެވެ
ފަހަރު މި 1މަހަކުން  6ކޮންމެ  . މަސްދުވަހެވެ

  .ސެޓްފިކެޓް އައު ކުރަންވާނެއެވެ
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މެލޭރިޔާ ބަލި ނައްތާލެވިފައިވާރާއްޖެއަކީ       .6  

ޤައުމަކަށްވާތީ މެލޭރިޔާ ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކުގައި
އުޅެފާ އަންނަ މީހުންގެ ސަބަބުން މިބަލި ފެތުރިދާނެތީ

  .އެފަދަ މީހުންގެ ގައިން ޭލނެގުމުން ގެންދެވޭނެއެވެ
  

ވީ ތަޢާރަފް ވެފާވަނީ ރާއްޖޭން.އައި.ރާއްޖެއަށް އެޗް      .7  
ކަމަށްވާއިރު މިކަމުން ވީހާވެސް ބޮޑަށްބޭރުން 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު
ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ވަކި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

ފަންތިއެއްގެ ބޭރު މީހުންނާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފާ އަންނަ ދިވެހިން،

ސަރވައިލެންސް އެއްގެ ވީ ހުރިތޯ ޚާއްޞަ.އައި.އެޗް
  .ދަށުން ޓެސްޓް ކުރެވެއެވެ

  
އަވަަށްޓެރި ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އެހެން      .8  

ޤައުމެއްގައި ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް ފެތުރެމުންދާނަމަ،
ރާއްޖެއަށް އެފަދަ ބައްޔެއް ތަޢާރަފް ވިޔަ ނުދިނުމަށް
އެއިރަކު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާ، އަންނަ

  .ފަސިންޖަރުން ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އޫރާއި، 
ކުއްތާ، އަދި 
ނުރައްކާތެރި 

ޖަނަވާރު 
  އެތެރެކުރުން

އޫރާއި، ކުއްތާ އަދި ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު ރާއްޖެއަށް      .9
  .އެތެރެކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ޖަނަވާރެއްގެ ތެރޭގައި      .10  
ނުހިމެނޭ ސިއްޙީގޮތުން ބަލާ އިރު ނުރައްކާތެރި
ބައްޔެއް ފެތުރިދާފަދަ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަކީ

  .މަނާކަމެކެވެ
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ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ދޫނި ގެއެއްވެސް ބާވަތެއް        
ސޫފާސޫފި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާނަމަ އެޖަނަވާރަކާއި
ބެހޭ ނުވަތަ ދޫނި ސޫފާ ސޫތްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޤުބޫލު
ޞިއްޙީ ލިޔުމެއް އެޤައުމެއްގެ ސްޓޭޓް ވެޓެރެނީ

އަދި ދޫނި. ސާރވިސް ލިބިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
ނީ، އެލިޔުންއެރެތެ ކުރެވޭ ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޖަނަވާރު

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ހުށަހަޅާ
  .އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ގިނަވެގެންން ރާއްޖެއަށް ރާމާ މަކުނު ގެނައު      .11  

ދިއުމާއެކު ރާމާމަކުނަކީ ފަހަަރުގައި ތަފާތު ބަލިތަކެއް
ފަތުރާ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތަކަށް ވެދާނެ ޖަނަވާރަކަށް

ރާމާމަކުނު ރާއްޖަެއށް އެތެރެ ކުރުމަކީވާތީ 
 .މަނާކަމެކެވެ

  
ރާއްޖެއަށް ބުޅާ 

  އެތެރެކުރުން
ބުޅަލަށް ބުޅަލެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންވާނީ އެ      .12

ރޭބީސް ވެކްސިނޭޝަން ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓާއި އަދި
މިދެންނެވި. ހެލްތް ސެޓްފިކެޓަކާއި އެކުގައެވެ

ދޫކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނީ އެޤައުމެއްގެސެޓްފިކެޓްތައް 
މި. ސްޓޭޓް ވެޓެރެނެރީ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ

ހަފްތާ ވަންދެން 3ނޫންގޮތަކުން އެތެރެކުރާ ބުޅާ 
ނުކުރާނަމަ ވެކްސިން ކަރަންޓީނު ކޮށް ވެކްސިން

މިކަމުގައި ހުރިހާ ޒިއްމާތަކެއް. ކުރަންޖެހޭނެއެވެ
  .ކުރާ ފަރާތަކުންނެވެއުފުލަންޖެހޭނީ އެ އެއްޗެއް އެތެރެ

  
ރާއްޖެއަށް ދިރޭމަސް 

  އެތެރެކުރުން 
ރާއްޖެއަށް ދިރޭމަސް  އެތެރެކުރާއިރު  އެމަސްތައް      .13

ވެޓެނެރެނީ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގައުމެއްގެ ސްޓޭޓްގަތް 
އެއީ ދިރޭ .ހެލްތް ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

މަހަކީވެސް ތަފާތު ބަލިތަކެއް އަނެއް ދިރޭ މަސްތަކަށް
  .ޖައްސާ އެއްޗަކަށްވާތީއެވެ
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ރާއްޖެއަށް ކުކުޅާއި 
  ފިޔޮއް އެތެރެކުރުން

ރާއްޖެއަށް ކުކުޅާއި ފިޔޮއް އެތެރެ ކުރަންވާނީ      .14
ފައުލްޕޮކްސް ވެކްސިންއާއި ނިޔަކާސަލް ވެކްސިން

އެޤައުމެއްގެ ސެޓޭޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ، 
.އެކުގައެވެޓަކާ ވެޓެރެނީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސެޓްފިކެ

އެއީ މިވެކްސިންތައް ނުކޮށް އެތެރެކުރެވޭ ކުކުޅާއި
  .ފިޔޮކުން، އެހެން ކުކުޅާއި ފިޔޮކަށް ބަލިޖެހިދާނެތީއެވެ

  
ރާއްޖެއަށް ގެރިބަކަރި 

  އެތެރެކުުރުން
ހަތަރެސްފައިޖެހިގެރި، ބަކަރި އަދި މިނޫންވެސް       .15

އެއްވެސް ޖަނަވާރެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން
އެކަން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިޔެ

އެއީ މިފަދަ ޖަނަވާރުގެ. ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ
ޒަރިއްޔާއިން އިންސާނުންނަށްވެސް ނުރައްކާތެރި

  .އެތަކެއް ބަލިތަކެއް ޖައްސައިދޭތީއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް 
އައިސްކުރި ރޯ 
އެއްގަމު މަސް 
  އެތެރެކުރުން

ވިއްކުމާއި، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ      .16
އައިސްކުރި ރޯ އެއްގަމު މަސް ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ސާފުކޮށް އެގެން އޮތް އަދި އެމަސް އެކްސްޕޯރޓް ކުރި

އްގެ ސަރުކާރުގެ ވެޓެރެނީ ސާރވިސްޤައުމެެ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް

މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ނެތް އަދި. އަސްލަކާއެކުގައެވެ
ޞައްޙަ ނޫން ސެޓްފިކެޓާއެކު އެތެރެކުރާ ރޯ އެއްގަމު
.މަސް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓެއެވެ

ސްވެސް ކުނިވެއަދި ސެޓްފިކެޓް އޮވެ، އެތެރެ ކުރާ މަ
ނުބައިވެފައި ނުވަތަ އައިސްކަން މުޅިން ކެނޑި

މަހަކީވެސް ދޫކުރެވޭނެމަޑުވެފައި ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ 
  .މަހެއްނޫނެވެ

  
  މަހުގެ ބާވަތާއި ޢަދަދު    )ހ(    
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  އެޖަނަވާރެއް ކަތިލެވުނު ތާރީޚް    )ށ(    

  
  އެޖަނަަވާރެއް ކަތިލި ތަނުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް    )ނ(    

  
އެޖަނަވާރު ކަތިލިތަނަކީ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގައި    )ރ(    

  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
  

  ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރި ޖަނަވާރެއްގެ މަސްކަން    )ބ(    
  

  އެކްސްޕޯޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް    )ޅ(    
  

  އިންޕޯޓަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް    )ކ(    
  

ބޭރަށްދާ ރާއްޖޭން 
މީހުންނަށް ވެކްސިން 

  ކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް      .17
އެއިރެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

މިގޮތުން ޢާންމު. ވެކްސިނެއް ކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ
ގޮތެއްގައި ކޮށްދޭ ވެކްސިނަކީ ޔެލޯފީވަރ

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮލެރާ އަދި. ވެކްސިނޭޝަނެއެވެ
  .ވެކްސިން ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމެޖެހިފައިވެސްވެއެެވެ

  
ޙައްޖަށްދާ މީހުންނަށް 

ވެކްސިނޭޝަން 
  ކޮށްދިނުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޙައްޖަަށްދާ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅޭ      .18
  .ތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެވަކި ވެކްސިންތަކެއް ކޮށްދޭ ގޮ

  
ތަރުކާރީ ރޯމޭވާ އާއި 
އަދި މަހުގެ 
ބާވަތްތައް 
  އެތެރެކުރުން

އެތެރެކުރާ ގެރިބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރުގެ ށްރާއްޖެއަ      .19
އި، ކުކުޅާމަހާއިމަހާއި، މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކާ

ކުކުޅު ބިހާއި، ރޯމޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި އަދި
ބެލެެެހެއްޓުމާއިމިނޫންވެސް ކާބޯތަކެތީގެ ސުާފތާހިރުކަން 

ނަައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމާއި އެކަމާބެހޭ
  .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން



7 
 

  

c 
 

ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީނު ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ ކަނޑު އުޅަނދަކަށް ޤަވާއިދުން  •
 .އެޅަނދެއްގެ ކަރަންޓީްނ ފިލުވުމަށް ފަހުގައެވެއަރަންޖެހޭ މީހަކު ފިޔަވައި އެއްވެސް މީހަކު އަރަންވާނީ، އެ 

 
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ތަކުގައި  ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީނު ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ ކަނޑު •

ރޭގަނޑު ) ދިދަރީނދޫ (ކަރަންޓީނު ފިލުވަންދްެނ، ދުވާލުނަމަ، ކަރަންޓީނު ދިދަ  ޕޯޓްހެލްތުގެ ފަރާތުން
 .ޔެއްގެ މަތީގައި ރައް އައްޔެއް ހުންނަންވާނެއެެވެނަމަ، ހުދު އައް

 
މީހަކު ހުރިނަމަ އެ  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގައި ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ބަލި •

ޅަނދަކަށް ޤަވާއިދުން އަރަންޖެހޭ މީހަކު ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރާފައިބާ ނުވާގޮތަށް ކަރަންޓީނު އު
 .އެވެކުރެވޭނެ

 
ޅަނދެއް މާލޭގެ ޅޭނަމަ އެ އުރާއްޖެއަށް އަންނަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި އެެއްވެސް ކަހަލަ ބަލިމީހަކު  އު •

 .ބަނދަރަށް އައުމުގެ ކުރިން އެކަން ޕޯޓް ހެލްތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 

ގަޑީއިރު  48ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު އެ އުޅަނދެއް އައުމުގެ ކުރިން  •
 .ގަޑިއިރު ކުރިން އެ އުޅަނދަކާ ބެހޭ ސާފު މަޢުލޫމާތު އަންގަންވާނެެއެވެ 24ކުރިން ނުވަތަ 

 
އަންނަ އުޅަނދު  ށްދުވަހުގެ ތެރޭ ރާއްޖެެއަ 30ޔެލޯ ފީވަރ ުއޅޭ ގައުމަކަކުން އެ އުޅަނދެއް ފުރިތާ  •

ނޭޝަން ކޮށްފައިވާ ވެލިޑް ސެޓްފިކެޓެއް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޔެލޯ ފީވަރ ވެކްސި ގައިފަހަރުގެ އެންމެންގެ އަތު
 .އޮންނަންވާނެއެެވެ

 
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ޖަނަވާރެއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ސިއްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު ނުރައްކާތެރި  •

އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ރާމާ . ބައްްޔެއް ފެތުރިދާފަދަ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވެ
 .މަކުނަށެވެ

 
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހެލްތް ފޯމް އާއި ރިޕޯޓް އޮން  •

 .ރޮޑަންޓް ވެކްޓަރ އެންޑް ެސނިޓަރީ ކޮންޑިޝަން އޮފް ވެސަލް ފޯމް ތެދުވެރިކަމާއެކު ފުރަންޖެހޭނެއެވެ
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އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި  •
 .ފޮރުވާ ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެންނުވާނެއެވެ ސްބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް އެެއްޗެއް ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗެއްވިޔަ

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އިންސްޕެކްޝަން ފިޔަވަޅު  •

 .ވެއެޅޭނެއެ
 

 ރޯޑަންޓް .1
 ވެކްޓަރ .2
 ސެނިޓަރީ ކޮންޑިޝަން .3
 ޝިޕް މެޑިސިން ޗެސްޓް .4

 
އެލޯންޑް ސައިޑްކުރާ ބޯޓު، ބައްތެލި އަދި ޓަގްފަދަ އުޅަނދު ފަހަރުން އެއްގަމު ހިފާ ވާވެލާވެލީގެ ރެޓްގާޑް  •

ވަސީލަތެއް ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެފަދަ އުޅަނދަކުން އެއްގަމަށް މީދާ އައުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ 
 .ކަމަށްވާތީ މިކަންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުން ގެންދެވޭތޯ ބަލަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ
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c 
  

އެތަކެތީގެ  ރޯމޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާއްވަތްތަކާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރައްވާއިރު، •
 .ގެންދެވޭނެއެވެކޮލިޓީ ބެލެހެއްޓެމުން 

 
ކެއުމަށާއި ބުއިމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދަޅާއި ފުޅި، ޕެކެޓް އަދި މިނޫންވެސް ގޮތެއްގާ ބަންދުކުރެވިފައި  •

އެއްޗެއް އެ އެކްސްޕައިރީ ޑޭޓް އަށާއި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރަށާއި ހުންނަ ތަކެތީގެ 
އެކުވެ އެއެއްޗެއް ބޭނުން ކުުރުމުން ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން  އެއްޗަކާއިފަޅައިގެން ގޮސް ލީކެއްވެ އެހެން 

 .ލިބިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ
 

ންވާނީ  ސާފުތާހިރުކަމާ އެކު ރަނގަޅަށް އްވަމަސްމަހާއި މެހީގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެެރެކުރަ •
އެފަދަ ތަކެތި ވާންވާނީ އެއްވެސް ކެމިކަލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި . އައިސްކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށްގެންނެވެެ

އަދި މިފަދަ ތަކެތި . ށެވެތަކެތި ކަމަ އޭގެ ކުލަ ނުވަތަ އެހެންވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާ އޮރިޖިނަލް
އަދި މިފަދަ މަސް . ރެޖިފޯރމް ފޮށީގައި ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވިގެންނެވެ  އެތެރެކުރައްވަންވެސް ވާނީ

ތެރެ ކުރައްވާއިރު އެކްސްޕޯޓްކުރި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ވެނެޓަރީ ޑިޕާޓްމަންޓްއެއްގެ ވެޓް އެ
 .ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

 
ވިހަ ވެދާނެ މާއްދާއެއް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް އެެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް  •

 .އްޖެއަށް  އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯއެއްޗެއް ރާ
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯއެއްޗެއް ހަދާފައިވާ ފެންވަރު އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އޭގެ ލޭބަލް  •
ހުރިކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެތަކެތި އެތެރެކުރުން  ވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތެއް ހަދާފައިބަދަލުކުރުން ނު
 .މަނާކުރެވިދާނެއެވެ

 
 .ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެއްވެސް ކާބޯއެއްޗެއް  ހަލާކުވެފައިވާނަމަ އެތަކެތި ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެެއެވެ •
 

ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯއެއްޗެއް އަޅާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެތެރޭގައިވާ  •
ތަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ އެއްޗެއް އޭގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަ

  .އެފަދަ ތަކެތި ދޫނުކުރާށެވެ
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ޕޯރޓްހެލްތުން ވެކްސިން ކޮށްދިނުމަށްފަހު ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްގެ އަގާއި އެހެނިހެން 
  ޚިދްމަތުގެ އަގުތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

  
 ރުފިޔާ 200/-    ވެކްސިންކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން    ކޮލެރާ •
 ރުފިޔާ 25/-    ވެކްސިންކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން    ޓައިފޮއިޑް •
     ރުފިޔާ 170/-    ވެކްސިންކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން  މެނިންޖައިޓިސް •
   ރުފިޔާ 25/-    ވެކްސިންކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން    ޔެލޯފީވަރ •
   ރުފިޔާ 70/-    ވެކްސިންކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން  އިންފުލުއެންޒާ •
   ރުފިޔާ 10/-      ޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ޖޫރިމަނާވެކްސިންކޮށް ސެ •
 ރުފިޔާ 50/-    ނެޓްޓަނޭޖްއިން ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރު 50ސީ .އީ.ޑީ •
 ރުފިޔާ 100/-    ނެޓްޓަނޭޖަށް 100ނެޓްޓަނޭޖްއިން  50ސީ .އީ.ޑީ •
 ރުފިޔާ 150/-    ނެޓްޓަނޭޖަށް 300ނެޓްޓަނޭޖްއިން  100ސީ .އީ.ޑީ •
 ރުފިޔާ 200/-          އިން މަތި 300ސީ .އީ.ޑީ •
     ރުފިޔާ 50/-      މަސްދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް 1ސީ .އީ.ޑީ •
 ރުފިޔާ 40/-          ސީ ގެއްލިގެން ޖޫރިމަނާ.އީ.ޑީ •

  
  ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

  

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، / މިމާއްދާއަކީ އަދަބު  •
 .އުނިކުރެވިފައެވެމިމާއްދާގެ މިވަނީ މި ގަވައިދުން 

 

  އެންގުމަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން
  

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ / މިމާއްދާއަކީ އަދަބު  •
 .މިވަނީ މިގަވައިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ

 
  ްޝިޕްމެޑިސިން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓ

  

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި / މިމާއްދާއަކީ އަދަބު  •
  .މިވަނީ މި ގަވައިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ


