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  ވަނަބައި ވަނަބައި   11
  

  ކުރާ މުދާ  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް 
  
  
 
 އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  .1

  
 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި 1.1
ން އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސަށް ޓްރޭޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ލައިސަންސްގައި ބާކީ  ތްތަކުން މުދާ އެތެރެކުރާއިރުރާލައިސަންސް އޮންނަ ފަ 1.2
ނެތުމުން، ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސުން ވަޤުތީ ލައިސަންްސ 

ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ކަސްޓަމްސްގެ މައި . ދޫކުރެވޭނެއެވެ
ރކާޯގ އޮފީހުގެ އިތުރުން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ކަސްޓަމްސް އެއަ

  . ސެކްޝަނުންނެވެ
  

އޭގެ އަޞްލާއެކު ކޮޕީއެއް ، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާއިރު 1.3
  .ހުށހަޅަންވާނެއެވެ

  
އެމީހުންގެ ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްގެ ދަށުން 1.4

ބޭނުމެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް 
  .ނުވާނެއެވެ

  
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ހުންނަންވާނީ، އިމްޕޯޓް  1.5

  .ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ 
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 ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް .2
 
  :ދޫކުރެވޭ ޙާލަތްތައް ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  2.1

  
ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސްގައި އޮތް ދާއިމީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ) ހ(

 .ބާކީއަށްވުރެ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރުވުމުން، އެ އިތުރުވާ ބަޔަކަށް
 

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ލައިސަންސަކާ ނުލައި، ދޫކުރެވޭނެ   )ށ(
ޕޯޓް މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ވަޤުތީ އިމް. މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެއްޗަށް

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ނުނަގާ މުދާ އެތެރެކުރުމުން 
 . ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ

 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން ދޫކުރައްވާފައިާވ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް   )ނ(

ގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޤުތީ ލައިސަންސަކަށް ގެންނަ ތަކެތީ 
ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ތަކެއްޗަށް  .ކަ

  
  

    :ލައިސަންސަށް އެދުން އިމްޕޯޓް ވަޤުތީ  2.2
  
ވަޤުތީ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ގުޑްސް   )ހ(

މިފޯމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް . ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުންނެވެ
އެންޑް ޓްރޭޑުން އެފަރާތަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ދާއިމީ ލައިސަންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނަންބަރާއި، ލައިސަންސްގެ ބާކީ ލިޔުމުގެ އިތުރަށް ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތުްނ 
 . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 
ނޑައަޅާނީ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްނަމަ،   )ށ( ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ މިންވަރު ކަ

 . އެފް އަގަށެވެ .އެންޑް.ތަ ސީއެފް، ނުވަ.އައި.ސީ
  
  



 3

  :ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން  2.3
  

ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން 
އަދި ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް . ފޯމް ކަސްޓަމްސުން އެސެސްކުރުމަށްފަހުއެވެ 
  . ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެބޭނުންވާ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް މުދަލުގެ ވެރި 

  
  :ވަޤުތީ ލައިސަންސްގައި ރިފަރެންސް ނަންބަރު ޖެހުން  2.4

  
ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާއިރު، ކަސްޓަމްސްގެ ރިފަރެންސް 
ނަންބަރު ޖެހުމުގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

ކުރައްވާފައިވާ ދާއިމީ ލައިސަންސްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު ޓްރޭޑުން އެފަރާތަކަށް ދޫ
އަދި އެމުދަލަށް ހުށަހެޅި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުގެ ނަންބަރުވެސް . ޖަހަންވާނެއެވެ
  . ޖަހަންވާނެއެވެ

  
  :ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން  2.5

  
ންމުގޮތެއްގައި ރެވެނިއު ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ވަޤުތީ ލައިސަންސްގައި ޢާ

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް އެތެރެކުރާ . ސްޓޭމްޕް ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  . ވިޔަފާރި މުދަލުގެ ލައިސަންސްގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ

  
  :އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ނުނަގާ މުދާ އެތެރެކުރުމުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ  2.6

  
. ޓް ލައިސަންސް ނުނަގާ މުދާ އެތެރެކުރުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެއިމްޕޯ  )ހ(

އެފް .އެންޑް.އެފް ނުވަތަ ސީ.އައި.ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ ސީ
އެސް ޑޮލަރަކަށް .އަގު ކަމުގައި ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ އަގުގެ ކޮންމެ ޔޫ

 . ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ 50/1
 
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަސްޓަމްސަށް ންސް ދޫކުރާނީ އިމްޕޯޓް ލައިސަ  )ށ(

 . ދެއްކުމުންނެވެ
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  :ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުން  2.7
  

 100/-ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެލައިސަންސެއް ދޫކުރެވޭ ޢަދަދުގެ ކޮންމެ 
އު ސްޓޭމްޕް ޖަހައި، އަދި އެ ލާރީގެ މަގުން އެ ލައިސަންސެއްގައި ރެވެނި  10ރުފިޔާއަކަށް 

ސްޓޭމްޕް ކެންސަލްކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭމްޕަށް އަރާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތައްގަނޑު 
  . ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ 

  

ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް މަޢާފު ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  2.8
  :ވާ ތަކެތި ނު ލައިސަންސް ބޭނުން 

  
  އަންނައުނު ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ  )ހ(

 
ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާއާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާިއ   )ށ(

  ގަަލން ފަދަ ތަކެތި
 
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި  )ނ(

 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށްފުދޭ ) ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(

  މިންވަރަށް 
 
ސިނގިރޭޓް  200ސިނގިރޭޓް، ސުއްޓާ، ދުންފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން   )ބ(

މިތަކެތި ދޫކުރާނީ (ގްރާމް ދުންފަތް  250ސުއްޓާ ނުވަތަ  25ނުވަތަ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ 16އެމީހެއްގެ ޢުމުރުްނ މީލާދީ އަހަރުން 

 
  ލާ ފަދަ ތަކެތިކިޔަންގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްދަތުރުމަތީގައި   )ޅ(

 
ގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ ނަންބަރުތަކުގައިވާ ތަކެތީގެ  )ޅ(ން އި )ހ(މިމާއްދާގެ   )ކ(

މީގެ . ރުފިޔާގެ މިންވަރު 2000/-އިތުރުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން 
 . ކޮތަޅެވެ 10ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭނަމަ ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
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އި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމަށް އުޅެފައި އަންނަ މީހުން ގެންނަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ  2.9
  :ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ބޭނުންނުވާ ތަކެތި މަޢާފު ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

  
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު  )ހ(

 
 ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާއާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާއި   )ށ(

  ގަލަން ފަދަ ތަކެތި
 
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި  )ނ(

 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށްފުދޭ ) ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(

  މިންވަރަށް 
 
ސިނގިރޭޓް  200ސިނގިރޭޓް، ސުއްޓާ، ދުންފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން   )ބ(

މިތަކެތި ދޫކުރާނީ (ގްރާމް ދުންފަތް  250ތަ ސުއްޓާ ނުވަ 25ނުވަތަ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ 16އެމީހެއްގެ ޢުމުރުން މީލާދީ އަހަރުން 

 
  ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަންގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި  )ޅ(

 
އެމީހަކު ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮތް، ކޮމްޕިއުޓަރ،   )ކ(

  ޓައިޕްރައިޓަރ ފަދަ ތަކެތި 
 
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހުރެފައި އައިނަމަ،  1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )އ(

  އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި
 
މީގެ ތެރޭގައި . ރުފިޔާގެ މިންވަރު 2000/-މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް   )ވ(

 . ކޮތަޅެވެ 10މަ، ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭނަ
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އަހަރު ހުރެފައި އަންނަ މީހުން ގެންނަ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް  1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  2.10
  :ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ބޭނުންނުވާ ތަކެތި މަޢާފު ޑިއުޓީ 

  
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު  )ހ(

 
ވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާއާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާިއ ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެން   )ށ(

  ގަލަން ފަދަ ތަކެތި
 
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި  )ނ(

 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށްފުދޭ ) ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(

  މިންވަރަށް 
 
ސިނގިރޭޓް  200ރެއިން ސިނގިރޭޓް، ސުއްޓާ، ދުންފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެ  )ބ(

މިތަކެތި ދޫކުރާނީ (ގްރާމް ދުންފަތް  250ސުއްޓާ ނުވަތަ  25ނުވަތަ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ 16އެމީހެއްގެ ޢުމުރުން މީލާދީ އަހަރުން 

 
  ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަންގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި  )ޅ(

 
ށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހުރެފައި އައިނަމަ، އަހަރަ 1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ކ(

  އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި
 
މީގެ ތެރޭގައި . ރުފިޔާގެ މިންވަރު 7000/-މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް   )އ(

 . ކޮތަޅެވެ 10ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭނަމަ، ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
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އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ހުރެފައި އަންނަ  3އަހަރާއި  1ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު  2.11
ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް މަޢާފު މީހުން  ގެންނަ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

  :ބޭނުންނުވާ ތަކެތި 
  
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު  )ހ(

 
އާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާިއ ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާ  )ށ(

  ގަލަން ފަދަ ތަކެތި
 
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި  )ނ(

 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށްފުދޭ ) ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(

  މިންވަރަށް 
 
 ސިނގިރޭޓް 200ސިނގިރޭޓް، ސުއްޓާ، ދުންފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން   )ބ(

މިތަކެތި ދޫކުރާނީ (ގްރާމް ދުންފަތް  250ސުއްޓާ ނުވަތަ  25ނުވަތަ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ 16އެމީހެއްގެ ޢުމުރުން މީލާދީ އަހަރުން 

 
  ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަންގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި  )ޅ(

 
އްގައި ހުރެފައި އައިނަމަ، އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެ 1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ކ(

  އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި
 
މީގެ ތެރޭގައި . ރުފިޔާގެ މިންވަރު 9500/-މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް   )އ(

 . ކޮތަޅެވެ 10ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭނަމަ، ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
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ގިނަ ދުވަހު ހުރެފައި އަންނަ މީހުން  ގެންނަ އަހަރަށްވުރެ  3ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  2.12
  :ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ބޭނުންނުވާ ތަކެތި މަޢާފު ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

  
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު  )ހ(

 
ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާއާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާިއ   )ށ(

  ކެތިގަލަން ފަދަ ތަ 
 
  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި  )ނ(

 
އަމިއްލަ ބޭނުމަށްފުދޭ ) ސައިބޯނި، ސެންޓް، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(

  މިންވަރަށް 
 
ސިނގިރޭޓް  200ސިނގިރޭޓް، ސުއްޓާ، ދުންފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން   )ބ(

މިތަކެތި ދޫކުރާނީ (ންފަތް ގްރާމް ދު 250ސުއްޓާ ނުވަތަ  25ނުވަތަ 
  . އަހަރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ 16އެމީހެއްގެ ޢުމުރުން މީލާދީ އަހަރުން 

 
  ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަންގެންގުޅޭ ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި  )ޅ(

 
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހުރެފައި އައިނަމަ،  1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ކ(

  ގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތިއެމުއްދަތު
 
މީގެ ތެރޭގަިއ . ރުފިޔާގެ މިންވަރު 12000/-މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް   )އ(

 . ކޮތަޅެވެ 10ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭނަމަ، ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
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އުޓީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑި  2.13
  :ކުރެވޭ އަދި އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ބޭނުންނުވާ ތަކެތި މަޢާފު 

  
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް އޯޑަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ 
ނޫސް، މަޖައްލާ، އަންނައުނު، ނަންބަރު އައިނު، ޕްރެސްކްރިޕްޝަނަށް ގެންނަ 

  .ރުފިޔާގެ މިންވަރު 2000/-ހަރަކު ބޭސްފަދަ ޚާއްޞަ ތަކެއްޗަށް މީހަކަށް ފަ 
  

  :އިމްޕޯޓް ލައިސަންސަކާ ނުލައި ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ދޫކުރެވިދާނެ ތަކެތި  2.14
  
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެފައި އަންނަ މީހުންނަށް އެމީހަކު ، ދަތުރުވެރިންނަށާއި  )ހ(

ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރި 
ދަތަކަށް ބަލައި، މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ދޫކުރަން ހުއްދަކުރާ މުއް

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި ގެނައި ނަމަވެސް، އެތަކެތީގެ ޢަދަދަށް 
ބަލާއިރު، އެއީ އެމީހަކު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މަދުވެގެން ފުދޭ 

ޓީ ނެގުމަށްފަހު، އިމްޕޯޓް ކަމަށްވާނަމަ، އެފަދަ ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޢަދަދު
 . ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
ދަތުރުވެރިންނަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެފައި އަންނަ މީހުންނަށް އެމީހަކު   )ށ(

ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރި 
ދޫކުރަން ހުއްދަކުރާ  މުއްދަތަށް ބަލައި، މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެމީހަކަށް 

މިންވަރަށް ތަކެތި ގެނައި ނަމަވެސް އެތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެއްވައްތަރެއްގެ ތަކެތި 
ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހުރިނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް 

 . ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުންނެވެ
  
ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ މީހުން ފިޔަވައި  ދަތުރުވެރިންނާއި، ރާއްޖެއިން  )ނ(

 2000/-ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.13ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މީހުން މިމާއްދާގެ 
ރުފިޔާގެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި ގެނައުމަށާއި، އެ މާއްދާގައި ބުނާ 
ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން ތަކެތި ގެނައުމަށް އިމްޕޯޓް ލައިސަންްސ 

މީގެ ތެރޭގައި ކާރު، މޮޓޯސައިކަލް، ކޮމްޕިއުޓަރ، ވީސީއާރް، . އެވެނަގަންޖެހޭނެ
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ޓީވީ ފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ސައިބޯނި، ޝޭމްޕޫ، ފަދަ ތަކެއްޗާއި، ތަށި، 
ތެލި ފަދަ އާދައިގެ ތަކެތިވެސް އެތެރެކުރެވޭނީ ނުވަތަ ގެންނަންވާނީ އިމްޕޯޓް 

ށް ލައިސަންސް ދޫކުރައްވާނީ މިފަދަ ތަކެއްޗަ. ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ
 .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުންނެވެ

 
  

ގައި ބުނާ  2.14އަދި  2.13، 2.12، 2.11، 2.10، 2.9، 2.8މިމާއްދާގެ  2.15
  :މުދާ އަގުކުރާނެ ގޮތް 

  
އަގު އެނގެން ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އާ ތަކެތީގެ އަގު ބެލުމުގައި   )ހ(

ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދުވަހަށް . ން ބެލުންހަމައަގު
 . ބަލައި، ބާ ވެފައިވާ މިންވަރު އަގުން އުނިކުރުން

  
އަގު އެނގެން ނުހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ޢާންމުގޮތެއްގައި އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ހުންނަ   )ށ(

ރެއްގައި އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގަކީ އެދުވަސްވަ 
. ޢާންމުކޮށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ހުންނަ އަގުކަމުގައި ބެލުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  )ހ(ގެ  2.15މިފަދަ ތަކެތިންވެސް މިމާއްދާގެ 
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަށް ބަލައި، ބާވެފައިވާ މިންވަރު އަގުން 

 . އުނިކުރުން
 
 

ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑަށް ވަޤުތީ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ  2.16
  :ފޮނުވުން 

  
ފަހަރު މިނިސްޓްރީ  1ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާ ވަޤުތީ ލައިސަންސް، ކޮންމެ މަހަކު 
  .އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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  :ބަރު ދިނުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަން  .3
  

، އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަކު ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާނަމަ  3.1
މިނަންބަރު . ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް އިމްޕޯޓަރ ނަންބަރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ

ދޫކުރެވޭނީ، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ހުށަހެޅުމުން، އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް 
 .  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެކުރާ 

  
އިމްޕޯޓަރ ނަންބަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ރާއްޖެއަށް މުާދ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް   3.2

  . ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަންގައި އެ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ
  
  

  :ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  .4
  

އިންވޮއިސް އޮންނަންވާނީ . އޮންނަންވާނެއެވެ އިސް މުދަލުގެ އިންވޮރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 
އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ ބޭރު ފައިސާ . އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު، ކަސްޓަމްސްގެ ޓެރިފްގައި . އަކުންނެވެ
 .  ސާބު ހެދޭގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޔުނިޓުގެ ހި

 
  އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުން   4.1

  
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް ކަސްޓަމްސަށް   )ހ(

އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނީ އިންވޮއިސްގެ އޮރިޖިނަލް  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ކޮޕީއެވެ 2އަކާއި އިތުރު 

  
ގެ ކުރިންވެސް، އެމުދަލުގެ އިންވޮއިސް ކަސްޓަމްސަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ އައުމު  )ށ(

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 
  
  
  



 12

   :ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ އިންވޮއިސްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  4.2
  

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުން މުދަލުގެ އިންވޮއިސްއާއެކު، ތިރީގައިމިވާ 
 .ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެލިޔެކިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަ

    
  ޕެކިންގ ލިސްޓް   )ހ(

  
  އެއަރވޭ ބިލް) / އެލް.ބީ(ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ   )ށ(

  
ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއް  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަކާ   )ނ(

  ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެހުއްދައިގެ އަޞްލު 
 
އިކަލާއި މޮޓޯސައިކަލް ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން އޮޓޯސަ  )ރ(

ކާރު، ލޮރީ، ވޭންފަދަ ވެހިކަލާއި އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ކްރޭން، 
އެކްސްކަވޭޓަރ، ފޯކްލިފްޓް، ޑަމްޕަރު ފަދަ ވެހިކަލަކީ ބޭނުންކޮށްފައިާވ 
ވެހިކަލެއްނަމަ، އެވެހިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ 

  އަޞްލު 
  
މުޢާމަލާތު ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން، (ކަސްޓަމްސުން އެދޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް   )ބ(

  )ންޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސް، ފައިސާ ދެއްކި ނުވަތަ ދައްކަން އެއްބަސްވި ލިޔު
  
 

  :އިންވޮއިސްގައި ހުންނަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  4.3
  

  އިންވޮއިސްގައި ހުންނާނެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު   )ހ(
  

  ތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެޑްރެސް މުދާ ފޮނުވި ފަރާ .1
 މުދާ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެޑްރެސް  .2
 އިންވޮއިސްގެ ނަންބަރު އަދި ތާރީޚު .3
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 އިންވޮއިސްގެ އަގު ދީފައިވާގޮތް .4
  ޞަފްޙާގެ ޖުމްލަ 4.1
 ޖުމްލަ އަގު  4.2
 ފްރައިޓް 4.3
 އިންޝުއަރެންސް  4.4
 އެފް އަގު .އެން .އެފް ނުވަތަ ސީ.އައި.އިންވޮއިސްގެ މުޅި ޖުމްލަ، ސީ 4.5

  
  

  އިންވޮއިސްގައި ހުންނަންވާނެ މުދަލާބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު   )ށ(
 
  އައިޓަމް ނަންބަރު .1
 ކުއަންޓިޓީ އަދި ޔުނިޓް  .2
 ލު މުދަލުގެ ތަފްޞީ .3

  މުދަލުގެ ނަން  3.1
  ބްރޭންޑް  އަދި މޮޑެލް  3.2
  ޕާޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކޯޑް ނަންބަރު  3.3
  މުދަލުގެ ސައިޒު 3.4

  އައިޓަމްގެ ޕެކިންގ .4
  މު އުފެއްދި ޤައު .5
 އައިޓަމް ރޭޓް .6
  އައިޓަމްގެ ޖުމްލަ .7

  
  ލް ޞީބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތަށް ހިމެނޭ އިންވޮއިސްގައި ހުންނަންވާނެ ތަފް  )ނ(

  ޕްރޮޑަކްޓްގެ ނަން .1
  ބްރޭންޑް  .2
ގައި ބަނގުރަލުގެ  22ހާމަނައިޒްޑް ސިސްޓަމްގެ ޗެޕްޓަރ (  ކެޓަގަރީ .3

   ބާވަތްތައް ކްލެސިފައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް
 ޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން ކަން .4
  ގޕެކިން .5
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  އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި  ،ދަތުރުވެރިން  4.4
  

ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ ) ހ(
ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ، ތަކެތީގެ އިންވޮއިސް ނެތްނަމަ 

  .ހަޅަންވާނެއެވެކަސްޓަމްސަށް ހުށަ
  

  މުދަލުގެ ނަން  .1
  މޮޑެލް  / ތަކެތީގެ ބްރޭންޑް  .2
  އުފެއްދި ޤައުމު  .3
  )ކަސްޓްަމސް ޓެރިފާ އެއްގޮތަށް(ދަދު ޢަ .4
  އަގު  .5
 ބޭނުންކުރި މުއްދަތު، ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ .6

  
ަތކެއްޗާބެހޭ ގޮތުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނީ،   )ށ(

 .އްޞަ ކޮށްފައިވާ ފޯމުގައެވެއެކަމަށް ޚާ
  

ނޑައެޅުން  4.5   މުދަލުގެ އަގު ކަ
  

ވަނަ  11ގެ ) 79/31: ނަމްބަރު( ނުއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގެން ނުހުންނަ ނގައި ބުނާފަދައިން، އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި އަގު އެ) ހ(މާއްދާގެ 

ދަށް އަގެއްގައި  އަގަށްވުރެހުންނަ  ކޮށްފައި އިމްޕޯޓް ޢާންމުގޮތެއްގައި ތަކެއްޗާއި، 
ނޑައަޅާނީ އެދުވަސްވަރެއްގައި  ހުންނަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ  ޢާންމުކޮށްދައްކާނެ އަގެއް ކަ

 ބަލައިގެންރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކޮށްފައި ހުންނަ އަގުތަކަށް 
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމިގޮތުން . ދިވެހިސަރުކާރުންނެވެ މަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލު އަގު ކަ

  . މިވަނީއެވެތިރީގައި 
  

ނޑައަޅަ) ހ( އެމުދަލެއް ،  ނީޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި މުދަލުގެ އަގު ކަ
ޢާންމުކޮށް އެދުވަސްވަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް 

  . ބަލާފައެވެ
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ޢާންމުކޮށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައި ނުވާ މުދަލުގެ އަގު   )ށ(
ނ ލު ޞޫކުރާނީ، އަންނަނިވި އު ޢަމަލު  މުގައި ކަސްޓަމްސުންޑައެޅު ކަ

  .ތަކުގެ މަތިންނެވެ
  

ނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސުން  .1 މުދަލެއްގެ އަގު ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ބާވަތާއި ޒާތުގެ ގޮތުން ، އެމުދަލެއްގެ އަގުކަ

ވާ އެދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައި، އެއްކަހަލަ މުދަލެއް
  .އަގަށެވެ

  
ނޑައެޅުމަށް  1ދާގެ މިމާއް .2 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލެއްގެ އަގު ކަ

ކަސްޓަމްސުން އެމުދަލެއްގެ އަގު ދެން ، ދަތިވެއްޖެނަމަ 
ނޑައަޅާނީ، އެމުދާ އުފެއްދި ނުވަތަ އެމުދަލެއް ފޮނުވި  ކަ
ޤައުމަކުން އެމުދަލާ ބެހޭގޮތުން ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

  . މައްޗަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ރައިޓާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހިމެނުމުގައި މުދަލަށް ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ފް  )ނ(
 .މަލުކުރަންވީ އުޞޫލު ތިރީގައިމިވަނީއެވެޢަ

 
  ފްރައިޓް .1

  
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި މުދަލުގެ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ ) ހ(

ބީ އަގާއި، އަގުގެ އިތުރަށް އިންޝުއަރ .އޯ.މުދަލުގެ އެފް
. ރައިޓެވެފްލެއް ނަމަ އިންޝުއަރެންސާއި ކޮށްފައިވާ މުދަ

ބަލާނީ މުދަލުގެ  މަށްޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ފްރައިޓް ހިމެނު
އިންވޮއިސް ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް ގައި ދީފައިވާ ފްރައިޓް، 
ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ފްރައިޓް ރޭޓަށްވުރެ މަތި ނަމަ 

އްިޓ ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ފްރަ. މަތިކޮށް އޮތް ފްރައިޓެވެ
ރޭޓަށްވުރެ ދަށް ނަމަ، ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ފްރައިޓް 

  . ރޭޓް ހިމަނައިގެން ޑިއުޓީ ނެގުން
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އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ލިއުންތަކުގައި ފްރައިޓް   )ށ(

ލާއި ބިއެއަރވޭ އެނގެން ނެތްނަމަ، ނުވަތަ މާސްޓަރ
 މާސްޓަރއެއަރވޭބިލްގެ ދަށުން ހަދާ ހައުސްއެއަރވޭބިލް

ތަކުގައިވެސް ފްރައިޓް އެނގެން ނެތްނަމަ، އެމުދަލަކަށް 
ން ހުށަހެޅުމަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ޔުފްރައިޓް ދެއްކި ލި

ރައިޓް ދެއްކި ފްމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅާ . އެންގުން
ލިއުމުގައި ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ފްރައިޓް ރޭޓަށްވުރެ 

ރާ ފްރައިޓް ރޭްޓ ދަށް ނަމަ ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކު
  . ހިމަނައިގެން ޑިއުޓީ ނެގުން

  
ން ތަކުގައި ކަސްޓަމްސުޔުންމުދަލުގެ ފްރައިޓާބެހޭ ލި  )ނ(

ރޭޓަށްވުރެ ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ،  ޤަބޫލުކުރާ ފްރައިޓް
   .ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ރޭޓް ހިމަނައިގެން ޑިއުޓީ ނެގުން

  
  

  އެހެނިހެން ޚަރަދު .2
  

ގައި މުދަލުގެ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމު 
އެމުދަލެއް ގަތް އަގާއި، އެމުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނގި 

މިޚަރަދުތައް ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި . ޚަރަދެވެ
  .މިވަނީއެވެ

  
ބީ އަގަކީ، ތަކެތީގެ އަގާއި ބަނދަރުގައި .އޯ.މުދަލުގެ އެފް  )ހ(

އި އޮްތ އުޅަނދަކަށް އެތަކެތި ނުވަތަ ވައިގެ ބަނދަރުގަ
މިޚަރަދުގެ ތެރޭގައި . އެރުވުމާއި ހަމަޔަށް ހިނގި ޚަރަދެވެ

  .ނާލާއި އިންޝުއަރެންސެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ
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ގާއި އިންޝުއަރެންސާއި، އެފް އަގަކީ، ތަކެތީގެ އަ.އައި.ސީ) ށ(
  .އެއެއްަޗކަށް ޖެހޭ އަގެވެ) ފްރައިޓް( ނާލާއެކު

   
) ފްރައިޓް(ނާލާއެކު  ިއކީ، ތަކެތީގެ އަގާ އެފް އަގަ.އެންޑް.ސީ) ނ(

  . އެއްޗަކަށް ޖެހޭ  އަގެވެ
            

  
  އިންވޮއިސް ނެތި ގެންނަ ވިޔަފާރި މުދާ  4.6

  
ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި މުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ޢަދަދަކަށް 

ޖެއަށް ޢާންމުކޮށް އެފަދަ ތަކެތި ރާއް، ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އިންވޮއިސެއް ނެތް ނަމަ
  . އިމްޕޯޓް ކުރާ އަގުން ޑިއުޓީ ނެގޭނެއެވެ

  
  

 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރކުރުން  .5
 
  :ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން  5.1

  
ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސަށް މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަްނ 

މިވާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ހުށަހަޅަން ރޭޝަނާއެކު، ތިރީގައިޑިކްލަ . ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
  .ވާނެއެވެ

  
ނޑައަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ  .1   އަގު ކަ

  )ތަފާތު އައިޓަމް ހިމެނޭ ޝިޕްމެންޓެއްނަމަ(ޕެކިންގ ލިސްޓް  .2

  އެލް ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް . ބީ .3

ފޯމު ފުރާ ޕްރޮގްރާމް ) އެންޑޯޒު ކޮށްފައި(ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  .4

 ސޮފްޓް ކޮޕީ  ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ފޯމުގެ
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އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މުދަލެއްނަމަ އެ ހުއްދައަކާގުޅޭ  .5

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުން 

ދެއްވާފައިވާ އްކޮ މަޢާފުވާ މުދަލެއް ހިމެނޭ ނަމަ ޑިއުޓީ މަޢާފުޑިއުޓީ  .6

 .ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް

  

 

   :އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  5.2
  
  :ދާ ބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މު އަނ  )ހ(

  
ނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު، އަނބުރާ  ކަ
ގެންދާ ގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ، އެކަމަށްޓަކަިއ 

ތައް ންޔެކިޔު މިފޯމާއާއެކު، ތިރީގައިމިވާ ލި. ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުގައެވެ
  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  .1

 މުދަލުގެ ޕެކިންގ ލިސްޓް  .2

 އެއަރވޭ ބިލް/ އެލް . މުދަލުގެ ބީ .3

ބޮންޑް ކުރެވިފައިވާ (ބޮންޑް ރިސީޓް / ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  .4

  ) އައިޓަމެއްނަމަ
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  :ރީ އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ) ށ(
  

ނުވަތަ މުދަލުގެ އަޞްލަށް އެއްވެސް ކުރުމަށް  އަރރީ އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީ، ރިޕެ
ރީއެކްސްޕޯޓު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖެއިން ، ނުގެންނަ ގޮތަށް ބަދަލެއް

މި މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ . އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ، އަލުން އިމްޕޯޓް ކުރުމެވެ
ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު، ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތައް . ޑިކްލަރޭޝަންގައެވެ

  .ހަޅަންވާނެއެވެހުށަ
  

 މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  .1

 ޕެކިންގ ލިސްޓް .2

 އެއަރވޭ ބިލް / އެލް . ބީ .3

 ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރި ޑިކްލަރޭޝަންގެ ވެރިފަރާތުގެ ކޮޕީ  .4

 

  :ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ  )ނ(
      

ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަމުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި 
. ޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެފި

  .ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު، ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  .1

 މުދަލުގެ ޕެކިންގ ލިސްޓް  .2

ބޯޓު ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން އެތެރެ ކުރާ (ކްރޫ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު  .3

 )މުދަލަށް

 ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މުދަލެއްނަމަ އެފަދަ ހުއްދައެއް ޚާއްޞަ  .4
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ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ މީހުން، ބޭނުން  )ރ(
  :ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުން 

   
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ މީހުން، އިމްޕޯޓް ކުރާ 

  . ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ އްށްފައިވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތަބޭނުން ކޮ
  

  މުދަލުގެ ޕެކިންގ ލިސްޓް  .1

 މުދަލުގެ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ .2

  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް .3

  

އުޅަނދު ފަހަރުގެ ޝިޕް ސްޓޯރސްތަކަށް  ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ރާއްޖެއިން  )ބ(
  :ދާ ޕޯޓް ކުރާ މު އިމް 

  
ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދު  ށްރާއްޖެއިން ބޭރަ، ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުގައި އޮންނަ

އި ބޭނުން ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ ތަކެއްޗަށް ތިރީގައިމިވާ ގަފަހަރު 
  .ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  ޑިކްލަރޭޝަން  .1

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  .2

 އެއަރވޭބިލް / ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ  .3

  ރީ އޯޑަރޑެލިވަ .4
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  :ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ   )ޅ(
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ، 
  .ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 8މިޤަވާޢިދުގެ  

  
  

  :ދާ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މު  )ކ(
  

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރާނީ، ޑިއުޓީ ހިލޭ 
  .ފިހާރަ ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  
  
  :ޓްރާންސިޓް ކާގޯ  )އ(

    
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޓްރާންސިޓް ކާގޯ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި އަދި ރާއްޖެއިން 

ބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ، ކަސްޓަމްސަށް  ބޭރުކުރި އެއަރވޭ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
 
   :ރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދާ ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކު  )ވ(

  
ރިއަރ ސަރވިސް މަގުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކާުރ ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކު .1

ގައިމިވާ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗާގުޅޭ ތިރީ 
  .ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  ޑިކްލަރޭޝަން  )1(

  އިންވޮއިސް  )2(

  މުދާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން /  ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )3(
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 :ތައް ކްލިއަރ ކުރުންޝިޕްމަންޓްމެދުވެރިކޮށް އަންނަ  ކުރިއަރ .2

  
މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކަށް  ކުރިއަރ 2.1

ތަކުގެ ތަފްޞީލް ކޭޖްޕެގައި ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓްއެ
 ކުރިއަރއެނގޭގޮތަށް އޮންނަ ކާގޯ މެނިފެސްޓެއް ލޯކަލް 

 .ހަޅަންވާނެއެވެށ ހުށަ އެޖެންޓް ކަސްޓަމްސަ
  
ޕްރޮސެސްކުރަން ފެށޭނީ މެނިފެސްޓު  ޝިޕްމަންޓް  2.2

 .ކަސްޓަމްސް އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

މެނިފެސްޓާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝިޕްމަންޓާބެހޭ އެހެނިހެން  2.3
 .ންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކިޔުލިޔެ

  
  .ޑެލިވަރީ އޯޑަރ )ހ(
  .އެއަރވޭބިލް )ށ(

  
 :ޝިޕްމަންޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުން ކުރިއަރ .3

  
މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއްގެ މެނިފެސްޓު  ކުރިއަރ 3.1

ތުން ދޫކުރެވޭނެ ތަކެތި ލޯކަލް ޤުހުށަހެޅުމުން، ޑިއުޓީ ނުނަގާ ވަ
 .ގައި ދޫކުރެވޭނެއެވެ ވާލުޙައެޖެންޓުގެ  ކުރިއަރ

  
ގައި ޝިޕްމަންޓްމެދުވެރިކޮށް އްަނނަ  ކުރިއަރމިގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ  3.2

ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ކުދިކުދި 
ބޭނުންތަކަށް އޯޑަރު ކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ           

، އައިނުނަންބަރު ، އަންނައުނު، މަޖައްލާ، ނޫސް
ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ގެންނަ ބޭސް ފަދަ ޚާއްޞަ           

  .ރުފިޔާގެ މިންވަރު 2000/-ތަކެއްޗަށް މީހަކަށް ފަހަރަކު 
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 :މެދުވެރިކޮށް އަންނަ މުދާ ބޮންޑުކުރުމާއި ދޫކުރުން ކުރިއަރ   .4
 

މެދުވެރިކޮށް އަންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ  ކުރިއަރ 4.1
ތެރެއިން ވަގުތުން ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު  ދައްކަންޖެހޭ މުދަލުގެ

 ކުރިއަރކްލިއަރކުރަން ބޭނުންވާމުދާ، ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ލޯކަލް 
 .އެޖެންޓުގެ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްއިން ބާކީކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
ގެ ލިމިޓެޑް އެހެނިހެން މުދާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް  4.2

ތުން ބޮންޑުކުރެވޭ ތަކެތި މިގޮ. ގައި ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެޙަވާލު 
ގައި ޙަވާލު ގެ ލިމިޓެޑް ހުންނާނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް

 .ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެ
  

ނޑުމާއި ބޮންޑް ޝިޕްމަންޓް 4.3 ، ކުރަންޖެހޭ މުދާ ބޮންޑު ކުރެވޭނީކެ
އެޖެންޓުގެ މުވައްޒަފަކާއި ކަސްޓަމްސް  ކުރިއަރލޯކަލް 

 ސަރވިސް ލިމިޓެޑްގެ  ންޑް އޭވިއޭޝަންއިލެއޮފިސަރަކާއި އަދި އަ
 .ޟިރުގައެވެޙާމުވައްޒަފެއްގެ 

  
ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ އޮރިޖިނަލް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  4.4

  .ހުށަހެޅުމުން، ތިރީގައި އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މުދަލެއްނަމަ ގުޑްސް  އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ   )ހ(
  .ރިހަމަކޮށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުންޑިކްލަރޭޝަން ފު

  
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށާއި، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް   )ށ(

  .ވައްދާ މުދަލެއްނަމަ، ކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން
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 :މެދުވެރިކޮށް މުދާ ބޭރުކުރުން ކުރިއަރ .5
 

ސެސް މެދުވެރިކޮށް ބޭރުކުރެވޭ މުދަލުގެ ޝިޕްމަންޓްތައް ޕްރޮ ކުރިއަރ
  .ންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޔުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ލި

  
ޝިޕްމަންޓްގެ ޝިޕަރސް އިންސްޓްރަކްޝަން ފރ ޑިސްޕެޗް ) ހ(

  ).ޑީ.އައި.އެސް(
  
  .ޝިޕްމަންޓްގެ އެއަރވޭބިލް )ށ(

  
ޑިކްލަރޭޝަން . (އެކްސްޕޯރޓް މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން-ރީ )ނ(

  ).ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުދަލަށް
  

  

 ން ޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ފާސްކުރުމާއި ދޫކުރުރާއް  .6
  

  :އުޞޫލުތައް މުދާ ފާސްކުރެވޭ  6.1
  

ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ ދިމާވޭތޯ ބަލައި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ) ހ(
  .ން މަނާތަކެތި ހުރިތޯ ބަލައި ފާސްކުރާނީ ކަސްޓަމްސުންނެވެކުރު

  
ހަލާކުވެދާނެ ޒާތުގެ އަވަހަށް ، އިމުދާ ފާސް ކުރުމުގައި ދިރޭ ޖަނަވާރާ  )ށ(

ނޑައަޅާ މުދާ ބަލައި، ، މުދަލާއި އަވަހަށް ބާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސުން ކަ
  . ފާސްކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެއެވެ

  
ނޑައަޅާ   )ނ( މުދާ ފާސްކުރެވޭނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ކަ

ލާ ބެހޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އަދި މިފަރާތަކީ، މުދަ. ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ
  .ންމާތައް އުފުލޭ ވަރުގެ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެޛި
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މުދާ ފާސްކުރާ ވަގުތު އެތާނގައި، ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު   )ރ(
ކުރާ  ތެރެތެރިވެ ދިނުމަށް، ރާއްޖެއަށް މުދާ އެއެހީދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސަށް 

    .ފަރާތުން ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާފަރާތް 
 
ޑިޕްލޮމެޓިކް ޢިނާޔަތާއި ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ   )ބ(

  .ފާސްނުކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  
އެމުދަލުގެ  ،މުދާ ހަލާކުވުން ނުވަތަ މަދުވުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  )ޅ(

ދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ސަރވޭ ފޯމް، ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމަކީ މު
 . ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ

  
ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން، މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން ޗެކްކުރާއިރު މުދަލެއް   )ކ(

މަދުވެ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާނަމަ، އެމުދަލަށް ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓީގެ ފައިސާ 
ޒެމިނޭޝަން އެގްރިފަންޑް ކުރަން އެދޭނަމަ، އެމުދަލެއް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން 

މިކަމަށް  ކަސްޓަމްސްގެމުދާ ޗެކްކުރި އޮފިސަރުގެ އިތުރުން  ރިޕޯޓްގައި
މިގޮތަށް . އެކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއް 

 މިކަން ކުރެވިފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ މުދަލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ރިފަންޑް
  .ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ންޑެޑް ވެއަރހައުސް އަށް މުދާ ވެއްދުމާއި ނެރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ބޮ  )އ(

 .ނަބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެވަ 8 މިޤަވާޢިދުގެ
  
ފުލް ކޮންޓެއިނަރެއްގެ މުދާ ހަމަނުވާ ގޮތަށް ވަކި ވަކި ދާގީނާގައި މުދާ   )ވ(

ނުވަތަ މަރުކާ އިމްޕޯޓް ކުރާއިރު ކޮންމެ ދާގީނާ އެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ ނަން 
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

 
ރާއްޖަެއށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލޭބަލް ނެތި ނުވަތަ ބަލާ ބެލުމުން އެއީ   )މ(

ޗެއްކަން ތަކެއްކޮންއެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ތަކެތި ދޫކުރާނީ، އެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ 
   .ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
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ނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމް   )ފ(  . ސުންނެވެމުދާ ފާސްކުރާނެ މިންވަރު ކަ

  
ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސުން   )ދ(

ނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް، ބަލަން ބޭނުންވާނަމަ މުދާ ގެންދިއުމުގެ  ކަ
 .ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެކަން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
ހު، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދަލާ ބެހޭގޮތުން މުދާ ފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށްފަ   )ތ(

ލިޔުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާނީ، އެމުދަލުގެ 
 .އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ

  
މުދާ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް   )ލ(

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް  ކުރިން
އުފުލުމުގެ ނުވަތަ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޕްރޮސީޖަރގެ 

 .ދަށުން ދެވޭނެއެވެ
 

  
  :މުދާ އިތުރުވުން  6.2

  
މުދަލުގެ މުޅި ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ  ، މުދާ އިތުރުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ 

މިގޮތުން އިތުރުވާ މުދަލަށް . އެވެށްވުރެ ޝިޕްމެންޓްގައި މުދާ އިތުރުވާނަމަމުދަލަ
  .   ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ ންތިރީގައި މިވާ އުޞޫލު

  
އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް މުދާ  30%އާއި  10%އިންވޮއިސްގެ   )ހ(

ން  30%އިތުރުވާ މުދަލުގެ އަގުގެ ، އިތުރުވާނަމަ
  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ
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 50%އާއި  30%އިންވޮއިސްއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޢަދަދު އިންވޮއިސްގެ   )ށ(
ްނ  50%އިތުރުވާ މުދަލުގެ އަގުގެ ، އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭނަމަ 

 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ
  
އިތުރުވާ ، އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ  2/1އިންވޮއިސްގައިވާ މުދަލުގެ   )ނ(

  .ކުރެވޭނެއެވެ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ޢަމުދަލުގެ އަގާ އެއްވަރުގެ 
  
  

  މުދާ މަދުވުން  6.3
  

މުދާ މަދުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ   -1
މިގޮތުން، މަދުވާ . މުދަލަށްވުރެ ޝިޕްމެންޓްގައި މުދާ މަދުވާނަމައެވެ

މުދަލުގެ ، މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ނޯޓްކޮށް
ނޑައަޅާ މީހަކާއި މުދާ ޗެކްކުރި ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަ ރާތުން ކަ

  .ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރު ސޮއި ކުރަން ވާނެއެވެ
   
ދުވަހުގެ  90ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި  ރިފަންޑްމަދުވާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީގެ   -2

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ށް ފޯމް ކަސްޓަމްސަ ރިފަންޑްތެރޭގައި 
  
  

  :މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާ ނުވުން  6.4
  

އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް ، ކުރުމުގައި މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވާނަމަ ޗެކް މުދާ
، ޑިއުޓީ ދެއްކުމަްށ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގައި، އިތުރަށް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނަމަ

  .ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން މުދާ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
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  :ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޕްރޮސީޖަރ 6.5
  

މްސް ޓްރާންސިޓް ޕްރޮސީޖަރަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ކަސްޓަ
މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގެ ކުރިން، ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އެއް 
ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް މުދާ އުފުލުން ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ހެދިފައިވާ 

  .ޤަވާއިދެވެ
  

 :އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ދުގެ ދަށުން މުދާޢިމިޤަވާ   )ހ(
  

ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ  .1
ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުމާއި، އެމުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނައި އުޅަނދުގެ 

  .އެޖެންޓް ކަމުގައިވުން
  

ރާއްޖެއަށް، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި އެތެރެވުމާއި  .2
ން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން ކުރަމުން ގެންދާ ބޭރުވު

ކޮށްގެން ކަސްޓަމްސުން ޞަ މަސައްކަތުގައި އެހީވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއް
  .ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.އޯ.ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް

 
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މުދާ އުފުލުމަްށ ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް އެޭދ މި)  ށ(

ކުން އެމުދާ ބަރުކުރާ ބަނދަރަކުން އެމުދާ ބާލާ ބަނދަރަކަށް ފަރާތްތަ
ގެންދެވެންދެން ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެމަސައްކަތް 

އުފުލާނެކަމަށް އިޤްރާރުވެ،  ޛިންމާކުރެވިދާނެކަމާއި، އެކަމުގެ 
 .ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
 ކްލެރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޑިކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް   )ނ(

 .ލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެމުދަލާއިބެހޭ ފުރިހަމަ ތެދު މަޢު
 

ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޕްރޮސީޖަރުގެ ދަށުން އުފުލުމަށް ނުވަތަ   )ރ(
ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާބެހޭ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް 
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ބަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސަށް  އެމުދަލެއް ހުރި ބަނދަރަކުން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ކޮންމެ ބަނދަރަކަށް ބާލާ (ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަން  .1

 )މުދަލަށް ވަކި ޑިކްލަރޭޝަނެއް 
  
ކޮންމެ ބަނދަރަކަށް ބާލާ މުދަލަށް (ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓް  .2

 )ވަކި މެނިފެސްޓެއް
  

 އެއަރވޭ ބިލް / ޑިންގ ިބލް އިފް ލޭ/ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  .3
 

ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް މުދަލުގެ ގޮތުގައި އުފުލާ ނުވަތަ ގެންދާ މުދާ   )ބ(
އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް ގެންދިއުމަށް އުޅަނދަށް 
ބަރުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަން 

ނާގަިއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މުދާ ހުރި ކޮންޓެއިނަރުގައި ނުވަތަ ދާގީ
މިގޮތުން ކަސްޓަމްސުން ޖަހައިދޭ  .ކަސްޓަމްސުން ސިލްޖެހުމުންނެވެ

  . ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ 200/-ކޮންމެ ސިލަކަށް 
  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސުން  )ބ(މިޤަވާޢިދުގެ   )ޅ(
 ޖަހާފައިވާ ސިލަށް، މުދާ ގެންދާ ބަނދަރަކުން އެމުދާ ކަސްޓަމްސުން 

މިސިލް . ޗެކްކުރުމުގެ ކުރިން ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
ނޑާނީ ކަސްޓަމްސުނެްނވެ  .ކަ

 
ނޑުމުގެ ކުރިން   )ކ( ކަސްޓަމްސުން ޖަހާފައިވާ ސިލެއް ކަސްޓަމުން ކެ

ހަލާކުވެފައި ހުރިނަމަ ނުވަތަ އެއާ ކުޅެފައި ހުރިކަމަށް 
ސީޖަރުގެ ދަށުން މުދާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޕްރޮ

އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ 
ގުނައަށްވުރެ  2އަދި އެމުދަލުގެ ޑިއުޓީގެ . ބާތިލްކުރެވިދާނެއެވެ
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ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން މުދާ އުފުލުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ 
 .އެވެކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސަށް ލިބިގެންވެ

 
މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ   )އ(

 :މުދާ
 

ހުއްދައެއް ލިބިގެން  ޞަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ޚާއް  .1
 އެތެެރކުރަންޖެހޭ ތަކެތި 

  
އި ރަގަނޅަށް މީގެ ތެރޭގަ(ކޮންޓެއިނަރައިޒް ނުކޮށް ހުންނަ މުދާ  .2

ކުޑި ބަންޑެލި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަ ލަ ބަންދު ކުރެވިފައި
  .)ނުހިމެނެއެވެ

  
ނޑައެޅިފައިވާ ބަނދަރަށް   )ވ( މުދަލެއް ބޭލުމަށް މެނިފެސްޓުގައި ކަ

ގެންދާ ގެންދިއުން ފިޔަވައި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ) ޑިސްޗާޖިންގ ޕޯޓަށް(
ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ އުފުލާނަމަ މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 

އިޢުލާންގައި ބުނާ ފަދައިން ) 2007ރީ ފެބްރުއަ 18( 2007/7
  .ސަރޗާޖު ދައްކަންވާނެއެވެ

  
  

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ  .7
 ތައް ލު އުޞޫ 

 
  :ތި ސަރވިސް މަގުން ގެންނަ ތަކެ  ކުރިއަރޕޯސްޓުން ނުވަތަ  7.1

 
ށް ގެންނަ ތަކެތިން އެވަގުތަކު ސަރވިސް މެދުވެރިކޮ ކުރިއަރޕޯސްޓުން ނުވަތަ ) ހ(

މުދަލުގެ ރިޕޯޓް ، ދޫނުކުރެވޭ ތަކީތެގެތެރެއިން ޕޯސްޓް އޮފީހަށް އަންނަ ތަކެތި 
އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި . ހެދުމަށްފަހު ޕޯސްޓް އޮފީހާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
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އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ޙަވާލުގައި ބޮންޑް 
 .ކުރެވޭނެއެވެ

  
ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް  ކުރިއަރޕޯސްޓުން ނުވަތަ   )ށ(

ކުރެވޭނީ، ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ 
  . ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  
ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓް ކުރާ ތަކެތީގެ  ކުރިއަރޕޯސްޓުން ނުވަތަ   )ނ(

އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެތަކެތީގެ ތެރެއިން 
ވެރިފަރާތުގެ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެތަކެތި ގެނައި ކުރިއަރ 

  . ސަރވިސްގެ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެތެރެ ކުރެވިދާނެއެވެ
  
ތަކެއްޗަށް  ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ކުރިއަރން ނުވަތަ ޓުޕޯސް  )ރ(

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިކްލަރޭޝަން، އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަކެތީގެ 
ސަރވިސްއަކުން  ކުރިއަރވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައި އެތަކެތި ގެނައި 

  . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 
  
ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ  ކުރިއަރ  )ބ(

ވޭނީ، ޑިއުޓީ މަޢފު ދާއިރާތަކަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ނެގުމެއްނެތި ދޫކުރެ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  ވަނަ މާއްދާގައި 3ވަނަބައިގެ  6މިޤަވާއިދުގެ 
  .އެމިންވަރަށެވެ

  
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް  ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް  ކުރިއަރޕޯސްޓްގެ މަގުންނާއި   )ޅ(

ނޑާނީ  ލިމިޓެޑަށް އަންނަ މެއިލްބޭގާއި ޕާރުސަލް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ކަ
އެފް ގެ .ޑީ.އެން.މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާއި ކަސްޓަމްސް އަދި އެމް

ނޑުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ . ގައެވެޙާޟިރު އޮފިޝަލުންގެ  މިތަކެތި ކެ
  .ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ
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އެވަގުތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި  ޑޮކިއުމަންޓާއި  )1(
  .އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން

  
ޕާރުސަލްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެއްޗާއި އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ  )2(

ގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރު 
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ޙަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ދޫކުރެވެންދެން

  .ގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުންލްކޮންޓްރޯ
  

ގައި ބުނާފަދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓް،  )2(ގެ ) ޅ(މި ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު  )3(
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާއި ކަސްޓަމްސުން އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސަށް 

  .ކޮޕީއެއް ނެގުން 
  

ރެސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ ތަކެތި ދޫކުރާނީ އެޑް )4(
އެފް އާއި ކަސްޓަމްސް އަދި ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ .ޑީ.އެން.މީހަކު، އެމް

ނޑައި، އެމްޙާޟިރު  އެފް އާއި ކަސްޓަމްސުން .ޑީ.އެން.ގައި ތަކެތި ކަ
  .ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ 

  
އިމުކުރެވިފައިނުވާ ރީޖަނަލް ޕޯސްޓް އޮފީސް އަދި ކަސްޓަމްގެ އޮފީސް ގާ )5(

ރަށްރަށަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންނަ ޕާރުސަލް މާލޭގައި ޕޯސްޓް އޮފީސް 
ގައި ޗެކް ޙާޟިރު އެފްގެ އޮފިޝަލުންގެ .ޑީ .އެން.ކަސްޓަމްސް އަދި އެމް

ކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސް އަދި ސެކިއުރިޓީ ބޭނުމަށް ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ 
  .ލުންތަކެތި އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ފޮނުވާ

  
ކަސްޓަމްސުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރާގޮތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ  )6(

ގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި  )5(ގެ ) ޅ(ތަކެއްޗާއި މި ޤަވާޢިދުގެ 
ފާސްކުރާއިރު ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެތި އެތަކެތި އެޑްރެސް 

އްޗާއި ނުވާ މީހަކު، އެތަކެކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުން ފޮ 
ޙަވާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަށް ނުވަތަ އެޑްރެސް 

ރުވެ ޟިކުރެވިފައިވާ އަތޮޅެއްގެ ރީޖަނަލް ޕޯސްޓް އޮފީހަކަށް ޙާ
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އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވަންދެން، އެތަކެތި ޕޯސްޓްއޮފީހުގެ ޙަވާލުގައި އަދި 
  .ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުން

  
ނޑުމަށްފަހު އެޕާރުސަލްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ޕާރުސަލް   )ގ( ކެ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެ (ގޮތުން ބަދަލު ދިނުމަކާއި ނުލައި އަތުލަންޖެހޭ ތަކެތި 
ހުރިނަމަ، އެޕާރުސަލެއް ކަސްޓަމްސަށް ) ގެނައުން މުޅިން މަނާ ތަކެތި

 .ގޭނެ ލިޔުމެއް ދޫކުރުންނނެގުމަށްފަހު އެކަން އެ
  
ހުއްދައެއް ލިބިގެންނޫނީ ގެނައުން މަނާ އެއްޗެއް ޕާރުސަލެއްގައި  ޞަޚާއް  )އ(

ހުރިނަމަ، އަދި އެއެއްޗެއް ރާއްޖެގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާނަމަ، އެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުއްދަ  30ޕާރުސަލް ދޫކުރެވޭނީ ލަސްވެގެން 

މަ، އެ ޕާރުސަލެއް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ހުށަނާޅާނަ . ހުށަހެޅުމުންނެވެ 
 .ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

  
ޕާރުސަލެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވިދާނެ   )ވ(

ސީޑީ އާއި އަދި މިނޫންވެސް ސަރުކާރު ކަމާބެހޭ ދާއިރާ އެއްގެ ހުއްަދ (ތަކެތި 
ޓަމްސަށް ނެގުމަށްފަހު ހުރިނަމަ، އެތަކެތި ކަސް) ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި

ލުން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނެގިކަން އެގޭނެ ލިޔުމެއް ޞޫހަމަޖެހިފައިވާ އު
 .ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރުން

  
ޕާރުސަލްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭ ތަކެއްޗާއި   )މ(

ޑިއުޓީ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެތި ހުރިނަމަ، ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް 
 .ދެއްކުމުން ޕާރުސަލް ދޫކުރުން

  
ނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދާ ޕާރުސަލާމެދު   )ފ( ޕާރުސަލް ގެންދިއުމަށް ކަ

ލާ ޞޫން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޑުޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެ
 .އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
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ނޑުމަށްފަހު އެޕާރުސަލްގައި ކަސް  )ދ( ޓަމްސުން ޗެކްކުރުމަށް ޕާރުސަލް ކެ
ނޑެއް ޖެހުން ނުވަތަ ސްޓިކަރ އެއް ނުވަތަ  ނޑިކަން އެގޭނެގޮތަށް ތައްގަ ކެ

 .ރީޕެކް ޓޭޕްއެޅުން
  
މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް   )ތ(

  .ގެ ގޮތުގައެވެ" ޕާރުސަލެއް" ބެލެވޭނީ 
  
  

  :ދާ ވާ މު ޝިޕް ސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ބޯޓަށް އަރު  7.2
  

ޝިޕް ސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ބޯޓަށް އަރުވާ މުދަލުގެ ލިސްޓް ކަސްޓަމްސަށް 
މާސްޓަރު ކަސްޓަމްސަށް  ގެ ބޯޓުބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބޯޓު ފުރުމުގެ ކުރިން އެލިސްޓް، 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  
  

ނޑު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން  .8  :މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަ
  

ނޑު މަރުވެފައިވާމީހުންގެ ހަ  ނޑެއް ބޭރުކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް ށިގަ އެތެރެކުރާއިރު އެހަށިގަ
ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މިދަންނަވާ ލިޔެކިޔުންތްައ 

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ޑެތް ސެޓްފިކްޓް .1
 ރިޕޯޓްޕޮލިސް  .2
 ޓްޕޯމެޑިކަލް ރި  .3
 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  .4
  ކަސްޓަމްސް ރިލީސް ޕަރމިޓް  .5
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 :އިމްޕޯޓް މުދާ ބެލެހެއްޓުން  .9
  

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ، އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލު ކުރެވެންދެން ބެލެހެއްޓުމުގެ  9.1
. ލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތަކުން، މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެޢޫމަސް 

ފަދަ މުދަލަކަށް އެ، މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ، މުދަލުގެ ބާވަތާއި ވައްތަރަށް ބަލައި
  . އެކަށޭނަ އަދި ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ

  
ނުރައްކާތެރި މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ، އެމުދާ ހަލާކު ނުވާނެ ގޮތަށް އަދި މީހަކަށް  9.2

ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތަކަށް އެހެން މުދަލާ ވަކިން ރައްކާތެރި 
  .ތަނެއްގައެވެ

   
އިމްޕޯޓް އަދި / އެކްސްޕޯޓް ސަރަޙައްދެއްގައި  މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ، ކޮންޓްރޯލް 9.3

އެކިއެިކ ، ޓްރާންސިޓް މުދާ އެއްމުދަލާއި އަނެއްމުދަލާ އެއްނުވާނެ ގޮތަށް 
  .މެންޓްތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެން ކޮންސައި

  
އިމްޕޯޓް މުދަލާއި ޓްރާންސިޓް މުދާ، ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުގައި / އެކްސްޕޯޓް  9.4

އެކަނި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން  ހައްޓަންވާނީ، ހަމަ ބަ
  .ބޭރުކުރާ މުދަލެވެ

  
ގައި ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ  9.1 މި މާއްދާގެ  9.5

ގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން،  ޙަވާލު މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  ގިައ ދޫނުކުރެވި ހުންނަ މުދަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް ކަ

  .ކަސްޓަމްސަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
    

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި  9.6 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް ކަ
މުދާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މުދަލުގެ ނީލަން ކިޔާނަމަ، ، ވެރިފަރާތުން ނުގެންގޮސްގެން 

އަދި މިފަދަ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް . ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން އެކަން
  .ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
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ފިޔަވައި، އެހެން ތަނަކަށް މުދާ އް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރަށާއި، ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަ  .10
 :މާއި، އެހެންތަނަކުން މުދާ އެރުވުން ބޭލު 

 
ދާ އަރުވައި ބޭލުމަށްޓަކައި، ފަހަރު މު ބޯޓުރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ   10.1

ރާއްޖެތެރެއަށް ދާންބޭނުންވާނަމަ، އެފަދަ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސުން ދެވޭނީ އެބޯޓެއް 
ގަޑިއިރުކުރިން ބޯޓަށް އަރުވައި، ބާލާ މުދަލުގެ  12ފުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 

   .ތަފްޞީލް ލިސްޓަކާއެކު ިލޔުމަކުން، ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  
ލޭގެ ކޮމާޝަލް ހާބަރަށާއި، ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ބާލާ މުދާ ފިޔަވައި، މާ  10.2

އެހެން ރަށްރަށަށް ބާލާ މުދަލުގެ ކޮންމެ މެޓްރިކްޓަނަކުން ނުވަތަ ކިއުބިކް 
އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސަރޗާޖެއް ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން ކަސްޓަމްސަށް  2/-މީޓަރަކުން 

ދިޔަ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް އަދި ކުރިން ބުނެވި. ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ
  . މުދާ ބޭލުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، ސަރޗާޖް، ކަސްޓަމްސަށް ދެއްކުމުންނެވެ

  
ރާއްޖެއައި ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން  ބޯޓުސަރޗާޖް ދައްކާނީ    10.3

ނަގާނީ  ސަރޗާޖް . އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވިއްކަން ހުންނަ ރޭޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ
. މެޓްރިކް ޓަނަށާއި، ކިއުބިކް މީޓަރަށްބަލައި، މީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޢަދަދަކުންނެވެ
 1މެޓްރިކް ޓަނެއް ނުވަތަ ކިއުބިކް މީޓަރެއް ހަމަނުވާ މުދަލުން ސަރޗާޖް ނަގާނީ 

  .މެޓްރިކް ޓަނަށް ނުވަތަ ކިއުބިކް މީޓަރަށެވެ
  

ނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ   10.4 ގެ ހުރިހާ ރުގެ ކާގޯ މެނިފަސްޓް ފަހަބޯޓުކަ
ރޑް ކްލިއަރެންސް ދޭގަޑިން ފެށިގެން  ބޯޓު ،ބައެއް ރާއްޖެ ވަނުމުން އެއަށް އިންވަ
 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހާބަރ ކްލިއަރެންސް ސެކްޝަނަށް  24

ރޑް ކްލިއަރެންސް . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަދި އަންމެނިފެސްޓެޑް ކާގޯ ލިސްޓް، އިންވަ
. މަށް ބޯޓަށްދާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެދިނު

މެނިފަސްޓާއި، އަންމެނިފެސްޓެޑް ކާގޯ ލިސްޓް ހުށަހަޅާއިރު، އެލިޔެކިޔުންތަކުގަިއ 
ހިމެނޭ މުދާ ބޭލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި، މުދަލުގެ ގްރޮސް ޓަނޭޖް، 

ރަކަށް ބާލާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ ގްރޮސް ކިއުބިކް މީޓަރ، ފްރައިޓް އަދި ކޮންމެ ބަނދަ
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ޓަނޭޖާއި، ޖުމްލަ ކިއުބިކް މީޓަރ އެލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ   10.5  ވާއިންވަ

ރޑް ކްލިއަރެން . ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ ސް ދެވޭނީ ދައްކަންޖެހޭ އަދި އައުޓްވަ
  .ސަރޗާޖެއްވާނަމަ ދެއްކިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

  
ފަޅުވެރިން ނޫންބަޔަކަށް އެއުޅަނދެއްގައި އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތް   10.6

އުޅަނދެއް، މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް، މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރާއި، ސަރަޙައްދީ 
އެކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ . ދާން ބޭނުންނަމަ ބަނދަރުތައް ނޫން އެހެން ރަަށކަށް

ފައިވާ ކަންތައްތައް ބޯޓުގެ އެޖެންޓުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ވާތިރީގައި ދަންނަ
  . ދެވެން އޮތްނަމައެވެ

  
އެ އުޅަނދެއް ދާންބޭނުންވާ ރަށަކަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ދަތުރުކުރަންވާނީ ) ހ(

އިން ނުވަތަ ކޯސްޓް ގާޑުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 
 . ލަފާދެއްވާ ރޫޓަކުންނެވެ

 
މުދާ އެރުވުމަށް ނުވަތަ މުދާ ބޭލުމަށް އެ އުޅަނދެއްދާ ރަށަކަށް މުދާ   )ށ(

އަރުވަން ނުވަތަ މުދާ ބާލަން ބޯޓު ދިއުމުގެ ކުރިން، ކަސްޓަމްސް 
އޮފިސަރުންނާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އޮފިސަރުން 

ފަރާތުން ފޮނުވައި ދިނުމާއި މަސައްކަތް ނިމުމުން އަނބުރާ  އެޖެންޓުގެ 
 . ގެނެސްދިނުން

  
މުދާ އެރުވުމަށް ނުވަތަ ބޭލުމަށް އެ އުޅަނދެއް ދާ ރަށެއްގައި، މުދާ އަރުވައި   )ނ(

ބާލާ ސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަސްޓަމްސާއި މޯލްޑިވްސް 
ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރާ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އޮފިސަރުންނަށް 

ފެންވަރަކަށް ތިބެވޭނެ ގޮތާއި، ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައްތަކާއި، މުއާޞަލާތާއި، 
ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތަކާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެޖެންޓުން 

 . ހަމަޖައްސައި ދިނުން
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 ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނުވަތަ ސަރޗާޖް ދެއްކުން   )ރ(
 

މަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދެވެން ކޮފަޅުވެރިން ނޫންބަޔަކަށް އެ އުޅަނދެއްގައި އެ  10.7
ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު، މުދާ އަރުވައިބޭލުމަށް، މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރާއި، 
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތައް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ދާންބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި 

ގެ އެޖެންޓުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދުމުން، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވާނީ، ބޯޓު 
  . އެއުޅަނދެއްގައެވެ

  
މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރަށާއި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތައް ނޫން ރަށަކަށް މުދާ ބޭލުމަށް   10.8

އުޅަނދެއް ދާއިރު އޭގެ ފަޅުވެރިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެނެސްފައިވާ 
ބަނދަރަކަށް  ކުރެދެވޭނީ ރަސްމީ ބަނދަރުތަކުންއެއްޗެއް އެރަަށކަށް ބޭލުމުގެ ހުއްދަ 

އެ އެއްޗެއްގެ ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅައި، ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ސަރޗާޖް 
  . ދައްކާފައިވާނަމައެވެ

  
ރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، މަސައްކަތް   10.9

ންނަ ބޯޓުފަދަ ބޮޑެތި ތަކެތި އުފުލުމަށް ހިންގާ ސައިޓަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކޮ 
ނޑުފަހަރާއި ޓަގުފަދަ ތަކެތި ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ތެރޭގައި ލިބެން  އެކަށީގެންވާ ބަ
ނުހުންނާތީ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ 

  . އްދަ ދެވިދާނެއެވެހުތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ތަކެތި އުފުލުމަށް،
  

ނޑުތައް ) ހ(  :ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
 
މިފަދަ މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓްގައި  .1

ތް މިފަދަ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދުފަހަރު ލިބެން ނެ 
 ޙާލަތެއްގައި، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

  
ތެރޭގެ ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ރާއްޖޭގެ އެ .2

 ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން 
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ދަތުރުކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތެއްގެ ނަމުގައި  .3
ނުވަތަ ދިވެހި ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން 

 އުޅަނދަކަށްވުން  ސްޓްރީކޮށްފައާިވބޭރުގައި ރަޖި 
  

ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތަކީ ރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ތަކެތި  .4
އެތެރެވުމާއި ބޭރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން 
ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ކޮށްފައިވާ ޔޫގައި ސޮއި.އޯ.ކަސްޓަމްސުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް
 ފަރާތަކަށްވުން 

  
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ކަސްޓަމްސަށް ޑިއުޓީ ނުދައްކާ މުދަލެއް  .5

 ނެތުން 
  

ޕަރމިޓް  ލިންގމުދާ އުފުލާ އުޅަނދަށް އިންޓަރއެޓޯލް ޓްރެވެ  .6
 ލިބިފައިވުން 

  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު "މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން  .7

" ތުގައި ދަތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ގޮ
 ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުން 

  
މިފަދަ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުން އުފުލާ މުދަލުގެ ކޮންމެ  .8

ށް ނުވަތަ ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް ކަސްޓަމްސުން މެޓްރިކްޓަނަކަ
ނޑައަޅާ ފީއެއް ދެއްކުން      ކަ

  
  

  :ޚިދުމަތުގެ ފީ  )ށ(
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އުޅަނދުފަހަރުން އުފުލާ ކޮންމެ މެޓްރިކްޓަނަކުން ނުވަތަ  މުދާ އުފުލާ .1
) ދޭއް( 2) މީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޢަދަދަކުން(ކިއުބިކް މީޓަރަކުން 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސަރޗާޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން 
މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކަސްޓަމްސުން ފޮނުވާ އޮފިސަރުންނަށް މީހަކަށް  .2

 ކަސްޓަމްސަށް ދެއްކުން ރުފިޔާ ) ވިހި( 20/- ކުގަޑިއަ
  

މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކަސްޓަމްސުން ފޮނުވާ އޮފިސަރުން ގެންދިޔުމާއި  .3
ގެނައުމުގެ ދަތުރާއި އެނބުރި މާލެ އާދެވެންދެން ކެއުން ބުއިމާއި 

  ޑޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން އެކޮމަ
  

  :މުދާ މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭނެ  )ނ(
 

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ސިނާޢީ މަސައްކަތެއްގައި ކޮންމެހެން  ރާއްޖޭގައި ހިންގާ
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 

  އުޅަނދުފަހަރަށް ނުއުފުލޭ ކޮންނަ ބޯޓުފަދަ ތަކެތި
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   22
 

  ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ 
  
  

  :އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް  .1
  

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި 1.1
ކަސްޓަމްސަްށ ، ން އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑު

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ގައި ބާކީ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން މުދާ ބޭރުކުރާއިރު، ލައިސަންސް 1.2
ނެތުމުން، ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސުން ވަޤުތީ ލައިސަންސް 

ވަޤުތީ އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ކަސްޓަމްސްގެ މައި . ދޫކުރެވޭނެއެވެ
އޮފީހުގެ އިތުރުން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ކަސްޓަމްސް އެއަރކާގޯ 

  . ސެކްޝަނުންނެވެ
  

  .އިސަންސް ހުށަހަޅާއިރު އޮރިޖިނަލާއެކު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެކްސްޕޯޓް ލަ 1.3
  

 5މާވަހަރު ފިޔަވައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ ބަރުދަނުގައި  1.4
ކިލޯ ހަމަނުވާ އަދި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ 

  .އަކާ ނުލައި ބޭރު ކުރެވިދާނެއެވެމުދާ، އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް 
  

އެކްސްޕޯޓް ، ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކޮންސައިނަރަކަށްވާންވާނީ  1.5
  .ެވލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތެ
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  :ލައިސަންސްއެކްސްޕޯޓް ވަޤުތީ  .2
  
 :ވަޤުތީ އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ޙާލަތްތައް  2.1

  
ހަމަނުވާ ފަރާްތތަކުގެ ލައިސަންސްގައި އޮްތ  ދާއިމީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  )ހ(

ބާކީއަށްވުރެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރުވުމުން، އެ އިތުރުވާ 
  .ބަޔަކަށް

 
ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތިން އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސަކާ ނުލައި،   )ށ(

ށް މިފަދަ ތަކެއްޗަ. ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެއްޗަށް
ވަޤުތީ އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް 

  . ނުނަގާ މުދާ ބޭރުކުރުމުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން   )ނ(

ށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ދޫކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޤުތީ ލައިސަންސަކަ
ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ތަކެއްޗަށް  .ތެރެއިން ކަ

  
  

    :ވަޤުތީ ލައިސަންސަށް އެދުން  2.2
  
ވަޤުތީ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާނީ ކަސްޓަމްސްގެ   )ހ(

މިފޯމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް . ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުންނެވެ
ޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން އެފަރާތަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ދާއިމީ ޑިވެލޮ

ލައިސަންސް ނަންބަރާއި، ލައިސަންސްގެ ބާކީ ލިޔުމުގެ އިތުރަށް 
  . ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 
ނޑައަޅާނީ އެކްސްޕޯޓްކުރާ   )ށ( ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ މިންވަރު ކަ

  .ބީ އަގަށެވެ.އޯ.މުދަލެއްނަމަ، އެފް
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  :ލައިސަންސް ދޫކުރުން އެކްސްޕޯޓް ވަޤުތީ  2.3
  

ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގުޑްސް  އެކްސްޕޯޓްވަޤުތީ 
އަދި ވަޤުތީ ލައިސަންސް . ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ކަސްޓަމްސުން އެސެސްކުރުމަށްފަހުއެވެ
  . ން ހުށަހެޅުމުންނެވެދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތު 

  
  

  :ވަޤުތީ ލައިސަންސްގައި ރިފަރެންސް ނަންބަރު ޖެހުން  2.4
  

ވަޤުތީ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާއިރު، ކަސްޓަމްސްގެ ރިފަރެންސް 
ނަންބަރު ޖެހުމުގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން 

. އްވާފައިވާ ދާއިމީ ލައިސަންސްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެއެފަރާތަކަށް ދޫކުރަ
  . އަދި އެމުދަލަށް ހުށަހެޅި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުގެ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ

  
  

  :ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަޤުތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން  2.5
  

މުގޮތެއްގައި ރެވެނިއު ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ވަޤުތީ ލައިސަންސްގައި ޢާން
ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ބޭރުކުރާ ވިޔަފާރި . ސްޓޭމްޕް ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

  . މުދަލުގެ ލައިސަންސްގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ
  
  

  :ލައިސަންސްގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުން  އެކްސްޕޯޓް ވަޤުތީ  2.6
  

ންސް ދޫކުރާނީ އެލައިސަންސެއް ދޫކުރެވޭ ޢަދަދުގެ ކޮންމެ ލައިސަ އެކްސްޕޯޓްވަޤުތީ 
ލާރީގެ މަގުން އެ ލައިސަންސެއްގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހައި،  10ރުފިޔާއަކަށް  100/-

އަދި އެ ސްޓޭމްޕް ކެންސަލްކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭމްޕަށް އަރާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ 
 . ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ
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  :ންސް ނުނަގާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތި ވަޤުތީ ލައިސަ  2.7
  

ކިލޯ ހަމަނުވާ އަދި  5މާވަހަރު ފިޔަވައި އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބަރުދަނުގައި 
  .ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މުދާ

  
  

ސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑަށް ވަޤުތީ ލައިސަން  2.8
  :ފޮނުވުން 

  
ފަހަރު މިނިސްޓްރީ  1ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާ ވަޤުތީ ލައިސަންސް، ކޮންމެ މަހަކު 

  .އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
  
  

 :ން ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަންބަރު ދިނު  .3
  

، ކު، ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާނަމަ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ފިޔަވައި އެނޫން ބޭނުމަ 3.1
މިނަންބަރު ދޫކުރެވޭނީ، . ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނަންބަރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ 

އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ، ހުށަހެޅުމުންއެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް 
  .  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ

  
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް ނަންބަރު  3.2

  . ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަންގައި އެ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ
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  :ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރުން  .4
  

  :ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން  4.1
         

ކުރަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ  ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓް 
   .ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  .ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   
  އިންވޮއިސް   )ހ(

  
ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގެ ނެޓް ވެއިޓް އަދި ގްރޮސް ވެއިޓް ( ޕެކިންގ ލިސްޓް  )ށ(

  )ގޮތަށް އެނގޭ
  
  )ބޭނުންވާ ޙާލަތެއްގައި(ފިކެޓް ހެލްތް ސެޓް  )ނ(

  
  )ފާނަ/ ދިރޭ ކުދި މަސް (އެކްސްޕޯޓް ފޯމް ޕްރޮފޯމަރ ފިޝް   )ރ(

  
ޝިޕަރ އިންސްޕެކްޝަން (ޑީ .އައި .ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަށް އެސް  )ބ(

  )ފޮރ ޑިސްޕެޗް
  
  ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ބޭރުކުރެވޭ މުދަލެއްނަމަ އެފަދަ ހުއްދައެއް   )ޅ(

  
  އެއަރވޭ ބިލް / އެލް .ބީ  )ކ(
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   :އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުދާ  4.2
  

 :ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ) ހ(
  
ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކުން ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ، ރާއްޖެއިން މުދާ

ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އަންނަނިވި . ޑިކްލަރޭޝަން، ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެލި

  
  އިންވޮއިސް  .1

  ޕެކިންގ ލިސްޓް .2

  އެއަރވޭބިލް / އެލް . ބީ .3

ޝިޕަރ އިންސްޕެކްޝަން (ޑީ .އައި .ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަށް އެސް .4

  )ފޮރ ޑިސްޕެޗް

 ގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް  .5

  
 :ނުވާ މުދާ އަނބުރާ ގެންނަ ގޮތަށް ފޮ  )ށ(

  
އަނބުރާ ގެންނަ ގޮތަށް ފޮނުވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސަށް 

  .ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  
 އެއަރވޭބިލް / އެލް .ބީ .1

 
ޝިޕަރ އިންސްޕެކްޝަން (ޑީ .އައި.ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާ މުދަލަސް އެސް .2

 )ސްޕެޗްފޮރ ޑި 
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ރާއްޖެ ގެންނަ ގޮތަށް މުދާ ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ، އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭ  .3
 . މުދަލަށެވެ

 
 :އެކްސްޕޯޓް މުދަލަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔުންތައް .5
  

، ދަލަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށާއި މު އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ 5.1
ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް، އެކްސްޕޯޓް  އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  .ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
. ޕީ.އެސް.ޖީ(ޖެނެރަލައިޒްޑް ސިސްޓަމް އޮފް ޕްރިފަރެންސަސް   )ހ(

  )ސެޓްފިކެޓް
  
  ސެޓްފިކެޓް ) ސަޕްޓާ(ސާކް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑިންގ އެގްރީމަންޓް   )ށ(

  
  .)އޯ.ސީ(ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން   )ނ(

  
އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޮމިޝަން ފޮރ ދަ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް އެޓްލާންޓިކް   )ރ(

  ޑޮކިއުމެންޓް .) ޓީ.އޭ.ސީ.ސީ.އައި(ޓިއުނާސް 
  
  މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ސެޓްފިކެޓްތައް   )ބ(

  
، އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށާއި  5.2

ނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ނިންމައިދެވޭނީ، އެކްސްޕޯޓް އެހެ
  . މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި މުދަލާ އެއްގޮތްވާ ނަމައެވެ

  
ޕީ ސެޓްފިކެޓް އެންޑޯޒްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ .އެސް.ޖީ 5.3

  .ނެއެވެޕީ ސެޓްފިކެޓާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާ.އެސް.ލިޔުންތައް ޖީ
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ގެ ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ) ޔޫ.އީ(ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން   )ހ(
ކޮށްގެން މަސްބޭނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ޚާއްޞަ

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން އެ އުޅަނދަކަށް 
 .ދޫކުރައްވާފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

  
  :ޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަންކުރި އުޅަނދާބެހޭ މަ  )ށ(

  
 .އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .1

  
އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނާއި އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމް އަދި ޤައުީމ  .2

 .ނިސްބަްތ
  

  ).މީހުންގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް އެނގޭގޮތަށް(ފަޅުވެރިންގެ ލިސްޓު  .3
  

  

  :މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުން  .6
  

ނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިޔުމަށް، މަރުވެފައިވާ މީހެއް ކަސްޓަމްސް ރިލީސް "ގެ ހަށިގަ
ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މިދަންނަވާ " ޕަރމިޓް

  .ލިޔެކިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ޑެތް ސެޓްފިކްޓް) ހ(
 ޕޮލިސް ރިޕޯޓް) ށ(
 ޓްޕޯމެޑިކަލް ރި) ނ(
 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ) ރ(
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 :މުދާ ފާސްކުރުން  .7
  

  :ތައް އުޞޫލު މުދާ ފާސްކުރެވޭ  7.1
  
ބެލުމަށާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއިން  ތޯ ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ ދިމާވޭ ) ހ(

  .އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާތަކެތި ހުރިތޯ  ފާސްކުރާނީ ކަސްޓަމްސުންނެވެ
  

އެމުދާ ، ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ ބަންދު  )ށ(
ގެއްލުމެއް ނުލިބި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ފަދަ ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު

  .އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައެވެ
  
ނޑައަޅާ   )ނ( މުދާ ފާސްކުރާނީ، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ކަ

  .ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ
  
ރާ ވަގުތު، އެތާނގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު މުދާ ފާސްކު  )ރ(

ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް، ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯްޓ 
  .ނުވަތަ އެފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެކުރާ ފަރާތް 

  
އްގައި މުދަލުގެ މަރުކާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ ކޮންމެ ދާގީނާއެ  )ބ(

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
    

  
   :ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން އެކްސްޕޯޓް މުދާ ފާސްކުރުން  7.2

  
އެކްސްޕޯޓް މުދާ ބަންދުކުރުމުގެ ކަންތައް ކަސްޓަމްސް ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް   )ހ(

ކުރަމުންދާ ތަންތަނަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން އެ މުދާ 
ކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މުދާ ބަންދުކުރާ ޗެކް މުދާ . ކޮށް ދެވޭނެއެވެކްޗެ

  .ތަނަކާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސް އޮފީހަކަށެވެ
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، ކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ މުދަލުގެގައި ބުނެވިދިޔަ ތަންތަނުން ޗެކް) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(
ހުށަހެޅުމުން މުދާ  ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް

  . ކޮށްދެވޭނެއެވެޗެކް
  
ކުރުމަށްފަހު، އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަނާއި ޝިޕާރޒް ޗެކްމުދާ   )ނ(

ފޯމާއި އަދި މުދަލާބެހޭ .) ޑީ.އައި.އެސް(އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް 
ޙަވާލުކުރާނީ މުދަލުގެ ، މަޢުލޫމާތު، އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ނިންމުމަށްފަހު

  . ވެރިފަރާތަށެވެ
  
ކުރެވުނު މުދަލާއި އެމުދަލާބެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި ޗެކްއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި   )ރ(

ކުރެވުނު ތަނަކުން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުގެ ޗެކްއެމުދަލެއް ، ގޮތަށް
  .  ކަސްޓަމްސަށް ގެންދާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ

  
އި ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް، ގައިވާފަދަ ތަނެއްގައި މުދާ ބަލަ )ހ(މިމާއްދާގެ   )ބ(

މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސަށް އިތުރަށް ބަލަން 
  .ފެނިއްޖެނަމަ އަލުން އެމުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ

  
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި )ޅ( އެމުދަލެއް އެކްސްޕޯޓް ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަ

  .ގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެގަޑިއިރު  24ނުކުރާނަމަ 
  
  

  :އެކްސްޕޯޓް މުދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ބެލެހެއްޓުން  7.3
   

އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން، އެމުދަލެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ   )ހ(
ފޮނުވުމަށް އަރުވަންޖެހޭ އުޅަނދަކަށް އަރުވަންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން
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އެމުދާ ހަލާކުނުވާނެ ގޮތަށް އަދި މީހަކަށް ، ނުރައްކާތެރި މުދާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ  )ށ(
، ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް އެހެން މުދަލާ ވަކިން

 . ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެެވ
  
ޙައްދެއްގަިއ މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ، ޢާންމުންނާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް ސަރަ   )ނ(

އެއް މުދަލެއް އަނެއް މުދަލާ، ، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އަދި ޓްރާންސިޓް މުދާ
  . އެކި ކޮންސައިންމެންޓް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ ، އެއް ނުވާނެ ގޮތަށް

  
އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުެރ ، އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މުދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު  )ރ(

އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުން މުދާ އަނބުރާ  އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
  .ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހޭގެންދިޔުމަކީ، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެޖެންޓް 

  
 

 :ލު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މުދާ ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ ބައެއް އުޞޫ  .8
  

  :މުދާ ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  8.1
  

ޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން  ރީ އެކްސް ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދާ
  . ވިދާނެއެވެކުރެރީ އެކްސްޕޯޓް 

  
  

  :މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން  8.2
   

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއް، ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުން ރާއްޖެއިން   )ހ(
އަދި މިފަދަ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ . އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ

 .ރިފަންޑް ދެވޭނެއެވެ 90%ފައިވާ ޢަދަދުގެ ދައްކާ
 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ނުވާ  2ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިތާ  .1
  .މުދަލަކަށްވުން
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  . އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލަކަށްވުން .2
  

އެމުދަލަކީ، ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްކަން ދެނެގަނެވޭނެ  .3
  . މުދަލަކަށްވުން

  
  .ރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާ މުދަލަކަށްވުންމުދާ ފޮނުވި ފަ  .4

   
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ ފޮނުވާ ލެވޭނީ، ކަސްޓަމްސަށް   )ށ(

  .ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ 
  
  

  :ން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުދަލުގައި ސިލް ޖެހު  .9
  

. އްޖެނަމަ ސިލް ޖަހައި ދެވޭނެއެވެ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގައި ވެރިފަރާތުން އެދި
  .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެނގޭނެއެވެ 25/-ޖަހައި ދެވޭ ކޮންމެ ސިލަކަށް 
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ވަނަބައި ވަނަބައި   33   
  

 ފައިސާ ދެއްކުމާއި ދޫކުރުން 
 
 

 ފައިސާ ދެއްކުން .1
  

ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންވާނީ،  1.1
އެސް .އޯ.އަދި ޕީ .ންނެވެޗެކްއިސާގެ އެކައުންޓްގެ ދިވެހިފައިސާ އިންނާއި ދިވެހި ފަ

  .ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ ވެސް ޓަރމިނަލް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން ޑެބިޓް ކާޑުން
  

ކަސްޓަމްސުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭނީ، ދިވެހި ފައިސާއިންނާއި  1.2
  .ންނެވެޗެކްދިވެހި ފައިސާގެ އެކައުންޓްގެ 

  
  

  :ސާއިން ދެއްކުން ނަގުދު ފައި  .2
  

ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކާނަމަ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ، ކަސްޓަމްސަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
  .ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސްލިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
  

 :ން ފައިސާ ދެއްކުން ޗެކު  .3
  
  .ން ފައިސާ ދައްކާނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެޗެކް

 
ގައި ކުރާ ސޮޔަކީ، އެކަކު ނުވަތަ ދެމީހެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ޗެކް  )ހ(

 .ހަމަޔަށް ސޮއި ކުރުން އަދި އެކައުންޓް ޕޭއީ ޖެހުން، އެކައުންޓެއްނަމަ 
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ނޑާ ނުވަތަ ފަވާފައިވާނަމަ،ޗެކް  )ށ( އެތަނެއް ސާފުކޮށް  ގެ އެއްވެސް ތަނެއް ކަ
ނޑާ އަލުން ލިޔެ އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ  ފެންނާނެހެން ކަ

  . ވެރިފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  

ކަސްޓަމްސަށް ޙަވާލުކުރާ ޗެކެއް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ޙަވާލުކުރާ   )ނ(
އޭގެ ފަހުން  ،ފަހުން އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިގެން އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ 

. ންޓީ ޖަހާފައިވާނަމައެވެބަލައިގަނެވޭނީ، ބޭންކް ގެރެ  ޗެކްއެފަރާތެއްގެ 
 އަނބުރާކަސްޓަމްސަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިގެން 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  24ގައިވާ ޢަދަދަށް، ޗެކްއަތުވެއްޖެނަމަ އެ
ފައިސާއެއް  އެހެން ޚިދުމަތަކަށްއަދި އެފަރާތުން އިތުރު . ދައްކަންވާނެއެވެ 

އެކައުންޓްގައި  ބަލައިގަނެވޭނީ،ނަމަވެސް އެފައިސާއެއް ދައްކަން ބޭނުންވި 
   .ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެގެ ޗެކްފައިސާ ނެތިގެން އައި 

  
އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިގެން އަދި އެނޫން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން   )ރ(

 ބައުންސްވި ތާރީޚުން ނަމަވެސް ޗެކެއް އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުގެ ޗެކް 
ނެތި ބޭންކް ގެރެންޓީ ވުމަށްފަހު މެނުވީ މަސްދުވަސް) ހަތަރެއް( 4ފެށިގެން 

   .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ
  
  .ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ކޭޝް ޗެކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ  )ބ(

  
ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކެއްގައި . މާލެއާއި، ހުޅުލެ، ކ  )ޅ(

އުންޓެއްގެ ޗެކް ފިޔަވައި އެހެން ބޭންކްތަކުގެ ޗެކް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ އޮންނަ އެކަ
. ޗެކެއްގައި އޮތް ޢަދަދު ކްލިއަރކުރުމަށް ބޭންކަށް ނަގާ ކޮމިޝަނާއި އެކުގައެވެ

  . ކޮމިޝަންގެ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ
  
ބަލައިގަންނާނީ ދިވެހި އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ   )ކ(

  .ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޖަހާފައިވާ ޗެކަކުންނެވެ
  
  



 55

 :ކަސްޓަމްސްގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުން  .4
  

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މުދަލުގެ ޑިއުޓީއަްށ 
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެްއ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެ

ކަސްޓަމްސްގައި ހުޅުވައި، އެ އެކައުންޓަށް ) ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް އެކައުންޓް(
ޑިއުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ . ފައިސާޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

ނޑާ ބާކީކޮށް، ބަލަހައް ޓައިދޭނީ ކަސްޓަމްސްގައި މިއެކައުންޓްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ކަ
އަދި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށާއި . ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުންނެވެ

ކަސްޓަމްސުން އެފަރާތްތަކަށް އިންސްޓޯލްކޮށްދީފައިވާ ކުންފުންޏަށްވެސް މިއެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް 
  . ބޭނުންކޮށްގެން ބެލޭނެއެވެޕްރޮގްރާމް 

     
 

  :ފައިސާގެ ރަސީދު  .5
  

ސްޓަމްސަށް ފައިސާއެއް ބަލައިގެންފިނަމަ، އެފައިސާއެއް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރަސީދެއް ކަ
  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
  

 :ފައިސާ ދައްކަންވާ ތަނާއި މުއްދަތު  .6
  

މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާިއ ، އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ 6.1
ން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި އެމުދަލަކާ ގުޅޭގޮތު ، އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކާނީ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ . ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކަށެވެ

  .ފައިސާ ދައްކާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ މައި އޮފީހަށެވެ
  
ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް  6.2

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ އްކުމަށް އަންގާ ދުވަހުން ފައިސާ ދައްކާނީ ފައިސާ ދެ ، ކަ
  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 14ފެށިގެން 
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 :ބޭރު ފައިސާގެ އަގުބެލުން  .7
  
މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމުގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބަލާނީ، ކަސްޓަމްސުން  7.1

ނޑައަޅާފައިވާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުންނެ   .ވެކަ
  
، ކަމުގައިވާނަމަ  ބޭރުފައިސާގެ އަގު ބަލަނީ އިމްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމަށް 7.2

ކަސްޓަމްސުން ބަލާނީ  މުދާ ޑިކްލެއަރކުރި ތާރީޚުގައި ބޭރުފައިސާގެ އަގު ހުރި 
  . ގޮތަށެވެ

  
، ބޭރު ފައިސާގެ އަގު ބަލަނީ އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ  7.3

ދުވަހު ބޭރުފައިސާގެ އަގު  ރާ ކަސްޓަމްސުން ބަލާނީ މުދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކު
 .ރި ގޮތަށެވެހު

 
  

 :އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ދޫކުރާ ތަކެއްޗާއި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އަގު  .8
  

  ރޭޓް   އައިޓަމް ތަކުގެ ތަފްސީލް 
ކޮށްދީގެން ހަދާ ރިފަންޑްގެ ޖުމްލަ މަޢާފުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޑިއުޓީ 

  މަސައްކަތުގެ އަގަށް  2%އަގުގެ 
ރިފަންޑްގެ 

 2%ޖުމްލައިގެ 
  50/-  ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން ހަދައިދިނުމުގެ އަގު 

  50/-  ސަޕްޓާ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނުގެ އަގު 
  50/-  ސަފްޓާ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނުގެ އަގު 

  100/-  ޕީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނިމުގެ އަގު .އެސް.ޖީ
  25/-  )ސިލަކްަށ(ސިލްޖެހުމުގެ 

  200/-  )ސިލަކަށް(ކޮންޓެއިނަރ ސިލްޖެހުމުގެ ފީ 
  20/-  އެކްސްޕޯޓް މެނިފެސްޓް އެންޑޯޒް ކުރުމުގެ އަގު 

  25/-  )ސަރވޭ ފޯމަކަށް(ސާރވޭ ފީ 
  30/-  )ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް ދުވާލަކު(އިންޓްރާންސިޓް ފީ 
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  1/-  )މެޓްރިކް ޓަނަކަށް(ޓްރާންސްފަރ ފީ 
ނޑަކަށް  A)މުދަލުގެ ބަޔާން (ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން    1/-  )ފޯރމް ގަ

ނޑަކަށް  B) މުދަލުގެ ބަޔާން( ޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސް   1/-  ފޯރމް ގަ
  20/-  )މުވައްޒަފަކަށް ގަޑިއަކަށް(މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ 

  75/-  އިމްޕޯޓް ޓެރިފް ފޮތެއް 
  50/-  ކޮމޯޑިޓީ އިންޑެކްސް އޮފް އިމްޕޯޓް ޓެރިފް ފޮތެއް

  50/-  ކޯޑް އިންޑެކްސް އޮފް އިމްޕޯޓް ޓެރިފް ފޮތެއް
  20/-  )ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް ދުވާލަކު(ބޮންޑުފީ 

  30/-  ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް ގެއްލިގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 
  25/-  ޝޯރޓްލޭންޑް ސެޓްފިކެޓް ފީ 

ނޑަކްަށ(ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހެދުމަށް    5/-  )ގަ
ނޑަށް (ޕްރޮސެސިން ޗާޖް    25/3  ) ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ގަ
ނޑު(ޕްރޮސެސިން ޗާޖް    -/25 )ފިޔަވައި އިތުރުވާ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ގަ

  2/-  ކުރުމަށް އެދޭފޯރމް  ރިފަންޑް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ތަކެތީގެ 

  ފޯމް 
-/2  

  2/-  ސަރވޭ ފޯރމް 
  100/-  އިމްޕޯޓް ޓެރިފް ސީޑީއެއް 

  100/-  ހަދައިދިނުމަށް  ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސް އެންޓްރީ ޕަރމިޓް
  100/-  ޑިއުޓީ ފްރީ އެންޓްރީ ޕަރމިޓް ހަދައިދިނުމަށް 

  100/-  ޕަރމިޓް ޓު ބޯޑް ފޮރިން ޓްރޭޑް ވެސެލްސް ހަދައިދިނުމަށް 
  1/-  )އަކަފޫޓްހަމަވާ ވެއަރ ހައުސްގެ އަކަފޫޓަކަށް 500(ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްފީ 
  500/-  )ވެއަރ ހައުސްއަކަށް އަކަފޫޓްހަމަނުވާވާ  500(ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްފީ 

  30/-  )ފޯމަކަށް(ފޯމް ގެއްލިގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 
  20/-  )ކޮޑި މީޓަރަކަށް ދުވާލަކަށް(ގުދަނުފީ 
  1/-  )ކޮންމެ ދާ މިނާއަކަށް ދުވާލަކްަށ(ގުދަނުފީ 

ނޑަކްަށ(ފޯމް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުން    1/-  )ގަ
  50/-ޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދާ އިމޯްޕ(ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 
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  )އަހަރު ދުވަހަކްަށ/ ކުރެވިފައިވާ ތަފްޞީލް ހިސާބު 
އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް (ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 

  )އަހަރުދުވަސް ހަމަނުވާނަމަ/ ހިސާބު 
-/50  

ޓްކުރި އަމިއްލަ ކުންފުނިން އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޯޕ(ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 
  )އަހަރުދުވަސް ހަމަނުވާނަމަ/ މުދަލުގެ ތަފްޞީލް ހިސާބު 

-/50  

އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް (ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 
  )އަހަރު ދުވަހަކަށް/ ހިސާބު 

-/100  

އަމިއްލަ ކުންފުނިން އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި (ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 
  )އަހަރުދުވަހަކަށް/ ތަފްޞީލް ހިސާބު މުދަލުގެ 

-/100  

އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް ހިސާބު (ތަފާސް ހިސާބު ދިނުން 
  )އަހަރު ދުވަހަކަށް/ 

-/150  

  1000/-  )ލޭޓް މެނިފެސްޓްގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބަޔަކްަށ(ލޭޓް މެނިފެސްޓްފީ 
  -  )ޑޮލަރު 2އެމް އަކަށް .ބީ.ޓަނެއް ނުވަތަ ސީ(ކަލް ސަރޗާޖްފީ ލޯ* 
  -  )ޑޮލަރު 2އެމް އަކަށް .ބީ.ޓަނެއް ނުވަތަ ސީ(ކަސްޓަމްސް ސަރޗާޖްފީ * 
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންވާނީ އެދުވަހެއްގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން އެމެރިކާ  2* 

  .ޖައްސަވާފައިވާ ރޭޓުންނެވެޑޮލަރުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްކަމަށް ހަމަ 
  
 

 :ފައިސާ ދޫކުރުން  ރިފަންޑް  .9
  

ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކާފައި ހުންނަ ފައިސާ އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ރިފަންޑް  9.1
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 90ކުރަން އެދޭނަމަ ގިނަވެގެން 

 ރިފަންޑް ލަތްތަކުގައި ޙާ ކަސްޓަމްސަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، އަންނަނިވި 
  .ކުރެވޭނެއެވެ

  
މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ މަދުވާ މުދަލާއި، ނައްތާލެވޭ   )ހ(

މުދަލަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، ރިފަންޑް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ 
ތުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ތިނެއް( 3ލިޔުންތައް 

   .ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ ރިފަންޑްކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން، 
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  ފޯމު  ރިފަންޑް .1

  އްއެއެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ  .2

  ފައިސާގެ ރަސީދުގެ އަޞްލު  .3

  
ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައި، ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އިންވޮއިސްގެ އަގަށް   )ށ(

ދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އިޞްލާޙު ގެނެވިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ލިޔުންތައް މު
  .ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ  ރިފަންޑްކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން 

    
  ފޯމު  ރިފަންޑް .1

  އަގު ބަދަލު ކުރި ޗިޓުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކޮޕީ  .2

  ފައިސާގެ ރަސީދުގެ އަޞްލު  .3

  
އޯޑިޓް ކުރުމުގައި އެންޓްރީ ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ޕޯސްޓް   )ނ(

ފެނިގެން އިސްލާޙުކޮށް، ރިފަންޑް ފައިސާ ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސުްނ  ކުށެއް
ކަސްޓަމްސަށް  ންއެންގުމުން، ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތު

  .ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ  ރިފަންޑްހުށަހެޅުމުން 
    

  ފޯމު  ރިފަންޑް .1

  ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސުން އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  ރިފަންޑް .2

  ރަސީދުގެ އަޞްލު ފައިސާގެ  .3

  

ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ މަޢާފު ވެއްޖެނަމަ، މުދަލުގެ   )ރ(
 ރިފަންޑް ހުށަހެޅުމުން  ށްވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަ

  .ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ



 60

  
  ފޯމު  ރިފަންޑް .1

  ޑިއުޓީ މަޢާފުވި ކަމުގެ ލިޔުން  .2

  ލު ޞްފައިސާ ރަސީދު އަ .3

  
ސަށް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވަނިކޮށް ޑިއުޓީއަށް ދެއްކި ފައިސާ އެއްކޮށް ނުވަތަ ކަސްޓަމް  9.2

 ރިފަންޑް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް، ޑިއުޓީ މަޢާފު ވެއްޖެނަމަ ޑިއުޓީ މަޢާފުވި ފައިސާ، 
މަތުގެ ފީ އެއްގެ ޚިދު، )ދޭއް އިންސައްތަ( 2%ކުރެވޭނީ، ޑިއުޓީ މަޢާފުވި ޢަދަދުގެ 

  .މަށް ފަހުގައެވެގޮތުގައި ކަސްޓަމްސަށް ނެގު 
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   44
  

އަދި  ވެރިން ފަޅު ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި 
  އެމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި ޗެކް ކުރުން 

  
  
އެމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި، ކަސްޓަމްސަށް  ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ ދަތުރުވެރިންނާއި، .1

  .ދެއްގައި ޗެކް ކުރާނެއެވެނފެނިއްޖެ ހި
  

ނަމަވެސް އިތުރަށް . ވެންމު ގޮތެއްގައި ފޮށިތަންމަތި ޗެކް ކުރާނީ ސްކޭން ކޮށްގެންނެ ޢާ .2
  . ފޮށިތަންމަތި ހުޅުވައިގެން ޗެކް ކުރެވޭނެއެވެ، ޗެކް ކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ

  
ނޑުވެސް ޗެކް  .3 ނޑު ޗެކް ކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ހަށިގަ ދަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަ

ޗެކް ކުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން،   ،ޗެކް ކުރެވޭނީ މިގޮތުން. ކުރެވޭނެއެވެ
ނޑު ޗެކް ކުރުމުގައި . އެހެން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ މިގޮތުން،  ހަށިގަ

ނޑު ޗެކް ކުރަންޖެހޭ މީހާއާއި އެއްޖިންސްގެ ބައެކެވެ އަދި . ޝާމިލު ވާނީ، ހަށިގަ
ނޑު ޗެކް ކުރެވޭނީއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ހަ 18ޢުމުރުން  އެކުއްޖެއްގެ ، ށިގަ

  .ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ެއކުއްޖަކާ ޙަވާލުވެގެން އަންނަ މީހެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ
 

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން  .4
އަދި އެކިއެކި . ސަށް ނެގޭނެއެވެދޫކުރެވޭ ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމް 

  .ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެހުއްދަ ގެނައުމުންނެވެ
  

ނޑު ޗެކް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާްފ އެއްވެސް  .5 ދަތުރުވެރިންގެ ލަގެޖާއި ހަށިގަ
ނަމަ، އެއެއްޗެއް އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެ

  .އަތުލުމަށްފަހު އެމީހަކާމެދު ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
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ދަތުރުވެރިން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތި، ފަހުން ޑިއުޓީ ދައްކާ ގޮތަށް  .6
  .ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

  
ތަ އެމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތީގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގައި ނުވަ .7

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުން މަނާ ތަކެއްޗާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން 
  .ގެންދެވޭ ތަކެތި ހުރިތޯ ކަސްޓަމްސުން ޗެކް ކުރާނެއެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ގެންދާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ބަލިައ  .8

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެގެން ، ފާސްކުރުމުގައި
  .ކަސްޓަމްސަށް އަންނަ މީހާ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ

  
ވާލުކުރި އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަށަވަރު ނުކޮްށ މީހަކު ޙަ .9

ޗަކުން ޤާނޫނާއި، ޙަވާލުނުވުމަށާއި، އެމީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ގެންނަ ނުވަތަ ގެންދާ އެއް
ޙަވާލުވެގެން  ންމާ، އެއެއްޗަކާޛި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ 

  .ކަސްޓަމްސަށް އަންނަ މީހަކު އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ
  

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީ އާއި ކައިވެނި ޕާޓީ  .10
ފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، އެމީހެއްގެ ބައްޔާބެހޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑް ކޮށް އް ފަދަ ޙަފްލާތަ

  .ބެލުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ ން ރިޕޯޓްތަކުގެ ޓޭޕް ނުވަތަ ސީޑީ ފަދަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސު
  

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި މުދާ، ޗެކް ކުރުމަށްފަހު  .11
 .ގޭނެއެވެޢާންމުކޮށް އެތެރެކުރާ އަގުން ޑިއުޓީ ނެ
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   55
 

  ހުއްދަ ލިބުމުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި 
  
  
  

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީ  .1
 :ކެތި ލިބިގެން ނޫނީ ގެނައުން މަނާ ތަ 

  
  

  ކުއްތާ  1.1
  

  ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު  1.2
  

ފަދަ ކެމިކަލްތަކުން ގޮވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި، އެ 1.3
  އުފައްދާ އެސިޑާއި ބާވަތް ބާވަތުގެ ވިހަ 

  
  ފަޓާސް ، ހަވާ ، ފޮގް ސިގްނަލް 1.4

  
ހޯދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓުފަހަރުގައިކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް  1.5

ނޑައަޅާ ގޮވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަ
  އެއްޗެހި

  
  ހިފާ ނުވަތަ މަސްމަރާ ބަޑިމަސް  1.6

  
  
  
  



 64

ޚާއްޞަ ހުއްދަ  ގެ ޓްރޭޑްއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް  .2
  :ލިބިގެން ނޫނީ ގެނައުން މަނާތަކެތި 

  
  ބަނގުރާ  2.1

  
  އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި   ،އޫރުމަހާއި 2.2

  
  

 

ހުން އުފައްދާ އޫރުމަ، އޫރުމަހާއި ، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި ، ބަނގުރަލާއި  .3
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑު ކަ
  ލު ކަސްޓަމްސުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫ 

  
އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި ، އޫރުމަހާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، ބަނގުރަލާއި 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރަންވާނީ، ކަމާ ބެހޭގޮތުން 
  . ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ، ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ން އެންޑް ޓްރޭޑު

  
އޫރުމަހުން ، އޫރުމަހާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބަނގުރަލާއި   )ހ(

މިނިސްޓްރީ މި ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ، އުފައްދާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ދޫކުރާނީ
ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސަށް  ންއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުއޮފް 

  . ހުށަހެޅުމުންނެވެ 
  

މަހުން އޫރު، އޫރުމަހާއި، ބަނގުރަލުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބަނގުރަލާއި   )ށ(
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަހަރަކު އިމްޕޯޓްކުރި ތަކެތި ، އުފައްދާ ތަކެތި 

ނެރެވެން ނެތް ތަކެތި ހުންނަންވާނީ، ، އެއްފަހަރާ ކަސްޓަމްސުން ނެރެވެން ނެތްނަމަ
މިގޮތުން ބެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް، . ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިފަރާތުން މުދަލުގެ ވެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ، ޓްރޭޑަށާއި
  . އަންގަންވާނެއެވެ

  
، ބަނގުރަލުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ބަނގުރަލާއި  )ނ(

، ކަސްޓަމްސް ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި، ދާ ތަކެތިއޫރުމަހުން އުފައް، އޫރުމަހާއި
ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް 

ރާއްޖޭގައި ، މީގެ ތެރޭގައި. ގުދަން ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮށްފައިވާ  އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހުއްދަ  ،މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް 

  . ޢަދަދަށް ބަހައްޓާ ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

، ބަނގުރަލުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ބަނގުރަލާއި  )ރ(
އެ ޝިޕްމެންޓެއްގެ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގައި ، އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި، އޫރުމަހާއި

ޝިޕްމެންޓް، އުޅަނދަށް ބަރުކޮށް ، ށްޓަކައިކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ ތަނަށް ގެންދިޔުމަ 
ފުރުވާލެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސީދާ ކަސްޓަމްސްގެ 

ހުޅުލޭގައި މިތަކެތި ގެންގުޅެން ހުއްދަ އޮންނަ . ސަރަޙައްދުންނެވެ
ސަރަޙައްދުގައިވެސް މިތަކެތި ގެންގުޅެވޭނީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި މިތަކެތި 

  . ބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ލި
  

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ދޫކުރާނީ،   )ބ(
. ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  . ވެމިގޮތުން މިހާރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ ޢަދަދަށެ 
  

 ލިޓަރ 3ބަނގުރާ ނަމަ ކޮންމެ މަހަކަށް  .1
  

 )ގެ.އެލް.އެމް 350ގިނަވެގެން (ދަޅު  60ބިޔަރު ނަމަ ކޮންމެ މަހަކަށް  .2
 

 ކިލޯ  40އޫރުމަސް  ކޮންމެ މަހަކަށް  .3
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ބަދަލު ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްޗެއް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފިނަމަ  )ޅ(
އަދި މިފަދަ އެއްޗެއް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް . އަތުލެވޭނެއެވެ އެތަކެތި ، ދިނުމަކާ ނުލައި 

  .އެތެރެކޮށްފި ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
  

     

   :ކާބޯ ތަކެތި  .4
  

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް ކާބޯ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޕެރިޝަބަލް ތަކެތި ދޫކުރާނީ، 
ގެ ތެރެއިން އިންސާނުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަން މިފަދަ ތަކެތީ. ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއޮތޯރިޓީ

ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ 
  .މަތިން ނައްތާލެވޭނެއެވެ

  
   

 :ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި އަދި މަސްފަދަ ތަކެތި  .5
  

ކެތި ގެންނަންވާނީ، ދޫނި އަދި މަސްފަދަ ތަ،  ރާއްޖެއަށް ދިރޭ ޖަނަވާރާއި  5.1
ގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 

  . ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
  

ރާއްޖެ ގެންނަ ޖަނަވާރާއި ދޫނިފަދަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެތަކެތި ގެންނަ   5.2
 މިފަދަ . ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ ސްމީ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތެއްގެ ރަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ، 

  .  ގެ ހުއްދަ  ލިބިގެންނެވެއެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް 
  
  

   :ކާށި އަދި ރުއް ފަދަ ތަކެތި ، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި  .6
  

ކާށި އަދި ރުއް ފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި
  .  ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ގެއެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ، ރީޒްފިޝަ
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 :ޑޮކްޓަރީ ބޭސް  .7
 

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  7.1
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ބޭސް، . ހުއްދަކުރާ ބޭހެވެ

ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކްލިނިކް ފަދަ ތަންތަނުގެ  ޑޮކްޓަރުންގެ  ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ
ޕްރިސްކްރިޕްޝަނާއެކު ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ 

  . ލިބުމުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް  7.2

. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ  7ދަ ހުށަހެޅުމަށް ނެތި ގެނެވޭ  ބޭހުގެ ހުއް
  . ބޭސްތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ، މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  
  

  :އެހެނިހެން ތަކެތި ދީނީ ފޮތާއި  .8
  

  .ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރާނީރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދީނީ ފޮތާއި 
  

މްދީނާއި އެހެނިހެން ދީންތަކާބެހޭ ފޮތްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ އިސްލާ  )ހ(
އަޞްލާއި ޚިލާފުވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އިސްލާމީ 

 . ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
 

، ދީނާބެހޭ ވާހަކަތަކާއި ތަޤްރީރު ހިމެނޭ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި، އޯޑިޔޯ ީސޑީ  )ށ(
ޑީ ޑިސްކް ފަދަ ތަކެތި .ވީ.ޔޯ ޓޭޕާއި ވީޑިޔޯ ސީޑީ އާއި ޑީވީޑި

  . ދޫކުރެވޭނީ، ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވައި ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ 
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 :ތި މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެ  .9
 

މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ދޫކުރާނީ، ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  9.1
  .  ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

  
ފޯމް، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން  3ލާތާބެހޭ ތަކެތި ދޫކުރާ ފޯމްގެ މުވާޞަ  )ހ(

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަްށ ، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮްފ ، މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން  )ށ(

މްތަކުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯ 
ފޯމް ، ދޫކުރަން ނުފެންނަ ތަކެތި ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރެވޭނެ ތަކެއްޗާއި
 .  ކޮޕީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ 2އެންޑޯޒްކޮށް ފޯމްގެ 

  
ނެރުމަށްޓަކައި  ންޑިއުޓީގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހު ތަެކތި، ކަސްޓަމްސު   )ނ(

ފޯމް  2މިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސުން ދޫކުރި ޓެލެކޮ
 .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ ތަކެތި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް އެދި  9.2

 .  ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ ،ހުށަހެޅުމުން
  
  

 :ތި ސެންސަރު ކުރަންޖެހޭ ތަކެ  .10
  

ޑީ، ވީޑިޔޯ ޓޭޕާއި ވީޑިޔޯ .ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި، އޯޑިޔޯ ސީ 10.1
ޑީ ޑިސްކް ފަދަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވައި .ވީ.ޑީ އާއި ޑީ.ސީ

  .ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
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ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވޭނީ،  10.1މިމާއްދާގެ  10.2
  .ގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމުންނެވެޑިއުޓީ
  

ސެންސަރު ބޯޑަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެފަރާތުން ހިފަހައްޓާ ތަކެތި  10.3
ހިފެހެއްޓިކަން އެނގޭނޭ  ސެންސަރުބޯޑުގެ  ލިޔުމަކާއެކު، ރިފަންޑް ފޯމް 

  .ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސަށް ހަުށހެޅުމުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިފަންޑް ކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

ރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ތަކެތި ދޫކުރާނީ، ސެންސަރު ސެންސަ 10.4
  . ބޯޑުންނެވެ

  
ސެންސަރުބޯޑުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި، ވެރިފަރާތުން  10.5

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 
  . ދެވިދާނެއެވެ

  
ހަކަ އާއި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ އޯޑިޔޯ ޓޭޕާއި ޑިސްކާމެދުވެސް ދީނީ ވާ 10.6

  . ތަކުގެ މަތިންނެވެލު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫ
  
  

 :ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް  .11
     
ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ގެންނަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  11.1

  .ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން  ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއެންޑް ނެ 
  

ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ގަސްކާނާ ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،  11.2
  .  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
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   :ންފަތުގެ އިޝްތިހާރު ދު .12
  

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ، ދުންފަތުގެ އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި  12.1
ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަ

  . މަތިންނެވެ
  

، ފޮޓޯއެއް، ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތަކާ ގުޅުމެއް ހުރި ލިޔުމެއް 12.2
ހާރުގެ ނުވަތަ ކަލަންޑަރެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ބެލެވޭނީ އިޝްތި ، ބެނަރއެއް
  . ގޮތުގައެވެ

  
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ  ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބްރޭންޑް ނަން  12.3

އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސިފައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ހިމެނޭނީ 
ނޑީގައި ލާ އެއްޗެ، ގަލަން، މީގެ ތެރޭގައި. އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައެވެ ، ހިތަޅުދަ

އަދި ހި ހެދުމާއި ގަހަނާ، ކުޑަ އާއި ކުޅޭ އެއްޗެ، ރީގެ ބާވަތްތައްސްޓޭޝަނަ
  . މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭނެއެވެ

  
އެނޫން ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އުފައްދާ ، ސިގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި 12.4

، ގަލަން ތައްޔާރުކުރާ ކުންފުންޏަކުން ހަދާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބްރޭންޑް 
އަދި އެނޫން އެއްޗެހިވެސް ދުންފަތް ، ގަހަނާ، ފޭރާން، ޓައީޕިން، ކަމަރު

މިސާލަކަށް ޑަންހިލް ކުންފުނިން . (އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ
  ) އުފައްދާފައި ހުންނަ ގަލަން ނުވަތަ ޓައީޕިން ފަދަ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި

  
ފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ވިއްކާ ތަންތަނުން ހަމައެކަނި ސިގިރޭޓް ނުވަތަ ދުން 12.5

އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައި ، އެތަނުގެ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި
  . ހުންނަ މިފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ހިމެނޭނީ، އިޝްތިހާރުގެ ތެރޭގައެވެ
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   :ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި  .13
  

، ކާރު  ،އޮޓޯ ސައިކަލް، މޮޓޯސައިކަލް( ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ސަރުކާރުގައި 
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު، ލޮރީ ރަޖިސްޓަރީ ފޯމް، އެމުދަލެއް ) އަދި އިންޖީނު، ޕިކަޕް، ކަ

  .ނިންމާ މުދަލާއެކު ގެންދަންވާނެއެވެ ންގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސު
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   66
 

  ލިބިދިނުން  އާއި ޢިނާޔަތް  ޑިއުޓީ އިސްތިސްނާ 
  
  
  

  ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތި  .1
  
  

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން ، ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންަނ ، ގެންނަ ތަކެއްޗާއި

މިވާ ތަކެއްޗާއި އަދި ބައެއް ތަކެތިން ގެންަނ  ތަކެތިން ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ތިރީގައި
  . ކޮށް ދެވޭނެއެވެމަޢާފުމިންވަރަށް ބަލައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ 

  
 ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އަންނައުނު  )ހ(

  
ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ ގަހަނާ އާއި އަތުކުރީ ގަޑިއާިއ   )ށ(

 ތިގަލަން ފަދަ ތަކެ
 

 ރޭޑިޔޯ ފަދަ ތަކެތި، ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ ކެމެރާ   )ނ(
 

 )ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި، ސެންޓް، ސައިބޯނި(ޓޮއިލެޓްރީޒް   )ރ(
 

ސުއްޓާ  25ސިގިރެޓް ނުވަތަ  200ސުއްޓާ ފަދަ ތަކެތިންނަމަ ، ސިގިރޭޓް  )ބ(
  )އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް 18(

  
  )ތީގެ މީހުންނަށްއަހަރުން މަ 18( ގުރާމް ދުންފަތް  250  )ޅ(

 



 73

 މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ، ނޫސް، ދަތުރުމަތީގައި ކިޔަން ގެންގުޅޭ ފޮތް  )ކ(
 

އިސްވެދިޔަ ނަންބަރުތަކުގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން، އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ   )އ(
 ރުފިޔާގެ މިންވަރު  2000/-ތަކެތިން 

  
  

  :ންނަ އެއްޗެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހު އަންނަ ދިވެހިން ގެ .2
  

ނޑި  އަންނަ ދިވެހިން، ، އަހަރު ދިރިއުޅުމަށްފަހު 1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މެދުނުކެ
ލުގެ މަތިން ޞޫއެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަމުން ގެންނަ އެއްޗެތީގެ ޑިއުޓީ، ތިރީގައިވާ އު 

 . އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ
 

ވަނަ  1އިގެ އަހަރު އުޅެފައި އަންނަ މީހަކަށް މިބަ 1ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ހ(
 . ރުފިޔާގެ ތަކެތި 5000/-މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިންވަރުގެ އިތުރަށް 

 
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އުޅެފައި  3އަހަރާއި  2ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ  1އަންނަ މީހަކަށް މިބައިގެ 
  .ގެ ތަކެތިރުފިޔާ  7500/-އިތުރަށް 

  
އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ހުރެފައި އަންނަ މީހަކަށް  3ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި   )ނ(

 10,000/-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް  1މިބައިގެ 
  .ރުފިޔާގެ ތަކެތި

 
އި ވަނަ މާއްދާގ1ަތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމަށް އުޅެފައި އަންނަ މީހުންނަށް މިބައިގެ   )ރ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް އެމީހަކު ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމަށް 
 . ޓައިޕްރައިޓަރ ފަދަ ތަކެތި، ކޮމްޕިޔުޓަރ، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮތް

  
  :ގައިވާ ތަކެތީގެ އަގު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް) ނ(އަދި ) ށ) (ހ(މިމާއްދާގެ )  ބ(
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އެތަކެތި ، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގު ނިންމާނީ .1
އެމިންވަރު އަގުން ، ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބަލައި

 . އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ނޑައަޅާނީ އެދުވަސްވަރެއްގައި ޢާންމުކޮށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި  .2 އަގު ކަ
   .އިމްޕޯޓް ކޮށްފައި ހުންނަ އަގުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ

 
  

ވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފކުރެވޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ގެނެ .3
  :މިންވަރު 

  
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް އޯޑަރު ކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ގެންނަ   ،ނަންބަރު އައިނު ، އަންނައުނު، މަޖައްލާ ، ގެންނަ ނޫސް
ފިޔާގެ މިންވަރުން ޑިއުޓީ ނުނަނގާ ރު 2000/-ތަކެއްޗަށް މީހަކަށް ފަހަރަކު ދަ ބޭސް ފަ 

  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ
 

ރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ކު  .4
  :އެތެރެކުރުން 

  
ރާއްޖެއިން ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދަލާއި ކުރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދާ

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޑިއުޓީ ، އްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާނަމަބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ރާ
  . ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

  
އެފައިސާ  މުދާ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރިއިރު ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވުމާއި  )ހ(

  . އަނބުރާ ހޯދާފައި ނުވުން
  
  .މުދަލުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބަދަލު ކޮށްފައި ނުވުން  )ށ(
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ދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރީ، އަލުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ މު  )ނ(
މިފަދަ . އެމުދަލަށް ރީއެކްސްޕޯޓް ފޯމް ފުރާފައިވުން، ނިޔަތުގައި ކަމުގައިވާނަމަ

  .ޙާލަތްތަކުގައި މުދަލަކީ، އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭ މުދަލަށް ވާންވާނެއެވެ
  
ރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދަލާއި ކު  )ރ(

އެމުދަލެއް ، ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ
  .މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން 6ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  
  

 :އަނބުރާ ގެންދާ  ގޮތަށް ގެންނަ ތަކެތި  .5
  

ބޭނުން ކުރުމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެން އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި  5.1
ކަންަކމާއިގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ގެންނަ 

  .ކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެމަޢާފުމުދަލުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 
  

ލުން އިމްޕޯޓް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ގެންނަ މުދަ  )ހ(
ނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުމަކަށް ގެންނަ އަދި  ޑިއުޓީ މާފްކޮށްދެވޭނީ، ކަ

 .އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭ ބާވަތުގެ މުދަލަށެވެ
  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ގެންދާނަމަ  30އެމުދަލެއް ރާއްޖެ ގެންނަތާ   )ށ(
 .ވެމާފްކޮށްދެވޭނެއެ  100%އެމުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ 

  
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ގެންދާނަމަ  2އެމުދަލެއް ރާއްޖެ ގެންނަތާ   )ނ(

 .ކޮށްދެވޭނެއެވެމަޢާފު 95%އެމުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ 
  
އަހަރު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް އަނބުރާ  2އެމުދަލެއް ރާއްޖެ ގެންނަތާ   )ރ(

ރިކަން ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ އެއްޗެްއގެ ނުގެންގޮސް އޮތްނަމަ، ނުވަތަ މިލްކުވެ 
މިގޮތުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާނެއަގެއް . އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
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ނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމްސުން އެވަޤުތަކު އެ އެއްެޗއް އޮތް ޙާލަތަށް  ކަ
 . ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

  
ޓްކުރި މުދަލެއް، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯ  )ބ(

މީ އިމްޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ޤަވާޢިދުން އައު ޑިކްލަރޭޝަނެއް ހަދައި، އިދާ
އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއެއް ހަމައަށް 

 . ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ
  
ނޑައެޅިފައިވާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ފައިސާ މުއްދަތުގައި   )ޅ( އެމުދަލަކަށް ކަ

އިފިނަމަ، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާނިމެންދެން އެފަރާތަކުން ނުދައްކަ
  . ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އިތުރު މުދަލެއް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ 

 
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަނބުރާ ގެންދާ ، ބޭނުން ކުރުމަށްފަހުތީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޤުވަ 5.2

ދޫކުރެވޭނީ  ، ށްފަހު ގޮތަށް ގެންނަ ތަކެތި، ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަ
   .އުޞޫލުންނެވެތިރީގައި މިވާ 

  
ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ  އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ،  )ހ(

އެޖެންްޓ ، ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް އެޖެންޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު
  . އެކަމަށް އެދި ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ 

  
ފަހަރުން ބާލާ ތަކެތި އަނބުރާ ބޯޓަށް ބޯޓުންފަދަ ކަންކަމުގައި ރިޕެއަރކުރު  )ށ(

މިގޮތުން . ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ، ނުގެންދާނަމަ
ފުރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން  ބޯޓު، ނާންގާނަމަ
  . ވާނެއެވެ
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   :އް މަށް ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަ އަނބުރާ ގެންދާ ގޮތަށް އިމްޕޯޓް ކުރު  .6
  

  .އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ
  

ނޑުވެރިކަން ނުވަތަ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ، އިންޑަސްޓްރިއަލް ، ވިޔަފާރި   )ހ( ދަ
 ތްތައްމަޢުރަޒު ފަދަ ކަންތައްތައް ޑިސްޕްލޭ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާ

  
ނުވަތަ ، ތަޢުލީމީ، ސައިންޓިފިކް ، ކުޅިވަރު، ކްރާފްޓް، އާރޓް، އުނގެނުން  )ށ(

ޤާފީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭއްވޭ މަޢުރަޒު ނުވަތަ ބައްދަލުވުން ފަދަ ޘަ
ތަޢުލީމީ ގޮތުން ، މީހުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށާއި، ކަންކަމަށާއި

ވުމަށް ބޭއްވޭ މަޢުރަޒ އަދި ބައްދަލުވުން ފަދަ ކަންތައް މަޢުލޫމާތު ކުރިއެރު
 .ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 

  
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަްނދޫބުން އެކުލެވޭ   )ނ(

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި . (ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތައް
ން ފިހާރަތަކުގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ޢިމާރާތެއްގައި އިމްޕޯްޓ އަމިއްލަ ގޮތު

 .) މުދާ ވިއްކުމަށްޓަކައި ޑިސްޕްލޭ ކުރުމަށް ބާއްވާ އެގްޒިބިޝަން ނުހިމެނޭނެއެވެ
  

އެމުނާސަބަތެއް ނިމުމުން ރީއެކްސްޕޯރޓް (މުނާސަބަތަކަށް ވަގުތީގޮތުން   )ރ(
އޮފް ކެތި ވިއްކޭނީ، މިނިސްޓްރީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަ) ކުރާގޮތަށް

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ، ން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުޓްރޭޑުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 
  . ދެއްކުމުންނެވެ

  
 

   :ޝިޕްސްޓޯރ މުދާ  .7
  

ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ފޮރިން ގޮއިން ވެސަލެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ 
 . ރަށެވެ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފަހަ
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ޝިޕްސްޓޯރަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސުން   )ހ(
  .ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ހުންނަން ވާނެއެވެ

 
ތަކެތި ، ޝިޕްސްޓޯރ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ނެތްނަމަ  )ށ(

 . ރަންޖެހޭ އުޅަނދަކަށެވެދޫކުރެވޭނީ އެތަކެތި ބޭނުންކު
  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަކެތި ގެންނައިރު އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި   )ނ(

އެމުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުޅަނދު ރާއްޖެ ، ނެތްނަމަ 
އުޅަނދު ނެތިގެން މުދާ ދޫނުކުރެވި ބެހެއްޓޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . އައުމުންނެވެ
ހޭ ބޮންޑުފީގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ، އުޅަނދުގެ ދައްކަންޖެ 

 . ވެރިފަރާތުންނެވެ
  
ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އެތަކެތި ގެންދަންޖެހޭ އުޅަނދަށް   )ރ(

  .  ގެންދިޔުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައެވެ
  

  

   :ދާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ މު  .8
  

ގައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށު
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވެގެން 
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ދޫކޮށްލާނަމަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެމުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ ނެގުމުން 

  . އިސްތިސްނާވެއެވެ
  

ޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއް  )ހ(
  .ނައްތާލުން

  
އެއްގައި މުދަލެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވުން ނުވަތަ ޘާ ޤުދުރަތީ ޙާދި  )ށ(

  . ގެއްލުން
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މިމާއްދާގެ ދަށުން މުދަލެއް ހަލާކުކޮށްލުމުން ހުންނަ އޭގެ ބޭނުން ނުހިފޭ ސާމާނު   )ނ(
ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ   ތަކެއްޗަށްށް އެތެރެކޮށްފިނަމަ އެފަދަ ރާއްޖެއަ

  .ދައްކަންވާނެއެވެ 
 

  

   :ސަޕްޓާ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތްދިނުން  .9
  

ސާކްޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަޕްޓާ 
ޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ އިމް

  .ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  

ހަޅާ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތް ހޯދުމަށް ހުށައެގްރީމަންޓްގެ ސަޕްޓާ   )ހ(
ފައިވާ ރޫލްސް އޮފް ންޓްގައި ހިމެނިނާޔަތް ދެވޭނީ ސަޕްޓާ އެގްރީމަޢިފަރާތްތަކަށް އެ 

އޮރިޖިންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެއެގްރީމަންޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ނަމޫނާއާ 
 އިއާނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެއެގްރީމަންޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ނަމޫ 

  .ހުށަހެޅުމުންނެެވއެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން 
  

 ،ސަޕްޓާގެ ދަށުން ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން   )ށ(
މުދާ  ،މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި  ސުން ކަސްޓަމް 

އެކްސްޕޯޓްކުރި ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް 
 .ންވާނެއެވެލު ހުށަހަޅަ ޞްއޮރިޖިންގެ އަ 

  
  

   :ސަފްޓާ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތްދިނުން  .10
  

ގެ މެންބަުރ ) ސާކް(ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 
ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެގްރިމެންޓް އޮން ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭްޑ ތަކުން ޤައުމު

. މަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެޢަން ފެށިގެން  2006ޖުލައި  1 އަށް) ސަފްޓާ(އޭރިއާ 
  .މިސެޓްފިކްޓް ޫދކުރުމުގައި ތިރިގައިމިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ
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މިއެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ސާކްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ   )ހ(

ޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް މުދަލަށާއި، ސާކްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ރާއް
މިގޮތުން ސާކްގެ ޤައުމުތަކުން . ޢިނާޔަތް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ޚާއްޞަ

ޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސެންސިޓިވް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ރާއްޖެއަށް އިމް
  .ޢިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ ޚާއްޞަމުދަލަކަށް 

  
ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމުދަލުގެ ސަފްޓާ  ޢިނާޔަތް ޞަސަފްޓާގެ ދަށުން ޙާއް  )ށ(

ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިންގެ އަސްލު ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުން، އެސެޓްފިކެޓްގައި 
ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ސަފްޓާ ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިންގައި ސޮއިކުރުމަށް 

  .ވެއެޤައުމަކުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރައްވާފައިވާނަމައެ
  
ރާއްޖެއިން ސާކްގެ ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެއްޗަށް ސަފްޓާ ސެޓްފިކެޓް   )ނ(

އޮފް އޮރިޖިން ދޫކުރެވޭނީ ސަފްޓާ ރޫލްސް އޮފް އޮރިޖިންއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ޤައުމުގެ ސެންސިޓިވް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ  މަތިން،

  .އައިޓަމްތަކަށެވެ
  

  

 ދާތައް ވާމީ އެހެނިހެން މުޢާހަ އިނަލްއަޤް ބަ  .11
  

ދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެ އިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން މުޢާހަދިވެހިރާއްޖެ އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރާ ބަ
ދާތަކުގައިވާ އުޞޫލުްނ ތިސްނާއާއި ޢިނާޔަތްތައް އެމުޢާހަމަތީން ލިބެންވާ ޑިއުޓީ އިސް

  . ކަސްޓަމްސުން ދެވޭނެއެވެ
  
 

  :ބަންކަރިން ތެޔޮ  .12
  

ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ފަހަރަށް އަޅާ ބަންކަރިން ތެލަކީ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން 
ނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، މި ޚިދުމަތް ދި
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ޓްރޭޑާއެކު ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 
  .މިޚިދްމަތް ދެވޭނެއެވެ އެގްރިމަންޓް ކުރެއްވުމުން 

  
 5ގެ ) ޤާނޫނު  ގެ ޕޯޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމް( 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(

ގައި ބުނާގޮތުން ރީއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ 
ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭތީ އެފަދަމުދާ ވަކިން ބެހެއްޓޭނެ 

އް ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ އެފަދަމުދާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ގެނެސް އޭގެ އިންތިޒާމެ
  .ހިސާބު ވަކިން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

  
ރީއެކުސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް ކުރާ ތެލަށް ޑިއުޓީ   )ށ(

ޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް މްނުދެއްކިކަމުގައި ވިޔަސް ޤަވާއިދުން  އި
ސްއަށް ހުށަހަޅާ މުދާ ޑިކްލެއަރކުރުން އަދި ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާއިރު ކަސްޓަމް 

  .ރީއެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅުން
  
ބަންކަރިން ދިނުމަށް ތެޔޮއަޅާދޭންވާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ   )ނ(

  .އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ދިއުމަށްޓަކައެވެ
  
އިދެވޭނީ ތެޔޮ ގަންނަ ބޯޓުގެ އޮފިސަރަކާއި ބަންކަރިން ދިނުމަށް ތެޔޮއަޅަ  )ރ(

ރަކާ މިތިން މީހުންގެ ތެޔޮވިއްކާ ފަރާތުގެ އޮފިސަރަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަ 
އަދި މިތިން ރިޕޯޓްގައި މިތިން މީހުންގެ ސޮއިކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ . ވެޙާޟިރުގައެ

ނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ   .ރަސްމީ ތައްގަ
  
އަދި . އްޔާރުކުރަންވާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެބަންކަރ ޑެލިވަރީ ރިޕޯޓު ތަ  )ބ(

ށް ކްލަރޭޝަން ލަސްނުވެ ކަސްޓަމްސަމިރިޕޯޓުގެ އަސްލާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ޑި
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ބަންކަރިން ދިނުމަށްޓަކާ ވިއްކާ ތެލުގެ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ބިލުގެ ކޮޕީއެއް ދޭ   )ޅ(

  .ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެސްޓަމްސަހުގެ ތެރޭގައި ކަ ދުވަ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ބަންކަރިން ދިނުމަށްޓަކާ އިންޕޯޓްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިން މަސް   )ކ(
މި ޢަދަދު ލަފާކޮށް މުދާ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިކޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަކަށެވެ

އޭގެ ފަހުން . ޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމްއި
އަބަދުވެސް ތިންމަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާވަރު، ޑިއުޓީދެއްކުމަކާ ނުލައި 

  .އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ބެހެށްޓިދާނެއެވެ
  
ސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ރީއެކް  )އ(

  .ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައެވެ 
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   77
 
  ޑު ބޮން ކަސްޓަމްސްގެ

  
  

 :ންމުދާ ބެހެއްޓު  .1
  

  .ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި، ޑިއުޓީ ދެއްކުމަކާ ނުލައި މުދާ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ  1.1
  

  .ރަސީދެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ ޑުބޮން ، ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 1.2
  

 ޑު ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކަށް ދޫނުކުރެވޭ ތަކެތި ބޮން  1.3
މިގޮތުން ބޮންޑް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ . ރަސީދު ދޫކުރެވޭނެއެވެ ޑުބޮން، ކުރުމަށްފަހު

ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ ތަކެތި އެމީހަކު ރާއްޖެއިން 
  .  ބޭރަށް ފުރާއިރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ 

  
ޓަމްސްގެ ރަސީދު، ކަސް ޑު ބޮން، ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންވުމުން 1.4

ބޮންޑް ކުރި ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް   ،ބޮންޑް ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން 
  .ގެންދިޔުމަށް ދޫކުރާނެއެވެ

  
   

 :ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު  .2
  

. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ  30ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނީ، ގިނަވެގެން  2.1
ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެ މުދާ  އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

މިދެގޮތުންކުރެ . ނުވަތަ އެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަންވާނެއެވެ. އެތެރެކުރަންވާނެއެވެ
، ގޮތަކަށް އެމުދަލާމެދު ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ ވެރިޔަކު ނެތް މުދާ ކަމުގައި ބަލައި

  .އެމުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ ލުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫ
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އެއަރޕޯޓް ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ބެހެއްޓޭ މުދާ،  2.2
. ދުވުަހގެ ތެރޭގައި އެތެރެ ކުރަންވާނެއެވެ 14ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި 

ކަށް އެމުދަލާމެދު މިދެގޮތުންކުރެ ގޮތަ . ނުވަތަ އެމުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން ވާނެއެވެ 
އެފަދަ މުދަލާމެދު ، ޢަަމލު ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ ވެރިޔަކު ނެތް މުދާ ކަމުގައި ބަލައި

  .ން އެމުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެލު ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ އުޞޫ 
  
  

  :މުދަލަށް ފީ ނެގުން  .3
  

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާގޮތަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތި    3.1
  

 3އަށް އެތެރެކުރާ ގޮތަށް ބަހައްޓާ ތަކެތި ނުގެންގޮސް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ  
ރުފިޔާގެ  20/-ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް 

. މީޓަރެއް ހަމަނުވިޔަސް މިރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ. ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ
  .މެނޭނެއެވެނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ލޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ނުހި 

 
 ތި ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެ    3.2

  
ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ވަގުތުން ފެށިގެން ކިޔުބިކް   )ހ(

ކިޔުބިކް . ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ 30/-މީޓަރަކަށް ދުވަހަކަށް 
  .މީޓަރެއް ހަމަނުވިޔަސް މިރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ

  
ސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބޮންޑް ކޮށްފައި ހުންނަ މުދަލެއް ރާއްޖެ ޓްރާން  )ށ(

އެތެރެކުރާގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހުނަސް ބޮންޑްފީ ނެގުމަށް ދުވަސް ގުނާނީ، 
  . ފުރަތަމަ ބޮންޑު ކުރި ތާރީޚުން ނުވަތަ މުދާ އައި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ
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  :ބުރާ ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ފަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފުރާއިރު އަނ .4
  

ފަތުރުވެރިން ގެންނަ ތިރީގައިވާ ތަކެތި، އެމީހުން އެނބުރި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާއިރު 
  .ދޫކުރާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ 

  
  ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެތި   )ހ(

  
  އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދު   )ށ(

  
  ފިޔަވައި އެހެން ދީންދީނުގެ ފޮތް އިސްލާމްދީން  )ނ(

  
  ވީޑިއޯ ޓޭޕާއި ޑިސްކް   )ރ(

 
  މަސްމަރާ ބަޑި   )ބ(

  
  ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އަތުގައި އަޅުވާ ބިޑި   )ޅ(

  
ނޑި ފަދަ ތަކެތި   )ކ(   ތީރު އަދި ކަ

  
  

  :ލޮސްޓް ލަގެޖް  .5
  

ދަ މިފަ. ކަސްޓަމްސުން ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ، ލޮސްޓް ލަގެޖް އޭޖެންޓާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ
އެތަކެތީގެ ބޮންޑް ރަސީދާ ، ޙަވާލުނުކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ބަހައްޓާނަމަ ތަކެތި އޭޖެންޓާ

  . ޙަވާލުވާނީ މުދަލުގެ އެޖެންޓެވެ 
  

ންޑުން ދޫކުރެވޭނީ، ބޮންޑް ރަސީދު ބޮ ލޮސްޓް ލަގެޖުގެ ގޮތުގައި އަންނަ ތަކެތި   )ހ(
  . ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
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މަސްދުވަސްވުމުން އޭޖެންޓަށް  3ލޮސްޓް ލަގެޖް ގޮތުގައި ބޮންޑް ކުރެވޭ ތަކެތި   )ށ(
  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ ލުންއެންގުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫ

   
އެތަކެތި ބޭރަށް ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެޖެންޓް ލޮސްޓް ލަގެޖް ފޮނުވާލަން   )ނ(

  . ފޮނުވިދާނެއެވެ
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   88
  

  ސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައު
   

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓޭނީ، ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުދައްާކ 

މިތަންތަނުގައި ހުނަްނ މުދާ . ހުންނަ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓާ މުދަލެވެ
ކޮށްފައިވާ ސްޓްރީ ޖިހުންނާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަ

  . ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ ގެ ފަރާތު
 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .1
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ، އެތަނުގައި ބަހައްޓާ މުދަލުގެ  1.1
ާބވަތަށް ބަލައި، އެމުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ ފެންވަރަށް އެތަންތަން 

  . ހަދާފައިވާނަމައެވެ
  

ރަޖިސްޓަރީ އާއެކު އެ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ  1.2
  .  ކަސްޓަމްސުން ހުއްދަދޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ ފަރާތުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއާ ބެހޭ  1.3

  .ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ
  

 :ކުން ފީދެއް  .2
   

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ މަހަކު ފީ ދައްކަން  2.1
. ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކަންވާނެއެވެ 10އަދި މި ފީ، ހިނގާ މަހުގެ . ވާނެއެވެ

މި މުއްދަތުގައި ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ފީ ދައްކަންދެން ވެއަރހައުސްގެ ޚިދުމަތް މެދު 
ނޑާލެވޭނެއެވެ   .ކަ
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ނުވަތަ ، ހަމަވާނަމަ  500ނަގާނީ ތަޅުމުގެ އަކަފޫޓު ބަލައި ތަޅުމުގެ އަކަފޫޓް  ފީ 2.2

 500. ރުފިޔާއެވެ) ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 500/-އެއަށްވުރެ މަދުކަމުގައިވިޔަސް 
ރުފިޔާގެ ) އެއް ރުފިޔާ( 1/- އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް 

  . މަގުންނެވެ
 
     މުއްދަތުގައި ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ އެމަހުގެ ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ދައްކަންޖެހޭ  ފީ 2.3

ވިދިގެން އަންނަ މަހު . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ) ފަންސާސް ރުފިޔާ( 50/-
ރުފިޔާގެ ) ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 500/-ފީ ދައްކާނަމަ ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ 

ފަސްހާސް ( 5000/ - ނެވޭނީ ވަނަމަހު ފީ ބަލައިގަ 3. ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ
  .ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ )ރުފިޔާ

  
މަސްދުވަހު ފީނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ  3ވިދިވިދިގެން  2.4

  .  ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލު ވާނެއެވެ
  
  

 :މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުން  .3
  

  .ވެބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނީ ހުއްދަ ލިބިގެންނެ 3.1
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ކޮންމެ ދޮރެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަށް  3.2
  . ލައިދީފައިވާ ތަޅުގެ އިތުރުން، ކަސްޓަމްސްގެ ތަޅެއް ލެވޭނެއެވެ

  
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ތަނަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ކަސްޓަމްސުން ހުއްދަ  3.3

  . ދީފައިވާ  ފާހްެއ އޮންނަން ވާނެއެވެ
  

ދާއިރާގައި ހުންނަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ  މަޢާފުޑިއުޓީ  3.4
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް  ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، ތަނުގެ 

  . މުވައްޒަފަކާ ކަސްޓަމުގެ އޮފިސަރަކު ވެއަރހައުސްގައި ތިބެންވާނެއެވެ
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ނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަ 3.5
ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ނުވަތަ މިނޫންވެސް މުދަލަށް ލިބޭ 

 .އެއް ނުވާނެއެވެޛިންމާއެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ކަސްޓަމްސުން 
  

 

 :މުދާ ވެއްދުން  .4
  

ޓުމަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދޭނީ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއް 4.1
 . ރާއްޖެ ގެންނަ  މުދަލެވެ

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަ މުދަލުގެ ލިޔުންތައް  4.2

  .  ހުންނަންވާނީ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ނަމުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކާއި 4.3
ޙާޟިރުގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ އަޅާ ގެ ޕަރެއްވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ކީ 

  . ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ ހުރިހާ މުދަލެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ  4.4
  .ވާނެއެވެސްޓޮކް ރަޖިސްޓަރީގަޔާއި ބިންކާޑުގައި ލިޔަން 

  
ތައް ތިރީގައި މިވާ ލިޔުން، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމަށް 4.5

  . ބޭނުންވާނެއެވެ
  

  އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  )ހ(
  

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )ށ(
  
  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ނ(
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  މުދަލުގެ އެއަރވޭބިލް  ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ )ރ(
  

  ޑެލިވަރީ އޯޑަރ  )ބ(
 
  

 :ން މުދާ ނެރު  .5
  

ސްއިން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައު  5.1
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ، މުދާ ނެރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކާއި

  . ކީޕަރެއްގެ ޙާޟިރުގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ އަޅާ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ނެރޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް  5.2
އަދި ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން  .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީންނާއި ބިންކާޑުްނ ބާކީ

އެމަހެއްގެ ނިޔަލަށް މުދަލުގެ ފިޒިކަލް ސްޓޮކް ބާކީހުރި ގޮތުގެ ހިސާބު 
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހިސާބު ޖެހިގެން އަންނަ . ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 10މަހުގެ 
  

ސް އިން މުދާ ނެރުމަށްޓަކައި ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަ ބޮންޑެޑްވެއަރހައު 5.3
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ، އެ  15ކުރުމަށްފަހު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ އޮވެ 

  .ލް ކުރެވޭނެއެވެޠިޑިކްލަރޭޝަނެއް ބާ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ތިރީގައި މިވާ ބޭނުންތަކަށް  5.4
  .  ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
  .އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް  )ހ(

  
  .ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް )ށ(

  
  .ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް )ނ(
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  .ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް )ރ(

  
  .ކަސްޓަމްސުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް  )ބ(

  
  .ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްޓޯރސް އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު )ޅ(

  
ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތަްއ ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް 5.5

  . ބޭނުންވާނެއެވެ
  

  އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  )ހ(
  
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )ށ(

  
  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ނ(

  
ދަލެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިހުރި މު 5.6

ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމާ 
  .ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  5.7

  .މިވާ ލިޔުންތައް ބޭނުންވާނެއެވެ ތިރީގައި
  

  އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް  )ހ(
  
  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )ށ(

  
  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ނ(
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ރާއްޖެއިން ބޭރުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސްޓޯރސްއަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ  5.8
 ކަސްޓަމްސުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ، ގޮތަކަށް މުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ
މިގޮތަށް ނެރެވޭ . ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ

  . މުދަލަށް ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ބޭނުންވާނެއެވެ
   

  މުދަލުގެ އިންވޮއިސް  )ހ(
  
  މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ށ(

  
  ދާ ނެރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން ދީފައިވާ ހުއްދަ މު )ނ(
  
  
  

 :ސްފަރ ކުރުންން މުދާ ޓްރާ  .6
  

 ވިފައިވާމުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނީ އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެ  6.1
ކޮމާޝަލް ވެއަރހައުސްއިން ޑިއުޓީ ފްރީ ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ފްރީ 

ސްއަށް ނުވަތަ މިދެންނެވި ވެއަރހައުސްއިން ކޮމާޝަލް ވެއަރހައު
  . ވެއަރހައުސްތަކުން ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށެވެ

  
ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން މުދާ ، މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް 6.2

  .ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެވޭނެއެވެ
  

  އިންވޮއިސް ) ހ(  
  

  ޑިކްލަރޭޝަން   ) ށ(
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  :ން މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލު .7
  

އެމުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބާުރ ، ޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިވާ މުދަލެއްބޮންޑެ
ފޮނުވާލެވޭނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، ކަސްޓަމްސުްނ 

 .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  
    

 :ން ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓު .8
 

ންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ އެކަމުގެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަ ރަޖިސްޓްރީބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް 
  .އުފުލަންވާނެއެވެ ޛިންމާ
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ރަޖިސްޓްރީއާއި ބިންކާޑުގައި އެ   )ހ(
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ، ވެއަރހައުސްއަކަށް ވައްދާ މުދަލާއި ނެރޭ މުދަލާއި

  . ހުރި މުދަލުގެ ބާކީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
  

ކަސްޓަމްސުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ލިސްޓް   )ށ(
  .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  

  :ޑިއުޓީ ނެގުން  .9
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާނަމަ ނުވަތަ  9.1
  . ބޭރުކުރާނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިއުޓީ ދައްކަން ވާނެއެވެ

  
ޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުން ބޮން 9.2

ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް 
އެމުދަލަށް އިމްޕޯްޓ ، ނުވަތަ މުދާ މަދުވެއްޖެނަމަ ، ލިބި ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ 

  . ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ
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ންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބޮ 9.3
، ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ މުދަލެއް

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އިން ނެރުމުގެ ކުރިން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރެގެން 
ޓް ކުރަން ގެނައި މުދަލެއް ކަމަްށ އެމުދަލަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯ، ހަލާކުވެއްޖެނަމަ 

  . އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން ވާނެއެވެ، ބަލައި
  

، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްވެއްޖެނަމަ  9.4
އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެވަގުތަކު އެތަނެއްގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކަށް ޑިއުީޓ 

، ވަގުތަކު އެތަނުގައި ނައްތާލަންޖެހޭ މުދަލެއްވާނަމަ އަދި އެ . ދައްކަންވާނެއެވެ 
ވެރިފަރާތުން  ޛިންމާއެމުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތާލުމުގެ 

މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތަށް . އުފުލަންވާނެއެވެ 
  . މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 6

  
ރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  ބޮންޑެޑް ވެއަ  9.5

، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ނީލަންކިޔުމަށްފަހު، ހުސް ނުކޮށްފިނަމަ
އެފައިސާއެއް ، ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ

ނޑުމަށްފަހު  މުދާ، ނީލަން . ނެއެވެބާކީވާ ފައިސާ، ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭ ، ކެ
، ޖެނަމަ އް ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަނުވެ

  .  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންވާނެއެވެ  01އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާނީ އެ  9.6
ޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ކަސްޓަމްސުން ޤަބޫލުކުރި މުދަލެއް ބޮން 

 . އަގުންނެވެ
  
  

  :ޛިންމާ ހިންގާ ފަރާތުގެ  .10
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ އެކަންކަމުގެ 
  . އުފުލަން ވާނެއެވެ ޛިންމާ
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ބޭނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސުންބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ   )ހ(

  .ހިނދެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން
  
  .ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުން  )ށ(

  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލާމެދު މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   )ނ(

  .  ޢަމަލުކުރުން
  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ މި ޤަވާޢިދު  )ރ(

  . ނުނެރުން
  
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ   )ބ(

އެތަނުން ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި 
އެކަން ވީހާ އަވަހަކަށް ، މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ މަދުވެއްޖެނަމަ

  . ކަސްޓަމްސަށް އެންގުން
   

  

  :ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުން  .11
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީއަކީ، ވެއަރހައުސްގެ ވެރިފަރާތުން   )ހ(
ރަޖިސްޓަރީ އުވާލަ ދިނުން އެދި ހުށަހަޅަންދެން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސުން ެއ 

  .ނެ އެއްޗެކެވެރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ކުރަންދެން ދެމި އޮންނާ
   

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް   )ށ(
އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސަްޓމްސަށް ބާޠިލް ، ކޮށްފިނަމަ

  .ކުރެވިދާނެއެވެ
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ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތް ދަރަނިވެރިވުން ނުވަތަ  .1
  .ބަނގުރޫޓުވުން

  
، އޭޖެންޓުންނަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި، ސަރުކާރަށާއި .2

  .މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި މަކަރު ހަދާފައިވުން
  

  .ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން .3
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  .4
  ޢަމަލު ނުކުރުން 

  
އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ، ހިންގާ ޢިމާރާތް  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް .5

  .ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮތް ފަރާތަށް ބޭނުން ކުރެވެން ނެތުން
  

  .ކަސްޓަމްސަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ޤަވާޢިދުން ނުދެއްކުން .6
  

 5.4މި ޤަވާޢިދުގެ ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިވާ މުދާ  .7
މަސްދުވަހަށްވުރެ  6ކުރުމަށް ނުނެރެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް 

  . ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓުން
  

  .ރަޖިސްޓަރީ ފީ ނުދެއްކުން .8
  

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބޮންޑެޑް   )ނ(
ބޮންޑެޑް ، ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސުން ބާޠިލް ކުރާނަމަ

އަށް އިމްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އަނބުރާ ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ރާއްޖެ
، ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު 30ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް 

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު 
  . ކަސްޓަމްސަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރެވޭނީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެދިގެން   )ރ(
އެ ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ނުވަތަ އެމުދާ 

  .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމުންނެވެ
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  ވަނަބައި ވަނަބައި   99
 

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު 
  
  

 :ހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަ  .1
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ވަގުތުން  1.1
ފެށިގެން އެއުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދަންދެން އޮންނާނީ، 

ރާއްޖެތެރޭގައި ނަމަ އެއުޅަނދެއް އޮންނާނީ، . ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގެައވެ
  . ފީހުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައެވެއެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮ

  
ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންޓްރޯލްގެ ކަސްޓަމްސްގެ  1.2

ފުރަންވާނީ، ނުވަތަ އެހެން ބަނދަރަކަށް ދާންވާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ 
  . ލިބިގެންނެވެ

  
ވާ ބޭލުމާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ތަކެތި އަރު  1.3

މީހުން އަރާ ފައިބަންވާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ 
  .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
ނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނެތި  1.4 ކަ

މަކީ ގޮސްއައިސްވުމާއި، މަސްބޭނުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އުޅަނދުފަހަރާއި ކައިރިކުރު
  .މަނާކަމެކެވެ

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު، ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ، ލޯކަލް  1.5

  .އެޖެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ
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 72އެޖެންޓަކު ހަމަ ނުޖައްސާ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެ އަންނަތާ  1.6
އެޖެންޓަުކ ހަމަޖައްސުމަށްފަހު އެކަން  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެއުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން

  .ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ބުނާގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުތައް  78/62ޤާނޫނު ނަންބަރު  1.7
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން އެއަުޅނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ޓަމްސްގެ ނުވަތަ ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ފުރައިގެން ދަންދެން ކަސް
އޮފީހުގެ ކޮންޓްރޯލެއްގެ ދަށުގައި އޮންނަންޖެހޭތީވެ، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވަންނަ 
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި 

ދުފަހަރު އެ އަތޮޅަކަށް ވަންނަ އަދި ފުރާ ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅަށް ދާންބޭނުންވާ އުޅަނ
މީގެ  .ތާރީޚާއި ގަޑި އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހަށް އަންގަވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

  .ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ހުންނަ އަތޮޅުތައް ނުހިމެނެއެވެ
 
  

 :ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން  .2
  

  :ސްޓަރީ ކުރުން އެޖެންޓު ރަޖި  2.1
  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގިައ ) ހ(

އޮންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އެޖެންޓުކަން ކުރެވޭނީ، އެޖެންޓްކަންކުރާ ކުންފުނި 
 ކޮށްދެވޭނީމިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ . ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

  .ގޮތުގެ މަތީންނެވެ އަންނަނިވި
  

ރާއްޖެއަށް، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި އެތެރެވުމާއި ބޭރުވުން  .1
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި 

ކޮށްގެން ކަސްޓަމްސުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞައެހީވާ ފަރާތްތަކަށް 
  ސޮއިކުރުން ގައި ޔޫ .އޯ.އެމް
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ފުންޏެއް ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި އެކުން .2
   ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން

  
އެޖެންޓްކަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ  .3

ނުވަތަ ކުންފުންނީގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު މަސްތުވާ ތަކެތީގެ 
ދި މަސްތުވާ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވެފައިނުވާނަމަ އަ 
  .ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިނުވާނަމައެވެ

  
އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަންނަނިވި   )ށ(

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއް ލިޔުންތަ
  

އެކުންފުންޏެއްގެ އެޖެންޓްކަމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް  .1
  .އުފުލާނެކަމުގެ ލިއުން ޛިންމާއްސަލަތަކުގައި ދިމާވާ އެންމެހާ މަ

 
 ންއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުމިނިސްޓްރީ އޮފް  .2

  .ދޫކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް
 

މެމޮރެންޑަމް އޮފް (ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު  .3
  . ގެ ކޮޕީއެއް)އެސޯސިއޭޝަން 

  
  

  :ވަކިކުރުން ހަމަޖެއްސުމާއި  އެޖެންޓް  2.2
  

ވެފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ޙަވާލު ކަމާ އެޖެންޓް  )ހ(
އެކަމަށް އެދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ، ކަން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާނަމައެޖެންޓް

ވަކިކުރުމަށް  އެޖެންޓްސަރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ،  ނިންމުމަށްފަހު 
މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުން  .ވެކަން ވަކި ކުރެވޭނެއެ އެޖެންޓްއެދި ހުށަހެޅުމުން 

  .ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެހެން އޭޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ 72ލަސްވެގެން 
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ކަން ދޫކުރަން އެޖެންޓްކަން ބަދަލުކުރެވޭނީ، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުންނާއި އެޖެންޓް  )ށ(
ރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ ވާފަރާތުން، ސަޙަވާލު ކަން އެޖެންޓް އެދޭ ފަރާތުންނާއި، 

ކަން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު އެޖެންޓްކަމެއްވާނަމަ ނިންމުމަށްފަހު 
 .ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 
. އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 1ކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އެޖެންޓް  )ނ(

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތަށް  މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ހުއްދަ އާ ކުރުމަށް 
  .ކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެެއޖެންޓްދޫކުރެވިފައިވާ 

  
ކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ އާޓިކަލް އޮފް އެޖެންޓް  )ރ(

އެސޯސިއޭޝަން ނުވަތަ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ 
  .ސްނުވެ ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެއެކަން ލަ 

    
  

  :ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޖެންޓް  2.3
    

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ،   )ހ(
  .ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއެޖެންޓް

  
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓް  .1

ރޑް ކްލިއަރެންސްދޭ ގަޑިންފެށިގެން  .ންހުށަހެޅު  24އަދި އިންވާ
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކާގޯމެނިފެސްޓްގެ ހުރިހާ ބައެއް ކަސްޓަމްސްގެ 

އަދި މި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެސެކްޝަނަށް ހާބަރ ކްލިއަރެްނސް 
ދަތުގެ ފަހުން ބައިބަޔަށް ހުށަހަޅާ މެނިފަސްޓުގެ ކޮންމެ ބަޔެްއ އްމު

ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ) އެއްހާްސ( 1000/- ބަލައިގަނެވޭނީ 
އަންމެނިފަސްޓަޑް ކާގޯ ލިސްޓް، އިންވާރޑް  .އަކާއެކުގައެވެ

ކްލިއަރެންސް ދިނުމަށް ބޯޓަށްދާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާ 
 .ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
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  އުޅަނދުގެ ނަން  )ހ(

  އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރާއި ފުރި ތާރީޚް )ށ(

  ވޮޔެޖް ނަންބަރު  )ނ(

  މާލޭގެ ބަނދަރަށް އައި ތާރީޚް )ރ(

  ބީއެލް ނަންބަރު  )ބ(

  ޝިޕަރ )ޅ(

  މުދަލުގެ ދާގިނާގެ ޢަދަދު  )ކ(

  މުދަލުގެ ބާވަތް  )އ(

  ކޮންސައިނީ )ވ(

  
މުދާ ގެންދިޔުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގޮސް  .2

  ހުންނަ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސަށް ދިނުން 
  

ރޑް އަދި އައު .3 ރޑް މެނިފެސްޓަށް ގެންނަ އުނިއިތުރު އިންވާ ޓްވާ
  .ކަސްޓަމްސަށް  އެންގުން

  
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދު ފަހަރާ ބެހޭ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ،   )ށ(

  .ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއެޖެންޓް
  

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓް  .1
 .ހުށަހަޅުން

  
  ޅަނދުގެ ނަން އު )ހ(

  މުދާ އަރުވާ ބަނދަރު އަދި ތާރީޚް  )ށ(
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  މުދާ ބާލައި ބަނދަރު  )ނ(

  ބީއެލް ނަންބަރު  )ރ(

  އެކްސްޕޯޓަރ/ ޝިޕަރ  )ބ(

  ކޮންސައިނީ )ޅ(

  މާކް  )ކ(

  މުދަލުގެ ބާވަތް  )އ(

  މުދަލުގެ ދާގިނާގެ ޢަދަދު  )ވ(

  މުދަލުގެ ގްރޮސް އަދި ނެޓް ބަރުދަން  )މ(

  

ރޑް ކުލިއަރެންސް  .2 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު އައުޓްވާ
ރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެއުޅަނދެއްގެ  އައުޓްވާ

 ތެރޭގައިގަޑިއިރުގެ  24ކަން ކުރާ ފަރާތުން އުޅަނދު ފުރާތާ އެޖެންޓް
  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  

  :ވަޤުތު އުޅަނދު އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ  .3
  

ގަޑިއިރުގެ ކުރިން، އެއުޅަނދެއްގެ  24ކޮންމެ އުޅަނދެއް އައުމުގެ  ރާއްޖެއަށް އަންނަ
) އޭ.ޓީ.އީ(ކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއުޅަނދު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާވަގުތު އެޖެންޓް

އެންގުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ކަސްޓަމްސަށް ސިޓީއެއް 
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  
 ން އުޅަނދުގެ ނަ   )ހ(

 ކެޕްޓަންގެ ނަމާއި ޤައުމު   )ށ(
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   އެޖެންޓްލޯކަލް ޝިޕިންގ   )ނ(

 ވެރިފަރާތް   )ރ(

 ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބަނދަރު   )ބ(

 އުޅަނދުގެ ބާވަތް  )ޅ(

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބަނދަރަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު   )ކ(

ރޑް ޓަނޭޖާއި ޑެޑް ވެއިޓް   )އ(  ގްރޮސް އަދި ނެޓް ރަޖިސްޓަ

  ޅާ މިން ދިގުމިނާއި ފު   )ވ(

 ކޯލް ސައިން   )މ(

 ނުރައްކާތެރި ކާގޯ ހުރިނަމަ އެކަން   )ފ(

އުޅަނދު ރާއްޖެ ވަންނާނެ ރަށަކާއި ވަންނަ ދުވަހަކާއި ވަންނާނެކަމަށް   )ދ(

  )އޭ.ޓީ.އީ( ލަފާކުރާ ގަޑިއެއް

  

ނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަ  .4 ރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުން ށް ކަ  :އިންވާ
  

ނަ ވަގުތު އެއުޅަނދެއްގެ މާސްޓަރު، އިންވާރޑް އެއުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އަން 4.1
ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް 

ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އުޅަނދު ފަހަރު ފިޔަވައި، އެހެން އުޅަނދު ފަހަރަށް ކުލިއަރެންސް ދެވޭނީ 

  .ވި ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެއަންނަނި 
  

  އެރައިވަލް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ) ހ(

ރޑް ) ށ(  އަޞްލު  ކްލިއަރެންސްގެ އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރުގެ އައުޓްވާ
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 ކްރޫ އަދި ޕެސެންޖަރުންގެ ލިސްޓް  )ނ(

  ކްރޫ ޑިކްލަރޭޝަނާއި ޕަރސަނަލް އިފެކްޓްސް ލިސްޓް  )ރ(

 ޓް ޝިޕް ސްޓޯރސް ލިސް  )ބ(

އެކިރަށްރަށަށް ބާލާ މުދާ . (ރާއްޖެއަށް ބާލާ މުދަލުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓް )ޅ(

ހުރިނަމަ، ކޮންމެ ރަށަކަށް ބާލަންޖެހޭ މުދާ ވަކިން އެނގޭނޭ 

  .) ލިސްޓެއް މެނިފަސްޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރާއްޖެއަށް ބާލާ މުދަލުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ  )ކ(

 ކޮޕީއެއް

  މުދަލުގެ އަންމެނިފެސްޓެޑް ކާގޯ ލިސްޓް ލާރާއްޖެއަށް ބާ )އ(

  ނުރައްކާތެރި ކާގޯ ލިސްޓް )ވ(

  
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި  4.2

އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް ކަސްޓަމްސުން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ 
  .ރެންސް ލިބުމުންނެވެފަރާތްތަކުން ކްލިއަ

  

 ކޯސްޓް ގާޑް  )ހ( 

  ޕޯޓް ހެލްތް) ށ( 

  ރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއިމިގްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ) ނ( 

ރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ  4.3 ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން އިންވާ
    .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
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 ދި ގްރޮސް ޓަނަށްވުރެ ކު  400އަންނަ  ރާއްޖެއިން މުދާ ހިފައިގެން 4.4
ރޑް ކްލިއަރެންސް  އުޅަނދުފަހަރަށާއި، ޓަގު، ބާޖު ފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވަ
ދެވޭނީ، މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު، ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކުން 

   .ކުންނެވެބަނދަރަ
  
  
  

ރޑް ކްލިއަ  .5 ނޑު މަގުން ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް އައުޓްވާ ރެންސް ކަ
 :ދިނުން 

  
ނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިފަޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބި 5.1

 ލިއަރެންސް ހޯދަންވާނެއެވެ ކްފުރާނަމަ ކަސްޓަމްސުން 
  
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ކްލިއަރެންސް  1ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދު ފުރުމުގެ  5.2

  .ޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ކަސް 
 

  އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ ޕޯޓް ކްލިއަރެންސް   )ހ(

  

އިމިގްރޭޝަން އެންޑް  އޮފްޑިޕާޓްމަންޓް (ކުރޫ ލިސްޓް   )ށ(

  )އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު

 

  "ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ކްލިއަރެންސް ފޯމް"ކޯސްޓް ގާޑްގެ   )ނ(

 

  "ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓް " ސް އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް  )ރ(
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  .އެކްސްޕޯޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓުގެ ކޮޕީއެއް  )ބ(

 

ގައި މަސްވެރިކަން ) ެޒޑް.އީ.އީ(އެކްސްކްލޫޒިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން   )ޅ(

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ 

ންވެސްޓްމަންޓް ގެ ފޮރިން އިޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑު

އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް .) ބީ.އެސް.އައި.އެފް(ސާރވިސަސް ބިއުރޯ 

  .ހުއްދަ ގެޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

  

 ކާގޯ މެނިފެސްޓް ޓް ޓްރާންސްޝިޕްމެން  )ކ(

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި އަދި  5.3

އަންނަ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެތެރެއަށް ފުރައިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި،  ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމްސަށް  24އެބޯޓެއް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 

  . އަންގައި، އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލިއަރެންސް ހޯދަންވާނެއެވެ
  

ކްލިއަރެންސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްފުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޕޯޓް  5.4
ސެޓްފިކެޓްގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުފުރިއްޖެނަމަ، އެއުޅަނދަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

މިގޮތަށް ބާޠިލުވާ ކްލިއަރެންސް . ޕޯޓް ކްލިއަރެންސް ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލު ވާނެއެވެ
  .ސެޓްފިކެޓް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
އި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ، މާލޭ ބަނދަރު ފިޔަވަ 5.5

އެސަރަޙައްދަކާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހުން ނުަވތަ ކަސްޓަމްސްގެ 
  .އޮފިސަރުން އެއުޅަނދަކަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ
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ފަހަރަށް މީހުން ގޮސް އައިސްވުމާއި ނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަ .6
 :އަރުވައި ބޭލުން ތަކެތި 

  
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް މީހުން ގޮސް  6.1

އައިސްވުމާއި ތަކެތި އަރުވާ ބޭލޭނީ، ކަސްޓަމްސުން ހުއްދަކުރާ ސަރަޙައްދަކުން 
  .ހުއްދަދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

  
ސްވެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައި 6.2

މީގެތެރޭގައި، . ކަސްޓަމްސުން ެއކަމަށް ދޫކުރެވޭ ފާހެއް ލިބުމުންނެވެ
އޭޖެންޓުންނަށް ދޫކުރާ ފާހަކާއި އޭޖެންޓުގެ ފަރާތުން އުޅަނދަށް އެކިއެކި 
ބޭނުންތަކުގައި ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ ފާސްވެސް 

  . ހިމެނެއެވެ
  

ވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަދައިދޭ ފާސް ދޫކުރެވޭނީ އޭޖެންޓުންނަށް އެއްއަހަރު ދު 6.3
  . ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
  ޕަރމިޓް ޓު ބޯޑް ފޮރިން ޓްރެވަލް ވެސެލްސް  ރއެޕްލިކޭޝަން ފޮ )ހ(

 
 ފޮޓޯ 4ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  )ށ(

  
ކުންފުނިން މި ފާހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  6.4

  . ކުރަންވާނެއެވެ ޙަވާލުވަކިވެއްޖެނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފާސް ކަސްޓަމްސާ 
  

އުޅަނދެއްގެ ކްރޫއެއް ނުވަތަ ފަސިންޖަރެއް އުޅަނދަށް އަރާ ފޭބުމަށް ފާހެއް  6.5
  .ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ

  
އޭޖެންޓުގެ ފަރާތުން އުޅަނދަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް  6.6

 ޙަވާލު ދޫކުރާ ވަގުތީ ފާސް އެކަމެއް ނިމުމުން ލަސްނުވެ ކަސްޓަމްސާ 
 .ކުރަންވާނެއެވެ
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ކްރޫ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ކްލިއަރކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސަށް  6.7

 .ބެގެޖް ރޫމް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަކުގައެވެގެންނަންވާނީ 
  

  
  

 ހަރާ ގޮވައިގެން އަންނަ އުޅަނދު ފަ ) ސްޓޯއަވޭ (ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އަރައި ތިބޭ މީހުން  .7
 :ޞޫލު މެދު ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު

 
އެސް ޑޮލަރުން .ޔޫ) ދިހަ ހާސް( 10،000އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  7.1

އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން . ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ
ހުގައި ނޫނީ، އުޅަނދަށް މާލޭ ބަނދަރުން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ދެއްކުމަށްފަ 

  .ފުރައިގެން ނުދެވޭނެއެވެ
 

މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މާލޭ  7.2
އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކަށް އުޅަނދު ފުރުމުގެ . ބަނދަރުގައެވެ

  .ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
 

އުޅަނދުން ، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ނަތާ އުޅަނދު މާލޭގެ ބަނދަރަށް ވަން 7.3
އަދި . މުދަލެއް ބޭލުމަށްފަހު އުޅަނދު މާލެއިން ފުރަންވާނެއެވެ  ލަންހުރިމާލެއަށް ބާ

އިތުރަށް މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރުމަކީ އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުންގެ 
  .އެކެވެޛިންމާ
  

. ގައި ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެލެއްޙާސްޓޯއަވޭ އުޅަނދުން ފޭބުމަކަށް އެއްވެސް  7.4
އުޅަނދަށް ، ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޟަރޫރީބޭސްފަރުވާ ކުރުންފަދަ 

  .ގެ ކަމެކެވެ އެޖެންޓްޑޮކްޓަރުން ފޮނުވައިގެން ބޭސްކުރުވުމަކީ 
 

) އެފް.ޑީ.އެން.އެމް(މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ސްޓޯއަވޭސް ތިބޭނީ  7.5
އަދި އުޅަނދަށް އަރާ އެއްވެސް މީހަކު ސްޓޯއަވޭ އާ . ދަށުގައެވެ ގެގެ ބެލުމު



 110

ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ހަދަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
  .ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވެ

  
ސްޓޯއަވޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް  7.6

  .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާނީ، އެއުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުންނެވެސަރުކާރުގެ 
 

އަދި . ސްޓޯއަވޭ ގޮވައިގެން ނޫނީ މާލޭ ބަނދަރުން އުޅަނދު ފުރައިގެންނުވާނެއެވެ 7.7
އެކަމުގެ ، ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި އުޅަނދު ފުރުން ލަސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ 

  .އުފުލާނީ އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުންނެވެ ޛިންމާ
  
  
  

ސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރު، އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ކަ  .8
  :ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދިއުން

  
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރު، އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި  8.1

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދިއުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ، އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްެރވެލިންގ 
ގަޑިއިރު ކުރިން،  1ދޫކުރެވޭނީ، އެއުޅަނދެއް ފުރުމުގެ ) ޕީ.ޓީ.އޭ.އައި(ޕާމިޓް 

  .ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

 ޕަރމިޓް ގފޮރ އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވަލިން އެޕްލިކޭޝަން ) ހ(

 ކްރޫ އަދި ޕެސެންޖަރ ލިސްޓް  )ށ(

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ްޓރާންސްޕޯޓް އެންޑް )ނ(

  ހުއްދަ 
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މާލެއަތޮޅުގެ ރިޒޯޓުތަކަށް ފުރާ ޔޮޓު ފަހަރާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުން މާލެ  8.2
  .އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ކަސްޓަމްސުންނެވެ

 
 ޕީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް .ޓީ.އޭ.ދަތުރު ނިމުމުން އެއުޅަނދަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައި 8.3

  .ކަސްޓަމްސާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ
  
ޕީއަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް .ޓީ.އޭ.ދޫކުރެވިފައިވާ އައި 8.4

 . ޕީ  އިޞްލާޙް ކުރަންވާނެއެވެ.ޓީ.އޭ.މްސަށް  ހުށަހަޅައި، އައި ސްޓަލިޔުމަކުން ކަ 
 

ކިއެކި ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮންނަ ފޮރިންގޮއިން ވެސެލް އެކަސްޓަމްސްގެ  8.5
ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއަށް ދާ ދިޔުމުގައި އެއުޅަނދުފަހަރުގެ ކްރޫން ފިޔަވައި، 

  .އެނޫން މީހުން އެއުޅަނދަކުން ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  
  

 :ޒެޑަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ދިއުމުގެ ހުއްދަދިނުން .އީ .އީ .9
  

ރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ،  ޒެޑްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ފު.އީ.އީ 9.1
ތިރީގައިމިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހުއްދައާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަްއ 

  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ 
  
  ހުއްދަ ހޯއްދަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ) ހ(

  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ  .1

 
 ޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯ  .2

 
  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ  .3

 
  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން  .4
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  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ) ށ(

  
 ޒެޑް .އީ.އީ ޓަރފޮރ ޕަރމިޓް  ޓު އެން އެޕްލިކޭޝަން .1

  
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް (ކްރޫ ލިސްޓް  .2

 )އޭ އިން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު.ޕީ.އެމް އެމިގްރޭޝަނާއި 
  

ޒެޑްގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު .އީ.ފޮރ ޕަރމިޓް ޓު އެންޓަރ އީ އެޕްލިކޭޝަން  9.2
 24އުޅަނދަށް ނުފުރޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ކަސްޓަމްސަށް އަންގައި، 

 .ކުރަން ވާނެއެވެޙަވާލުގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސާ 
  

ޒެޑުން މާލޭ ބަނދަރަށް އުޅަނދު އަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން .އީ.އީ 9.3
ގަޑިއިރުގެ  24ކަސްޓަމްސުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ  ،ކަސްޓަމްސަށް އަންގައި

  .ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  
  
  

 :ރުން އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި ދޫކު  .10
  

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  10.1
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ،  އެއުޅަނދެއް އެންމެ  ހަރު،އުޅަނދުފަ

ފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު، އެއުޅަނދަކަށް 
ޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ކަސްޓަމްސުން އެއުޅަނދެއް ފާސްކު◌ުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯ

 .ފަހުގައެވެ
  

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގެ  10.2
ކަން ކުރާ ފަރާތުން އެޖެންޓްކުރާނަމަ، އެއުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި 

ންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްފަހު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުން ނި 
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ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހެޅުމުން، އެއުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު 
  .ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ

  
ގައިވާ ފަދަ އުޅަނދު ފަހަރު، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން  10.2މިމާއްދާގެ  10.3

ނަމަ، އެއުޅަނދެއް އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުގައި ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ
ގެނެސްފައިވާ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު، ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެއުޅަނދު 

  . ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ
                                            
                                                                          

 :އެލޯންގްސައިޑްކޮށްގެން މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުން  .11
  

ރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ  11.1 ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވަ
ނޑުފަހަރު ކުރިން އެއުޅަނދެއް، މަގަތުފާލަ ން، ކީވޯލް، ބޯޓުފަހަރާ އަދި ބަ

 .ފަދަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނާ ކައިރިކޮށް އެލޯންގސައިޑް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
 

ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް ކޮށްގެން  11.2
އެއްއުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލު ކުރުމާއި އަދި މިނޫންވެސް 

މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ، ސައްކަތެއްމަ އެހެން 
ހޯދުމަށްފަހު، ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސަށް  ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ

  .އެންގުމުންނެވެ
  
  

 
 :މުދާ ބޭލުން މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށަށް  .12
  

ށަށް މުދާ ބޭލުމަށް އެދޭ މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަ 12.1
ގަޑިއިރު ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސަށް  24ފަރާތްތަކުން 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ   )ހ(

 ބޭލުމާއި ފާސްކުރުމުގެ  ޚިދްމަތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެން  )ށ(

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ހުއްދަ   )ނ(

 ބާލަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ މެނިފެސްޓް   )ރ(

  
  .ދަތުރަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 12.2

  
، އުޅަނދުގައި ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ގެންދިޔުމާއި  )ހ(

އުމުގެ އިތުރުން އުޅަނދުގައި ނިދުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް ގެނަ

  .އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން 

  

ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ދަތުރު ލަސްވާނަމަ    )ށ(

ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމްސަށް  4ދަތުރުގެ ފެށުމުގެ 

ށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ ދުވަހަ 7 ނުކޮށްދަތުރު . އަންގަންވާނެއެވެ

  .ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ
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ރޑް ކްލިއަރެންސް  .13 ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް އިންވާ
 :ދިނުން 

  
އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެއުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ 

ރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް އެއުޅަނދުގެ އިން ،އެޖެންޓް ވާ
  .ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް  )ހ(

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  )ށ(

 އުޅަނދުގެ ނަން  )ނ(

 އުޅަނދު އަންނަ ޤައުމު ނުވަތަ ބަނދަރު  )ރ(

 އުޅަނދު އަންނަ ތާރީޚް  )ބ(

 ރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓް ކް )ޅ(

 ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ޗެކްއިން ލަގެޖްތަކުގެ ޢަދަދު )ކ(

 ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން  )އ(

 ކާގޯ މެނިފެސްޓް  )ވ(

  )ކޮޕީއެއް(ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ  )މ(
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ރޑް ކްލިއަރެންސް  .14 ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާ
  :ން ދިނު

  
އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރަންވުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެއުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ 

ރޑް ކްލިއަރެން ، އެޖެންޓް   .ކަސްޓަމްސުން ހޯދަންވާނެއެވެސް އުޅަނދުގެ އައުޓްވާ
  

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް ) ހ(    
  

  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ) ށ(  
  

  ޅަނދުގެ ނަން އު) ނ(  
  

  އުޅަނދު އަންނަ ޤައުމު ނުވަތަ ބަނދަރު ) ރ(  
  

  އުޅަނދު އަންނަ ތާރީޚް ) ބ(  
  

  ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓް ) ޅ(  
  

  ޢަދަދު އިން ލަގެޖްތަކުގެ -ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ޗެކް ) ކ(  
   

  ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން ) އ(  
  

  ކާގޯ މެނިފެސްޓް ) ވ(  
  

  ނިފެސްޓްގެ ކޮޕީއެއްޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެ) މ(  
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  :އުޅަނދަކުން މަސްތުވާ ތަކެތި ފެނުން  .15
  

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެ 
އުޅަނދަކުން މަސްތުވާ ތަކެތި ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަހަރުގެ ދަތުރުގައި، އެ އުޅަނދްެއ 

އްޖޭގެ އިތުރު އެހެން ބަނދަރަކަށް އެ ފުރަތަމަ ބަނދަރުކުރި ބަނދަރު ފިޔަވައި، ރާ
  .އުޅަނދެއް ދިއުމުގެހުއްދަ ނުދެވޭނެއެވެ
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  ވަނަަބއިވަނަަބއި  1010
  

  ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕް 
  
    

 :ންޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރު  .1
 

ހުންނަންވާނީ،  ރެކުރާ މުދަލާއި ލިޔެކިޔުންތައްޑިއުޓީފްރީ ޝޮޕްތަކަށް އެތެ 1.1
 . އެތަނެއްގެ ނަމުގައެވެ

 
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން  ،މުދަލާއި 1.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ކޮންސައިން ބަދަލުކޮށް މުދާ ދޫކުރެވޭނީ، 
 .ގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

 
އަރހައުސްއެއް ޝޮޕަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮންޑެޑް ވެ ރީޑިއުޓީފް 1.3

 .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ
 

ލިބުމުގެ  ރެކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ގެއްލުމެއްރީ ޝޮޕަށް އެތެފް ޑިއުޓީ 1.4
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސަބަބުން ވިއްކާ ނުލެވޭ ފަދަ މުދާ، 

ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ 
  .ވޭނެއެވެދެ

  
  

 :ން ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކުން މުދާ ވިއްކު  .2
 

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކުން މުދާ ވިއްކޭނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދަށް  2.1
 . އެރުމުގެ ބޯޑިންގ ފާސް އަދި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ފަސިންޖަރުންނަށެވެ
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އްޔިތަކަށް އޫރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ތަކެތި، ރާއްޖޭގެ ރަ، ރަލުގެ ބާވަތްތަކާއި 2.2
  . ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
  

 :ނުންޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް ވަ .3
 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން އަދި ކްރޫން ފިޔަވައި ޑިއުޓީ ފްރީ  3.1
  . ޝޮޕްތަކަށް ވަދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

  
  ޑިއުޓީފްރީ ޝޮޕްގެ މުވައްޒަފުން  )ހ(

  
  ބެހޭ އޮފީސްތަކުގެ  މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ )ށ(   

  
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީގައި  3.2

ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ތިބޭއިރު، . (ތިބޭ މުވައްޒަފުން
ކަސްޓަމްސުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ 

  .) ފެންނާނެ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ) ފާސްއައިޑެންޓިފިކޭޝަން (
 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީފްރީ ޝޮޕަށް ފޮނުވާ  3.3
އެފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ، މުވައްޒަފުންނާއެކު

  .  ލިޔުމެއް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  
 
 :ޔުން ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ލިޔެކި  .4
 

އުޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަކުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދު އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް، ޑި 4.1
ކަސްޓަމްސުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި 

  .އޮންނަންވާނެއެވެ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  10މަހަކުން އެއްފަހަރު އެމަހެއްގެ ފުރަތަމަ  3ކޮންމެ  4.2
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސަށް

  
  މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ  )ހ(

  ހަލާކުވާ ނުވަތަ ފީވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ށ(

  މަދުވާ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން  )ނ(

  

ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕުން ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ،  4.3
  . ކަސްޓަމްސުން ތައްގަނޑު ޖެހުމަށް ފަހުގައެވެ

  
ވިއްކާ މުދަލުގެ ރަސީދު ކެންސަލް ކުރެވޭނީ، ނުވަތަ  ޑިއުޓީ ފްރީޝޮޕުން 4.4

ނޑު ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ   . އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސުން ތައްގަ
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ވަނަަބއިވަނަަބއި  1111   
  

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
  

ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ތަނަކަށްނުވާތީ، ރާއްޖެއިން  މާލޭގެ 
  . ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެތަނަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެބޭރަށް ދަތުރު
  

_________________  
 2008 ޖުލައި 31


