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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
) އަށް 2011 ގަވާއިދު ންމުއާ(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ  R/1201-41ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 11
 
 

 .ކުރުންޙު އަްނަނނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާާމއްާދގެ (ހ) ވަަނ  12ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .1

 ކަސްޓަމްސް  

 މުދާ  ޓްރާންސިޓް 
12. 

 

 ދެއްކުމުގެ  ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް ެގންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން (ހ)

ބަނދަރަށް  އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ ،ކުރިން

 އެލް.ބީ މުދަލުގެ އެ، ގެންދެވޭނީ ގޮތުގައި މުދަލުގެ ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް

 ކަމުގައި  މުދާ  މުދަލަކީ ޓްރާންސިޓް  އެ ބިލުގައި  ރވޭއެއަ ނުވަތަ

 .ނަމައެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .(ރ) ައްނނަިނިވ ގޮަތށް އިޞްާލހުކުުރންވަަނ ާމއްާދގެ  12ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .2

 އުޅަނދަށް ގެންދިއުމަށް ބަނދަރަށް އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،މުދާ ޓްރާންސިޓް (ރ)   

 ިޑކްލަރޭޝަން ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް ،ބަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ

 ކަްސޓަމްސްއިން  ދާގީނާގައި ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރުގައި  ހުރި މުދާ ،ހުށަހެޅުމުން

ގައި ަބޔާންކުރާ ފީ  36މިގޮތުން ސިްލ ޖެުހމަށް ޖަދުވަލު  .ޖެުހމުންނެވެ ސިލް

 ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ކުރުން.ޙު ވަަނ ާމއްާދގެ (ހ) އަްނަނނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާ 24ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .3

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ  

 ހުށަހެޅުން  މަޢުލޫމާތު 

 

 ގެންނަ  ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން (ހ) .24

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ މި ،ތަކެއްޗާއި

ގަވާއިދުގައި  ، މިދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ހުންނަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

ކަްސޓަމްސްއަށް  އި ޑިކްލަރޭޝަްނ ނިްނމަ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުންނެވެ. މިގޮތުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާއިރު، 
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ލާއި އަގު އެނގޭނެ ގޮތަށް ސީމުދަލުގެ ތަފު ،ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް ނެތްނަމަ

 ލިޔުންތައް ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ. މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ިހމެނޭ

 .ކުރުންޙު ވަަނ ާމއްާދގެ (ށ) ައްނނަިނިވ ގޮަތށް އިޞްލާ 48 ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ .4

 ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސް (ށ) .48 އިސްތިސްނާ  

ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ، ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

 ށް ޑިއުޓީމުދަަލކަ ރާއްޖެއަށް ިއމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ފަރާތުން އެމުދަލެއް  އެ

 .އިސްތިސްނާވެއެވެ ދެއްކުމުން

 ކަސްޓަްމސްގެ  މުދަލެއް  ކުުރމަށް ގެެނސްފައިވާ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް .1    

 ؛ލުންއިނައްތަ ދަށުން ބެލުމުގެ

 ؛ހަލާކުުވން ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން މުދަލެއް ހާދިސާއެއްގައި ޤުދުރަތީ .2    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރަން ބޭނުންނުވެގެން ެއ މުދާ ދޫކޮށްލުން .3    

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ، ދަށްވާ މުދާ ދުވަސްވުމުން އޭެގ ޒާތުގަިއ އަގު .4    

 ؛ލުންއިކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތަ ،ޚަރަދުދޭގޮތަށް

މުދާ ހުންަނ ހުރުމުގަިއ ނުވަތަ މުދާ އުފުލުމުގަިއ މީހެއްެގ އިހުާމލަާކ  .5    

ޒާތުގައި މުދަލުގެ ބަރުދަން ލުއިވެފައިވާކަން ކަސްޓަމްްސއަށް ނުލައި އޭގެ 

 ޤަބޫލުކުރެވުން.

 .ކުުރންޙު(ށ) ައދި (ނ) ައންަނިނވި ގޮތަށް ިއޞްލާ ،ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) 105ބުެނވިދިޔަ ަގާވއިުދގެ  .5

ރާއްޖެއަށް މުދާ  

 އިމްޕޯޓްކުރުން 
(ވިޔަފާރި  2014/18ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،ކުރެވޭނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް (ހ) .105

 އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިިނސްޓްރީ ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ

ގަވާއިދުގެ  ރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، މިގައި ރަޖިސްޓަޑިވެލޮޕްމަންޓު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ އިމްޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި  482

 ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ކަސްޓަމްްސ ސަރވިސްގަިއ ރަޖިސްޓަ މޯލްޑިވްސް 

 ގޮތުގައި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ މި (ށ)   

 އިްމޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ރީ ކޮށްފައިވާކަސްޓަމްސްގައި ރަިޖސްޓަ

ދަތުރުވެރިން އަމިއްަލ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް (ނ)   

ބޭނުމަށް ގެންަނ ތަކެއްޗާއި، ައމިއްަލ ފަރުދުންގެ ކުދިކުދި ބޭުނމަށް ގެންަނ 
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ވިޔަފާރި ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް  ،ތަކެއްޗާއި

     ގަވާއިދުގެ މި  ،ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްާޔ ކަނޑައަާޅ މިންވަރެއްެގ މުދަލާއި

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގުްޑސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަަހޅަން ނުެޖޭހ  112

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަިއ ބަޔާންމި މާއްދާގެ (ހ) މުދާ އެތެރެކުރުމަށް 

 ރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަ

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 106ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .6

 ގުޑްސް ޑިކްލެރޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ (ހ) .106 ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ  

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ކަސްޓަމްސްއާ ކުރެޭވ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގައި ގުޅޭގޮތުން

 ދޫކޮށްފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފަރާތަކަށް އެ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ ފަރާތްތަކުން

  .ނަންބަރެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 ފަރާތެއްގެ ިއމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި (ށ)   

 ލިޔުމަކުން  ކަސްޓަމްސްއަށް  ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްޓަކައި ކެންސަލް ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީ ަކސްޓަމްސްއިން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްެގ  ފަރާތެއްގެ އެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.  މަތިން ކެންސަލް 

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 107ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .7

ޓްރޭޑަރ އޮތޮރައިޒްޑް  

ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް 

 އޮޕަރޭޓަރ

 ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ،ކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި .107

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އޮތޮރައިޒްޑް ޓްރޭޑަރ ނުވަތަ އިކޮޮނމިކް އޮޕަރޭޓަރެއްގެ 

ުލއިފަސޭހަ ޚިދުމަތް ލެއްެގ ދަށުން ސޫގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑައަާޅ އު

 ދެވިދާނެއެވެ.

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 108ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .8

 އިމްޕޯޓްކުރާ  

  މުދަލުގެ

 ގުޑްސްޑިކްލަރޭޝަން

 ހުށަހެޅުން 

 

ފަރާތްތަކުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ  ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ (ހ) .108

މައުލޫމާތު ކަސްޓަްމސްއިން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގުްޑސްިޑކްލާރޭޝަން 

މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ިއމްޕޯޓްކުރުމަށް ގެންނަާތ  އެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް 30ގިނަވެގެން 

   މުދަލެއް ރާއްޖެއަްށ އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިްނ ިޑކްލަރޭޝަން  ނަމަވެްސ އެ

 މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ. އެރައިވަލް ޑިކްލަރޭޝަން) ހުށަހެޅުމަކަށް މި-(ޕްރީ

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި  (ށ)   

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށްންތައް ޔުބަޔާންކޮށްފައިވާ ލި
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 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް .1    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ .2    

 ؛ބިލް އެއަރވޭ  ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް .3    

 ުހރިހާ ހިނގާ ގެނައުމަށް މުދާ ހަމައަށް ބަނދަރަކާ ކަސްޓަމްސްގެ .4    

 ؛ލިޔުންތައް އެނގޭނޭ ޚަރަދުތައް

    ، މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ އޮވެގެން ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ .5    

 ؛ލިޔުން އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެ

މާއްދާގެ (ށ) ގައި  މި އި،ބަލަ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތަށް (ނ)   

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން

 ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   ،އުޅަނދެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުރިން މުދަލަކީ އިމްޕޯޓްކުރާ .1    

 ؛ކޮޕީ ގެފިކެޓުސެޓު ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ޑީ އުޅަނދެއްގެ އެ

 ގަވާިއދުގެ، މި އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާ ކަނޑުގައި މުދަލަކީ ކުރާ އިމްޕޯޓް .2    

 ޝީޓް އިންފޮމޭޝަން އެޑިޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 18 ޖަދުވަލު

 ؛ފޯމު ވެސެްލސް މެރިން ފޮރ

އްގެ ަދށުން ހަދާއެޢާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުވެދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރި .3    

ވެފައިވާ  ދެމެދު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެހެން ޤައުމަކާ

،      ލިބިދެވޭަނމަ ށުން މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ ޢިނާޔަތްއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަ

  ޢިނާޔަތް ވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ޑިއުޓީ ހަދާ ނުވަތަ އެއްބަސްޢާއެ މު

 ؛ގުޅޭ ލިޔުން ދިނުމާ

ާމފުވާ  މެންޓަކުން ޑިއުޓީވަތަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ އެގްރީޤާނޫނަކުން ނު .4    

ިޑއުޓީ ްނމުކުާރ އާގައި ސްޓަމްސްެގ ވެބްސައިޓުމުދަލެއްނަމަ ކަ 

 .ފޯމު މަށް އެދޭމާފުކުރު

 ؛ޕޮިލސީ  އިންޝުއަރެންސް މުދަލެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް .5    

 ؛އޯޑަރ ޕާރޗޭސް ނުވަތަ އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ މުދަލުގެ .6    

 ެދމެދު ފަރާތާ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ ބެހޭގޮތުން މުދަލާ .7    

 ؛އެއްބަސްވުން އެ  ވެފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުމެއް  ލިޔުމުން
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 ނުަވތަ ރިސިޕްޓް ބޮންޑް، މުދަލެއްނަމަ އިމްޕޯޓްކުރާ މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓް .8    

 ؛ވޭބިލް ޕޯސްޓް

، މުދަލެއްނަމަ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ .9    

 ؛ބިލް އެއަރވޭ ކޫރިއަރ

 އަގު އައިޓަމްތަކުގެ ފަދަ ކޮމްޕޯނަންޓް ،ސްޕެއަރޕާޓްސް ،މެޝިނަރީ .10    

 ؛ލިޔުން އެނގޭނޭ  ވަކިވަކިން  އަގު އެ ،އެއްކޮށްނަމަ ފައިވަނީއިހުށަހަޅަ

 ފިކެޓުސެޓު މުދަލުގެ ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބޭ ޢިނާޔަތެއް ރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ .11    

 ؛އަސްލު އޮރިޖިންގެ އޮފް

 ދޭން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ .12    

 .މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ބޭނުންވާ

 މުދަލުގެ  (ނ) ގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ިއމްޕޯޓްކުރާ އާއި މާއްދާގެ (ށ)  މި (ރ)   

ބޭނުންވެގެން ލިުޔމެްއ ހުށަހަޅަން  ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މުޢާމަލާތާ

 .އަންގައިފިނަމަ، އެ ލިުޔމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މާއްާދގައި ބަޔާން  މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ެއހެން އޮތް ަކމުގައި ވިޔަސް، މި  (ބ)   

ބަލައި  ފިނަމަ، ނުވަތަ މުދާއިކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަ ކޮށްފައިނެތް ލިޔުމެއް

މަުރޙަލާއެއްގައި ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކަސްަޓމްސްގެ އެހެްނ 

ލިޔުމަީކ  ނަމަވެްސ މުދަލުެގ ދާގީނާ ބެުލމުގެ ތެރޭގަިއ ފެނިއްޖެަނމަ، އެ

ށް ރިޢާޔަތް ލިުޔމަކަ ހުރި ލިޔުމެްއނަމަ، އެއިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލާ ގުޅުން 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

       މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ހުށަހެޅުމަްށ  މި (ޅ)   

މި މާއްދާގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަނޭޅޭ 

ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުެގ  ލިޔުމެއް ހުށަނޭޅުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ ލަތުގައި، އެހާ

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްަގއި އެދިއްޖެ 

  ސަބަބެއްނަމަ، ެއ ލިޔުްނ  ޤަބޫލުކުރެވޭއީ ަކސްޓަމްސްއަްށ ލަތެއްގައި، އެހާ

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާގޮތަށް ޑިކްލަރޭޝަން ނިްނމިދާނެއެވެ. 30

، ބަލައި ަކމަށްށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަަމނުވާ މުދާއެއްކޮ ،ދެވޭނީއިމިގޮތުން ނިންމަ

ޝަނަލް ޕްރޮވިކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 110ގަވާއިދުގެ  މި

 ޑިކްލަރޭޝަނެކެވެ. 
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މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ިޑކްލަރޭޝަން  މި (ކ)   

           ހުށަހެޅުން ލަސްވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން 

ރޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމުްނ އެ ޑިކްލަ

ލަތެއްގައި، އެއީ ކަސްޓަްމސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާކަސްޓަމްސްގައި އެދިއްޖެ 

    (ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ  15ސަބަބެއްނަމަ، ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެުޅމަށް 

 ނޫން މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.  އިތުރު

 މުދަލުގެ ކުރަންާވނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާއިމްޕޯޓްކުރާ  (ވ)   

 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިބައި ވަނަ  9 ގަވާއިދުގެ މި  މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

ގަވާއިދުގައި  މި  .ކުރެވިދާނެއެވެ އައްޔަން  މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ 

ލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް ހާއެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 

މަލާްތ ބެލެވޭީނ ޢާމެދުވެރިން ކުާރ މު ގެ އައްޔަންކޮށްފިނަމަ، ކަސްޓަމްސް

 މަލާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޢާވެރިފަރާތުން ކުރާ މު މުދަލުގެ

(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑިކްލަރޭޝަން  އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި (މ)   

ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ މުދަލާމެދު މި ގަވާއިދުގެ  ހުށަނާޅާ މުދަލާއި އެކި

 ވަނަ ބައިގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަަމލުކުރެވޭނެއެވެ. 14

      ،މުދަލަކަށް ޝިޕްމަންޓަކަށް ނުވަތަ އެއް  ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި އެއް (ފ)   

އެއް ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ ގިނައިން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ވެ. މިގޮތުްނ ކުރެވޭނެއެ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ޑިްކލަރޭޝަން ބާޠިލު

 ންޓް ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތްކުރުމުގެގޮތުން ޑިކްލަރެ ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލު

 އެވެ. ޖެހޭނެރުފިޔާގެ ފީ އެއް ދައްކަން(އެއްހާސް)  1000/-

       ކޮްށ މުގެ ކުރިްނ ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލުމުދާ ކަސްޓަްމސްއިްނ ދޫކުރު (ދ)   

   މަލުކުރުމަށް ޢައެހެން ކަސްޓަްމސް ޕްރޮީސޖަރ ކޯޑެއްެގ ދަށުން މުދަލާމެުދ 

އެ ަފރާތުން އެދޭ  ،ންޓް އެދިއްޖެަނމަލަރޭޝަނެއް ހުށަެހޅުމަށް ޑިކްލަރެއައު ޑިކް

ސަބަބުތަކަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބެއްނަމަ، އެކަންކުރުމަށް 

މަލުކުރާނީ ފަހުން ހެދުނު ޢަފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި 

 ޑިކްލަރޭޝަނަށެވެ.

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 109ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .9

ހުށަހަޅާ  

ލިޔުންތަކުގައި 

 ހުންނަންވާނެ

 މަޢުލޫމާތު 

 ޮއންނަންވާނީ  އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް  މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް (ހ) .109

 ކަރަންސީ  ފައިސާގެ  އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .ބަހުންނެވެސިއިނގިރޭ

ންމުކޮށް ޢާކަމަށް ވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާއޮންނަން ބަޔާންކޮށްފައި

 ފައިސާއަކުންނެވެ.  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ބޭރު
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 ތިރީގައި އިންވޮއިސްގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް (ށ)   

 ވާނެއެވެ. ކޮށްފައި އޮންނަންމަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކަސްޓަްމސްގެ  މަޢުލޫމާތު މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހިމެނޭ  އިންވޮއިސްގައި .1    

 ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރިފްގައި

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި ފުރިހަމަ ހެދޭގޮތަށް

އިންވޮއިސްގައި މުދަލުގެ އަުގ ދީފައި އޮންނަންވާނީ އެފް.އޯ.ބީ  .2    

ކުްނ އަގު .ބީ އަގު ނޫން އެހެްނ ޝިޕިންގ ޓާމައަގުންނެވެ. އެފް.އޯ

ެގ މު އަގު އެނގޭނެހެން ޝިޕިންގ ޓާދީފައިވާނަމަ، އެފް.އޯ.ބީ

 ބްރޭކްޑައުން ދިނުން؛

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި  ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ .3    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި  ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވީ މުދާ .4    

 ؛ތާރީޚު އަދި ނަންބަރު އިންވޮއިސްގެ .5    

 ؛ޕޭމަންޓް އޮފް ޓާރމްސް .6    

 ؛ޓާމް) (އިންކޯ  ޑެލިވަރީ އޮފް ޓާރމްސް .7    

 ޖުމްލަ؛ ގެޙާޞަފު ނަންބަރާއި ގެޙާޞަފު .8    

 ައއިޓަމެއްގައި ކޮންމެ  ިހމެނޭ  އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)   

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި

 ؛ނަން މުދަލުގެ .1    

 ؛ނަންބަރު އައިޓަމް .2    

 ؛ކުއަންޓިޓީ .3    

 ؛ޔުނިޓް .4    

 ؛މުދަލުގެ) ހުންނަ  (ބްރޭންޑް ބްރޭންޑް .5    

 ؛މުދަލުގެ) ުހންނަ (ޮމޑެލް މޮޑެލް .6    

 ؛ޗެސިސް ނަންބަރު ިހމެނޭ މުދަލެއްނަމަ މުދަލުގެ ޗެސިްސ ނަންބަރު  .7    
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ބަރު ން ނަ ޖީނުީލ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިން .8    

 ބަރު؛ންނުވަތަ މޯޓަރު ނަ

 އުފެއްދި ތާރީޚު (އުޅަނދެއްނަމަ)؛ .9    

 ؛މުދަުލގެ) ހުންނަ ނަންބަރު (އެފަދަ ނަންބަރު  ކޯޑް ނުވަތަ ނަންބަރު ޓްޕާ .10    

ކޮމްޕޮސިޝަްނ (އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހުންަނ މުދަލުގެ މެޓީރިއަލް ނުވަތަ  .11    

 މުދަލުގެ)؛

 ؛ސައިޒް މުދަލުގެ .12    

 ؛ޕެކިންގ އައިޓަމްގެ .13    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި .14    

 ؛ނަމަ) ބާވަތްތައް (ބަނގުރަލުގެ ވިންޓޭޖް ނުވަތަ އަހަރު އުފެއްދި .15    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ .17    

 ؛މުއްދަތު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ .18    

 ؛އަގު ޔުނިޓުގެ .19    

 .އަގު ޖުމްލަ .20    

އޮންނަންވާީނ  ލިސްޓު ޕެކިންގ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް (ރ)   

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ލިސްޓުގައި ޕެކިންގ މި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ .1    

 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ .2    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ .3    

 ؛ނަންބަރު ދާގީނާގެ .4    

 ؛ތަފުސީލު ހުރިގޮތުގެ މުދާ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ .5    
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 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ ޖުމްލަ  ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި .6    

ނުވަތަ ކިއުބިކް ީމޓަރު  ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި .7    

 (ސީ.ބީ.އެމް). 

 ބިލް ެއއަރވޭ ނުވަތަ  ލޭިޑންގ އޮފް ބިލް މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް (ބ)   

 އެއަރވޭ ނުަވތަ ލޭިޑންގ އޮފް ބިލް އަދި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. އޮންނަންވާނީ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބިލްގައި

 ؛ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ގެނައި ުއޅަނދުގެ ނަން .1    

 ؛ނަންބަރު ބިލް އެއާރވޭ  ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް .2    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި  ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ .3    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި  ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ މުދާ .4    

 ؛ބަނދަރު ބަރުކުރި މުދާ .5    

 ؛ބަނދަރު ބާލާނެ މުދާ .6    

 ؛ޗެސިސް ނަންބަރު ިހމެނޭ މުދަލެއްނަމަ މުދަލުގެ ޗެސިްސ ނަންބަރު  .7    

 ؛ަނންބަރު ސީލް އަދި ނަންބަރު ކޮންޓެއިނަރ .8    

 ؛މާކް ޝިޕިންގ .9    

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ .10    

 ؛މީޓަރ ކިއުބިކް ނުވަތަ ބަރުދަން ޖުމްލަ .11    

 ރޭވ ބިލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތް؛ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަ .12    

 ؛ދާގީނާގެ އަދަދު .13    
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 110ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .10

ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ  

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ 

ނުވާ ޑިކްލަރޭޝަނާއި 

ސިމްޕްލިފައިޑް 

 ޑިކްލަރޭޝަން 

މަ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ އެއްކޮށް މައުޫލާމތު ފުރިހަ (ހ) .110

ދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމެޭނ ނުވާ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ހުށަހެޅި

މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ  ޑިއުޓީ ލިބިގަތުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެމުދަލުގެ 

އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓެްއ  ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދާގޮތުގައި ދައްކަން

ޕްރޮވިޝަނަލް ޓް ބެހެއްޓުމުން ޒިބެހެއްޓުމާއި، މިގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

ކަސްޓަމްސްއިްނ  ންތިޒާމުމުދާ ދޫކުރުމުގެ އިރިލީސްގެ ގޮތުގައި 

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

   އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ގުްޑްސ ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިަހމަކުރުމަްށ  .1    

 ނެތުން؛ ޫލމާތު ލިބިފައިޢުމަކުރާ ގަވާއިދުގައި ލާިޒމު މި

ވަަނ މާއްާދގައި  108ގަވާއިދުގެ  ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މި ހާ ޞަޚާއް .2    

 ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅެން ނެތުން؛

މަލާތާގުޅޭ ެއހެްނ ޢާ މުދަލެއްގެ މު މުދަލުގެ އިންވޮއިސްގަިއ ނުވަތަ އެ  .3    

 ލޫމާތު ޢުމުދާ ދެނެގަނެވޭ މިންވަރަށް މައިަގނޑު މަ ލިޔުމެއްގައި، އެ

 ހުރުން.

ޑިކްލަރޭޝަުނގައިވާ މުާދ  ން ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ވާގޮތުގެ މަތި (ށ)   

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް  30ގެންދިއުމަށްފަހު، 

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑިކްލަރޭޝަން  (ނ)   

ގެ އިތުރު ފަރާތު މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި

ޫލމާތު ޢު ނުވަތަ އެއްކޮްށ މަޕްރޮވިޝަނަލްދެވޭނީ އިޑިކްލަރޭޝަނެއް ނިްނމަ

  ވަނަ މާއްދާގެ  108ގެ ގަވާއިދު ފުރިހަމަނުވާ ޑިކްލަރޭޝަންގެ މުދަލަށް މި

 (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް ޑިްކލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.

ރޮސިޖަރއެއްެގ ލަތްތަކުގައި، ސިމްޕްލިފައިްޑ ޕްހާކަސްޓަމްސް އިްނ ކަނޑައަާޅ  (ރ)   

  ެދވިދާނެއެވެ. އިމްޕްލިފައިްޑ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަދަށުން މުދާ ދޫކުރުމަށް ސި

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުރާ  ޑިކްލަރޭޝަންގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރުމަށް މި މި

 ނެއެވެ.ޓެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭޒިސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރާ މުދަލަކީ  (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި (ބ)   

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ އޮވެގެން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ުމދަލެއްނަމަ، 

ޕްރޮވިޝަނަލް ރިލީސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ެއ މުާދ ދޫކުރާނީ، 

 ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އެފަދަ 
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 111ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .11

މުދަލުގެ ސާމްޕަލް  

 ނަގަންޖެހުން 
އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެުގމަށް މުަދލެއްގެ އަގު  (ހ) .111

ގިންތި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަުކން މުދަލުގެ ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ 

ސާމްޕަލް ނަގަްނޖެހިއްެޖނަމަ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނީ ެއ މުދަލަކުްނ 

 ނެގެން އޮތް އެންެމ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

ނޭންގުމުެގ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް 109މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

      ލަތްތަކުގައި، ޑިކްލަރޭޝަްނ ހުށަހެޅުުމގެ ކުރިން ހާސަބަބުން ދެވެންނެތް 

މުދާ ބެލުމުގެ ހުއްދައަށް ިޑކްލަރެންޓް،  ނެުގމަށް ނުވަތަ އެ  މުދަލުގެ ާސމްޕަލް އެ

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން ހުށަެހޅުމުން، ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމަްށ 

ށް ވަކި ޑިްކލަރޭޝަނެއް ވެ. އަދި މިގޮތަށް ނަގާ ސާމްޕަލަނެއެފުރުޞަތު ދެވިދާ

 ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 112ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .12

 ޑިކްލަރޭޝަން  

 މުދާ  ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ 
 ޑިއުޓީ  މުދަލުން ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި (ހ) .112

 ރާއްޖެއަށް  މުދާ މިންވަރެއްގެ ކަނޑަައޅާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ މަޢާފުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި، ގުޑްސް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ފަރާތްތަކުގެ އެ، ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ .1    

 ؛މުދާ ގެންނަ  ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ އަމިއްލަ

 ރައްޔިތުންނާއި  ރާްއޖޭގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން .2    

 ؛މުދާ ގެންނަ ބިދޭސީން

 ރާްއޖޭގެ  އަންނަ  ުއޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން  މުއްދަތަކަށް ދިގު .3    

 ؛މުދާ ކޮށްފައިހުންނަ ބޭނުން، ގެންނަ ރައްޔިތުން

ރާއްޖޭގައި  މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ (ހައެއް) 6 .4    

         ،މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ،ގެންނަ ކުުރމަށްޓަކައި ބަދަލު ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން މީހުންގެ  އެ

  ؛ތަކެތި ހުންނަ ބޭނުންކޮށްފައި

 .ުމދާ ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .5    

ކޮރޮސްޕޮންޑެންސާއި އެކިއެކި ޑޮކިއުމެންޓް އަދި އަުގހެޔޮ  .6    

 ކޮންސައިންޓްމެންޓުގެ ގޮތުގައި ގެންަނ މުދާ.
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 ޕްރޮފެޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 4 (ހ) ގެ މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ްޕރޮފެޝަނަލް  ،ބަލާނީ ކަމުގައި މީހުން ގިންތީގެ

 .ފަރާތްތަކެވެ ކަނޑައަޅާ ަކމުގައި މީހުން ގިންތީގެ

 ރާއްޖޭގައި މަސައްަކތް ކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ (ހައެއް) 6 (ނ)   

 ތިރީގައި  މުދަލަށް ެގންނަ  މީުހން ގިންތީގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް އަންނަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ލިސްޓު ޕެކިންގ މުދަލުގެ .1    

 .ޯއޑަރ ޑެލިވަރީ މުދަލުގެ .2    

ކް ވިސާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަން އަންަގއިދޭ ރވާ .3    

 ލިޔުން.

 ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ (ހައެއް) 6 (ރ)   

 މީހެއްގެ  އެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ގެްނނަ މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އަންނަ

 .ނެވެގެނަުއމުން ކާޑު ާޕމިޓް ވާރކް ކޮޕީ ނުވަތަ ގެޕާމިޓު ވާރކް

 ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ އަންނަ އުޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު (ބ)   

 އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ މީހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ ކޮށްފައިންބޭނު، ގެންނަ

 ސަބަބުން ހުރުމުގެ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން  ވަގުތު އެ މީހަކު އެ ގެނައުމުންނެވެ.

 މުދަލުގެ  ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އެ ާހލަތްތަކުގައި ހުށަނޭޅޭ އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ

 .ހުށަެހޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮޕީއެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ލިޔުމަކާއެކު ވެރިފަރާތުގެ

 މުދަލުން  ގެްނނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ޅ)   

 ިމންވަރަށްވުރެ ފައިވާއިކަނޑަައޅަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޢާފުކުރުމަށް ޑިއުޓީ

 ޑިކްލަރޭޝަން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް މި މުދަލަށް އިތުރުވާ

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 ތެރެއިން ތަކެީތގެ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި (ކ)   

 ގުޑްސް  ،ނެތްަނމަ  ިއންވޮއިސް ކޮމާޝަލް ތަކެތީގެ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ

ބަޔާންކޮށް މުދަލުެގ  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ މުދަލުގެ އެ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 ތަފުސީލާއި އަގު އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 113ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .13

 ލިޔުންތަކަށް  

 ގެނައުން  އިޞްލާޙު
ފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޑިކްލަރެންޓް އިކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަ (ހ) .113

އެދިއްޖެނަމަ، ޑިކްލަރޭޝަން ޗެކް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޑިކްލަރޭޝަން 

ޑިކްލަރޭޝަން  ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ލަތުގައި މުދާހާނުނިންމާ މުދާ ބަލާ 

 ޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.އިޞްލާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ ކަްސޓަމްސްއަށް  (ށ)   

ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ޗެކްކުރަން ފެށިފަހުން އެ ިޑކްލަރޭޝަން 

ފަރާތުން އެދިފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޑިކްލަރެންޓް އެދިފައިވާނަމަ، އެ

ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ  ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ

 ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

 އެއްވެސް  ލިޔުމެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  109 ގަވާއިދުގެ  މި (ނ)   

 ދޫކުރި  ލިޔުމެއް އެ  ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ނުވަަތ ބަދަލު ކަނޑައި ،ފަވައި ތަނެއް

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ކުރެވިފައި ސްޓޭމްޕް ފަރާތުން

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  109 ގަވާއިދުގެ މި (ރ)   

 ގެނެވޭނީ، އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  ފައިވާ ލިޔުމަކަށްއިށަހަޅަހު ކަސްޓަމްސްއަށް

ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ ސިޓީއެއް  ސީލުގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ތަފު

ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކަސްަޓމްސްއަށް ހުށަހެުޅމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ 

އަސްލަށާއި މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް ގެނެވޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 .ކުުރންޙުްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާަވނަ ާމއްާދ އަ  114ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .14

ގުޑްސްޑިކްލަރޭޝަން  

 ނިންމުން 
ން ޗެކްކުރުމަށް މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެިޅ ވަގުތުން ފެށިގެން ޑިކްލަރޭޝަ (ހ) .114

ލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. ޑިއުޓީ ސޫފައިވާ އުއިކަނޑައަޅަ

އެެސސްުކރުމުންނެވެ.  ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުރު ކަނޑައެޅޭނީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަ

ޓަކައި، ކަްސޓަމްސްއިްނ މިގޮތުން ޑިއުޓީގެ މިންވަރު ަކނޑައެުޅމަށް

ފައިވާ އިފައިވާ ގުޑްސް ޑިްކލަރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައިކަނޑައަޅަ

މުމަށް ކަްސޓަމްސްއިްނ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިން 

ޮގތުގެ މަތިން  ޑާ އެއްގޮތްވާނއިވާ ވަގުތު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ މިންގަފައިކަނޑައަޅަ

 އެސެސްކޮށް ނިންމައިދެވޭނެއެވެ. ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު

 ލިޔުން  މުދަލަާކބެހޭ އެ  ނުވަތަ ނެގުމަށް  ޑިއުޓީ މުދަލުން  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް (ށ)   

އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނުގައި  ަކމުގައި ބަލާނީ ިއމްޕޯޓް އަގު މުދަލުގެ އެ ނިންމުމުގައި 

 ންނެވެ.އިންކޯޓާރމް ނުވަތަ ޝިޕިން ޓާރމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ނުވަތަ ނެުގުމގައި ޑިއުޓީ މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)   

 ބަދަލު  ފައިާސއަށްދިވެހި ފައިސާބޭރު ،ނިްނމުމުގައި މުދަލަކާގުޅޭ ލިޔުން އެ

 މިނިސްޓްރީ  އޮތޯރިޓީއާއި މަނިޓަރީ މޯްލޑިވްސް ،ކަނޑައަޅާނީ ރޭޓުތައް ކުރާނެ

 މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ. ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް

 ޭބނުންކުރުމަށް މަހުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،ކުރިން ފެށުމުގެ މަހެއް ކޮންމެ

ކަްސޓަމްސްއިްނ  ރޭޓުތައް ފައިވާއިަކނޑައަޅަ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ންމުކުރަންވާނެއެވެއާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާނެ ރޭޓު ކަނޑައެުޅުމގައި ބަލާނީ  (ރ)   

އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުްނ ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކަސްޓަްމސްއަށް ިޑކްލަރޭޝަން 

ވަގުތު ޢަމަލު ކުަރމުންދާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓ ޤާނޫނުގައި  ފައިވާއިހުށަހަޅަ ފޯމު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ޤާނޫނަކަށް  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ނުވަތަ ކަމާ (ބ)   

ކާ ޙަގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ އިޞްލާ

 މަލު ކުރާީނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޢަގުޅިގެން 

ިއްސ އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިްނ، ރާްއޖެ އަ .1    

ފައިވާ އުޅަނދުތަކުން ގެނެސްަފއިވާ އިއިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ނަގަ

ގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުޞްމުދަލަށް އާ އި

        ދިުނުމގައި އިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަ ފައިވާނަމަ، އެއިހުށަހަޅަ

 އައު އިޞްލާޙަށް ނުބެލުން؛

ިއްސ އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިްނ، ރާްއޖެ އަ .2    

ފައިވާ އުޅަނދުތަކުން ގެނެސްަފއިވާ އިއިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ނަގަ

ގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ފެށުމުލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ޞްމުދަލަށް އާ އި

      ދިުނުމގައި އިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަ ފައިނުވާނަމަ، އެއިހުށަހަޅަ

 އައު އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން؛

އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިްނ، ރާްއޖެ އަިއްސ  .3    

ްނ ގެނެސްަފއިވާ ފައިނުވާ އުޅަނދުތަކުއިސް ނަގައިންވާޑް ކްލިއަރެން 

ގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުޞްމުދަލަށް އާ އި

ފަހުެގ  ދިނުމުގައިއިނިންމަޑިކްލަރޭޝަން  އެ، ފައިވާނަމައިހުށަހަޅަ

 އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛ 

ިއްސ އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިްނ، ރާްއޖެ އަ .4    

ފައިނުވާ އުޅަނދުތަކުްނ ގެނެސްަފއިވާ އިއިންވާޑް ކްލިއަރެްނސް ނަގަ
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ފަހުެގ ، ދީފައިވާނަމައިތުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަވަގު މުދަލަށް އެ

 އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް އެ ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙުކުރުން؛

އާ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން،  .5    

ލާޙަށް ޢަމަލުކުރަްނ ޞްމުދަލަށް އާ އި ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްގައި ހުރި

ދީފައިވުމުން، ިޑއުޓީ އިފެށުމުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަ

ވަގުތުގެ ފަހުން  ބޮންެޑޑްވެއަރހައުސްއިްނ މުދާ  ދެއްކުމަށްފަހު، އެ

ޑިކްލަރޭޝަން  ނެރޭނަމަ، ފަހުގެ ޑިއުޓީ ރޭޓާ އެއްގޮތަށް އެ

 ން؛ އިޞްލާޙުކުރު

 ،އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ވަގުތުެގ ކުރިން .6    

ތުގެ ފަހުްނ ވަގު ފައިވާ މުދަލަށް އެއިބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްއަށް ވައްދަ

ދިނުމުގައި، ފަހުގެ އިޞްލާޙާ އެއްޮގތަށް އިޑިކްލަރޭޝަން ނިްނމަ

 ޢަމަލުކުރުން.

       ނީ ފައިވައި ނިްނމަޑިކްލަރޭޝަން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންުމމަށްފަހުގައި، އެ  (ޅ)   

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި 

މަތިން، އެ  ިޑކްލަރޭޝަން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ލާ ސޫކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު 

ކޮްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަުލން ޗެކް(އެކެއް) ައހަރު 1ހުން ފެށިގެްނ ދުވަ ނިންމާ 

ން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެްއ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތު ކުށް އިޞްލާޙު ފާހަގަ ކުރެވުނު

ގަވާއިދުގެ "އަށްވަނަ ބައި" ގައި  މި ،ކުރެވެން އަންނަނީ އިޞްލާޙު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓެއް ޮކށްގެންކަމަށް 

ކުރެވޭނީ  ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙު ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލޫ ކުރެވޭނަމަ، އެ

 އެވެ.  ގަޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓެއް ކުުރމަށްފަހު

މަތިން ިޑކްލަރޭޝަން ގޮތުގެ އްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާ (ކ)   

ފައިާސ  އެ ،ޖެހޭަނމަން އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ސަބަބު

ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ލާޙުޞްއަދި ޑިކްލަރޭޝަްނ އި ދެއްކުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ށް ފަރާތަކަ ފައިސާއެއް އެ  އެ ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭނަމަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 115ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .15

 ނިންމާ  އެެސްސކޮށް ަކސްޓަމްސްއިން  ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓް (ހ) .115 ޑިއުޓީ ދެއްކުން  

 އިމްޕޯޓް  މުދަލަކަށް އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން

 ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ
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، މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ހ) ގައިމި މާއްދާގެ ( (ށ)   

 ފާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އި ޑިކްލަރޭޝަނުގައިވާ މުދާ ބަލަ ލަސްނުކޮށް އެ

 ކަސްޓަމްސްއިން ަހމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޖުރާޢަތުތައް  (ތިރީސް) 30މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަހު  (ނ)   

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިްނ ދޫކޮށްފައިނުވާ (ކްލިއަރ ޮކށްފައިނުވާ) 

 . ކުރެވޭނެއެވެ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަންތައް ބާޠިލު

 ގުޑްސް  މުަދލުގެ އިމްޕޯޓްމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މި (ރ)   

      ފެށިގެން ދުވަހުން  ނިްނމާ އެސެސްކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން  ޑިކްލަރޭޝަން

ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޑިއުޓީގެ ިއމްޕޯޓް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިެހން ފައިާސ  ،ފައިސާ އާއި

އަދި މުދާ ރާއްޖެއަްށ  ކުރެވޭނެއެވެ. އިފިނަމަ، އެ ޑިކްލަރޭޝަްނ ބާޠިލުނުދައްކަ

(ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އަންނަ ދުވަހުން

ިޑކްލަރޭޝަން  އަލުން ެއ މުދަލުެގ ޑިކްލަރޭޝަްނ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ 

 ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.

 މުދަލުގެ  އިމްޯޕޓްމާއްދާގައި (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  މި (ޅ)   

ފެށިގެން  ދުވަުހން ނިްނމާ އެސެސްކޮށް ަކސްޓަމްސްއިން  ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

ވަަނ  14ގަވާއިދުެގ  ކްލިއަރކޮށްފައިނުވާ މުދަލާމެދު މިދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30

 ބައިގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

        ގެ މާއްދާ މި  ،މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް (ކ)   

 ކުިރން މުދަލުެގ މުދަލާމެދު ގޮތެއް ަކނޑައެުޅމުގެ މަތިން އެ ގައިވާ ގޮތުގެ(ޅ) 

       ލަތެއްގައި ހާމުދާ ކްލިއަރ ކޮށްގެން ނެރެްނ ބޭނުންވެއްެޖ ވެރިފަރާތުން 

ކަނޑައަޅާީނ  މުދަލެއް ކްލިއަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް އެ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ކަސްޓަމްްސ އެވެ.

، ތަރުކާރީ ޒާތުގެ  ހަލާކުވާ  އަވަހަށް  ތެރެއިން މުދަލުގެ  އެތެރެކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް (އ)   

މުދަލަށް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަްށފަހު ޑިއުޓީ  ފަދަ ޗީޒް، މަސް ފިނިކުރި ،މޭވާ

 ދެއްކުން ފަސްކޮށް ދޫކުރެވޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލަްތތައް ހާމަތިްނ މުާދ ދޫކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި .1    

 މްސްއިން އާްނމު ކުރަންވާނެއެވެ.ކަސްޓަ
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 ދޫކުރެވުނު މުދަލަށް، ،ފަސްކޮށް ދެއްކުން ޑިއުޓީ މާއްދާގެ ދަށުން މި .2    

 ަގޑިިއރުގެ އަށެއް) (ސާީޅސް 48 މުދަލެއްގެ ޑިކްލަރޭޝަން ިނމޭތާ، އެ

 ދަްއކައި އެހެނިހެން ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށްއާއި  ތެރޭގައި ޑިއުޓީ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކާ 2މާއްދާގެ ( މި .3    

ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުރިން ޫދކުރި 

 ިނމުމުންނެވެ. ފައިސާ ދައްކައި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ

) ވަަނ 2މާއްދާގެ ( މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަށް މި  މި .4    

އިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެްނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންދާ  އެ ،ފައިނުވާނަމައިފައިސާ ދައްކަ

 ލެވޭނެއެވެ.އިމެދުކަނޑަގޮތުން ތީޚިދުމަތްތައް ވަގު

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 116ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .16

މައްޔިތާގެ  

 ހަށިގަނޑު

 ގެނައުން  ރާއްޖެއަށް

ގައި ކަސްޓަމްސް ވެްބސައިޓު ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑުމައްޔިތާގެ  (ހ) .116

ފޯމު  އެދޭ ގެނައުމަށް  ރާއްޖެއަށް  ހަށިގަނޑު  މައްޔިތާގެންމުކުރާ އާ

 ޤައުމުގެ  ބޭރުކުރެވޭ ހަށިގަނޑެއް އެ އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް

 ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަްސމީ  ކަމާބެހޭ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފޯމާއެކު

 ؛ފިކެޓުސެޓު ޑެތް .1    

 ؛ރިޕޯޓު ޕޮލިސް .2    

 ޤައުެމއްގެ ގެންނަ (ހަށިގަނޑު ޕަރމިޓް. ރިލީސް ކަސްޓަމްސް .3    

 ދޫކޮށްފައިވާ) ކަސްޓަމްސްއިން

 ހަށިގަނޑު މައްޔިތާެގ ގޮތުގެމަތިްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ުނޖެހޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާކަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް  ،ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 117ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .17

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް  

ގޮތުން މުދާ ވަގުތީ 

 އިމްޕޯޓް ކުރުން 

 ، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައިޞަވަކި ޚާއް ،މި ބާބުގައި ހުއްދަދެވޭ މުދާ (ހ) .117

މުއްދަތެއް ހަމަުވުމގެ ކުރިން،  ވަކި މުއްދަތަކަށް، އެ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބޭުނމަކަށް

ލާގޮތަށް، މުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލު ނުގެނެްސ އިރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަނބުރާ ފޮނުވަ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުވަތަ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީއިން ބައެއް ދެއްކުްނ ފަސްކޮށް 

  ގޮތުން މުދާ  އިމްޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.އްޖެއަށް ވަގުތީދިވެހިރާ
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މުދާ  އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި (ށ)   

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް ހުރެގެންެނވެ.ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާެނ  ދޫކުރެވޭނީ، އެ

ގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރާ ގޮތަށް ވަގުތީރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާ (ނ)   

ގަވާއިދުގައި  ލެއްގެ ދަށުން މިސޫކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑަައޅާ އު މުދަލަށް 

 ޓް ބެހެއްޓުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.ޒިބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

ތްކަމުގަިއވީނަމަވެްސ (ށ) އަދި (ނ) ގައި އެހެްނ އޮ، މި މާއްދާގެ (ހ)  (ރ)   

 މަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރު ލަތްތަކުގައި އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާހާ އަންނަނވި

ންުމ އާބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި

ލަތްތަކުގައި ހާ ލަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. މި ހާ އިޖުރާއަތްތަކުން މި

ުލ ކަސްޓަމްސްެގ ވެްބސައިޓްގައި ސޫބަޔާންކުާރ އު ފުސީލުޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަ

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ަރސްީމ  ،ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންަނން ބޭނުންކުާރ ކޮންޓެއިނަރ . 1    

ނަަމ އެކުގައި ގެންދާ  ންތަނަށް މުދަލާބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަ

ތަނަކަށް ގެންދާ  ނަމަ، އެސްޕޯޓް މުދާ ބަރުކުރުމަށް ގެންދާނުވަތަ އެކް

(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ރަސްީމ  90ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނބުރާ ނދަރަކަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. ިމ މުއްދަތުގައި އަބަ

        އިން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ ަމތިން ނުގެނެސްފިނަމަ ކަސްޓަްމސް

 އަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.ކޮންޓެއިނަރ އެ

އެއް ނުވަަތ އުޅަނުދގައި ރއްޖެއަށް އަންނަ ުއޅަނދުގެ ސްޕެއަރާ .2    

ފަދަ އެއްޗެއް ކުރަންޖެހިއްޖެަނމަ އެ އާލާތްތައް މަރާމާތުބޭނުންކުރާ 

(ނުވަިދހަ)  90ފަހު އަނބުރާ އުޅަނދަށް އެރުވުމަށް މަރާމާތުކުރުމަށް

ތުގައި އެފަދަ އެއްޗެއް މުއްދަ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. މި

އިްނ ޓަމްސް އެއްޗަކަށް ކަސް އެ  ،ށް އަރުވާފައި ނުވާނަމައުޅަނދަ

 ތެއްގެ މަތިން ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ގޮ

ަވނަ ާމއްާދގެ (ބ) އަްނަނނިިވގޮަތށް ިއޞްލާޙުޮކށް، (ބ) ގެ ތިިރއަްށ  118ބުެނވިދިަޔ ަގާވއިދުެގ  .18

 .(ޅ) ގޮުތގަިއ އަްނަނނިގޮަތށް އަކުެރއް އިތުުރކުރުން

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް  

ވަގުތީގޮތުން 

އިމްޕޯޓްކުރުމަށް 

 ހުއްދަދެވޭ މުދާ 

 ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި، ފަތުރުވެރިޔާގެ  (ބ) .118

  ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި؛ޞަޚާއް

 ޚާއްޞަ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިޖުތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ޅ)  

 އިކްއިޕްމަންޓުތައް. އަދި އި މެޝިނަރީއުަޅނދުފަހަރާ ގެންނަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 119ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .19

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް  

ވަގުތީގޮތުން 

އިމްޕޯޓްކުރުމަށް 

 ހުއްދަދެވޭ ތަކެތި 

މަތިްނ ވަގުތީގޮތުން އިމްޕޯޓް ކުރުމަްށ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 118  މި ގަވާއިދުގެ .119

 ތައް ފުރިހަމަވާ މުދަލަށެވެ.ޠުހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރު

 ބޭނުންކުރުމުން ހުސްވެދާފަދަ މުދަލަކަށް ނުވުން؛ (ހ)  

 ަވނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ބޭުނމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި 118ގަވާއިދުގެ  މި (ށ)   

     ފައިާވ ނަންބަރަކުން ނުވަަތ ކޯަޑކުން އެީއ އިމުދަލެއްގައި ޖަހަ އެ ނަމަ،

 .ވަކި އެއްޗެއްކަން ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ހުރުން

 . ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 123ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .20

 އަނބުރާ  މުދާ 

 ލުން އިފޮނުވަ
 ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ހ) .123

ލުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމްސްއިްނ އިފޮނުވަ އަނބުރާ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 މިގޮތުން  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭޝަން  ގުޑްސް  ކަނޑައަޅާ 

 ފަރާތުގެ  ޒިންާމވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންވާނީ ޑިކްލަރޭޝަން

 .ނަމުގައެވެ

 ލުމަށް އިފޮނުވަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ (ށ)   

   ، ބެލެވޭނީ ލިކަމަށް އިފޮނުވަ އަނބުރާ މުދާ އެ، މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ގުޑްސް  މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މުދާ އެ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޑިކްލަރޭޝަން

 .ފައިވާނަމައެވެއިލައިފޮނުވަ

 ން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ުމދާ އަނބުރާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެމާ މި (ނ)   

އިފައިވާކަން ލަ އިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވައިލުމަށް ކަނޑައަޅައިފޮނުވަ

ކިތާބީ އެ  ،ލަތުގައިހާކިތާބީ ހެކި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

 ލިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ސާބިތުވާނަމަ، އިމުދާ އަނބުރާ ފޮނުވަ ހެކިތަކުން އެ

ތުްނ މިގޮގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ުގޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިްނމައިދެވޭނެއެވެ.  މި

  އަށްފަރާތުން ކަްސޓަމްސް ރާއްޖެއިން ިޒންމާވާނީ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭ

 އެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ރުފިޔާގެ ފީ(އެއްހާސް)  1000/-

އަނބުރާ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  120މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)   

(ނުވަދިހަ)  90ލުމަށް އިމުދާ އަނބުރާ ފޮނުވަ އެ ،ނުލެވިއްޖެނަމައިފޮނުވަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުާދ  މި ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް
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މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ  ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ،ނުލާނަމައިފޮނުވަ

ގެ ތެރޭގައި ުމދާ އަނބުރާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ މުއްދަތު

މަލާތެއް ފިޔަވައި ޢާން ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް ކުރާ މުލާއިފޮނުވަ

 ން ބޭުނމެއް ކޮށްގެްނނުވާނެއެވެ.އެހެ މަލާތެއް އަދި މުދަލުގެޢާއިތުރު އެހެން މު

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ)، (ށ) ައދި (ނ) ައްނނަިނވި ގޮތަށް ިއޞްލާ 124ބުެނވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  .21

 ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް 

 ދެއްކުން 
 މުދާ  ގެންނަ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި (ހ) .124

 ،ުނލައިފިނަމައިފޮނުވަ އަނބުރާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލުމަށްއިފޮނުވަ

 ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނަ 123 ގަވާއިދުގެ  މި ނުވަތަ

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި  ،ފޮނުވިނަމަވެސް މުދާ  އެ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް

ރޭޓާއި މުދަލުގެ އަގުން ފައިވާ ޑިއުޓީ އިކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑަައޅަ ލާގައިޙަމަރު

 ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން ޒިންމާވާ  ތަކެއްޗަށް އެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރާއްޖެއިން 

 މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ށ)   

 އެހެން އިތުރު ފިޔަވައި ބޭނުން އެތެރެކުރި ވަތަނު، ވިއްކޭނީ ފަރާތަކަށް އެހެން

ޑިއުޓީ، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ، ކުރަންވާނީ ބޭނުމެއް

      ފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ އަގުްނ ރާއްޖެއިން އިލާގައި ކަނޑައަޅަޙަމަރު

 ފަހުގައެވެ. ދެއްކުމަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ

، މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ނ)   

 ނުވަތަ  ގެއްލިްއޖެަނމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްެޖނަމަ  ވަރަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ލާގައި ޙަމުދާ ިއމްޕޯޓްކުރި މަރު ،މަދުވެއްެޖނަމަ ނުވަތަ ،ވަގަށްނަގައިފިނަމަ

 ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް  އަގުްނ އެ ފައިވާ ޑިއުީޓ ރޭޓާއި މުދަލުގެ އިކަނޑައަޅަ

 ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން ޒިންމާވާ  ތަކެއްޗަށް އެ  ރާއްޖެއިން ، ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 .ކުުރންޙުަވނަ މާްއދާގެ (ބ)، (ޅ) ައދި (ކ) ައންަނިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 126ބުެނވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ  .22

 މުދަލަށް  ރާއްޖެއިން 

 ފަރާތުގެ  ޒިންމާވާ

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ބ) .126

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  123ގަވާއިދުގެ  މި ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވިނަމަ، މުާދ 

   އަގުން،ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ ފައިވާ އިލާގައި ކަނޑައަޅަޙައިމްޕޯޓްކުރި މަރު

އެ މުދަލުގެ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންެޖހޭ ފައިާސ ކަްސޓަމްސްއަށް 

 ؛ދެއްކުން
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 އިމްޯޕޓްކޮށްފައިވާ  ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ޅ)   

ވިއްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ބޭނުން  ފަރާތަކަށް އެހެން ،މުދަލެއް

ލާގައި ޙަފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ، މުދާ ިއމްޕޯޓްކުރި މަރު

އެ މުދަލުގެ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީެގ އަގުން، ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ ފައިވާ އިކަނޑައަޅަ

 ދެއްކުން؛ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަސްޓަްމސްއަށް 

 އިމްޯޕޓްކޮށްފައިވާ  ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި (ކ)   

 ެގއްލިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ހަލާކުވެްއޖެނަމަ  ވަރަށް ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  ،މުދަލެއް

 ފާހަގަކުރެވޭ އެކަމެއް ،މަދުވެއްޖެަނމަ ނުވަތަ ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް ނުވަތަ

 ލިޔުމުން  އެކަން  ތެރޭގައި (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ 10 ފެށިގެން ދުވަހުން

ފައިވާ އިލާގައި ކަނަޑއަޅަޙަމުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މަރު ،އެންގުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޑިއުޓީ ިއްމޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ  މުދަލަށް އަގުން، އެ ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ 

 .ދެއްކުން

 .ކުުރންޙުގޮަތށް ިއޞްލާ ަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި 127ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .23

 ޚިދުމަތް 

 ލުން އިމެދުކަނޑަ
127. 

 

 ،މުދަލަށް ިއމްޕޯޓްކުރާ ރާްއޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުުރމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ކަސްޓަމްސްއިން  ފަރާތަކަށް އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

ެގ މަތިން ވަގުތީގޮތުން ލެއްސޫކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު، ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ

 ކަސްޓަްމސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ލުމުގެ އިޚްތިޔާރުއިމެދުކަނޑަ

 .ކުުރންޙު ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) އަިދ (ށ) އަްނަނނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާ 128ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .24

 އަނބުރާ ރާއްޖެައށް މުދަލެއް އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމަށް އިމްޕޯޓްކުރި-ރީ މުދަލެއް (ހ) .128 އިމްޕޯޓްކުރުން -ރީ 

، ިނންމުމަށްފަހު ޑިކްލަރޭޝަން ުގޑްސް  ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑަައޅާ ގެންނަގޮތަށް

 އަނބުރާ މުދާ އެ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ފައިވާއިފޮނުވަ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ގެނައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް

 ގައި (ހ) މާއްދާގެ  މި  ،މުދާ ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައްއަންނަނިވި  (ށ)   

 ޑިއުޓީ ،މުދާ އެ ،އިމްޕޯޓްކުރާނަމަ-ރީ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އިސްތިްސނާވާނެއެވެ ނެގުމުން

 ާނންނަ  ބަދަލު އަސްލަށް މުދަލުގެ އެ ކުުރމުން ބޭނުން މުދަލެއް އެ .1    

 މުދަުލގައި އެ އަދި  ެގނެސްފައިނުވާ ބަދަލެއް އަސްލަށް މުދަލުގެ  ނުވަތަ

 މުދަލަކީ  އެ ޯކޑުން ނުވަތަ ންނަންބަރު ސީރިއަލް ފައިވާއިޖަހަ

  ؛މުދާ ސާބިތުވާ މުދާކަން އެކްސްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއިން
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 ،ތަެކތި ުނހުންނަ އެނގެން ކޯޑެއް  ވަކި  ނުވަތަ ނަންބަރު ސީރިއަލް .2    

 ބޭރަށް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ދަށުން ވޮރެންޓީގެ

 ދިން ވޮރެންޓީ އެނގޭގޮތަށް ތަކެތި މަރާމާތުކުރިކަން އެ ،ގެންދިއުމަށްފަހު

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރީ ،ލިޔުމަކާއެކު ފަރާތުގެ

 ބޭރަށް ދަށުން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ވޮރެންޓީގެ .3    

މަާރމާތު ނުކުރެވުމުެގ ސަބަބުްނ ވޮރަްނޓީގެ މުާދ  އެ ގެންދިއުމަށްފަހު

 ދިން ވޮރެންޓީ ،ދަށުން އެ މުދަލުގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ އެއްގޮތް މުދާ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ލިޔުމަކާއެކު ރީ ފަރާތުގެ

         ފެށިގެން  ތާރީޚުން އެްކސްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް .4    

މުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލެްއ  ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަށްޑިހަ) (ސަތޭކަ  180

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރީ ނުގެނެސް

 ފައިސާ  އެ ދައްކާފައިވުމާއި ޑިއުޓީ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު .5    

 ނުވާ މުދާ ރިފަންޑްކޮށްފައި

 .ަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާުހކުރުން 129ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .25

 އިމްޕޯޓް -ރީ 

 ކުރުމަށްޓަކައި،

 ޑިކްލަރޭޝަން 

 ހުށަހެޅުން 

 ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .129

 ކުރުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑަައޅާ ގުޑްސް  އިމްޕޯޓް-މުދާ ރީ

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 ތިރީގައި  ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުްޑސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ގައި  މާއްދާގެ މި (ށ)  

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިންވޮއިސް ނުވަތަ މަާރމާތު ކުރިކަން އެނޭގނެ ލިޔުން؛ .1    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ .2    

 ބިލް. އެއަރވޭ ނުވަތަ އެލް.ބީ .3    

 .ަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާުހކުރުން 130ގަާވއިުދގެ ބުެނވިދިަޔ  .26

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ 

 ފަސްކޮށްދެވޭނެ 

 މުދަލާއި  ބާވަތްތަކުގެ

 ހާލަތްތައް 

 ޑިއުޓީ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި 130

 ކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްެދވިދާނެއެވެ.  ދެއްކުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިމާވެގެން  ހާލަތެއް ކުއްލި ފަދަ ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ (ހ)  

 ހާލަތްތަކުގައި  ކުއްލި ބަޔަކަށް ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް

 ؛މުދާ އެތެރެކުރެވޭ ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން
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 ވަގުތުން ނުދިނުމަށްޓަަކއި މެދުކެނޑުނަ  ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ރައްޔިތުންގެ (ށ)   

 ؛ތަކެތި ބޭނުންވާ ވަގުތަށް

 ބަޔަކަށް  ނުވަތަ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ކޮންމެހެން ،ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ (ނ)   

 ؛ބޭސް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް ވަގުތުން

 ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދަލެއް ،ބޭރުގައި ސަރަޙައްދުން ކަސްޓަމްސް (ރ)   

 މުދަލެއް ނުދައްކައިހުރި  ޑިއުޓީ އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު

 ؛ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖަނަމަ

 ދޭ ވަގުތުތަކުގައި ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތެއްގައި މުދާ  ޚިދުމަތް ންމުކޮށްއާ (ބ)   

 ނުދައްކައި ޑިއުޓީ  އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 ؛ޑިުއޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލެއް ހުރި

 ؛ނެތުން ދެއްކެން ފައިސާ  ވަގުތުން މުދަލަކަށް ގެންނަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ (ޅ)   

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ކުންފުނިތައް ވިޔަފާރިދައުލަތުގެ  ތެރޭގައި މީގެ

ވަނަ މާއްދާގައި  107ގަވާއިދުގެ  ލެއްގެ ދަށުން މިސޫކަސްޓަމްސް ކަނޑަައޅާ އު (ކ)   

ތޮރައިޒްޑް ޓްރޭޑަރ ގެންނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރ ނުވަތަ އޮ

 މުދާ.

 .ކުުރންޙުއަްނަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާަވނަ ާމއްާދގެ (ށ)  131ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .27

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ 

 ދެވޭ  ފަސްކޮށް

 ޑިއުޓީ  މުދަލަށް 

 މުއްދަތު  ދައްކަންޖެހޭ

 ދެއްކުން ޑިުއޓީ ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ (ށ) .131

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 130 ގަވާއިދުގެ މި  ،މުދަލާއި ފަސްކޮށްދެވޭ

 މުދަލެއް  އެ ،ޑިއުޓީ މުދަލުގެ  ފަސްކުރެވޭ  ދެއްކުން ޑިއުޓީ ގޮތުގެމަތިން

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން ކަސްޓަމްސް އިން ދޫކުރާ ދުވަހުން

 .ނިންމަންާވނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ކުުރންޙުގޮަތށް ިއޞްލާަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި  132ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .28

 ކަސްޓަްމސްއަށް ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  131 މި ގަވާއިދުގެ  .132  

ދެމުންގެންދާ  ކަސްޓަމްްސއިން ފަރާތަކަށް އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

ޓަމްސްއިްނ ކަސް ގޮުތން ޚިދުމަތް ވަގުތީ ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކޮށް މުދާ ދޫކުރުމުގެ

 .ލެވޭނެއެވެއިމެދުކަނޑަ ލެއްެގ ދަށުންސޫކަނޑައަޅާ އު
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 133ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .29

 މުދާ  ރާއްޖެއިން 

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން 

 

(ވިޔަފާރި  2014/18ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،ކުރެވޭނީ އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން (ހ) .133

 އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިިނސްޓްރީ ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ

 ގަވާއިދުގެ ރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، މިގައި ރަޖިސްޓަޑިވެލޮޕްމަންޓު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުާދ އެކްސްޕޯޓު 483

ރީކޮށްފައިވާ ޓަ ސަރވިސްގައި ަރޖިސް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްސް 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ގޮތުގައި  މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން މުދާ ބޭރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ މި (ށ)   

އެކްްސޕޯޓްކުރުމަށް  މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ފަރާތުގެ  ރީ ކޮށްފައިވާަރޖިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްގައި

 .ނަމުގައެވެ

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 134ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  30

ޑިކްލަރޭޝަން  ގުޑްސް  

 ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ މުދާ 
 ގުޑްސް ،ކުުރަމށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި .134

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 ފަސިންޖަުރންގެ  ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން .1    

 ؛ތަކެތި ގެންދެވޭ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ

 ؛ތަކެތި  ފަދަ ސާމްޕަލް  ،ޕާރސަލް ކުދިކުދި ފޮނުވޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .2    

 ؛މުދާ ގެންދާ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ .3    

 ؛ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ .4    

 ކޮންޓެއިނަރ. ހުސް ،ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް .5    

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 137ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .31

  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  

 މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ

 ހުށަހެޅުން 

 ގުޑްސް  މުދަލެއްގެ އެ ،ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން (ހ) .137

 ކަސްޓަްމސްއިްނ ކަނޑައަާޅ ގުޑްސް  ،ނިްނމުމަށްޓަކައި ޑިކްލަރޭޝަން

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 ތިރީގައި  ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުްޑސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ގައި  މި މާއްދާގެ (ށ)   

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ؛މުން އަގު ބަޔާންކުރާ ކޮމާޝަލް އިންވޮިއސްޓާ ބީ.އޯ .އެފް .1    

 ،ތަފުސީާލއި މުދަލުގެ ހިމެނޭ  ދާގީނާއެއްގައި  (ކޮްނމެ ލިސްޓު ޕެކިންގ .2    

 ؛އެނގޭގޮތަށް) ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް ގްރޮސް

ޑިސްޕެޗް) ނުވަތަ  ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން ރ(ޝިޕަ ޑީ.އައި.އެސް .3    

 ؛ބުކިން ފޯމު

 އެކްސްޕޯޓްުކރެވޭ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ .4    

 ތައް.ފިކެޓުޓުހުއްދަ އަދި ސެ އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ކުރާއިރު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް (ނ)   

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ

ސް ފުޑް ބޭނުންވާނަމަ، މޯލްޑިވް ފިކެޓުޓުސެއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ހެލްތު  .1    

 ؛ފިކެޓުޓުސެން ދޫކުރާ ހެލްތު އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީ

މަސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު  .2    

 .ފިކެޓުޓުސެކެޗް ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިން ދޫކުރާ ހަ

 ގައިވާ (ށ) މާއްދާގެ މި އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ ފާނަ ނުވަތަ ކުދިމަސް ދިރޭ (ރ)   

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 138ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .32

 އެކްސްޕޯޓް -ރީ 

 މުދަލުގެ

 ޑިކްލަރޭޝަން 

 ހުށަހެޅުން 

 

 ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް-ރީ މުދާ ރާއްޖެއިން (ހ) .138

 އެގުޑްސް  އަދި  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ަކސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް 

 ގައި )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

          ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ .1    

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ

،     ބަންކަރުކުރާނަމަ ތެޔޮ އުަޅނދުފަހަރަށް ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .2    

 ؛ރިޕޯޓު ތެލުގެ ކުރާ ބަންކަރު އުޅަނދަށް އެ

-ރީ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ .3    

ހުއްދަ ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ

 .ފިކެޓުޓުސެ
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   31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު:އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލަށް -ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރީ (ށ)   
ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ޤާނޫނު) އާއި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/R-34 ްސްޕޯޓްކުރުމާއި، ިއމްޯޕޓްކުރުމާއި،                (މުދާ އެކ
އިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރޯޔަލްޓީ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާ-ރީ

 ެ.ދައްކަންވާނެއެވ
 

އެއްވެްސ  ،ނުކޮށް ކަސްޓަމްސްިއން ކްލިއަރ މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް (ނ)   

ފަރާތަކަށް  ފަރާތް ނޫން އެހެން ސަބަބަކާހުރެ، އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި 

(މުދާ  R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު ، ފޮނުވައިލަން ޖެހިއްޖެަނމަ

އިދު) ގައި އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާ -މާއި ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި، އިމްޕޯޓްކުރު

 މެދު ޢަމަުލ ކުރަންވާނެއެވެ.މުދަލަކާ ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އެ

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ)، (ށ) ައދި (ނ) ައްނނަިނވި ގޮތަށް ިއޞްލާ 139ބުެނވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  .33

 ލާ އިފޮނުވަ އަނބުރާ 

 މުދަލުގެ

 ޑިކްލަރޭޝަން 

 ހުށަހެޅުން 

 

 މުދަލަކަށް އެ  ،އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް (ހ) .139

ކަްސޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭޝަން  ުގޑްސް  ކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑައަޅާ 

 މުދާ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ުގޑްސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ޑިްކލަރޭޝަނުގެ ގުޑްސް  ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނަންބަރު

 ކޮށްފައިވާ  އިމްޕޯޓް  ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި (ށ)   

މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިްނ ކަނޑައަާޅ  އެ ،ލާނަމައިފޮނުވަ އަނބުރާ މުދަލެއް

 ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ަކސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 ފޮނުވި މުދާ އެ ،ނުކޮށް ކްލިއަރ ކަސްަޓމްސްއިން މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް (ނ)   

 ގުޑްސް  ކަނޑަައޅާލާނަމަ، ކަސްޓަމްސްއިން އިފޮނުވަ އަނބުރާ ފަރާތަށް

 ގުޑްސް  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭޝަން

 ކަްސޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ؛މުދަލުގެ) ގެނައި ކުރަން  (އިމްޕޯޓް ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް .1    

 ؛ޑެލިވަރީ އޯޑަރ .2    

 .ލިޔުމެއް އެޖެންޓުގެ ކާގޯ .3    
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 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) އަްނަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 140ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .34

  އަނބުރާ 

 ގެންނަގޮތަށް 

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 މުދަލުގެ

 ޑިކްލަރޭޝަން 

 ހުށަހެޅުން 

ކަްސޓަމްސްއިްނ ކުުރމަށް  އެކްސްޕޯޓް މުދާ  ެގންނަގޮތަށް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް (ށ) .140

 އަދި . ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސް

 ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް

 އަގު މުދަލުގެ އިންވޮިއސްގައި (މި އިންވޮއިސް  ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ .1   

 ).މުންނެވެޓާ ބީ.އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނީ

 ،ތަފުސީާލއި މުދަލުގެ ހިމެނޭ  ދާގީނާއެއްގައި  (ކޮްނމެ ލިސްޓު ޕެކިންގ .2    

 ؛އެނގޭގޮތަށް) ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް ގްރޮސް

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 141ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .35

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  

 ޢިނާޔަތް  މުދަލަށް 

 ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް 

 ލިޔުންތައް 

ނުވަތަ ދިވެހި  ،ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން (ހ) .141

ސަރުކާރާ ބޭރުޤައުމެއްގެ ސަރުކާާރ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެްގރީމަންޓެއްގެ 

 ޚާއްޞަ ޤައުމުތަކުން ބޭރު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލަށް ،ދަށުން

ގައި ހަދާއެއް ނުވަަތ އެްގރީމެންޓުޢާހޯދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ެއ މު ޢިނާޔަތް

 އަށް ކަްސޓަމްސްއް ގުޅުންހުރި އެެހނިހެން ލިޔުންތަ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކާ

 ހަޅައި އެންޑޯްޒ ކުރަންވާނެއެވެ.ހުށަ

 ޑިކްަލރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ގައި  މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ހުށަެހޅިނަމަވެސް  ކަސްޓަްމސްއަށް ނިމޭފަހުން ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ ނުވަތަ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެންޯޑޒް ކަސްޓަމްސްއިން ންތައްޔުލި އެފަދަ

ގަވާއިދުގެ  ތަކަށް މި ޓު ފިކެސެޓު ދޫކޮށް އަދި އެންޑޯޒް ކުރާ މާއްދާގެ ދަށުން މި (ނ)   

 ފައިސާ ކަސްޓަމްސްައށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިގަ 36ޖަދުވަލު 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 142ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .36

 މައްޔިތާގެ 

 ހަށިގަނޑު

 ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން

 ގެންދިއުން 

ށްޓަކައި، ކަސްޓަމްްސ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަ ހަށިގަނޑު މައްޔިތާގެ (ހ) .142

 ރާްއޖެއިން ގެންދިއުމަށް މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ންމުކޮށްފައިވާއާގައި ވެބްސައިޓު

 ބޭރުކުރެވޭ ހަށިގަނޑެއް  އެ  އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް  ފޯމު އެދޭ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާ ކުންއިދާރާތަ ރަްސމީ ކަމާބެހޭ ޤައުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު އެ ލިޔުންތައް
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 ؛ޓުފިކެސެޓު ޑެތް .1    

 ؛ރިޕޯޓު ޕޮލިސް .2    

 ކޮޕީ. ޕާސްޕޯޓުގެ .3    

މާއްދާެގ (ހ) ގައި  ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ެގންދިޔުމަށްޓަކައި، މިމައްޔިތެއްގެ  (ށ)   

ހަށިގަނޑަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުުމން، އެ 

 "ކޯޕްސް ރިލީްޒ ޕާރމިޓް" ަކސްޓަމްސްއިްނ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެންދިއުމަްށ ސިލް ޖަަހންވާނެއެވެ. ބޭރަށް ރާްއޖެއިންހަށިގަނޑު  މައްޔިތާގެ (ނ)   

 ާހ ސީލަށް ފީއެއް ނުނަާގނެއެވެ.މިގޮތުން ޖަ

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 145ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .37

ހުށަހަޅާ  

ލިޔުންތަކުގައި 

 ހުންނަންވާނެ

 މަޢުލޫމާތު 

 ޮއންނަންވާނީ  އިންވޮިއސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން (ހ) .145

 ކަރަންސީ  ފައިސާގެ  އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

ޢާންމުކޮށް  ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށްއޮންނަންވާނީ  ބަޔާންކޮށްފައި

 ފައިސާއަކުންނެވެ. ބޭރު ކޮށްފައިވާ އިޢުޝާ

ަވނަ މާއްާދެގ (ނ) ަފހަތަްށ (ރ) ގެ ގޮުތގަިއ އަްނިނވިޮގތަށް އަކުެރްއ  145ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .38

 އިތުރުކުުރން.

 ނަންބަރުގައި ވަނަ 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި (ރ)   

       އިނގިރޭިސބަހުންނެވެ. އޮންނަންވާނީ  ޓުލިސް ޕެކިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ިލސްޓުގައި ޕެކިންގ މި

 .ވާނެއެވެންއޮންނަ

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ .1    

 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ .2    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ .3    

 ؛ނަންބަރު ދާގީނާގެ .4    

 ؛ތަފުސީލު މުދާހުރިގޮތުގެ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ .5    



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި             R-77/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              181 އަދަދު:         50 ވޮލިއުމް:
 

31 

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ ޖުމްލަ  ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި .6    

 .މީޓަރު ކިއުބިކް އަދި ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި .7    

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 146ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .39

އެކްސްޕޯޓްކުރާ  

 ފިކެޓު މުދަލުގެ ސެޓު

 އޮފް އޮރިޖިން 

އޮްފ އޮރިޖިން" ބޭނުންާވ  ޓުފިކެން އެްކސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުެގ "ސެޓުރާއްޖެއި .146

ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ  6ެގ  36ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ލަތްތަކުގައި، މިހާ

 ޓު ފިކެސެޓުލެއްގެ ދަށުން އެ ސޫފީ ދެއްކުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު 

 ދޫކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 .ކުުރންޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 155ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .40

އަގު ކަނޑައެޅުމަށް  

އިތުރު ވަގުތު 

ބޭނުންވާ 

ހާލަތްތަކުގައި މުދާ 

 ދޫކުރުން 

މުދަލެއްގެ އަުގ ކަނޑައެުޅމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަްނޖެޭހ ކަންތައްތައް  (ހ) .155

ލަތްތަކުގައާއި، ައދި އަގެއް ހާ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ވަގުުތ ބޭނުންވާ 

ލަތްތަކުގައި ހާ ކަނޑައެޅުމަްށ ދަތިވެ އެކަންކުރުމަްށ އިތުރު ވަގުުތ ބޭނުންވާ 

މްސްއިން ެއ މުދަލުެގ ވަގުތީ އަގެއް ކަނޑައެުޅމުން، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ކަސްޓަ

އަގުްނ ކަސްޓަްމްސއަށް ޑިއުޓީ  ފަރާތުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން އެ

ދެއްކުމުން ނުވަަތ އެ މުދަލުގެ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީެގ ގޮތުގައި ދައްކަްނޖެހޭނެކަމަްށ 

ޑިޕޮޒިްޓ ބެހެއްޓުމުން، "ްޕރޮވިޝަނަލް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ ސެކިއުރިޓީ 

 ވެއެވެ.ރިލީސް"ގެ ގޮތުގައި މުދާ ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަކސްޓަމްސްއަށް ލިިބގެން

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 158ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .41

އަގާމެދު މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑަައޅާ  (ހ) .158 ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ 

މައްސަަލ  އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާަނމަ، އެ

އިން ކްލިއަރ ކުރި މުދަލެއް ކަސްޓަމްސް އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ

 ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ  ތެރޭގައި މި (ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30ދުވަހުން ފެށިގެން 

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޮކމިޓީއަށް ވެލުއޭޝަން ކަސްޓަމްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިބައި

އަްނަނނިިވ ގޮތަްށ ަވަނ ަނންބަުރ  2ެގ (ހ) ެގ ވަަނ ާމއްދާ  165ބުެނވިދިަޔ ަގވާއިުދެގ  .42

 .ކުރުންޙު އިޞްލާ

 ޑިކްލެއަރކުރި  

 ގިންތި  މުދަލުގެ

 އިޞްލާޙުކުރު 

 .ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަވުން ނުބައިކޮށްކަން ގިންތިކޮށްފައިވަނީ މުދާ .2 (ހ) .165
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 ކުުރްނ ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) އަްނަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 165ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .43

 ކަމުގައި  ގިްނތި މުދަލުގެ  ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ނ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

 މަތީ އެންމެ އިްނސައްތަ ޑިއުޓީގެ ކަނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ވެދާނެކަމަށް

ޑިއުޓީގެ ގޮތުގަިއ  ޑިއުޓީ ލިބިގަތުްނ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގިންތިއަކުން

ްޓ ބެހެއްޓުމުން ޒިދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

ޔާރު ކަްސޓަމްސްއަށް މުދާ ދޫކުރުމުގެ އިޚްތި ޕްރޮވިޝަނަލް ރިލީސްގެ ގޮތުގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަިނިވ ޮގތަްށ ަވނަ ަނންބަުރ ައން  2ަވަނ ާމއްދާެގ (ނ)ެގ  165ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދެގ  .44

 ކުރުން. ޙު އިޞްލާ

ނުވަތަ  ތަޙުލީލު ލެބޯޓަރީ ހެދޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ .2 (ނ)   

ަފއިވާ އިގޮތެއް ނިްނމުމަށް ކަނޑައަޅަ މެދުކަސްޓަމްސްއިން ިގންތިއާ

 ގިންތި މުދަލުގެ ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ނަތީޖާއަށް މުދަލެއްގެ

 .ބަދަލުކުރަންޖެހުން

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ރ) ައްނނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 165ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .45

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް (ރ)   

،            ދައްކަންޖެހޭނަމަ  ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ހާލަތްތަކުގައި

 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ  ކަސްޓަމްސްިއން ފާހަގަކުރެވިގެން މައްސަލައެއް  އެ

      ކަްސޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ބ) ައްނނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 165ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .46

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް (ބ)   

  ހާލަތްތަކުގައި، އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވެރިފަރާތުން 

  ރިފަންޑް ށް ފަރާތަ ފައިވުމުން، އިތުރުވާ ފައިސާ އެ އިފައިސާ ދައްކަ

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ  ވަނަ  7 ގަވާއިދު މި ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ

 .ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް އެ ކަސްޓަމްސްއިން އެ ގޮތުގެމަތިން
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 ާމއްާދގެ (ޅ) ުއނިކުުރން.ަވނަ  165ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .47

 ްނނަިނިވގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުުރން.ަވނަ ާމއްާދ އަ  168ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .48

ގިންތިކުރުމަށް  

 މުދާ  ވަގުތީގޮތުން 

 ހިފެހެއްޓުން 

 މުދަލުގައި  އެ  ލިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅާ ުގޅޭގޮތުން މުދަލާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް (ހ) .168

ގޮތުްނ  ގިންތިކުުރމުގެ ތަކެތި އެ  ،ިހމެނިފައިނުވާނަމަ މަޢުލޫމާތު އެތަކެއްޗާބެހޭ

     މުދަލަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިްނ  ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ލެބޯޓްރީ

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ވަކި ގޮތެއް ނިންުމމަށްޓަކައި

ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހިފަހައްޓާ މުދާ ވަގުތީގޮތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)   

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

  މުދަލެއްނަމަ،އްޞަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން އެތެރެކުރެވޭ ޚާއެ މުދަލަކީ  .1    

 އެ ހުއްދަ އޮތުން؛

 ފައިވުން؛އިކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓައެ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީއާ އެއްވަރުގެ ސެ .2    

މުދާ ދޫކުރުމަްށ ކަސްޓަމްސްެގ ގަވާއިުދގައި  އެ މުދަލެއްެގ ބާވަތުން އެ  .3    

މަ، ެއކަްނ އްވާނަޠެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެހެންވެސް ޝަރު

 ފުރިހަމަވެފައިވުން.

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސްެގ  މި  (ނ)   

ވެރިފަރާތުން ފަރާތުންކުރާ ލެބޯޓްރީ ތަޙުލީލުގެ ނަތީޖާއާމެދު މުދަލުގެ 

ހިތްހަމަ ުނޖެހޭނަމަ، ކަސްޓަްމސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ލެބޯޓްރީއެއްގެ ތަޙުލީީލ 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޔާރު އެރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތި

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 170ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .49

ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދަލެްއ ، ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން (ހ) .170 އެޑްވާންސް ރޫލިންގ 

މުދަލެއްގެ ގިންތި އަިދ އޮރިޖިްނ ހޯދަން އެދޭ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން، އެ

     ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، ލޫމާތު އެޢުލަތުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަހާ

       (ތިރީސް) ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  30ތާ ލޫމާުތ ކަސްޓަްމސްއަށް ލިބޭޢުމަ އެ

ފަރާތަށް  ކަމަކާމެުދ ކަސްޓަމްސްއިްނ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ލިުޔމުން އެ  އެ

ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުން އަމަލުކުރެވޭެނ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ އޭ

 ނިންމުމަކަށްވެްސ ވާންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ނިްނމާ އެޑްވާްނސް ރޫލިންގގެ ިނންމުންތަކަކީ  ޤާނޫނީގޮތުން  (ށ)   

 މަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަކެކެވެ.ޢައެއަށް 
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ދިނުމާ ުގޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާެނ  ގމި މާއްދާގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ރޫލިން (ނ)   

 ްނމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.އާލު ކަސްޓަމްސްިއން ސޫއު

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 172ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .50

 ދިވެހިފައިސާއިންނެވެ. ،ދައްކަންވާނީ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .172 ދެއްކުން  ފައިސާ 

 ފައިސާ ދައްކާ  ޗެކުން އެކައުންޓްތަކުގެ ދިވެހިފައިސާގެ މިގޮތުން

 ަވސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި .ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ަކސްޓަމްސްގެ  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ަވސީލަތް ދެއްކޭނެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އެ އޮފީސްތަކަށް

ދައުލަުތގެ ކަމާބެޭހ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް  (ށ)   

ފައިވާނަމަ އިލެްއ ކަނޑަައޅަ ސޫއިދާރާއަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަްށ ޚާއްޞަ އު

 ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.   އެ

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 173ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .51

 ކަސްޓަމްސްގައި 

 ހުޅުވުން  އެކައުންޓް
 ފައިސާއެއް ކަސްޓަްމސްއަށް ގޮތަކުން  އެނޫންެވސް ނުވަތަ  ޑިއުޓީއަށް މުދަލުގެ (ހ) .173

 ވަކި  ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

          ،ހުޅުވައި ކަސްޓަްމސްގައި  އެކައުންޓް) (ޕްރީޕޭމަންޓް އެކައުންޓެއް

  ހަަމޖައްސައިދެވޭެނއެވެ. އިންތިޒާމު  ޖަމާކުރެވޭނެ  ފައިސާ އެކައުންޓަށް އެ

 އެކައުންޓުން ޕްރީޕޭމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ކަްސޓަމްސްގައި  ފައިސާެގ ހިސާބު ބަލަހައްޓާނީ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

ވެރިފަރާތަށް ލު ސީތަފު ގެއެކައުންޓު އަދި ސިސްޓަމުންނެވެ. ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 ހަމަެޖހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބެލޭނެ އިންތިޒާމު

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 174ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .52

 ފައިސާ ޗެކުން  

 ދެއްކުން 
 ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ  ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .174

 ޗެކު  ފުރިހަމަނުވާ ަކންތައްތައް މި .ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް

 .ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ

 އޮންނަންވާނީ  ކޮށްފައި އެޑްރެސް ޗެކު ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާއިރު  .1    

 ސަރިވސް" އަށެވެ.  ކަސްޓަްމސް "މޯލްޑިްވސް

ކަސްޓަމްސްއިން ކަނަޑއަާޅ  ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް .2    

 އެކައުންުޓތައް ދައްކާނެ ފައިސާ  ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

 ކަސްޓަމްްސއިން  ކަސްޓަމްސްގައި ަރޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ކަސްޓަމްސްގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްަފއިވާ ބަލައިގަންނަންވާނީ

މިގޮތުން ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތާއި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  .ޗެކެވެ އެކައުންޓުތަކުގެ

   ރީ ކޮށްދެވޭނީ ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތާއި ފަރާތް ތަފާތުވާނަމަ، ރަޖިސްޓަ

ލަޙަތު އޮންަނ ޞްމުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ މަ

ަލޙަތު ޞްނަމައެވެ. ިމ މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ މަ

 ގުރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީގެ ގޮތުގައި ަރޖިްސޓަރީ އޮންނަކަމުގައި ބަލާނީ

ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ހޯލްޑިންގ ކުންފުނިތަކާއި ސަބްސިޑަީރ 

 ކުންފުނިތަކެވެ. 

 މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ ކޮށްފައިވާ ރަިޖސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި .3    

 ޗެކު މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ޑިކްލަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ

 ޗެކަކާ ުގޅިގެން އެއްެވސް  ބަލައިގަނެވޭ މިގޮތުން .ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ

 ކަސްޓަްމސްގެ  ޒިްނމާ ފުރިހަމަ އެކަމުގެ ،ދިމާވެއްޖެަނމަ މައްސަލައެއް

 .ނަގަންވާނެއެވެ މެދުވެރިން

 ބޭންކް  އޮންނަ  ަނމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އެކަކު .4    

 ހަަމއަށް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ  ޗެކުގައި، ނަމަ އެކައުންޓެއް

  ކްރޮސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ޗެކު ސޮއިކޮށް

 ތަނެއް  އެ ،ފަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައި ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ޗެކުގައި .5    

 ލިޔެ އަލުން  ތަނެއް  ފެވި  ނުވަތަ ކެނޑި  އެ ފެންނާނެހެން  ސާފުކޮށް

 ސޮއި  ހަމައަށް ވެރިފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ފަރާުތގައި އަނެއް ޗެކުގެ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ .6    

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ މިގޮތުން ލިޔަންވާނެއެވެ.

  ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަންބަރު ގެކާޑު.ޑީ.އައި ،ނަން ފުރިހަމަ

  ލިޔަންވާނެެއވެ. ނަންބަރު  ފޯނު  ގުޭޅނެ އަދި އެޑްރެސް  އުޅޭ  އެއިރެއްގައި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ކަސްޓަމްސްިއން ކަނޑައަާޅ  (ށ)   

ގެ ތެރެއިން ކަސްޓަްމސްއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ނިޒާމު

 ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ަވަނ މާްއދާ އުިނކުުރން. 177އަދި  176އާިއ  175ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .53
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 ކުުރން.ޙުިއޞްލާަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް  178ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .54

 އޮތޯރިޓީއާ މަނިޓަރީ މޯލްޑިްވސް ،ޗެކެއް ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .178 ޗެކު ބައުންސްވުން  

 ،އަުތވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ޗެކު ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ފަހުން ހަވާލުކުރެވޭ

އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން  ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން ވެރިފަރާތަށް ޗެކުގެ

   ލަސްވެގެން ޖެހިގެްނ އަންަނ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަހުެގ މެންދުރު 

 ނިންމަްނވާނެއެވެ. ދައްކައި ފައިސާ އަދަދަށް ގެ ކުރިން ޗެކުގައިވާ 12:00

 ޗެކަށް އަންނަ އަނބުރާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ކްެރޑިޓް ކާޑުން / ޑެބިޓް ނުވަތަ ފައިސާއިންނަގުދު ބަލައިގަނެވޭނީ ފައިސާ

 ޗެކަކުން ނުވަތަ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. ބޭންކުގެ ކޭޝިއަރ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ނެތިގެން ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ޗެކެއް ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް (ނ)   

 އަނބުރާ ޗެކް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި އަންނަ އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެނޫންވެސް

 ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ވެރިފަރާތުން  ނޫންަކން އިހުމާލުން  ވެރިފަރާތުގެ ގެ ޗެކު އައީ

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ޗެކު ފަރާތުގެ އެ ،ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޗެކެއް އެއްެވސް ސަބަބަކާހުެރ އަނބުރައި  (ރ)   

ލިބިއްޖެނަމަ، ެއ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން 

ބޫލު ނުކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު ޤަކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ އިތުރު ޗެކް 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 179ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .55

 ދެއްކުމަށް  ފައިސާ 

 އެންގުން 
ލިބިއްޖެނަމަ،  އަނބުރާ ޗެކެއް ފައިވާއިދައްކަ ަކސްޓަމްސްއަށް  ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް .179

 ފަރާތަށް  އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އެންގުމުން، ބެލެވޭނީ އެ ެއންގުން އެ

 ރައްދުވީކަމުގައެވެ.

 ؛ވާލުކޮށްގެންހަޗެކުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުން  .1    

މުޢާަމލާތް ކުރުމަްށ  ވެރިފަރާތުން ލާގައި، ޗެކުގެޙަޗެކް ހުށަހެޅި މަރު .2    

 ؛ށް ފޮނުވުންހަދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެ

މުޢާަމލާތް ކުރުމަްށ  ވެރިފަރާތުން ލާގައި، ޗެކުގެޙަޗެކް ހުށަހެޅި މަރު .3    

 ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން؛ސީދީފައިވާ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

ދާއިމީ އެޑްެރހަށް  ވެރިފަރާތުގެ ރެޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޗެކުގެ .4    

 ޕޯސްޓްކުރުން.
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 ކުުރން.ޙުިއޞްލާ ަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް 180ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .56

 ބަލައިގަތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް އެ ،ބަލައިގެންފިނަމަ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް .180 ރަސީދު  ފައިސާގެ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް ދެއްކި ފައިސާ ،ރަސީދެއް

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 181ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .57

ފަހުން  ،އިުނަނގަ ފައިސާ ވަގުތުން ކުރާކަމަކަށް  ލިބޭގޮތަށް އަގު ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .181 ހެދުން  ބިލް 

ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އަދާކުރާގޮތަށް އެހެނިހެން ފައިސާ ފަހުން

 .ހަދައިދެވިދާނެއެވެ ބިލް ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް އެއްގޮތްވާ

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ސާދަ) 14 ހަވާލުކުރާތާ ބިލް ހަދާ ކަސްޓަމްސްއިން (ށ)   

 ގުނާނީ  ދުަވސް (ސާދަ) 14ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ނުހިމަނައެވެ. ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 182ގަާވއިުދގެ ބުެނވިދިަޔ  .58

 ލިބެންޖެހޭ  

 ފައިސާއެއް

 ނުނަގާގޮތަށް 

 ހަމަޖެއްސުން 

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ހަަމޖެއްސޭނީ  ނުނަގާގޮތަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއަށް .182

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ

 

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 183ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .59

 ކަނޑައަޅާ  ކަސްޓަްމސްއިން  ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .183 އެޅުން  ފިޔަވަޅު  

ޚިދުމަތްދިނުން  ފަރާތަކަށް އެ ،މައްސަލަތަކުގައި ހުންނަ ނުދައްކައި މުއްދަތެއްގައި

 ވަގުތީގޮތުން މަތިން ލެއްގެ ސޫކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 .ލެވޭނެއެވެއިމެދުކަނޑަ

 ކަްސޓަމްސްއިން  ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ގައި  މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ފަރާތަކަށް އެ  ،ލުމަށްފަހުއިމެދުކަނޑަ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ

ދައްކަންެޖހޭ ފައިާސ  ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަްށ  އެ  ،ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އަލުން

    ލުްނ ދެއްކުމުންނެވެ.ސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު

އަނބުާރ  ސަބަބަކާހުރެ އެއްެވސް  ޗެކެއް ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް (ނ)   

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ަވނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި  ،ލިބިއްޖެނަމަ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަކާމެދު އެ
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 ރިކޯޑު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ  ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއަށް (ރ)   

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 އިޞްލާުޙ ކުުރން.ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ ހަްތވަަނ ަބއިެގ ެދަވނަ ބާުބ ައްނަނނިިވގޮަތށް  .60

 ދެވަނަ ބާބު 

 ރިފަންޑުކުރުން ފައިސާ  ފައިވާ އިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް

ާހލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، ފައިސާ ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ) .184 ރިފަންޑްކުރުން  

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ރިފަންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް ފައިސާދެއްކި އެ

 ؛މަދުވުން މުދާ ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ .1    

 ޑިއުީޓއަށް ސަބަބުން އިޞްލާޙެއްގެ ގެނެވޭ ޑިކްލަރޭޝަނަށް .2    

 ؛ދޭންޖެހުން އަނބުރާ ފައިސާ ފައިވާއިދައްކަ

ދައްކަންޖެޭހ  ޑިއުޓީއަށް ސަބަބުން ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު އަގު މުދަލުގެ .3    

 ؛މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެއްކިފައި ހުރުން

 ސަބަބުްނ ުނވަތަ ހަލާކުވުމުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ލިބުމުގެ  ގެއްލުން .4    

 ބެުލމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ނުކޮށް މުދާ ދޫކޮށްލުމުެގ ސަބަބުން  ކްލިއަރ

 ؛ލުންއިނައްތަ ދަށުން

 އަނބުރާ ފައިސާ ފާހަގަކުރެވިގެން އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން .5    

 ؛ދޭންޖެހުން

 ކޯޓަކުން  ރިފަންޑުކުރުމަށް ފައިސާއެއް ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް .6    

 .ނިންމުން

ފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ކެންސަލްކުރުމުން ރިފަންްޑ އިފައިސާ ދައްކަ .7    

 ދޭންޖެހުން.

 ފައިސާ ރިފަންޑް ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

 ުހށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާ އެ އެދި ހޯދުމަށް

ރިފަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި ރިފަންޑް އަދި  .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ދެވޭ ސަބަބު  ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ލާ އިފޮނުވަ އަނބުރާ 

 ރިފަންޑް  މުދަލުގެ

 ދޫކުރުން 

ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ޑިފެކްޓެއް  ،މުދަލެއް ފައިވާއިދައްކަ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ކަސްޓަމްސްއަށް .185

 އޯޑަރކުރި މުދަލުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ހުރުމުން ނުވަތަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި ތެރެއިން މުދަލުގެ  އެ ، ލާނަމައިފޮނުވަ ރާއްޖެއިން  އަނބުރާ

 ރިފަންޑް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށްވާ ފައިސާ  ފައިވާއިދައްކަ މުދަލަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60 އިމްޕޯޓްކުރިތާ ރާއްޖެއަށް .1    

 ؛މުދަލަކަށްވުން ލާއިފޮނުވަ ރާއްޖެއިން

 ؛މުދަލަކަށްވުން ގޮތަށްހުރި ދެނެގަނެވޭނެ .2    

 ފަރާތް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވި މުދާ .3    

 ؛ލި މުދަލަކަށްވުންއިފޮނުވަ

މުދަލުގެ ޑިފެކްޓް ދެނެގަތުމަށް ކޮންެމހެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުމެއް ފިަޔވައި  .4    

 ނުވުން.މުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި  އެ

 ރިފަންޑް  

 ދޭންޖެހޭކަމަށް 

 ދެއްކި  ފައިސާ

 ފަރާތަށް

 ބޫލުކުރެވުން ޤަ

 ،ފިޔަވައި ހާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 185 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .186

 ،      ކުރަްނޖެހޭކަމަށް ރިފަންޑު ފައިސާއެއް ފައިވާއިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ފައިސާއެއް އެ ،ބޫލުކުރެވޭނަމަޤަ ފަރާތަށް ދެއްކި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ

 ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ދެއްކި ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް އެ

 ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް އެ  ،މާފުވެއްެޖނަމަ ޑިއުޓީ މުދަލެއްގެ ފައިވާއިދައްކަ ޑިއުޓީ (ށ)   

        ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 އެދި ޑިއުޓީ މާފުވި ދުވަހުން ފެށިގެން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ

 މައްސަލަ  ހުށަހެޅޭ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)   

  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ،ބެލުމަށްފަހު

 ދުވަހުގެ  (ވިހި) 20ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަ އެ

ކަސްޓަމްސްގެ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހ  ތެރޭގައި

  ރާތަކަށް ފަ އެ  ލިޔުމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ން ޕްރީޕޭެމންޓް އެކައުންޓު ،ސްނަމަވެ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ އެހެްނ އޮްތ  މި (ރ)   

ފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑު ކުރުމުގަިއ (ނ) ގައިާވ މުއްދަތަކަށް އިދައްކަ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
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 ފައިސާ ރިފަންޑް  

 ދޫކުރުން 
 ަމއްސަލައެއް އެ  ،ފައިސާ ރިފަންޑް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން  (ހ) .187

ކަސްޓަމްސްެގ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ވިހި) 20 ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވޭ

    އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، 

 ންގަންވާނެއެވެ.ފަރާތަކަށް އަ އެ  ލިޔުމުގެ ޑޮކިުއމަންޓް ނަންބަރު އެ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެްސ، ކަްސޓަމްސްގައި  (ށ)   

 ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ފައިވާއިހުޅުވަ އެކައުންޓު ޕްރީޕޭމަންޓް

          ،ފައިސާ އެ  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއްގެ ފައިވާއިދައްކަ

 .ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ އެކައުންޓަށް ޕްރީޕޭމަންޓު ފަރާތުގެ އެ

، ދޫކުރާނީ ފައިސާ ރިފަންޑު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން (ނ)   

 .ފައިސާއިންނެވެހިދިވެ

ގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ، ރިފަންޑު (ރ)   

        ލާއި ރިފަންޑް ދެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސީގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ތަފު

 ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އެ

 ކަސްޓަމްސްިއން ރިކޯޑު ފައިސާގެ ރިފަންޑް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި  ކަސްޓަމްސްއިން .188 ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑު  

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

      ޒިންމާއަށް 

 ނައުން  ބަދަލު
 ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ އަނބުރާ ފަރާތަކަށް ވަކި ކަސްޓަމްސްއިން .189

 ކަސްޓަްމސްއަށް ފަރާތަކުން އެ  މުޢާަމލާތެއްގައި އެހެން  ،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް

 އޮތް ފަރާތަށް އެ ދެއްކުމަށް  ފައިސާއެއް އެނޫންވެސް  ނުވަތަ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ

 .ނާންނާނެއެވެ ބަދަލެއް ޒިންމާއަކަށް

ކުރުން އަދި ުބެނވިިދޔަ ަގވާިއދުެގ ޙު ަވނަ ާމއްދާ އަްނަނނިވި ގޮަތށް އިޞްލާ 190ބުެނވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ  .61

 ންަނިނވިޮގތަްށ ިއޞްލާޙުކުުރން.ހަްތވަަނ ބަިއެގ ިތންަވނަ ބާބުެގ ސުރުީޚ އަ 

 ބާބު  ތިންވަނަ

 ނެގުން  ފީ  ބެހެއްޓުމާއި ސެކިއުރިޓީ މުދަލުގެ 

 ބެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީ  

 

ލަތްތަކުގައި މުދަލެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ހާތިރީގައިވާ  (ހ) .190

ޑިއުޓީއާ އެހެނިހެން ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ކަސްޓަމްސްގަިއ 

.         ކަސްޓަމްސްއަށް ލިިބގެންވެއެވެ ބެހެއްޓުމަށް އެންގުމުެގ އިޚްތިޔާރު
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މިފަދައިން ބަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ބޭނުން ިނމުމުްނ ކަްސޓަމްސްއިްނ އަދި 

ފަރާތަށް  ފައިސާ އެ ލުގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ސޫކަނޑައަާޅ އު

 އަނބުރާ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

 މުދާ ގިންތިކުރުމާއި ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ނަގާ ާސމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިުބމުގެ  .1    

 ؛މުދާ ދޫކުރުން ކުރިން

މުދަލުގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެުޅމުެގ  .2    

 ؛މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލަތައް ިނމުމުެގ ކުރިން މުދާ ދޫކުރުން

 ؛މުދާ ދޫކުރުން އިވަގުތީގޮތުން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަ .3    

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  .4    

ލަާކ ސޫ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން؛

ްޓ ޒިލަތްތަކުގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮހާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .5    

   ލަތްތަުކގައި ހާބެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އެހެިނހެން 

 ؛މުދާ ދޫކުރުން

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމުގައި  (ށ)   

 ބެހެއްޓިދާނެވެ.ޑިޕޮޒިޓް ސެކިއުރިޓީ ކަސްޓަމްސްގައި 
 

 ؛ބޭންކުގެ ކޭޝިއަރ ޗެކް ހުށަހެޅުން .1    

 ؛ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓުން .2    

ީރ ކޮށްގެން ހިންާގ ފައިނޭންޝިއަްލ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ .3    

 ؛އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުން

ޓް، ޒިކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ (ނ)   

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮްނެމ އޮފީހަކުންވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ  ،ޓްޒިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ  (ރ)   

ންޓް ސަރުކާުރ ހިއްސާާވ ުކންފުނިތަކުން ސެރސަތޭކަ ޕަ ،އިދާރާތަކާއި

 ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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         ލަތްތަކުގައި ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  130ގަވާއިދުގެ  މި (ބ)   

 ޓް ބެހެއްޓުމުްނ އިސްތިސްާނވާނެއެވެ.ޒިމާއްދާގައި ބުާނ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ މި

62.  ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 192ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  

 ޕޯސްޓް  

 އޯޑިޓް   ކްލިއަރެންސް

 

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ުކރެވޭ މުދަލާ  (ހ) .192

މުދަލަކާގުޅޭ ިލޔެކިޔުންތައް  އެ މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމަުވމަށްފަހުގައި އެ ،ގުޅިގެން

ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑަައޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ޕޯސްޓް ކުލިއަރެންްސ 

. ޕޯސްޓް ކުލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމަްށ ކަްސޓަމްސްއަށް އޯޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ

    ށް ިއމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ ެއ މުާދ ރާއްޖެއަ ،ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް

މުދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން އަދި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ  އެ

ގުޅުންހުިރ އެއްވެްސ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެްކސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާ 

 ،        ޔަތަކުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުންމުޢާމަލާތެއްގައި އެއްވެސް ހައިސިއް

ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ުމޢާމަލާތްތަކާ  އެ

 ކަސްޓަްމސްއަށް ހާމަކުރަންވާނެެއވެ.  ،ގުޅުންހުރި އެންެމހައި ލިޔުންތައް

ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، " ންސް އޯޑިޓްޕޯސްޓް ކްލިއަރެ"ގަވާއިދުގައި  މި (ށ)   

 މުދަލާ  އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއިން  މުދަލާއި  އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، އިމްޕޯޓް  ކަސްޓަްމސްއިން ގުޅިގެން،

ފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިއެކްސްޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަްށ ހުށަހަޅަ

 ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ނުވަތަ  އްޙަކަން ބެލުމުގެ ގޮތުންނާިއ، ިއމްޕޯޓްޞަ

 ކަށަވަރު  އެއްގޮތަށްކަން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކުރެވިފައިވަނީ  ފުރިހަމަ ރާއަތުއިޖު

ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމެއް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ގުޅުންހުރި ރެކޯޑު

ޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކުރެވޭ  ވައްޓަފާޅިއާއި ވި

 އޮޑިޓަށެވެ.

ފަރާތްތަކުން  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޯޑިޓް ކުުރމުގެ ބޭުނމަށް އެ  މި (ނ)   

 ބެލުމުެގ އްބޭނުންކުރަމުންދާ ސިސްޓަމްތަކާއި އިލްކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތްތަ

 ފަރާތްތަކުން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު އެ

 ކުުރން.ޙުަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާ 222ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .63

 ަކސްޓަމްސްގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ުއޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް (ހ) 222  

 ކުރެވޭނީ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ކަސްޓަމްސްގައި



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި             R-77/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              181 އަދަދު:         50 ވޮލިއުމް:
 

43 

64. ވަނަ ަނންބަުރެގ  4ަވނަ ނަްނބަރުގެ ަފހަތަށް  3ގެ  ވަނަ ާމއްާދގެ (ހ) 230ބުެނވިދިޔަ ަގާވއިުދގެ  

 .ގޮުތގަިއ ައްނނަިނިވގޮތަްށ ަނންބަެރއް އިތުުރކުރުން

 ލައިސަންސް  

 ބާޠިލުކުރުމާއި

 ހިފެހެއްޓުން 

ގެ އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ުއޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެްނޓު .4  .230

 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 

 ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާުހކުރުން. 264ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .65

 ބޮންޑެޑް  

  ވެއަރހައުސްއިން 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން 

 

ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބޮންޑެޑް (ހ) .264

 ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ބޮންޑަށް މުދާ ވައްދާ، ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މިނެރޭ މުދަލަށް، 

 އަގުްނ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާެނއެވެ. ފައިވާއިލާގައި ކަނޑައަޅަޙަމަރު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްްސ  108ގަވާއިދުގެ  މި .1    

 ޑިކްލަރޭޝަން؛

 ؛މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ ޓާމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް .2    

މުދަލުެގ  ،ަނމަ އޫރުމަްސ އެކުލެވޭ ތަކެތި ،ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި .3    

 ޕާޗޭސް އޯޑަރ؛ 

ނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި  އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ،ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި .4    

އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްުކމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިްކ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ.

 ކުުރން. ޙުަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާ 268ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .66

 ވެއަރހަުއސްއަށް މުދާ ބޮންޑެޑް  އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން  ބޮންޑެޑް އެއް (ހ) .268 ބަދަލުކުރުން  މުދާ 

  ތްތަކުގައެވެ.ލަހާބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފްރީ ޑިއުޓީ ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައި ހުންނަ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެއް .1    

ފަރާތުގެ ނަމުގައި ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  އެ  ވެއަރހައުސްއަުކން ބޮންޑެޑް

 ބޮްނޑެޑް  ކޮމާޝަލް ނުވަތަ ވެއަރހަުއސްއަކަށް ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް

 ވެއަރހައުސްއަކަށް؛ ބޮންޑެޑް  ފްރީ ޑިއުޓީ ވެއަރހައުސްއަކުން
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ހުންނަ ބޮްނޑެްޑ ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައި ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  އެއް .2    

ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ވެއަރހައުސްއަކުން އެހެން

 ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް މުދާ ބަދަލުކުރުން.

 ބޮންޑެޑް  ފްރީ މި މާއްދާގައި (ހ) އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޑިއުޓީ (ށ)   

ބަދަލުކުރާ  މުދާ  ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް  ކޮމާޝަލް  ވެއަރހައުސްއަކުން

މުދަލަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ރާއްޖެއަށް  އެ ހާލަތުގައި،

 ބޮންެޑޑް  ޮކމާޝަލް ކުރެވޭ ރމުދަލެއްނަމަ، މުދާ ޓްރާންސްފަ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

 ވާންވާނެއެވެ.  މުގައިކަ އޮތް ފަރާތެއް ވެއަރހައުސްއަކީ ހުއްދަ

 ތިރީގައި ކުރުަމށް ޓްރާންސްފަރ މުދާ ުހންނަ ވެއަރހަުއސްގައި ބޮންޑެޑް (ނ)   

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ުގޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު .1    

 މުދަލުގެ އިންވޮއިސް؛ .2    

މުދަލުެގ  ރ ކުރުމުގައި އެމާއްދާގެ ދަށުން މުދާ ޓްރާންސްފަ މި .3    

 ލަތުގައި، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން.ހާރޝިޕް ބަދަލުވާ އޯނަ

 ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ (ރ)   

 ނުވެއްދޭނެއެވެ. ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް އަނބުރާ

 ަވނަ ާމއްާދގެ (ކ) އަްނަނިނވިޮގތަށް އިޞްލާުޙކުުރން. 270ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .67

 ބޮންޑެޑް  

 ވެއަރހައުސްގައި

 މުދަލަށް  ހުންނަ 

 ދެއްކުން  ޑިއުޓީ

(ދޭއް)  2އެ ތަނުން ނުނެެރ ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ މުދާ (ކ) .270

ަވަނ މާއްދާގައި  276ގަވާއިދުގެ  އަހަރުދުވަސް ހަމަވެއްޖެަނމަ، މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ (އ) ެގ ފަަހތަށް (ވ) ގެ ގޮުތގައި އަްނަނނިިވ ގޮަތްށ  270ބުެނވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ  .68

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުއްދަތު ހަމަވުްނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން  މި (ވ)   

ސަބަބުން ފިޔަވައި، އެހެްނ ސަބަބާކާހުރެ  ހަލާކުުވމުގެ  ނުވަތަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި

މުދާ ކަސްޓަމްސް ބެލުުމގެ ދަށުން  ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ޓް އިމްޕޯ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް  މުދަލަށް ލާނަމަ، އެ އިނައްތަ
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ލުމަށްޓަކައި އިދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަެވސް، ެއ ތަކެތި ނައްތަ ޑިއުޓީ

ފަރާތުގެ  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ބޮންޑެޑް 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ަވނަ ަމއްާދ ައްނނަިނވި ގޮަތށް ިއޞްލާޙުކުުރން. 276ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .69

 ބޮންޑެޑް  

 ވެއަރހައުސްއަށް

 ހުންނަ  ވައްދާފައި

 ނުނެރެ  މުދާ

 މުއްދަތު  ބެހެއްޓޭނެ

 ބޮންޑެޑް  ،މުދަލެއް ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް (ހ) .276

 ދުވަހުގެއަހަރު(ދޭއް)  2 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ނުނެރެ ވެއަރހައުސްއިން

 .މުއްދަތަށެވެ

ބޮންޑެޑް ވެައރހައުސްގައި ، އޮތް ަކމުގައިވިޔަސް މި މާއްދާ ގެ (ހ) ގައި އެހެން (ށ)  

(ދޭއް) އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް  2ނުނެރެ  ހުރި މުދަލެއް،

   އިފިނަމަ،ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަަހޅަ ގެންވާ ސަބަބެއްދިނުމަށް އެދި އެކަށީ

 އެ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން،  (ނ)   

ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޮންޑެްޑ 

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަަމވާ ދުވަހުން ވެއަރހައުސްގައި މުދާ ބެހެއްޓުމަށް 

ފެށިގެން، ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް 

(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.  90ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރުމަށް 

     ނުކޮށްފިނަމަ، މުދަލާމެދު އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މި

ވަަނ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  14މި ގަވާއިދުެގ 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ަވނަ ާމއްާދގެ (އ) ައންަނިނވިޮގތަށް އިޞްލާުޙކުުރން. 312ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .70

 ތަކެތި  މީހުންނާއި  

 ބަލައި

 ފާސްކުރުމުގައި

 ކަސްޓަމްސްއަށް 

 އިޚުތިޔާރު  ލިބިފައިވާ

، ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަކާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤަކާ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން (އ) .312

 އަތުގައި  މީހުްނގެ އެ  މީހުންނާއި  ބޭނުންާވ ތަކެއްޗާއި ފާސްކުރުމަށް ބަލައި

 ހުންނަ  ހަވާުލގައި މީހުންގެ  އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ  މީުހންގެ އެ ނުވަތަ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި

(ރ) ެގ  ާމއި،އަްނަނނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރު ަވނަ މާއްާދެގ (ރ) 314ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .71

 ފަހަތަްށ (ބ) ގެ ގޮުތަގއި އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

 ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  

 ދިނުން 
 ހާލަތުގައި ބުނެފައިވާ ގައި (ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 312 ގަވާއިދުގެ މި (ރ) .314

 ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި  ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް އޮފިސަރަކު  ކަސްޓަމްސްގެ
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 ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ތެރޭގައި

 ބަދަލު  ގެއްުލމުގެ ލިބުނު އެއްޗަކަށް އެ  ،ފެނިއްޖެަނމަ އެއްޗެއް  މަނާ ބޭރުކުރުން

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  (އ) މާއްދާގެ ވަނަ 312 ގަވާއިދުގެ މި (ބ)   

 ތެރޭގައި  ފާސްކުރުުމގެ ކަސްޓަމްސްއިްނ އެއްޗެއް ނުވަަތ މުދަލެްއ ބަލައި

 ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން  އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި

ފެނިފައިނުވާ ހާލަތެއްގައި، ކަސްޓަމްސްގެ އިހުމާލުްނ އެއްޗަކަށް  އެއްޗެއް މަނާ

 ވެރިފަރާތަށް  ބަދަލު ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމުގެ 

 ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

ގެ ގޮުތގައި ައންަނިނވިޮގތަްށ ަވނަ މާްއދާެގ (ނ) ގެ ަފހަތަށް (ރ)  327ބުެނވިދިަޔ ަގވާިއދުެގ  .72

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެތެރެކުރުާމ ބެހޭގޮތުްނ ސަރުކާުރގެ އެހެްނ  (ރ) .327 ދޫކުރުން މުދާ 

އެފަަދ ، އިދާރާއަކުން ވަކި މިންަގނޑެްއ މުދަލުގައި ހުރުމަށް ާލޒިމުކުރާަނމަ

ެއ ިމންގަނާޑ އެއްގޮތަށް މުާދ ހުރިތޯ ޔަީގން ކުރުމަްށ  ،މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނީ

 ފަހުގައެވެ.

ަވނަ މާްއދާެގ (ރ) ެގ ަފހަތަްށ (ބ) ެގ ގޮުތގަިއ ައންަނިނވިގޮަތްށ  335ބުެނވިދިަޔ ަގވާއިުދެގ  .73

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

 ބަލައި  މުދާ 

 އުސޫލު  ފާސްކުރުމުގެ 
ކޮންޓްރޯލް ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި  ގެކަސްޓްމްސް (ބ) .335

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ހުރި  ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ

ލް ސިލް ޖަހަންވާނެއެވެ. އަދި މިޮގތުން ސި ކަސްޓަމްސްއިން ކޮންޓެއިނަރުގައި

ސްޕޯޓްކުރާ ގައި ބަޔާންކުރާ ފީ މުދާ އެކް  36ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ޖެހުމަށް މި 

 ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

 ައންަނިނވިޮގތަށް އިޞްލާުޙކުުރން. ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) 424ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .74

 ބޮންޑެޑް  

 ވެއަރހައުސްގައި

 މުދާ، ހުންނަ 

 ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ 

 ލުމަށްއިނައްތަ

 ހުށަހެޅުން  ލިޔުން 

ނުވަަތ ހަލާުކ ކޮށްލުމުެގ  ގެން ހަލާކުވެ މުދާ  ހުންނަ  ވެއަރހަުއސްގައި  ބޮންޑެޑް (ހ) .424

       އަދި  .ދެއްކުމުންނެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ލެވޭނީއިނައްތަ ސަބަބުން، މުދާ

 ލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަީކ ބޮންޑެޑް އިއެ ތަކެތި ނައްތަ

ޒިންމާއެކެވެ. ަކސްޓަމްސްެގ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ފަރާތުގެ  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ލުމަށްއިނައްތަ މުދާ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ުގޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛ .1   

 ުނވަތަ ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ  އަގު  ސީލާއިތަފު މުދަލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ .2    

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ

ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) ގެ ަފހަތަްށ (ނ) ެގ ޮގތުަގއި ައންަނިނވިޮގތަްށ  424ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .75

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

ލެވޭ ތަކެތި ފިޔަވައި، އިމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނައްތަ (ނ)   

މުދާ ަކސްޓަމްސްެގ  ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް އެހެން ސަބަބާކާހުރެ 

 ހިންގާ  ވެއަރހަުއސް ބޮްނޑެޑް  މުދަލަށް ލާނަަމ، އެ އިބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތަ

ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތަކެތި  ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ފަރާތުން

 ވެއަރހައުސް ލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ބޮންޑެޑްއިނައްތަ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްެގ ބެލުމުގެ ަދށުން މުދާ ހިންގާ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ލުމަށްއިނައްތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ލުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު އެނގޭނެ ލިޔުން؛އިމުދާ ނައްތަ .1    

 ލިޔުމެއް. އެނގޭނެ  އަގު ސީލާއިތަފު މުދަލުގެ .2    

 .ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) އަދި (ނ) އަްނަނނިިވގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުުރން 437ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .76

 ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު
ބަލައި ގޮތެއް  ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ (ށ) .437

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ނިންމުމާއި، ތިރީގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

ރޭޝަނާއެކު ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޑިކްލަ ޑިކްލެއަރ ކުރި .1    

ހުށަހަޅާ އެހެނިހެްނ ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުެގ ސަބަބުން ަކމަްށ 

މައްސަލަތަކުގައި އެކަންކުީރ ބްރޯކަރު ނުވަތަ ބްޯރކަރު ފާހަގަ ކުރެވޭ 

 ؛ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން

މަާނ ުކރެވޭ ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމާ ުގޅިގެން ޖޫރި .2    

މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަަލ ދިމާވެފައިވަނީ ބްރޯކަރުެގ އިހުާމލުްނ 

 ؛ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުންނުވަތަ ބްރޯކަރު 

ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުާމ ގުޭޅ މަްއސަލަތަކުގައި،  .3    

މިންވަރަށް މުދާ އިތުރުނުވިަނމަވެސް، ުނވަތަ  ނުޖޫރިމަާނ ކުރެވު
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މުދަލުގެ ބާވަތުން އެއީ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާ ބާވަތެއްގެ މުދަަލކަށް 

އިތުރުވުްނ ތަކުރާރުވާ މައްސަލަތަކުގައި، އެއީ ވީނަމަވެސް، މުދާ 

  ؛ބްރޯކަރުގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮވެގެން ދިމާވާކަމެއްަކމުގައި ފާހަގަވުން

ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޑިކްލަރޭޝަާނއެކު  .4    

މަ، ފައި ނެތުމުން ަކމުގައިވާނަ އިހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިުޔމެއް ބްރޯކަރު ހުށަހަޅަ

 ؛އެފަދަ މައްސަލަތައް

ނޫްނ މަޢުލޫމާތު ދިނުާމ ުގޅިގެްނ ޖޫިރމަާނ  އްޙަޞަކަސްޓަމްސްއަށް  .5    

ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި، މައްަސލަ ދިމާވެފައިވަނީ ބްރޯކަރުގެ އިހުާމލުްނ 

 ؛ނުވަތަ ބްރޯކަރު ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ ސަބަބުން ބްޯރކަރު  ނޫން އްޙަޞަކަސްޓަމްސްއަށް  .6    

 ؛ނާ ކުާރ މައްަސލަތައްޖޫރިމަ

ޕޯސްޓް ކުލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަުކގައި  .7    

 ؛ބްރޯކަރުގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް

ތެރެއިން، ޑިކްލަޭރޝަން ބްރޯކަރު ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ  .8    

 ؛ކެންސަލް ކުރަން ނުވަަތ ރިޖެކްޓް ކުރަންެޖހުނު މިންވަރު އިތުރުވުން 

 ބަލައި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަަތއް ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހެޅޭ އޭޖެންޓުންނާ (ނ)   

 މައްސަލަ  އެ  ،ވާަނމަ މަްއސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

އަިދ  ،ފޮނުުވމާއި ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ  ކަސްޓަމްސްގެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

ބަލައި  މައްސަލައިގެ ުކޑަބޮޑުިމނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މަްއސަލައެއްނަމަ، އެ

  އެޅުން؛އްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ 

 އެންުގން؛ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު، އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން  .1    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮިއންޓް  248ގަވާއިދުގެ  މި .2    

 އުނިކުރުން؛

(ތިނެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް  3ވަގުތީގޮތުން  .3    

 ލުން؛އިޚިދުމަތް މެދުކަނޑަ

 ؛ކުރުންލައިސަންސް ބާޠިލު .4    
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  .ކުރުންާމއްާދެގ (ށ) އަްނަނނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  448ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .77

 ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ  

 ލުން އިއެކުލަވަ
ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްަޔންކުރާނެގޮތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ށ) .448

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 08 މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރވިްސ  .1    

 01 ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ  .2    

 ޓުއަރިަޒމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް  .3    

 (މަޓީ) އިންޑަސްޓްރީ

01 

 ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އޮފް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް  .4    

 (މަސީ) އިންޑަސްޓްރީ

01 

ޮގތުަގއި އަްނަނނިިވގޮަތށް ައކުެރއް  މާްއދާެގ (ރ) ެގ ފަަހތަށް (ބ) ގެ  448ބުެނވިދިަޔ ަގާވއިުދގެ  .78

 އިތުރުކުުރން.

ކަނޑައެޅުމުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އަގު  (ބ)   

ފައިވާ އަގާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ހާލަތުަގއި މުދަލުގެ އިކަސްޓަމްސްއިން ނިްނމަ

ލާގަިއ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާީނ ިމމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ޙައަގާމެދު އެޕީލްކުރާ މަރު

 ބަޔާންކުރާ ވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށެވެ. 

 ގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން. 451ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .79

މެންބަރުްނ  (ހައެއް) 6 މަދުވެގެން  ބޭއްވޭނީ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ (ހ) .451 ކޯރަމް  ބައްދަލުވުމުގެ 

 (ހައެއް) 6 ،ކަނޑައަޅާ ދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

 ،ތާރީޚެއް އެހެން  ބާއްވާނެ ބައްދަލުވުން އެ ،ނުވެއްޖެަނމަ ހާޒިރު މެންބަރުން

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ރިޔާސަތުން

 ކުރުން ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙު  452ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .80

 ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު
 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެލުއޭޝަންކޮމިޓީގެ .452

 އެްކސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް (ހ)  

 ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެުޅމުގެ އަގު މުދަލުގެ

 ގެންނަންޖެހޭ  ުއސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ؛ގެނައުން ބަދަލުތައް
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 އޮން  "އެގްރީމެންޓް އޯ).ޓީ.(ޑަބްލިޔޫ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑް  ވާރލްޑް (ށ)   

 އޮން  އެގްީރމެންޓް ޖެނެރަލް  ދަ އޮފް  VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ދަށުން އެގްރީމެްނޓުގެ މި، މަޢުޫލމާތާއި ގެ  "1994ޓްރޭޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް

ންމުްނނަށް ފެންނަްނ ހުންނާނެހެްނ ކަްސޓަމްސްއިްނ އާނިންމުންތަްއ  ނިންމާ

 ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެްކސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް (ނ)   

ޝަކުވާތަކުގެ  މަްއސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެުޅމާ އަގު މުދަލުގެ

 ަމއްސަލަތަކަށް އެފަދަ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް

  ޖަވާބުދާރީވުން.

 ހުށަހެޅޭ  ،ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑަެއޅުމާ  އަގު  މުދަލުގެ (ރ)   

 ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް

 ކަމާބެހޭ  ކަސްޓަމްސްގެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްަސލަ އެ ،ވާނަމަ

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 އެްކސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް (ބ)   

މަްއސަލަތަކާމެދު ފަންނީ  ދިމާވާ  ުގޅޭގޮތުން ަކނޑައެުޅމާ އަގު މުދަލުގެ

 މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދިނުން؛

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް (ޅ)   

 .އެންގުން ނިމުނުގޮތް  މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މަްއސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 މާްއދާ ުއނިކުުރން. 457އަިދ  456، 455، 454، 453ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .81

 ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވިޮގތަށް އިޞްލާުޙކުުރން. 473ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .82

 ކަސްޓަމްސްގެ  

 މެދުވެރިންގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ތިރީގައި ، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ  ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .473

 .ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ކަމުގައިވުން ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި (ހ)  

 ުރން.ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) ައންަނިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކު 476ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .83

 އުޅަނދުފަހަރުގެ  

 ކުރާ އޭޖެންޓްކަން 

 ފަރާތްތަކުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ވިޔަފާރިއެއް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް (ހ) .476

 .ކަމުގައިވުން
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ަވނަ މާްއދާެގ (ނ) ގެ ަފހަތަށް (ރ) ގެ ގޮުތގައި ައންަނިނވިޮގތަްށ  476ބުެނވިދިަޔ ަގވާިއދުެގ  .84

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

ޖެންޓުްނ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ޤާއެހެން  (ރ)   

އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  ،ކޮށްފައިވާނަމަރީކުރުމަށް ލާޒިމުރަޖިސްޓަ

 ކަމުގައިވުން.  ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަ

ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) ގެ ަފހަތަްށ (ނ) ެގ ޮގތުަގއި ައންަނިނވިޮގތަްށ  477ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .85

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

 އުޅަނދުފަހަރުގެ  

 އޭޖެންޓުންގެ

 އެދި ލައިސަންސަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ޖެންޓުްނ އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭ (ނ) .477

އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  ،ކޮށްފައިވާނަމަރީކުރުމަށް ލާޒިމުރަޖިސްޓަ

ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓަ

 ލިޔުމުގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ. 

ައދި (ށ) ެގ  .ވަަނ މާްއދާގެ (ށ) ައްނަނނިިވގޮަތށް ިއޞްލާޙުކުުރން 515ބުެނވިދިަޔ ަގވާިއދުެގ  .86

 ފަހަތަްށ (ނ) ެގ ގޮުތގަިއ ައްނނަިނިވގޮތަްށ ައކުރެްއ ިއުތރުކުރުން.

 އިލެކްޓްރޯނިކް  

 ވަސީލަތްތައް 

 ޤާއިމުކުރުން 

ކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަރުމާކުރުމުގަިއ ފުކަސްޓަމްސްގައި ބޭނުންކުުރމަށް ތަޢާރު (ށ) 515

ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިްނގަނޑުތަކަށް 

          ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަްނ ފެށުމުގެކުރިން، 

އެ އެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅިގެްނ ކަސްޓަމްސްާއ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު 

 ދަންވާނެއެވެ.ހޯ

ތުތުތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ ޒަާމނީ ިއލެކްޓްރޯނިކް އަރާކަސްޓަމްސްގެ ިއޖު (ނ)   

އްޙަކަން ޞަވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކަމެއްގެ 

ބެލުމުގައިވެސް ކިތާބީ ހެކީގެ އިތުރަށް ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިބޭ 

ނޫނު ޤާމައުލޫމާތު އިލެކްޓްރޯނިކް ޯފމެޓްގައި ލިބިގަތުމާއި ރައްކާކުރުމާިއ އަދި 

ތިޔާރު ޚުއެހެްނ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމުެގ އި ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ކުުރން.ަވނަ ާމއްާދ ައްނނަިނިވގޮތަްށ ިއޞްލާޙު 537ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ  .87

ކަސްޓަމްސްއަށް  

ޑިކްލެއަރކުރި 

ވަރަށްވުރެ މުދާ 

އިތުރުވުން ކަމަށް 

 ބެލުން 

، ކުރުމުގައި ނުވަތަ ރާްއޖެއިން އެްކސްޕޯޓް ކުރުމުގައިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް  .537

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ުގޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިުޔމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދަދު އިތުރުވުމާއި، އަދަދަށްވުރެ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ އަމުދަލުގެ 

މިންވަރަކަށް ޝިޕްމަްނޓުގައި ހިމެނޭނަމަ، ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުހިމެނޭ މުދާ އެއްވެސް 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެ.
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ަވނަ ަނންބަުރެގ  4ަވނަ ަނންބަުރގެ ތިިރއަށް  3ވަނަ ާމއްާދގެ (ހ) ގެ  539ބުެނވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ  .88

 އިތުުރކުރުން.ގޮުތގަިއ ައްނނަިނިވގޮތަްށ ަނންބަެރއް 

އްޙަނޫން ޞަ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ 

 ލަތްތައް ހާ

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަާޅ ޑިކްލަރޭޝަނުގަިއ ނުވަތަ ލިުޔުމގައި  .4  .539

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ބްރޭންޑް، މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަްލ 

ޝިޕްމަންުޓގައި ނަންބަރު އަދި ސައިޒާިއ ބަރުދަން ފަދަ މަޢުޫލމާތާއި 

 ހިމެނޭ މުދަލުގެ އެފަދަ މައުލޫމާތާ ދިމާނުުވން.

ަވނަ ާމއްާދގެ (ބ) ގެ ަފހަތަށް (ޅ) ގެ ގޮުތގައި ައންަނިނވިޮގތަްށ  543ބުެނވިދިަޔ ަގާވއިދުެގ  .89

 އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

ޖޫރިމަނާކުރުމުން  

 އިސްތިސްނާވުން 
ކުރުމުގައި ޮއޅުވާލުންކަމުގަިއ ނުެބލެވޭ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އާއި މުޢާމަލާތް  (ޅ) .543

އިހުމާލެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ކުށްތަކަށް އެއާ އެކަށޭނަ ނޫން އަދަބެއް ދީގެން 

ލާޙުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުްނ ޞްނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަން އި

އި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގަ ކުށަކަށް މި  އެކަން ތަކުރާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ

 އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ.

 ވި ަޖދުވަލުަތއް ުއނިކުުރން.ނި ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިުދގެ ައންނަ  .90

 6ޖަދުވަލު 

 33ޖަދުވަލު 

 34ޖަދުވަލު 

 35ޖަދުވަލު 

ަވނަ ނަްނބަރުގެ ގޮުތަގިއ  24ަވނަ ަނންބަުރގެ ަފހަތަށް  23ގެ  36ބުެނވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ ޖަުދވަލު  .91

 އަްނަނނިިވގޮތަްށ އަކުެރއް އިތުުރކުރުން.

 ރުފިޔާ  200/- ޖެުހމުގެ ފީ  ސިލް .24    

ަގއި ޝާިއޢުކުރާ ދުަވުހްނ ަގވާިއދު ިދވެިހސަރުކާރުގެ ގެެޒޓު ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުަރން ަފށާނީ، މި މި .92

 ފެށިެގންެނވެ.

 


