 1416އަކީ ކޮބާ؟
1416

އަކީ

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސް

އަށް

ކަސްޓަމްސަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަތުލައިގަނެވޭ މައްސަލަތަކުގައި
އިނާމު ފައިސާ ދެވެނީ ކޮން އުސޫލަކުން؟

 1416އަށް ރިޕޯޓް ކުރަންވީ ކޮންކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް؟
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް  24ގަޑިއިރު ހިލޭ ގުޅޭ ފޯން

އެއްވެސް އެއްޗެއް ،ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން

ނަންބަރެކެވެ .މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ

އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ

ތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ،ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި
ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ނަންބަރެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ނުވަތަ
ބޭރުކުރަން އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ
އަލީގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލެވިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސް އާއްމު
ޤަވާއިދުގެ  494ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާގެ
އިނާމު އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ދޭން
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން
 200ގުރާމަށްވުރެ މަދުނަމަ
 200ގުރާމާއި  399ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

 10,000ރ

 500ގުރާމާއި  999ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

 20,000ރ

 1000ގުރާމާއި  1999ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

 30,000ރ

 2000ގުރާމާއި  2999ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

 40,000ރ

ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދިދާނެ ފަރާތެކެވެ 1416 .އަށް ގުޅާ ،ދޭ

 3000ގުރާމާއި  3999ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

 50,000ރ

ކުޑަނަމަވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅޭ

 4000ގުރާމަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ

 60,000ރ

ދިވެހި މުޖުތަމަޢު މަސްތުވާތަކެތީންނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފުތަކެތިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސުން ކުރަމުން
ގެންދާ މަސައްކަތުގައި ،ޢާންމު ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ނުހަނު

އެތައް ގިނަ މަސްތުވާއެއްޗެއް އެތެރެވުން ހުއްޓުވިދާނެއެވެ .މީއީ
ޤައުމީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ފަރުދީ ޒިންމާ އެއްކަމުގައި ދެކޭށެވެ .މީގެ
އިތުރުން ކަސްޓަމްސަށް ދޭ މައުލޫމާތައް ބިނާކޮށް މައްސަލައެއް
ހޯދިއްޖެނަމަ ،އެ މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
އާއްމު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާ ގުޅޭ ކުށްތަކާއި ޤާނޫނާ
ޚިލާފަށް ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރަން
އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މިނަންބަރަށް ރިޕޯޓް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

ފައިސާގެ ޢަދަދު (ރުފިޔާ)
 5,000ރ

 1416އަށް ގުޅަންވީ ކީއްވެ؟

އިޝާރާތެއް ލިބުނަސް  1416އަށް ގުޅާ އެކަން ރިޕޯޓްކުރާށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އަދި ރާއްޖެއިން
އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާއި ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓް ކުރާ މަޢުލޫމާތު
(މިސާލަކަށް މުދަލުގެ އަގު އޮޅުވާލުން ،ސިއްރުން މުދާ
އެތެރެކުރުން) ގެ އަލީގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ހިފިއްޖެނަމަ
މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަށް ،އެމައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާ ކުރި
ޢަދަދުގެ ( 45%ގިނަވެގެން  30,000ރުފިޔާ) ފައިސާގެ
އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ.

 1416އަށް ގުޅާ ރިޕޯޓް ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ނުވަތަ ހޯދޭނީ
ކިހިނެއް؟
މަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްޗެހި
އެތެރެކުރަން އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އެފަދަ
ފަރާތްތަކާބެހޭގޮތުން އާންމުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި
އަދި އާންމުކޮށް އެތެރެކުރާ ފަރާތަކާބެހޭގޮތުން ލިބޭ ކިތައްމެ
ކުޑަނަމަވެސް މަޢުލޫމާތަކީ
މަޢުލޫމާތެކެވެ.

 1416އަށް ރިޕޯޓް ކުރެވިދާނެ

 1416އަށް ގުޅުއްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސަށް ހާމަކުރަން
ޖެހޭނެތޯ؟

 1416އަށް ނުގުޅާ ކަސްޓަމްސަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ އިތުރު ގޮތެއް
އެބައޮތްތޯ؟

މައުލޫމާތު ދެއްވާ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 1416ނަންބަރަށް ނުގުޅުއްވާވެސް ކަސްޓަމްސަށް ރިޕޯޓްކުރެވިދާނެ

ކަސްޓަމްސާ

ޚިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް

ރިޕޯޓްކުރައްވާ

މަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް އަތުލައިގަނެވޭ ކޭސްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު
އެރުވުމަށްޓަކާ ރިޕޯޓްކުރައްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސަށް
ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހަށާއި އަދި
އެއަރޕޯޓާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކާވެސް އެމައުލޫމާތު ހިއްޞާކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި ފެކްސް އާއި އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް މައުލޫމާތު
ދެވިދާނެއެވެ .ފެކްސް ކުރާނީ  00960 3306702ނަންބަރު
އަށެވެ .އީމެއިލް ކުރައްވާނީ intelligence@customs.gov.mv

އަށެވެ.

 1416އަށް ގުޅުއްވައި ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު
ކުރެވިދާނެތަ؟
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޤާނޫނީގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ
އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތަކީ
އެއްވެސް

ޙާލެއްގައި

އެއްވެސް

ފަރާތަކާ

ހިއްސާ

ކުރެވޭނެ

މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ .އެއީ ސިއްރު ކުރެވޭނެ މަޢުލުމާތެކެވެ.
އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން
ތިޔަ ފަރާތްތަކަށްދެމެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުން ގުޅާނީ ކޮން ނަންބަރަކަށް؟
ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ހުރެގެން

މަޢުލޫމާތު

ރިޕޯޓްކުރުމަށްޓަކާ

ގުޅުއްވާނީ  009603342579އަށެވެ.

 1416އަށް ގުޅާ ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި
ހެކިބަސް ދޭން ޖެހިދާނެތޯ؟
ކަސްޓަމްސަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ އެހީގައި އަތުލާގަނެވޭ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަކަށް
ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހެކިބަސް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދޮރޯށިތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޅުގަ ނޑުމެންގެ
ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!
މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި
އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

