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 ޓްވެލޮޕްމަންޑިއޮފް އިކޮނޮމިކް  ރީޓްނިސްމި

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

 ކޮންސައިނީ  ބަދަލުކުރުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ އު ސޫ ލު 

 ކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ދާ(މު R-34/2012 ަންނބަރު ، ގަވާއިދުލަކީސޫމި އު

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ މާއްދާގައި ވަނަ 29 ގެ )ގަވާއިދު ކުރުމުގެ ރީއެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްކުރުމާއި،

 އޮފް  ބިލް ނުވަތަ ބިލް އެއަރވޭ  މުދަލުގެ އެ ގެންނައިރު، މުދާ ރާއްޖެއަށް މަތިން ގޮތުގެ

 އެހެން ފިޔަވައި ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިނީކަމަށްކޮްނސަ މުދަލުގެ އެ ލޭޑިންގގައި

 ކޮށްިދނުމުގައި ބަދަލު ކޮންސަިއނީ ޖެހިއްޖެނަމަ، ކުރަން އިމްޕޯޓް މުދާ އެ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ

 .ލެވެސޫއުގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 ފާއި ނަން ރަތަޢާ .1 (ހ)

   (ށ) .އެވެ" ލުސޫއުގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮންސައިނީ" ،ކިޔާނީ އުސޫލަށް މި

 ގަވާއިދުގެ  ސްޕޯޓްކުރުމުގެރީއެކް  އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، ކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓް މުދާ  ،ލަކީސޫމި އު

 .ލެކެވެސޫއު ލެވިފައިވާވައިއެކުލަމާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 29

   (ނ)

 ބިލް  އެއަރވޭ މުދަލުގެ އެ ގެންަނއިރު، މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ލުމުގެ މަޤްޞަދަކީވައިލު އެކުލަސޫއު މި

 ފިޔަވައި  ފަރާތް ވާކަނޑައަޅައިފައި އިނީކަމަށްކޮންސަ މުދަލުގެ އެ ލޭޑިންގގައި އޮފް ބިލް ނުވަތަ

 ބަދަލުކޮްށދިނުމުގައި  ޮކންސައިނީ ޖެހިއްޖެނަަމ، ކުރަން އިމްޕޯޓް މުދާ  އެ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެހެން

 ލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.ސޫހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާނެ އު ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް

 މަޤްޞަދު .2
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ކުރާީނ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޛުކަން ތަންފީއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން މި

އިންނެވެ. އަދި މޮނީޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.

 އިދާރާތައް  ޛީތަންފީ .3

 ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ ،ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ކޮންސައިނީ މުދަލުގެ  އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް

 މުދަުލގެ  އެ ލޭޑިންގގައި އޮފް ބިލް ނުވަތަ ބިލް އެއަރވޭ މުދަލުގެ  އެ ންނައިރު،ގެ

 މުދާ  އެ ނަމުގައި ފަރާެތއްގެ އެހެން ފިޔަވައި ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮންސައިނީކަމަށް

 .ނަމައެވެ ޖެހިއްޖެ ކުރަން އިމްޕޯޓް

ކޮންސައިނީ  .4 (ހ)

 ބަދަލުކުރެވޭނެ ހާލަްތތައް 

 ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ކޮންސައިނީ މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި

 .ހާލަްތތަކުގައެވެ އަންނަނިވި

   (ށ)

 ކުށެއް ލިޔުމުގައިތަފުސީލު  ފަރާތުގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންސައިނީގެ .1

 ނުވަތަ  ލިޔެފައިވާނަމަ،

   

 އެއާވޭ ނުވަތަ ންގގައިބިލް އޮފް ލޭޑި ފަާރތްކަމަށް ރައްދުވާ ކޮންސައިންމެންޓް .2

 ކޮްނސައިންމެންޓް  ފަރާތަކަށް އެހެން ވައިފިޔަ ފަރާތް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައިލުބި

 .ހުށަހެޅުން ބަދަލުކުރުމަށް

   

 މޯލްޑިވްސް ޤީޤެއްޙުތަ ގުޅުންހުރި މުދަލަކާ ފައިވާޅައިުހށަހަ  ބަދަލުކުރަން ކޮންސައިނީ

 ކޮންސައިނީ މުދަލެއްގެ އެ ކަށްވާނަމަ،މުދަލަ ހިންގަމުންދާ ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް

 ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ،ިއޚްތިޔާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުނުކޮށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ބަދަލު ކޮންސައިނީ .5 (ހ)

 ހާލަތްތައް  ނުކުރެވޭނެ

ވްސް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރެވޭނީ މޯލްޑި މި

ލިޔުމުން ނުވަަތ ކުރާ ސެކްޝަނުން އެަކމަށް  ޤުޤީޙު ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަ

 ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން 

   (ށ)

 ޗޭންޖް ކޮންސައިނީ ރފޮ އެޕްލިކޭޝަން "MCS-117ހުށަހަާޅނީ ބަދަލުކުރަން ކޮންސައިނީ

މި ފޯމު ލިބެްނ ހުްނނާީނ،  .ފޯމުންނެވެ" ސަރވިސަސް ރިލޭޓެޑް މެނިފެސްޓް އެންޑް

 ބަދަލުކުރަން ކޮންސައިނީ .6 ހ)(

 ހުށަހެޅުން 
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 www.customs.gov.mv ޓްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ވެބްސައި

 އިންނެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ،ހުށަހަޅާނީ ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންސައިނީ މުދަލުގެ އަންނަ ކަނޑުގެމަގުން

 މަގުން ވައިގެ އަދި. ސެކްޝަނަށެވެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ކާގޯ ސީ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް

 ކަސްޓަމްސް  މޯްލޑިވްސް ،ހުށަހަޅާނީ  ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންސައިނީ މުދަލުގެ އަންނަ

 .  ސެކްޝަނަށެވެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ކާގޯ އެއަރ ސަރވިސްގެ

   (ށ)

 އެދި  ލުކުރުމަށް ބަދަ ޮކންސައިނީ ާހލަތްތަކުގައި ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ލުގެސޫއު މި

 ފަރާާތއި  ފޮނުވި މުދާ ނަމަވެސް. ފަރާތުންނެވެ ކޮންސައިންކުެރވިފައިވާ މުދާ ހުށަހަޅާނީ

" އޯޑަރ-ޓުއްޔާއި "ހާލަތްތަކުގަ އުފެދޭ  ތަކެއްފުޚިލާ ދެމެދު ފަރާތާ ކޮންސައިންކުރެވިފައިވާ

 ފޮނުވި  މުދާ ،ގައިހާލަތު އަންނަ މުދާ އަށް ނުވަތަ ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ބަދަުލކުރުމަށް ކޮންސައިނީ ވެސް ފަރާތަށް

   (ނ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންަސއިނީ ބަދަލުކޮށްދެޭވނީ،   4މި އުސޫލުގެ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

 ން ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދިނު .7 

 ވިޔަފާރި( 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންސައިނީ

 ޑިވެލޮޕްމެންޓުގައި އިކޮިނމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދަށުން ގެ) ޤާނޫނޫ ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓް މުދާ  އަދި ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 ވުން؛ ފަރާތެއްކަމުގައި ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކަސްޓަމްސްގައި ށްމަކުރު

   (ހ)

 މުދަލެއްނަމަ، އިމްޕޯޓްކުރެވޭ އޮވެގެން ހުއްދައެއްޚާއްޞަ  އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ

 ފަރާތެއް  އޮންނަ ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ އެފަދަ ފަރާަތކީ ބަދަލުކޮށްދެވޭ  ކޮންސައިނީ

 ވުން؛ ކަމުގައި

   (ށ)

 މާލީ  ނުވަތަ ކުގެބޭން ،މުދަލެއްނަމަ  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް އިދާރާއެއް މާލީ ނުވަތަ ބޭންކެއް

 ށްދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން؛ކަށަވަރުކޮ ނެތްކަން ތިރާޒެއްޢުއި އިދާރާގެ

   (ނ)
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   މާއްދާގެ  ވަނަ 91 ގަވާއިދުގެ ންމުއާ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަދަލުކޮށްޭދންވާނީ ކޮންސައިނީ

 ބަދަލުކުރުމަށް  ކޮްނސައިނީ މެނިފެސްޓުން އިންވާރޑް ންކޮްށފައިވާބަޔާ ގައި) ށ(

 ން؛ އަދިދެއްކު ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާގެ) އެއްހާސް(  -/1,000 ދައްކަންޖެހޭ

   (ރ)

 ފަރާތުގެ  ފޮނުވި މުދާ ބަޔާންކޮށް  ނެތްކަން އިޢުތިރާޒެއް ބަދަލުކޮށްދިނުމާމެދު ކޮންސައިނީ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް

   (ބ)

، ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ނިންމާއިރު ޑިކްލަރޭޝަން ބަދަލުކޮށްދެވޭ ކޮންސައިނީ ދަށުން އުސޫލުގެ މި

MCS-117"  ްރިލޭޓެޑް މެނިފެސްޓް އެންޑް ޗޭންޖް  ކޮންސައިނީ ރފޮ އެޕްލިކޭޝަނ 

 .އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެއެކު ޑިކްލަރޭޝަނާ ލިޔުންތައް ހައިއެންމެ ކަމާގުޅޭފޯމާއެކު " ސަރވިސަސް

 ކްލަރޭޝަން ނިންމުން ޑި .8

 ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ،ލޫމާތުޢުމަ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުކޮށްދެވޭ ކޮންސައިނީ

 މިނިސްޓްރީ  ލޫމާތުޢުމަ އެ ފަހަރު(އެކެއް)  1 މަހަކު ކޮންމެ އަދި. ގެންަދންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ޑިވްލޮޕްމެންޓަށް އިކޮނޮމިކް އޮފް

 ތަފާސްހިސާބު .9

 ބެލެހެއްޓުން 

 މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން (ހ) މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

  ފެށިގެންނެވެ.

      މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  (ށ)

ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދިނުމުގަިއ  ވެސް ފަރާތްތަކަށްއެ ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވާ

 ނެވެ.ޢަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން .10
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